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PLAČIOJO ĮSIVERTINIMO 

IŠVADOS  

 
1 sritis MOKYKLOS KULTŪRA įvertinta 3 lygiu : 

• Labai gerai (4 lygiu) iš šios srities įvertinti rodikliai ir 
temos: 

 1.1.2.Tradicijos ir ritualai,  

 1.1.5. Mokyklos atvirumas ir svetingumas;  

 1.2.3.Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekis; 

(2013 m. 4 lygiu be šių temų dar buvo įvertinta: 

 1.1.1. Vertybės, elgesio normos ir principai 

 1.3.1. Darbo tvarka ir taisyklės; 

 1.4. Mokyklos ryšiai.) 

2 lygio įvertinimų nebuvo (2013 m. buvo įvertintas 1.1.6 -
Klasių mikroklimatas ) 



 

 

2 sritis UGDYMAS IR MOKYMASIS 

įvertintas 3 lygiu   

Labai gerai (4 lygiu) iš šios srities įvertinti 

rodikliai ir temos: 

2.1.2. UGDYMO PLANAI IR 

TVARKARAŠČIAI 

(2013 m. taip pat) 



2 sritis UGDYMAS IR MOKYMASIS 

Patenkinamai įvertinti (2 lygis):  

• 2.4.2 Mokėjimas mokytis 

Tarp 2/3 lygio (45% / 54%) : 

• 2.4.1 Mokymosi motyvacija 

• 2.4.3. Mokymasis bendradarbiaujant 

 

(2013 m. 2.4. Mokymosi kokybė ;  

2.5. Mokymo ir mokymosi diferencijavimas) 

 



3 sritis PASIEKIMAI  

įvertinta 3 lygiu  

Labai gerai- 4 lygiu neįvertinta nei viena 

tema 

Patenkinamai-2 lygiu neįvertinta nei viena 

tema 

 

 

(2013 m.-  3.2.2. KITI PASIEKIMAI) 



4 sritis PAGALBA MOKINIUI 

įvertinta 3 lygiu  
Labai gerai (4 lygiu) įvertinti rodikliai ir temos: 

• 4.1.1.BENDROJI RŪPINIMOSI MOKINIAIS POLITIKA 

• 4.4.3.Profesinis informavimas ir konsultavimas 

(2013 m.- 4.1.1.BENDROJI RŪPINIMOSI MOKINIAIS 
POLITIKA) 

Tarp 2/3 lygio įvertinta: 

4.5.1 Tėvų pagalba mokantis 

 

Patenkinamai- 2 lygiu įvertinta nebuvo 

 

(2013 m.- 4.2.2. Psichologinė pagalba 

4.5. TĖVŲ PEDAGOGINIS ŠVIETIMAS) 



5 sritis MOKYKLOS STRATEGINIS 

VALDYMAS įvertintas 3 lygiu  

 

Iš jų labai gerai (4 lygiu) įvertintos temos 

ir rodikliai: 

• 5.1.1. Mokyklos vizija, misija ir tikslai 

• 5.1.2. Planavimo procedūros  

• 5.3.1. Valdymo demokratiškumas  

• 5.4.2.Dėmesys personalui 

• 5.4.3.Personalo darbo organizavimas 

• Patenkinamai (2 lygiu) nebuvo įvertintas 

nei vienas veiklos rodiklis 



2013 m.4 lygiu buvo įvertinta: 

• 5.1.1. Mokyklos vizija, misija ir tikslai 

• 5.2.2. Įsivertinimo rezultatų naudojimas 

• 5.3.1. Valdymo demokratiškumas  

  

 



Rekomenduojama 

Atlikti giluminį įsivertinimą (“rodiklių 

krepšelis”):  

2.4.3.Mokymasis bendradarbiaujant; 

4.5.1.Tėvų pagalba mokantis 

 

 



Ačiū mokytojams už geranoriškumą, 

atsakingumą atliekant šį darbą (-: 


