
2020-2021 M. M. (2021 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA 

1. ĮSTAIGOS KODAS 190066759 

2. Mokyklos pavadinimas Pakruojo r. Lygumų pagrindinė mokykla. 

3. Mokyklos tipas Bendrojo ugdymo 

4. Mokyklos savininkas Savivaldybė 

5. Savivaldybė Pakruojo rajono 

6. Anketą pildo Lina Rutkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

7. Anketą pildančio asmens 

el pašto adresas 

lina@lygumu.lt 

Bendra informacija apie veiklos įsivertinimą 

8.Laikotarpis, už kurį 

pateikta ataskaita 

2021 kalendoriniai metai 

STIPRIEJI, SILPNIEJI IR TOBULINTINI MOKYKLOS VEIKLOS ASPEKTAI 

9. Įsivertinimo metu surasti 

stiprieji veiklos aspektai: 

įrašykite 1 svarbiausio 

rodiklio numerį 

2.4.1.  

10. Įsivertinimo metu 

surasti stiprieji veiklos 

aspektai: įrašykite 1 

svarbiausią pasirinkto 

rodiklio raktinį žodį 

Vertinimo kriterijų aiškumas. 

11. Kas jums rodo, kad tai 

yra stiprus veiklos aspektas. 

Iki 30 ž. 

Mokslo metų pradžioje visi mokytojai supažindina mokinius su 

mokomųjų dalykų vertinimo sistema. Lyginant su praėjusių metų 

rezultatais, 98 proc. mokinių (buvo 92 proc.) žino ir supranta už ką  ir 

kaip yra vertinami, kokius turi kaupiamuosius vertinimus.   

Mokslo metų eigoje mokytojai su mokiniais aptaria mokymosi 

pasiekimus, daugiau nei 90 proc. mokinių žino, kuriose srityse ir kaip 

jie gali padaryti pažangą, visi 5 - 10 klasių mokiniai kartu su 

pagrindinių dalykų mokytojais, stebi (pildo dalyko individualios 

pažangos lapus) ir aptaria savo asmeninę pažangą nuo vieno 

atsiskaitomojo darbo iki kito. 

12. Įsivertinimo metu 

surasti silpnieji veiklos 

aspektai: įrašykite 1 

svarbiausio rodiklio numerį 

4.22. 

13. Įsivertinimo metu 

surasti silpnieji veiklos 

aspektai: įrašykite 1 

svarbiausią pasirinkto 

rodiklio raktinį žodį 

Įsitraukimas. 

14. Kas jums rodo, kad tai 

yra silpnas veiklos 

aspektas. 

Iki 30 ž. 

Tik 45 proc. tėvų (globėjų, rūpintojų) noriai įsitraukia į mokyklos 

renginių organizavimą, apie 49 proc. tėvų retai dalyvauja mokyklos 

organizuojamuose renginiuose, ar mokyklos organizuojamuose 

šviečiamuosiuose užsiėmimuose įvairiomis vaikų ugdymo temomis, 

89 proc. tėvų retai teikia pasiūlymus mokytojams, klasių vadovams, 

mokyklos administracijai dėl ugdymo plano, mokinių pavėžėjimo, 

maitinimo ir kitais klausimais. Lyginant praėjusių metų 

duomenimis, šie skaičiai sumažėjo iki  5 proc.  

15. Nurodykite, kurią 

veiklą tobulinsite 2022 

m.m.: įrašykite 1 

svarbiausio rodiklio numerį 

4.22 



16. Nurodykite kurią veiklą 

tobulinsite 2022 m.m.: 

įrašykite 1 svarbiausio 

rodiklio raktinį žodį. 

Įsitraukimas 

17.Kodėl pasirinkote 

tobulinti būtent šį rodiklį 

atitinkančią veiklą. 

Nors ir praėjusiais metais ši tobulinimo sritis mums buvo prioritetinė, 

bet, dėl pandeminės situacijos, tėvai negalėjo pakankamai įsitraukti į 

mokyklos veiklas. Tai patvirtina ir pokalbiai su mokytojais ir 

anketinės apklausos tėvams (globėjams, rūpintojams) apibendrinti 

duomenys. 

