
ŠIRVINTŲ PRADINĖ MOKYKLA 

 

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖS PLANAS 

2021–2022 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 mokyklos veiklos kokybės sėkmes bei 

trukdžius, nustato tobulintinas sritis ir tikslingai planuoja mokyklos kaitą, orientuotą į savo veiklos 

kokybės gerinimą.  

 

TIKSLAS 

 

Plėtojant duomenimis grįsto valdymo kultūrą 2021–2022 m. m. atlikti mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimą ir numatyti veiklos tobulinimą. 

 

UŽDAVINIAI 

 

1. Atrasti mokyklos veiklos kokybės sėkmes bei trukdžius ir nustatyti tobulintinas sritis. 

2. Vadovaujantis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais, priimti bendrus sprendimus 

dėl būtinų veiksmų ir mokyklos veiklos kokybės gerinimo. 

3.  Teikti mokyklos bendruomenės nariams išsamią informaciją apie mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo rezultatus ir sudaryti sąlygas diskutuoti apie mokinių asmenybės ugdymą ir 

mokymąsi. 

4. Bendradarbiauti su Mokyklos taryba analizuojant veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus. 

5. Parengti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitą ir pateikti pasiūlymus rengiant ir 

koreguojant mokyklos strateginį, metinį veiklos ir ugdymo planus. 

 

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ETAPAI 

 

Etapas Numatoma veikla Atlikimo laikas Atsakingas  

Pasirengimas 

įsivertinti 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

darbo grupės susitarimų dėl įsivertinimo 

eigos priėmimas: MVKĮ darbo grupės 

narių funkcijų aptarimas, konkrečių 

darbų, jų atlikimo datų bei atsakingų 

asmenų numatymas. 

2021 m. 

spalio mėn. 

D. Zinkevičienė 

MVKĮ darbo 

grupės nariai 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

vykdymo plano sudarymas. 

2021 m. 

spalio mėn. 

D. Vinslauskienė 

MVKĮ darbo 

grupės nariai 

Mokyklos bendruomenės informavimas 

apie mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo organizavimą. 

2021 m. 

spalio mėn. 

D. Vinslauskienė 

MVKĮ darbo 

grupės nariai 

MVKĮ darbo grupės refleksija dėl 2020 – 

2021 m. m. mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo vykdymo trukdžių, 

įsivertinimo metu gautų išvadų ir 

rekomendacijų. 

2021 m. 

lapkričio mėn. 

D. Vinslauskienė 

MVKĮ darbo 

grupės nariai 
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Plačiojo 

mokyklos 

veiklos 

kokybės  

įsivertinimo 

vykdymas 

 

 

 

 

 Plačiojo mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo atlikimas naudojantis 

Nacionalinės mokyklų vertinimo 

agentūros teikiamos interneto platformos 

„IQES online Lietuva“ įsivertinimo 

instrumentu – anketa. 

2021 m. 

gruodžio mėn. 

D. Vinslauskienė 

MVKĮ darbo  

grupės nariai. 

Surinktų duomenų apdorojimas, analizė, 

interpretavimas. Diskusija dėl srities / 

temos / rodiklio (- ių) giluminiam 

įsivertinimui pasirinkimo. Problemos 

formulavimas. 

2022 m. 

sausio – vasario 

mėn. 

D. Vinslauskienė 

MVKĮ darbo  

grupės nariai 

Giluminio 

įsivertinimo 

atlikimas 

Iliustracijų pasirinktam rodikliui kūrimas 

darbo grupėse. Vertinimo metodų ir 

šaltinių numatymas, vertinimo 

instrumentų parengimas. 

2022 m.  

kovo mėn. 

 

D. Vinslauskienė 

MVKĮ darbo 

grupės nariai, 

mokytojai 

Duomenų rinkimas iš numatytų šaltinių 

naudojantis pasirinktais vertinimo 

instrumentais. Duomenų apibendrinimas, 

rezultatų lyginimas su pateiktomis 

iliustracijomis. 

2022 m. 

kovo mėn. 

 

D. Vinslauskienė 

MVKĮ darbo 

grupės nariai, 

mokytojai 

Surinktų duomenų apdorojimas, analizė, 

interpretavimas.  

Mokyklos veiklos kokybės sėkmių bei 

trukdžių, tobulintinų sričių nustatymas. 

Išvadų formulavimas.  

2022 m. 

balandžio mėn. 

 

D. Vinslauskienė 

MVKĮ darbo 

grupės nariai 

Atsiskaitymas 

ir 

informavimas 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

ataskaitos parengimas. Ataskaitos 

aptarimas. Rekomendacijų mokyklos 

veiklos kokybei tobulinti pateikimas. 

2022 m. 

gegužės mėn. 

 

D. Vinslauskienė 

MVKĮ darbo 

grupės nariai 

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). 

2022 m. 

gegužės mėn. 

D. Vinslauskienė 

MVKĮ darbo 

grupės nariai 

Mokyklos taryba 

Mokyklos 

administracija 

Rekomendacijų mokyklos veiklos 

kokybei tobulinti pateikimas. 

2022 m. 

birželio mėn. 

 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

ataskaitos pateikimas Širvintų rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo ir 

sporto skyriui. 

2022 m. 

birželio mėn. 

Mokyklos bendruomenės supažindinimas 

su Mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo ataskaita ir 

rekomendacijomis mokyklos veiklos 

kokybei tobulinti. 

2022 m. 

birželio mėn. 

 

 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės planas sudarytas darbo grupės posėdyje 2021 m. 

spalio  29 d. (Protokolo Nr. 1).  


