
ŠIAULIŲ “ROMUVOS” 

GIMNAZIJOS 

VEIKLOS  

PLAČIOJO ĮSIVERTINIMO 

REZULTATAI 
2016-2017 m.m. 



ĮSIVERTINIMO DALYVIAI: 

 
•45 MOKYTOJAI 

•272 MOKINIAI 

•407 MOKINIŲ TĖVAI  



MOKYTOJŲ NAGRINĖTOS 

TEMOS: 

 
 1. REZULTATAI 
 2. UGDYMAS(-IS) IR MOKINIŲ  
       PATIRTYS  
 3. UGDYMO(SI) APLINKOS 
 4. LYDERYSTĖ IR VADYBA 

 



5 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS: 

 
3.1 – įranga ir priemonės – 3,7 
3.2 – pastatas ir jo aplinka – 3,6 
2.1 – ugdymo(-si) tikslai – 3,5 
1.3 - mokyklos pasiekimai ir pažanga – 3,5 
2.5 - ugdymo(-si) organizavimas – 3,5 



5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS: 

 
3.4 - mokymasis ne mokykloje – 2,8 
3.5 - mokymasis virtualioje aplinkoje – 2,9 
4.4 – veikimas kartu – 3,0 
2.2 – ugdymo planai ir tvarkaraščiai – 3,1 
4.2 – lyderystė – 3,1 



MOKINIŲ NAGRINĖTOS TEMOS: 

 
1. SANTYKIAI, SAUGUMAS, JAUSENA 
2. TAPATUMO JAUSMAS, PASITENKINIMAS 

3. BENDRUOMENIŠKUMAS, ĮSITRAUKIMAS Į 
     VEIKLAS 

 



5 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS: 
 

1.6 - aš jaučiuosi saugiai visoje mokykloje: klasėje, 
koridoriuose, kieme, valgykloje, tualetuose – 3,6 
2.6 - mūsų mokykla žinoma kaip sėkminga - pasiekimai 
įvairiuose konkursuose, olimpiadose yra žinomi mieste, šalyje 
– 3,4 
1.3 - per paskutinius du mėnesius mūsų klasėje (mokykloje) iš 
manęs niekas nesijuokė, nesišaipė, nesityčiojo – 3,4 
2.3 - apie mūsų mokyklą mokiniai ir tėvai atsiliepia teigiamai 
– 3,4 
2.5 - greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir 
kitokia veikla (būreliai, šventės, meno renginiai, projektinės 
savaitės ir pan.) – 3,4 

 



5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS: 
 

3.7 - mano tėvai mokykloje aktyvūs – įsitraukia į renginių 
organizavimą, veda pamokas, vyksta kartu į ekskursijas, 
žygius ir kt. – 2,1 
3.6 - mano tėvai noriai dalyvauja mokyklos renginiuose – 2,3 
3.4 - aš mielai padedu organizuoti mokyklos renginius, 
šventes – 2,4 
1.15 - mūsų mokyklos mokiniai drausmingai elgiasi net ir tada, 
kai nemato mokytojai – 2,5 
2.1 - aš noriai einu į mokyklą – 2,6 

 



TĖVŲ NAGRINĖTOS TEMOS: 
 

 1. SANTYKIAI, SAUGUMAS, JAUSENA 
 2. TAPATUMAS, PASITENKINIMAS 
 3. BENDRUOMENIŠKUMAS,  
              DALYVAVIMAS, INFORMAVIMAS 

 



2.2 – mano vaiko mokykla yra gera mokykla – 3,6 

2.1 – aš esu patenkintas, kad vaikas mokosi būtent šioje mokykloje 

– 3,6 

1.9 – mano vaikas jaučiasi saugiai visoje mokykloje: klasėje, 

koridoriuose, kieme, valgykloje, tualetuose – 3,6 

3.10 – tėvams yra aišku, į ką, kilus klausimams, galime kreiptis – 

3,6 

1.3 – per paskutinius du mėnesius mokykloje mano vaikas iš kitų 

nesijuokė, nesišaipė, nesityčiojo- 3,6 

5 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS: 



2.8 – esu patenkintas (-a) savo vaiko mokymosi rezultatais – 2,9 

2.3 – mano vaikui patinka eiti į mokyklą – 3,0 

3.8 – mokykla organizuoja tėvams šviečiamuosius užsiėmimus 

įvairiomis vaikų ugdymo temomis – 3,0 

2.7 – nesamdėme ir nesamdome vaikui korepetitorių tam tikrų 

dalykų mokymuisi – 3,0 

2.5 – mano vaikas noriai mokosi – 3,1 

5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS: 



Giluminiam įsivertinimui 

pasirinkome  2 rodiklius:  

 
 4.2.1. Veikimas kartu 

 4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais 


