VILNIAUS R. BEZDONIŲ „SAULĖTEKIO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
VEIKLOS KOKYBĖS PLAČIOJO ĮSIVERTINIMO ATASKAITA
2020-2021 m. m.
Mokyklos veiklos kokybės plačiojo įsivertinimo apklausa atlikta naudojantis IQES online
Lietuva internetine platforma, respondentai pakviesti per elektroninį paštą. Nusiunčiant nuorodą.
Apklausos anketos buvo pateiktos 17 dalyvių (mokyklos mokytojams, administracijos
darbuotojams). Pilnai atsakyta 15 klausimynų (88,2 %).
Respondentai, remdamiesi savo nuomone bei patirtimi, įvertino mokyklos veiklos sritis:
1. Rezultatai
2. Ugdymas(-is) ir mokinių patirtys
3. Ugdymo(-si) aplinkos
4. Lyderystė ir vadyba
Kokybės vertinimui buvo naudojama keturių lygių skalė, t. y. 1 lygis – visiškai nesutinku, 2 lygis
– ko gero, nesutinku, 3 lygis – ko gero, sutinku, 4 lygis – visiškai sutinku.
5 aukščiausios vertės
RODIKLIS
3.1.1. Įranga ir
priemonės

3.2.1.
Mokymasis ne
mokykloje

3.1.2. Pastatas
ir jo aplinka

3.1.1. Įranga ir
priemonės

RAKTINIAI
Detalusis rodiklio aprašymas
Įvertinimas
ŽODŽIAI
Šiuolaikiškumas Ugdymo procese naudojama įranga ir priemonės
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atitinka šiuolaikinius ugdymo reikalavimus ir pagal
poreikį atnaujinamos. Mokyklos bendruomenė
vertina turimų priemonių naudingumą. Mokyklos
savininko teises ir pareigas įgyvendinančios
institucijos, dalyvių susirinkimo (savininko) indėlis
į mokyklos infrastruktūrą, įrangos ir priemonių
atnaujinimą garantuoja ugdymo šiuolaikiškumą ir
kokybę.
Mokyklos
Ugdymui išradingai pritaikoma mokyklos teritorija –
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teritorijos
„klasės lauke“. Įvairios mokyklos aplinkos
naudojimas
(želdiniai, bandymų zonos, stadionai, aikštynai,
ugdymui
poilsio zonos ir t. t.) naudojamos kaip mokymosi
lauke vietos ir šaltiniai. Mokytojai žino jų
edukacines galimybes ir geba panaudoti ugdymui:
teorijos pritaikymui praktikoje, tyrinėjimui ir
kitokiam mokymuisi, sveikatos stiprinimui,
žaidimams ir kt.
Estetiškumas
Mokyklos interjeras (spalvų parinkimas, baldai ir jų
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išdėstymas, stendai, puošyba ir kitos detalės) kuria
gerą nuotaiką bei mokinių amžiui derantį jaukumą,
ugdo darnos jausmą ir gerą skonį. Derinant
skirtingus interjero stilius, kuriamos įvairių paskirčių
erdvės – padedančios susikaupti, stimuliuojančios
mąstymą ir mokymąsi, improvizavimą ir kūrybą,
bendravimą ir poilsį.
Įvairovė
Įranga ir priemonės įvairios, skirtingos paskirties,
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atitinkančios situaciją, dalyko turinį, poreikius ir
mokinių amžių. Įrangos ir priemonių pakanka, jos

2.3.2.
Ugdymas
mokyklos
gyvenimu

Veiklos, įvykiai
ir nuotykiai

tikslingai panaudojamos ugdymo(si) tikslams
pasiekti. Mokytojai drauge su mokiniais ir patys
kuria mokymosi priemones, dalijasi jomis ir
prasmingai naudoja. Įranga ir priemonės paskirstomi
teisingai, garantuojant lygias galimybes kiekvienam
mokiniui. Mokykla plečia ugdymo galimybes,
naudodamasi kitų organizacijų ištekliais.
Mokykloje netrūksta įvairių įdomių būrelių ir
renginių – projektų, akcijų, talkų, išvykų, varžybų,
parodų ir kt. Į juos įtraukiamos mokinių šeimos ir
vietos bendruomenė. Mokykla atlieka svarbų
vaidmenį kuriant pozityvaus vaikų, paauglių,
jaunuolių gyvenimo idėjas ir jį užpildo
prasmingomis veiklomis.
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5 žemiausios vertės
RODIKLIS
1.1.1.
Asmenybės
tapsmas

