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2019 m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 

Parinktas  įsivertinti rodiklis

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga:

•Optimalumas  - 3 lygis

•Visybiškumas - 3 lygis 

•Pažangos pastovumas  - 2 lygis

•Pasiekimų asmeniškumas  - 3 lygis



Optimalumas

Optimalumas Kiekvieno 

mokinio 

kompetencijų 

lygis

Tolesnio ugdymosi 

planavimas 

Kaip mokinių kompetencijos atitinka jų amžių?

Kaip planuojama  kiekvieno mokinio tolesnis 

ugdymas?

Mokinio pasiekimų ir pažangos sąsiuvinyje išsikeliu 

mokymosi uždavinius ir planuoju pasiekimus, 

pasitardamas su dalyko mokytoju. 66 proc.

Aš įsivertinu savo pasiekimus, pažangą ir 

planuoju tolesnį mokymąsi pasibaigus pusmečiui 

78 proc.

Su mokytoju planuojame mano mokymosi tikslus

ir galimybes tikslams pasiekti 2019 m. 51 proc.,

2018 m. 52 proc.

Mokinio pasiekimų ir pažangos 

sąsiuviniuose mokymosi lūkesčius fiksuoja 77 

proc. mokinių (I kl.– 58 proc., II kl.– 89,6 

proc. III kl.– 84,3 proc.

„Raktai į sėkmę“ I-II kl.

Kiekvieno mokinio įgytų bendrųjų

ir dalykinių kompetencijų visumos

lygis optimalus, t. y. atitinkantis jo

amžiaus grupei keliamus tikslus ir

individualias galias, siekius bei

ugdymosi patirtį. Tolesnio

ugdymosi uždaviniai, pasiekimų

ir pažangos planavimas

grindžiami informacija apie

mokinio kompetencijų lygį, jo

pasiekimų įrodymais ir dialogu

su mokiniu. Mokiniui keliami

tikslai kuria jam nuolatinius

iššūkius, reikalauja pastangų ir

atkaklumo, tačiau negąsdina ir

negniuždo.



Visybiškumas

Visybiškumas Kompetencijų 

visuma ir 

nuolatinė 

pažanga.

Kas rodo, kad mokiniai turi kompetencijų 

visumą?

Mokomoji medžiaga yra man visiškai tinkama 

pagal savo sunkumą – nei per lengva, nei per 

sunki. 74 proc.

Aš dažniausiai gebu pagrįsti savo pasirinkimus ir 

sprendimus, tikiu savo mokymosi sėkme 80 proc.

Gimnazijoje yra daug įdomių veiklų, renginių, 

iniciatyvų būrelių, kuriuose aš mokausi, sužinau 

naujų dalykų 70 proc..

Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, 

padėti vieni kitiems 84  proc. , I-II kl. 88 proc.

Nuolat daro pažangą neformaliose veiklose 75 

proc. 

Mokiniai turi būtinų bendrųjų ir

dalykinių kompetencijų (t. y. žinių bei

supratimo, praktinių gebėjimų bei

pozityvią vertybinę orientaciją) visumą

ir geba pagrįsti savo nuostatas,

sprendimus, pasirinkimus. Mokinio

pažanga įgyjant kompetencijas gali būti

nevienodai sparti, tačiau ji yra visuminė

– nuolatinė visose mokyklinio ugdymo

srityse.



Pasiekimų asmeniškumas

Pasiekimų 

asmenišku

mas

Ypatingi 

mokymosi ir

veiklų pasiekimai

Individualių 

pasiekimų 

pripažinimas

Kokie yra jų mokymosi ir kitų veiklų pasiekimai?

2018–2019 m. m. 67 gimnazistai (2017–2018 

m. m. 41) tapo dalykų olimpiadų miesto 

etapo I–III vietų laimėtojais, 5 mokiniai tapo 

respublikinių olimpiadų ir čempionato 

prizininkais (2017–2018 m. m. 5 mokiniai). 

Kaip pripažįstami individualūs pasiekimai?

87  proc. mokinių teigia, jog turi galimybę 

pristatyti savo atliktus darbus.

Mokinių individualūs pasiekimai įvertinami 

specialių renginių metu 75 proc.,  per klasių 

valandėles  67 proc., per dalykų pamokas 72 

proc.

Mokinių individualūs pasiekimai skelbiami 

(gimnazijos tinklapyje, TV ekrane, skelbimų 

lentoje, laikraštyje)  78 proc.

Mokytojai, klasių vadovai, specialistai rašo 

pagyrimus į Tamo e-dienyną 57 proc. I–IV kl., 66 

proc. I–II kl.

Mokiniai turi ypatingų asmeninių

mokymosi bei kitų veiklų – projektų,

renginių, pilietinių iniciatyvų,

savanorystės, karitatyvinės veiklos ir

kt., būrelių, konkursų – pasiekimų

(darbų ir kūrinių, gebėjimų, laimėjimų).

