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PATVIRTINTA 
Panevėžio Vytauto Mikalausko 
menų gimnazijos direktoriaus 
2022 m. birželio 15 d. 
įsakymu Nr. V-77 

 

 

PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJOS 
VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA 

2021-2022 M. M. 
 

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą atliko direktoriaus įsakymu (2020 m. spalio 14 d. 
Nr. V-139) sudaryta darbo grupė: 

Sandra Kriukienė, moderatorė, specializuoto muzikinio ugdymo teorinių dalykų mokytoja 
metodininkė; 

Jolanta Sriubiškytė, fortepijono mokytoja ekspertė; 
Vaida Rutkauskienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė; 
Deimantė Skurdenienė, dailės vyresnioji mokytoja; 
Vilma Skaparienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė; 
Oksana Gražienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja. 
 
Atliekant gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą vadovautasi mokyklų, įgyvendinančių 

bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika, patvirtinta LRŠM ministro 
2016 m. kovo 29 d, Nr. V-267 įsakymu „Dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo 
programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos patvirtinimo“, „Bendrojo lavinimo mokyklos 
veiklos įsivertinimo rekomandacijomiss“ bei atnaujintu „Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės 
įsivertinimo modeliu“. Duomenų rinkimo būdams buvo naudotasi „Plačiojo įsivertinimo anketa 
mokytojams“, mokinių, mokytojų bei tėvų anketavimas manoapklausa.lt platformoje ir antriniais 
duomenų šaltiniais: TAMO dienynu, interviu su mokytojais ir mokiniais, direktoriaus pavaduotojų 
ugdymui (bendrajam, dailei ir muzikinam) pažangumo duomenų analize. Dėl sutrikusios interneto 
platformos www.iquesonline.lt veiklos nebuvo atliktos kasmetinės mokinių, mokytojų ir tėvų 
apklausos apie mokyklos pažangą. 

 
Tikslas 
Plėtoti duomenimis grįsto valdymo kultūrą mokykloje; 
 
Uždaviniai: 

1. Atrasti mokyklos veiklos kokybės sėkmes bei trukdžius ir nustatyti tobulintinas sritis; 
2. Skatinti mokyklos bendruomenės kryptingą, į rezultatus orientuotą diskusiją apie gerą mokyklą; 
3. Stiprinti mokyklos bendruomenės narių įsipareigojimą ugdymo kokybei ir atsakomybę, taikant 
įsivertinimą kaip kasdienę praktiką – savistabą, refleksiją, dialogą; 
4. Susitarti dėl gimnazijos veiklos tobulinimo prioritetų siekiant nuolatinės pažangos įvairiose 
aktualiausiose veiklos srityse; 
5. Teikti gimnazijos bendruomenei išsamią informaciją apie tirtų veiklos sričių kokybę. 
 

Tirta sritis 
1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga (Optimalumas) 
2021 m. spalio-lapkričio mėnesiais gimnazijos kokybės įsivertinimo darbo grupės nariai 

vykdė pokalbius su kitais bendruomenės nariais apie ugdymą ir rezultatus. Lapkričio mėnesį 
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mokytojams išdalintos ir susirinkimų su metodinėmis grupėmis metu paaiškintos „Plačiojo 
įsivertinimo anketos“ (pagal mokyklų, įgyvendinančių bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės 
įsivertinimo metodikos LRŠM ministro įsakymas 2016 m. kovo 29 d, Nr. V-267 modelio sandarą). 
Anketas užpildė 77 respondentai. Anketų duomenys suvesti, aptarti ir išanalizuoti gimnazijos 
kokybės įsivertinimo darbo grupės susirinkime (2021 m. gruodžio 14 d.). Išrinkti stipriausi ir 
silpniausi gimnazijos veiklos rodikliai. Remiantis anketų ir interviu su bendruomenės nariais 
duomenimis, nutarta gimnazijos tarybai siūlyti patvirtinti prasčiausiai (įverčiu 2.8) įvertintą, 2022 
metais tobulintiną, rodiklį - 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga, raktinis žodis optimalumas (priedas 

1). Šis tobulintinas rodiklis aptartas ir patvirtintas gimnazijos tarybos susirinkime (gruodžio 16 d., 
protokolo nr. GT-6). Kiekviena metodinė grupė apie išrinktą tobulintiną  rodiklį informuota el. paštu. 

