
Lazdijų mokyklos-darželio ,,Kregždutė“ 2019-2020 m. m. 

veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 

 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas buvo atliktas vadovaujantis Bendrojo lavinimo 

mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267. Mokyklos veiklos kokybės auditą 

atliko direktoriaus 2019 - 12 -12 įsakymu Nr. KRŽV1-90 ,,Dėl Lazdijų mokyklos-darželio 

„Kregždutė“ veiklos kokybės vidaus įsivertinimo darbo grupės sudarymo“ sudaryta veiklos 

įsivertinimo darbo grupė: 

 1. Daiva Burneikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus 

pareigas, komisijos pirmininkė; 

 2. Rita Balytienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, komisijos narė; 

 3. Janina Skripkaitė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja, komisijos narė; 

 4. Dovilė Kazakevičienė, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja, komisijos narė; 

 5. Vaida Naujalienė, meninio ugdymo mokytoja, komisijos narė. 

 

Pasirinkta įsivertinimo sritis: 2. Ugdymas (is) ir mokinių patirtys 

Tema: 2.4. Vertinimas ugdant 

Rodiklis: 2.4.2. Mokinių įsivertinimas 

 

Gauti rezultatai 

Veiklos rodiklis    4 lygis  3 lygis  2 lygis  1 lygis  

2.4.2. Mokinių įsivertinimas      +         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ILIUSTRACIJA   

   

4 lygis   2 lygis   Vertinimo šaltiniai   Vertinimo 

metodai   

100 proc. vertinimas, pagrįstas 

mokytojo ir mokinio dialogu 

apie mokymosi sėkmes ir 

nesėkmes, procesą, rezultatus, 

moko mokinius savistabos, 

savivaldos, įsivertinti savo ir 

vertinti kitų darbą. 90 proc. 

mokinių įsitraukia į mokymosi 

pasiekimų į(si)vertinimą, 

pažangos stebėjimą, pasiektų 

rezultatų apmąstymą. 90 proc. 

vertinimas skatina poslinkį 

nuo išorinės link vidinės 

mokymosi motyvacijos. 

 

  

40 proc. vertinimas, pagrįstas 

mokytojo ir mokinio dialogu 

apie mokymosi sėkmes ir 

nesėkmes, procesą, 

rezultatus, moko mokinius 

savistabos, savivaldos, 

įsivertinti savo ir vertinti kitų 

darbą. 30 proc. mokinių 

įsitraukia į mokymosi 

pasiekimų į (si)vertinimą, 

pažangos stebėjimą, pasiektų 

rezultatų apmąstymą. 30 proc. 

vertinimas skatina poslinkį 

nuo išorinės link vidinės 

mokymosi motyvacijos. 

 

 

Mokyklos metinis 

veiklos planas ir jo 

ataskaita, mokyklos 

strateginis planas, 

ilgalaikiai klasės 

planai, pradinių 

klasių, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo metodinių 

grupių veiklos 

planai, anketos 

mokytojams ir 

mokiniams.   

 

Dokumentų 

ir anketų 

analizė.   

   

Veiklos kokybės įsivertinimo tikslas ir uždaviniai: 

Tikslas: nustatyti mokinių įsitraukimą į mokymosi pasiekimų įsivertinimą, pažangos stebėjimą, 

pasiektų rezultatų apmąstymą bei numatyti priemones jam gerinti. 

Uždavinys: remiantis mokinių, mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) apklausomis, nustatyti, kiek 

veiksmingai vyksta mokinių įsivertinimas. 

Dalyviai: ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokinių tėvai, 2-4 klasių mokiniai, 

mokytojai. 

Veiklos kokybės įsivertinimo metu taikytas anketavimas.  

Dalyvavimas:  

ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokinių tėvų  - 59 proc.; 

pradinio ugdymo mokinių tėvų: 51 proc.; 

mokytojų – 100 proc.;  

pradinio ugdymo 2-4 klasių mokinių – 79 proc. 

