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ATNAUJINTAS VIDAUS AUDITAS

Laima GUDAITË,
Nacionalinës mokyklø vertinimo agentûros
Mokyklø veiklos kokybës ásivertinimo skyriaus vedëja

„Bendrojo lavinimo mokyklø vidaus audito rekomendacijos“ – tai mokyk-
loms skirtas leidinys. Já paraðë Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklø mokyto-
jai, direktoriai, jø pavaduotojai – þmonës, kuriems vidaus audito vykdymas
mokykloje yra prasminga veikla, teikianti konkreèios naudos mokytojams,
mokyklos vadybininkams.

Ðiame leidinyje rasime „Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito tvar-
kos apraðà“ (patvirtintà švietimo ir mokslo ministro 2007 m. liepos 18 d. ásaky-
mu Nr. ISAK-1469 „Dël bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito tvarkos
apraðo patvirtinimo“ (Þin., 2007,  Nr. 82-3372)), kurá kûrë 33 Lietuvos mokyk-
los, vykdydamos projektà „Kaip mums sekasi?“ Tai atnaujinta 2002 metø vi-
daus audito metodika, kurià mokyklos daþnai vadina „þaliàja“ metodika (pa-
gal leidinio spalvà).

Ði pirmoji vidaus audito metodika mokykloms buvo gana sudëtinga, sunki,
apkraunanti darbu su daugybe popieriø, kelianti abejoniø dël naudingumo, o
kai kurios mokyklø bendruomenës dar buvo „þalios“ optimaliai vykdyti ási-
vertinimo procesus mokykloje. Taèiau buvo nemaþai mokyklø, kurios jau nuo
2000 m., kai pasirodë „þaliosios“ vidaus audito metodikos projektas, á ásiverti-
nimo procesus paþvelgë labai pozityviai, áþvelgë naudà ir aktualumà. Todël
paèioms mokykloms buvo pasiûlyta supaprastinti metodikà, labiau pritaikyti
jà prie realaus mokyklos gyvenimo, pasinaudoti vykdymo patirtimi, pateikti
vykdymo pavyzdþiø, ávairiø mokyklø iliustracijø, apraðyti sëkmingo ásiverti-
nimo patirtá. Dokumento ir rekomendacijø autoriai yra tie patys, kurie šiuo
dokumentu naudosis mokyklose. Šiame leidinyje ir pateikiamas projekto
„Kaip mums sekasi?“ veiklos rezultatas.

Keisti vidaus audito rodiklius reikëjo ir dël ávykusiø ðvietimo pokyèiø.
Nuo 2002 metø Lietuvos ðvietime keièiasi ugdymo turinio samprata, bendro-
sios programos; svarbiausiu veiklos akcentu tampa pamokos kokybë. Atsira-
do nemaþai su vertinimu susijusiø dokumentø:

• Mokiniø paþangos ir pasiekimø vertinimo samprata (2004-02-25, Nr.
ISAK-256);

• Mokyklø vadovø atestacijos nuostatai (2005-07-21, Nr. ISAK-1521, jø pakei-
timas 2007-07-27, Nr. ISAK-1567, jø pakeitimas 2008-04-30, Nr. ISAK-1228);

• Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika (2005-07-22,
Nr. ISAK-1557);

• Valstybës ðvietimo stebësenos tvarkos apraðas (2005-11-10, Nr. ISAK-
2240);

• Bendrojo lavinimo mokyklø veiklos kokybës iðorës audito tvarkos apra-
ðas (2007-04-02, Nr. ISAK-587);

• Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo, atnaujinimo
ir diegimo strategija (2007-05-23, Nr. ISAK-970);

• Mokytojø atestacijos nuostatai (2007-07-27, Nr. ISAK-1578).
Tai darë átakà ásivertinimo rodikliø tikslinimui, jø kaitai. Tikëtina, kad ir

ateityje švietimo sistema kis, todël reikës reaguoti á tai perþiûrint ásivertinimo
rodiklius, organizavimo eigà. Vidaus audito dokumentai vël turëtø bûti kei-
èiami, kad atitiktø besikeièianèios mokyklos ypatybes.

Kokie svarbiausi „þaliosios“ metodikos ir „Bendrojo lavinimo mokyklos
vidaus audito tvarkos aprašo“ panašumai ir skirtumai? Daugiau yra panaðu-
mø. Liko beveik tas pats þodynas. Mokyklos veikla suskirstyta á sritis (vietoj
7 liko 5), temas (vietoj 32 liko 22; tai detalesni, patikslinti srièiø aspektai, „þalio-
joje“ metodikoje vadinti veiklos rodikliais) ir veiklos rodiklius (jø buvo 88,
liko 67; „þaliojoje“ metodikoje jie vadinti pagalbiniais rodikliais). Veiklos ro-
diklis – tai smulkiausias mokyklos veiklos matmuo; pasiektà jo lygá (ið ketu-
riø galimø) nustato pati mokykla. Atsiþvelgdama á savo kontekstà ir vado-
vaudamasi apraše pateiktais veiklos rodiklio paaiškinimais mokykla turëtø
parašyti visø 67 rodikliø 4-ojo ir 2-ojo lygio iliustracijas. Tik tada reikëtø rink-
ti árodymus arba duomenis, kad bûtø galima nustatyti, kurá aprašytosios iliust-
racijos lygá atitinka nagrinëjamas veiklos rodiklis. Ðitokios procedûros buvo
numatytos ir „þaliojoje“ metodikoje, tik joje buvo pateiktos pavyzdinës
4-ojo ir 2-ojo lygio iliustracijos visoms Lietuvos mokykloms. Naujajame ap-
raðe pateikti rodikliø paaiðkinimai, o dël iliustracijø mokyklos tariasi savo
mokytojø bendruomenëje, kad atskleistø savosios mokyklos savitumà ir ieð-
kojimus. Leidinyje rasite labai ávairaus konteksto, tipø, dydþiø mokyklø pa-
teiktø iliustracijø pavyzdþiø. Derëtø prisiminti, kad tai – bûtent tø mokyklø
susitarimai dël kokybës lygio; vargu ar jie tiktø kitai, kitokiai mokyklai. (Apie
iliustracijos ypatybes rasime paaiškinimø šiame leidinyje spausdinamame dr.
Vaivos Vaicekauskienës tekste.)

Visos mokyklos save vadina geromis mokyklomis – kas galëtø apie save
pasakyti kitaip? Daþnai manoma, kad mokykloje viskas yra 4-ojo lygio. Labai
svarbu nepamirðti, kad kiekviena mokykla turi vizijà eiti toliau. Vadinasi,
4-ojo lygio iliustracija yra vizijos dalelë. Vienais metais mokykla gali parašyti
4-ojo lygio iliustracijas vieniems rodikliams (ið 67-iø), kitais – kitiems. JeiA
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visas 4-ojo lygio iliustracijas sudëtume, padarytume jø santraukà, tai gautu-
me bendrà mokyklos kokybës sampratà – kas galëtø bûti labai gerai mokyk-
loje. Jà palyginæ su mokyklos vizija pasitikriname mokyklos vizijos tikrumà,
galimybes jos siekiant.

Konkretizuodami rodiklá iliustracijomis turime prisiminti, kad já reikës
pamatuoti taip, kad bûtø aiðku, kokià jis daro átakà mokiniø pasiekimams, ne
tik þinioms, bet ir mokymuisi, asmenybës ugdymui, psichologinei mokinio
savijautai. Jei raðydami iliustracijas neáþvelgiame tokio rezultato, tai verta
pagalvoti, ar mûsø darbas prasmingas. Geros mokyklos esmë yra mokymasis,
ne turëjimas (daiktø, priemoniø, dokumentø…).  Jei turime gerus baldus ar
priemones, klauskime, kaip jie padeda mokiniams mokytis.

Renkant árodymus (duomenis) kokybës lygiui nustatyti pageidautina
kuo labiau šiuos veiksmus integruoti, derinti su kita mokykloje vykstanèia
veikla. Vidaus auditas – tai ne mechaniškas, o refleksinis, arba profesinis
apmàstymo procesas. Tai – susitarimai. Vidaus audito metu mokytojai ima
kalbëtis profesine kalba. Mokytojai daug ir daþnai kalba apie darbà netgi ne
darbo metu, privaèiuose susitikimuose, bendraudami neformaliai, taèiau daþ-
nai tas kalbëjimas bûna tik „á orà“. Tai neduoda rezultato, kurio tikimasi, t. y.
nuo tokio kalbëjimo niekas nesikeièia, o kartais – net prieðingai, susikivirèija-
ma, susiprieðinama, „ásiveisia“ nesveikas kritikavimo pelësis, kuris pûdo po-
kyèiø grûdà. Daþnai girdime mokytojus sakant: „Kalbamës, kalbamës, o ið
kalbø – jokios naudos“. Todël  vertëtø kalbëtis profesine arba profesionalia
kalba ir vartoti visiems suprantamus švietimo terminus, sàvokas (jie surašyti
vidaus audito veiklos rodikliuose). 67 vidaus audito veiklos rodiklius galime
ásivaizduoti kaip 67 spalvingus vitraþo stikliukus. Tai yra mokyklà apibûdi-
nantys dalykai. Stikliukai yra sudëlioti á tam tikrus rëmelius: platesnius, t. y.
sritis (jø yra 5), ir siauresnius, t. y. temas (jø yra 22). Taip metaforiškai supran-
tant rodiklius mokytojui gali bûti lengviau kalbëtis su kolegomis apie savo
mokyklà.

