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PRADINES MOKYKLOS

2O2O M. VEIKLOS KOKYBES ISIVERTINIMO ATASKAITA

Mokyklos veiklos kokybes isivertinimas vykdytas, vadovaujantis ,,Mokyklos,

igyvendinandios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybes isivertinimo metodika",

patvirtinta LR Svietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. fsakymu Nr. V-267. fsivertinimo

proces4 planavo ir organizavo mokyklos veiklos kokybes isivertinimo grupe.

Veiklos kokybes isivertinimo tikslas stiprinti mokyklos bendruomenes nariq

isipareigojim4 ugdymo kokybei ir atsakomybg, taikant isivertinim4 kaip kasdieng praktikq -
savistab4, refl eksij 4, dialogE.

UZdaviniai:

l. Atrasti mokyklos veiklos kokybes sekmes bei trukdZius ir nustatyti tobulintinas sritis.

2. Teikti si0lymus tolesnes mokyklos veiklos tobulinimui planuoti.

3. Atkreipti mokyklos bendruomenes demesi i veiklos aspektus, lemiandius ugdymo

Siuolaiki5kum4 ir kokybg.

4. Remiantis mokyklos veiklos kokybes isivertinimo rezultatais, priimti bendrus

sprendinius del butiml veiksmq, gerinant mokyklos veikl4.

2020 m. mokykla atliko rodikliq 2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas, 2.4.1. Vertinimas

ugdymui ir 2.4.2. Mokiniy jsivertinimas gilumini isivertinim4 ir mokyklos veiklos platqii

isivertinim4.

Vertinant mokyklos veiklos kokybg, vadovautasi mokyklq, vykdandiq bendrojo ugdymo

programas, veiklos kokybes lygiais (Zr. 1 lentelg).

I lentele

MOKYKLV, VYKDANdIU)IENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS

KOKYBES VERTINIMO LYGIAI

Kokybes
lvsis

Apra5omiej i veiklos kokybes
vertinimai

Procentine
verte

ISvada

4lvsis
Labai gera: veiksminga, iSskirtine,
kryptinga, savita, k[rybi5ka

90 proc. ir
daugiau

Verta paskleisti uZ
mokvklos ribu

3 lyeis
Gera: vir5ija vidurki, tinkama, paveiki,
potenciali, lanksti

60-89 proc. Verta paskleisti padioj e

mokvkloie

2lvsis
Patenkinama : vidutini5ka, nebloga,
nesisteminsa. nei5skirtine

31-59 proc. Mokykloje yra k4 tobulinti,
verta sustiorinti ir i5oletoti

I lygis
Prasta: nepatenkinama, neveiksminga,
netinkama, nekonkreti

11-30 proc. Veikl4 b[tina tobulinti.
Mokyklai reikalinga
i5orine pasalba

N lygis
Labai prasla; nepriimtina Iki l0 proc. Butina imtis radikaliq

pokydiq. Mokyklai bttina
skubi i5orine pasalba



I5analizavus ir aptarus mokyklos veiklos kokybes giluminio ir pladiojo isivertinimo

duomenis, nustatyti mokyklos veiklos stiprieji, ir silpnieji aspektai, priimti susitariami del

mokyklos veiklos kokybes tobulinimo 202I m., suplanuotos veiklos tobulinimo priemones.

Apibendrinti mokyklos veiklos kokybes isivertinimo rezultatai pateikiami 3 lenteleje

. 3 lentele

2020 Nr. MOKYKLOS VETKLOS KOKYBES ISTVERTTNTMO TSVADOS

Ataskait4 parenge veiklos kokybes isivertinimo grupe

Veiklos privalumai Veiklos triikumai 2021 m. tobulinti pasirinkti
rodikliai

2.2.2. Ugdymo(si)
organizavimas (ivairove,
nuotolinis ugdymas)
(3,5 L)

2.I.3. Orientavimasis i
mokiniq poreikius (gabumrtr ir
talentq ugdymas)
(2,8L)

2.1.3. Orientavimasis i mokiniq
poreikius (gabumq ir talentq
ugdymas)

2.4.1. Vertinimas ugdymui
(vertinimo kriterijq
aiSkumas)
(3,5 L)

4.1.2. Lyderyste (pasidalyta
lyderyste)
(3 L)

4.1.2. Lyderyste (pasidalyta
lyderyste)

4.3.2. Nuolatinis
profesinis tobulej imas
(3,8 L)

4.2.1. Veikimas kartu
(bendradarbiavimo kulttira)
(3 L)

4.2.1. Veikimas kartu
(bendradarbiavimo kultUra)


