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ĮVADAS 

 

Strateginį veiklos planą rengė darbo grupė, sudaryta Ramygalos gimnazijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. V-129 ,,Dėl darbo 

grupės sudarymo Panevėžio r. Ramygalos gimnazijos 2020–2022 metų strateginio plano projektui parengti“. Rengiant šį strateginį planą buvo 

vadovaujamasi 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)“, Panevėžio rajono strateginiu veiklos planu 

2020–2022 m. (ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimas), „Geros mokyklos koncepcija“, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308, Vadovavimo Ramygalos gimnazijai gairėmis, išorinio vertinimo ir vidinio 

įsivertinimo išvadomis (1, 2, 3 priedai), tėvų, mokinių, mokytojų ir administracijos susitarimais dėl gimnazijos dabarties ir ateities galimybių.  

Tėvų siūlymai, pastebėjimai 2019-11-14: 

Stiprybės 

1. Daug įvairių renginių – edukacinės išvykos, spektakliai, varžybos, 

projektai, akcijos, šeimos dienos ir kiti bendri renginiai. 

2. Saugus grįžimas į namus, puikus pavėžėjimas. 

3. Tradiciniai renginiai ir jų puoselėjimas. 

4. Geras sporto lygis, sportiniai renginiai. 

5. Šilti mokytojų ir mokinių santykiai, nuoširdus bendradarbiavimas, 

Silpnybės, kritika, pastabos 

1. Nesilaikoma bendrų susitarimų dėl uniformos dėvėjimo. 

2. Nepakankama NVŠ veiklų įvairovė – galėtų būti teatro, fotografijos, 

dziudo... 

3. Netenkina valgyklos maistas. 

4. Nepakanka poilsio zonų. 

5. Reikia judėjimo ,,Sniego gniūžtė“. 
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geranoriškumas. 

6. Geranoriškas, globėjiškas požiūris į mokinį iš mokytojų, kito personalo, 

administracijos pusės. 

7. Mokymasis kitose erdvėse. 

8. Mokinių darbų eksponavimas. 

9. Ugdomi sveikos mitybos įpročiai. 

10. Skatinamos pilietiškumo, ekologiškumo akcijos. 

11. Būrelių pasirinkimas. 

12. Puiku, kad nėra skambučių. 

13. Prevencinis darbas sprendžiant patyčių problemas. 

14. Konsultacijų sistema. 

15. Graži, renovuota mokykla – šviesios patalpos, labai jauku, tvarkinga, 

estetiška, šilta. 

16. Ugdymosi aplinka: IKT, sportinis inventorius, atsirandanti kitos įrangos 

įvairovė. 

17. El. pratybų naudojimas. 

18. El. dienynas TAMO. 

19. Aprūpinimas vadovėliais. 

6. Nėra prailgintos dienos grupės. 

7. Dalies mokytojų savo dalyko perdėtas sureikšminimas, dalyje pamokų 

mokiniai jaučia įtampą. 

8. Per mažai dėmesio skiriama finansinio raštingumo mokymui. 

9. Trūksta talkų, kai dalyvauja mokiniai-tėvai-mokytojai. 

10. Patyčių sumažėjo, bet jų dar yra. 

11. Tvarka autobusuose. 

12. Mokinių elgesys pertraukų metu už mokyklos ribų. 

13. Valgykloje nėra „švediško“ stalo. 

14. Trūksta gerumo akcijų, savanorystės. 

15. Nėra psichologo, psichologijos pamokų. 

16. Ne visi kabinetai aprūpinti šiuolaikinėmis priemonėmis. 

17. Per mažai užsiėmimų bendravimo, sveikos gyvensenos, sveikos mitybos 

įgūdžių lavinimui. 

Mes pasiruošę padėti įgyvendinti 

1. Veiklas, skirtas profesiniam veiklinimui, socialinės veiklos įvairovei. 

2. Susitarimų dėl uniformų dėvėjimo, telefonų naudojimo laikymąsi. 

3. Išlaikyti glaudų tėvų ir mokyklos bendradarbiavimą, stiprinti tėvų 

įsitraukimą į mokyklos gyvenimą. 

4. Palaikyti iniciatyvas dėl bendros veiklos su tėvais. 

5. Dalyvauti bendrose veiklose. 

Siūlymai, galimybės 

1. Įrengti poilsio zonas bendrose erdvėse. 

2. Švediško stalo principas valgykloje, gausesnis maisto pasirinkimas, 

kokybė. 

3. Prailgintos dienos grupė 1–6 kl. mokiniams. 

4. Organizuoti bendras išvykas su tėvais. 

5. Daugiau masinių renginių (pvz.: karnavalų, diskotekų). 

6. Organizuoti bendras talkas mokiniai-tėvai-mokytojai kartu su miesto 

bendruomene. 

7. Organizuoti stovyklas. 

8. Įvairinti NVŠ pasiūlą. 

9. Įvairesnė sportinė veikla. 

10. Sudaryti mokiniams galimybę įgyti finansinio raštingumo įgūdžių. 

11. Skatinti mokinių savanoriavimą. 
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12. Organizuoti gerumo akcijas. 

13. Sudaryti sąlygas dalintis išaugtomis uniformomis, kitais mokykliniais 

reikmenimis. 

 

  Mokinių pasiūlymai 2019-11-21: 

1. Dėl veiklos formų ir naujų tradicijų 

1. Organizuoti žygius (pėsčiųjų, dviračių); 

2. Naktys mokykloje (visą naktį vyksta įvairūs renginiai); 

3. Stalo žaidimų konkursai, turnyrai; 

4. Diskotekos mokykloje; 

5. Filmų dienos, vakarai; 

6. Organizuoti stovyklas; 

7. Spalvų dienos tam tikrą mėnesio dieną; 

8. Organizuoti protmūšius, viktorinas; 

9. Palėpės teatras kiekvienais metais; 

10. Reikia daugiau paskaitų susijusių su menais; 

11. Pamokų su įžymiais žmonėmis: su aktoriais, režisieriais, sportininkais; 

12. Motyvacinių paskaitų; 

13. Įvairesnių ir daugiau sporto būrelių; 

14. Teatro būrelio; 

15. Daugiau mokyklinių kelionių į kitas šalis; 

16. Veiklos, skatinančios klasių bendravimą tarpusavyje; 

17. Bendravimo su kitomis mokyklomis. 

 

2. Dėl edukacinių aplinkų 

1. Įrengti kavos aparatus; 

2. Įkurti poilsio zonas (internetas, sėdmaišiai); 

3. Atnaujinti kėdes ir suolus kabinetuose; 

4. „Švediškas“ stalas valgykloje; 

5. Įrengti vietas telefonams pakrauti; 

6. Atnaujinti kabinetus, kad jie taptų modernesni; 

7. Spintelės daiktams susidėti. 

4. Dėl uniformų 

1. Uniformos reikalingos, bet kiekvieną penktadienį leisti eiti be uniformos; 

2. Leisti šortus, atitinkančius uniformą; 

3. Organizuoti dienas, kai rengiamės kitaip nei visada; 

4. Neįleisti į mokyklą be uniformos. 

 

5. Dėl socialinės-pilietinės veiklos 

1. Rengti labdaros dienas, kai visi suneša nebereikalingus geros būklės 

žaislus; 

2. Savanorystės veiklos. 

 

6. Dėl saugumo ir patyčių 

1. Nelyginti mokinių pasiekimų, nes daliai tai nemalonu; 

2. Daugiau vaizdo kamerų; 

3. Svarbus mokytojų supratimas, daugiau jų pastangų mažinant patyčias; 

4. Skatinti vaikus pasipasakoti suaugusiems apie patyčias; 

5. Kalbėti su tėvais apie patyčias; 

6. Kad mokytojai neturėtų savo numylėtinių; 

7. Rimčiau žiūrėti į mokinius, kurie trukdo per pamokas kitiems, drausminti 

juos; 

8. Neskirstyti naujai atvykusių į mokyklą mokinių į klases pagal jų pažymių 

vidurkį, mokymosi lygį. 

9. Svarbu, kad ne tik klasėje, bet ir visoje mokykloje visi gerai sutartų. 

 

7. Dėl telefonų 

1. Įdomiai vesti pamokas, kad visi dalyvautų; 

2. Leisti naudotis tik mokymosi, informacijos paieškos tikslais; 
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3. Dėl pamokų 

1. Daugiau projektinės veiklos; 

2. Bandymų, eksperimentų; 

3. Integruotų pamokų; 

4. Kuo daugiau komandinės veiklos, darbo grupėse; 

5. Daugiau pamokų kitose erdvėse; 

6. Daugiau netradicinio ugdymo dienų; 

7. Verslumo skatinimo pamokų. 

3. Mokytojai patys turi nuspręsti, kas ir kaip vyksta jų pamokose; 

4. Griežtai surinkti prieš pamoką ir padėti į tam skirtą vietą; 

5. Telefonų naudojimas pamokoje – mokinio ir mokytojo susitarimas; 

6. Neleisti telefonų laikyti ant suolų; 

7. Palikti namie. 

 

Mokytojų SSGG analizė 2019-11-21: 

Stiprybės 

1. Mokytojų kompetencija. 

2. Mokyklos mokymo(si) bazė ir aplinka. 

3. Neformalus švietimas. 

4. Mokytojų ir mokinių bendradarbiavimas. 

5. Mokyklos tradicijos. 

6. Pagalbos mokiniui specialistai. 

7. Edukacinės išvykos, jų įvairovė. 

8. Stiprūs sporto, šokių kolektyvai, komandos. 

9. Sporto bazė, inventorius. 

10. Yra muzikos mokykla. 

11. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 

12. Stabilizavosi mokinių skaičius. 

13. Pamokos kitose erdvėse. 

14. Pavėžėjimas. 

Silpnybės 

1. Mokinių motyvacijos stoka. 

2. Tėvų atsakomybės stoka. 

3. Daug važinėjančių mokinių. 

4. Vaikų abejingumas, sunkiai įtraukiami į veiklas. 

5. Mokytojų emocinė įtampa, savivertės žemėjimas. 

6. Stipriųjų mokinių išvykimas. 

7. Pagal mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, skaičių per mažas pagalbos 

specialistų etatų skaičius. 

8. Mokytojų kolektyvo bendravimas ir bendradarbiavimas. 

Grėsmės 

1. Mažėjantis mokinių skaičius. 

2. Žemėjantys ugdymosi pasiekimai. 

3. Menksta mokytojo autoritetas. 

4. Išvyksta gabūs mokiniai. 

5. Didėja socialinė atskirtis šeimų lygmeniu. 

Galimybės 

1. Kelti kvalifikaciją. 

2. Dalyvauti konkursuose, projektuose. 

3. Organizuoti maitinimą „švediško“ stalo principu. 

4. Kurti naujas edukacines erdves. 

5. Užtikrinti profesinio veiklinimo formų įvairovę įtraukiant ir tėvus. 
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6. Mokytojų amžiaus vidurkio didėjimas. 

7. Daugėja mokinių iš socialiai remtinų šeimų. 

8. Nestabilios elgsenos mokiniai. 

6. Aktyvinti mokinių savivaldą. 

7. Motyvuoti mokinius: išvykomis, netradicinėmis dienomis. 

8. Plėtoti konsultavimo sistemą. 

9. Tėvų, mokytojų, administracijos bendradarbiavimas. 

10. Poilsio erdvės mokiniams ir mokytojams. 

 

II SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

  Politiniai-teisiniai sprendimai. Demografiniai pokyčiai rajone, įtakojo Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimus. 2014 metų 

pabaigoje Ramygalos gimnazijai buvo perduotas administruoti Uliūnų universalus daugiafunkcis centras. Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. nebekomplektuojamos 

11 ir 12 klasės kaimyninėje Vadoklių vidurinėje mokykloje, kuri yra Ramygalos gimnazijos aptarnaujamoje teritorijoje. 