Jeigu kalbëjimàsi prie kavos mokytojø kambaryje kokiu nors bûdu fik-
suotume, tai jau ir galëtø bûti duomenø rinkimas. Apie tai ádomiai ðiame leidi-
nyje kalba Prienø r. Iðlauþo pagrindinës mokyklos mokytojos. Þinia, kad mo-
kyklose mokytojai ir aukðtesniøjø klasiø mokiniai budi per pertraukas. Ðie
þmonës gali padëti rinkti duomenis apie mokiniø saugumà, santykius, tvar-
kos laikymàsi, bendravimo ypatumus ir pan. Tereikia tik KVA (prisimenate
„þaliojoje“ metodikoje taip pavadintà koordinacinæ vidaus audito grupæ?) gru-
pei parengti stebëjimo lapus – per savaitæ turësime pakankamai árodymø.

Kalbëtis profesionalia kalba mokytojas galës tik tada, kai supras, kà reið-
kia kiekvienas veiklos rodiklis. Pasirengimo vidaus auditui etapas yra svar-

bus tuo, kad mokytojai, nagrinëdami rodikliø paaiðkinimus, gali palyginti sa-
vàjá rodiklio, temos ar srities suvokimà, susitarti dël vienodo jø supratimo.
Pradþioje mokytojai rodikliø esmæ suvoks pagal savo patirtá, teoriná pasiren-
gimà, domëjimosi mokyklos veikla laipsná, o kitais metais (ypaè labiau pasi-
gilinus) jau bus daug lengviau prieiti bendrà poþiûrá. Kartais plaèiojo audito
rezultatai bûna lyg ir neadekvatûs. Pavyzdþiui, vadovai sako, kad pernai tà
sritá vertinome geriau, o šiemet – prasèiau, o tada klausia: „Negi mes prasèiau
dirbame?“ Taip gali atsitikti todël, kad tà „vitraþo stikliukà“ mokytojai per
metus pamatë ið visø pusiø, t.y. labiau ásigilino á rodiklio esmæ, tapo reiklesni,
iðkëlë kokybës sampratos kartelæ aukðèiau. Jau vien iš šio fakto galime matyti
plaèiojo audito naudà.

Mokytojai kartais sako: „Geriau tà laikà, kurá skiriame vidaus auditui
atlikti, panaudotume ugdymo procesui tobulinti“. Taip, jie teisûs, reikia ugdy-
mo procesà tobulinti, beveik visi mokytojai tuo suinteresuoti, beveik visi nori
gerai dirbti. Taèiau á klausimà, kaip já tobulinti, nëra lengva rasti pagrástà atsa-
kymà. Daþniausiai manoma, kad svarbiausia kiekybë: daþniau tikrinti sàsiu-
vinius, ilgiau rengtis pamokoms. Ar pamoka taps ádomesnë, veiksmingesnë,
jei ilgiau jai rengsimës? Ar mokiniø mokymosi ir mûsø – mokytojø – darbo
krûviai maþës, jei mes tik daþniau tikrinsime jø sàsiuvinius? Atliekant vidaus
audità išsiaiškinta ugdymo ir mokymosi srities rodikliø kokybë bus pagrin-
das ugdymo procesui tobulinti.

O tada dar pamatysime, kad svarbu paþvelgti á mokyklos kultûrà – santy-
kiai mokyklos bendruomenëje labai siejasi su mokiniø mokymusi ir pasieki-
mais. Mums dar svarbu, kaip organizuojama pagalba mokiniams – nuo to la-
bai priklauso jø pasiekimai. Socialinë aplinka mokykloje taip pat labai padeda
siekti geresniø mokymosi rezultatø. Viskas susijæ ir viskas padeda mokiniui
mokytis. Tik labai svarbu suvokti tas sàsajas, pamatyti, kad rodikliai yra tar-
pusavyje susijæ. Tobulindami bet kurá rodiklá tobuliname visà mokyklos veik-
là. Pavyzdþiui, daþnai mokyklos dþiaugiasi, kad stipri yra jø popamokinë veikla
(tai rodo ir vidaus audito ataskaitø tyrimas). Vadinasi, mokyklos turi puikios
patirties dirbdamos su gabiaisiais, talentingais mokiniais, moka ir mëgsta dirb-
ti, kai mokytojui ir mokiniams yra daugiau galimybiø kurti, ieðkoti. Jei moky-
tojai moka dirbti ádomiai, mokiniams ádomu, tai kodël tø gerø popamokinës
veiklos metodø nepanaudojus pamokose arba kodël neávertinus mokiniø ne-
formaliojo ugdymo pasiekimø ir neperkëlus jø á formaløjá?

Kà mokyklai gali duoti vidaus auditas? Pirmiausia jis turëtø keisti santy-
kius mokykloje, padëti kurti nuostatà dirbant dþiaugtis ne tik didelëmis, bet ir
maþomis sëkmëmis. Vidaus auditas yra technologija, kurià verta ávaldyti, kaip
kompiuterá ar kitokià technologijà. Juk daugelis mokytojø dabar tiesiog ne- A
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ásivaizduoja savo darbo be kompiuterio, nors dirbti kompiuteriu vyresnës
kartos mokytojø niekas nemokë nei vidurinëje, nei aukðtojoje mokykloje,
kaip ir kai kuriø mokytojø niekas nemokë tyrimo ar duomenø apdorojimo
metodø. Matyt, taip pat, naudodamiesi siûloma ásivertinimo technologija,
išmoksime analizuoti savo veiklà, rinkti duomenis, naudoti juos savo veiklai
tobulinti.

Toká dþiaugsmà jau patyrë tos mokyklos, kurios rengë dokumentà ir re-
komendacijas. Nuoðirdþiai dëkojame visoms projekto „Kaip mums sekasi?“
mokykloms, projekto koordinatoriams uþ didelá ir prasmingà darbà. Tikimës,
kad ðis leidinys padës visiems Lietuvos mokytojams mokytis ásivertinimo
technologijø.
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PROJEKTO „KAIP MUMS SEKASI“
MOKYKLØ VIZITINËS KORTELËS

Druskininkø „Saulës” pagrindinë mokykla
Ateities g. 11/Liškiavos g. 33, Druskininkai
Tel. (8313) 457 03
El. p. saulemok@sala.lt
Mokosi 800 mokiniø.
Dirba 59 mokytojai.
Pagrindinë mokykla – atvira nuolatinei kaitai, tenkinanti mokiniø, tëvø ir
visuomenës poreikius, mokytojai – kompetentingi, kûrybingi ir teikiantys
kokybiðkas ðvietimo paslaugas, ugdantys socialinius ir bendravimo ágû-
dþius, kuriantys palankià mokymosi aplinkà ðiuolaikinëms kompetenci-
joms ágyti, iðugdantys siekimà ir gebëjimà pasirinkti tolesnæ mokymosi
kryptá.

Druskininkø Senamiesèio vidurinë mokykla
Klonio g. 2, Druskininkai
Tel./faks.( 8313) 524 92
El. p. sekretore@senamiestis.com
Interneto tinklalapis www.senamiestis.com
Mokosi 674 mokiniai.
Dirba 64 mokytojai.
Saugioje ir demokratiðkoje aplinkoje ugdoma kûrybinga ir atsakinga as-
menybë.

Jurbarko r. Vytënø pagrindinë mokykla
Pilies I k., Skirsnemunës sen., Jurbarko r. sav.
Tel. (8447) 418 67
El. p. vytenumokykla.pilis@takas.lt
Mokosi 127 mokiniai.
Dirba 21 mokytojas.
Mokyklos misija – ugdyti dorà, sveikà, kûrybingà, gebantá pasirinkti ir no-
rintá mokytis visà gyvenimà vaikà.

Kaiðiadoriø Algirdo Brazausko vidurinë mokykla
Gedimino g. 65, Kaišiadorys
Tel. (8346) 522 74
El. p. direktorius@a.brazausko-vm.lm.lt
Interneto tinklalapis www.a.brazausko-vm.lm.lt
Mokosi 1130 mokiniø.
Dirba 72 mokytojai.
Siekti gimnazijos statuso. Sudaryti kiekvienam mokiniui palankias ugdy-
mosi sàlygas pagal gabumus, polinkius ir poreikius. Parengti ugdytiná, su-
vokiantá nuolatinio mokymosi bûtinybæ ir gebantá ásitvirtinti besikeièian-
èioje informacinëje visuomenëje. Mokiniø ugdymà grásti tautinëmis tradi-
cijomis ir bendrosiomis þmogaus vertybëmis.

Kaiðiadoriø r. Kruonio vidurinë mokykla
Darsûniðkio g. 11, Kruonio mstl., Kaiðiadoriø r. sav.
Tel./faks. (8346) 573 26
El. p. vidurine@kruonio.kaisiadorys.lm.lt
Interneto tinklalapis www.kruonio.kaisiadorys.lm.lt
Mokosi 292 mokiniai.
Dirba 34 mokytojai.
Vidurinë mokykla su akredituota vidurinio ugdymo programa – Kruonio
seniûnijos intelektualinës veiklos centras, teikiantis mokiniams kokybiðkà
iðsilavinimà.

Kauno Kazio Griniaus vidurinë mokykla
Ðiaurës pr. 97, Kaunas
Telefonas/faksas (837) 386 754
El. p. griniausvm@kgm.lt
Interneto tinklalapis www.grinius.kaunas.lm.lt
Mokosi 640 mokiniø.
Dirba 57 mokytojai.
Moderni mokykla, turinti aukðtos kompetencijos specialistus, reaguojanti á
visuomenës poreikius, formuojanti vertybiø sistemà ir ugdanti nuostatà
mokytis visà gyvenimà, tenkinanti mokyklos mokiniø, kitø bendruomenës
nariø edukacinius ir kultûrinius poreikius.
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Kauno Kovo 11-osios vidurinë mokykla
Kovo 11-osios g. 50, Kaunas
Tel. (837) 451 418
El. p. kovo11vm@kovo11.kaunas.lm.lt
Interneto tinklalapis www.kovo11.kaunas.lm.lt
Mokosi 648 mokiniai.
Dirba 67 mokytojai, logopedë, 2 specialieji pedagogai bendrojo lavinimo
klasëse, socialinë pedagogë, psichologë.
Bendrojo lavinimo mokykla, kurioje integruojami specialiøjø poreikiø tu-
rintys mokiniai, tobulinant tarpusavio santykius, kuriant tinkamà ugdo-
màjà aplinkà, pritaikant mokymo turiná, formas ir metodus.

