
 

 

„ROMUVOS“ GIMNAZIJOS 

VEIKLOS KOKYBĖS  

 PLAČIOJO ĮSIVERTINIMO 

REZULTATAI 

 
 

2020 m.  



DALYVIAI: 
 

  80 proc. mokytojų 

  39 proc. mokinių 

  50 proc. tėvų 

                                                                      



 

PLAČIOJO ĮSIVERTINIMO 

NAGRINĖTOS TEMOS: 

 REZULTATAI 

 UGDYMAS(-IS) IR MOKINIŲ PATIRTYS  

 UGDYMO(SI) APLINKOS 

 LYDERYSTĖ IR VADYBA 



5 aukščiausios vertės: 

 3.1.1 įranga ir priemonės – 3,8 (estetiškumas ir 
ergonomiškumas) 

 

 3.1.2 pastatas ir jo aplinka – 3,8 (įvairovė ir šiuolaikiškumas)  

 

 1.2.2 mokyklos pasiekimai ir pažanga – 3,5 (rezultatyvumas, 
stebėsenos  sistemingumas, pasiekimų ir pažangos 
pagrįstumas, atskaitomybė) 

 

 3.1.3 Aplinkų bendrakūra – 3,5  

 

 4.3.2 Nuolatinis profesinis tobulėjimas – 3,5 
 

 

  

 



 5 žemiausios vertės: 

 2.4.2 – mokinių įsivertinimas – 2,9 (dialogas 

vertinant ir įsivertinimas kaip savivoka) 

 

 2.1.2 – ugdymo planai ir tvarkaraščiai – 3,0 

 2.3.1 - mokymasis - 3,0 

 4.2.1 –veikimas kartu– 3,0  

 3.2.1 - mokymasis ne mokykloje – 3,1 

(mokyklos teritorijos naudojimas ugdymui ir 

edukacinės išvykos) 

 

 



Kokią temą, veiklos rodiklį, siūlome 

giluminiam įsivertinimui? 

 Sritis: 2. Ugdymas(is) ir mokinių patirtys 

 Tema: 2.4. Vertinimas ugdant  

 Rodiklis: 2.4.2 Mokinių įsivertinimas (Dialogas 

vertinant) 

 

 

 

 

 



 

 
 

Mokytojų, mokinių ir  

jų tėvų 

apklausų rezultatai: 
 



Mokytojų atsakymai 

3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9

3,9 

3,8 

3,7 

3,7 

3,6 

5 aukščiausios vertės 

Aš atsižvelgiu į kiekvieno mokinio nuomonę 

 
 
Per paskutinius 2 mėn. man neteko spręsti 
patyčių problemos 
 
su mokiniais aptariu jų sėkmes 
 
 

mokiniams padedu pažinti jų gabumus  

mokinius skatinu bendradarbiauti 



Mokinių atsakymai 

0 1 2 3 4

Per paskutinius du mėnesius mokykloje aš iš kitų nesityčiojau

Per paskutinius du mėnesius mokykloje niekas iš manęs

nesityčiojo

Man yra svarbu mokytis

Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti

Mano pasiekimų vertinimas man yra aiškus

3,8 

3,6 

3,7 

3,2 

3,1 

5 aukščiausios vertės 



Tėvų atsakymai 

3 3,2 3,4 3,6 3,8

Per paskutinius du mėnesius mokykloje mano vaikas iš kitų

mokinių  nesijuokė, nesišaipė

Per paskutinius du mėnesius mokykloje iš mano vaiko niekas

nesijuokė, nesišaipė

Mano vaikui yra svarbu mokytis

Į mokyklą mano vaikui patinka eiti

Mokykloje mokytojai vaikus moko bendradarbiauti, padėti

vienas kitam

3,8 

3,6 

3,6 

3,3 

3,3 

5 aukščiausios vertės 



Mokytojų atsakymai 

2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2

Mano mokiniams sekasi mokytis nuotoliniu būdu

Mano mokiniai noriai dalyvauja socialinėje ir visuomeninėje

veikloje

Į mokyklą mokiniams eiti patinka

Mano mokiniams yra svarbu mokytis

Per mano pamokas mokiniai gali pasirinkti įvairaus

sudėtingumo užduotis

2,9 

3 

3 

3,1 

3,2 

5 žemiausios vertės: 



Mokinių atsakymai 

2 2,2 2,4 2,6 2,8

Aš nebijau pamokose bandyti, daryti klaidų

Mokykloje su manimi aptariamos mokymosi sėkmės

Man patinka eiti į mokyklą

Su mokytoju planuojame mano mokymosi tikslus ir žingsnius

jiems pasiekti

Per pamokas aš turiu galimybę rinktis ivairaus sunkumo

užduotis

2,5 

2,6 

2,7 

2,4 

2,3 

5 žemiausios vertės: 



Tėvų atsakymai 

2,7 2,8 2,9 3

Mano vaikas kartu su mokytojais planuoja savo

mokymąsi

Mano vaikas gali pasirinkti užduotis pagal savo

gebėjimus

Mano vaikui sekasi mokytis nuotoliniu būdu

Mokytojų padedamas mano vaikas mokosi įsivertinti

savo pažangą

Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko nuomonę

2,8 

2,8 

2,9 

2,9 

3 

5 žemiausios vertės 



Tėvų dėmesys mokyklai 

Man rūpi ir yra įdomus

mokyklos gyvenimas

Kartais domiuosi tuo,

kas vyksta mokykloje

Mane mažai domina

mokyklos veikla

48 
48 

4 

Tėvų dėmesys mokyklai (%) 