Atliekant giluminį tobulintino rodiklio vertinimą buvo naudotasi šiais duomenimis: 
 Mokytojų, mokinių ir tėvų anketavimas manoapklausa.lt; 
 Diskusijos metodinės grupėse; 
 Diskusijos gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupėje; 
 Pokalbiai su gimnazijos taryba ir administracija; 
 Dokumentų (pažangumo duomenų) analizė. 
Tyrimui buvo anketuojami šie respondentai: 

Mokiniai 178 manoapklausa.lt 
Mokytojai 39 manoapklausa.lt 
Tėvai 122 manoapklausa.lt 

 
Darbo grupės tikslas buvo išsiaiškinti: 
 Ar kiekvieno mokinio įgytų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumos lygis optimalus. 
 Ar ugdymas atitinka mokinio amžiaus grupei keliamus tikslus ir individualias galias, siekius bei 

ugdymosi patirtį. 
 Ar tolesnio ugdymosi uždaviniai, pasiekimų ir pažangos planavimas grindžiami informacija 

apie mokinio kompetencijų lygį, jo pasiekimų įrodymais ir dialogu su mokiniu. 
 Ar mokiniui keliami tikslai kuria jam nuolatinius iššūkius, reikalauja pastangų ir atkaklumo, 

tačiau negąsdina ir negniuždo. 
 Ar kiekvienas mokinys nuolat ir nuosekliai išmoksta naujų ir sudėtingesnių dalykų, įgyja naujų 

gebėjimų, tvirtesnių vertybinių nuostatų. 
 Ar pažangos tempas yra tinkamas mokinio galioms – ne per lėtas, bet ir ne sekinantis. 
 Ar individualūs mokinio pasiekimai ir pastangos matomi, pripažįstami, skatinami. 
 
Rodiklio 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga (Optimalumas) iliustracijos: 

 
4 lygis 2 lygis 
Dauguma (90 proc.) mokinių įgytos bendrųjų 
ir dalykinių kompetencijų visumos lygis 
optimalus, ugdymas atitinka mokinio amžiaus 
grupei keliamus reikalavimus. 
 
Dauguma mokinių (90 proc.) keliami tikslai 
negąsdina ir negniuždo, kiekvienas mokinys 
nuosekliai išmoksta naujų dalykų, kurie jam 
suteikia pasitikėjimo savimi. 
 
Dauguma (85 proc.) mokytojų tolesnius 
ugdymo uždavinius, pasieikimus ir pažangą 
planuoja kartu su mokiniu, remdamiesi 

45 proc. ir mažiau mokinių ugdymas atitinka 
mokinio amžiaus grupei keliamus 
reikalavimus. 
 
 
Mažos dalies mokinių (40 proc.) keliami 
tikslai negąsdina ir negniuždo. Mažiau nei 40 
proc. mokinių mokykloje išmoksta naujų 
dalykų, pasitiki savimi. 
 
45 proc. ir mažiau mokytojų tolesnius 
ugdumo uždavinius planuoja kartu su 
mokiniu, pastebi kiekvienio mokinio pažangą 
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informacija apie mokinio kompetencijų lygį. 
 
Dauguma (90 proc.) bendruomenės narių 
pastebi mokinio pastangas ir pasiekimus, juos 
vertina ir skatina, o pažangos tempas yra 
tinkamas mokinio galioms. 
 
Dauguma mokinių (85 proc.) buvo skatinami 
ir dalyvavo popamokinėje mokyklos, miesto 
ar respublikos mastu organizuojamoje 
veikloje (konkursai, koncertai, olimpiados, 
parodos ir kt.). 

ir ją skatina. 
 
40 proc. ir mažiau bendruomenės narių 
pastebi mokinio pasiekimus ir jais džiaugiasi, 
o pažangos tempas yra tinkamas. 
 
 
Maža dalis mokinių (40 proc.) buvo skatinami 
ir dalyvavo popamokinėje veikloje. 