Individualūs mokinio pasiekimai ir

pastangos matomi, pripažįstami,

skatinami.



Pažangos pastovumas

Pažangos 

pastovumas

Nuolat ir

nuosekliai. 

Tempas. 

Atpažįstama. 

Prasminga.

Kas rodo, kad kiekvienas mokinys nuolat ir 

nuosekliai siekia pažangos?

Man yra svarbu mokytis 93 proc.

Keliu sau pasiekimų tikslus, kurie reikalauja

pastangų ir atkaklumo 82 proc. mokinių.

Visus atliktus dalyko rašto darbus kaupiu savo 

Mokinio pasiekimų aplankuose/segtuvuose, kurie 

laikomi dalyko kabinete 71 proc.

Kas rodo, kad kiekvieno mokinio pažanga yra 

prasminga?

Mokinių individualūs pasiekimai yra pastebimi per 

dalyko pamokas. 2,8

Mokykloje su manimi aptariamos mokymosi 

sėkmės 64 proc. Nesikeičia

Kiekvienas mokinys nuolat ir

nuosekliai išmoksta naujų ir

sudėtingesnių dalykų, įgyja naujų

gebėjimų, tvirtesnių vertybinių

nuostatų. Pažangos tempas yra

tinkamas mokinio galioms – ne

per lėtas, bet ir ne sekinantis.

Pažanga atpažįstama, įrodoma,

parodoma, pripažįstama,

mokiniui ji teikia augimo

džiaugsmo ir atrodo prasminga.



Pažangos pastovumas
• NŠA apklausos duomenimis, 82 proc. mokinių kelia sau pasiekimų tikslus, kurie reikalauja

pastangų ir atkaklumo.

• 75 proc. teigia, jog nuolat daro pažangą pamokose, tačiau tik 57 proc. mokinių nebijo

pamokose bandyti, daryti klaidų ar neteisingai atsakyti (2017–2018 m. m. 60 proc.),

• mokymosi sėkmės aptariamos su 64 proc. mokinių (2017–2018 m. m. 77 proc.).

• Per pamokas 56 proc. mokinių turi galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis,

mokymosi tempas tinkamas 65 proc. mokinių.

• Dalis gimnazistų (77,3 proc. I–III klasėse) fiksuoja pažangą, skaičiuoja ir analizuoja

pasiekimų vidurkius (21,6 proc. II klasėse, 59,7 proc. III klasėse) Mokinio pasiekimų ir

pažangos sąsiuviniuose.

• Mokinių įsivertinimas svarbus užtikrinant pažangos pastovumą ir planuojant tolesnį

mokymąsi, tačiau savo pasiekimus ir pažangą per visų dalykų pamokas įsivertina 66 proc.

mokinių.

• Beveik kiekvienoje pamokoje paliekama laiko permąstyti, ko išmokta, kas trukdė geriau

mokytis teigia 48 proc. mokinių.

• 71 proc. mokinių visus atliktus dalyko rašto darbus kaupia savo pasiekimų aplankuose,

kurie laikomi dalyko kabinete.

• I–IV klasių mokinių pasiekimų ataskaitų analizės duomenimis, padariusių

akademinę pažangą mokinių skaičius sumažėjo: 2019 m. – 52 proc., 2018 m. –

66 proc.

• Mokinio pasiekimų ir pažangos sąsiuviniuose nuosekliai savo pasiekimus fiksuoja 71 proc.

II–III kl. mokinių.

•



NMA ANKETA

 

 2019 2018 

1. Su manimi aptariamos mokymosi sėkmės 2,7 2,7 

2. Aš nebijau pamokose bandyti, daryti klaidų ar neteisingai atsakyti 2,6 2,7 

3. Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis 2,6 2,6 

4. Su mokytoju planuojame mano mokymosi tikslus ir žingsnius jiems pasiekti 2,5 2,5 

5. Su mokytoju planuojame mano mokymosi tikslus ir žingsnius jiems pasiekti 2.5 2,5 

6. Į mokyklą einu su džiaugsmu 2,4 2,5 

 



Vidaus įsivertinimas 2020 m.

Tema Rodiklis Raktiniai 

žodžiai

Raktinio žodžio 

turinys

1.1. 

Asmenybė

s branda

1.1.1. 

Asmenybės 

tapsmas

Savivoka, 

savivertė

Gabumai ir 

polinkiai

Įsivertinta 

asmeninė 

kompetencija

Sveikas gyvenimo 

būdas

Mokiniai suvokia savo asmenybės unikalumą, žino 

savo gabumus ir polinkius, moka įsivertinti 

asmeninę kompetenciją. Mokiniai pasitiki savo 

jėgomis, nebijo iššūkių – juos priima kaip naujas 

mokymosi bei veiklos galimybes, yra sveikai 

ambicingi ir atkaklūs. Valdo save stresinėse 

situacijose, yra atsparūs neigiamoms įtakoms, 

sąmoningai renkasi sveiką gyvenimo būdą.

