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• Nacionalinė Švietimo agentūra stebi bendrojo ugdymo mokyklų 
įsivertinimą ir pažangą. Tuo tikslu kiekvienais metais pildome pateiktą 
anketą.  

 

 



Mokinių apklausa NŠA 2019 

• Iš viso pakviestų dalyvių skaičius: 133 

• Visiškai atsakyti klausimynai 111 

• Grįžusių klausimynų kvota 83,5 % 





Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2019 
 

 

Iš viso pakviesta respondentų: 100 

   

Pilnai atsakyti klausimynai 51 

 

Grįžusių klausimynų kvota 51 % 



 
 



               Kulių gimnazijos 
veiklos kokybės platusis įsivertinimas 

 

 

 

 

 

KULIAI, 

2019 - 2020 m. m. 

 



Įsivertinant veiklos kokybę, vadovautis  

,, Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos 
kokybės įsivertinimo metodika “, patvirtinta LR Švietimo ir 
mokslo ministro įsakymu,  2016 m. kovo 29 d. Nr. V – 267. 

   Mokyklos veiklos kokybė vertinta pagal keturias sritis, užpildant 
plačiojo audito lentelę, remiantis rodiklių paaiškinimais, savo 
nuomone bei patirtimi pagal vertinimo lygių skalę 



• Plačiojo įsivertinimo anketa 2019 m. 

•  Per prieigos kodą pakviesti dalyviai: 27  

•  Visiškai atsakyti klausimynai -  21 

• Grįžusių klausimynų kvota – 77 % 

 

Bendra informacija apie šią apklausą  
 



Veiklos sritys 

1.Rezultatai: 

1.1  Asmenybės branda; 

1.2 Pasiekimai ir pažanga. 

2. Ugdymas ir mokinių patirtis: 

2.1 Planavimas; 

2.2 Vadovavimas mokymuisi; 

2.3 Mokymosi patirtis; 

2.4 Vertinimas ugdant. 

 



3. Aplinkos:  

3.1 Įgalinčios mokytis fizinė aplinka; 

3.2 Mokymasis be sienų. 

4. Vadyba ir lyderystė: 

4.1 Mokyklos valdymas; 

4.2 Mokymasis ir veikimas komandomis; 

4. 3 Asmeninis meistriškumas. 

 



 
 



Tobulinti pasirinkti gimnazijos veiklos 
aspektai: 
• 1.2.2. RODIKLIS – Mokyklos pasiekimai ir pažanga  

• Pasiekimų ir pažangos pagrįstumas 

 

 Mokytojai yra įvaldę įvairias vertinimo strategijas ir būdus, kuriuos naudoja 
kiekvieno mokinio išgalių gilesniam pažinimui, mokymosi proceso bei 
pažangos stebėjimui ir įvertinimui, savalaikiam mokinio mokymosi sunkumų 
diagnozavimui. Turima vertinimo informacija ir tyrimų duomenimis 
remiamasi nustatant prioritetinius ugdymo kokybės gerinimo mokykloje 
uždavinius, kuriant ir koreguojant mokyklos ugdymo turinį, pasirenkant 
mokymo(si) priemones ir metodus, planuojant mokytojų mokymąsi – 
vieniems iš kitų, drauge ar kitur.  


