
ŠIRVINTŲ PRADINĖ MOKYKLA 
 

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖS PLANAS 
2016–2017 m. .m. 

 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
Širvintų pradinės mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas yra sistemingas veiklos bei 

rezultatų naudingumo tyrimas ir panaudojimas mokyklos veiklos kokybei gerinti. 
Širvintų pradinės mokyklos bendruomenė, dalyvaudama įsivertinimo procese, įsitraukia į 

mokyklos veiklos kokybės vertinimo procesus, atpažįsta stipriąsias veiklos sritis ir tikslingai 
planuoja mokyklos kaitą, orientuotą į savo veiklos kokybės gerinimą.  

 
TIKSLAS 

 
Atlikti 2016–2017 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą ir numatyti veiklos tobulinimą. 

 
UŽDAVINIAI 

 
1. Atlikti pasirengimą mokyklos veiklos kokybės įsivertinimui. 
2.  Parengti taikytinus įsivertinimo instrumentus.  
3. Įvardinti įsivertinimui pasirinktą sritį, temą, numatyti tiriamus veiklos rodiklius. 
4. Atlikti pasirinktos srities, temos, tiriamų veiklos rodiklių giluminį nagrinėjimą. 
5. Nustatyti mokyklos veiklos privalumus, trūkumus, pateikti išvadas ir rekomendacijas 

veiklos tobulinimui. 
6. Teikti mokyklos bendruomenės nariams išsamią informaciją apie tiriamų veiklos rodiklių 

kokybę. 
7. Skatinti mokyklos bendruomenę reflektuoti savo patirtį. 
8. Numatyti mokyklos veiklos tobulinimo perspektyvą. 

 
MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ETAPAI 

 
Etapas Numatoma veikla Atlikimo laikas Atsakingas  

Pasirengimo 
įsivertinti 
etapas 

Mokyklos veikos kokybės įsivertinimo 
(MVKĮ) darbo grupės formavimas.  

2016 m. 
rugsėjo mėn. 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui D. 
Zinkevičienė 

Mokyklos veikos kokybės įsivertinimo 
vykdymo plano sudarymas ir pristatymas 
mokyklos bendruomenei.  
Mokyklos bendruomenės informavimas 
apie mokyklos veikos kokybės 
įsivertinimo vykdymą. 

2016 m. 
spalio mėn. 

D. Vinslauskienė. 
MVKĮ darbo 
grupės nariai 

Mokymai mokyklos bendruomenei 
„Atnaujintas bendrojo ugdymo mokyklos 
veiklos kokybės įsivertinimo modelis ir 
rodiklių sistemos“. 
Mokyklos susitarimų dėl įsivertinimo 
vykdymo priėmimas. 
Darbo grupės narių dalyvavimas atliekant 
mokyklos Strateginio plano ir mokyklos 
metinio veiklos plano analizę. 

2016 m. 
lapkritis–gruodis 

D. Vinslauskienė. 
MVKĮ darbo 
grupės nariai 



 

FOKUS diskusija dėl įsivertinimui 
pasirinktos srities, temos, rodiklių 
pasirinkimo, kokybės požymių ir kriterijų 
aprašymo (iliustracijos) turinio, dermės 
su mokyklos veiklos specifika, 
vertybėmis, kultūra. 
Mokyklos veiklos įsivertinimo sritis, 
atlikimo metodiką pasirenka mokyklos 
taryba. (Vadovaujamasi 2016 m. kovo 29 
d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir 
mokslo ministro įsakymo Nr. V-267 18 
punktu). 

2016 m. 
lapkritis–gruodis 

D. Vinslauskienė. 
MVKĮ darbo 
grupės nariai. 

Mokyklos taryba. 
Mokyklos 

administracija. 
Bendruomenės 

nariai. 

Įsivertinimo 
instrumentų 
parengimo 

etapas 

Darbo grupių pagal pasirinktus rodiklius 
suformavimas. 

2017 m. sausis 
D. Vinslauskienė. 

Darbo grupių 
nariai. 

Iliustracijų kūrimas darbo grupėse. 
Vertinimo metodų ir šaltinių numatymas, 
vertinimo instrumentų parengimas. 

2017 m. sausis 
D. Vinslauskienė. 

Darbo grupių 
nariai. 

Įsivertinimo 
atlikimo etapas 

Duomenų rinkimas iš numatytų šaltinių 
naudojantis pasirinktais vertinimo 
instrumentais. Duomenų  apibendrinimas, 
rezultatų lyginimas su pateiktomis 
iliustracijomis. 

2017 m. 
vasaris–kovas 

D. Vinslauskienė. 
Darbo grupių 

nariai. 

Surinktų duomenų apdorojimas, analizė, 
interpretavimas.  
Mokyklos veiklos privalumų, trūkumų 
nustatymas. Išvadų formulavimas. 
Ataskaitos parengimas. 

2017 m. 
kovas - balandis 

D. Vinslauskienė. 
MVKĮ darbo 
grupės nariai 

Atsiskaitymo ir 
informavimo 

etapas 

Ataskaitos pateikimas mokyklos 
bendruomenei. Ataskaitos aptarimas. 
Rekomendacijų mokyklos veiklos 
kokybės tobulinimui pateikimas. 

2017 m. 
gegužė 

D. Vinslauskienė. 
MVKĮ darbo 
grupės nariai. 

Mokyklos taryba. 
Mokyklos 

administracija. 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 
ataskaitos analizė mokyklos taryboje ir 
sprendimų dėl mokyklos veiklos kokybės 
tobulinimo priėmimas. (Vadovaujamasi 
2016 m. kovo 29 d. Lietuvos Respublikos 
Švietimo ir mokslo ministro įsakymo Nr. 
V-267 26 punktu). 

2017 m. 
birželis 

Rekomendacijų mokyklos veiklos 
kokybei tobulinti pateikimas. 

2017 m. 
birželis 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 
ataskaitos pateikimas Širvintų rajono 
savivaldybės administracijos  Švietimo ir 
sporto skyriui. 

2017 m. 
birželis 

Mokyklos bendruomenės supažindinimas 
su Mokyklos veiklos kokybės 
įsivertinimo ataskaita. 

2017 m. 
birželis 

 
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės planas sudarytas darbo grupės posėdyje 2016 
m. spalio 27 d. (Protokolo Nr. 2).  
  