Socialumas Nori ir moka 

bendrauti, 

bendradarbiauti

Mokiniai nori ir moka bendrauti, bendradarbiauti, 

dalyvauti bendrose veiklose, prisiimti atsakomybę,

konstruktyviai spręsti konfliktus. Jie pripažįsta kitų 

teisę būti kitokiems, nei jie yra, gerbia kitą asmenį

ir yra geranoriški. Mokiniams rūpi jų aplinkos, 

bendruomenės, šalies gerovė ir jie prisideda ją 

kuriant.



1.2.

Pasieki

mai ir 

pažan

ga

1.2.1.

Mokinio 

pasieki

mai ir 

pažanga

Pažangos 

pastovumas
Atpažįstama 

Prasminga

Nuosekli akademinė 

pažanga

Kiekvienas mokinys nuolat ir nuosekliai išmoksta naujų ir sudėtingesnių

dalykų, įgyja naujų gebėjimų, tvirtesnių vertybinių nuostatų.

Pažangos tempas yra tinkamas mokinio galioms – ne per lėtas, bet ir ne

sekinantis. Pažanga atpažįstama, įrodoma, parodoma, pripažįstama,

mokiniui ji teikia augimo džiaugsmo ir atrodo prasminga.

1.2.2.

Moky

klos 

pasieki

mai ir 

pažanga 

Rezultaty

vumas

Pasiekimai atitinka 

keliamus tikslus

Originalūs, saviti 

ugdymo pasiekimai

Mokinių ugdymo(si) pasiekimai atitinka Bendrosiose ugdymo

programose keliamus tikslus ir mokykloje besimokančių mokinių galias.

Mokiniai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) (toliau – tėvai) ir mokyklą

baigę mokiniai patenkinti mokyklos indėliu ugdant asmenybes – tikslais,

ugdymo būdais, rezultatais. Mokykla turi ypatingų, originalių (savitų)

ugdymo pasiekimų.

Stebėsenos 

sistemingu

mas

Ugdymo rezultatai

Sistemingai 

apmąstoma 

pasiekimų dinamika

Mokykloje analizuojami apibendrinti, susumuoti atskiro ugdymo(si) 

laikotarpio ar ugdymo pagal tam tikrą programą rezultatai (remiantis 

mokinių veiklos ir elgesio stebėjimu, jų atliktų darbų įvertinimu, kontrolinių 

ir kitų diagnostinio vertinimo užduočių, nacionalinių ir tarptautinių tyrimų, 

ugdymo(si) pasiekimų patikrinimų rezultatais). Sistemingai apmąstoma 

įvairių mokinių grupių, klasių pasiekimų dinamika, vertinamas 

kiekvieno mokytojo darbo poveikis ir mokyklos indėlis į mokinių 

pažangą.

Pasiekimų 

ir pažangos 

pagrįstuma

s

Įvairios vertinimo 

strategijos

Mokytojų mokymąsi 

– vieniems iš kitų, 

drauge ar kt.

Mokytojai yra įvaldę įvairias vertinimo strategijas ir būdus, kuriuos naudoja 

kiekvieno mokinio išgalių gilesniam pažinimui, ugdymo(si) proceso bei daromos 

pažangos stebėjimui ir įvertinimui, mokinio mokymosi sunkumų diagnozavimui laiku. 

Turima vertinimo informacija ir tyrimų duomenimis remiamasi nustatant 

prioritetinius ugdymo(si) kokybės gerinimo mokykloje uždavinius, kuriant ir 

koreguojant mokyklos ugdymo turinį, pasirenkant mokymo(si) priemones ir metodus, 

planuojant mokytojų mokymąsi – vieniems iš kitų, drauge ar kt.



REKOMENDACIJOS
• Nuosekliai vykdyti Kokybės krepšelio projekto veiklas:

 Organizuoti tikslinius dalykų modulius, skirtus aukštą mokymosi
potencialą turinčių mokinių žinių gilinimui pažangos auginimui.

 Organizuoti tikslinius dalykų modulius, skirtus I–III gimnazijos
klasių mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų pažangos
auginimui.

 Suburti mokytojų komandą mokytis ir išbandyti su mokiniais
įvairius mokėjimo mokytis metodus, kurie įgalintų pagerinti
mokinių pasiekimus ir pažangą.

 Interaktyvių ekranų galimybes išnaudoti mokinių pasiekimams
gerinti.

 Užtikrinti kiekvieno mėnesio pirma klasės valandėlė būtų skirta
Mokinio pasiekimų ir pažangos sąsiuviniams pildyti, mokinių savo
augimo matavimo gebėjimams ugdyti.