Kauno Juozo Urbðio vidurinë mokykla
Partizanø g. 68, Kaunas
Telefonas (837) 311 088
El. p. urbsiovm@urbsys.kaunas.lm.lt
Interneto tinklalapis www.urbsys.kaunas.lm.lt
Mokosi  1170 mokiniø.
Dirba 108 mokytojai.
Mokykla orientuota á humanistiniø vertybiø stabilumà ir socialinæ kaità,
veikia Lietuvos ðvietimo sistemoje pagal jos principus. Mokykla vykdo
pradinio, pagrindinio, vidurinio, suaugusiøjø bendrojo lavinimo progra-
mas uþtikrindama formaliojo ir neformaliojo ugdymo dermæ, kurdama so-
cioedukacinæ mokymosi aplinkà, panaudodama nuolatinio mokymosi part-
nerystës tinklà kaip besimokanèio miesto elementà, plëtodama nuolatinio
mokymosi organizacijos kultûrà, uþtikrindama þiniø, paþangos patirties
sklaidà, diegdama tolesnio mokymosi nuostatas. Atsiþvelgdama á indivi-
dualius ir specialiuosius bendruomenës nariø edukacinius poreikius, palai-
kydama visø bendruomenës nariø atsakomybæ uþ ugdymo rezultatus mo-
kykla skatina naujø idëjø plëtrà ir savo veiklos rezultatø vertinimà.

Kelmës r. Ðaukënø Vlado Pûtvio-Putvinskio vidurinë mokykla
Mokyklos g. 1, Ðaukënø mstl., Kelmës r. sav.
Tel. (8427) 552 42
El. p. saukenai@centras.lt
Interneto tinklalapis www.saukenai.mums.lt
Mokosi 331 mokinys.
Dirba 36 mokytojai, specialusis pedagogas-logopedas ir socialinis pedagogas.
Moderni, atvira kaitai, besivadovaujanti bendrosiomis þmogaus, demokra-
tinëmis ir humanistinëmis vertybëmis, diegianti naujas technologijas ir mak-
simaliai tenkinanti bendruomenës poreikius, teikianti ankstyvàjá uþsienio
kalbø mokymà, meniná ugdymà bûsima gimnazija.

Këdainiø Juozo Paukðtelio pagrindinë mokykla
Vilniaus g. 11, Këdainiai
Tel. (8347) 605 33
El. p. kjpp@takas.lt
Interneto tinklalapis www.paukstelio.kedainiai.lm.lt
Mokosi 831 mokinys.
Dirba 72 mokytojai.
Moderni, saugi, atvira kaitai, teikianti kokybiškà išsilavinimà, padedanti
kiekvienam mokiniui siekti pilietinës brandos, ugdanti jo gebëjimà moky-
tis, patraukli iðore ir turiniu, darbo metodais, ieðkanti naujoviø ir jas ágy-
vendinanti, saugi ir puoselëjanti kultûriná tautos paveldà ugdymo ástaiga.

Klaipëdos Gedminø pagrindinë mokykla
Gedminø g. 3, Klaipëda
Tel. (846) 345 910
El. p. mokykla@gedminai.lt
Interneto tinklalapis www.gedminai.lt
Mokosi 1067mokiniai.
Dirba 76 mokytojai.
Mokykla – demokratinës valstybës miniatiûra.
Kryptingas ugdymas – choreografija ir dailë arba informacinës technologi-
jos; integruotos ugdymo programos pagrindinio ugdymo koncentro moki-
niams; pagilintas uþsienio (anglø) kalbos mokymas; informaciniø techno-
logijø diegimas visose ugdymo srityse.
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Kretingos r. Baubliø pagrindinë mokykla
Baubliø k., Kretingos r. sav.
Tel. (8445) 441 98
El. p. baubliupm@baubliai.kretinga.lm.lt
Mokosi 129 mokiniai, 12 vaikø lanko prieðmokyklinio, 18 vaikø lanko iki-
mokyklinio ugdymo grupæ.
Dirba 25 mokytojai.
Atvira, patraukli deðimtmetë pagrindinë mokykla, sergstinti vaikystës ir
jaunystës vertybes, tikinti kiekvieno asmens unikalumu ir galia tobulëti,
ugdanti atsakomybæ uþ aplinkà, save ir artimuosius, meilæ gamtai, pagarbà
krašto tradicijoms.

Kretingos r. Salantø gimnazija
Taikos g. 4, Salantai, LT-97313 Kretingos r.
Tel. (8445) 581 59
El. p. salantuvm@salantai.kretinga.lm.lt
Interneto tinklalapis www.salantai.kretinga.lm.lt
Mokosi 781 mokinys.
Dirba 70 mokytojø.
Salantø gimnazija – mokykla, teikianti bendràjá pradiná, pagrindiná ir vidu-
riná iðsilavinimà, sauganti ir plëtojanti gimnazijos bendruomenës sukurtas
kultûrines ir sportines tradicijas, paþangos siekio nuostatas, demokratinius
santykius, tai Salantø regiono kultûros þidinys.
Gimnazija daug dëmesio skiria gabiø mokiniø ugdymui, rûpinasi pedago-
ginës pagalbos teikimu mokiniams, turi gilias popamokinës veiklos tradi-
cijas, aktyviai dalyvauja šalies projektuose. Du treèdaliai gimnazijos mo-
kytojø – buvæ ðios gimnazijos mokiniai.

Pasvalio Lëvens pagrindinë mokykla
Kalno g. 34, Pasvalys
Tel. (8451) 343 52
El. p. nijole@pasvalys.lt
Mokosi 791 mokinys.
Dirba 67 mokytojai.
Kurti stiprià bazinæ – pagrindinæ bendrojo lavinimo mokyklà; turëti gerà
materialinæ bazæ, didelá mokiniø skaièiø ir kompetentingà mokytojø ko-
lektyvà; diegti Mokyklø tobulinimo programos naujoves, gerinanèias mo-
kiniø ugdymo(si) pasiekimus; modernizuoti ugdymo procesà, naudoti in-
formacines technologijas, mokyti uþsienio kalbø pagal mokiniø poreikius;
orientuotis á naujoves, kurioms ágyvendinti telks visà bendruomenæ, tapti
besimokanèiøjø bendruomene.

Prienø r. Iðlauþo pagrindinë mokykla
Mokyklos g. 1, Iðlauþo k., Iðlauþo sen., Prienø r. sav.
Tel. (8319) 485 45
El. p. mokykla@islauzomokykla.w3.lt
Interneto tinklalapis www.islauzomokykla.w3.lt
Mokosi 237 mokiniai, mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriø lanko 19
vaikø.
Dirba 27 mokytojai, mokiniams ir jø tëvams paslaugas teikia specialioji
pedagogë logopedë, psichologë, socialinë pedagogë.
Mokykla ávaldþiusi modernias ugdymo(si) technologijas. Jos bendruome-
nës nariai (mokiniai, mokytojai, tëvai) yra partneriai, besimokantys moky-
tis, bendradarbiauti tarpusavyje, atviri nuolatinei gyvenimo kaitai. Mo-
kykla tausoja savo aplinkà, bendradarbiaudama su vietos bendruomene ir
tëvais siekia sukurti jaunimo laisvalaikio nuolatinio uþimtumo centrà.
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Raseiniø r. Girkalnio pagrindinë mokykla
Ðëtupio g. 61, Girkalnis, Raseiniø r. sav.
Tel. (8428) 455 66
El. p. girkalniopm@raseiniai.lt
Interneto tinklalapis www.girkalnis.raseiniai.lm.lt
Mokosi 194 mokiniai.
Dirba 27 mokytojai.
Moderni, saugi, atvira, demokratiðkais principais besivadovaujanti, á
bendràsias vertybes orientuota, sauganti ir puoselëjanti kultûriná paveldà,
teikianti pagrindus tæstiniam, visà gyvenimà trunkanèiam mokymuisi, mo-
kanti gyventi kaitos sàlygomis, kokybiðkai tenkinanti visuomenës porei-
kius ugdant mokinius, veiksmingai organizuojanti ugdymo procesà, pa-
traukli išore ir turiniu, darbo metodais, ugdymo kokybe, ieškanti naujoviø
ir jas ágyvendinanti.

Raseiniø katalikiðkos dvasios pradinë mokykla
Dariaus ir Girëno g. 13, Raseiniai
Tel. (8428) 700 50
El. p. katalikiskaprma@raseiniai.lt
Mokosi 203 mokiniai.
Dirba 18 mokytojø.
Mokykla – besimokanti organizacija, ugdanti dorovines ir pilietines vaiko
savybes bei universalias kûrybines galias ir gebëjimus; kurianti atvirà, sau-
già, jaukià ir demokratinæ aplinkà; ugdanti tautiná tapatumà, krikšèioniškàjà
dorà; garantuojanti saugias psichines ir fizines ugdymo ir ugdymosi sàlygas.

Rokiðkio r. Kamajø Antano Strazdo gimnazija
K. Ðeðelgio g. 7, Kamajø mstl., Rokiðkio r. sav.
Tel. (8458) 271 47
El. p. kammok@delfi.lt
Interneto tinklalapis www.kamajai.lm.lt
Mokosi 349 mokiniai.
Dirba 48 mokytojai.
Gimnazija – seniûnijos intelektualinës veiklos centras, teikiantis mokiniams
kokybiðkà, ðiuolaikiðkà iðsilavinimà, tampantá tolesnës jø karjeros pamatu,
bei organizuojantis neformaløjá vaikø ir suaugusiøjø ðvietimà.

