
VILNIAUS „SAULĖTEKIO“ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO
2017 m. NMVA ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA

Įsivertinimo metu surasti stiprieji veiklos aspektai
Įrašykite 1 svarbiausio
rodiklio numerį

2.3.2.

Įrašykite 1 svarbiausią
raktinį žodį

Veiklos, įvykiai ir
nuotykiai

Aprašykite stipriuosius veiklos aspektus, pagrįskite
duomenimis (aprašymas iki 50 žodžių) 50
Kiekvieno meninio-kultūrinio projekto pristatyme
miesto ir šalies visuomenei tradiciškai dalyvauja virš
30% mokinių. Įvyko mokyklos 30 metų jubiliejui
skirtas koncertas VKPS rūmuose; tarptautinio
projekto „Litvakai. 900 metų istorijos“,
finansuojamo Geros valios fondo, pristatymas teatre.
Jaunimo mainų projektas „Bridge of friendship“ su
partneriais iš Lenkijos įgyvendintas mokykloje su 9-
10 klasių mokiniais.

Įsivertinimo metu surasti silpnieji veiklos aspektai
Įrašykite 1 svarbiausio
rodiklio numerį

1.2.1.

Įrašykite 1 svarbiausią
raktinį žodį

Pažangos pastovumas

Aprašykite silpnuosius veiklos aspektus, pagrįskite
duomenimis (aprašymas iki 50 žodžių) 49
Atsižvelgę į 2016-2017 m.m. pasiekimų vertinimo
taikant NMPP testų rezultatus, nustatyti silpnieji
ugdymo(si) aspektai: 20% mokinių (dauguma –
romų mokiniai) nepasiekė šalies vidurkio
patenkinamo lygio rusų kalbos, anglų kalbos, gamtos
mokslų pagal bendrąsias programas. Nustatyta, jog
35% mokinių reikalinga pagalba skaitant, kalbant,
rašant lietuvių, rusų, anglų kalba, 25% mokinių –
skaičiuojant.

Tobulinamos veiklos aspektai
Įrašykite 1 svarbiausio
rodiklio numerį

2.1.3.

Įrašykite 1 svarbiausią
raktinį žodį

Pagalba mokiniui

Aprašykite tobulinamą veiklą, pagrįskite duomenimis
(aprašymas iki 50 žodžių) 50
Atsižvelgę į NMPP testų rezultatus ir MVKĮG
rekomendacijas, pakoregavome tęstinę Ugdymo
kokybės ir pasiekimių gerinimo programą. Ugdymo
plane 2017-2018 m.m. numatytos valandos gabių
mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, gimtosios,
lietuvių ir anglų kalbų pasiekimų gerinimui.
Teikiama pagalba mokiniams, siekiant kompensuoti
mokymosi spragas, esant žemiems mokinių
pasiekimams ir susiduriant  su mokymosi sunkumais.

MOKYKLOS PAŽANGA. Kas mokykloje pagerėjo, kai Jūs tobulinote pasirinktą veiklą?

Kokį poveikį mokinio
brandai, jo pasiekimams ir
pažangai turėjo pasirinktos
veiklos tobulinimas?
(aprašymas iki 70 žodžių) 68

Parengtos „Rekomendacijos kalbėjimo, skaitymo, rašymo lietuvių
kalba gebėjimams ugdyti“ įgyvendinamos visų dalykų pamokose.
Tarptautinių projektų dalyvių patirtys paskatino kitus mokinius
tobulinti kalbines, socialines ir bendravimo kompetencijas, kad galėtų
konkuruoti būsimose atrankose. Sudarytos dvi pagalbos grupės
motyvuotiems mokiniams; jų I trimestro pasiekimai padidėjo 7,1%.
2017 m. antro pusmečio pamokų stebėjimo protokolai (KGR, vadovų
vizitai) liudija, kad 68% mokytojų teikia sistemingą pagalbą
mokiniams. Jų mokinių trimestro rezultatai pagerėjo vidutiniškai 6%.



2

Kaip pagerėjo ugdymo(-si)
procesas? (aprašymas iki 70
žodžių) 70

Ugdymo kokybė pagerėjo 5%. Palyginus su 2016 m. 2% padaugėjo
pažangių mokinių skaičius. 17% daugiau mokinių pasiekė PUPP
patenkinamus rezultatus. Pagerėjo dalies mokinių mokymosi
motyvacija. Pagerėjo mokinių lankomumas: vieno mokinio vidutinis
praleistų pamokų skaičius sumažėjo 2%, nepateisintų pamokų skaičiaus
– 9%. 60% padaugėjo integruotų ir netradicinių pamokų kitoje
aplinkoje: informacija bendruomenei apie pamokas talpinama
mokyklos svetainėje. 70% mokytojų intensyviai naudoja pamokose
IKT (buvo 30%). Vyksta individualūs užsiėmimai su romų vaikais.