 
Anketavus respondentų grupes buvo suvesti visų atsakymų rezultatai ir suskaičiuoti 

aukščiausi ir žemiausi įverčiai (priedas 2), atrinkti labiausiai išsiskiriantys respondentų atsakymai ir kt. 
analizė. 

Mokinių klausimų su atsakymų skale apklausos rezultatai: 
4 aukščiausios vertės   4 žemiausios vertės  
     
Aš galiu pasakyti, kas man labiau sekasi 3.5  Man patinka dalyvauti įvairiuose mokyklos (miesto, 

šalies) projektuose, renginiuose, konkursuose ir kt. 
2.4 

     
Mano mokymasis mokykloje reikalauja pastangų, 
tačiau yra įveikiamas 

3.4  Mokytojai man padeda išsikelti mokymosi 
uždavinius, atsižvelgiant į mano rezultatus 

2.5 

     
Mokydamasis aš darau pažangą 3.4  Aš su mokytojais aptariu savo mokymosi rezultatus 

 
2.5 

     
Aš vis daugiau visko išmokstu ir suprantu 3.3  Tai, ko išmokstu mokykloje, man suteikia 

pasitikėjimo savimi ir padeda kitose gyvenimo srityse 
2.6 

 
Pastebėtina, kad mokiniai žemiausiai įvertino džiaugsmą dalyvauti įvairioje popamokinėje veikloje, 
nors net 79 proc. respondentų dalyvavo mokyklos organizuojamoje veikloje, 67 proc. miesto, o apie 
40 proc. respublikiniuose renginiuose, konkursuose ar projektuose. 
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Tik apie 59 proc. mokinių teigia, kad aptaria su mokytojais savo mokymosi rezultatus, o 
dar mažiau (55 proc.) teigia, kad mokytojai padeda jiems išsikelti mokymosi uždavinius, 
atsižvelgdami į mokymosi rezultatus. Tik 60 proc. apklaustų mokinių mano, kad mokykloje įgyti 
gebėjimai jiems suteikia pasitikėjimo savimi ir padeda kitose gyvenimo srityse. 
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Mokytojų klausimų su atsakymų skale apklausos rezultatai: 

4 aukščiausios vertės   4 žemiausios vertės  
     
Stengiuosi, kad mano pamokose kiekvienas mokinys 
nuolat ir nuosekliai išmoktų naujų ir sudėtingesnių 
dalykų, įgytų naujų gebėjimų 

3.7  Po nuotolinio ugdymo mokinių mokymosi tempas ir 
pažanga sulėtėjo 

3.1 

     
Mano mokiniai žino, kad pastebiu ir džiaugiuosi jų 
pažanga 

3.7  Mano mokiniai nori ir džiaugiasi dalyvaudami 
įvairiuose konkursuose, renginiuose, konferencijose 
ir kt.; 

3.2 

     
Nuolat skatinu mokinius siekti geresnių rezultatų 3.7  Mano mokiniai žino ir gali įvardinti mokymosi 

sėkmes 
 

3.2 

     
Mano pamokose mokiniai ugdo ne tik dalykines, bet 
ir bendrąsias kompetencijas. Tai jiems suteikia 
daugiau pasitikėjimo savimi. 

3.7  Dauguma mano mokinių daro pažangą 3.3 

 

Pastebėtina, kad mokytojų apklausos rezultatai gana aukšti. Visi klausimai įvertinti ne 
žemiau už 3 lygį. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad anketas užpildė tik apie 40 proc. jas gavusių 
mokytojų. 

Po interviu su mokytojais ir mokiniais išaiškėjo, kad labiausiai nuotolinio ugdymo žalą 
pajuto mokytojai (tai koreliuoja ir su jų atsakymų žemiausiu įverčiu). Mokytojai pastebėjo, kad 
mokinių mokymo(si) tempas ir pažanga po nuotolinio ugdymo sulėtėjo. Tai interviu patvirtino ir 
mokiniai, teigiantys, kad po nuotolinio mokymosi sunku visą dieną aktyviai dalyvauti pamokose, 
susikaupti, jaučiamas nuovargis ir darbo tempo sulėtėjimas. Nors net 85 proc. mokinių anketose 
pažymėjo sutinku, kad „mokymosi tempas yra tinkamas, jei įdedu pastangų, viską spėju“. 
Pastebėtina, kad teiginiui „nuotolinis ugdymas turėjo neigiamos įtakos mano vaiko pažangai“ 
visiškai pritaria 43 proc. anketas užpildžiusių tėvų, o iš dalies – apie 30 proc. Palyginus praeitų 
mokslo metų (2020-2021) metinio ir šių mokslo metų (2021-2022) pirmojo pusmečio 5-IV klasių 
gimnazijos pažangumo rezultatus* matome, kad pažangumas nežymiai sumažėjo (nuo 8.5 iki 8.4). 
Tačiau išanalizavus kelių metų rezultatus matyti, kad gimnazijos pažangumas pakilo nuotolinio 
ugdymo metu, o šiemet grįžo į prieš tai buvusį rezultatą: 