Ðakiø „Þiburio“ gimnazija
V. Kudirkos g. 64, Šakiai
Tel. (8345) 601 78
El. p. gimnazija@ziburys.sakiai.lm.lt
Interneto tinklalapis www.ziburys.sakiai.lm.lt
Mokosi 455 mokiniai.
Dirba 38 mokytojai.
Moderni, nuolat besimokanti Ðakiø rajono bendruomenës ugdymo(si) po-
reikius tenkinanti gimnazija.

Ðiauliø Medelyno pagrindinë mokykla
Birutës g. 40, Ðiauliai
Tel. (841) 524 138
El. p. medelpm@splius.lt
Interneto tinklalapis www.medelynas.siauliai.mok.lt
Mokosi 570 mokiniø.
Dirba 54 mokytojai.
Mokykla kokybiðkai tenkina visuomenës poreikius ugdydama vaikus, at-
sakingai vykdydama valstybës uþsakymà ðvietimui.

Ðiauliø „Romuvos” gimnazija
Dainø g. 7, Ðiauliai
Tel. (841) 552 901
El. p. romuvos.gim@siauliai.lt
Interneto tinklalapis www.romuvosgimn.tinkle.lt
Mokosi 751 mokinys.
Dirba 61 mokytojas.
„Romuvos“ gimnazija – moderni, demokratiðka, atvira pozityviai kaitai mo-
kymo ástaiga, ugdanti dorà, savarankiðkà, iniciatyvø, kûrybingà, gebantá
orientuotis besikeièianèioje visuomenëje, siekti uþsibrëþto tikslo ir geres-
nës gyvenimo kokybës þmogø.
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Ðiauliø „Romuvos“ pagrindinë mokykla
Dainø g. 13, Ðiauliai
Tel. (841) 552 898
El. p. romuvos.pm@siauliai.lt
Interneto tinklalapis www.romuvapm.tinkle.lt
Mokosi 1045 mokiniai.
Dirba 74 mokytojai.
Mokyklos bendruomenë kuria besimokanèià organizacijà – „Romuvos“ pa-
grindinæ mokyklà, kurioje pabrëþiamass grupiø ir asmenø bendradarbiavi-
mas mokantis, kuriamos lanksèios struktûros, kiekvienam bendruomenës
nariui sudarytos galimybës tobulëti ir tobulinti kompetencijas.

Ðiauliø Stasio Ðalkauskio vidurinë mokykla
S. Šalkauskio g. 3, Šiauliai
Tel. (841) 430 993
El. p. salkauskio_vm@splius.lt
Interneto tinklalapiai: www.salkauskis.org; www.kompiuteristas.visiems.lt
Mokosi 841 mokinys.
Dirba 65 mokytojai.
Mokykla siekia tapti modernia besimokanèia gimnazija, savo veiklà grindþian-
èia visuotinës kokybës vadybos principais, bendrosiomis vertybëmis, tautið-
kumu.
Mokykla pagal tarptautiná sertifikatà turinèias programas teikia pagrindiná
ir viduriná ugdymà, sudaro galimybes mokytis anglø, vokieèiø, ðvedø, pran-
cûzø, rusø kalbø, dalyvauti tarptautiniuose projektuose. Kompetentingi mo-
kytojai, bendraudami ir bendradarbiaudami su besimokanèiuoju ir jo šei-
ma, padeda kiekvienam pagal jo galias ir poreikius pasiekti geriausius re-
zultatus, atsakingai rinktis savo gyvenimo kelià, mokytis pareigingumo,
ugdytis bendràsias vertybes ir socialinius ágûdþius.

Ðilutës r. Rusnës pagrindinë mokykla
Neringos g. 29, Rusnës mstl., Ðilutës r. sav.
Tel. (8441) 582 68
El. p. rastine@rusne.silute.lm.lt
Interneto tinklalapis www.rusne.silute.lm.lt
Mokosi 220 mokiniø.
Dirba 25 mokytojai.
Ðiuolaikiðka pagrindinë mokykla, suformavusi kvalifikuotø pedagogø ko-
lektyvà, integruojanti dabarties þmogui bûtinas kompetencijas á ugdymo
turiná, tenkinanti bendruomenës poreikius.

Ðirvintø r. Bagaslaviðkio Igno Ðeiniaus pagrindinë mokykla
Bagaslaviðkio mstl., Ðirvintø r. sav.
Tel. (8382) 435 87
El. p. mokykla@bagaslaviskis.lt
Interneto tinklalapis www.bagaslaviskis.lt
Mokosi 83 mokiniai.
Dirba 19 mokytojø.
Pagrindinë bendrojo lavinimo mokykla, vykdanti prieðmokyklinio, pradi-
nio ir pagrindinio ugdymo programas; diegianti profiliavimo pradmenis,
teikianti pagilintà dalykø ir ankstyvàjá uþsienio kalbø mokymà; organi-
zuojanti kryptingà meniná ugdymà; naudojanti informacines komunikaci-
nes technologijas ugdymo procese; teikianti galimybæ rinktis meniniø bei
intelektualiniø gebëjimø raiðkos bûdus; uþtikrinanti þiniø kokybæ, veiklà
grindþianti partneriðko bendravimo ir bendradarbiavimo principais; ku-
rianti besimokanèià ir dirbanèià kaip komanda bendruomenæ; besirûpinan-
ti darbuotojø kvalifikacija.

P
R

O
JE

K
TO

 „
K

A
IP

 M
U

M
S

 S
E

K
A

S
I“

 M
O

K
YK

LØ
 V

IZ
IT

IN
Ë

S
 K

O
R

TE
LË

S



14

Tauragës „Versmës“ gimnazija
J. Tumo-Vaiþganto g. 10, Tauragë
Tel. (8446) 619 47
El. p. gimnazija@tvk.lt
Interneto tinklalapis www.versme.org
Mokosi 487 mokiniai.
Dirba 32 mokytojai.
Moderni, atvira naujovëms, informacijai ir nuolatinei kaitai ugdymo ástai-
ga, aprûpinta naujausiomis informacinëmis technologijomis, orientuota á
mokiniø ávairiø gebëjimø ugdymà, profesiná informavimà ir konsultavimà,
lygiø galimybiø sudarymà, geresnës ugdymo kokybës uþtikrinimà, sëk-
mingà neágaliø jaunuoliø integravimà á visuomenæ.

Ukmergës Dukstynos pagrindinë mokykla
Vaiþganto g. 44, Ukmergë
Tel. (8340) 652 90
El. p. dukstyna@dukstyna.lt
Interneto tinklalapis www.dukstyna.lt
Mokosi 872 mokiniai.
Dirba 63 mokytojai.
Mokykla – tai veiksmingai besimokanti bendruomenë: tikslingai ir planin-
gai diegianti naujoves bei kurianti ir palaikanti pozityvià šiuolaikinæ moky-
mosi aplinkà. Mokykloje teikiamas kokybiškas pradinis ir pagrindinis išsila-
vinimas naudojant tinkamas mokymo priemones, naujus vertinimo bûdus,
modernias informacines technologijas. Bendruomenës komandos aktyviai
dalyvauja mokyklos kultûros plëtotëje ir taps kitø mokyklø ir bendruome-
niø mokytojais.

Vilniaus Mindaugo vidurinë mokykla
Mindaugo g. 9, Vilnius
Tel. (85) 2652 383
El. p. rastine@mindaugo.vilnius.lm.lt
Mokosi 663 mokiniai.
Dirba 52 mokytojai, specialusis pedagogas, logopedas, socialinis pedago-
gas ir psichologas, bibliotekininkë, skaityklos darbuotoja.
Mokyklos vizija – teikti standartus atitinkantá pradiná, pagrindiná, viduriná
iðsilavinimà, ugdyti kompetencijas ir vertybines nuostatas, individualizuoti
ir diferencijuoti ugdymo procesà pamokoje pagal mokiniø galimybes ir po-
reikius.
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ÁSIVERTINIMO PLËTRA
BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE

Rièardas ALIÐAUSKAS,
Ðvietimo ir mokslo ministerijos Strateginio planavimo ir analizës skyriaus vedëjas
dr. Rita DUKYNAITË,
Ðvietimo ir mokslo ministerijos Strateginio planavimo ir analizës skyriaus vedëjo pava-
duotoja

Vis dar aktualu. Ásivertinimas Lietuvoje – jau nebe naujiena. Turime atnaujin-
tà vidaus audito metodikà, kurià kûrë paèios mokyklos. Ðis leidinys taip pat
yra mokyklø ir Nacionalinës mokyklø vertinimo agentûros bendro darbo re-
zultatas. Ásivertinimo ir apskritai kokybës vadybos plëtotë yra siûloma kaip
vienas ið Valstybinës ðvietimo strategijos (2003–2012) ágyvendinimo antrojo
etapo (2008–2012) prioritetø. Kartu tebëra aktualu gerai suvokti ásivertinimo
apskritai ir atskirø jo darbø prasmæ, svarbu, kad ði veikla taptø natûraliu kas-
dienio darbo elementu. Tebëra aktualu gludinti praktines ðios veiklos techno-
logijas, kad jos bûtø artimos mokyklos gyvenimo bûdui, organizacijos kultû-
rai. Ásivertinimas plëtojamas ir kitose ðvietimo pakopose, o bendrojo lavini-
mo mokyklos gali pagrástai didþiuotis lyderio pozicija ir dalytis patirtimi su
kitais.