  Mokiniai. 2015 metų pradžioje Ramygalos gimnazijoje su Jotainių skyriumi mokėsi 475 mokiniai. Ramygalos gimnazijoje buvo 24 klasių 

komplektai, kuriuose mokėsi 451 mokinys. Jotainių skyriuje veikė mišri priešmokyklinio amžiaus vaikų grupė (8 vaikai) ir 2 jungtiniai 1–4 klasių 

komplektai, kuriuose mokėsi 16 mokinių. Kiekvienais metais mokinių skaičius mažėjo. 2017 metais Jotainių skyrius buvo uždarytas. 2020 metų pradžioje 

Ramygalos gimnazijoje mokosi 354 mokiniai, yra 20 klasių komplektų.  
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  Socialinė aplinka. 122 (34,5 proc.) mokinių gauna socialinę paramą: 82 (23,2) – pietus, 40 (11,3 proc.) – pusryčius ir pietus. 42 (11,9 proc.) 

mokinių auga socialinės rizikos faktorius patiriančiose šeimose, 10 (2,8 proc.) iš jų turi lankomumo ir/arba mokymosi, elgesio problemų. 

  Pavėžėjimas. Ramygalos gimnazija nuo kitų vidurinį ugdymą teikiančių mokyklų yra nutolusi 11–25 kilometrų atstumu. 190 (53,7 proc.) 

mokinių yra važinėjantys. 188 į mokyklą atvyksta mokyklos transportu, 2 – kitais būdais. Siekiant lygių galimybių mokiniams užsiimti įvairia veikla po 

pamokų mokiniai po neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų parvežami mokyklos transportu. 

  Mokyklos aplinka. Gimnazija renovuota, atitinkanti higienos normų reikalavimus. Modernizuotas ugdymo procesas: visose patalpose veikia 

internetas, e-dienynas, kompiuterizuotos darbo vietos, kabinetai aprūpinti daugialypės terpės projektoriais. Didelės spartos kompiuteriais aprūpinti du medijų 

ir IKT kabinetai. Įrengtos interaktyvios lentos anglų kalbos, biologijos ir matematikos kabinetuose, planšetės naudojamos lietuvių kalbos ir literatūros 

mokymui. Gimnazijoje yra pradinių klasių gamtos kabinetas, muziejus, profesoriaus Alberto Zalatoriaus literatūrinė svetainė. 

  Socialiniai partneriai. Ramygalos gimnazija bendradarbiauja ir vykdo edukacines veiklas su bažnyčia, biblioteka, paštu, muzikos mokyklos 

filialu, kultūros centru su atviru jaunimo centru, klubu „Savos erdvės“, UAB„Ramygalos malūnas“. Ypač aktyviai savo veiklą vykdo Panevėžio rajono 

visuomenės sveikatos priežiūros biuras.  

  Finansiniai ištekliai. 2019 metais mokytojų atlyginimai buvo skaičiuojami pagal maksimalius koeficientus. Pakankamai skirta lėšų švietimo 

pagalbai ir pareiginės algos kintamosioms dalims nustatyti. Steigėjo patvirtintoje tvarkoje numatyta: vadovėliams ir mokymo priemonėms – 7 200 Eur  

(80 proc.), kvalifikacijos kėlimui –900 Eur (40 proc.), IKT diegimui ir naudojimui – 800 Eur (40 proc.), mokinių pažintinei veiklai –1 200 Eur (40 proc.). Per 

2019 finansinius metus mokymo priemonėms įsigyti panaudota –17 300 Eur (192,2 proc.). 

  Pedagogai. Gimnazijoje dirba 44 pedagogai: 3 (6,8 proc.) kvalifikuoti pedagogai, 18 (40,9 proc.) vyresniųjų mokytojų, 23 (52,3 proc.) 

mokytojai metodininkai. Valdymui skirta 2,25 etato, švietimo pagalbai –5,87 etato: bibliotekininkas, 1,25 specialieji pedagogai, socialinis pedagogas, 

logopedas, mokytojo padėjėjas. Pagal Panevėžio rajono švietimo centro projektą dvi dienas per savaitę gimnazijoje dirba psichologas. Gerai savo pareigas 

atlieka Visuomenės sveikatos priežiūros biuro specialistas. 

  Personalas. Kokybiškai ugdymo aplinkai užtikrinti gimnazijai skirti 28,25 etatai, dirba 29 darbuotojai. 
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  2015–2019 metų strateginio ir veiklos planų įgyvendinimas. Toliau modernizuojamas ugdymo procesas. Atnaujinti du medijų kabinetai, 

planšetėmis aprūpintas vienas lietuvių kalbos kabinetas, išmaniosiomis lentomis – anglų kalbos, matematikos kabinetai. Atnaujintos priemonės biologijos, 

chemijos, fizikos kabinetuose, įrengta gamtos klasė pradinių klasių mokiniams. Gimnazijos mokiniai naudojasi EMA, EDUKA, Egzaminatorius.lt, 

Matematikos ekspertas, SMP, e_mokykla, Šaltiniai.info mokymosi aplinkomis. Mokymosi tikslams naudojamas elektroninis paštas. Jau nuo 1 klasės 

mokiniai naudoja IKT ruošdami pristatymus, atlikdami kitus namų darbus. Atidaryta A. Zalatoriaus vardo literatūrinė svetainė. Įrengta laisvalaikio erdvė 

pradinių klasių korpuse. Gimnazijoje sukurta kultūrinė, edukacinė aplinka. Pasiekta gan aukšta renginių organizavimo ir vedimo kultūra. Tęsiamos ir 
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puoselėjamos senosios tradicijos, taip pat kuriami nauji renginiai. Gimnazija yra aktyvi Ramygalos miesto bendruomenės dalis, aktyviai dalyvaujanti 

organizuojant renginius. 

  Įgyvendinant strateginius tikslus kito ugdymosi kokybė. Nuo 51,6 proc. 2014–2015 mokslo metais iki 61,1 proc. 2018–2019 mokslo metais 

išaugo 1–4 klasių mokinių, kurie mokosi pagrindiniu ir aukštesniuoju lygiu, skaičius klasėse; 5–8 ir I–IV klasėse besimokančių mokinių skaičius išaugo nuo 

32,4 proc. iki 43,5 proc. Mažėjo praleistų vienam mokiniui iš viso ir nepateisintų pamokų skaičius. 

 

Metai 1–4 klasės 5–8 klasės I–II klasės III–IV klasės Iš viso 

Iš viso 

praleista 

pamokų 

vienam 

mokiniui 

Nepateisintų 

pamokų 

vienam 

mokiniui 

Iš viso 

praleista 

pamokų 

vienam 

mokiniui 

Nepateisintų 

pamokų 

vienam 

mokiniui 

Iš viso 

praleista 

pamokų 

vienam 

mokiniui 

Nepateisintų 

pamokų 

vienam 

mokiniui 

Iš viso 

praleista 

pamokų 

vienam 

mokiniui 

Nepateisintų 

pamokų 

vienam 

mokiniui 

Iš viso 

praleista 

pamokų 

vienam 

mokiniui 

Nepateisintų 

pamokų 

vienam 

mokiniui 

2018–

2019 

47,03 2,2 78, 8 (62,1) 15,9 (2,6) 105,6 (95,7) 19,2 (10,1) 96,8 22 76,5 (68,3) 12,7 (6,3) 

2017–

2018 

68,5 2,7 84,7 (74) 10,7 (4,9) 111,1 (82,4) 13,4 (5,9) 89,1 18,1 88,4 (78,5) 11,1 (7,9) 

2016–

2017 

42,2 3,4 75,2 9,9 121,2 32,2 75 10,2 78,4 13,9 

2015–

2016 

48,2 8,9 88,3 16 122,7 21,7 79,6 16,5 84,7 15,8 

 

  Visi 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniai dalyvavo NMPP: 4 ir 8 klasių mokiniai 2015–2019, 2 ir 6 klasių mokiniai 2016–2019 metais. Lyginant 2015 ir 

2019 metų rezultatus, 4 klasių mokinių vidutiniškai surinktų taškų dalis procentais ženkliai kilo: matematikos nuo 54,1 iki 68,4 (+14,3); skaitymo  

nuo 56,2 iki 63,8 (+7,6); rašymo nuo 57,6 iki 65,6 (+8), pasaulio pažinimo nuo 55,8 iki 65 (+9,5). Voratinklinės diagramos rodo, kad 2019 metais 6 klasės 

mokinių pasiekimai yra aukštesni, nei 2016 metais. Standartizuotų taškų vidurkis kilo: matematikos nuo –0,6 iki 0,34 (+0,94); skaitymo nuo –0,6 iki  

0,39 (+0,99); rašymo nuo –0,3 iki 0,64 (+0,94). Džiugina, kad aukštesniuoju ir pagrindiniu lygiu įvertintų mokinių procentas 2019 metais didesnis nei šalyje. 

Matematikos aukštesnįjį ir pagrindinį lygį pasiekė 77,4 proc. gimnazijos mokinių, kai šalyje – 64,2 proc., rajone 70,3 proc.; skaitymo aukštesnįjį ir 

pagrindinį lygį pasiekė 73,3 proc. mokinių, šalyje – 63,9 proc., rajone – 78,5 proc.; rašymo – 51,7 proc. gimnazijoje, šalyje – 45,7 proc., rajone – 43,4 proc. 

mokinių. 8 klasių mokiniai 2019 metais atliko bandomąjį elektroninį NMPP patikrinimą, todėl tų metų lyginamosios analizės nėra. Lyginant 2015 ir  

2018 metų 8 klasių rezultatus matome, kad ryškiausiai kilo gamtos mokslų standartizuotų taškų vidurkis – nuo 0,2 iki 0,67. Socialinių mokslų, skaitymo ir 

rašymo testų standartizuotų taškų vidurkis nesikeitė arba keitėsi labai nežymiai. Matematikos standartizuotų taškų vidurkis krito nuo 0,0 iki –0,32.  
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  2015 metais 31 gimnazijos 15-metis dalyvavo OECD PISA 2015 tyrime. Matematinio raštingumo teisingų atsakymų vidurkis 38,4 proc., 

rezultatas nežymiai aukštesnis nei šalies – 38,1. Kitų sričių vidurkis žemesnis nei šalies: gamtamokslinio raštingumo gimnazijoje – 36,7 proc.,  

šalyje – 41,6 proc., skaitymo gebėjimų 44,8 proc. gimnazijoje ir 51,9 proc. šalyje, finansinio raštingumo 32,0 proc. gimnazijoje ir 40,2 proc. šalyje. 

Didžiausias atsilikimas finansinio raštingumo srityje. 4a ir 8a klasės mokiniai dalyvavo 2015 m. Nacionalinio mokinių pasiekimų tyrimo ir standartizuotų 

testų užduočių išbandyme. 8 klasės mokinių matematikos ir socialinių mokslų vidutiniai rezultatai (standartizuotais taškais) buvo aukštesni nei šalies, 

skaitymo, rašymo, gamtos mokslų – žemesni. Nudžiugino 4 klasės mokinių pasiekimai – visose srityse lenkė šalies vidutinius rezultatus, nuo 34 iki  

136 standartizuotų taškų. Tai rodo ir sukuriamos pridėtinės vertės ir apibendrinto pasiekimų rodiklio išsibarstymo diagrama. 
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  Gerėjo PUPP rezultatai. Matematikos ir lietuvių kalbos ir literatūros pažymio vidurkis kilo ir 2019 metais buvo aukštesnis nei šalies. 
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  Matematikos patikrinimą 2019 metais aukštesniuoju lygiu išlaikė 17,2 proc. gimnazijos mokinių, Lietuvoje – 10,1 proc., Panevėžio rajone –  

7,1 proc.; pagrindiniu lygiu buvo įvertintos 31 proc. gimnazijos, 32,2 proc. šalies ir 28,6 proc. Panevėžio rajono mokinių žinios. Mokinių, išlaikiusių 

matematikos patikrinimą aukštesniuoju ir pagrindiniu lygiu, procentas didesnis nei šalyje ir rajone. Lietuvių kalbos ir literatūros PUPP patikrinimą 

aukštesniuoju ir pagrindiniu lygiu išlaikė 27,5 proc. mokinių, šalyje – 14,4, rajone – 16,5 proc. Pirmą kartą 2019 metais gimnazijos II klasių mokiniai pateko 

tarp mokyklų, kuriose aukšti matematikos ir lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimai. 
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  Brandos egzaminai. 

