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VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA 

  

2019-01-30 Nr. ________ 
                                                                          (data) 

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis centras 
(sudarymo vieta) 

  
I SKYRIUS 

PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI 

  

1.  Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 
  

Metinės užduotys 

(toliau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

1.1. Tobulinti 

asmeninių pasiekimų 

nustatymą pamokoje. 

 Siekti, kad 

kiekvienas 

mokytojas mokėtų 

įsivertinti mokinio 

daromą pažangą 

pamokoje. 

Vadovaujantis Švietimo ir 

mokslo ministro 2016 m. 

gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-

1167 patvirtintu „Mokyklų, 

vykdančių bendrojo ugdymo 

programas, veiklos išorinio 

vertinimo organizavimo ir 

vykdymo tvarkos aprašu“, 

siekti rodiklio 1.2.1   3-čiojo 

lygmens.  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 

 Buvo nuolat 

stebima ir 

planuojama 

kiekvieno 

mokinio asmeninė 

pažanga. Mokinių 

mokymosi 

pasiekimai 

fiksuojami 

mokinio pažangos 

rodiklių lapuose 

po I, II, III 

trimestro, 

pažanga 

reguliariai 

aptariama klasių 

valandėlių metu 

kartą per mėnesį, 

kartu su pagalbos 



atpažįstama, įrodoma, 

parodoma, pripažįstama, 

mokiniui ji teikia augimo 

džiaugsmo ir atrodo 

prasminga. 

mokiniui 

specialistais 

analizuojamos 

mokymosi 

sunkumų ir 

nesėkmių 

priežastys ir 

numatomi 

mokymosi 

pažangos siekimo 

būdai. 

Mokiniams, 

turintiems žemus 

mokymosi 

pasiekimus arba 

kai pasiekimų 

lygis žemesnis nei 

numatyta 

Pagrindinio 

ugdymo 

bendrosiose 

programose ir 

mokiniai nedaro 

pažangos, kai 

mokiniai dėl ligos 

ar kitų priežasčių 

praleido dalį 

pamokų, taip pat 

siekiant sudaryti 

sąlygas 

mokykloje atlikti 

namų darbų 

užduotis, buvo 

numatytos ir 

vykdomos 

ilgalaikės ir 

trumpalaikės 

konsultacijos 

mokiniams iš 

lietuvių kalbos, 

matematikos ir 

užsienio kalbų.  

Metodinėje 

taryboje 

išanalizuoti 

nacionalinio 



mokinių 

pasiekimų 

patikrinimo 

rezultatai, jie 

leido palyginti ir 

objektyviai 

įsivertinti 2016 – 

2017 m.m. 

mokinių 

pasiekimus 

savivaldybės ir 

respublikos 

kontekste, su jais 

supažindinti 

mokytojai. 

Galime 

pasidžiaugti 

gerais rašymo ir 

gamtos mokslų 

rezultatais, pagal  

surinktų šių 

dalykų taškų dalį 

ženkliai 

lenkiančiais 

didmiesčių 

mokyklų vidurkį. 

Mokinių tėvai 

visą informaciją 

apie jų vaikų 

mokymosi 

pažangą ir 

pasiekimus, apie 

mokykloje 

vykdomas 

priemones 

mokinių pažangos 

skatinimui sužino 

per el. dienyną, 

individualių 

pokalbių ir tėvų 

susirinkimų metu. 

Diagnostinių testų 

bei NMPP 

rezultatai 1-4 

klasėse siekia 

šalies vidurkį – 



67,6 % ,  

6, 8 klasėse – 

60%.  

PUPP 2017 m. ir 

2018 m. 

pasiekimai 

nepasikeitė.     

1.2. Ugdymo(-si), 

atsižvelgiant į 

skirtingus mokinių 

gebėjimus, 

organizavimas.   

 Siekti, kad būtų 

paveikus ugdymo 

individualizavimas ir 

diferencijavimas 

pamokoje. 

 Vadovaujantis Švietimo ir 

mokslo ministro 2016 m. 

gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-

1167 patvirtintu „Mokyklų, 

vykdančių bendrojo ugdymo 

programas, veiklos išorinio 

vertinimo organizavimo ir 

vykdymo tvarkos aprašu“, 

siekti rodiklio 2.2.2    3-čiojo 

lygmens. Kiekvienam 

mokiniui sudaroma 

galimybė patirti įvairius 

mokymosi būdus ir formas, 

išbandyti įvairių rūšių 

užduotis ir kuo įvairesnes 

veiklas įvairiuose 

kontekstuose (mokykloje, 

bibliotekose, gamtoje ir kt.). 

Derinamas individualus, 

partneriškas, grupinis, visos 

klasės mokymasis. 

 2017-2018 m.m. 

mokykloje veikė 

Visos dienos 

mokyklėlė, kuri 

lankė 70 % 

pradinio ugdymo 

mokinių. 

Įgyvendinamas 

šalies projektas 

„Anglų kalba 

visiems“,  kuri 

lankė 1-8 klasių 

mokiniai.  

Veikia Pagalbos 

teikimo mokiniui 

skyrius, kuriame 

teikiama 

individuali ir 

grupinė pagalba 

mokiniams, 

turintiems 

ugdymosi 

sunkumų ir 

gabiems 

mokiniams.  

Sumažėjo iki  

24,4 % pamokų 

praleidinėjimas ir 

mokyklos 

nelankymas.   

1.3. Dialogas vertinant 

ir įsivertinant kaip 

savivoka. 