Kas buvo ir kas nauja. Dabar sunku bûtø tiksliai ávardyti, kada ir kas
pradëjo ðalyje domëtis ásivertinimu bei platinti jo idëjà. Tai prasidëjo jau se-
niai. Ásivertinimo technologijomis nuo seno domëjosi kai kurios mokyklos
(Vilniaus Gabijos ir Vasilijaus Kaèalovo,  Ðiauliø Didþdvario, Molëtø gimnazi-
jos, Panevëþio „Vyturio“ ir Pakruojo rajono Þeimelio vidurinës mokyklos bei
kt.), Këdainiø ir kiti mokytojø ðvietimo centrai. Þmonës patys ieðkojo uþsie-
nyje atitinkamos praktikos pavyzdþiø, adaptavo ir savarankiðkai bandë juos
taikyti savo mokyklose. Ásivertinimo kultûra apskritai buvo gana gerai þino-
ma gimnazijose ir siekianèiose gimnazijos statuso mokyklose – jà diegti ska-
tino gimnazijos pripaþinimo procedûros.

Ásivertinimo idëja plito ir per ávairius seminarus, kuriuos vedë ne tik uþ-
sienio, bet ir Lietuvos lektoriai. Mokyklos daþnai praðydavo ávairios papildo-
mos medþiagos, klausimynø pavyzdþiø, rodikliø sàraðø ir pan. Ðio straipsnio
autoriams patiems teko vesti nemaþai tokiø seminarø, dalytis þinoma kitø
ðaliø patirtimi, o lankantis svetur specialiai domëtis ðia tematika, kaupti ver-
tingà praktinæ medþiagà bei valstybinio statuso metodikas (Ðkotijos, Dani-
jos, Norvegijos, Izraelio, JAV, Naujosios Zelandijos, Estijos ir kt.). Parengëme

ir iðsamø ðvietimo stebësenos diegimo ðalyje projektà bei paramos paraiðkà
Britø tarybai. Vëliau buvo priimti sprendimai ið ðio projekto finansuoti tik
mokyklø audito dalá, talkon pakvietus ávarius lektorius, mokslininkus, kuriø
dauguma jau ir anksèiau skelbë ðias idëjas Lietuvoje.

Platesnio projekto idëja nebuvo pamiršta. Tarp antrojo švietimo refor-
mos etapo prioritetø patvirtinus stebësenos ir audito diegimo uþdavinius bu-
vo parengtas Ðvietimo kokybës vadybos sistemos diegimo projektas, tapæs
jau pasibaigusios Mokyklø tobulinimo programos dalimi. Ankstesnio projek-
to metu buvo sukurta Bendrojo lavinimo mokyklø vidaus audito metodika, o
naujajame projekte uþsibrëþtas uþdavinys – iðmokyti visas mokyklas naudo-
tis ðia metodika, konsultuoti jas bei parengti iðorës audito metodikà. Dar-
bams ëmësi vadovauti dabartinis Nacionalinës mokyklø vertinimo agentû-
ros direktorius Graþvydas Kazakevièius. Ðvietimo kokybës vadybos siste-
mos projektu siekta analogiðkà ásivertinimo, vertinimo ir tobulinimo kultûrà
diegti ðvietimo sistemoje – nuo mokyklø iki ðvietimo valdymo ástaigø regio-
no bei nacionaliniu lygmenimis. Darbai apibendrinti Ðvietimo ástatyme nu-
matytu Valstybës ðvietimo stebësenos tvarkos apraðu ir ministro ásakymu
patvirtintais švietimo rodikliais. Ágyvendinant Mokyklø tobulinimo progra-
mà pradëtas naujas – vidaus audito metodikos atnaujinimo – projektas. Jo
pagrindiniais kûrëjais pasirinkti nebe mokslininkai, lektoriai, ekspertai, o mo-
kyklos, pajëgianèios apibendrinti savo patirtá ir ieðkoti priimtinesniø, pato-
gesniø metodø. Ðiame leidinyje spausdinama atnaujinta ir ministro ásakymu
patvirtinta metodika. Tai ypatingas ávykis ðalyje – teisës aktà parengë  moky-
tojai, mokyklø vadovai.

Technologija, kuri pagrásta natûraliu mokymusi. Dar kartkartëmis ið-
sakoma abejoniø dël ásivertinimo, kaip papildomo darbo mokytojui, jo ati-
traukimo nuo mokiniø, „popieriø“ gausos. Dar reikia priimti ðià naujovæ
kaip natûralø gyvenimo ðiuolaikinëje organizacijoje elementà, mokytis ap-
galvoti savo veiklà ir nuolat siekti daugiau. Puiku, kai á darbà einama kurti ir
ágyti patirties –  ne tik atlikti savo funkcijø. Svarbu darbe jausti gyvenimo ir
savæs realizavimo ieðkojimø pilnatvæ,  kaip dera rûpintis savo darbo koky-
be, o ne tik taikstytis su rutina, teisintis, kad „dirbame taip gerai, kaip tuo
metu leidþia aplinkybës“. Geresnis savæs ir savo darbo vaisiø paþinimas gali
suþadinti naujø minèiø, kà galima tobulinti, daryti veiksmingiau, kokios
veiklos (niekam nereikalingos) atsisakyti, ko svarbaus neiðleisti ið akiø dir-
bant „kaip iðeina“. Tyrëjai ne kartà árodë: vadinamasis „atitraukimas nuo
darbo“ refleksijos ir perplanavimo tikslais ið tikrøjø netrukdo – jis  didina
sëkmæ. Þinoma, jei tai nedaroma formaliai dël kryþiuko ir „popieriø“ pildy-
mo, jei nuoðirdþiai siekiama save paþinti ir tobulinti.
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Mokytis ir keisti áproèius yra natûralu – mes nuolatos galvojame, kaip
sekësi pamoka, kà reikëtø kità kartà arba rytoj su kita klase daryti kitaip, ir
pan. Kartais svarstoma, kam reikia vidaus audito, jei mes ir taip apie savo
darbà nuolatos galvojame, mokomës ið savo nesëkmiø, bandome vëliau da-
ryti kitaip, ir t. t. Pasijuskime mokiniu, kuris mokosi ir geografijos, ir matema-
tikos, ir kalbø, ir turi popamokinës veiklos, ir pertraukø, ir t. t., susitinka ir su
suaugusiais, ir su bendraamþiais, bendrauja ir formalioje, ir neformalioje ap-
linkoje. Turëdamas tiek daug sudëtingø ryðiø jis patiria ávairiø taisykliø, nor-
mø, mokyklos kultûros raiðkà. Vadinasi, pedagogams reikia reflektuoti ne vien
savo asmeniná darbà, bet ir tai, kaip mokinys patiria bendrà visø darbà, ir tai,
ko net nevadiname darbu – buvimà mokykloje. Ar tam pakanka reflektuoti
tik save? Akivaizdu, kad ne. Reikia papildomø pastangø, kad suvoktume, koks
bendras mûsø visø (ir vaiko bendraklasiø, ir kitø mokyklos mokiniø, ir pagal-
binio mokyklos personalo) poveikis vaikui, kokia mokyklos gyvenimo bûdo,
elgesio su sveèiais, lankytojais tradicijø átaka jam. Mokykla – ne vien þiniø
perteikëja. Mokykla – tai gyvenimo bûdo, charakterio, áproèiø, pasitikëjimo
savimi, kûrybingumo, laisvo ir socialaus þmogaus ugdytoja. Reflektuoti, ási-
vertinti reikia ir bendro darbo rezultatus –  ne vien asmeninio. Nepakanka
kiekvienam mokytojui tai daryti patyliukais – tam reikia susiburti. Kitaip –
anksti daryti iðvadà, kad jau viskà darome gerai. Èia kaip krepðinio rungtynë-
se: nepakanka vien gero vieno ar keliø þaidëjø þaidimo – reikia ir komandos
darbo. (Lietuvos krepðininkai garsëja komandos þaidimu. Gal verta toká stiliø
sukurti kiekvienoje mokykloje?)

Organizacijos pagrindas – susitarimai. Ið kur mes þinome, kad kiekvie-
nas á tà paèià pusæ kreipiame mokyklà kaip vaiko bûties terpæ? Ar puoselëja-
me tas paèias vertybes, normas, principus, taisykles? Jei mokykloje nëra ben-
drumo, jei daug dalykø paliekama savieigai, ar tada vaikas pasàmonëje nesu-
sikuria socialinio gyvenimo modelio, pagal kurá kiekvienas tempia tik á save,
veikia tik dþiungliø ástatymas, iðlieka stipriausieji, o iniciatyvos, kitoniðku-
mas baudþiami? Ar suteikiame vaikui bendruomeninio gyvenimo, socialinës
sanglaudos ágûdþiø ir áproèiø? Viskas prasideda nuo kalbëjimosi, kaip mes,
dirbantieji ðioje mokykloje, suprantame pasaulá, visuomenæ, savo organizaci-
jà, kokiø normø, taisykliø patys laikomës ir kokius áproèius, ágûdþius, verty-
bines nuostatas siekiame perteikti vaikams. Atsakant á ðiuos ir kitus mokyk-
loje kylanèius klausimus iðsiaiðkinama, kaip mes suprantame mokyklà, savo
pareigas, ko esame pasiryþæ siekti, kà pajëgiame nuveikti. Tai – iliustracijø
kûrimas. Turbût pamaþu turëtø bûti suprasta, kad jos kuriamos ásisàmoninus
veiklos prasmes, be ne dël kryþiuko ir ne todël, kad taip nurodyta vidaus
audito metodikoje. Svarbus yra ne iliustracijos kaip ásivertinimo technologi-

jos dalies pavadinimas, o kalbëjimasis ir susitarimas, ko mes ðioje mokykloje
siekiame, kaip suprantame savo darbà. Svarbu susitarti, kokià átakà norëtume
padaryti vaikams atlikdami savo socialinæ misijà, kuriai pasiryþome pasirink-
dami mokytojo profesijà ir darbà. Galime nevadinti to iliustracijomis – galime
vadinti idealais, vizijomis, tikslais, mokyklos filosofija. Tai esmës nepakeis.
Kalbëtis, tartis ir susitarti, o susitarimus fiksuoti dokumentuose – privalome.
Vidaus auditu tik pripaþástama ði bûtinybë ir skatinama tam skirti laiko. Be
bendrø susitarimø, puoselëjamø vertybiø nesame kokybiðka mokykla, aukð-
tos kultûros organizacija – esame tik privaèiø, tarpusavyje nesusijusiø pasi-
matymø vieta. Ir tuomet esame panaðûs á gatvæ, kuria vaikšto menkai paþás-
tami, maþai bendraujantys atsitiktiniai praeiviai, nesirûpinantys nei jos ðvara,
nei groþiu, nei patogumu.