 
 

  2019 m. valstybinių egzaminų rezultatai. 2018–2019 mokslo metais abiturientai pirmą kartą dar spalio mėnesį turėjo apsispręsti, kokius 

egzaminus laikys. Dalis mokinių į pasirenkamuosius egzaminus neatvyko. Į fizikos, chemijos ir IT pasirenkamuosius egzaminus atvyko visi šiuos egzaminus 

pasirinkę mokiniai. Chemijos, geografijos, istorijos, IT ir fizikos egzaminus išlaikė visi mokiniai. Kitus egzaminus išlaikiusiųjų dalis mažesnė nei šalies: 

lietuvių kalba ir literatūrą išlaikė 71,4 proc., šalyje – 90,9 proc., anglų k. – 93,3 proc., šalyje – 98,1 proc., biologijos – 90 proc., šalyje – 98,4 proc., 

matematikos egzaminą išlaikė tik 55,6 proc., šalyje – 83,9 proc. Anglų kalbos ir fizikos mokinių, išlaikiusių egzaminą pagrindiniu ir aukštesniuoju lygiu 

dalis yra aukštesnė nei šalyje, kitų dalykų žemesnė.  

  Tikslo mokymosi suasmeninimas įgyvendinimui buvo iškelti du uždaviniai: aktyvaus mokinio dalyvavimo ugdymo(si) procese didinimas 

ir inovatyvių mokymo metodų, paremtų aktyviu mokinių mokymu(si), taikymas. Įgyvendinant uždavinius buvo siekiama, kad keistųsi pamoka. Apie  

11 proc. ugdomosios veiklos buvo organizuojama įvairiomis formomis. Pamokos virtualioje erdvėje: medijų kabinetuose, darbas su išmaniosiomis lentomis 

anglų k., biologijos ir matematikos kabinetuose, išmanieji telefonai per anglų kalbos pamokas, planšetės lietuvių kalbos ir literatūros pamokose. Įvairių 

dalykų mokytojai vedė pamokas kitose erdvėse: gimnazijos muziejuje, Ramygalos kultūros centre, bažnyčioje, mokyklos ir miesto bibliotekose, klubo 

„Savos erdvės“ patalpose, gaisrinėje, pašte, kavinėje „Nijus“, Ramygalos miesto erdvėse, Krekenavos regioniniame parke, muziejuose, vyko į edukacines 

išvykas, spektaklius ne tik lietuvių, bet ir anglų kalbomis; buvo organizuojami susitikimai gimnazijoje. Netradicinio ugdymo dienų metu buvo vedamos 
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integruotos pamokos. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos vedė pamokas naujoje gimnazijos edukacinėje erdvėje – profesoriaus A. Zalatoriaus 

literatūrinėje svetainėje. Kalėdiniu laikotarpiu mokytojai pamokas vesdavo ir tam laikotarpiui įsteigtose Kalėdinėse dirbtuvėlėse. Iki 30 proc. gamtos mokslų 

pamokų mokiniai atlieka praktikos, laboratorinius darbus, tyrinėja, pamokas veda kitose aplinkose (gamtos ir žmogaus pamokos Kauno zoologijos sode, 

Krekenavos regioniniame parke ir kita). 1–4 klasių mokiniai dalyvavo gamtamokslinėje konferencijoje „Tiriu. Bandau. Sužinau“. Praktinės užduotys lėmė ir 

tai, kad atlikdami NMPP gamtos mokslų testus 4 ir 8 klasių mokiniai keletą metų iš eilės pasiekia gerų rezultatų. 2019 m. net 46,7 proc. 4 klasių mokinių 

pasaulio pažinimo pasiekimai buvo įvertinti aukštesniuoju lygiu, kai šalyje tik 16,3 proc., 2018 m. 34,3 proc. 8 klasių mokinių pasiekimai – aukštesniuoju 

lygiu, kai šalies vidurkis – 11,4 proc. Mokytojai diferencijuoja, suasmenina mokinių veiklą pamokoje. Tam labai padeda darbas su EMA pratybomis, 

Egzaminatoriumi, kitomis interaktyviomis programomis. Didinant mokinių motyvaciją, siejant įvairių dalykų teorines žinias su praktinėmis 2019 metais 

birželio mėnesį buvo pravestos keturios atskirų dalykų dienos: socialinių mokslų; gamtos ir tiksliųjų mokslų; kalbų; menų, dorinio ugdymo, technologijų ir 

fizinio ugdymo dienos 5–8, I–III klasių mokiniams. Mokytojai parengė kiekvienos dienos programą. Veiklos buvo organizuojamos skirtingose erdvėse, 

skatino mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą. 2018–2019 metais įgyvendintas projektas „Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų veiklos 

tobulinimas“. Projekte dalyvavo II klasių mokiniai. Matematikos mokytojai diegė pamokose patyriminio mokymosi metodus. Viena diena per savaitę  

II klasių mokiniams buvo skirta matematikos mokymuisi. Patyriminio ugdymo(si) metodų veiksmingumą rodo ir tai, kad projekte dalyvaujančių II klasių 

mokinių gerėjo ne tik matematikos, bet ir kitų dalykų pasiekimai. Vedamos integruotos pamokos, netradicinio ugdymo dienos, organizuojamos edukacinės 

išvykos, pamokas veda tėvai. Pamokose derinamas individualus ir grupinis darbas. Siekiant didesnės mokinių atsakomybės už mokymąsi atnaujintas 

„Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas“, sukurta ir įdiegiama „Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir 

pagalbos mokiniui teikimo tvarka“. Mokiniai pildo asmeninės pažangos ir lūkesčių lapus. Visi mokytojai dalyvavo metodinėje veikloje „Kolega kolegai“, 

lankėsi vieni kitų pamokose. 2016 metais buvo organizuotos Panevėžio r. mokytojų „Kūrybinės dirbtuvės – 2016“ „Ieškome mokymosi prasmės per mokinių 

patirtis ir ugdymąsi“. Savo veiklomis ir metodais su rajono mokytojais dalinosi 27 gimnazijos mokytojai. Jų patirtis pristatyta CD laikmenoje.  

  Tikslo pagalbos mokiniui teikimo efektyvinimas įgyvendinimui buvo iškelti trys uždaviniai: tikslingas mokinių poreikių tenkinimas, 

sąlygų įvairiems mokinių gabumams atsiskleisti plėtojimas ir efektyvios pagalbos planuojant karjerą užtikrinimas. Siekiant tenkinti mokinių 

poreikius buvo ieškoma būdų kuo efektyviau išnaudoti ugdymo plano galimybes: mokiniai perskirstomi pagal galimybes ir poreikius mokytis matematikos, 

lietuvių kalbos ir literatūros II klasėse, moduliai gabiems ir turintiems ugdymosi sunkumų I ir II klasėse. I–IV klasių mokiniams buvo siūlomi matematikos, 

lietuvių kalbos ir literatūros, programavimo, anglų kalbos moduliai. Planuojami ir siūlomi įvairūs pagalbos būdai: trumpalaikės konsultacijos, individualios 

konsultacijos, įkurtas ir veikia konsultacijų, skirtų mokinių pasiekimams gerinti, centras. Jame dirba dvi mokytojos. Mokiniai tariasi su mokytojais dėl 

individualių konsultacijų, konsultacijas siūlo mokytojai, pastebėję, kad dalis mokinių nesuprato, neįsisavino temos, rezultatai neatitinka lūkesčių. Dalis 

mokytojų jau teikia pagalbą ir elektroniniu būdu. Įgyvendinant uždavinius gimnazijoje buvo organizuojama įvairi veikla. Mokiniai dalyvavo įvairiuose 

konkursuose, olimpiadose, varžybose. 2019 metais mokiniai vyko į matematikos Panevėžio krašto olimpiadą, laimėjo dvi pirmas ir vieną antrą vietą, vienas 

mokinys pateko į finalinį „Europos egzamino“ etapą. Respublikiniame fotografijos konkurse „Pažink Šventąjį Raštą. Gyvieji paveikslai“ laimėtas GRAND 

PRIX. Tarptautinėse, respublikinėse ir rajoninėse konferencijose dalyvavo 8 mokiniai. Laimėti 2 diplomai respublikinėje konferencijoje Vilniuje „Kol mes 

visi kaip vienas“ mokiniai pristatė pranešimus tarptautinėje integruotoje aplinkotyros – anglų kalbos konferencijoje „Atgal į gamtą“ Prienuose. Mokiniai 

dalyvavo įvairiose sportinėse varžybose: iškovoti 26 diplomai. Gimnazijos futbolo komandos U-13, U-17 – Lietuvos čempionės, Lietuvos čempione savo 
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svorio kategorijoje tapo ir virvės traukimo komanda. Šokių konkursuose ir festivaliuose dalyvavo visi gimnazijos šokių kolektyvai. „Gintarėliai“ tapo 

zoninio konkurso „Aguonėlė“ nugalėtojais, respublikiniame konkurse „Aguonėlė“ laimėjo II vietą, tarptautiniame šokių festivalyje „Baltic Amber Jūrmala 

2019“ laimėjo II vietą, merginų šokių kolektyvas „Flex“ dalyvavo respublikiniame šokių festivalyje „Šokis mus sujungia 2019“. Vilniaus Jono 

Basanavičiaus gimnazijoje, trys gimnazijos kolektyvai dalyvavo mūsų gimnazijoje organizuotame respublikiniame šokių festivalyje „Gintarėliai Lietuvai 

2019“. Apklausos parodė, kad mokinius tenkina neformalaus vaikų švietimo programų pasiūla gimnazijoje. Mokiniai teigiamai vertina būrelius, kuriuos 

lanko. Tai rodo ir tai, kad mokiniai keletą metų iš eilės renkasi tą patį būrelį. Apie 70 proc. 1–4, 5–8, I–IV klasių mokinių lanko neformaliojo vaikų švietimo 

užsiėmimus mokykloje. Dalis mokinių renkasi veiklas už mokyklos ribų.  

  Buvo organizuojamos profesinio veiklinimo išvykos į „Geriausią Ever pamoką“ Kaune, parodas „Studijos 2017, 2018, 2019“ Vilniuje, 

didžiausią moksleivių karjeros festivalį „Studfestas 2018 ir 2019“ Kaune, renginį „Ateitis inovacijoms ir partnerystei“ Panevėžyje. 2019 metais įvairiose 

profesinio orientavimo veiklose dalyvavo 117 I–IV klasių mokinių. II klasių mokiniai lankėsi inovatyvių technologijų įmonėje „Optogama“. Pagal klasių 

vadovų pateiktą informaciją už mokyklos ribų įvairiose profesinio orientavimo (karjeros ugdymo) veiklose dalyvavo 71 proc. 5–8, 71 proc. I–II ir 100 proc. 

III–IV klasių mokinių. Mokykloje profesinio orientavimo veiklose ir konsultacijose dalyvavo apie 94 proc. šių klasių mokinių. 2019 metais panaudota  

86 proc. mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam informavimui skirtų lėšų. 

