
VILNIAUS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖS ATASKAITA 
2014 m. balandžio 30 d. 

 

I. MOKYKLOS BENDRUOMENĖS PLAČIOJO ĮSIVERTINIMO DUOMENŲ 

ANALIZĖ 

 

Buvo apklausiami visi progimnazijos MOKYTOJAI, atsakymus pateikė 8 metodinės grupės iš 9. 

 

Mokytojai išskyrė tokias teigiamas progimnazijos sritis: 

1. Ugdymas ir mokymasis (galimybė naudotis IKT, aukšta mokytojų kompetencija ir 

kvalifikacija, aktyvūs mokiniai, kt.) 

2. Mokyklos kultūra (bendradarbiavimas su progimnazijos bendruomene, geras kolektyvo 

mikroklimatas, susitarimų laikymasis, kt.) 

 

Mokytojai išskyrė tokias tobulintinas progimnazijos sritis: 

1. Mokyklos kultūra (progimnazijos bazė, triukšmas pertraukų metu, bendradarbiavimo ir 

susikalbėjimo stoka, mokytojai jaučiasi nesaugiai, neefektyvi mokinių drausminimo sistema, 

kt.) 

2. Antroji išskirta sritis yra ugdymas ir mokymasis, tačiau joje pasiūlytos tik trys tobulintinos 

sritys (diagnostinio vertinimo užduočių rengimas atsižvelgiant į spec. poreikių mokinių 

programų ypatumus, vadovėlių išdavimo tvarka, prastas kabinetų aprūpinimas priemonėmis, 

reikalingomis ugdymui). 

 

 

Buvo apklausiami 1-8 klasių progimnazijos MOKINIAI, atsakymus pateikė 34 klasių iš 39 klasių 

mokiniai. 

 

Mokiniai išskyrė tokias teigiamas progimnazijos sritis: 

1. Pasiekimai (mokymas, stadionas, aktų salė, neformalusis ugdymas, veikla mokykloje, kt.) 

2. Mokyklos kultūra (valgykla ir maitinimas, spintelės, kt.) 

 

Mokiniai išskyrė tokias tobulintinas progimnazijos sritis: 

1. Mokyklos kultūra (tualetai, mokyklos aplinka, valgykla, tvarka joje, maisto kainos, kt.) 

2. Pasiekimai (stadionas ir mažosios sporto salės, didelė namų darbų apimtis, mokymo 

metodai, IT, kt.) 

 

 

Buvo apklausiami 1-8 klasių progimnazijos mokinių TĖVAI, atsakymus pateikė 16 klasių iš 39 

klasių mokinių tėvai. 

 

Tėvai išskyrė tokias teigiamas progimnazijos sritis: 

1. Ugdymas ir mokymasis (kvalifikuoti mokytojai) 

2. Pagalba mokiniui (soc. pedagogų ir psichologės veikla) 

Tėvai išskyrė tokias tobulintinas progimnazijos sritis: 

1. Mokyklos kultūra (mokyklos valgyklos maistas, mokyklos centriniai laiptai ir mokyklos 

tualetai.) 

2. Mokyklos strateginis valdymas. 

 

 

  



Buvo apklausiami 24 progimnazijos APTARNAUJANČIO PERSONALO DARBUOTOJAI, 

atsakymus pateikė 19 darbuotojų. 

 

Aptarnaujančio personalo darbuotojai išskyrė tokias teigiamas progimnazijos sritis: 

1. Mokyklos kultūra (gera atmosfera tarp kolegų, išdėstyta mokyklos politika ir bendros 

vertybės, kiekvienas jaučiasi galintis pasiūlyti gerų minčių ir idėjų, kt.) 

2. Ugdymas ir mokymasis (kompetentingi mokytojai, stiprus kolektyvas, kokybiškas 

mokymas, kt.) 

Aptarnaujančio personalo darbuotojai išskyrė tokias tobulintinas progimnazijos sritis: 

1. Mokyklos kultūra (netinkamas mokinių elgesys, daug triukšmo, pasitikėjimo atmosferos 

trūkumas, bendradarbiavimo ir paramos trūkumas, trūksta darbo įrankių, reikia remonto, kt.) 

 

 

II. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖS NUTARIMAS 

 

Atlikus plačiojo įsivertinimo duomenų analizę, Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos veiklos 

kokybės įsivertinimo darbo grupė nutarė 2014 – 2015 m. m. I pusmetį atlikti giluminį įsivertinimą 

šiose srityse: 

1. Mokyklos kultūra. 

2. Ugdymas ir mokymasis. 

 

 

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės vadovė   Ingrida Jasaitienė 

 