Ar susitarimai virsta áproèiais? Kalbëtis svarbu, nes pokalbiai gerina mû-
sø supratimà, parodo, kur mûsø nuomonës sutampa, o kur dar turime kalbëtis
ir ieðkoti bendros vizijos. Ir to nepakanka. Þinoma, galime teisintis, kad ir taip
pasikalbame mokykloje apie viskà – kai kuo pasidþiaugiame, dël kai ko pasi-
bëdojame, pasikeièiame nuomonëmis. Pasikalbëjæ su vienu, kitu, treèiu ir su-
radæ bendraminèiø jau manome, kad taip galvoja visi ir kad taip ið tikrøjø yra.
Kitas ras kelis kitaip mananèius ir teigs, jog yra prieðingai. Audito metodikoje
siûloma plaèiojo audito metu tiksliai susiskaièiuoti nuomones, kad neapsi-
gautume ir iðvengtume nereikalingø ginèø. Metodikoje siûlomos svarbiau-
sios temos (ir veiklos rodikliai), reikëtø sekti nuomoniø tomis temomis
kaità – taip lengviau laiku nustatyti kylanèius nesklandumus ar pasidþiaugti
laimëjimais. Normalu manyti skirtingai, taèiau svarbu tiksliau þinoti, dël ko
mûsø nuomonës sutampa, o dël ko – skiriasi, ir sekti, ar tos nuomonës keièiasi.
Kodël manome skirtingai – gal tai galëtø bûti mûsø pokalbio tema? Suvoktu-
me, ar remiamës skirtingais faktais (poþymiais), ar skirtingai vertiname tuos
paèius faktus (poþymius). Jei skirtingai vertiname, tai turëtume iðsamiau dis-
kutuoti ir priimti sprendimà, kuriuo keliu einame kaip darni organizacija. Jei
tai nëra specifiniai pedagogikos dalykai, tai verta dël sprendimo tartis ir su
tëvais, ir su aukðtesniøjø klasiø mokiniais, pasidomëti, kà ðiais diskutuotinais
klausimais teigia oficialûs reglamentuojantys teisës aktai, metodinës reko-
mendacijos, mokslas, kaip tokiais atvejais elgiasi panaðios Lietuvos ar uþsie-
nio mokyklos. Kitaip tariant, reikia patikslinti savo mokyklos iliustracijas:
kokius aspektus (poþymius), kuriø raiðka gali bûti ávairi, vadiname atspindin-
èiais atitinkamo rodiklio esmæ ir lemianèiais padëtá bei kokias reikðmes (fak-
tus) laikome tinkamomis, o kokias – tobulintinomis. Jei remiamës skirtingais
faktais, tai, kaip ir su nuomonëmis, svarbu iðsiaiðkinti, kaip daþnai kartojasi
vieni ir kiti faktai, kuriø faktø daugëja ar maþëja. Faktams tiksliau suskaièiuo-
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ti (duomenims surinkti) naudojamas giluminis auditas. Jo nereikëtø suprasti
kaip kaltø ieðkojimo, bet laikyti draugiðka parama tinkamiems áproèiams, tra-
dicijoms formuoti. Juk svarbu, kad derama elgsena taptø norma, o standarti-
nës probleminës situacijos bûtø sprendþiamos tinkamai ið áproèio.

Mûsø deklaracijø, elgesio ir rezultato dermë. Harry‘o Levinsono organi-
zacijos ávaizdþio teorijoje klausiama, kiek sutampa tai, kà mes apie save skel-
biame (dokumentuose, kalbose), kaip elgiamës ið tikrøjø ir kà apie mus mano
kiti þmonës. Jei ðie trys dalykai nesutampa, tai organizacija turi dideliø sun-
kumø. Ásivertinant analizuojami visi ðie trys dalykai. Ásivertinant aiðkinama-
si, ar mokyklos dokumentai yra grindþiami vienodais principais. Tam turëtø
padëti dokumentø analizë. Bene daugiausiai duomenø galëtø bûti surenka-
ma stebint  pamokas, popamokinæ veiklà, pertraukas, susirinkimus ir t. t. Tai –

savikritiškas savo elgsenos, áproèiø stebëjimas ir faktø fiksavimas. Atliekant
platøjá audità surenkama esminë informacija apie mokyklos darbuotojø nuo-
mones (tad atliekant giluminá audità reikëtø vengti papildomø mokytojø nuo-
moniø apklausø), taèiau svarbu þinoti ir tëvø bei mokiniø nuomones atskirais
klausimais. Trys giluminio audito instrumentai – dokumentø analizë, stebëji-
mas, nuomoniø iðsiaiðkinimas – sudaro prielaidas ne tik ávertinti atskirus mo-
kyklos gyvenimo aspektus, bet ir patikrinti, ar tai, kaip mes save suprantame
ir kà apie save skelbiame, atitinka mûsø praktikà, ar mûsø ásitikinimai ir prak-
tika atitinka tai, ko ið mûsø tikisi mokiniai ir tëvai. Tai leistø geriau suprasti
mokyklos sëkmiø ir nesëkmiø prieþastis, toliau kryptingai tobulinti mokyklà
ir jos ryðius su tëvais.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ÐVIETIMO IR MOKSLO
MINISTRAS

ÁSAKYMAS
DËL BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOS VIDAUS AUDITO TVARKOS APRAÐO

PATVIRTINIMO

2007 m. liepos 18 d. Nr. ISAK-1469
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ðvietimo ástatymo (Þin., 1991, Nr. 23-593; 2003,
Nr. 63-2853; 2004, Nr. 103-3755) 56 straipsnio 17 punktu:

1. T v i r t i n u  Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito tvarkos apraðà (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. bendrojo lavinimo mokyklos, vidaus audità pradëjusios vykdyti nuo 2002–2003 arba nuo

2003–2004 mokslo metø, vidaus audità vykdo pagal ðio ásakymo 1 punktu patvirtintà Bendrojo lavini-
mo mokyklos vidaus audito tvarkos apraðà;

2.2. bendrojo lavinimo mokyklos, vidaus audità pradëjusios vykdyti nuo 2004–2005 mokslo
metø, 2007–2008 mokslo metais vidaus audità vykdo pagal Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito
metodikà, patvirtintà Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo ministro 2002 m. vasario 28 d. ásakymu
Nr. 302 (Þin., 2002, Nr. 98-4348).

3. P r i p a þ á s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo ministro 2002 m.
vasario 28 d. ásakymà Nr. 302 „Dël bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito metodikos“ (Þin., 2002,
Nr. 98-4348).

4. Ðio ásakymo 3 punktas ásigalioja nuo 2008 m. rugsëjo 1 d.

Ðvietimo ir mokslo ministrë Roma Þakaitienë
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo ministro
2007 m. liepos 18 d. ásakymu Nr. ISAK-1469

BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOS
VIDAUS AUDITO TVARKOS APRAÐAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito tvarkos apraðas (toliau –

tvarkos apraðas) reglamentuoja bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito
(toliau – vidaus auditas) tikslà, uþdavinius, principus, modelá ir jo taikymà.

2. Ðiame tvarkos apraðe vartojamos sàvokos:
Giluminis auditas – duomenimis grástas pasirinktos bendrojo lavinimo

mokyklos (toliau – Mokykla) veiklos problemos (vienos ar keliø srièiø, vienos
ar keliø temø, vieno ar keliø veiklos rodikliø) vertinimas pagal Bendrojo lavi-
nimo mokyklos veiklos kokybës vertinimo lygiø skalæ (toliau – vertinimo
lygiø skalë) (1 priedas).

Iliustracija – veiklos rodiklio lygio poþymiø apraðymas, sukuriantis prie-
laidas konkreèios Mokyklos savitumui ir ieðkojimams atskleisti.

Mokyklos vidaus auditas – veiklos kokybës nustatymas, kurio metu ver-
tintojas ir vertinamasis sutampa.

Mokytojø bendruomenë – Mokyklos mokytojai, Mokyklos vadovas, jo
pavaduotojai  ir kiti Mokyklos darbuotojai, ugdantys mokinius ir teikiantys
pagalbà mokiniams ir jø ðeimoms.

Platusis auditas – visø mokytojø bendruomenës nariø Mokyklos veiklos
ávertinimas pagal vertinimo lygiø skalæ, teikiantis informacijà apie Mokyklos
veiklos kokybæ, padedantis suformuluoti Mokyklos veiklos problemas.

Tema – Mokyklos veiklos srities detalesnis, patikslinantis aspektas.
Veiklos kokybës lygis – kiekybinë kokybës iðraiðka.
Veiklos rodiklis – Mokyklos veiklos matmuo, kurio vertæ nustato pati

Mokykla.
Veiklos sritis – Mokyklos veiklos kokybës aspektas.
Kitos šiame tvarkos apraðe vartojamos sàvokos atitinka Lietuvos Res-

publikos ðvietimo ástatyme (Þin.,1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) vartoja-
mas sàvokas.

3. Vidaus audito paskirtis – padëti Mokyklos vadovui vykdyti ðvietimo
stebësenà: naudojantis apibrëþtomis sritimis, temomis ir veiklos rodikliais
ásivertinti Mokykloje teikiamo ðvietimo bûklæ ir priimti pagrástus sprendi-
mus, laiduojanèius Mokyklos veiklos tobulinimà.