  Tikslo bendravimo santykių kultūros, komandinio darbo kaita įgyvendinimui buvo iškelti trys uždaviniai: bendravimo santykių kultūros, 

komandinio darbo kaita, mokyklos tradicijų puoselėjimas ir mokinių lyderystės skatinimas. Kas antri metai gimnazijoje vyksta „Palėpės teatro“ 

festivaliai. 2015 ir 2017 metais buvo pastatyta po 19, 2019 – 18 spektaklių. Spektaklius statė 1–4, 5–8, I–III klasių mokiniai. Vyko tradiciniai renginiai: 

adventiniai, kalėdiniai–naujametiniai renginiai, 10-okų diena, Šimtadienis, Abėcėlės šventė, Paskutinio skambučio šventės, „Rudeninis paveikslas“,  

1–4 klasių mokinių projektas „Aš tikrai myliu Lietuvą“, renginiai „Geltona. Žalia. Raudona“ 5–8, I–IV klasių mokiniams, tarpklasinės tinklinio, teniso 

varžybos, protmūšiai „AIDS: geriau žinoti“. 2016 ir 2018 metais buvo organizuotos „Šeimos dienos“. Šiuose renginiuose dalyvavo ne tik mokiniai, bet ir jų 

šeimos nariai, kiti artimieji. Visa gimnazijos bendruomenė įsitraukė į gimnazijos 100 metų jubiliejaus renginius: vyko gerų darbų gimnazijos jubiliejui 

akcija, 2–8, I–IV klasių mokiniai rinko medžiagą knygai „Gimnazijai 100“, kalbino buvusius mokytojus, mokinius. Interviu, nuotraukos, prisiminimai, kita 

medžiaga sugulė į 100 knygos lapų. Į gerų darbų akciją įsitraukė ir mokiniai, ir jų tėveliai. Šiuos renginius organizavo įvairios darbo grupės. Dalį renginių 

inicijuoja ir veda patys mokiniai. 5-tų klasių mokiniai rengė paskutinio skambučio šventes pradinių klasių mokiniams; I klasių mokiniai ruošė šventes  

II klasių mokiniams, II klasių mokiniai tradiciškai organizavo šv. Valentino dienas, III klasių mokiniai buvo atsakingi už abiturientų Šimtadienio šventę.  

IV klasių mokiniai organizavo Mokytojų dienos paminėjimą. Gimė ir naujos tradicijos: septintos klasės mokiniai pakvietė visą gimnazijos bendruomenę 

dalyvauti akcijoje „Skirtingų porų kojinės“, minint Tarptautinę žmonių su Dauno sindromu dieną; I klasių mokiniai pasiūlė sugrąžinti diskotekas.  

2019 metais buvo pradėti keisti klasės vadovo veiklos ir planavimo principai, siekiant į planavimą įtraukti mokinius, tėvus. Susitarta, kad socialinė-pilietinė 

veikla negali būti nukreipta vien į veiksmą: švaros akcijos, pagalba tvarkant gimnazijos aplinką, kabinetus. Labai svarbu, kad visi mokiniai dalį valandų 

skirtų kūrybinei, bendradarbiavimą skatinančiai veiklai. Tai ir instaliacijų kūrimas, įvairių renginių organizavimas, dalyvavimas akcijose, teisėjavimas sporto 

varžybose ir dalyvavimas jose. Kiekvienas mokinys mažiausiai 2–4 valandas turėtų skirti tokiai veiklai. Modelis pilnai nesukurtas. Gimnazijoje buvo 

užtikrinama saugi aplinka. Vykdoma prevencinė programa „Opkus“. Klasių vadovai vedė klasės valandėles, buvo vykdomos apklausos. Įvairios apklausos ir 

tyrimai rodo, kad emocinė aplinka mokykloje gerėja, mažėja patyčių, mokinių, patiriančių atskirtį, skaičius. Olweus apklausa rodo, kad patyčių lygis mažėjo 
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nuo 25,5 iki 18,7 proc. Mokinių NŠA 2019 apklausoje 78 proc. (įvertis 3,2) 5–8, I–IV klasių mokinių atsakė, kad per paskutinius du mėnesius iš jų niekas 

nesišaipė, nesityčiojo. 2017 metais atliktoje apklausoje tokių mokinių buvo 9 proc. mažiau. 

  Įsivertinusi situaciją, gimnazijos bendruomenė susitarė dėl kvalifikacijos tobulinimo ir strateginių prioritetų.  

 

III SKYRIUS 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETAI 

 

1. Prioritetas 1. Dalykinių kompetencijų tobulinimas siekiant: 

1.1 įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį; 

1.2. integruoti tarpdisciplininius dalykus, ugdymo sritis, kuriant mokyklos, klasės, grupės ugdymo turinį; 

1.3. skaitmeninio raštingumo; 

1.4. ugdyti mokinių skaitymo gebėjimus. 

2. Prioritetas 2. Tobulinti gebėjimus: 

2.1. bendradarbiauti ir veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius mokinius; 

2.2. atpažinti individualius mokinio ugdymosi poreikius, kylančius dėl skirtingų įgimtų ar įgytų gebėjimų, negalios, kalbinės, 

kultūrinės, socialinės patirties. 

 

IV SKYRIUS 

TIKSLAI, UŽDAVINIAI, JŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS IR LAUKIAMI REZULTATAI 

 

TIKSLAS: Mokinių asmenybės ūgtis pagal individualias kiekvieno išgales bei poreikius 

Uždaviniai Priemonės Efekto kriterijai, laukiami rezultatai 

1 uždavinys. Tenkinti 

individualius mokinių 

poreikius, sudarant sąlygas 

kiekvienam mokiniui patirti 

sėkmę. 

1.1. Pamokos vadybos gerinimas, 

sudarant sąlygas savivaldžiam, 

personalizuotam mokymuisi, taikant 

aktyvius mokymosi metodus. 

Mokytojai susipažįsta ir išbando naujus inovatyvius mokymo metodus. Ne mažiau 

kaip 50 proc. mokytojų pamokose vadovaujasi savivaldžio mokymosi paradigma. 

Veikla pamokose nukreipta į mokinio gebėjimus atitinkančias mokymosi 

strategijas. Rodiklio „Per pamokas aš galiu pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis“ 

įvertis – ne mažiau kaip 2,8. 

1.2. Atsakingo mokymosi požiūrio 

formavimas, tobulinant mokinio 

individualios pažangos sistemą. 

Mokiniai planuoja asmeninę pažangą. Ne mažiau kaip 75 proc. mokinių įsivertina 

savo veiklą pamokoje, geba stebėti, įsivertinti, planuoti bent vieno dalyko pažangą. 

90 proc. mokytojų sėkmingai taiko įvairias mokymosi strategijas pamokose. 
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 1.3. Edukacinių išvykų efektyvumo 

didinimas. 

Dauguma organizuojamų edukacinių išvykų turi integruotas užduotis, numatyti 

vertinimo, refleksijos būdai. Pateiktas užduotis atlieka ir reflektuoja 70 proc. 

mokinių. 

1.4. Skaitymo strategijų plėtojimas. Skaitymo skatinimo projektai. Teksto suvokimo ir įvairių skaitymo strategijų 

mokymas per įvairių dalykų pamokas. 50 proc. stebėtų pamokų mokiniai mokomi 

įvairių skaitymo strategijų. 

1.5. Efektyvios pagalbos planuojant 

karjerą užtikrinimas. 

Sistemingas ugdymas karjerai vykdomas per visas pamokas ir neformaliojo vaikų 

švietimo užsiėmimus, klasės vadovo veikloje. Įvertis „Mokykloje aš sužinau 

pakankamai informacijos apie tolimesnio mokymosi ir karjeros (profesijos 

pasirinkimo) galimybes ne mažesnis nei 3,0. 

 1.6. Mokinių pasiekimų gerinimo 

būdų paieška. 

Dalyvavimas projektuose. Modulių pasiūla. Laikinų grupių pagal įvairius kriterijus 

formavimas. 4, 8 klasių NMPP rezultatai artimi arba aukštesni nei šalies vidurkis. 

100 procentų nuo baigusių pagrindinio ugdymo programą II klasių mokinių įgyja 

pagrindinį išsilavinimą. Aukštesniuoju ir pagrindiniu lygiu besimokančių mokinių 

dalis viršija šalies ir rajono vidurkį. 

1.7. Ugdomosios veiklos tobulinimas 

naudojant įvairias strategijas. 

Ugdymui pritaikomos įvairios gimnazijos erdvės, organizuojamas realaus pasaulio 

pažinimu pagrįstas ugdymas už mokyklos ribų, tikslingai pasirenkamos virtualios 

aplinkos, mokiniai skatinami mokytis bendradarbiaujant. 90 proc. mokytojų 

reflektuoja savo pedagoginę veiklą, numato tobulintinas profesines sritis. 

2 uždavinys. Stiprinti 

socialų ir tyrinėjantį 

ugdymą(si). 

2.1. Tiriamojo, kūrybinio ugdymo(si) 

įgyvendinimas. 

Ugdymosi veiklos siejamos su mokinių gyvenimo patirtimis. Mokomasi tyrinėjant, 

eksperimentuojant, atrandant, kuriant, bendraujant. Parengta nuo 10 iki 20 

ilgalaikių įvairių dalykų projektų per metus. 

2.2. Projektinių, tiriamųjų, kūrybinių 

darbų rengimas, pristatymas. 

Konferencijų organizavimas. 

Kuriama palanki aplinka bendradarbiauti. Mokiniai skatinami giliau domėtis 

įvairiais mokslais, viešai išsakyti savo mintis ir išklausyti kitus, diskutuoti, žodžiu, 

tekstu, vaizdu perteikti savo mintis, atradimus. 3–4 konferencijos per metus.  

2.3. Integruotų pamokų, projektų ir 

kitų integralių veiklų įgyvendinimas. 

Siekiama prasmingos integracijos. Taikoma dalyko vidinė ir tarpdalykinė 

integracija, kiekvienam mokiniui sudaroma galimybė išbandyti įvairių rūšių 

užduotis ir kuo įvairesnes veiklas. Organizuojamos ne mažiau kaip 3 integruoto 

ugdymo(si) dienos atskiroms amžiaus grupėms per metus. 
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 2.4. Renginių, tenkinančių mokinių 

saviraiškos ir mokymosi poreikius, 

organizavimas. 

Organizuojami renginiai – olimpiados, viktorinos, konkursai, varžybos – įvairių 

gebėjimų ir poreikių mokiniams. Mokiniai dalyvauja bendrose veiklose. Mokiniai 

turi ypatingų asmeninių mokymosi bei kitų veiklų. Įvairiose veiklose dalyvauja 

nuo 65 iki 85 proc. mokinių. 

3 uždavinys. Teikti 

kokybišką ir savalaikę 

pagalbą. 

3.1. Padedančio mokytis konsultavimo 

modelio tobulinimas ir plėtojimas. 

Organizuojamos veiksmingos konsultacijos, kokybiškai tenkinami individualūs 

poreikiai. Naudojami nuotolinio konsultavimo būdai.  

3.2. Mokytojų, dirbančių toje pačioje 

klasėje, bendradarbiavimo plėtojimas. 

Užtikrinama klasių, įvairių mokinių grupių pasiekimų ir pažangos stebėsena. 

Nustatomi ugdymo(si) kokybės gerinimo keliai, vykdoma kolegos kolegai 

pagalba. Ne mažiau kaip du klasėje dirbančių mokytojų susirinkimai per metus. 

Kasmet stebima ne mažiau kaip 90–110 pamokų. 

3.3. Mokytojų ir tėvų 

bendradarbiavimas. 

Tėvai įtraukiami į vaiko mokymo(si), tolimesnės pažangos planavimą. Ne mažiau 

kaip 75 proc. tėvų dalyvauja individualiuose pokalbiuose, susitikimuose.  

 

TIKSLAS: Saugios, sveikos, ugdančios vertybines nuostatas, partneryste ir pasidalinta lyderyste grįstos ugdymo(si) aplinkos tobulinimas ir kūrimas 

Uždaviniai Priemonės Efekto kriterijai, laukiami rezultatai 

1 uždavinys. Kurti sveiką ir 

saugią ugdymosi aplinką. 

1.1. Socialinių įgūdžių ir emocinio 

intelekto ugdymas, prevencinių 

programų įgyvendinimas. 

Prevencinės programos integruojamos į dalykų programas, neformalųjį vaikų 

švietimą, klasės vadovo veiklą, visų veiklų metu ugdomi socialiniai įgūdžiai ir 

emocinis intelektas. Programose dalyvauja visi mokiniai. Rodiklio „Į mokyklą 

einu su džiaugsmu“ 2,6. 

