
      „Romuvos“ gimnazija__ 

(mokyklos pavadinimas) 

 

2022 METŲ UGDYMO(SI) APLINKOS ĮSIVERTINIMAS 

 

Kriterijaus apibūdinimas  2022-10-01 

faktas 

(atitinka – 

taip; 

neatitinka – 

ne)  

Trumpas apibūdinimas, jeigu mokyklos 

faktas atitinka kriterijų  

1. Visose mokyklos klasėse ir kabinetuose 

mokytojams  įrengtos kompiuterizuotos darbo 

vietos su gerai veikiančia vaizdo (multimedia 

projektorius, interaktyvi–virtuali lenta ar kt.) ir 

garso perdavimo įrenginiais bei interneto prieiga.  

 Taip Visuose ugdymui skirtuose kabinetuose 

yra įrengtos modernios kompiuterizuotos 

mokytojų darbo vietos su gerai 

veikiančiais vaizdo ir garso perdavimo 

įrenginiais bei interneto prieiga.  

2. Kiekvienoje mokyklos klasėje ir kabinete 

sudarytos sąlygos organizuoti ugdymą hibridiniu 

būdu.  

Taip Kiekviename gimnazijos kabinete 

sudarytos sąlygos organizuoti ugdymą 

hibridiniu būdu (žr. 1 punktą). 

3. Kiekvienoje mokyklos klasėje ir kabinete 

sudarytos sąlygos greitai pritaikyti mokymo(si) 

aplinką įtraukiajam ugdymui (pvz.: yra galimybė 

greitai ir funkcionaliai įkurti individualias 

kompiuterizuotas darbo vietas su reguliuojamo 

aukščio stalais ir kėdėmis).  

Taip Visose ugdymo(si) patalpose, esant 

poreikiui, greitai galima mokymo(si) 

aplinką pritaikyti įtraukiajam ugdymui 

(yra galimybė greitai ir funkcionaliai 

įkurti individualias kompiuterizuotas 

darbo vietas su reguliuojamo aukščio 

stalu ir kėde). 

4. STEAM ugdymui mokykloje įrengta 

laboratorija(-os) arba sudarytos sąlygos 

mokiniams laboratorinius ir / ar praktinius darbus 

atlikti socialinių partnerių laboratorijose.   

Taip STEAM dalykų mokymui yra 

naudojamos 4 gimnazijoje įrengtos 

laboratorijos (biologijos, chemijos, 

fizikos, gamtos mokslų), kuriose 

mokiniai atlieka laboratorinius ir 

praktinius darbus.  

Gimnazija taip pat glaudžiai 

bendradarbiauja su miesto aukštosiomis 

mokyklomis: įgyvendina STEAM 

programas ir veiksmingai išnaudoja jų 

erdves eksperimentiniams-praktiniams 

mokinių darbams atlikti. 

5. Technologijų kabinetuose yra įranga, pritaikyta 

ne mažiau kaip keturioms (1-8 kl.) ir ne mažiau 

kaip trims (I-IV gimn. kl.) technologijų 

programoms vykdyti.   

Taip Įranga pritaikyta tokioms technologijų 

programoms: 

1. Taikomasis menas, amatai ir dizainas; 

2. Turizmas ir mityba; 

3. Tekstilė ir apranga; 

4. Statyba ir medžio apdirbimas. 

5. Konstrukcinės medžiagos 



6. Mokykloje yra kitų erdvių (išskyrus klases, 

kabinetus, aktų ir sporto sales), kurias mokytojas 

gali lengvai pritaikyti ugdymui(si).  

Taip Gimnazijoje yra įrengtos modernios 

auditorijos, muzikos, teatro, orkestro 

studijos, lauko klasė kuriose gali vykti 

ugdymas, ugdymui(si) taip pat efektyviai 

naudojama skaitykla, biblioteka, priesalė.  

7. Mokykloje yra patalpų (ne klasės ar kabinetai), 

kuriose įrengtos individualios kompiuterizuotos 

mokinių darbo vietos.  

Taip Skaitykloje, bibliotekoje yra įrengta 11 

individualizuotų komiuterizuotų darbo 

vietų mokiniams. 

8. Mokykloje yra patalpų (ne klasės ar kabinetai), 

kuriose įrengtos individualios kompiuterizuotos 

mokytojų darbo vietos.  

Taip Mokytojų kambaryje, atskirame 

individualių darbo vietų kabinete yra 

įrengtos individualios kompiuterizuotos 

mokytojų darbo vietos.  

9. Mokyklos koridoriuose ar kitose patalpose, 

išskyrus klases, įrengtos edukacinės erdvės, 

kuriose mokiniai gali savarankiškai mokytis 

individualiai ir / ar grupėmis.  

Taip Gimnazijos 3 aukšto koridoriuose 

įrengtuose darbo vietose, savarankiško 

darbo kabinete taip pat skaitykloje 

mokiniai gali savarankiškai mokytis 

individualiai ir / ar grupėmis. 

10. Ne mažiau kaip 4 klasėms yra bent 1 

komplektas (20-30 vnt.) nešiojamų kompiuterių ar 

planšečių, naudojamų mokinių ugdymui(si).  

Taip Gimnazijoje mokinių ugdymui(si) 

naudojami 47 nešiojami ir 61 planšetiniai 

kompiuteriai.  