4. Mokyklos vidaus auditas yra organizuojamas kaip nuolatinis, nenu-
trûkstantis, duomenimis grástas reflektavimo procesas, átraukiantis visus Mo-
kyklos bendruomenës narius.

II. MOKYKLOS VIDAUS AUDITO TIKSLAS, UÞDAVINIAI, PRINCIPAI

5. Mokyklos vidaus audito tikslas yra kurti Mokyklà kaip nuolat savo
veiklos kokybæ ásivertinanèià ir tobulëjanèià organizacijà.

6. Mokyklos vidaus audito uþdaviniai yra:
6.1. rinkti patikimus duomenis apie Mokyklos veiklà;
6.2. iðsiaiðkinti Mokyklos veiklos privalumus ir trûkumus;
6.3. susitarti dël Mokyklos tobulinimo prioritetø;
6.4. aptarti gerosios praktikos pavyzdþius ir juos skleisti.
7. Atliekant Mokyklos vidaus audità laikomasi objektyvumo, kolegialu-

mo, konfidencialumo principø.

III. MOKYKLOS VIDAUS AUDITO MODELIS

8. Mokyklos vidaus audito modelá sudaro:
8.1. Mokyklos veiklos rodikliai (2 priedas);
8.1.1. Mokyklos veiklos sritys (Mokyklos kultûra, ugdymas ir mokyma-

sis, pasiekimai, pagalba mokiniui, Mokyklos valdymas);
8.1.2. temos, sukonkretinanèios kiekvienà Mokyklos veiklos vertinimo sritá;
8.1.3. veiklos rodikliai, atskleidþiantys veiklos srièiø ir temø turiná, orien-

tuojantys á siekiamà rezultatà;
8.1.4. veiklos rodiklius apibûdinantys paaiðkinimai, skirti rodikliø iliust-

racijoms kurti.
8.2. Iliustracijos. Tai mokytojø bendruomenës susitarimas dël savo veik-

los kokybës vertinimo. Jos naudojamos konkretiems veiklos rodikliams áver-
tinti pagal vertinimo lygiø skalæ remiantis duomenimis. Mokykla kuria ant-
rojo bei ketvirtojo lygio iliustracijas atsiþvelgdama á Mokyklos ekonominá,
socialiná, kultûriná kontekstà, veiklos specifikà, tradicijas, Mokykloje veikian-
èias struktûras ir darbo organizavimo bûdà.

8.3. Duomenys. Duomenys renkami sukurtoms iliustracijoms matuoti.
Mokykla pasirenka duomenø rinkimo metodus (stebëjimas, diskusijø grupë, B
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interviu, anketa ir kt.), ðaltinius, pasirengia duomenø rinkimo instrumentus ir
renka duomenis.

8.4. Veiklos privalumai ir trûkumai. Juos Mokykla iðskiria surinkusi, ap-
dorojusi ir iðanalizavusi duomenis ir jø pagrindu ávertinusi Mokyklos veiklos
rodiklius pagal vertinimo lygiø skalæ.

8.5. Mokyklos veiklos tobulinimo kryptys ir prioritetai. Juos Mokyklos
bendruomenë iðkelia remdamasi iðskirtais Mokyklos veiklos privalumais ir
trûkumais.

IV. MOKYKLOS VIDAUS AUDITO ORGANIZAVIMAS

9. Mokyklos vidaus auditas vykdomas nuolat.
10. Mokyklos vidaus audità inicijuoja Mokyklos vadovas, kuris suburia

vidaus audito koordinavimo grupæ, sudaro sàlygas vidaus auditui vykdyti, jo
rezultatams panaudoti.

11. Mokyklos vidaus auditas vykdomas šiais etapais: pasirengimas, pla-
tusis auditas, giluminis auditas, atsiskaitymas ir informavimas.

12. Pasirengimo metu suburiama vidaus audito koordinavimo grupë, ku-
ri planuoja, organizuoja ir koordinuoja visà vidaus audito procesà; prireikus
organizuojamas mokytojø bendruomenës mokymas apie vidaus audito mo-
delio taikymà.

13. Platusis auditas atliekamas kasmet, rekomenduotina tuo paèiu metu;
plaèiojo audito metu:

13.1. kiekvienas mokytojø bendruomenës narys individualiai ávertina Mo-
kyklos veiklà pagal visus Mokyklos veiklos rodiklius, naudodamasis rodikliø
paaiðkinimais ir remdamasis savo nuomone bei patirtimi pagal vertinimo ly-
giø skalæ;

13.2. vidaus audito koordinavimo grupë apdoroja ir iðanalizuoja rezulta-
tus ir jais remdamasi nustato Mokyklos veiklos privalumus ir trûkumus;

13.3. vidaus audito koordinavimo grupë pristato Mokyklos veiklos pri-
valumus ir trûkumus mokytojø bendruomenei, kuri susitaria, kokià veiklos
problemà nagrinëti giluminio audito metu;

13.4. plaèiojo audito rezultatai gali bûti naudojami Mokyklos informaci-
nës sistemos duomenø bazei; mokytojø bendruomenës nariø nuomoniø apie
Mokyklos veiklos kokybæ kaitos analizei;

14. Giluminio audito metu vidaus audito koordinavimo grupë planuoja
ir vykdo pasirinktos Mokyklos veiklos problemos ávertinimo darbus:

14.1. inicijuoja ir koordinuoja pasirinktà veiklos problemà nusakanèiø

veiklos rodikliø antrojo ir ketvirtojo lygio iliustracijø  kûrimà bei visø moky-
tojø bendruomenës nariø susitarimà dël jø;

14.2. nustato vertinimo objektus, šaltinius, metodus, priemones ir kt.;
14.3. organizuoja duomenø rinkimà;
14.4. apdoroja ir analizuoja surinktus duomenis;
14.5. mokytojø bendruomenei pateikia duomenø rinkimo rezultatus ið-

skirdama Mokyklos veiklos privalumus ir trûkumus; mokytojø bendruome-
në susitaria dël veiklos tobulinimo prioritetø;

14.6. rengia vidaus audito ataskaità ir veiklos tobulinimo rekomendaci-
jas.

15. Atsiskaitymas ir informavimas apie Mokyklos vidaus audito rezulta-
tus:

15.1. vidaus audito koordinavimo grupë ir Mokyklos vadovas atsiskaito
Mokyklos bendruomenei apie vidaus audito procesà ir rezultatus;

15.2. Mokyklos vadovas informuoja apie vidaus audito rezultatus stei-
gëjà, Nacionalinæ mokyklø vertinimo agentûrà;

15.3. Mokyklos vadovas vidaus audito rezultatus paskelbia viešai.
16. Vidaus audito rezultatai naudojami  sudarant strateginá Mokyklos

planà ir metinæ Mokyklos veiklos programà, siejami su mokytojø veiklos ver-
tinimu.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Uþ Mokyklos vidaus audito vykdymà mokama teisës aktø nustatyta
tvarka.

18. Vidaus audito metu gauti duomenys yra konfidenciali Mokyklos in-
formacija. Mokykla savo nuoþiûra gali vidaus audito duomenis teikti kitiems
asmenims ar institucijoms.
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Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito tvarkos apraðo
    1  p r i e d a s

BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBËS VERTINIMO LYGIØ SKALË

 4 lygis 
 

3 lygis 
 

2 lygis 
 

1 lygis 

Įvertinimas labai gerai 
 

gerai patenkinamai nepatenkinamai 

Įvertinimo apibūdinimas Vyrauja teigiami požymiai, 
stipriosios savybės 
 

Stipriųjų savybių daugiau nei 
trūkumų 

Yra rimtų trūkumų Vyrauja trūkumai 

Aprašomieji kokybės 
epitetai 

Veiksminga, spartus tobulėjimas, 
išskirtinė, kryptinga, originali, 
ypatinga, įspūdinga, savita, puiki, 
labai paveiki, nepriekaištinga, 
kūrybiška 

Pakankamai kryptinga, 
tinkama, paveiki, turi savitų 
bruožų, potenciali, lanksti 

Nebloga, vidutiniška, priimtina, 
nesisteminga, neišskirtinė  

Nepakankama, neveiksminga, 
nevykusi, netinkama, 
nekonkreti, neperspektyvi, 
rizikinga 

Išvada Verta paskleisti už mokyklos ribų 
(regione, šalyje) 

Verta paskleisti pačioje 
mokykloje 

Tinkama, bet yra ką tobulinti, 
verta sustiprinti ir išplėtoti 

Būtina imtis radikalių pokyčių, 
reikalinga skubi pagalba  
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Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito tvarkos apraðo
    2 p r i e d a s

BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOS VERTINIMO RODIKLIAI

Sritis Temos Veiklos rodikliai Rodiklių paaiškinimai  
1.1.1. Vertybės, elgesio normos, 
principai 

Formalių ir neformalių idealų, normų bei principų derinys, kuris sukuria mokyklos 
charakterį ar dvasią. Jo ugdomasis poveikis: pozityvumo, stiprumo, nuoseklumo 
laipsnis.  

1.1.2. Tradicijos ir ritualai Pasikartojančios mokyklos gyvenimo formos, kurios kuria mokyklos unikalumo, 
jos veiklos bei siekių tęstinumo ir priklausymo bendruomenei, turinčiai istoriją, 
jausmą. Tradicijų kūrimas. 

1.1.3. Tapatumo jausmas Mokinių ir personalo priklausymo mokyklai jausmas. Pasitenkinimo ar didžiavi-
mosi šia priklausomybe lygis. Dėmesys kultūriniams skirtumams, lygių galimybių 
sudarymas. 