1.2. Esamų gimnazijos erdvių 

keitimas ir naujų kūrimas. 

Sukurtos ir prižiūrimos ne mažiau kaip dvi poilsio erdvės mokiniams, viena – 

mokytojams. Įrengtos dvi lauko klasės. Įdiegtas „švediško“ stalo principas 

valgykloje.  

1.3. Sveikos gyvensenos 

propagavimas. 

Kasmet organizuojami sporto ir sveikos gyvensenos renginiai. Juose dalyvauja 

ne mažiau kaip 60 proc. mokinių. Kartu su Visuomenės sveikatos biuru 

organizuojamuose renginiuose dalyvauja ne mažiau kaip 50 proc. mokinių. 

2 uždavinys. Ugdyti laisvą, 

pilietišką, atsakingą, 

sugebančią rinktis asmenybę. 

2.1. Tradicinių ir gimnazijos 

bendruomenę telkiančių renginių 

organizavimas. 

Puoselėjamos gimnazijos kultūrą ir savitumą kuriančios, bendruomenę 

buriančios tradicinės šventės. Klasių kolektyvai turi savų tradicijų. Visi 

bendruomenės nariai gali rodyti iniciatyvas, prisiimti atsakomybę už sprendimus 

ir jų įgyvendinimą. Bendruomenės renginiuose dalyvauja 85 proc. mokinių,  

15 proc. tėvų. 
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 2.2. Mokinių savivaldos, klasių 

kolektyvų aktyvinimas. 

Mokiniai jaučiasi priklausantys gimnazijos bendruomenei, prisiima 

įsipareigojimus. Dalyvauja kasdieniniame gimnazijos ir klasės gyvenime, 

visuomeninėje veikloje. Teikia siūlymus. Organizuoja renginius, dalyvauja 

įvairiose pilietinėse veiklose 80 proc. mokinių. Rodiklio „Mokykloje 

organizuojama socialinė ir pilietinės veikla“ įvertis 3,0. 

2.3. Pageidaujamo mokinių elgesio 

skatinimas. 

Mokinių tarpusavio, mokinių ir mokytojų tarpusavio santykiai grindžiami 

pagarba ir pasitikėjimu. Siekiama, kad kiekvienas jaustųsi vertingas, reikalingas. 

Palaikoma mokinių lyderystė, mokinių skatinimo sistema.  

3 uždavinys. Plėtoti 

pasidalintosios lyderystės 

kultūrą. 

3.1. Tėvų įtraukimas į įvairias 

veiklas gimnazijoje. 

Visiems bendruomenės nariams suteikiama laisvė rodyti iniciatyvą. Tėvai 

dalyvauja projekte „Šok į tėvų klumpes“, dalyvauja popietėse, varžybose, kituose 

renginiuose, veda pamokas, prisideda kuriant naujas erdves. Į įvairias veiklas 

gimnazijoje įsitraukia 20 proc. tėvų. 

3.2. Klasės vadovo vaidmens 

stiprinimas. 

Koordinuoja mokytojų, dirbančių jų klasėje, ir pagalbos mokiniui specialistų 

bendradarbiavimą. Skatina mokinius prisiimti atsakomybę, veikti kūrybiškai. 

Klasės renginiuose dalyvauja visi mokiniai, gimnazijos – 80 proc. 

3.3. Mokytojų profesinis augimas 

diegiant kolegialų ryšį. 

Mokytojai mokosi drauge ir vieni iš kitų: dalydamiesi patirtimi metodiniuose 

susirinkimuose, stebėdami kolegų pamokas. Organizuojami ne mažiau kaip trys 

patirties sklaidos renginiai gimnazijoje per metus. Kiekvienas mokytojas 

metodininkas ne mažiau kaip vieną kartą per metus organizuoja vieną atvirą 

pamoką. 

3.4. Bendradarbiavimo ir 

partnerystės skatinimas. 

Mokytojai teikia iniciatyvas ugdymui, bendruomenės veiklai gerinti. 80 proc. 

mokytojų dalyvauja įvairiose darbo grupėse ir komandose. Visi mokytojai 

kolegialiai dalinasi patirtimi, sumanymais, atradimais. 
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Mokinių apklausa NŠA 2019 

Bendra ataskaita 

Bendra informacija apie šią apklausą 

Apklausos pabaigos data: 2019-12-20 

Naudotas klausimynas: Mokinių apklausa NŠA 2019 

Per prieigos kodą pakviesti dalyviai: 167 

Išsiųstų/išdalintų klausimynų skaičius 0 

Iš viso pakviestų dalyvių skaičius: 167 

Visiškai atsakyti klausimynai 165 

Grįžusių klausimynų kvota 98,8% 

Iš dalies atsakyti klausimynai: 2 

Atsakytų klausimynų (įskaitant iš dalies atsakytus) 

skaičius:  
100,0% 
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Mokinių apklausa NŠA 2019 – Bendra ataskaita 

Klausimų su atsakymų skale rezultatai 
 

Vienu žvilgsniu: Klausimai su aukščiausiomis ir žemiausiomis vertėmis 

5 aukščiausios vertės Ø  5 žemiausios vertės Ø 

Man svarbu mokytis 3,5 
 

Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių nesijuokiau, nesišaipiau 3,3 
 

Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems 3,2 
 

Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė 3,1 
 

Mokykloje aš sužinau pakankamai informacijos apie tolimesnio mokymosi ir 
karjeros (profesijos pasirinkimo) galimybes 

3,0 
 

 

 Į mokyklą einu su džiaugsmu 2,4 
 

Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis 2,5 
 

Su mokytoju planuojame mano mokymosi tikslus ir galimybes tikslams 
pasiekti 

2,7 
 

Mokykloje su manimi aptariamos mokymosi sėkmės 2,8 
 

Mano mokykloje atsižvelgiama į mokinių nuomonę, apsvarstomi teikiami 
pasiūlymai 

3,0 
 

 

 
Detalūs rezultatai 

 

Mokinių nuomonė apie mokyklą: 

 

 Vidutinės vertės Ø Kokybės įvertinimas 

 1  2  3  4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Visiškai 
nesutinku 

Ko gero 
nesutinku 

Ko gero 
sutinku 

Visiškai 
sutinku 

 

3–4 PA ND 

Mokytojai man padeda pažinti mano gabumus ir 
pomėgius 

  

87% 162 5 

Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, padėti 
vieni kitiems 

  

89% 166 1 

Man svarbu mokytis 

  

94% 165 2 

Mokykloje aš sužinau pakankamai informacijos apie 
tolimesnio mokymosi ir karjeros (profesijos 
pasirinkimo) galimybes 

  

80% 162 5 

3,0 

5% 8% 64% 23% 

8 13 104 37

3,2 

3% 8% 56% 33% 

5 13 93 55

3,5 

2% 4% 31% 63% 

4 6 51 104

3,0 

2% 18% 54% 27% 

3 29 87 43
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 Vidutinės vertės Ø Kokybės įvertinimas 

 1  2  3  4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Visiškai 
nesutinku 

Ko gero 
nesutinku 

Ko gero 
sutinku 

Visiškai 
sutinku 

 

3–4 PA ND 

Į mokyklą einu su džiaugsmu 

  

55% 159 8 

Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių 
nesijuokiau, nesišaipiau 

  

85% 162 5 

Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs mokykloje 
niekas nesijuokė, nesišaipė 

  

78% 162 5 

Mano mokykloje atsižvelgiama į mokinių nuomonę, 
apsvarstomi teikiami pasiūlymai 

  

79% 163 4 

Man įdomi ir prasminga mokyklos organizuojama 
socialinė ir visuomeninė veikla 

  

85% 166 1 

Aš nebijau pamokose bandyti, daryti klaidų ar 
neteisingai atsakyti 

  

74% 164 3 

Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus 
sunkumo užduotis 

  

53% 165 2 

2,4 

18% 28% 47% 8% 

28 44 75 12

3,3 

7% 8% 33% 52% 

11 13 53 85

3,1 

12% 10% 33% 44% 

19 17 54 72

3,0 

4% 17% 56% 23% 

6 28 92 37

3,0 

4% 11% 61% 24% 

7 18 101 40

3,0 

7% 19% 42% 32% 

12 31 69 52

2,5 

13% 33% 39% 14% 

22 55 65 23
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 Vidutinės vertės Ø Kokybės įvertinimas 

 1  2  3  4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Visiškai 
nesutinku 

Ko gero 
nesutinku 

Ko gero 
sutinku 

Visiškai 
sutinku 

 

3–4 PA ND 

Mokykloje su manimi aptariamos mokymosi sėkmės 

  

73% 161 6 

Su mokytoju planuojame mano mokymosi tikslus ir 
galimybes tikslams pasiekti 

  

67% 163 4 

 

   

2,8 

8% 19% 55% 17% 

13 31 89 28

2,7 

11% 22% 50% 17% 

18 36 81 28
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Mokinių apklausa NŠA 2019 – Bendra ataskaita 

Klausimų su vienu pasirenkamu atsakymu rezultatai 
 

Tu esi:  Klasė, kurioje mokaisi:  Tu mokaisi:  Kai mokykloje vyksta renginiai, 
Tu: 

 

 

 

 

 

 

 

1 Berniukas 46% 77 
2 Mergaitė 54% 90 
  
Pateikti atsakymai (PA) 167 
 

 1 5 kl. 17% 28 
2 6 kl. 17% 28 
3 7 kl. 20% 33 
4 8 kl. 7% 11 
5 9 kl. (1 gimnazijos) 16% 27 
6 10 kl. (2 gimnazijos) 7% 12 
7 11 kl. (3 gimnazijos) 13% 21 
8 12 kl. (4 gimnazijos) 4% 7 
  
Pateikti atsakymai (PA) 167 
 

 1 Labai gerai 10% 16 
2 Gerai 40% 66 
3 Vidutiniškai 43% 71 
4 Patenkinamai 7% 11 
5 Silpnai 2% 3 
  
Pateikti atsakymai (PA) 167 
 

 1 Visur dalyvauji, esi 

aktyvus, iniciatyvus 
30% 50 

2 Dalyvauji, kai liepia 

mokytojai 
27% 45 

3 Dalyvauji, kai kviečia 

draugai 
16% 27 

4 Dalyvauji, kai yra 

galimybės (patogus 

transporto 

tvarkaraštis) 

23% 38 

5 Nedalyvauji, nes 

nepatinka ir 

nedomina 

4% 7 

  
Pateikti atsakymai (PA) 167 
 

Kelionė į mokyklą ir atgal:  Atstumas nuo tavo namų iki 
mokyklos: 

 Ar gauni mokykloje nemokamą 
maitinimą? 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ateinu pats 41% 68 
2 Atvažiuoju 

visuomeniniu 

transportu 

2% 4 

3 Atveža tėvai 16% 27 
4 Atveža mokyklinis 

autobusiukas 
41% 68 

  
Pateikti atsakymai (PA) 167 
 

 1 Arčiau negu 3 km 48% 80 
2 3 - 5 km 11% 19 
3 5 - 10 km 21% 35 
4 Toliau negu 10 km 20% 33 
  
Pateikti atsakymai (PA) 167 
 

 1 Gaunu 37% 62 
2 Negaunu 63% 105 
  
Pateikti atsakymai (PA) 167 
 

 

 

   

1 
2 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 
8 

1 

2 

3 

4 5 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 3 

4 

1 

2 

3 

4 

1 

2 
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Mokinių apklausa NŠA 2019 – Bendra ataskaita 

Paaiškinimai ir nurodymai, kaip įvertinti 

 

Ataskaitos dalys 

Rezultatų ataskaita struktūruota pagal klausimų tipus. 

Iš pradžių rodomi klausimų su atsakymų skale rezultatai, 
po to - klausimų su vienu pasirenkamu atsakymu 
rezultatai ir atsakymai į atvirus klausimus (jei tokių buvo). 

Klausimų eilės tvarka rezultatų ataskaitoje dėl to gali 
nesutapti su klausimų eilės tvarka klausimyne. 