 

Mokslo metai 2018-2019 
metinis 

2019-2020 
metinis 

2020-2021 
metinis 

2021-2022 
I pusmetis 

5-IV klasių 
pažangumo 

vidurkis 
8.4 8.4 8.5 8.4 

duomenys iš direktoriaus pavaduotojo ugdymui rezultatų suvestinių* 
 
Mokytojų grupė kartu su kitomis respondentų grupėmis geriausiai įvertino klausimą „Mano 

mokiniai žino ir gali įvardinti mokymosi sėkmes“. Su šiuo teiginiu sutiko 92 proc. mokytojų, 94 proc. 
mokinių, ir net 95 proc. tėvų. 

Tėvų klausimų su atsakymų skale apklausos rezultatai: 

4 aukščiausios vertės   4 žemiausios vertės  
     
Aš nuolat skatinu savo vaiką siekti geresnių rezultatų 3.7  Mokykloje mokoma atpažinti mokymosi sunkumus ir 

atižvelgiant į juos planuoti tolimesnį mokymąsi 
2.9 

     
Mano vaikas žino, kad jam labiausiai sekasi 3.6  Susidūrus su mokymosi sunkumais mano vaikui 

mokykloje suteikiama pagalba (rekomendacijos, 
2.9 
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konsultacijos ir pan.). 
     
Mokykloje mokiniai saktinami dalyvauti įvariuose 
renginiuose ir kitose veiklose (konkursuose, 
olimpiadose ir kt.) 

3.4  Mano vaikas nori ir džiaugiasi dalyvaudamas 
įvairiuose konkursuose, renginiuose, koncertuose., 
konferencijose ir kt. 

3.0 

     
Mano vaikui mokykloje keliami ugdymo tikslai ir 
iššūkiai reikalauja pastangų ir atkaklumo, tačiau yra 
įveikiami 

3.4  Mano vaikas su mokytojais aptaria mokymosi 
rezultatus 

3.0 

 

Išanalizavus visų respondentų atsakymų rezultatus, pastebėta, kad vienintelis anketos 
klausimas panašiai vertinamas visose respondentų grupėse. Mokiniai, mokytojai ir tėvai vienu iš 
žemiausiu įverčių įvertino klausimą apie mokinių (vaikų) norą dalyvauti mokyklos, miesto ar 
respublikos renginiuose, konkursuose ir kt. (mokiniai – 2.4, mokytojai – 3.2, tėvai – 3.0). Taip pat 
anketų rezultatų suvestinė parodė, kad mokinių ir tėvų atsakymų įverčiai buvo panašūs, o mokytojų 
išsiskyrė gana aukštais vertinimais. Žemiausiais įverčiais tėvų ir mokinių grupėse vertinamas 
mokytojo ir mokinio dialogas apie mokinio pažangą, bei ugdymo planavimas, atsižvelgiant į esamą 
mokinio pažangos ir kompetencijų lygį. 

Anketos atsakymai, kuriuose didžiausiais neatitikimo skirtumas („žirklės“) tarp 
respondentų grupių: 

 
1. Rezultatų aptarimas; 
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Net 92 proc. mokytojų teigia, kad aptaria su mokiniais jų mokymosi rezultatus, tačiau šiam 
teiginiui pritaria tik 59 proc mokinių ir 76 proc. tėvų. 

