
Vilniaus "Saulėtekio" vidurinės mokyklos 

veiklos kokybės plačiojo įsivertinimo rezultatai 2014-2015 mokslo metais 

 
2014 m. spalį Vilniaus "Saulėtekio" vidurinėje mokykloje vyko veiklos kokybės platusis įsivertinimas.  

 
Mokyklos veiklos įsivertinimas mokykloje  vykdomas remiantis LR Švietimo įstatymu (2011 m. kovo 17 d. 

Nr. XI-1281) ir Švietimo ir mokslo ministro įsakymu „Dėl pritarimo bendrojo lavinimo mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimo rekomendacijoms“, (2009 m. kovo 30 d. Nr. ISAK-607). Įsivertinimą atliko 

direktoriaus 2014-09-01 įsakymu Nr.V-121 sudaryta 2014-2015 m.m. mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo grupė (MVKĮ grupė).   

Plačiojo įsivertinimo tikslas – įsivertinti  mokyklos  veiklą  ir  nustatyti  jos  stipriąsias  ir  silpnąsias   sritis, 

numatyti mokyklos tobulinimo perspektyvą, stiprinti mokyklos bendruomenės narių tapatumo jausmą, 

atsakomybę už visos mokyklos veiklos kokybę, teikti mokyklos bendruomenės nariams patikimą ir išsamią 

informaciją apie visų mokyklos veiklos sričių kokybę.  

Plačiajame  įsivertinime sistemoje iqesonline.lt dalyvavo  66  iš 70 mokytojų (94,3 %). Jie vertino 

mokyklos veiklos kokybę pagal 5 sritis: 

Mokyklos kultūra,  

Ugdymas ir mokymasis, 

Pasiekimai,  

Pagalba mokiniui,  

Mokyklos strateginis valdymas. 

 
Žiūrėti: Priedas 1.  2014 m. ATASKAITA Plačiojo įsivertinimo anketa. Pdf 

Išvados: 

 Veiklos kokybės įsivertinimas yra sistemingas veiklos naudingumo ir rezultatų tyrimas. Įsivertinimo 

procesas tiesiogiai susijęs su veiklos gerinimu. Malonu, kad visų veiklos rodiklių įvertinimai gana aukšti 

– nuo 2,8 iki 3,5.  

 



 

 

 Dar vienas malonus šių metų įsivertinimo rezultatas: visų vertinamų veiklų rodikliai pagerėjo ir yra 

aukštesni nei pernai. 

Plačiojo veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų paliginimas: 

 

Veiklos sritis 2012-2013 m.m. 2013-2014 m.m. 2014-2015 m.m. 

 

1. Mokyklos kultūra 

 

2,68 

 

2,93 

 

3,24 

 

2. Ugdymas ir mokymasis 

 

2,60 

 

2,76 

 

3,13 

 

3. Pasiekimai 

 

2.46 

 

2,68 

 

3,06 

 

4. Pagalba mokiniui 

 

2,62 

 

2,97 

 

3,18 

 

5. Mokyklos strateginis valdymas 

 

2,69 

 

2,89 

 

3,71 

 

Žiūrėti: Priedas 2.  VILNIAUS „SAULĖTEKIO“ VIDURINĖS MOKYKLOS PLATUSIS VEIKLOS 

KOKYBĖS  ĮSIVERTINIMAS.   2012-2013 m.m., 2013-2014 m.m., 2014-2015 m.m. suvestinės. Doc 

 

 Geriausiai įvertinta tema: 

1.4. Mokyklos ryšiai  (3,4) 

 Geriausiai vertinamų sričių trejetukas: 

1.1.2. Tradicijos ir ritualai  (3,5;  pernai – 3,2), 

1.4.1. Mokyklos vaidmuo vietos bendruomenėje  (3,5; pernai – 3,1), 

5.1.1. Mokyklos vizija, misija ir tikslai  (3,5; pernai – 3,2). 

 Labai gerai (3,4) įvertintos ir kitos sritys: 

1.1.5. Mokyklos atvirumas ir svetingumas 

1.4.2. Partnerystė su kitomis institucijomis 

2.1.1. Ugdymo programos 

2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraštis 
2.2.1. Mokytojo veiklos planavimas 

4.2.3. Specialiųjų mokymosi poreikių tenkinimas 



 0,4 – 0,5 balų pagerėjo šių sričių įvertinimas:  

1.1.6. Klasių mikroklimatas 

1.2.2. Mokymosi pasiekimų lūkesčiai 

1.3.2. Pageidaujamo elgesio skatinimas 

1.4.1. Mokyklos vaidmuo vietos bendruomenėje 

1.4.3. Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai 

 

2.3.3. Mokytojo ir mokinio dialogas 

2.3.4. Išmokimo stebėjimas 

2.3.5. Namų darbai 

2.4.1. Mokymosi motyvacija 

2.4.2. Mokėjimas mokytis 

2.5.1. Mokymosi poreikių nustatymas 

 

3.2.1. Mokymosi pasiekimai 

3.2.2. Kiti pasiekimai 

3.2.3. Tolesnio mokymosi sėkmė 

 

4.1.2. Mokinių asmenybės ir socialinė raida 

4.5.1. Mokinių asmenybės ir socialinė raida 

4.5.2. Tėvų švietimo politika 

 

5.1.4. Plano įgyvendinimas ir jo poveikis 

5.2.1. Įsivertinimo procesas 

 Penkios žemiausiai įvertintos veiklos sritys šios:  

2.3.5. Namų darbai (2,8) 

2.4.1. Mokymosi motyvacija (2,8) 

2.4.2. Mokėjimas mokytis (2,8) 

4.5.1.Tevų pagalba mokantis (2,8) 

5.3.2. Lyderystė mokykloje  (2,9) 
 

 Giluminiam įsivertinimui Mokyklos taryba pasirinko sritį Ugdymas ir mokymasis, kurioje nagrinėsime 

temas Mokymo kokybė  ir Mokymosi kokybė:  
 

2.3.5. Namų darbai 

2.4.1. Mokymosi motyvacija 

2.4.2. Mokėjimas mokytis 
 

 Giluminiame įsivertinime dalyvaus visa mokyklos bendruomenė – mokiniai, jų tėvai ir mokytojai. 

Giluminio įsivertinimo procesas prasidės vasario mėnesį. 

 
 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės koordinatorė,  

direktorės pavaduotoja ugdymui Nadežda Derevianko 

 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės nariai: 

socialinė pedagogė Leokadija Misevičienė 

informacinių technologijų mokytoja Oksana Lukša 

lietuvių kalbos mokytoja Jolanta Kadelskienė 

socialinė pedagogė Nina Žemaitėlienė 

matematikos mokytoja Alevtina Strumilienė 