 

Klausimų tipai 

Klausimai su atsakymų skale 

Klausimuose su atsakymų skale respondentai pateikia 
atsakymą apie teiginius skalėje nuo 1 iki 4 (pvz. 
1="teiginys neteisingas", 4="teiginys teisingas"). 

Priklauosmai nuo klausimyno gali būti viena atsakymų 
skiltis (kokybės vertinimas) arba dvi atsakymų skiltys 
(kokybės vertinimas ir poreikis keistis). 

 
Klausimai su vienu pasirinkimu arba 
keliais pasirinkimais 

Klausimuose su vienu pasirinkimo variantu galimi įvairūs 
atsakymai, iš kurių respondentai gali pasirinkti vieną (ir tik 
vieną). 

Klausimuose su keliais atsakymų variantais respondentai 
gali pasirinkti kelis atsakymus. 

Galima naudoti abu klausimų tipus, norint įvertinti 
apklausos rezultatus pagal esančias kategorijas. 

 
Atviri klausimai 

Atviruose klausimuose prašoma išsakyti savo nuomonę ar 
vertinimą. Galimi atsakymų variantai nepateikiami. 

 

Sąvokos, simboliai, 

sutrumpinimai 

Ø (Vidutinė reikšmė) 

Klausimuose su atsakymų skale ši vertė atspindi pateiktų 
klausimų vidutinę vertę (vidurkį). Skalėje nuo 1 iki 4 vertė 
2,5 reiškia neutralią vertę. 

 
Kokybės vertinimas/Poreikis keistis 

Klausimuose su atsakymų skale grafikai parodo atsakymų 
pasiskirstymą pagal galimų atsakymų variantus procentais 
ir absoliučiais skaičiais. 

Dalinėse ataskaitose rodomi vien tik procentai. 

Teoriškai procentų suma lygi 100 procentų. Praktiškai ši 
vertė dėl apvalinimo netikslumų gali būti šiek tiek 
aukštesnė ar žemesnė. 
 

 PA (Pateikti atsakymai) 

Asmenų, pateikusių atsakymą į klausimą, skaičius. 

Neįskaičiuoti tie asmenys, kurie pasirinko atsakymo 
variantą "Nėra duomenų". 

Dalinėse ataskaitose reikšmė PA rodo tų respondentų 
skaičių, kurie atitinka nurodytus kriterijus ir kurie taip pat 
pateikė atsakymą į klausimą. Jei PA reikšmė yra mažesnė 
negu 10, dėl duomenų apsaugos rezultatai nebus rodomi, 
kad būtų užtikrintas responentų anonimiškumas. 

 
ND (Nėra duomenų) 

Asmenų, pasirinkusių variantą "Nėra duomenų", skaičius 

 
3–4 

Respondentų dalis (procentais), kurie klausime su 
atsakymų skale pasirinko atsakymą 3 arba 4. Dėl 
apvalinimo netikslumų gali skirtis reikšmės grafike ir vertė 
skiltyje «3–4». 

 

Nurodymai dėl vertinimo 

Grįžusių klausimynų kvota 

Grįžusių klausimynų kvota rodo, kokį  atgarsį sukėlė Jūsų 
apklausa. Analizuokite kvotos reikšmę, remdamiesi tokiais 
klausmais: Ar kvota atitinka mūsų lūkesčius? Ar kvota 
didelė/maža dėl apklauos organizavimo ypatumų ar dėl 
turinio? Ko galima pasimokyti, kad kvota ateityje būtų 
didesnė? 

 
Klausimai su 
aukščiausiomis/žemiausiomis vertėmis 

Aukščiausios vertės:Galite nurodyti privalumus: čia 
esame stprūs. Tuo galime didžiuotis. Kaip puoselėti šiuos 
privalumus ateityje? 

Žemiausios vertės:Galite nurodyti trūkumus: tai trukdo 
mūsų darbui. Su kuo susiję šie trūkumai? Ar rezultatai 
atitinka mūsų lūkesčius? Kaip geriau suvokti respondentų 
požiūrį? 

Poreikis keistis:Čia turime pasistengti. Ryškėja poreikis 
tobulinti veiklą. Kodėl pokyčiai būtini? Kas įvyks, jei 
nesiimsime jokių priemonių? Ar tai trukdo mūsų darbui? 

Dėmesio:Priklauosmai nuo apklausos rezultatų 
"žemiausios vertės" gali būti palyginti aukštos ir todėl gali 
būti traktuojamos kaip pozityvios (t. y. ne kaip "trūkumai") 

 
Vidutinės vertės 

Kokybės įvertinimas. Vidutinės vertės, aukštesnės nei 2,5, 
traktuotinos kaip pozityvios, o žemesnės nei 2,5, kaip 
negatyvios. 

Respondentų, kurie pasirinko vieną iš teigiamų atsakymų 
(3–4), procentas rodo, kurie teiginiai apie kokybę sulaukė 
didesnio (ar mažesnio) palaikymo. 
 

 Atsižvalgdama į esamą būklę, mokyklos bendruomenė 
turėtų diskutuoti, kada, respondentų nuomone, galima 
tikėtis teigiamų rezultatų. 

Poreikis keistis. Vertės, aukštesnės nei 2,5, signalizuoja 
apie reikšmingą poreikį keistis. 

Respondentų, kurie poreikį keistis vertina labiau kaip 
būtiną ar nedelsiant būtiną (atsakymai 3–4), rodo, kuriose 
veiklos srityse poreikis keistis yra vertinamas kaip labai 
reikšmingas. Atsižvelgdama į išteklius ir galimybes, 
mokyklos bendruomenė turi nutarti, kurias veiklas tobulinti 
pirmiausia. 

 
Atsakymų pasiskirstymas 

Klausimuose su atsakymų skale atsakymų pasiskirstymas 
rodo, kaip varijuoja atsakymai. Kuo mažiau atsakymai 
varijuoja, tuo tiksliau vidutinė vertė charakterizuoja 
pasiskirstymą. Jei atsakymai labai varijuoja, derėtų 
analizuoti, kodėl taip yra. 

 

Kiti klausimai 

Rezultatų reikšmė 
Ką šie rezultatai sako atskiriems asmenims, mokytojams 
dalykininkas, klasių vadovams, visai mokyklai, mokiniams, 
tėvams? Ką šis rezultatas reiškia man, kaip mokytojui? 
Mums, kaip mokyklos bendruomenei? Ką jie reiškia mano 
mokiniams? 

Sąsajos su turima patirtimi ir kitais duomenų 
šaltiniais. 
Ar tikėjausi tokių rzultatų? Ar jie atitinka mano lūkesčius? 
Ar jie mane nustebino/suglumino? Ar yra kitų duomenų 
šaltinių, kurie patvirtina šių rezultatų teisingumą? 

Sąsajos ir priežastys 
Kaip siejasi atskiri rezultatai? Kaip paaiškinti tam tikrus 
privalumus ir trūkumus? Kaip galėtume glaustai apibūdinti 
mūsų mokyklos veiklos kokybę? 

Išvados ir priemonės 
Kokias išvadas galime padaryti iš tokių rezultatų? Kokius 
tikslus kelsime? Kokiomis priemonėmis tuos tikslus 
realizuosime? Kiek laiko mums prireiks? 

 

Kita informacija 

Čia rasite daugiau patarimų, kaip vertinti gautus rezultatus 
ir kaip į rezultatų aptarimą įtraukti visas suinteresuotas 
puses. 

http://www.iqesonline.lt/ivertinimopatarimai 
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Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2019 – Bendra ataskaita 

 

 

Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2019 

Bendra ataskaita 

Bendra informacija apie šią apklausą 

Apklausos pabaigos data: 2019-12-30 

Naudotas klausimynas: Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2019 

El. Paštu pakviesti dalyviai 174 

Išsiųstų/išdalintų klausimynų skaičius 65 

Iš viso pakviestų dalyvių skaičius: 239 

Visiškai atsakyti klausimynai 118 

Grįžusių klausimynų kvota 49,4% 

Iš dalies atsakyti klausimynai: 26 

Atsakytų klausimynų (įskaitant iš dalies atsakytus) 

skaičius:  
60,3% 
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Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2019 – Bendra ataskaita 

Klausimų su atsakymų skale rezultatai 
 

Vienu žvilgsniu: Klausimai su aukščiausiomis ir žemiausiomis vertėmis 

5 aukščiausios vertės Ø  5 žemiausios vertės Ø 

Mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais 3,5 
 

Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų mokinių nesijuokė, nesišaipė 3,4 
 

Aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus mokykloje 3,3 
 

Mokykloje mokytojai mokinius moko bendradarbiauti, padėti vienas kitam 3,3 
 

Mokytojai padeda mokiniams suprasti mokymosi svarbą gyvenime 3,3 
 

 

 Mano vaikas per pamoką gali pasirinkti užduotis pagal savo gebėjimus 2,6 
 

Į mano vaiko klaidas per pamokas yra žiūrima kaip į mokymosi galimybę 3,0 
 

Į mokyklą mano vaikas eina su džiaugsmu 3,0 
 

Mokykloje mano vaikas mokomas planuoti savo mokymąsi 3,0 
 

Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko mokykloje niekas nesijuokė, 
nesišaipė 

3,1 
 

 

 

Detalūs rezultatai 

 

Tėvų nuomonė apie mokyklą: 

 

 Vidutinės vertės Ø Kokybės įvertinimas 

 1  2  3  4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Visiškai 
nesutinku 

Ko gero 
nesutinku 

Ko gero 
sutinku 

Visiškai 
sutinku 

 

3–4 PA ND 

Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko savitumą 
(gabumus, polinkius) jį ugdant ir mokant 

  

93% 117 7 

Mokykloje mokytojai mokinius moko bendradarbiauti, 
padėti vienas kitam 

  

89% 123 1 

Mokytojai padeda mokiniams suprasti mokymosi 
svarbą gyvenime 

  

90% 121 3 

Mokykloje mano vaikas sužino apie tolimesnio 
mokymosi ir karjeros galimybes 

  

83% 113 11 

3,2 

2% 5% 60% 33% 

2 6 70 39

3,3 

3% 8% 40% 49% 

4 10 49 60

3,3 

2% 7% 50% 40% 

3 9 60 49

3,2 

2% 15% 48% 35% 

2 17 54 40
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 Vidutinės vertės Ø Kokybės įvertinimas 

 1  2  3  4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Visiškai 
nesutinku 

Ko gero 
nesutinku 

Ko gero 
sutinku 

Visiškai 
sutinku 

 

3–4 PA ND 

Į mokyklą mano vaikas eina su džiaugsmu 

  

77% 122 2 

Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų 
mokinių nesijuokė, nesišaipė 

  

94% 109 15 

Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko mokykloje 
niekas nesijuokė, nesišaipė 

  

81% 114 10 

Mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos 
gyvenimo kūrėjais 

  

95% 123 1 

Mokykloje organizuojama socialinė ir visuomeninė 
veikla mokiniams yra įdomi ir prasminga 

  

90% 118 6 

Į mano vaiko klaidas per pamokas yra žiūrima kaip į 
mokymosi galimybę 

  

79% 117 7 

Mano vaikas per pamoką gali pasirinkti užduotis pagal 
savo gebėjimus 

  

60% 111 13 

3,0 

5% 18% 48% 29% 

6 22 59 35

3,4 

0% 6% 45% 50% 

0 6 49 54

3,1 

6% 13% 46% 34% 

7 15 53 39

3,5 

2% 3% 43% 52% 

2 4 53 64

3,2 

3% 8% 54% 36% 

3 9 64 42

3,0 

5% 16% 53% 26% 

6 19 62 30

2,6 

13% 27% 43% 17% 

14 30 48 19
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 Vidutinės vertės Ø Kokybės įvertinimas 

 1  2  3  4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Visiškai 
nesutinku 

Ko gero 
nesutinku 

Ko gero 
sutinku 

Visiškai 
sutinku 

 

