
 
 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 

Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamentas 

2014 m. spalio 13 d. rašto Nr. SR - 4558 

priedas 

 

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS  

ANKETA 2013–2014 M. M. 

 

Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai susiję su Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ 

ir Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, kuri švietimui formuluoja tokį uždavinį: „sutelkti švietimo 

bendruomenę ir visus Lietuvos žmones (solidarumas) nuolat kryptingai lavintis (mokymasis), siekiant 

asmeninės ir šalies sėkmės (veiklumas)“. Anketos klausimai sustruktūruoti pagal minėtą uždavinį: 

solidarumas, veiklumas ir mokymasis. 

Anketos klausimai nesikeis bent trejus ateinančius mokslo metus, kad būtų galima stebėti bendrojo 

ugdymo mokyklose vykstančio pažangos proceso pokytį tiek mokyklos, tiek regiono, tiek nacionaliniu 

lygmeniu. 

 

 



 
 

 

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA 2013–2014 M. M. 

Įstaigos kodas (įrašykite) 190531222 

Mokyklos pavadinimas (įrašykite) Šiaulių Jovaro progimnazija 

Regionas (pasirinkite iš sąrašo) Šiaulių apskritis 

Savivaldybė (pasirinkite iš sąrašo) Šiaulių m. 

Mokyklos steigėjas (pasirinkite iš sąrašo) Savivaldybė 

Anketą pildo Nora Kungienė, mokytoja – vidaus įsivertinimo organizavimo grupės vadovė, 

jk.nora@gmail.com, 868210252. (v., p., pareigos, el. paštas, tel.) 

Ar norite viešai paskelbti savo mokyklos pažangą, remiantis šios anketos atsakymais? 

TAIP   NE 

1. Įrašykite informaciją apie tobulinti pasirinktą rodiklį* (2013–2014 m. m.): 

 

Nurodykite vieną veiklos rodiklį (jei buvo vertinta tema, sritis ar rodiklių krepšelis – problema, 

prašytume išskirti vieną svarbiausią aspektą ir paversti jį rodiklio skaičiumi (įrašyti tik vieną 

rodiklį be taškų, pvz., 233 – rašykite rodiklio numerį, ne temos, ne srities)). 

 

1.1.  Įsivertinimo metu surasti stiprieji veiklos aspektai (įrašykite rodiklio numerį)  

1.1.5/1.4.3/2.1.2/2.2.2   

 

1.2.  Įsivertinimo metu surasti silpnieji veiklos aspektai (įrašykite rodiklio numerį) 

4.2.2/4.2.3/4.5.2  

 

1.3.  Tobulinamą veiklą atitinkantis rodiklio numeris (įrašykite rodiklio numerį) 

4.5.2  

 

1.4.  Jeigu keitėsi pasirinkta tobulinama veikla 2012–2013 m. m., nurodykite priežastį: 

Veikla patobulinta iš esmės 

Atrasta didesnė ir aktualesnė problema 

Pakankamai pagerinta anksčiau buvusi padėtis 

Nuspręsta pasirinktos 2012–2013 m. m. veiklos nebetobulinti 

                                                           
*Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijos (2009 m. kovo 30 d. Nr. ISAK-

607; www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=340787&p_query=&p_tr2=) 

mailto:jk.nora@gmail.com
../../lsliogeriene/Desktop/Tekstai%20redaguoti/www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l%3fp_id=340787&p_query=&p_tr2


 
 

 

 

SOLIDARUMAS (santykiai, savivoka, tapatybė, jausena, atjauta, susitarimai, bendri sprendimai 

mokykloje) 

 

 

1 žingsnis. Naudodamiesi „IQESonline.lt“ sistema, atlikite mokinių (nuo 5 klasės) ir tėvų (1–12 

klasės) apklausą. 

2 žingsnis. Įrašykite apibendrintus rezultatus (5 aukščiausias ir 5 žemiausias vertes, gautas iš 

„IQESonline.lt“, ir jų vidurkius). 

