
BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2019-2020M. M.  

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETOS SANTRAUKA 

Elektrėnų „Versmės“ gimnazija (kodas 190659268). 

Įsivertinimas atliekamas vadovaujantis 2016 m. Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo 

programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika. 

 Įsivertinimo metu surastas stiprusis veiklos aspektas: 

Rodiklis Raktinis žodis Pagrindimas 

3.1.2. 

Pastatas ir jo aplinka 

Estetiškumas Baigta renovuoti renginių salė (funkcionali, 

estetiška, atnaujinta garso sistema). Atliktas 

remontas 2 kabinetuose, trumpalaikiai gimnazijos 

interjero atnaujinimo projektai suteikia gimnazijos 

erdvėms išskirtinumo. 2 aukšte įrengtos poilsio 

erdvės mokiniams, patogiai pritaikomos ugdomajai 

veiklai ir poilsiui. 

 

 Įsivertinimo metu surastas silpnasis veiklos aspektas: 

Rodiklis Raktinis žodis Pagrindimas 

2.3.1. 
Mokymasis 

Savivaldumas 

mokantis 

Krinta gimnazijos pažangumas (-2%), daugėja 

mokinių, besimokančių nepažangiai (+9 mokiniai, 

lyginant su 2019 m.). Nuotolinis mokymas(sis) 

apsunkina individualios pagalbos teikimą, nes 

mokytojų krūviai dideli, trūksta laiko individualios 

pažangos ir rezultatų aptarimui. 

 

 Veikla, kuri bus tobulinama 2021 m.: 

Rodiklis Raktinis žodis Pagrindimas 

1.2.2. 

Mokyklos pasiekimai 

ir pažanga 

Stebėsenos 

sistemingumas 

Gimnazija turi susitarti dėl mokyklos pažangos 

kriterijų, palyginimui reikalingų duomenų. 

Mokykloje nesistemingai aptariami ir numatomos 

veiklos perspektyvos su įvairių mokinių grupių,  

klasių pasiekimai. 

 

 2020 m. pasirinkto rodiklio tobulinimo rezultatai: 

Rodiklis Raktinis žodis Poveikis mokiniui Poveikis mokyklai 

2.4.1. 

 Vertinimas ugdymui 

Pažangą skatinantis 

grįžtamasis ryšys 

71% mokytojų teigia, jog 

suteikia daugiau 

informacijos kiekvienam 

mokiniui apie jo mokymąsi, 

kuri naudinga mokinio 

tobulėjimui. 89% mokinių 

teigia, jog pamokose 

gaunama informacija jiems 

padeda siekti pažangos. Apie 

Padidėjo 

individualiom ir 

grupinėm 

konsultacijom 

skiriamų valandų 

skaičius (+21 

lyginant su 2019 

m.). Mokytojai 

aktyviau naudoja 



62% gimnazijos mokinių 

mokymosi pažanga 

teigiama. 83% mokinių kartu 

su mokytoju planuoja savo 

mokymąsi, gauna 

informaciją apie spragas. 

Mokytojai dažniau skatina 

mokinius įsivertinti (+10%). 

grįžtamojo ryšio  

metodikas 

pamokose. LL3 

projekto dėka 

pasidalinta gerąja 

patirtimi su 

Semeliškių 

gimnazija. 

Suaktyvėjo 

kolegialus ryšys, 

vykdomas 

projektas 1+1 

(vieną pamoką 

stebiu, vieną stebi 

kolega).  

 

NŠA VYKDYTOS APKLAUSOS REZULTATAI 

 Mokiniai ( dalyvavo 33,3%): 

 

 Mokinių tėvai (dalyvavo 36,6%) 

 

 Mokytojai (dalyvavo 55,6%): 

 

MVKĮ grupė 