MOKYKLOS PAŽANGA, Kokie pokyčiai mokykloje įvyko(lyginant su praėjusiais mokslo 

metais), kai Jūs tobulinote pasirinktą veiklą 2021 m. (2020-2021 m.m.)? Atsakydami remkitės 

praeitais metais (2019-2020 m., 2020 m.) praeitos anketos duomenimis: kokį rodiklį pasirinkote 

(3.7-3.8 anketos klausimai). 

18. Nurodykite 2021 m. 

(2020-2021 m.) 

tobulintinos veiklos 

rodiklio numerį 

422 

19. Nurodykite 2021 m. 

(2020-2021 m.m.) 

tobulintinos veiklos raktinį 

žodį 

Įsitraukimas 

20. Kokį poveikį mokyklos 

pažangai turėjo pasirinktos 

veiklos tobulinimas? 

Iki 50 ž. 

Mokslo metų ir II pusmečio pradžioje mokiniai nusimato kiekvieno 

dalyko pasiekimų lūkesčius, kuriuos po I ir II pusmečio klasių vadovai 

analizuoja, aptaria individualiai su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, 

rūpintojais) bei kartu numato tolimesnius veiksmus pažangos 

siekimui. 94,5 proc., anketinėje apklausoje dalyvavusių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) nurodė, kad labai dažnai ir dažnai su vaikais aptaria 

mokymosi rezultatus, padeda vaikams išsikelti mokymosi tikslus. 

Lyginant su praėjusiais metais, šie rezultatai padidėjo beveik 5  proc.  

Tėvų (globėjų, rūpintojų) įsitraukimas ir domėjimasis mokinių 

pasiekimais prisidėjo prie mokinių pažangos ir mokyklos lankomumo 

gerinimo (lyginant dviejų metų lankomumo ataskaitas 1-10 klasėse 

nepateisinamų pamokų skaičius sumažėjo beveik 10 proc., mokinių 

pažangumas padidėjo 13 proc.).  

21. Tobulintinos veiklos 

poveikis mokiniams: kaip 

keitėsi mokinių pasiekimų 

lygiai? Iki 50 ž. 

Lyginant praėjusių metų mokinių pasiekimų rezultatus pastebima, kad 

sumažėjo mokinių, nepasiekusių patenkinamo lygio, dalis. Buvo 

18,10 proc., dabar yra 10,52 proc.  

Aukštesniuoju lygiu besimokančių mokinių skaičius sumažėjo 3,33 

proc., o patenkinamu lygiu besimokančių mokinių skaičius padidėjo 

1,34 proc., bet 14,68 proc. padidėjo pagrindiniu lygiu besimokančių 

mokinių skaičius. 

22. Tobulintinos veiklos 

poveikis mokiniams: kokį 

poveikį pasirinktinos 

veiklos tobulinimas turėjo 

mokinių pažangai? 

Lyginant mokinių pasiekimų rezultatus, 1-10 klasių mokinių 

pažangumas padidėjo 13 proc. Asmeninę pažangą padariusių mokinių 

skaičius padidėjo 15,93 proc.  Manome, kad tokiems rezultatams 

įtakos turėjo su mokiniais sudaromi „Individualūs pagalbos planai  po 

2 neigiamų vertinimų“ ir tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas ir 

įtraukimas į sudaryto plano įgyvendinimą. 

23. Tobulintinos veiklos 

poveikis mokiniams: 

kokios papildomos sąlygos 

sudarytos mokinių 

asmenybės ugdymui 

tobulinant pasirinktą 

veiklą? 

Daugiau nei 90 proc. apklausoje dalyvavusių tėvų (globėjų, rūpintojų) 

nurodo, kad juos tenkina gaunama informacija apie jų vaikų 

pasiekimus, pažangą, veiklas, dalyvavimą projektinėje ir k.t. veikloje.  

Pusmečių pradžioje vaikai, tėvai (globėjai, rūpintojai) bei klasių 

vadovai nusimato ugdymosi lūkesčius, tai skatina mokinių 

atsakomybę ir pareigingumą siekti nusimatytų lūkesčių. 



Susidūrus su mokymosi sunkumais, vyksta „Trišaliai pokalbiai“ tarp 

dalyko mokytojo, mokinio ir mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų). 