 

 

2.1. Mokinių nuomonė apie mokyklą. Aukščiausios vertės 5 teiginiai ir jų vidurkiai: 

(parašykite 5 aukščiausios vertės teiginius su vidurkiais, gautus iš „IQESonline.lt“) 

1. 2.2 - Aš esu patenkintas, kad mokausi būtent šioje mokykloje.3,5 

2.1.11 - Mokytojai tiki, kad kiekvienas iš mūsų gali padaryti pažangą, mokantis jo dalyko.3,4 

 

3. 2.3 - Apie mūsų mokyklą mokiniai ir tėvai atsiliepia teigiamai.3,4 

4 2.6 - Mūsų mokykla žinoma kaip sėkminga - pasiekimai įvairiuose konkursuose, olimpiadose 

yra žinomi mieste, šalyje. 3,4 

 

5. 2.5 - Greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla (būreliai, šventės, 

meno renginiai, projektinės savaitės ir pan.).3,3 
 

 

2.2. Mokinių nuomonė apie mokyklą. Žemiausios vertės 5 teiginiai ir jų vidurkiai: 

(parašykite 5 žemiausios vertės teiginius su vidurkiais, gautus iš „IQESonline.lt“) 

1. 1.14 - Mūsų mokyklos mokiniai drausmingai elgiasi net ir tada, kai nemato mokytojai. 1,9 

2. 1.3 - Mūsų klasėje/mokykloje nėra mokinių, iš kurių juokiamasi, šaipomasi. 2,1 

3. 
3.7 - Mano tėvai mokykloje aktyvūs – įsitraukia į renginių organizavimą, veda pamokas, vyksta 

kartu į ekskursijas, žygius ir kt. 2,5 

  

4. 1.4 - Aš pats(-i) nesu patyręs(-usi) patyčių mokykloje. 2,7 

5. 3.4 - Aš mielai padedu organizuoti mokyklos renginius, šventes. 2,7 

 

2.3. Tėvų nuomonė apie mokyklą. Aukščiausios vertės 5 teiginiai ir jų vidurkiai: 

(parašykite 5 aukščiausios vertės teiginius su vidurkiais, gautus iš „IQESonline.lt“) 

1. 2.10 - Greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla (būreliai, šventės, 

meno renginiai, projektinės savaitės ir pan.). 3,5 

2.1.6 - Mokyklos personalas yra geranoriškas bendraudamas su tėvais. 3,4 
 

  

3. 2.2 - Mano vaiko mokykla yra gera mokykla. 3,4 
 

  

4. 1.5 - Iš mano vaiko mokytojai tikisi pažangos pagal jo gebėjimus. 3,4  

5. 2.1 - Aš esu patenkinta(-as), kad vaikas mokosi būtent šioje mokykloje. 3,4 
  

 

2.4. Tėvų nuomonė apie mokyklą. Žemiausios vertės 5 teiginiai ir jų vidurkiai: 



 
 

(parašykite 5 žemiausios vertės teiginius su vidurkiais, gautus iš „IQESonline.lt“) 

1. 1.3 - Mano vaikas gerai atsiliepia apie visus savo bendraklasius. 2,7 

2. 1.9 - Jeigu mokiniai yra fiziškai arba dvasiškai skriaudžiami, mokykla imasi veiksmų, kad 

užkirstų tam kelią. 2,8 

3. 3.3 - Tėvų išsakytos nuomonės, kritika ir pasiūlymai yra aptariami ir įgyvendinami. 2,9 

4. 3.8 - Mokykla organizuoja tėvams šviečiamuosius užsiėmimus įvairiomis vaikų ugdymo 

temomis. 2,9 

5. 1.10 - Jei mano vaikas turės rūpestį ar problemą, ras, kas patars ir padės mokykloje. 2,9  

 



 
 

 

 

VEIKLUMAS (kūrybiškumo, pilietiškumo ir lyderystės ugdymas)  

 

 

3. Sprendimų priėmimas mokykloje 2013–2014 m. m.: 

3.1. Kiek sprendimų mokykloje buvo priimta tėvų iniciatyva? 

(nurodykite skaičių) 

3  

3.2. Kokie sprendimai mokykloje priimti tėvų iniciatyva?  

(aprašymas iki 50 žodžių) 

1. Savanoriška veikla su mokiniais „Meno terapija“ 

2. Fizinių ir edukacinių aplinkų tvarkymas (sutvarkyta asfalto danga prie mokyklos, 

kanceliarinių priemonių (dokumentų laikymo priemonės)dovana, lietuvių k. kabineto 

dalinis remontas, IKT priemonių turtinimas (spausdintuvas ir jo techninė priežiūra). 

