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2013 m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

 ,,Klasės auklėtojo veikla“ 

ATASKAITA 

 
 Vykdymo laikas - 2012 m. sausio - gegužės mėn. 

     Darbo grupės vadovė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Stakvilevičienė. 

     Įsivertinimą vykdė socialinių mokslų metodinė grupė. 

    ISIVERTINIMAS ATLIKTAS NAUDOJANTIS IQESONLINE PLATFORMA. 

 Tikslas – atsižvelgiant į 2013 m. progimnazijos tarybos (LR švietimo įstatymo 37.5 punktas) ir 

Direkcinės tarybos (2013-01-07 Protokolo Nr. 1) priimtą sprendimą ištirti klasės auklėtojų veiklą, 

pasitikrinti mokyklos veiklos pažangą šiuo aspektu, palyginti rezultatus ir atrasti tobulintinas veiklos 

sritis. 

 Vertinamos sritys: Analizuojama klasės auklėtojo veikla per mokyklos kultūros 1.1.6. veiklos 

rodiklį ,,Klasių mikroklimatas“ ir pagalbos mokiniui srities veiklos rodiklius ir veiklos rodiklius 

4.1.1.,,Bendroji rūpinimosi mokiniais politika“, 4.1.2.,,Mokinių asmenybės ir socialinė raida“, 4.5.2. 

,,Tėvų švietimo politika“, klausimyną rengiant atsižvelgiant į Gegužių progimnazijos poreikius. 

 Kontekstas: pasirinkimą tirti klasės auklėtojo veiklos kokybę lėmė tai, kad klasės auklėtojas 

yra arčiausiai mokinio, geriausiai žino jo poreikius ir lūkesčius. Klasės auklėtojas yra arčiausiai tėvų – 

reprezentuoja mokyklos, kaip ugdymo(si) institucijos veiklą.Tyrimu norėta pažvelgti į klasės auklėtojo 

darbą, kaip į vientisą visumą analizuojant ir palyginant įvairias auklėjamojo darbo sritis. 

 2010 m. atliktas mokyklos veiklos įsivertinimas tiriant pagalbos mokiniui sritį. Išskirti srities 

gerai įvertinti ir tobulintini veiklos aspektai 

 Mokytojai apklausoje gerai įvertino klasių auklėtojų metodinės grupės veiklą (83 proc. veiklą 

įvertino 10-8 balais) 

 Anketoje mokiniai nurodė, kad dažniausiai pagalbos kreipiasi į klasės auklėtoją (34 proc.), į 

tėvus – 28 proc. 

 Tėvai iškilusią problemą sprendžia su klasės auklėtoja (55 proc.) 

 Atlikus dokumentų analizę, paaiškėjo, kad klasių auklėtojai planuoja klasių valandėles apie 

mokinių tarpusavio santykius, pagarbą, atsakomybę. Mokiniai mokosi ugdyti pasitikėjimą savimi, 

savigarbą įvairių valstybinių, tradicinių švenčių renginiuose, projektuose, akcijose. Mokinių savigarbos, 

asmeninio saugumo ir pasitikėjimo savo žiniomis jausmai ugdomi per: 

 

Klasės valandėles 90 % 

atsakė mokytojai 
Pamokas 83 % 

Vykdant projektus, renginius 76 % 

Neformalųjį ugdymą 65 % 

 

 Išanalizavus gautus tėvų anketų duomenis, kokie specialistai teikia pedagoginę psichologinę ir 

socialinę pagalbą buvo nustatyta, kad daugiausia pagalbos suteikia klasės auklėtojas (81%) ir socialinis 

pedagogas (77%). Tai leidžia daryti prielaidą, kad mokinių tėvai žino, kur galima gauti atitinkamos 

pagalbos. 

 Mokytojai dažniausiai kreipiasi pagalbos į specialųjį pedagogą (58%), klasės auklėtoją (58%), 

mokinio tėvus (49%). 

 Išanalizavus temą ,,Pedagoginis tėvų švietimas“ 81,2 proc.tėvų informavimo tvarka tenkina, 18,8 

proc. netenkina, teigiant, kad trūksta elektroninio dienyno. 

