
 JONAVOS PANERIO PRADINĖS MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖS 

VEIKLOS PLANAS 2020 M. 

Tikslas -  išsiaiškinti individualizavimo ir diferencijavimo ugdymo procese efektyvumą: ugdymo tikslų, uždavinių, mokymo ir mokymosi turinio, 

metodų, mokymo(si) priemonių, mokymosi aplinkos, vertinimo pritaikymą mokinių skirtybėms.  
Sritis „Ugdymas(sis) ir mokinių patirtys“. 

1. 1. Uždavinys.  Rinkti, apdoroti,  įforminti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus. 

Veikla/priemonės Vykdytojai 
Vykdymo 

laikas 

Šaltiniai, pagal kuriuos 

įvertinsime įgyvendintą veiklą 

1.1.1.    Klausimynų (mokytojams, mokiniams, tėvams) pasirinktam 

rodikliui įsivertinti, sudarymas. 

Darbo grupė Kovo mėn. Parengiamas įsivertinimo tyrimo 

instrumentas. Aptariama, kokie 

jau esantys mokyklos duomenys 

bus panaudoti įsivertinimui. 

1.1.2. Mokytojų, mokinių, tėvų anketavimas (naudojama NMVA 

internetinė sistema www.iqesonline.lt ) 

I. Visockienė 

R. Kriūnienė 

Kovo mėn. Iqesonline sistema 

1.1.3.  Surinktų duomenų  apdorojimas ir jų analizavimas. Išvadų 

formulavimas.  Stiprieji ir tobulintini mokyklos veiklos aspektai. 

Darbo grupė Balandžio 

mėn. 

Metodinės tarybos posėdžių 

protokolų registras 

 

1.1.4. Antrinių duomenų rinkimas (tyrimai, apklausos, pusmečių 

rezultatai, NMPP,  mokytojų veiklos įsivertinimas). 

  Darbo grupė Gegužės - 

lapkričio 

mėn. 

Gauti duomenys papildys įsi-

vertinimo metu gautus duomenis, 

bus panaudojami analizuojant 

situaciją ir grindžiant sprendimus 

dėl mokyklos kokybės bei tobu-

linimo krypčių. 

1.1.5. Gautų duomenų analizavimas, aptarimas, apibendrinimas, 

lyginimas su pateiktomis iliustracijomis ir pokyčio vertinimas. 

Darbo grupė Lapkričio 

mėn. 

Esamos kokybės padėties 

nustatymas. 

1.1.6. Siūlomos srities vertinimas, išvados, rekomendacijos. Darbo grupė Lapkričio 

mėn. 

Iqesonline sistema 

1.1.7.  ,,Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos 

anketos 2019“ pateikimas NMVA. 

I. Visockienė Gruodžio 

mėn. 

Užpildoma anketa ir pateikiama 

NMVA 

http://www.iqesonline.lt/


Planuojamas rezultatas: 

1. Parengtas įsivertinimo tyrimo instrumentas. 

2. Apklausti mokytojai, mokiniai, tėvai (naudojama NMVA internetinė sistema www.iqesonline.lt ). 

3. Apdorojus ir išanalizavus surinktus duomenis, suformuluotos išvados ir išryškinti stiprieji ir tobulintini mokyklos veiklos aspektai. 

4. Surinkti antriniai duomenys (tyrimai, apklausos, pusmečių rezultatai, NMPP,  mokytojų veiklos įsivertinimas). 

5. Išanalizavus, aptarus ir apibendrinus gautus duomenis, bus vertinamas pokytis.  

6. Gavus išvadas, suformuluotos rekomendacijos. 

7. NMVA pateikta anketa ,,Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimas ir pažanga 2020“. 

1. 2. Uždavinys. Inicijuoti veiklas pasirinkto  rodiklio  tobulinimui. 

Veikla/priemonės Vykdytojai Vykdymo laikas 

Šaltiniai, pagal kuriuos 

įvertinsime įgyvendintą 

veiklą 

1.2.1. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės veiklos 

plano 2020 m. sudarymas. 

Darbo grupė Sausio mėn. Metodinės tarybos posėdžių 

protokolų  registras 

1.2.2. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės veiklos 

plano 2020 m. pristatymas. 

 

A. Narkevičienė Sausio mėn. Mokytojų metodinės 

tarybos posėdžio, vykusio 

2020-                 ,             

protokolo  Nr. V           . 

2 srities „Ugdymas (-is) ir 

mokinių patirtys“ temos 

2.2. „Vadovavimas 

mokymuisi“, rodiklis 2.2.2. 

„Ugdymo(si) 

organizavimas“ įtraukiamas 

į 2020 m. mokyklos veiklos 

plano prioritetinę  sritį. 

1.2.3. Darbo grupės narių susirinkimas,  metų veiklos priemonių 

planavimas. 

Darbo grupė Vasario mėn. Metodinės tarybos posėdžių 

protokolų  registras 

1.2.4. Išvadų ir rekomendacijų panaudojimas 2021 metų mokyklos 

veiklos planavimui. 

Darbo grupė Gruodžio – sausio 

mėn. 

Metodinės tarybos posėdžių 

protokolų  registras 

http://www.iqesonline.lt/


 

 

1.2.5. Inicijuoti mokytojų bendradarbiavimą „Mokytojas – 

mokytojui“. 

Darbo grupė Rugsėjo – lapkričio 

mėn. 

Metodinės tarybos posėdžių 

protokolų  registras 

Planuojamas rezultatas: 

1. Sudarytas Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės veiklos planas 2020 m. 

2. Pristatytas Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės veiklos planas 2020 m.  

3. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės  susirinkime suplanuotos  metų veiklos priemonės. 

4. Išvados ir rekomendacijos panaudotos planuojant 2021 metų mokyklos veiklas. 

5. Inicijuota mokytojų  bendradarbiavimą  „Mokytojas – mokytojui“. 

1. 3. Uždavinys. Teikti mokyklos bendruomenės nariams patikimą ir išsamią informaciją apie įsivertinimui pasirinkto veiklos rodiklio 

tobulinimo rezultatus. 

Veikla/priemonės Vykdytojai Vykdymo laikas 

Šaltiniai, pagal kuriuos 

įvertinsime įgyvendintą 

veiklą 

1.3.1. Anketų rezultatų  aptarimas, pristatymas  mokyklos 

bendruomenei. 

Darbo grupė Gegužės mėn. Diskusijos ir refleksija 

1.3.2. Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos pristatymas 

mokyklos direktoriui, mokyklos ir mokytojų tarybai. 

A. Narkevičienė Gruodžio mėn. Ataskaita pristatoma 

direktoriui, mokytojų 

tarybai. 

Planuojamas rezultatas: 

1. Aptarti ir pristatyti  anketų rezultatai mokyklos bendruomenei. 

2. Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita pristatyta mokyklos direktoriui, mokyklos ir mokytojų tarybai. 