3. 2014-2015 m.m. peržiūrėti dalykų vertinimo aprašus. 

 

 

3.3. Kiek sprendimų mokykloje buvo priimta mokinių iniciatyva? 

(nurodykite skaičių) 

6  

3.4. Kokie sprendimai mokykloje priimti mokinių iniciatyva?  

(aprašymas iki 50 žodžių) 

1. Seimo rinkimai 

2. 5-okų krikštynos 

3. Tema kalėdiniam vakarui 

4. Mokytojo diena: rytinis mokytojų sutikimas, koncertas, nominacijos mokytojams 

5. Valentino dienos akcija 

6. Žiemos išvarymo šventė 

 

4. Neformaliojo švietimo veiklų lankymas 2013–2014 m. m.: 

 

4.1. Koks procentas mokinių lanko neformaliojo švietimo veiklas MOKYKLOJE? 

83,69%  

  

4.2. Koks procentas mokinių lanko neformaliojo švietimo veiklas už MOKYKLOS ribų? 

32,75%  

 

5. Koks procentas mokinių dalyvauja popamokinėje socialinėje veikloje (savanorystė, savivalda, 

klubai, organizacijos ir kt.) 

60%  

 

6. Kokiose veiklos srityse MOKYKLA KAIP ORGANIZACIJA turi jai svarbiausių apdovanojimų 

2012–2014 m.?   

Išvardykite ne daugiau kaip 3 svarbiausius apdovanojimus 

1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos padėka bendruomenei už susitelkimą ir drąsius 

sprendimus įveikiant laikmečio iššūkius (2013-10-03) 

2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjos V.Damskienės  ir 

LR Seimo nario V.Simulik padėka Jovaro progimnazijos mokytojams ir vadovams už 

jaunųjų lyderių ugdymą (2014) 

3. S.Daukanto, „Saulėtekio“, ŠU, St.Šalkauskio gimnazijų bendruomenių padėka už glaudų ir 

 



 
 

nuoširdų bendradarbiavimą (2013, 2014).  

 

7. Apibūdinkite mokyklos išskirtinumą. Kuo Jūsų mokykla ypatinga?  

(aprašymas iki 30 žodžių) 

1. Mokykloje dirba aukštos kvalifikacijos mokytojų bendruomenė (mokiniai miesto 

olimpiadų, konkursų prizininkai), kuri yra atvira pokyčiams. Mokytojai yra įvaldę 

informacinių technologijų panaudojimą mokymo procesui („SmartBoard“, „Prometheus“, 

„Mimio“ lentos, Microsoft Mouse Mischief programos, 90% mokomųjų kabinetų yra 

daugialypės terpės projektoriai, kompiuterizuotos mokytojų darbo vietos).  

2. Mokykla aktyviai ir tikslingai dalyvauja ES fondų ir šalies projektuose, kurie padeda 

įgyvendinti : Kūrybinių partnerysčių projektas (2011-2015), „Pradinio ugdymo 

tobulinimo“, tarptautiniame projekte „Joyful reading“ pagal NordPlus programą. Veikla 

šiuose projektuose integruoja ugdymo turinį, suteikia galimybę dirbti kūrybiškai. 

3. Mokykloje veiklą vykdo vaikų ir jaunimo liaudies šokių kolektyvas „Šėltinis“, kuris savo 

profesionalumu yra žinomas  nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. 