 

Dokumentų analizė:  

  

     Atlikus Lazdijų mokyklos-darželio ,,Kregždutė“ 2017-2019 metų strateginio veiklos plano ir kitų 

2019-2020 m. m. mokyklos dokumentų analizę, galima daryti išvadas, kad Ugdymo planas tenkina 

mokyklos bendruomenės narius. Dauguma mokytojų planuodami ugdymo turinį panaudoja 

informaciją apie mokinio kompetencijų lygį ir jo pasiekimus. Mokinių ugdymosi poreikiai tenkinami, 



sistemingai jiems teikiama pagalba. Mokiniams sudaromos sąlygos planuoti ugdymąsi, 

diferencijuojamos užduotys, planuojami tarpdalykiniai ryšiai. 

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tėvų anketų analizė 

Tyrimo objektas ir imtis: tėvai, kurių vaikai lanko Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ 5 ir 

6 ikimokyklinio ugdymo grupes ir 7 priešmokyklinio ugdymo grupę. 

1. 91,4 proc. respondentų teigia, jog jiems rūpi ir yra įdomus mokyklos gyvenimas ir 8,6 proc. 

apklaustųjų kartais domisi tuo, kas vyksta mokykloje; 

2. 97,1 proc. apklaustų respondentų pažymėjo, jog mokytojos su tėvais kalbasi apie vaiko 

pasiekimų vertinimą ir 2,9 proc. teigia, kad mokytojos apie vaikų įsivertinimą nesikalba; 

3. 62,9 proc.  teigia, kad kasdien atkreipia dėmesį į informaciją apie vaiko pasiekimų 

įsivertinimą, 25,7 proc. į vaikų pasiekimų įsivertinimą atkreipia dėmesį tik kartą per savaitę ir tik 5,7 

proc. tėvų, kurie atkreipia dėmesį tik kartą per mėnesį;   

4. 94,3 proc. respondentų atsakė, jog juos tenkina informavimo sistema. 5,7 proc. tėvų norėtų, 

kad informacija būtų pateikta išsamesnė ir labiau atlieptų jų keliamus reikalavimus; 

5. 38,5 proc. tėvų, mokytojos informuoja apie vaikų pasiekimus žodžiu, 27,7 proc. tėvų 

informacija pasiekia Facebook uždaroje grupėje, 20 proc. respondentų mokytojų pranešimus apie 

vaikų pasiekimų įsivertinimą suranda elektroniniame dienyne, 7,7 proc. tėvų vaikų įsivertinimą stebi 

grupės įsivertinimo lentoje ir 6,2 proc. apie vaikų pasiekimų įsivertinimą gauna informaciją telefonu; 

6. 100 proc. tėvų teigia, kad  įsivertinimas vaikus motyvuoja; 

7. 100 proc. tėvų teigia, kad jie yra susipažinę su įsivertinimo metodais.  

 

1-4 pradinio ugdymo klasių mokinių tėvų anketų analizė 

Tyrimo objektas ir imtis: Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ 1-4 klasių mokinių tėvai. 

1. 84,9 proc. respondentų teigia, jog jiems rūpi ir yra įdomus mokyklos gyvenimas ir 15,1 proc. 

kartais domisi tuo, kas vyksta mokykloje; 

2. 58,7 proc. tėvų teigia, kad teko girdėti, jog sūnus/dukra įsivertina savo darbą pamokose 

įvairiais metodais, 41,3 proc. nieko apie tai nežino; 

3. 58,9 proc. teigia, kad žino kokie įsivertinimo metodai taikomi pamokose, o 41,1 proc. – 

nežino; 

4. 89 proc. teigia, kad vaikų pasiekimus įsivertinimas motyvuoja siekti geresnio rezultato, 11 

proc. teigia, jog ne; 

5. Tėvų teigimu vaikai pamokose dažniausiai naudoja šiuos įsivertinimo metodus: šypsenėles, 

spalvas, veidukus, nykščius, įsivertinimą žodžiu. 

 



2-4 klasių pradinio ugdymo mokinių anketų analizė 

Tyrimo objektas ir imtis:  Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ 2-4 klasių mokiniai. 