3–4 PA ND 

Aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmių 
aptarimus mokykloje 

  

94% 121 3 

Mokykloje mano vaikas mokomas planuoti savo 
mokymąsi 

  

80% 113 11 

 

   

3,3 

2% 4% 52% 42% 

2 5 63 51

3,0 

2% 19% 54% 26% 

2 21 61 29
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Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2019 – Bendra ataskaita 

Klausimų su vienu pasirenkamu atsakymu rezultatai 
 

Pažymėkite, kurioje klasėje 
&scaron;ioje mokyklojemokosi 
Jūsų vaikas: 

 Pažymėkite, kaip mokosi Jūsų 
vaikas: 

 Jūsų dėmesys mokyklai:  Atstumas nuo Jūsų namų iki 
mokyklos: 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 kl. 11% 14 
2 2 kl. 7% 9 
3 3 kl. 7% 8 
4 4 kl. 9% 11 
5 5 kl. 7% 9 
6 6 kl. 2% 3 
7 7 kl. 7% 9 
8 8 kl. 14% 17 
9 9 kl. (1 gimnazijos) 11% 14 
10 10 kl. (2 gimnazijos) 7% 9 
11 11 kl. (3 gimnazijos) 9% 11 
12 12 kl. (4 gimnazijos) 7% 8 
  
Pateikti atsakymai (PA) 122 
 

 1 Labai gerai 16% 19 
2 Gerai 43% 53 
3 Vidutiniškai 33% 40 
4 Patenkinamai 8% 10 
5 Silpnai 0% 0 
  
Pateikti atsakymai (PA) 122 
 

 1 Man rūpi ir yra 

įdomus mokyklos 

gyvenimas 

68% 83 

2 Kartais domiuosi tuo, 

kas vyksta mokykloje 
30% 36 

3 Mane mažai domina 

mokyklos veikla 
2% 3 

  
Pateikti atsakymai (PA) 122 
 

 1 Arčiau negu 3 km 49% 60 
2 3 - 5 km 9% 11 
3 5 - 10 km 26% 32 
4 Toliau negu 10 km 16% 19 
  
Pateikti atsakymai (PA) 122 
 

Ar Jūsų vaikas gauna mokykloje 
nemokamą maitinimą? 

 

 

 

1 Gauna 24% 29 
2 Negauna 76% 93 
  
Pateikti atsakymai (PA) 122 
 

 

 

   

1 

2 

3 

4 

5 
6 7 

8 

9 

10 

11 
12 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

4 

1 

2 
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Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2019 – Bendra ataskaita 

Paaiškinimai ir nurodymai, kaip įvertinti 

 

Ataskaitos dalys 

Rezultatų ataskaita struktūruota pagal klausimų tipus. 

Iš pradžių rodomi klausimų su atsakymų skale rezultatai, 
po to - klausimų su vienu pasirenkamu atsakymu 
rezultatai ir atsakymai į atvirus klausimus (jei tokių buvo). 

Klausimų eilės tvarka rezultatų ataskaitoje dėl to gali 
nesutapti su klausimų eilės tvarka klausimyne. 

 

Klausimų tipai 

Klausimai su atsakymų skale 

Klausimuose su atsakymų skale respondentai pateikia 
atsakymą apie teiginius skalėje nuo 1 iki 4 (pvz. 
1="teiginys neteisingas", 4="teiginys teisingas"). 

Priklauosmai nuo klausimyno gali būti viena atsakymų 
skiltis (kokybės vertinimas) arba dvi atsakymų skiltys 
(kokybės vertinimas ir poreikis keistis). 

 
Klausimai su vienu pasirinkimu arba 
keliais pasirinkimais 

Klausimuose su vienu pasirinkimo variantu galimi įvairūs 
atsakymai, iš kurių respondentai gali pasirinkti vieną (ir tik 
vieną). 

Klausimuose su keliais atsakymų variantais respondentai 
gali pasirinkti kelis atsakymus. 

Galima naudoti abu klausimų tipus, norint įvertinti 
apklausos rezultatus pagal esančias kategorijas. 

 
Atviri klausimai 

Atviruose klausimuose prašoma išsakyti savo nuomonę ar 
vertinimą. Galimi atsakymų variantai nepateikiami. 

 

Sąvokos, simboliai, 

sutrumpinimai 

Ø (Vidutinė reikšmė) 

Klausimuose su atsakymų skale ši vertė atspindi pateiktų 
klausimų vidutinę vertę (vidurkį). Skalėje nuo 1 iki 4 vertė 
2,5 reiškia neutralią vertę. 

 
Kokybės vertinimas/Poreikis keistis 

Klausimuose su atsakymų skale grafikai parodo atsakymų 
pasiskirstymą pagal galimų atsakymų variantus procentais 
ir absoliučiais skaičiais. 

Dalinėse ataskaitose rodomi vien tik procentai. 

Teoriškai procentų suma lygi 100 procentų. Praktiškai ši 
vertė dėl apvalinimo netikslumų gali būti šiek tiek 
aukštesnė ar žemesnė. 
 

 PA (Pateikti atsakymai) 

Asmenų, pateikusių atsakymą į klausimą, skaičius. 

Neįskaičiuoti tie asmenys, kurie pasirinko atsakymo 
variantą "Nėra duomenų". 

Dalinėse ataskaitose reikšmė PA rodo tų respondentų 
skaičių, kurie atitinka nurodytus kriterijus ir kurie taip pat 
pateikė atsakymą į klausimą. Jei PA reikšmė yra mažesnė 
negu 10, dėl duomenų apsaugos rezultatai nebus rodomi, 
kad būtų užtikrintas responentų anonimiškumas. 

 
ND (Nėra duomenų) 

Asmenų, pasirinkusių variantą "Nėra duomenų", skaičius 

 
3–4 

Respondentų dalis (procentais), kurie klausime su 
atsakymų skale pasirinko atsakymą 3 arba 4. Dėl 
apvalinimo netikslumų gali skirtis reikšmės grafike ir vertė 
skiltyje «3–4». 

 

Nurodymai dėl vertinimo 

Grįžusių klausimynų kvota 

Grįžusių klausimynų kvota rodo, kokį  atgarsį sukėlė Jūsų 
apklausa. Analizuokite kvotos reikšmę, remdamiesi tokiais 
klausmais: Ar kvota atitinka mūsų lūkesčius? Ar kvota 
didelė/maža dėl apklauos organizavimo ypatumų ar dėl 
turinio? Ko galima pasimokyti, kad kvota ateityje būtų 
didesnė? 

 
Klausimai su 
aukščiausiomis/žemiausiomis vertėmis 

Aukščiausios vertės:Galite nurodyti privalumus: čia 
esame stprūs. Tuo galime didžiuotis. Kaip puoselėti šiuos 
privalumus ateityje? 

Žemiausios vertės:Galite nurodyti trūkumus: tai trukdo 
mūsų darbui. Su kuo susiję šie trūkumai? Ar rezultatai 
atitinka mūsų lūkesčius? Kaip geriau suvokti respondentų 
požiūrį? 

Poreikis keistis:Čia turime pasistengti. Ryškėja poreikis 
tobulinti veiklą. Kodėl pokyčiai būtini? Kas įvyks, jei 
nesiimsime jokių priemonių? Ar tai trukdo mūsų darbui? 

Dėmesio:Priklauosmai nuo apklausos rezultatų 
"žemiausios vertės" gali būti palyginti aukštos ir todėl gali 
būti traktuojamos kaip pozityvios (t. y. ne kaip "trūkumai") 

 
Vidutinės vertės 

Kokybės įvertinimas. Vidutinės vertės, aukštesnės nei 2,5, 
traktuotinos kaip pozityvios, o žemesnės nei 2,5, kaip 
negatyvios. 

Respondentų, kurie pasirinko vieną iš teigiamų atsakymų 
(3–4), procentas rodo, kurie teiginiai apie kokybę sulaukė 
didesnio (ar mažesnio) palaikymo. 
 

 Atsižvalgdama į esamą būklę, mokyklos bendruomenė 
turėtų diskutuoti, kada, respondentų nuomone, galima 
tikėtis teigiamų rezultatų. 

Poreikis keistis. Vertės, aukštesnės nei 2,5, signalizuoja 
apie reikšmingą poreikį keistis. 

Respondentų, kurie poreikį keistis vertina labiau kaip 
būtiną ar nedelsiant būtiną (atsakymai 3–4), rodo, kuriose 
veiklos srityse poreikis keistis yra vertinamas kaip labai 
reikšmingas. Atsižvelgdama į išteklius ir galimybes, 
mokyklos bendruomenė turi nutarti, kurias veiklas tobulinti 
pirmiausia. 

 
Atsakymų pasiskirstymas 

Klausimuose su atsakymų skale atsakymų pasiskirstymas 
rodo, kaip varijuoja atsakymai. Kuo mažiau atsakymai 
varijuoja, tuo tiksliau vidutinė vertė charakterizuoja 
pasiskirstymą. Jei atsakymai labai varijuoja, derėtų 
analizuoti, kodėl taip yra. 

 

Kiti klausimai 

Rezultatų reikšmė 
Ką šie rezultatai sako atskiriems asmenims, mokytojams 
dalykininkas, klasių vadovams, visai mokyklai, mokiniams, 
tėvams? Ką šis rezultatas reiškia man, kaip mokytojui? 
Mums, kaip mokyklos bendruomenei? Ką jie reiškia mano 
mokiniams? 

Sąsajos su turima patirtimi ir kitais duomenų 
šaltiniais. 
Ar tikėjausi tokių rzultatų? Ar jie atitinka mano lūkesčius? 
Ar jie mane nustebino/suglumino? Ar yra kitų duomenų 
šaltinių, kurie patvirtina šių rezultatų teisingumą? 

Sąsajos ir priežastys 
Kaip siejasi atskiri rezultatai? Kaip paaiškinti tam tikrus 
privalumus ir trūkumus? Kaip galėtume glaustai apibūdinti 
mūsų mokyklos veiklos kokybę? 

Išvados ir priemonės 
Kokias išvadas galime padaryti iš tokių rezultatų? Kokius 
tikslus kelsime? Kokiomis priemonėmis tuos tikslus 
realizuosime? Kiek laiko mums prireiks? 

 

Kita informacija 

Čia rasite daugiau patarimų, kaip vertinti gautus rezultatus 
ir kaip į rezultatų aptarimą įtraukti visas suinteresuotas 
puses. 

http://www.iqesonline.lt/ivertinimopatarimai 
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Platusis įsivertinimas 

Bendra ataskaita 

Bendra informacija apie šią apklausą 

Apklausos pabaigos data: 2019-11-12 

Naudotas klausimynas: Plačiojo įsivertinimo anketa 2017 

Per prieigos kodą pakviesti dalyviai: 43 

Išsiųstų/išdalintų klausimynų skaičius 0 

Iš viso pakviestų dalyvių skaičius: 43 

Visiškai atsakyti klausimynai 36 

Grįžusių klausimynų kvota 83,7% 

Iš dalies atsakyti klausimynai: 2 

Atsakytų klausimynų (įskaitant iš dalies atsakytus) 

skaičius:  
88,4% 
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Klausimų su atsakymų skale rezultatai 
 

Vienu žvilgsniu: Klausimai su aukščiausiomis ir žemiausiomis vertėmis 

5 aukščiausios vertės Ø  5 žemiausios vertės Ø 

3.1.2. Pastatas ir jo aplinka 3,5 
 

2.1.1. Ugdymo(-si) tikslai 3,3 
 

2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai 3,3 
 

4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas 3,2 
 

4.2. 3. Mokyklos tinklaveika 3,2 
 

 

 2.3.1. Mokymasis 2,7 
 

2.4.2. Mokinių įsivertinimas 2,7 
 

4.1.3. Mokyklos savivalda 2,7 
 

4.1.2. Lyderystė 2,7 
 

4.2.1. Veikimas kartu 2,8 
 

 

 
Detalūs rezultatai 

 

1 - Rezultatai 

 