 

 

 

8. Kokiomis formomis tėvai įtraukiami į vaikų ugdymą(si):  

 

8.1. Susitikimai su atskirų mokinių tėvais (aptariami mokinių pasiekimai su tėvais) 

Labai dažnai Dažnai Kartais Nevyksta 

 

8.2. Ekskursijos į tėvų darbovietes (supažindinimas su savo profesijomis) 

Labai dažnai Dažnai Kartais Nevyksta 

 

8.3. Tėvų savanoriškos veiklos mokykloje (vedamos pamokos ar renginiai, budėjimas valgykloje ar 

diskotekoje, dalyvavimas išvykose, ekskursijose, sporto varžybose ir pan.) 

Labai dažnai Dažnai Kartais Nevyksta 

 

8.4. Tėvų pagalba mokantis namuose (žino, ko jo vaikas turi išmokti, ir padeda jam per mokslo 

metus) 

Labai dažnai Dažnai Kartais Nevyksta 

 

8.5. Dalyvavimas tėvų dienose (savaitėse) 

Kartą per metus Dažniau negu kartą per metus 

Rečiau negu kartą per metus (kas dvejus–trejus metus) Nevyksta 

 

8.6. Tėvų dalyvavimas mokyklos šventėse ar minėjimuose 

Labai dažnai Dažnai Kartais Nevyksta 

 

8.7. Tėvų klubų veikla 

Labai dažnai Dažnai Kartais Nevyksta 

 

8.8. Tėvų dalyvavimas, kuriant ugdymo aplinkas mokykloje 

Labai dažnai Dažnai Kartais Nevyksta 

 

8.9. Tėvų konferencijos ir kt. 

Labai dažnai Dažnai Kartais Nevyksta 



 
 

 

8.10. Tėvų įtraukimas į vykdomas apklausas bei tyrimo rezultatų pristatymą 

Labai dažnai Dažnai Kartais Nevyksta 

 

8.11. Tėvų supažindinimas su švietimą reglamentuojančiais dokumentais ir įvairiomis tvarkomis 

Labai dažnai Dažnai Kartais Nevyksta 

 

8.12. Tėvų susirinkimai 

Labai dažnai Dažnai Kartais Nevyksta 

 

8.13. Tėvų informavimas (el. dienynas, žinutės, naujienlaiškiai, skambinama telefonu ir pan.) 

Labai dažnai Dažnai Kartais Nevyksta 

 

8.14. Partneriški ryšiai su bendruomene (pvz., veiklos vyresnio amžiaus žmonėms, mokyklą baigę 

mokiniai (alumnai) dalyvauja mokyklos veikloje ir t. t.) 

Labai dažnai Dažnai Kartais Nevyksta 

 

8.15. Kita (įrašykite) 

  

 

MOKYMASIS (pasiekimai ir pažanga) 

 

9. Kokius mokykloje naudojate būdus ir instrumentus gabių mokinių atpažinimui:  

 (iki 50 žodžių) 

Mokytojų, tėvų, bendraamžių, pačių vaikų apklausa (pokalbiai), veiklos stebėjimas bei rezultatų 

įvertinimas (darbas klasėje, kontroliniai darbai, kūrybiniai darbai). 

 

                                                           
Gabūs vaikai (2014-01-27, įsakymas Nr. V-38) – tai vaikai, galintys efektyviai įgyti žinių ir mokėjimų; 

juos pritaikyti naujoms problemoms spręsti; sparčiai mokytis iš patirties. Jų intelektinių gebėjimų lygis yra 

labai aukštas (individualiai testuojamųjų standartizuotais intelekto testais intelekto koeficientas yra du 

standartiniai nuokrypiai ar daugiau nei vidurkis). Turėdami šiuos intelektinius gebėjimus, gabūs vaikai 

lenkia arba pajėgūs pralenkti panašios patirties ir aplinkos bendraamžius savo vienos ar kelių mokslo sričių 

akademiniais pasiekimais. Šiems vaikams būdingas aukštas kūrybiškumo lygis. 

www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=98ea2cb0898b11e397b5c02d3197f382 

**Mokinio daroma pažanga (2004-02-25, Nr. ISAK-256):  

Individualios pažangos (idiografinis) vertinimas – vertinimo principas, pagal kurį, lyginant dabartinius 

mokinio pasiekimus su ankstesniaisiais, stebima ir vertinama daroma pažanga. 