 Išskirtos tobulintinos veiklos sritys (pagal 2010 m. duomenis, kurios siejasi su 3013 m. 

įsivertinimu: 



 Tėvų informavimas elektroniniu paštu; 

 Elektroninio dienyno įvedimas. 

 2011 m. tirta ugdymo ir mokymosi sritis, 2012 m. pasistikrinta nagrinėjant vertinimo ugdant 

rodiklį. 

 2012 m. didelis dėmesys buvo skirtas klasės auklėtojo kvalifikacijos kėlimui, organizuoti 

dalykiniai bei psichologiniai seminarai: 

 ,, Mokyklos mikroklimato gerinimas. Bendravimas su vaiku: klasės valdymas. Mokytojo ir 

auklėtojo vaidmuo“ 2011-06-21.  

 ,, Klasės auklėtojo ir dalyko mokytojo efektyvus bendradarbiavimas su vaiku ir vaiko šeima“ 

2012-04-03; 

 ,, Klasės auklėtojo veiklos efektyvinimas. Veiklos būdų ir metodų įvairovė“ 2012-06-13;  

,,Mokytojas - lyderis. Mokyklos pedagogų komanda - lyderių komanda“2012-08-31; 

2011-2012 m.m. Gegužių progimnazijoje įgyvendinta Olveus patyčių ir smurto 

prevencijos programa. 

 2012-06-12 organizuota Kompetencijų mainų diena, skirta klasės auklėtojo veiklai. Direkcinės 

tarybos sprendimu, norintys tapti klasės auklėtojais nuo 2012 m. rašė motyvuotus prašymus mokyklos 

direktoriui. Darytos pastangos atsižvelgti į klasės auklėtojo veiklos stiprinimą ir prestižą. 

 2013 m. Gegužių progimnazijos veiklos plane uždaviniui dėl pagalbos teikimą mokiniams ir jų 

tėvams (globėjams, rūpintojams) užtikrinimo buvo numatyta priemonė stiprinti klasės auklėtojo 

vaidmenį. 

 Numatyti laukiami rezultatai: 

 Bendro buvusių 4 kl. mokytojų ir būsimų 5 kl. auklėtojų susitikimo organizavimas; 

 Klasių mikroklimato tyrimas, jo gerinimo veiksmų numatymas; 

 Naujai dirbančių klasių auklėtojų veiklos stebėjimas; 

 Mokinių tėvų apklausos apie klasių auklėtojų darbo kokybę organizavimas. 

 

 Planuota, kad 2013 m. atliktas klasės auklėtojo veiklos įsivertinimas leis pažvelgti ir išanalizuoti: 

Klasių auklėtojų vadybinius gebėjimus; 

Elektroninio dienyno poveikį tėvų informavimui; 

Klasės auklėtojo vaidmenį klasės mikroklimato formavimui; 

Klasės auklėtojo vaidmenį mokinio asmenybės formavimui; 

Klasės auklėtojo vaidmenį mokyklos įvaizdžio formavimui; 

Klasės auklėtojo vaidmenį tėvų informavimui ir švietimui; 

Tėvų įtraukimą į klasės auklėtojo veiklos planavimą; 

Mokinių įtraukimą į klasės auklėtojo veiklos planavimą; 

Olveus patyčių prevencijos programos rezultatų veiksmingumą.  

 

Tyrimo metodai: 
Klasės auklėtojo veiklą fiksuojančių dokumentų analizė;  

Tėvų lankymosi susirinkimuose, atvirų durų dienose analizė;  

Klasės auklėtojo veiklos įsivertinimas; 

Interviu metodas (pokalbiai su klasės auklėtojų metodinės grupės nariais); 

Anketavimo metodas (apklausiami mokytojai, mokiniai, mokinių tėvai), klausimynai sudaryti 

pagal mokyklos poreikį.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS VERTINIMO LYGIŲ SKALĖ 

 