1. 48,8 proc. mokinių teigia, kad visada patys įsivertina savo veiklą pamokoje, 48,8 proc. – 

kartais; 

2. 27,9 proc. mokinių įsivertindami save įsimena, kas buvo neaišku, 27,3 proc. – apmąsto kaip 

sekėsi dirbti pamokoje, taiso klaidas, 22,7 proc. – pasitikrina su mokytoju, draugu, 22,1 proc. – 

gilinasi į dalykus, kurie sekėsi sunkiausiai; 

3. Visose pamokose vyksta vaikų pasiekimų įsivertinimas; 

4. 39,3  proc. mokinių dažnai analizuoja savo mokymosi pasiekimus, 31 proc. – visada, 26,2 

proc. – kartais; 

5. 27,9 proc. mokinių teigia, kad aptaria savo mokymosi pasiekimus su tėvais, 26,5 proc. – 

stengiasi ištaisyti savo klaidas, 20,5 proc. – klausia mokytojo patarimo, 14,6 proc. – lygina savo 

darbus, jų vertinimus su ankstesnių darbų vertinimais, 10,5 proc. aptaria savo mokymosi 

pasiekimus/rezultatus su mokytojais; 

6. 22 mokiniai teigia, kad įsivertinimas pamokoje yra reikalingas, 18 mokinių teigia, kad jiems 

patinka taip, kaip yra dabar; 

7. 26 mokiniai teigia, kad jiems įsivertinant darbą pamokoje labiausiai patinka veideliai, 17 – 

kortelės, 17 – nykščiai, 15 – šviesoforas; 

8. 52 mokiniai teigia, kad savo klasėje dažniausiai naudoja nykščio metodą, 42 – veidelius, 36 

– šviesoforą, 25 – korteles, 11 – spalvas, 9 – įsivertinimo lapus, 7 – skalę, 6 – gestus, 5 – pliusus ir 

minusus, 4 – nebaigtus sakinius; 

9. 82,1 proc. mokinių teigia, kad geba save įsivertinti, 13,1 proc. – sunku save įsivertinti; 

10. 69 proc. mokinių teigia, kad savęs įsivertinimas siekti geresnio rezultato juos motyvuoja, 

27,4 proc. – nežino. 

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų anketų analizė 

Tyrimo objektas ir imtis: Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojai. 

1. 66,7 proc. mokytojų teigia, kad vaikai kasdien įsivertina savo pasiekimus, 25 proc. – kartą 

per savaitę; 

2. 83, 3 proc. mokytojų teigia, kad vaikų pasiekimų įsivertinimas vaikus motyvuoja siekti 

geresnio rezultato, 8,3 proc. – mokytojų mano, kad nemotyvuoja; 

3. 50 proc. mokytojų teigia, kad vaikams kartais sunku įsivertinti savo pasiekimus, 25 proc. – 

sunku įsivertinti, 25 proc. – nesunku;75 proc. mokytojų teigia, kad vaikams patinka patiems įsivertinti 

savo pasiekimus, 16,7 proc. – kartais, 8,3 proc. – nepatinka; 



4. 32,1 proc. mokytojų, apie vaikų pasiekimų įsivertinimą tėvus informuoja žodžiu, 28,6 proc. 

– Facebook uždaroje grupėje, 25 proc. – elektroniniame dienyne, 14,3 proc. – telefonu; 

5. Mokytojų teigimu, savo darbe vaikų pasiekimų įsivertinimui naudojami šie metodai:  

šypsenėlės, nykščiai, šviesoforas, pasiplojimai, įsivertinimas žodžiu; 

6. Mokytojų nuomone, organizuodamos vaikų pasiekimų įsivertinimą susiduria su šiais 

sunkumais: laiko stoka, vaikai visada save vertina tiktai teigiamai, vaikai nemoka reikšti minčių, 

nesupranta įsivertinimo reikalingumo. 

 

Pradinio ugdymo mokytojų anketų analizė 

Tyrimo objektas ir imtis: Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“  pradinio ugdymo pedagogai. 