Mokiniai žino, kad turės prisiimti atsakomybę ir vykdyti numatytus 

įsipareigojimus. 

Pradinių klasių mokiniai, pagal galimybes, vyksta ar pasikviečia 

tėvelius ir iš arčiau susipažįsta su jų profesijomis. Šios veiklos ne tik 

karjeros ugdymo dalis, bet ir prisideda prie pagarbaus požiūrio į tėvų 

(globėjų, rūpintojų) ir kitų žmonių darbą.  

Mokslo metų pabaigoje mokykloje vyksta „Padėkos diena“, kur 

padėkojama ne tik rėmėjams už paramą mokyklai,  mokiniams už 

labai gerą mokyklos lankymą, aktyvią popamokinę veiklą, padarytą 

pažangą ir aukštus mokymosi pasiekimus,  bet ir kiekvienam tėveliui 

(globėjui, rūpintojui) už įsitraukimą ir prisidėjimą prie mokyklos 

veiklos tobulinimo, renginių organizavimo.    

MOKYTOJŲ PROFESINIS TOBULĖJIMAS 

24. Kokias kompetencijas 

tobulino mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai ir vadovai 

Mokytojai individualiai, pagal asmeninį poreikį, tobulino 

profesinio augimo, pagalbos mokiniams, savęs pažinimo, 

komunikavimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo, skaitmenines 

kompetencijas, gilinosi į mokinio pažinimo ir jo pripažinimo 

kompetenciją, kurią sudaro mokėjimas ir sugebėjimas padėti 

mokiniui mokytis, pažinti savo galias ir siekti rezultatų. 

Pradinių klasių mokytojos tobulino ir vis dar tobulina IT 

taikymą ugdymo procese dalyvaudamos nuotolinėje 

programoje "Technologijų vedliai". 

25. Ką mokytojai, švietimo 

pagalbos specialistai ir 

vadovai pritaikė 

(pavyzdžiui, metodą, 

strategiją, teoriją, metodiką 

ar kt.) savo veikloje po 

kvalifikacijos tobulinimo? 

Dalis mokytojų pritaikė viešojo kalbėjimo strategiją, 

,,Deimanto" metodą, pamokos refleksijai - ,,Jamboard'as" 

metodą, IKT taikymą pamokose, mokinių pažinimo, pagalbos 

teikimo SUP mokiniams būdus, kiti, remiantis įgytomis 

žiniomis, bandė empatiškai identifikuoti mokinio emocinius 

sunkumus ir ypatingą nerimą, pripažinti mokinio 

individualumą kaip vertybę, laiduojančią mokymosi pažangą. 

Pradinių klasių mokytojos, pagal galimybes stengiasi savo 

pamokose kiek galima daugiau integruoti IT turinį.  

26. Kokią įtaką (poveikį) 

mokytojų švietimo 

pagalbos specialistų ir 

vadovų mokymasis turėjo 

mokinių pasiekimams ir 

pažangai? 

Aukščiau minėtų metodų taikymas sąlygojo kiekvieno mokinio 

individualią pažangą, skaitmeninių kompetencijų tobulinimas 

padėjo nuotolinio mokymo metu. 

Pastebėta, kad tikslingas IT taikymas pamokose labiau 

motyvuoja mokinius, tai turi įtakos ir jų pasiekimams. 

KASMETINĖS ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETOS NAUDOS VERTINIMAS 

27. Kaip vertinate 

kasmetinės mokyklų 

įsivertinimo ir pažangos 

anketos teikiamą naudą 

mokyklai? Jūsų pasiūlymai, 

komentarai. 

Kasmetinės mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketos padeda 

dar kartą stabtelti ir peržvelgti, kokios yra tobulinamų veiklos 

rodiklių sąsajos su pasiekta mokyklos, mokinio pažanga, kokia 

kryptimi mokykla eina, kas pasiteisina, o ką dar reikia tobulinti. 

Manome, kad anketa yra reikalinga.  



Pratęstas anketos pildymo laikas labai pasiteisino, nes buvo 

galima palyginti ir panaudoti tikslius, išvestų pusmečių 

pasiekimų rezultatus.  

 