 
4 lygis 

 
3 lygis 

 
2 lygis 

 
1 lygis 

Įvertinimas Labai gerai Gerai Patenkinamai Nepatenkinamai 

Įvertinimo 

apibūdinimas 

Vyrauja teigiami 

požymiai, stipriosios 

savybės 

 

Stipriųjų savybių 

daugiau nei trūkumų 
Yra rimtų trūkumų Vyrauja trūkumai 

Aprašomieji 

kokybės epitetai 

Veiksminga, spartus 

tobulėjimas, 

išskirtinė, kryptinga, 

originali, ypatinga, 

įspūdinga, savita, 

puiki, labai paveiki, 

nepriekaištinga, 

kūrybiška 

Pakankamai 

kryptinga, tinkama, 

paveiki, turi savitų 

bruožų, potenciali, 

lanksti 

Nebloga, vidutiniška, 

priimtina, 

nesisteminga, 

neišskirtinė 

Nepakankama, 

neveiksminga, 

nevykusi, netinkama, 

nekonkreti, 

neperspektyvi, 

rizikinga 

Išvada 
Verta paskleisti už 

mokyklos ribų 

(regione, šalyje) 

Verta paskleisti 

pačioje mokykloje 

Tinkama, bet yra ką 

tobulinti, verta 

sustiprinti ir išplėtoti 

Būtina imtis 

radikalių pokyčių, 

reikalinga skubi 

pagalba 

 

 

2013 m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

 ,,Klasės auklėtojo veikla“ iliustracijos 

 

Veiklos rodikliai 4 lygis 2 lygis 

Klasės auklėtojo veiklos 

planavimas 

Klasės auklėtojo veiklos 

planavimas yra nuoseklus, 

pastebimas veiklos per 4 

auklėjamojo darbo metus 

planingas tęstinumas. 

Klasės auklėtojo veiklos 

planavimas epizodiškas, paremtas 

vienerių metų veiklos planavimu. 

Klasės auklėtojo veiklos 

organizavimas 

Klasės auklėtojas organizuoja ne 

mažiau kaip 2 ekskursijas ir 

edukacines išvykas per mokslo 

metus. 

Dauguma klasės valandėlių yra 

teminės. 

Mokinių socialinės veiklos 

valandų įgyvendinimo tvarka ir jos 

apskaita mokiniams ir jų tėvams 

aiški. 

Klasės auklėtojas organizuoja ne 

mažiau kaip 1 ekskursiją 

aredukacinę išvyką per mokslo 

metus.  

Dalis klasės valandėlių yra 

teminės.  

Mokinių socialinės veiklos 

valandų įgyvendinimo tvarka ir 

jos apskaita mokiniams ir jų 

tėvams nėra pakankamai aiški. 

Klasės taisyklės ir jų 

laikymasis 

Klasėje yra sukurtos, aptartos 

veiksmingos, mokiniams žinomos 

klasės taisyklės, jų laikomasi. 

Klasėje mokiniai vadovaujasi 

mokyklos mokinio taisyklėmis, 

klasėje esminių susitarimų nėra. 

Klasės bendruomenės 

santykiai 

95 proc. mokinių klasės santykiais 

patenkinti, nurodo, kad santykiai 

su klasės auklėtoju ir klasės 

draugais yra geri. 

50 proc. mokinių klasės santykiais 

patenkinti, nurodo, kad santykiai 

su klasės auklėtoju ir klasės 

draugais yra geri. 

Bendradarbiavimas su 

mokykloje dirbančiais 

Mokykloje dirbančių pagalbos 

specialistų parama yra veiksminga, 

Mokykloje dirbančių pagalbos 

specialistų parama yra 



pagalbos specialistais bendradarbiaujama nuolat. nepakankamai veiksminga, 

bendradarbiavimas epizodiškas. 

Tėvų apsilankymas 

mokykloje ir įtraukimas 

į klasės bendruomenės 

veiklą 

Dauguma tėvų dalyvauja klasės 

tėvų susirinkimuose, atvirų durų 

dienose, klasės bendruomenės 

renginiuose, prisideda prie klasės 

veiklos planavimo. 

