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PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MEN Ų GIMNAZIJA 
 

GIMNAZIJOS VEIKLOS  KOKYB ĖS ĮSIVERTINIMO VEIKLOS PLANAS 2018 – 2019 m.m. 
 

 
TIKSLAS : padėti gimnazijos vadovui vykdyti mokykloje švietimo stebėseną, naudojantis į temas ir sritis sugrupuotais veiklos rodikliais, nustatyti 
gimnazijoje teikiamo švietimo kokybę ir priimti pagrįstus sprendimus, dėl gimnazijos veiklos tobulinimo. 
 
UŽDAVINIAI: 

1. Įtraukti kuo daugiau gimnazijos bendruomenės narių į gimnazijos veiklos tobulinimo procesus. 
2. Stiprinti gimnazijos  bendruomenės narių įsipareigojimą ugdymo kokybei ir atsakomybę už visos gimnazijos veiklos kokybę. 
3. Numatyti gimnazijos veiklos tobulinimo perspektyvą. 
 

             

Eil. 
Nr.  

Priemonės Atsakingi, vykdytojai  Terminai (data) Laukiamas rezultatas 

I. PASIRENGIMO ETAPAS  

1.1.  Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės 
atnaujinimas. 

E. Kriščiūnaitė 2018 m. lapkritis Direktoriaus įsakymu 
skelbiama darbo grupės 
narių sudėtis 

1.2. Gimnazijos veiklos  kokybės įsivertinimo grupės 
perspektyvinio darbo plano aptarimas ir parengimas 

R. Paukštytė, darbo grupės 
nariai 

2018 m. lapkritis Parengtas veiklos kokybės 
įsivertinimo darbo grupės  
veiklos planas. 



 

 

1.3. Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo 
programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos 
ir įsivertinimo modelio sandaros analizė.  
Susipažinimas su įsivertinimo rodiklių raktiniais 
žodžiais. 

Darbo grupės nariai 2018 m. lapkritis Aptarti mokyklos veiklos 
įsivertinimo organizavimo 
etapai. Pasirengta 
gimnazijos veiklos kokybės 
įsivertinimui. 

1.4. Susitikimas su gimnazijos taryba R. Paukštytė, gimnazijos 
tarybos nariai 

2018 m. lapkritis Aptarta įsivertinimo sritis ir 
atlikimo metodika. 

II. ĮSIVERTINIMO PLANO PARENGIMO ETAPAS  

2.1. Gimnazijos veiklos  kokybės įsivertinimo darbo 
grupės pasitarimas dėl mokyklos įsivertinimo 
duomenų šaltinių, respondentų grupių, vertinimo 
eigos plano. 

R. Paukštytė, darbo grupės 
nariai 

2018 m. gruodis Parengtas vertinimo eigos 
planas. 
Aptarti pirminiai ir antriniai 
duomenų šaltiniai. 

2.2. Gimnazijos veiklos  kokybės įsivertinimo darbo 
grupės pasitarimas dėl detalaus rodiklio aprašymo 
kokybės požymių sukonkretinimo. 

R. Paukštytė, darbo grupės 
nariai 

2018 m. gruodis Detalaus rodiklio aprašymo 
sukonkretinimas pagal V. 
Mikalausko menų 
gimnazijos kontekstą. 

III. ĮSIVERTINIMO INSTRUMENT Ų PARENGIMO ETAPAS  

3.1. Įsivertinimo instrumentų pasirinkimas ir parengimas R. Paukštytė, darbo grupės 
nariai 

2018 m. gruodis - 2019 m. 
sausis 

Parengti įsivertinimo 
instrumentai “ iquesonline“ 
ir “mano apklausa” 
sistemoje. 

3.2. Respondentų grupių instruktavimas, jų motyvavimas 
teikti įsivertinimo duomenis. 

R. Paukštytė, darbo grupės 
nariai 

2019 m. sausis Respondentai žino 
įsivertinimo sritį ir kaip bus 
vykdomas įsivertinimas. 



 

 

3.3. Veiklos rodiklių 2 ir 4 lygio iliustracijų kūrimas Darbo grupės nariai 2019 m. sausis - vasaris Pagal susikurtas iliustracijas 
bus kuriami klausimai ir 
įvertinama esama situacija. 

IV. ĮSIVERTINIMO ATLIKIMO ETAPAS  

4.1. Duomenų ir informacijos rinkimas, susitikimai su 
metodinių grupių nariais, darbo grupių pirmininkais. 

Darbo grupės nariai, 
mokytojai 

2019 m. vasaris - kovas Renkama, analizuojama 
medžiaga. 

4.2. Duomenų analizė, interpretavimas ir aptarimas Darbo grupės nariai 2019 m. balandis Apdorojami, sisteminami 
gauti rezultatai. 

4.3. Refleksija ir duomenų aptarimas su kai kuriomis 
respondentų grupėmis (pagal poreikį) 

R. Paukštytė, darbo grupės 
nariai 

2019  m. balandis Pasiruošta išvadų 
formulavimui. 

4.4. Išvadų formulavimas, rekomendacijų dėl tolimesnės 
gimnazijos veiklos parengimas 

R. Paukštytė, darbo grupės 
nariai 

2019 m. balandis Parengtos išvados ir 
rekomendacijos gimnazijos 
veiklos gerinimui. 

V. ATSISKAITYMO IR INFORMAVIMO ETAPAS  

5.1. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos 
rengimas 

R. Paukštytė, darbo grupės 
nariai 

2019 m. gegužė Parengta ataskaita su visais 
duomenimis, jų analizėmis, 
išvadomis ir 
rekomendacijomis 
gimnazijos veiklos 
gerinimui. 



 

 

5.2. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų ir 
išvadų  pristatymas bendruomenei 

R. Paukštytė 2019 m. birželis Gimnazijos bendruomenė 
susipažįsta su darbo grupės 
atlikta veikla, įsivertinimo 
rezultatais ir išvadomis. 

5.3. Susirinkimas dėl gimnazijos veiklos tobulinimo 
prioritetų 

R. Paukštytė, gimnazijos 
taryba ir administracija 

2019 m. birželis Gimnazijos taryba ir 
administracija priima 
bendrus sprendimus ir 
numato priemones 
gimnazijos veiklos 
gerinimui. 

 
 
                                                                           
 
 
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės moderatorė   R. Paukštytė 
 
Nariai       S. Zakrienė 
       D. Skurdenienė 
       R. Taruškienė 
       S. Kriukienė 
                                                                                                                                                       R. Juškienė 


