
Kulių vidurinės mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 

 2013 – 2014 m. m. 

  

 Tikslas: Atlikti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą. 

 Uždaviniai: 

1. Numatyti mokyklos veiklos tobulinimo perspektyvą. 
2. Stiprinti mokyklos bendruomenės narių tapatumo jausmą, atsakomybę už 

visos mokyklos veiklos kokybę. 
3. Teikti mokyklos bendruomenės nariams patikimą ir išsamią informaciją apie 

visų mokyklos veiklos sričių kokybę. 

4. Skatinti mokyklos personalo savo patirties refleksiją. 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas vyksta šiais etapais: 

 1 etapas – pasirengimas įsivertinti. 
 2 etapas – pasirinktos problemos ar pasirinkto veiklos rodiklio giluminis 

nagrinėjimas ir įsivertinimas. 
 3 etapas – atsiskaitymas apie atliktas vertinimo procedūras ir informavimas 

apie gautas išvadas. 
 4 etapas – rezultatų panaudojimas veiklos tobulinimui planuoti. 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo teisinė bazė 

Mokyklos veiklos įsivertinimas vykdomas remiantis LR Švietimo įstatymu, 2011 m. 

kovo 17 d. Nr. XI-1281, ir Švietimo ir mokslo ministro įsakymu „Dėl pritarimo 
bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijoms“, 2009 
m. kovo 30 d. Nr. ISAK-607. 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės nariai: 

 Daiva Pušinskienė- matematikos mokytoja, grupės vadovė. 
 Jolanta Eitutienė – anglų kalbos mokytoja. 
 Irena Kniukštienė – anglų kalbos mokytoja. 

 Regina Jonikienė -  rusų kalbos mokytoja. 
 Daiva Ščupokienė – kūno kultūros mokytoja. 

 Staselė Rimkuvienė – kūno kultūros mokytoja. 
 Andžela Gramauskaitė – lietuvių kalbos mokytoja. 
 Jūratė Černevičienė – matematikos mokytoja. 

 

 



 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo planas 

 

Veikla Data Atsakingas 

1.Veiklos įsivertinimo grupės darbo 

organizavimo 2013-2014 m. m. aptarimas. 

2013  m. 

spalis 

D.Pušinskienė 

2.Veiklos įsivertinimo darbo grupės 2013-

2014 m. m. sudarymas. 

2013 m. 

rugsėjis - 
spalis 

L. Pečkauskas 

3. Veiklos įsivertinimo darbo grupės 
pasitarimas: „Mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimas“. 

2013 m. 
spalis 

D.Pušinskienė 

 

4. Priminimas mokytojams dėl mokinių 

„Mokymosi stilių“. 

2013 m. 

lapkritis 

A.Viršilienė 

5. Pranešimas Mokyklos taryboje dėl 

mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo. 

2013 m. 

sausis 

D.Pušinskienė 

6.Veiklos įsivertinimo darbo grupės narių 

supažindinimas su IQES instrumentais 
mokyklos veiklos kokybei įsivertinti. 

2013 m. 

lapkričio 
mėn. 

D. Pušinskienė 

7. Veiklos įsivertinimo darbo grupės 
pasitarimas.  

2013 m.  
gruodis 

Veiklos įsivertinimo 
darbo  grupės nariai 

 

8. Plačiojo audito analizė. 2013 m.  

gruodis 

Veiklos įsivertinimo 

darbo  grupės nariai 

9. Mokyklos mokinių tyrimas: „Mokymosi 

stiliai“. Tyrimo apibendrinimas. Mokinių ir 
mokytojų informavimas apie tyrimo 
rezultatus. 

2014 m. 

sausis 

 

10. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 
išvadų ir rekomendacijų mokyklos veiklos 

planavimui ruošimas. 

2013 m. 
gruodis 

2014m 

sausis, 
kovas 

Mokyklos veiklos 
įsivertinimo darbo  

grupės nariai 

11. Plačiojo audito išvadų pristatymas 
Mokyklos tarybos posėdyje. 

2014 m. 
sausis 

D. Pušinskienė 

12. Mokymosi pasiekimų lūkesčiai. Mokinių, 
tėvų ir mokytojų apklausa. 

Mokymosi motyvacija. Mokytojų ir mokinių 

apklausa. 

 

 

2014 m. 
sausis - 

kovas 

Mokyklos veiklos 
įsivertinimo darbo  

grupės nariai 



13. Apklausos rezultatų analizė. 2014 m. 

kovas - 
balandis 

D. Pušinskienė 

14. Mokinių ir mokytojų apklausos rezultatų 
pristatymas administracijos pasitarime, 
metodinėje taryboje. 

2014 m. 
gegužė 

Mokyklos veiklos 
įsivertinimo darbo  
grupės nariai 

II. VEIKLOS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖS VEIKLOS APIBENDRINIMAS 

1.Pasitarimas: „Mokyklos veiklos įsivertinimo  
darbo grupės veikla 2013-2014 m. m.“. 

2014 m. 
gegužė 

D. Pušinskienė 

2.Veiklos įsivertinimo darbo grupės 

ataskaitos parengimas ir pristatymas 
Mokyklos tarybos posėdyje. Susitarimas dėl 

veiklos tobulinimo prioritetų. 

2014 m. 

birželis 

D. Pušinskienė 

 


