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Bendra ataskaita 

• Plačiojo mokyklos veiklos įsivertinimo apklausa 
buvo vykdyta balandžio mėnesį. Apklausos 
pabaigos data – 2014-04-28. 

• Naudota plačiojo įsivertinimo anketa (IQES 
platformoje). 

• Per prieigos kodą buvo pakviesti 58 dalyviai. 
• Visiškai atsakyti sugrįžo 55 klausimynai, iš dalies 

atsakytas 1 klausimynas. 
• Atsakytų klausimynų (įskaitant iš dalies atsakytus) 

– 96,6% 



Analizuotos mokyklos veiklos 
sritys 

• Etosas 

• Bendras ugdymo organizavimas 

• Pažanga 

• Rūpinimasis mokiniais 

• Mokyklos strategija 

 

Iš viso pateikti 66 klausimai. 



Klausimų pobūdis ir pasirinkto 
atsakymo vertės reikšmė 

• Klausimuose su atsakymų skale respondentai pateikė 
atsakymus apie teiginius skalėje nuo 1 iki 4 (kai 1 reiškia 
“teiginys neteisingas”, 4 – “teiginys teisingas”). 

• Respondentai galėjo pasirinkti 4 atsakymų variantus: 
“Visiškai nesutinku”, “Ko gero nesutinku”, “Ko gero 
sutinku”, “Visiškai sutinku”. 

• Aukščiausios atsakymų vertės (3-4) rodo veiklos privalumus 
bei stipriąsias puses. Tuo galime didžiuotis bei puoselėti 
šiuos privalumus ateityje. 

• Žemiausios atsakymų vertės (žemesnės nei 2,5) rodo 
veiklos trūkumus, trukdančius siekti kokybės.  

• Vidutinės atsakymų vertės, aukštesnės nei 2,5, traktuotinos 
kaip pozityvios, o žemesnės nei 2,5, kaip negatyvios. 
 



Vienu žvilgsniu: klausimai su 
aukščiausiomis ir žemiausiomis vertėmis 

5 aukščiausios vertės 
• Mokyklos įvaizdis ir viešieji 

ryšiai:  vertė – 3,8 

• Mokyklos atvirumas ir 
svetingumas: vertė – 3,6 

• Partnerystė su kitomis 
institucijomis: vertė – 3,6 

• Aplinkos jaukumas: vertė – 
3,6 

• Mokyklos vaidmuo vietos 
bendruomenėje: vertė – 3,6 

5 žemiausios vertės 
• Psichologinė pagalba: vertė 

– 2,6 

• Valdymo demokratiškumas: 
vertė – 3 

• Lyderystė mokykloje: vertė 
– 3,1 

• Dėmesys personalui: vertė – 
3,1 

• Tėvų (globėjų, rūpintojų) 
švietimo politika: vertė – 3,1 



5 aukščiausi mokyklos 
veiklos įvertinimai 



Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai 



Mokyklos atvirumas ir svetingumas 



Partnerystė su kitomis institucijomis 



Aplinkos jaukumas 



Mokyklos vaidmuo vietos 
bendruomenėje 



5 žemiausi mokyklos 
veiklos įvertinimai 



Psichologinė pagalba 



Valdymo demokratiškumas 



Lyderystė mokykloje 



Dėmesys personalui 



Tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimo 
politika 



Išvados 

• Plačiojo mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatai rodo, jog 
išskyrus psichologinę pagalbą (2,6), visos kitos mokyklos 
veiklos respondentų buvo įvertintos gerai arba labai gerai, 
t.y. nuo 3 iki 4. 

• Apklausos rezultatai parodė, jog netgi “žemiausios vertės” 
yra palyginti aukštos ir todėl gali būti traktuojamos kaip 
pozityvios, t.y. ne kaip “trūkumai”. 

• Visa plačiojo įsivertinimo medžiaga perduodama mokyklos 
tarybai, metodinei tarybai, persiunčiama metodinėms 
grupėms. 

• 2014-2015 m.m., atliekant giluminį mokyklos veiklos 
kokybės įsivertinimą, įsivertinimo darbo grupė siūlo 
analizuoti pagrindinį mokyklos veiklos aspektą – pamoką. 



Nutarimas 

• Mokyklos tarybos pritarimu  2014-2015 m.m. 
atlikti mokyklos veiklos giluminį įsivertinimą, 
tiriant sritį „Ugdymas ir mokymasis“, analizuoti 
pamokos kokybę. 

• Atsakinga mokyklos veiklos kokybės 
įsivertinimo darbo grupė. 

 