Ką naujo mokytojai pritaikė
savo darbe po kvalifikacijos
tobulinimo (seminarų, kursų
ar kt. mokymosi formų)?
(aprašymas iki 70 žodžių) 70

Atsižvelgę į įsivertinimo apklausos duomenys, vadovaudamasi
mokyklos metinės veiklos planu, pravestas seminarų ciklas „Mokinių
metakognityvinių gebėjimų ugdymas“, apmokėtas iš mokyklos
krepšelio lėšų. Metodinės tarybos duomenimis, 30% mokytojų
negebėjo išsamiai išanalizuoti Standartizuotų testų rezultatų: buvo
organizuoti keturių sesijų mokymai „ST rezultatų analizė ir
interpretavimas“. 8 dalyvavusios mokymuose mokytojos pasidalino
įgytomis žiniomis su kolegomis. Dalykinėse metodinėse grupėse
įvardinti 52 atvejai,  kada 2017 m. mokytojai dalinosi gerąja patirtimi ir
medžiaga su kitais mokytojais.

Kaip patobulėjo mokinių
mokymasis panaudojus
išteklius (finansinius,
materialinius,
intelektualinius)?
(aprašymas iki 70 žodžių) 70

Atlikta mokyklos pastato renovacija, modernizuotas ugdymo procesas
(atnaujintos mokytojų darbo vietos, projektoriais aprūpinti  visi
kabinetai, papildomai įsigytos dvi interaktyvios lentos; aprūpinti
naujais baldais pradinio ugdymo kabinetai, įrengtos priešmokyklinio
ugdymo patalpos). Pagerėjo mokytojų darbo sąlygos, patrauklesnė
mokymosi aplinka. Visos dienos mokyklos veikla įtakojo mokinių
pažangą. Programos „Obuolio draugai“ ir „Veikiame kartu“ įprasmina
prevencinę veiklą.
Pradėtas vykdyti mokytojų metinės veiklos įsivertinimo viešasis
pristatymas bendruomenei. Diskusijų metu išryškėjo ugdymosi
problemos, aptariami sprendimo būdai.

MOKYTOJO(-S) PAMOKOS (ĮSI)VERTINIMAS:

Kaip mokykloje mokytoja(-s) gauna grįžtamąjį ryšį apie pamokos kokybę?

Pažymėkite kiekvieno varianto tinkamiausią atsakymą: labai dažnai (>5), dažnai (3-4), retai (1-2), niekada (0).

Atviros pamokos dažnai (3-4)

Kolegialus stebėjimas retai (1-2)

IQES grįžtamojo ryšio metodai retai (1-2)

Administracijos ugdomasis konsultavimas (pamokų stebėjimas) labai dažnai (>5)

Kita (įrašykite) Stebėtų pamokų ciklų (pagal iš anksto suderintą bendrą
temą) aptarimai metodinėse grupėse

dažnai (3-4)

Aprašykite, kas turėjo didžiausią poveikį pamokos tobulinimui? (aprašymas iki 70 žodžių) 70

Nuolat atnaujinama mokymosi aplinka, galimybė naudoti IKT kiekviename kabinete.
Refleksija metodinėse grupėse ir mokytojų dalykininkų komandose.
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Mokytojų savianalizė ir įtraukimas į mokyklos veiklos įsivertinimo procesą.
Patobulinta pamokų stebėjimo ir aptarimo sistema.
Pamokos netradicinėje aplinkoje.
Asmeninis profesinis pedagogų tobulėjimas (trys pedagogai sėkmingai kėlė savo kvalifikacinę
kategoriją, 45% mokytojų susidomėjo nuotolinių kursų mokymais).
Bendradarbiavimas rengiant projektus ir integruotas pamokas.
Pedagogų įtraukimas į darbo grupes dėl programų ir aprašų parengimo ir pristatymo bendruomenei.

Kokia dalis (procentais) mokytojų kartu su mokiniais įsivertina pamokos kokybę?