Dalis tėvų dalyvauja klasės tėvų 

susirinkimuose, atvirų durų 

dienose, klasės bendruomenės 

renginiuose. 

Tėvų informavimas bei 

švietimas 

95 proc. tėvų teigia, klasės tėvų 

susirinkimai yra veiksmingi, jie 

gauna pakankamai pedagoginės, 

psichologinės informacijos. 

Informavimas per elektoroninį 

TAMO dienyną yra puikus ir 

nuoseklus. 

Tėvų informavimas per mokinio 

knygelę yra veiksmingas ir 

reikalingas 95 proc. tėvų. 

50 proc. tėvų teigia, klasės tėvų 

susirinkimai yra veiksmingi, jie 

gauna pakankamai pedagoginės, 

psichologinės informacijos. 

Informavimas per elektoroninį 

TAMO dienyną yra 

nepakankamai veiksmingas.  

Tėvų informavimas per mokinio 

knygelę yra veiksmingas ir 

reikalingas 50 proc. tėvų. 

Tėvų paramos mokyklai 

organizavimas 

Visi klasės tėvai remia mokyklą (2 

proc. gyventojų pajamų mokestis, 

kita parama). 

Dalis klasės tėvų remia mokyklą 

(2 proc. gyventojų pajamų 

mokestis, kita parama). 

 

 

Tyrimas: 
 

1. Interviu metodas taikytas apie tiriamą sritį kalbantis su klasės auklėtojų metodinės grupės 

nariais 2013-03-26 (Klasių auklėtojų metodinės grupės protokolo Nr. 8, 2013-03-26).  

Teigiamais veiklos aspektais klasės auklėtojai įvardijo: santykius tarp klasės auklėtojo ir mokinių, 

klasės taisyklių nustatymą ir laikymąsi, informavimą per TAMO elektroninį dienyną. 

 Klasės auklėtojai išsakė savo nuomonę apie jų manymu tobulintinas klasės auklėtojo veiklos sritis: 

veiklos planavimą, tėvų įtraukimą į klasės ir mokyklos bendruomenės veiklą, mokinio knygelės 

veiksmingumą. 

2. Klasės auklėtojo veiklos įsivertinimas atliktas norint nustatyti, kaip klasės auklėtojai patys 

vertina savo veiklą, kur kiekvienas įžiūri stipriąsias ir tobulintinas veiklos sritis. 

 

Veiklos sritys ir 
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5 

5a 2 3 3 3 3 3 2 2 2,6 

5b 2 2 2 3 2 2 2 1 2 

5c 3 3 3 2 3 3 2 3 2,7 
5 klasių 

vidurkiai 
2,3 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2 2 2,4 

6 6a 2 2 2 2 3 2 2 2 2,1 

 6b 3 3 3 3 3 2 2 3 2,7 

 6c 2 2 2 2 1 2 2 3 2 

 6d 3 3 3 3 2 3 3 3 2,9 
6 klasių 

vidurkiai 
2,5 2,5 2,5 2,5 2,2 2,2 2,2 2,7 2,4 



7 7a 2 3 3 2 2 2 2 2 2,2 

 7b 3 2 2 3 3 2 2 2 2,4 

 7c 3 3 3 3 3 3 2 1 2,6 

 7d 2 2 2 2 3 2 2 2 2,1 

 7e 3 3 3 3 3 2 3 2 2,7 
7 klasių 

vidurkiai 
2,6 2,6 2,6 2,6 2,8 2,2 2,2 1,8 2,4 

8 8a 3 3 3 3 3 2 2 3 2,7 

 8b 3 3 2 2 3 2 2 2 2,4 

 8c 2 3 3 3 3 1 2 3 2,5 

 8d 2 2 3 3 2 2 2 2 2,2 

 8e 2 2 2 3 2 2 1 1 1,9 

 8f 3 3 3 3 3 3 2 3 2,9 
8 klasių 

vidurkiai 
2,5 2,6 2,6 2,8 2,6 2 1,8 2,3 2,4 

Veiklos sričių ir 

rodiklių balų 

vidurkiai 
2,5 2,6 2,6 2,6 2,5 2,2 2 2,2 2,4 

 Vertinimas: 4 balai – visi (patirtį verta skleisti už mokyklos ribų) , 3 balai – dauguma (patirtį verta 

skleisti mokykloje), 2 balai  – dalis (veikia klasės ribose), 1 balas – mažuma (reikia tobulinti) , 0 balų – 

nepastebėta. 