11. Įrengta bent viena laisvalaikio erdvė 

mokiniams (pvz.: su sėdmaišiais, knygomis, 

žurnalais, šachmatų, šaškių lentomis ir pan.), 

kurioje jie gali pailsėti (paskaityti, paklausyti 

muzikos, pažaisti stalo žaidimus ir pan.).  

Taip Gimnazijos 3 aukšte įrengta laisvalaikio 

erdvė su sėdmaišiais, kurioje mokiniai 

gali pailsėti (skaityti, klausyti muzikos. 

Skaitykloje įrengta laisvalaikio zona, 

kurioje mokiniai gali žaisti stalo 

žaidimus. Laisvalaikiui ir poilsiui taip pat 

skirta mokinių seimo patalpa.  

12. Įrengta bent viena tylos zona ar sensorinis 

kambarys.  

Taip Mokiniams I aukšte yra įrengtas 

savarankiško darbo kabinetas. Mokiniai 

taip pat gali ramioje aplinkoje dirbti 

skaitykloje, bibliotekoje įrengtose darbo 

vietose. 

13. Įrengta bent viena erdvė mokytojams, kurioje 

jie gali pailsėti.  

Taip Mokytojų kambaryje įrengtoje poilsio 

zonoje mokytojai gali pailsėti, atsigerti 

kavos ar arbatos. 

14. Mokyklos pastate užtikrinamas spartusis 

interneto ryšys.  
Taip 

Pastate interneto ryšys – 100 mbps 

15. Visame mokyklos pastate ir kieme veikia 

belaidė interneto prieiga.  
Taip 

Visame gimnazijos pastate ir kieme 

veikia belaidė interneto prieiga. Laimėtas 

projektas, kurį įgyvendinant iš valstybės 

finansuojamo projekto lėšų įrengta 

15 specializuotų Wi-Fi prieigos taškų. 

16. Mokyklos aplinkoje demonstruojami mokinių 

darbai, tampantys jos puošybos elementais, 

ekspozicijos atnaujinamos.  

Taip 

Mokinių darbai puošia gimnazijos 

interjerą, koridoriuose įrengtos erdvės 

periodiškai keičiamoms mokinių darbų 

ekspozicijoms, mokinių darbai 

eksponuojami įvairiose kitose gimnazijos 

erdvėse (skaitykloje, bibliotekoje). 

Mokiniai nuolat prižiūri ir atnaujina 

informaciją Aktualijų sienoje, taip pat 



rūpinasi gimnazijos erdvių atnaujinimu, 

turtinimu. 

17. Mokyklos aplinkoje demonstruojami darbo 

grupių, susitikimų, diskusijų proceso darbo 

rezultatai – užrašai, eskizai, planai, modeliai ir 

pan.  

Taip 

Darbo grupių, susitikimų, diskusijų darbo 

rezultatai demonstruojami visiems 

prieinamose erdvėse: gimnazijos 

tinklalapyje, socialinių tinklų Facebook ir 

Instagram paskyrose, TAMO dienyne, 

skaitykloje, mokytojų kambaryje, I 

aukšto fojė esančiame TV, II aukšto fojė 

specialiai įrengtoje Aktualijų sienoje. 

18. Mokykloje sudarytos sąlygos bendruomenės 

narių siūlymams užrašyti (pvz.: minčių lenta, 

siena ar dėžutė).  

Taip 

Gimnazijoje sudarytos sąlygos 

bendruomenės narių siūlymams užrašyti 

II aukšto fojė specialiai įrengtoje 

Aktualijų sienoje ar šalia jos pakabintoje 

pasiūlymų dėžutėje.  

19. Yra bent viena erdvė mokyklos viduje, 

išskyrus sporto salę, skatinanti mokinių fizinį 

aktyvumą pertraukų metu ar po pamokų (pvz. 

treniruokliai, stalo teniso, biliardo, futbolo stalai 

ir pan.).  

Taip 

Gimnazijoje yra įrengtos aktyvaus poilsio 

zonos mokiniams: stalo teniso, biliardo, 

futbolo stalai. 

20. Yra bent viena erdvė mokyklos teritorijoje, 

išskyrus mokyklos stadioną, skatinanti mokinių 

fizinį aktyvumą pertraukų metu ar po pamokų 

(pvz. treniruokliai, stalo teniso stalai ir pan.).  

Taip 

Gimnazijos stadiono teritorijoje yra 

įrengti treniruokliai, greta stadiono yra 

krepšinio-tinklinio aikštynas.  

21. Mokyklos teritorijoje įrengta ir / ar atnaujinta 

ir /ar modernizuota bent viena edukacinė lauko 

erdvė.  

Taip 

Atnaujinta ir modernizuota gimnazijos 

vidiniame kiemelyje esanti lauko klasė, 

kurioje organizuojamos įvairios ugdymo 

veiklos. 

22. Mokyklos teritorijoje įrengta vieta pastatyti 

dviračius, paspirtukus.  
Taip 

Gimnazijos teritorijoje įrengtos 4 vietos 

pastatyti dviračius, paspirtukus: 2 -

vidiniame kiemelyje, 1 - gimnazijos 

išorėje, 1 - gimnazijos rūsyje.  

Iš viso atitinka kriterijų (skaičius ir dalis)  
22 (100 

proc.) 

  

 

PASTABA. Jeigu kriterijus susideda iš kelių punktų arba kelių aspektų, tai įsivertinimas „atitinka“ rašomas, 

kai mokyklos aplinka visiškai atitinka kriterijaus apibūdinimą.  

  

  

Data.  2022-10-19 

 

 