 Vidutinės vertės Ø Kokybės įvertinimas 

 1  2  3  4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Visiškai 
nesutinku 

Ko gero 
nesutinku 

Ko gero 
sutinku 

Visiškai 
sutinku 

 

3–4 PA ND 

1.1.1. Asmenybės tapsmas 

  

91% 35 2 

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga 

  

84% 37 0 

1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga 

  

81% 37 0 

 

   

3,1 

0% 9% 71% 20% 

0 3 25 7

2,9 

0% 16% 73% 11% 

0 6 27 4

2,9 

0% 19% 70% 11% 

0 7 26 4
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2 - Ugdymas(-is) ir mokinių patirtys 

 

 Vidutinės vertės Ø Kokybės įvertinimas 

 1  2  3  4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Visiškai 
nesutinku 

Ko gero 
nesutinku 

Ko gero 
sutinku 

Visiškai 
sutinku 

 

3–4 PA ND 

2.1.1. Ugdymo(-si) tikslai 

  

95% 37 0 

2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai 

  

89% 37 0 

2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius 

  

81% 37 0 

2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas 

  

84% 37 0 

2.2.2. Ugdymo(-si) organizavimas 

  

89% 37 0 

2.3.1. Mokymasis 

  

59% 37 0 

2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu 

  

81% 37 0 

3,3 

0% 5% 59% 35% 

0 2 22 13

3,3 

0% 11% 51% 38% 

0 4 19 14

3,1 

0% 19% 51% 30% 

0 7 19 11

3,0 

0% 16% 68% 16% 

0 6 25 6

3,2 

0% 11% 62% 27% 

0 4 23 10

2,7 

3% 38% 49% 11% 

1 14 18 4

3,0 

3% 16% 59% 22% 

1 6 22 8
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 Vidutinės vertės Ø Kokybės įvertinimas 

 1  2  3  4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Visiškai 
nesutinku 

Ko gero 
nesutinku 

Ko gero 
sutinku 

Visiškai 
sutinku 

 

3–4 PA ND 

2.4.1. Vertinimas ugdymui 

  

81% 36 1 

2.4.2. Mokinių įsivertinimas 

  

59% 37 0 

 

   

2,9 

0% 19% 67% 14% 

0 7 24 5

2,7 

0% 41% 51% 8% 

0 15 19 3
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3 - Ugdymo(-si) aplinkos 

 

 Vidutinės vertės Ø Kokybės įvertinimas 

 1  2  3  4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Visiškai 
nesutinku 

Ko gero 
nesutinku 

Ko gero 
sutinku 

Visiškai 
sutinku 

 

3–4 PA ND 

3.1.1. Įranga ir priemonės 

  

81% 37 0 

3.1.2. Pastatas ir jo aplinka 

  

95% 37 0 

3.1.3. Aplinkų bendrakūra 

  

81% 37 0 

3.2.1. Mokymasis ne mokykloje 

  

61% 36 1 

3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje 

  

75% 36 1 

 

   

3,1 

0% 19% 57% 24% 

0 7 21 9

3,5 

3% 3% 38% 57% 

1 1 14 21

3,0 

3% 16% 57% 24% 

1 6 21 9

2,8 

3% 36% 39% 22% 

1 13 14 8

3,0 

3% 22% 47% 28% 

1 8 17 10
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4 - Lyderystė ir vadyba 

 

 Vidutinės vertės Ø Kokybės įvertinimas 

 1  2  3  4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Visiškai 
nesutinku 

Ko gero 
nesutinku 

Ko gero 
sutinku 

Visiškai 
sutinku 

 

3–4 PA ND 

4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

  

76% 37 0 

4.1.2. Lyderystė 

  

68% 37 0 

4.1.3. Mokyklos savivalda 

  

63% 35 2 

4.2.1. Veikimas kartu 

  

65% 37 0 

4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais 

  

78% 37 0 

4.2. 3. Mokyklos tinklaveika 

  

85% 34 3 

4.3.1. Kompetencija 

  

86% 37 0 

2,8 

3% 22% 65% 11% 

1 8 24 4

2,7 

8% 24% 54% 14% 

3 9 20 5

2,7 

9% 29% 49% 14% 

3 10 17 5

2,8 

3% 32% 51% 14% 

1 12 19 5

3,0 

0% 22% 57% 22% 

0 8 21 8

3,2 

0% 15% 53% 32% 

0 5 18 11

3,2 

0% 14% 57% 30% 

0 5 21 11



 

 
www.iqesonline.lt Puslapis 7/8 

 

 

Platusis įsivertinimas – Bendra ataskaita 

 Vidutinės vertės Ø Kokybės įvertinimas 

 1  2  3  4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Visiškai 
nesutinku 

Ko gero 
nesutinku 

Ko gero 
sutinku 

Visiškai 
sutinku 

 

3–4 PA ND 

4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas 

  

86% 37 0 

 

   

3,2 

0% 14% 54% 32% 

0 5 20 12
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Platusis įsivertinimas – Bendra ataskaita 

Paaiškinimai ir nurodymai, kaip įvertinti 

 

Ataskaitos dalys 

 e ultatu  ataskaita struktu ruota pagal klausimu   tipus. 

 š pradžiu  rodomi klausimu  su atsakymu  skale re ultatai  
po to - atsakymai i  atvirus klausimus  jei tokiu   buvo). 

Klausimu  eile  s tvarka re ultatu  ataskaitoje de  l to gali 
nesutapti su klausimu  eile  s tvarka klausimyne. 

 

Klausimų tipai 

Klausimai su atsakymų skale 

Klausimuose su atsakymu  skale respondentai pateiks 
atsakyma  apie teiginius sakle je nuo 1 iki 4 (pvz. 
1="teiginys neteisingas", 4="teiginys teisingas"). 

Priklausomai nuo klausimyno gali bu  ti viena atsakymu  
skiltis  kokybe s i vertinimas  ir dvi atsakymu  skiltys 
 kokybe s i vertinimas ir poreikis keistis). 

 
Atviri klausimai 

Atviruose klausimuose prašoma išsakyti savo nuomonę ar 
vertinimą. Galimi atsakymų variantai nepateikiami. 

 

 ąvokos, simboliai, 

sutrumpinimai 

  (Vidutinė reikšmė) 

Klausimuose su atsakymu  skale ši verte  atspindi pateiktu  
klausimu  vidutine  verte   vidurki  .  kale  je nuo 1 iki 4 verte   
2   reiškia neutralia  verte  . 

 
Kokybės vertinimas/Poreikis keistis 

Klausimuose su atsakymų skale grafikai parodo atsakymų 
pasiskirstymą pagal galimų atsakymų variantus procentais 
ir absoliučiais skaičiais. Dalinėse ataskaitose rodomi vien 
tik procentai. 

Teoriškai procentų suma lygi 100 procentų. Praktiškai ši 
vertė dėl apvalinimo netikslumų gali būti šiek tiek 
aukštesnė ar žemesnė. 

 
PA (Pateikti atsakymai) 

Asmenu   pateikusiu  atsakyma  i  klausima   skaic  ius. 

Nei skaic iuoti tie asmenys  kurie pasirinko atsakymo 
varianta   Ne  ra duomenu ". 
 

  D (nėra duomenų) 

Asmenu   pasirinkusiu  varianta   Ne  ra duomenu    skaic  ius 

 
3–4 

 espondentų dalis  procentais   kurie klausime su 
atsakymų skale pasirinko atsakymą 3 arba 4. Dėl 
apvalinimo netikslumų gali skirtis reikšmės grafike ir vertė 
skiltyje «3–4». 

 

 urodymai dėl vertinimo 

Grįžusių klausimynų kvota 

Grįžusių klausimynų kvota rodo  kokį  atgarsį sukėlė Jūsų 
apklausa. Anali uokite kvotos reikšmę  remdamiesi tokiais 
klausmais: Ar kvota atitinka mūsų lūkesčius? Ar kvota 
didelė/maža dėl apklauos organi avimo ypatumų ar dėl 
turinio? Ko galima pasimokyti  kad kvota ateityje būtų 
didesnė? 

 
Klausimai su 
aukščiausiomis/žemiausiomis vertėmis 

Aukščiausios vertės:Galite nurodyti privalumus: čia 
esame stprūs. Tuo galime didžiuotis. Kaip puoselėti šiuos 
privalumus ateityje? 

Žemiausios vertės:Galite nurodyti trūkumus: tai trukdo 
mūsų darbui.  u kuo susiję šie trūkumai? Ar re ultatai 
atitinka mūsų lūkesčius? Kaip geriau suvokti respondentų 
požiūrį? 

Poreikis keistis:Čia turime pasistengti.  yškėja poreikis 
tobulinti veiklą. Kodėl pokyčiai būtini? Kas įvyks  jei 
nesiimsime jokių priemonių? Ar tai trukdo mūsų darbui? 

Dėmesio:Priklauosmai nuo apklausos re ultatų 
 žemiausios vertės  gali būti palyginti aukštos ir todėl gali 
būti traktuojamos kaip po ityvios  t. y. ne kaip  trūkumai   

 
Vidutinės vertės 

Kokybės įvertinimas. Vidutinės vertės  aukštesnės nei 2    
traktuotinos kaip po ityvios  o žemesnės nei 2    kaip 
negatyvios. 

 espondentų  kurie pasirinko vieną iš teigiamų atsakymų 
(3–4   procentas rodo  kurie teiginiai apie kokybę sulaukė 
didesnio  ar mažesnio  palaikymo. 
 

 Atsižvalgdama į esamą būklę  mokyklos bendruomenė 
turėtų diskutuoti  kada  respondentų nuomone  galima 
tikėtis teigiamų re ultatų. 

Poreikis keistis. Vertės  aukštesnės nei 2    signali uoja 
apie reikšmingą poreikį keistis. 

 espondentų  kurie poreikį keistis vertina labiau kaip 
būtiną ar nedelsiant būtiną  atsakymai 3–4), rodo, kuriose 
veiklos srityse poreikis keistis yra vertinamas kaip labai 
reikšmingas. Atsižvelgdama į išteklius ir galimybes  
mokyklos bendruomenė turi nutarti, kurias veiklas tobulinti 
pirmiausia. 

 
Atsakymų pasiskirstymas 

Klausimuose su atsakymų skale atsakymų pasiskirstymas 
rodo  kaip varijuoja atsakymai. Kuo mažiau atsakymai 
varijuoja  tuo tiksliau vidutinė vertė charakteri uoja 
pasiskirstymą. Jei atsakymai labai varijuoja  derėtų 
anali uoti  kodėl taip yra. 

 

Kiti klausimai 

Rezultatų reikšmė 
Ką šie re ultatai sako atskiriems asmenims  mokytojams 
dalykininkas  klasių vadovams  visai mokyklai  mokiniams  
tėvams? Ką šis re ultatas reiškia man  kaip mokytojui? 
Mums  kaip mokyklos bendruomenei? Ką jie reiškia mano 
mokiniams? 

Sąsajos su turima patirtimi ir kitais duomenų 
šaltiniais. 
Ar tikėjausi tokių r ultatų? Ar jie atitinka mano lūkesčius? 
Ar jie mane nustebino/suglumino? Ar yra kitų duomenų 
šaltinių  kurie patvirtina šių re ultatų teisingumą? 

Sąsajos ir priežastys 
Kaip siejasi atskiri re ultatai? Kaip paaiškinti tam tikrus 
privalumus ir trūkumus? Kaip galėtume glaustai apibūdinti 
mūsų mokyklos veiklos kokybę? 

Išvados ir priemonės 
Kokias išvadas galime padaryti iš tokių re ultatų? Kokius 
tikslus kelsime? Kokiomis priemonėmis tuos tikslus 
realizuosime? Kiek laiko mums prireiks? 

 

Kita informacija 

  ia rasite daugiau patarimu    kaip i vertinti gautus 
re ultatus ir kaip i  re ultatu  aptarima  i traukti visas 
suinteresuotas puses. 

http://www.iqesonline.lt/ivertinimopatarimai 
 

 