Stipriosios veiklos sritys:  

Darbas su klase, individualus bendravimas su klasės vaikais, bendradabiavimas su dalykų 

mokytojais, mokyklos darbuotojais 

Tobulintinos veiklos sritys: 

Prevencinių, socializavimo programų taikymas, bendradarbiavimas su tėvais. 

3. Tėvų lankymosi susirinkimuose, atvirų durų dienose įsivertinimas (Priedas Nr. 2) atliktas 

pagal tėvų susirinkimų protokolus ir atvirų durų dienų registracijos lapų analizę.  

Išvados: 

Geriausiai susirinkimus lanko pradinių klasių mokinių tėvai; 

Augant vaikams, susirinkimų lankomumas blogėja; 

Baigiamųjų klasių mokinių tėvų lankomumas padidėja artėjant mokslo metų pabaigai; 

Blogiausias susirinkimų lankymas gruodžio mėnesį, geriausias - rugsėjo mėnesį; 

  Nagrinėtas klasių tėvų susirinkimų turinys 2011-2012, 2012-2013 m.m. pagal šiuos aspektus: 

- Klasės tėvų susirinkimų tematika (pedagoginio-psichologinio, šviečiamojo pobūdžio); 

- Mokinių ugdymo(si) pasiekimų analizė ir aptarimas; 

- Einamieji klausimai. 

Išvados: 

Mokinių pažangumas ir einamieji klausimai nagrinėjami pastoviai, dėsningai; 

Tėveliai lankosi noriau tų klasių susirinkimuose, kur nagrinėjamos jiems aktualios temos; 

Ne visuose susirinkimuose nagrinėjama  tema, per mažas dėmesys skiriamas susirinkimo turiniui; 

Skaitant susirinkimų temas, dažnai neatsiskleidžia susirinkimo nuoseklaus planavimas; 

Reikia didesnį dėmesį skirti susirinkimo fiksavimui protokoluose. 

Atvirų durų dienų lankomumo analizės išvados: 

Rudenį vykstančiose atvirų durų dienose apsilanko daugiau mokinių tėvų; 

Atvirų durų dienose lankosi daugiau pradinukų ir penktokų tėvai; 

Šeštų – aštuntų klasių mokinių tėvų lankymosi aktyvumas mažesnis.  

4. Klasės auklėtojo veiklą fiksuojančių dokumentų analizė (Priedas Nr. 3) atlikta pagal klasių 

auklėtojų veiklos planus pagal šios aspektus: 

- Darbas su mokiniais; 

- Bendradarbiavimas; 

- Dokumentacijos tvarkymas.  

 

 



 

 

Išvados: 

Dauguma klasės valandėlių planuojamos teminės; 

Pagalbą mokiniams planuojama teikti (individualios konsultacijos, problemų identifikavimas) visų 

klasės auklėtojų; 

Daugumoje planų fiksuojamas bendradarbiavimas su dalykų mokytojais, mokyklos pagalbos 

specialistais, kitais darbuotojais. 

Dauguma klasių tėvų susirinkimų planuojami teminiai. 

Klasių auklėtojų veiklos planuose numatyta veikla įgyvendinama 96 proc. 

5. Anketavimas 

5.1.Apklausta 18 klasės auklėtojų, grįžusių klausimynų kvota 100proc. 