2. Geresnių rezultatų siekimas ir planavimas atsižvelgiant į pasiekimų įrodymus;  
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96 proc. tėvų teigia, kad nuolat skatina vaiką siekti geresnių rezultatų, o 97 proc. mokytojų tolesnio 
ugdymo uždavinius planuoja remdamiesi informacija apie mokinių kompetencijų lygį ir pasiekimų 
įrodymais. Tačiau žymiai mažesnė dalis (79 proc.) mokinių sutinka, kad mokytojai padeda išsikelti 
mokymosi uždavinius atsižvelgiant į esamus rezultatus: 
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3. Mokinių pasitikėjimas savo jėgomis; 

 

 

 

Net 100 proc. mokytojų teigia, kad pamokose mokiniai ugdo dalykines ir bendrąsias 
kompetencijas, labiau pasitiki savimi, tačiau šiam teiginiui pritaria tik 60 proc. apklausoje 
dalyvavusių mokinių: 
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4. Mokinių skatinimas dalyvauti įvairioje popamokinėje veikloje; 

 

 

 

 

 

93 proc. apklausoje dalyvavusių tėvų sutinka, kad mokykloje vaikai skatinami dalyvauti įvairioje 
popamokinėje veikloje (renginiuose, konkursuose, koncertuose ir kt.), taip pat mano ir 92 proc. 
mokytojų, tačiau šiame klausime išsiskiria viena respondentų grupė – mokiniai, kurių tik 71 proc. 
sutinka su šiuo teiginiu: 
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5. Pastebėti mokinių laimėjimai ir pasiekimai; 
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97 proc. mokytojų teigia, kad pastebi ir džiaugiasi visų mokinių pasiekimais ir laimėjimais, 
tam pritaria ir 87 proc. tėvų, tačiau nemaža dalis mokinių jaučiasi neįvertinti ir nepastebėti dėl savo 
laimėjimų, nes tik 72 proc. jų sutinka arba iš dalies sutinka su šiuo teiginiu. 

Apibendrinta anketų rezultatų suvestinė su diagramomis ir įverčiais pristatyta mokyklos 
bendruomenei (administracijai, gimnazijos tarybai, metodinių grupių pirmininkams, mokytojams). 
Bendruomenės nariai skatinti analizuoti (metodinėse grupėse ir individualiai) ir remiantis 
duomenimis tobulinti ugdymo procesą. 
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REKOMENDACIJOS GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMUI 
 
1. Skatinti kryptingą, į rezultatus orientuotą diskusiją (ypač mokytojų ir mokinių) apie 

mokymosi rezultatus ir pažangą, kuri mokiniams suteiktų daugiau pasitikėjimo savo jėgomis; 
2. Ieškoti naujų būdų ir formų, kurios padėtų mokiniams su mokytojų pagalba išsikelti 

mokymosi uždavinius ir planuoti mokymąsi remiantis informacija apie esamą mokinių kompetencijų 
lygį ir jų pasiekimų įrodymais; 

3. Organizuoti ir ieškoti mokinius dominančių ir džiaugsmą keliančių veiklų, projektų 
renginių ir kt. gimnazijoje, mieste ar respublikoje; 

4. Sukurti formą, kuri leistų visai bendruomenei pasidžiaugti ir pastebėti kuo daugiau 
mokinių (dailės, muzikos, bendrojo ugdymo) pasiekimų ir laimėjimų; 

5. Numatyti priemones mokytojų kvalifikacijos tobulinimui, susijusias su temomis: 
mokinio ir mokytojo bendradarbiavimas aptariant mokinio rezultatus, ugdymo planavimas kartu su 
mokiniu atsižvelgiant į esamų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų lygį ir pažangą bei mokinių 
savivertės kėlimas ir kt. 

6. Atnaujinti gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupę ir patobulinti veiklos kokybės 
įsivertinimo metodiką. Stiprinti mokyklos bendruomenės narių įsipareigojimą ugdymo kokybei; 

7. Skatinti mokyklos bendruomenės kryptingą, į rezultatus orientuotą diskusiją apie gerą 
mokyklą; 

8. Išanalizavus gimnazijos veiklos įsivertinimo grupės pateiktas išvadas ir rekomendacijas 
ir galutinius sprendimus priimti pedagogų tarybos ir/arba gimnazijos tarybos posėdžiuose.  

 
 

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupė 