1. 100 proc. mokytojų taiko mokinių pasiekimų įsivertinimo metodus; 

2. Mokytojų teigimu, taikant įsivertinimo metodą susiduria su šiais sunkumais: laiko trūkumas, 

neobjektyvus mokinių įsivertinimas, mokiniai neanalizuoja savo pasiekimų, mažesniems mokiniams 

sunku save įsivertinti; 

3. 75 proc. mokytojų teigia, kad netrūksta žinių taikant įsivertinimo metodą, 25 proc. – trūksta; 

4. 87,5 proc. teigia, kad įsivertinimo metodas suteikia puikų grįžtamąjį ryšį, 12,5 proc. – toks 

metodas nereikalingas; 

5. 75 proc. mokytojų, supažindina mokinių tėvus su mokinių pasiekimų įsivertinimo būdais ir 

metodais, 25 proc. – nesupažindina; 

6. 62,5 proc. mokytojų teigia, kad mokinių įsivertinimas turi įtakos mokinių pasiekimams, 37,5 

proc. – neturi; 

7. 62,5 proc. pedagogų teigia, kad tėvai teigiamai vertina/pritaria įsivertinimo metodams, 37,5 

proc. – ne; 

8. 44,4 proc. mokinių visada supranta įsivertinimo sistemą, 55,6 proc. – kartais; 

9. 25 proc. teigia, kad visada mokinių įsivertinimas paaiškina, kaip mokiniui derėtų siekti 

geresnių rezultatų, 62,5 proc. – kartais, 12,5 proc. – neatsakė; 

10. 62,5 proc. teigia, kad kartais mokiniui padeda įžvelgti mokymosi sunkumus, 37,5 proc. – 

visada; 

11. Mokytojai pamokose dažniausiai taiko tokius įsivertinimo metodus: spalvos, nykštys, 

veideliai, šviesoforas, nebaigti sakiniai, įsivertinimo kortelės, pyrago padalijimas, spalvoti lapeliai, 

žodinis įsivertinimas; 

12. 37,5 proc. apklaustųjų teigia, kad kiekvienoje pamokoje naudoja įsivertinimo metodą, 37,5 

proc. – kartą dienoje, 12,5 proc. – kartą per mėnesį, 12,5 proc. – kita. 

 

Išvados 



 1. Dauguma tėvų teigia, jog jiems rūpi ir yra įdomus mokyklos gyvenimas, mokytojos su tėvais 

kalbasi apie vaiko pasiekimų vertinimą, dažnai atkreipia dėmesį į informaciją apie vaiko pasiekimų 

įsivertinimą, žino mokykloje taikomus mokinių įsivertinimo būdus ir metodus.  

 2. Mokinių įtraukimas į įsivertinimo veiklas sudaro prielaidas didžiausią dėmesį skirti  

mokymuisi ir įsivertinimui. Tai  padeda mokiniams prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi, ugdytis 

savarankiško mokymosi gebėjimus. 

 3. Daugumai mokinių įsivertinimo metodas yra patrauklus ir aiškus, o kriterijai tikslūs ir 

apgalvoti; 

 4. Didžioji dalis mokinių teigia, kad geba save įsivertinti, įsivertinimas juos motyvuoja siekti 

geresnio rezultato, dažnai analizuoja savo mokymosi pasiekimus, žino daug įvairių įsivertinimo 

metodų; 

 5. Visose pamokose vyksta vaikų pasiekimų įsivertinimas; 

 6. Visi mokytojai taiko mokinių pasiekimų įsivertinimo metodus; 

 7. Dauguma mokytojų teigia, kad savo darbe vaikų pasiekimų įsivertinimui naudoja įvairius 

įsivertinimo metodus, kad įsivertinimo metodas suteikia puikų grįžtamąjį ryšį; 

 8. Mokytojų nuomone tėvai teigiamai vertina/pritaria įsivertinimo metodams, kad visada 

mokinių įsivertinimas paaiškina, kaip mokiniui derėtų siekti geresnių rezultatų. 

 

Rekomendacijos 

 1. Planuojant ugdymo turinį, aptarti įsivertinimo būtinumą, galimybes, formas, periodiškumą, 

dažnumą ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų metodinėse grupėse; 

 2. Organizuoti diskusijas dėl mokinių įsivertinimo, jo panaudojimo galimybių; 

 3. Tobulinti mokytojų kvalifikaciją mokinių įsivertinimo srityje.  

 

 

 