RAKTINIAI
ŽODŽIAI
Gyvenimo
planavimas

1.1.1.
Asmenybės
tapsmas

Savivoka,
savivertė

1.2.1.Mokinio
pasiekimai ir
pažanga

Pažangos
pastovumas

Detalusis rodiklio aprašymas

Įvertinimas

Mokiniai supranta išsilavinimo ir mokymosi vertę,
turi tolesnio mokymosi siekių ir planų. Jie žino, kad
yra ne vienas gyvenimo įprasminimo būdas, moka
projektuoti asmeninio gyvenimo scenarijus, keltis
tikslus, koreguoti ir atnaujinti juos. Jie moka
susirasti, analizuoti ir vertinti informaciją apie
pasaulio (taip pat ir darbo pasaulio) kaitos
tendencijas, mokymosi ir veiklos galimybes.
Karjeros (profesijos, darbinės ir visuomeninės
veiklos) galimybes mokiniai sieja su ugdymosi
galimybėmis. Jie geba tikslingai ir pagrįstai
pasirinkti ugdymosi sritis ir (ar) dalykus vyresnėse
klasėse.
Mokiniai suvokia savo asmenybės unikalumą, žino
savo gabumus ir polinkius, moka įsivertinti
asmeninę kompetenciją. Mokiniai pasitiki savo
jėgomis, nebijo iššūkių – juos priima kaip naujas
mokymosi bei veiklos galimybes, yra sveikai
ambicingi ir atkaklūs. Valdo save stresinėse
situacijose, konstruktyviai sprendžia problemas, yra
atsparūs neigiamoms įtakoms, sąmoningai renkasi
sveiką gyvenimo būdą.
Kiekvienas mokinys nuolat ir nuosekliai išmoksta
naujų ir sudėtingesnių dalykų, įgyja naujų
gebėjimų, tvirtesnių vertybinių nuostatų. Pažangos
tempas yra tinkamas mokinio galioms – ne per
lėtas, bet ir ne sekinantis. Pažanga atpažįstama,
įrodoma, parodoma, pripažįstama, mokiniui ji teikia
augimo džiaugsmo ir atrodo prasminga.
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1.2.2.
Mokyklos
pasiekimai ir
pažanga

Stebėsenos
sistemingumas

2.3.1.
Mokymasis

Savivaldumas
mokantis

Mokykloje analizuojami apibendrinti, susumuoti
atskiro ugdymo(si) laikotarpio ar ugdymo pagal tam
tikrą programą rezultatai (remiantis mokinių veiklos
ir elgesio stebėjimu, jų atliktų darbų įvertinimu,
kontrolinių ir kitų diagnostinio vertinimo užduočių,
nacionalinių ir tarptautinių tyrimų, ugdymo(si)
pasiekimų patikrinimų rezultatais). Sistemingai
apmąstoma įvairių mokinių grupių, klasių pasiekimų
dinamika, vertinamas kiekvieno mokytojo darbo
poveikis ir mokyklos indėlis į mokinių pažangą.
Padedant mokytojui kartu su mokytoju, mokiniai
geba išsikelti mokymosi tikslus, savarankiškai
pasirinkti užduočių atlikimo būdą, susirasti reikiamą
informaciją ir priemones, klausti ir paprašyti
pagalbos, aptarti ir vertinti savo mokymąsi, planuoti
ir valdyti laiką. Jie suvokia, pripažįsta ir stengiasi
spręsti mokymosi problemas. Stebėdami ir
apmąstydami asmeninę pažangą, geba pateikti jos
įrodymus (atskirus darbus ar jų pasiekimų aplankus
(portfolio), mokymosi dienoraščius). Reflektuodami
individualią mokymosi patirtį, mokiniai padeda
mokytojams įvertinti mokymosi gilumą ir
tinkamumą.
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Mokyklos veiklos kokybės giluminiam įsivertinimui pasirinkta:
Sritis: 1. Rezultatai
Tema: 1.2. Pasiekimai ir pažanga, rodiklis – 1.2.1.Mokinio pasiekimai ir pažanga.
Įsivertinimą atlikti iki 2021 m. gegužės 10 d.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės vadovė

R. Aranauskienė