Kartą per 3 mėnesius 70%

Kartą per pusmetį -

Kartą per metus 10%

Kita 20%

MOKYKLOS BENDRADARBIAVIMAS SU TĖVAIS:

Kokie pokyčiai įvyko mokykloje vykdant tėvų pedagoginį švietimą, skatinant tėvus padėti vaikui
mokytis?
(aprašymas iki 70 žodžių) 70

Anketoje tėvai įvardino veiksnius ir įvykius, labiausiai atitinkančius jų poreikiams: direktorės
svarbiausių mokyklos dokumentų pristatymas 2017-2018 m.m. pradžioje ir jų išsamus aptarimas; Visos
dienos mokyklėlės veikla; paskaita „Mokymasis pagal mokymosi stilius“; bendras susitarimas užtikrinti
mokykloje ir namuose mokinių užimtumą jam įdomia prasminga veikla, kad sumažintų jų
priklausomybę nuo socialinių tinklų; logopedo konsultacijos, kaip namuose padėti vaikui taisyklingai
tarti garsus (pagerėjo 14 vaikų tartis); klasių susirinkimai; informavimas dėl energetinių gėrimų žala.

Kaip dažnai mokytojai su tėvais (globėjais, rūpintojais) formalioje aplinkoje asmeniškai aptaria mokinio
brandą, pasiekimus ir pažangą?

Kas? Kaip dažnai? (pasirinkite 1 dažniausią)

Dalyko mokytojas(-ai) (šiame punkte neskaičiuojami
susitikimai vykstantys per tėvų dienas / savaitę)

 Kas 3 mėn. (pasibaigus trimestrui)

Klasės auklėtoja(-s)  Kas mėnesį

Trišaliai susitikimai
(Mokinys – Tėvai (globėjai, rūpintojai) – Mokytojas

(kiekvieną dieną savo iniciatyva, pagal
poreikius į mokyklą ateina 2-3-4 ... tėvų)

Tėvų dienos (savaitė)  Kas metus

Kita (įrašykite) (pusė pirmokų - antrokų - trečiokų tėvų
po pamoku kasdien bendrauja su
mokytojais)
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Naudodamiesi www.iqesonline.lt sistema atlikite mokinių, tėvų apklausą ir įrašykite apibendrintus
rezultatus.

Bendra informacija apie mokinių apklausą:
Iš viso pakviestų respondentų (mokinių) skaičius 200
Pilnai atsakyti klausimynai 200

Mokinių nuomonė apie mokyklą

Teiginys: Vidurkis
Mokytojai man padeda pažinti mano gabumus ir polinkius 3,2
Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems 3,1
Man yra svarbu mokytis 3,4
Mokykloje aš sužinau aiškią informaciją apie tolimesnio mokymosi ir karjeros galimybes 3,1
Į mokyklą einu su džiaugsmu 2,8
Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių nesijuokiau, nesišaipiau 3,2
Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė 2,9
Mano mokykloje atsižvelgiama į kiekvieno mokinio nuomonę, apsvarstomi teikiami
pasiūlymai

3,0

Man įdomi ir prasminga mokyklos organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla 3,1
Aš nebijau pamokose bandyti, daryti klaidų ar neteisingai atsakyti 2,9
Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis 2,4
Su manimi aptariamos mokymosi sėkmės 3,1
Su mokytoju planuojame mano mokymosi tikslus ir žingsnius jiems pasiekti 2,9

Bendra informacija apie tėvų apklausą:
Iš viso pakviestų respondentų (tėvų) skaičius 320
Pilnai atsakyti klausimynai 292

Tėvų nuomonė apie mokyklą

Teiginys: Vidurkis
Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko savitumą (gabumus, polinkius) jį ugdant ir mokant 3,3
Mokykloje mokytojai vaikus moko bendradarbiauti, padėti vienas kitam 3,5
Mokytojai padeda vaikams suprasti mokymosi svarbą gyvenime 3,4
Mokykloje mano vaikas sužino apie tolimesnio mokymosi ir karjeros galimybes 3,2
Į mokyklą mano vaikas eina su džiaugsmu 3,2
Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų mokinių nesijuokė, nesišaipė 3,3
Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė 3,1
Mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais 3,3
Mokykloje organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla vaikams yra įdomi ir prasminga 3,3
Į mano vaiko klaidas per pamokas yra žiūrima kaip į mokymosi galimybę 3,1
Mano vaikas gali pasirinkti užduotis pagal savo gebėjimus 2,7
Aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus 3,3
Mokykloje mano vaikas mokomas planuoti savo mokymąsi 3,1

____________________________