 Siekti, kad refleksija 

pamokoje vyktų 

įvairiais pamokos 

etapais, kad 

mokytojas galėtų 

laiku pastebėti 

pamokos trūkumus. 

Organizuoti tikslinga 

ir savalaikę pagalbą, 

kuri pagerintų 

  Vadovaujantis Švietimo ir 

mokslo ministro 2016 m. 

gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-

1167 patvirtintu „Mokyklų, 

vykdančių bendrojo ugdymo 

programas, veiklos išorinio 

vertinimo organizavimo ir 

vykdymo tvarkos aprašu“, 

siekti rodiklio 2.4.2    3-čiojo 

lygmens. Vertinimas, 

Nuolat mokiniai 

dalyvauja 

ugdymo procese. 

Mokytojai skatina 

mokinius siekti 

kokybiškesnio bei 

veiksmingesnio 

ugdymo. Pagerėjo 

MIP 4,24%. 



mokinių pasiekimus 

ir pažangą. 
pagrįstas mokytojo ir 

mokinio dialogu apie 

mokymosi sėkmes ir 

nesėkmes, procesą, 

rezultatus, moko mokinius 

savistabos, savivaldos, 

įsivertinti savo ir vertinti 

kitų darbą. Mokiniai 

įsitraukia į mokymosi 

pasiekimų į(si)vertinimą, 

pažangos stebėjimą, 

pasiektų rezultatų 

apmąstymą. Vertinimas 

skatina poslinkį nuo išorinės 

link vidinės mokymosi 

motyvacijos. 

Mokytojai 

planuoja, vertina 

mokinių pažangą 

bei pasiekimus 

ugdymo procese.  

1.4. Telkti mokyklos 

bendruomenę kuriant 

mokinių pasiekimų bei 

pažangos analizavimo 

ir vertinimo sistemą. 

 Bus susitarta su 

mokytojais ir 

mokiniais dėl 

kriterijų ir parengta 

individualios 

mokinio pažangos 

sistema. Patobulinta 

ugdymo proceso 

priežiūros sistema. 

 Gerės mokinių mokėjimas 

mokytis, gebėjimas įsivertinti 

pažangą. Laiku bus suteikta 

pagalba, išaugs mokymosi 

motyvacija, pagerės mokymosi 

rezultatai. 

 Parengta 

individualios 

mokinio pažangos 

sistema. 

Patobulinta 

ugdymo proceso 

priežiūros sistema. 

  

2.  Einamųjų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 
  

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

2.1.Fiksuoti bei kaupti informaciją 

apie mokinio mokymosi patirtį, 

pasiekimus ir pažangą 

Patobulintas mokinio 

individualios pažangos 

sistemos 1-10 klasėse 

aprašas, atsižvelgiant į 

mokyklos prioritetus.  

Patobulinta mokinio individualios 

pažangos stebėjimo sistema 1-10 

klasėms.   

2.2.Nustatyti problemas ir spragas, 

parenkant ugdymosi metodus, 

padedančius pasiekti pažangą 

Patobulinta mokinio 

asmeninės pažangos 

stebėjimo ir įsivertinimo 

procedūra 1-10 klasėse.  

  

Sukurta Mokinių tėvų 

informavimo sistema.  

2.3.Padėti mokiniui mokytis ir 

bręsti kaip asmenybei, priimant 

rezultatų analize pagrįstus 

sprendimus siekiant individualios 

bei mokyklos pažangos. 

Sukurti MIP vertinimo 

metodiką, orientuotą 

bendrųjų kompetencijų 

ugdymą.  

Parengtas kiekvieno mokinio 

individualios pažangos stebėjimo 

ir fiksavimo aplankas.  

  



3.  Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti) 

(pildoma kartu suderinus su valstybinės ir savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias 

mokyklas) (toliau – švietimo įstaiga) vadovo pavaduotoju ugdymui, ugdymą organizuojančio 

skyriaus vedėju) 
  

3.1. Ne visi mokytojų pamokos gali atitikti šiuolaikinės paradigmos reikalavimus. 

3.2. Ne kiekvienoje pamokoje mokytojai gali pasiekti, kad refleksija vyktų įvairiais 

pamokos etapais. 

3.3. Laikų nepateikta informacija. Žmogiškieji faktoriai. 
  

II SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS VERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMAS 

  

4.   Pasiektų rezultatų vykdant užduotis vertinimas 
  

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

4.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

4.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

4.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

4.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

  

5.  Pasiūlymai, kurios kompetencijos turėtų būti tobulinamos 

(nurodoma, kokie ar kurios srities mokymai siūlomi) 
  
5.1. 

5.2. 

  

III SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

  

6. Vertinimo pagrindimas ir siūlymai: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

____________________ __________ _________________ __________ 
(tiesioginio vadovo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) (data) 
  

Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku: 
(ko nereikia, išbraukti) 

  

______________________ __________ _________________ __________ 
(pavaduotojo ugdymui, ugdymą 
organizuojančio skyriaus vedėjo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) (data) 
  



Veiklos vertinimo išvadai pritarta / nepritarta: 
(ko nereikia, išbraukti) 

  

____________________ __________ _________________ __________ 
(Darbuotojų atstovavimą (parašas)                                                                   (vardas ir pavardė)                            

                    (data) įgyvendinančio asmens pareigos) 
  
  

  

Galutinė veiklos vertinimo išvada ______________________. 

  

____________________ __________ _________________ __________ 
 

 