www.upc.smm.lt/ekspertavimas/biblioteka/failai/samprata.pdf 

10. Kokius mokinių pažangos** ir pasiekimų vertinimo būdus taikote savo mokykloje? 

(iki 50 žodžių) 

1. Diagnostinis (testavimas, darbų įvertinimas, aptarimas pabaigus pusmetį); 

2. Formuojamasis (kaupiamasis pažymys, vertinimas pamokoje: stebėjimas, klausymasis, 

../../lsliogeriene/Desktop/Tekstai%20redaguoti/www.e-tar.lt/portal/legalAct.html%3fdocumentId=98ea2cb0898b11e397b5c02d3197f382
../../lsliogeriene/Desktop/Tekstai%20redaguoti/www.upc.smm.lt/ekspertavimas/biblioteka/failai/samprata.pdf


 
 

 

 

 

11. Kaip stebite individualią mokinio pažangą mokykloje? 

(iki 100 žodžių) 

1. Logopedo pagalba kalbos sutrikimų turintiems mokiniams: mokslo metų pabaigoje pildomi 

kalbos korekcijos rezultatai. 

2. Spec. poreikių mokiniai stebimi, jų daroma pažanga fiksuojama, aptariama du kartus per 

metus (po I pusmečio ir po metinio įvertinimo). 

3. Kuratorė (6 kl.) individuali kiekvieno mokinio pažanga: kiekvienas mokinys likus mėnesiui 

iki pusmečio nusimato siekiamą rezultatą, t.y. pasirenka mokomuosius dalykus, kurių 

įvertinimus nori pagerinti. Išvedus pusmečio vertinimo, kuratorė palygina lūkesčius su 

rezultatu. Jeigu lūkesčiai pasiekti – rašomas pagyrimas.  

4. Socialinė pedagogė – individuali (ilgalaikė ir trumpalaikė) pagalba mokiniams, turintiems 

socialinių įgūdžių.  

5. Klasės auklėtojai – nuolat stebi mokinių pasiekimus, elgesį, informuoja tėvelius apie 

vykstančią kaitą. 

6. Dalis dalykų mokytojų su mokiniais aptaria pusmečio rezultatus bei lūkesčius kitam etapui. 

 

12. Koks procentas mokinių pasiekė mokymosi pažangą per 2013–2014 m. m.?  

12.1. Lietuvių kalbos 4 klasė   12.4. Matematikos 4 klasė 

Išliko tokie pat ir pakilo 88,7% 

Pakilo 9,6% 

 Išliko tokie pat ir pakilo 85,9% 

Pakilo 2,8% 

 

 

12.2. Lietuvių kalbos 8 klasė  12.5. Matematikos 8 klasė 

 

 

Išliko tokie pat ir pakilo 57,7% 

Pakilo 12,1% 

 Išliko tokie pat ir pakilo 69,8% 

Pakilo 11,2% 

 

 

12.3. Lietuvių kalbos 10 klasė 12.6. Matematikos 10 klasė 

Neturime 10 klasės  Neturime 10 klasės  

 

klausinėjimas, diskusija, vienas ir kito savęs vertinimas, grįžtamosios informacijos 

suteikimas, palankios mokymuisi aplinkos palaikymas, mokinio darbų aplankai); 

3. Apibendrinamasis (baigus 4-tą ir 8-tą klases). 

 



 
 

 

13. Koks skaičius ketvirtokų ir aštuntokų buvo vertinta, pasinaudojant standartizuotais testais 

2013–2014 m. m.?  

 

13.1. Iš viso 4 kl. mokinių skaičius mokykloje: 

(nurodykite skaičių) 

71  

13.2. Vertintas 4 kl. mokinių skaičius, pasinaudojant standartizuotais testais: 

(nurodykite skaičių)  

69  

 

13.3. Iš viso 8 kl. mokinių skaičius mokykloje: 

(nurodykite skaičių) 

116  

13.4. Vertintas 8 kl. mokinių skaičius, pasinaudojant standartizuotais testais: 

(nurodykite skaičių)  

112  

 

______________________________________ 

 