 

 
5.2. Apklausta20 mokytojų ,grįžusių klausimynų kvota 76,9proc. 

 

 
 



 

 

 

 

5.3. Apklausti 435 mokiniai, grįžusių klausimynų kvota 76,9proc. 

 
 

 

5.4. Apklausti 202 tėvai, grįžusių klausimynų kvota 39,3proc. 

 

 

 

 

 



 

 

IŠVADOS: 

STIPRIOSIOS PUSĖS 

1. Mokinių – klasės auklėtojų, tėvų – klasės 

auklėtojų  santykiai yra geri ir grįsti abipusiu 

pasitikėjimu.  

2. Veiksmingas informavimas apie apie mokykloje 

galiojančias taisykles ir reikalavimus. 

mokiniams, pagalbos specialistus. 

3. Mokinių ugdymo(si) pasiekimų stebėjimas ir 

analizavimas (signaliniai, pusmečių įvertinimai) 

yra veiksmingas, paveikus ir svarbus. 

4. Informavimas per elektroninį dienyną yra 

naudingas ir veiksmingas. 

5. Klasės auklėtojo vaidmuo formuojant mokyklos 

įvaizdį yra svarbus.   

TOBULINTINOS PUSĖS 

 

1. Tėvų informavimas per mokinio knygelę yra 

nepakankamai veiksmingas ir naudingas. 

2. Nepakankamas tėvų įsitraukimas į klasės 

bendruomenės, mokyklos veiklą. 

3. Tobulintina socialinių valandų atlikimo tvarka, 

klasės auklėtojo veiklos planavimas, tėvų 

įtraukimas į veiklos planavimą. 

4. Nepakankama tėvų šviečiamoji veikla 

įvairiomis vaikų ugdymo temomis. 

 

 

 Atsižvelgiant į 2013 metų Gegužių progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus, 

metodinių grupių įžvalgas ir pasiūlymus po įsivertinimo rezultatų aptarimo, numatomi 2014 metų 

tobulintini aspektai: 

1. Klasės auklėtojo veiklos planavimas, sukuriant klasės auklėtojo veiklos programą, apimančią 

visus vaiko auklėjimo mokykloje metus. Atsakinga mokyklos administracija. Įgyvendinimo laikotarpis – 

2014 m. 

2. Mokinio knygelės tobulinimas, jos veiksmingumo didinimas, koreguojant knygelės struktūrą. 

Atsakinga mokyklos direktoriaus 2013-04-25 įsakymu Nr. V-33 suformuota darbo grupė. Įgyvendinimo 

laikotarpis – 2013-09-01. 

3. Tėvų įsitraukimo į klasės, mokyklos bendruomenės veiklą aktyvinimas: 

3.1. Pasirašytinai fiksuoti visus tėvų apsilankymo mokykloje faktus (klasės susirinkimai, atvirų 

durų dienos, renginiai, šventės, paskaitos ir kt.). Atsakingi klasių auklėtojai. Įgyvendinimo laikotarpis – 

2013-2014 m.m. 

3.2. Stiprinti klasės tėvų susirinkimų kokybę, tikslingain parenkant temą ir turinį. Atsakingi 

klasių auklėtojai. Įgyvendinimo laikotarpis – 2013-2014 m.m. 

3.3. Kiekvienam klasės auklėtojui individualiai planuoti tėvų pritraukimo į mokyklą formas bei 

būdus. Atsakingi klasių auklėtojai. Įgyvendinimo laikotarpis – 2013-2014 m.m. 

3.4. Mokslo metų gale kiekvienam klasės auklėtojui teikti statistinę ataskaitą apie jo 

vadovaujamos klasės tėvų lankymosi mokykloje, įtraukimo į klasės ir mokyklos veiklą faktus, formas ir 

būdus. Atsakingi klasių auklėtojai, mokyklos administracija.  Įgyvendinimo laikotarpis – 2013-2014 m.m. 

4. Klasės auklėtojo įvaizdžio stiprinimas, tęsiant motyvuotų prašymų tapti klasės auklėtojų mokyklos 

direktoriui teikimą, kandidatūrų svarstymą mokyklos direkcinėje taryboje, mokyklos taryboje, darbo 

taryboje. Atsakinga mokyklos administracija. Įgyvendinimo laikotarpis – 2013 - 2014 m.m. 