1.1.4. Bendruomenės  santykiai  Mokinių tarpusavio, personalo tarpusavio bei mokinių ir personalo santykių pobū-
dis: geranoriškumo, pagarbos, pasitikėjimo, solidarumo, mandagumo ir kt. lygis. 
Psichologinė mokyklos atmosfera. Saugumo ir ramybės lygis. Bendruomenišku-
mas: sutelktumas, sutarimas, nusiteikimas siekti bendrų tikslų, veiklos krypties 
bendrumas.  

1.1.5. Mokyklos atvirumas ir 
svetingumas 

Tėvų ir kitų mokyklos bendruomenės narių priėmimo ir santykių su jais kultūra. 
Atvirumas dialogui. 

1.1. Etosas 

1.1.6. Klasių mikroklimatas Mokinių santykiai ir savijauta klasėse. Klasės mikroklimato palankumas mokymui-
si.  

1.2.1. Asmenybės raidos lūkesčiai Asmenybės socialinio ir moralinio ugdymo tikslai ir vizijos bendrumas. Tikėjimo 
kiekvieno mokinio asmeninio tobulėjimo galimybe lygis. Asmenybės ugdymo stra-
tegijų visuotinumas: integravimas į dalykus, papildomąjį ugdymą ir visą mokyklos 
gyvenimą. 

1.2.2. Mokymosi pasiekimų lūkesčiai Pasiekimų lūkesčių lygis. Minimalaus patenkinamo (bazinio) pasiekimų lygio vi-
siems mokiniams siekimas. Kiekvieno mokinio skatinimas siekti aukščiausio jam 
įmanomo lygio. 

1.2. Pažangos 
siekiai 
 
 

1.2.3. Mokyklos kaip organizacijos 
pažangos siekis 

Mokyklos tobulėjimo siekiai. Besimokančios organizacijos bruožai. 

1.3.1. Darbo tvarka ir taisyklės Mokyklos veiklos ritmingumas, pastovumas, stabilumas. Mokytojų ir mokinių 
drausmingumas ir susitarimų laikymasis.  Tvarką ir drausmę palaikančių reikalavi-
mų aiškumas ir apibrėžtumas. Taisyklių ir kitų reikalavimų visuotinumas, teisingu-
mas, priimtinumas.    

1. Mokyklos 
kultūra 

1.3. Tvarka 

1.3.2. Pageidaujamo elgesio 
skatinimas 

Palankaus emocinio klimato mokytis kūrimas. Skatinimų sistema ir politika mo-
kykloje. Skatinimų ir bausmių dažnumo santykis. Reagavimo, pažeidus mokyklos 
gyvenimo normas, pastovumas. Sankcijų apibrėžtumas, susitarimo dėl jų lygis. 
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Sritis Temos Veiklos rodikliai Rodiklių paaiškinimai  
 

 
1.3.3. Aplinkos jaukumas Aplinkos tinkamumas mokytis,  bendrauti ar ilsėtis (kabinetai, biblioteka ir skai-

tykla, valgykla, kitos bendrosios erdvės). Šilumos suteikiančių elementų ir švaros 
bei tvarkos derinys, estetiškumas. 

1.4.1. Mokyklos vaidmuo vietos 
bendruomenėje 

Mokyklos funkcijos, reikšmė, svarba ir statusas bendruomenėje. 

1.4.2. Partnerystė su kitomis 
institucijomis 

Bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: kitomis mokyklomis, 
švietimo ir kultūros centrais, policija, sąjungomis ir draugijomis, bažnyčia ir kt. 
Partnerystė su užsienio institucijomis, mokinių ir mokytojų dalyvavimas tarptauti-
nėse mainų programose. 

 

1.4. Mokyklos 
ryšiai 

1.4.3. Mokyklos įvaizdis ir viešieji 
ryšiai 

Visuomenės žinios apie mokyklą ir požiūris į ją. Mokyklos įvaizdžio kūrimas: in-
formavimo apie mokyklos veiklą kultūra. 

2.1.1. Ugdymo programos Bendrųjų programų ir mokytojų teminių planų dermė. Turinio (žinių, ugdomų ge-
bėjimų ir nuostatų) aktualumas, modernumas ir priimtinumas mokiniams. Turinio 
apimtis, dalių subalansavimas; vidinis integralumas, nuoseklumas ir logiškumas. 
Sudėtingumo lygis ir tinkamumas mokymosi pažangai. 

2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai Bendrojo ugdymo plano ir mokyklos ugdymo plano santykis. Tvarkaraščių patogu-
mas mokiniams. Individualūs mokinių planai. 

2.1.3. Dalykų ryšiai ir integracija Susijusių dalykų programos, jų suderinimas laiko, turinio, apimties atžvilgiu. In-
tegruotos pamokos, projektai, renginiai. 

2.1.4. Pasirenkamosios programos Pasirenkamųjų programų pasiūlos ir paklausos atitiktis. 

2.1. Bendrasis 
ugdymo 
organizavimas 

2.1.5. Neformalusis vaikų švietimas 
(papildomasis ugdymas)  

Papildomojo ugdymo programų pasiūlos ir paklausos atitiktis. 

2.2.1. Mokytojo veiklos planavimas Metų, temos, ciklo, savaitės, pamokos planavimas, laiko pajautimas ir valdymas 
bei jo racionalus panaudojimas atsižvelgiant į mokinių išmokimą. Mokymosi užda-
vinių kėlimas ir formulavimas. 

2.2.2. Pamokos struktūros kokybė  Uždavinių apibrėžtumas. Pamokos uždavinių ir bendrųjų bei tarpinių dalyko/ugdy-
mo tikslų santykis. Pamokos struktūros logiškumas, pagrįstumas. Uždavinių, turi-
nio, metodų ir mokymo priemonių dermė. 

2.2. Pamokos 
organizavimas 

2.2.3. Klasės valdymas Mokinių darbo organizavimas. Darbingo klimato sukūrimas ir dėmesio palaiky-
mas. Pamokos laiko panaudojimo racionalumas ir veiksmingumas. Destruktyvaus 
elgesio, konfliktų ir kitų problemų sprendimas.  

2.3.1. Mokymo nuostatos ir būdai  Dėmesys mokymosi poreikiams ir stiliams. Ugdomosios veiklos formų (strategijų, 
būdų, metodų, užduočių) tinkamumas mokymosi motyvacijai ir mokinių aktyvu-
mui palaikyti. Individualaus, grupinio ir visos klasės mokymo(si) derinimas. 

2.3.2. Mokymo ir gyvenimo ryšys Ugdymo turinio aktualizavimas, susiejimas su mokinių patirtimi, interesais, prakti-
niais poreikiais. Žinių praktinis taikymas. 

2. Ugdymas ir 
mokymasis 

2.3. Mokymo 
kokybė 

2.3.3. Mokytojo ir mokinio dialogas Mokinių informavimas apie pamokos paskirtį ar uždavinius.  Mokytojo(s) aiškini-
mo,  demonstravimo ir nurodymų suprantamumas. Padedantis mokytis ir kuriantis 
pasitikėjimą kalbėjimasis ir diskutavimas. Veiksmingas pagyrimų naudojimas. 
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2.3.4. Išmokimo stebėjimas Tinkamas patikrinimo, kiek mokiniai suprato ar ką išmoko, dažnumas. Kiekvieno 
mokinio matymas. Grįžimas prie nesuprastų ar neišmoktų dalykų. Klaidų taisymas. 
Išmokimo tikrinimo formų veiksmingumas ir priimtinumas jų sukeliamos įtampos 
požiūriu. 

 

2.3.5. Namų darbai Namų darbų tikslingumas ir ryšys su darbu klasėje. Namų darbų apimtys. 
2.4.1. Mokymosi motyvacija Mokinių noro mokytis, aktyvumo ir pasitikėjimo savo jėgomis lygis. Atsakomybė 

už savo mokymąsi: lankomumas, namų darbų atlikimas. Mokinių įsitraukimo per 
pamoką lygis. 

2.4.2. Mokėjimas mokytis Gebėjimas savarankiškai atlikti užduotis: pasirinkti atlikimo būdą, susirasti reikia-
mą informaciją ir ją tinkamai naudoti. Gebėjimas vertinti savo mokymąsi. Savo 
mokymosi sunkumų, problemų suvokimas ir gebėjimas jas spręsti. 

2.4. Mokymosi 
kokybė 

2.4.3. Mokymasis bendradarbiaujant Mokinių gebėjimas ir noras dirbti bendradarbiaujant įvairiomis aplinkybėmis įvai-
rios sudėties ir dydžio grupėse. Mokinių savitarpio pagalba mokantis. 

2.5.1. Mokymosi poreikių nustatymas Mokymosi poreikių ir kliūčių vertinimo sistemingumas ir tikslumas. 2.5. Mokymo ir 
mokymosi 
diferencijavimas  

2.5.2. Mokymosi veiklos 
diferencijavimas 

Veiklos, turinio ir mokymosi tempo parinkimas atskiriems mokiniams bei jų gru-
pėms pagal poreikius ir gebėjimus. 

2.6.1. Vertinimas kaip pažinimas Mokymo ir mokymosi proceso vertinimu grįstas jo pažinimas. Vertinimo metu su-
rinktos informacijos naudojimas ugdymui planuoti ir koreguoti. 

2.6.2. Vertinimas kaip ugdymas Vertinamosios informacijos, skirtos mokiniui, pastovumas, aiškumas, naudingu-
mas. Pagyrimų ir paskatinimų bei kritikos dažnumo santykis. Žodinio (aprašomojo, 
paaiškinamojo) vertinimo ir  vertinimo balais dažnumo santykis. Mokymosi verti-
nimo sistemos (kriterijų, organizavimo) aiškumas ir pagrįstumas. 

 

2.6. Vertinimas 
ugdant 

2.6.3. Vertinimas kaip informavimas Tėvų (globėjų) informavimo apie vaikų sėkmę mokantis dažnumas ir kokybė. In-
formavimo procedūrų apibrėžtumas. Informavimo tikslai. 

3.1.1. Atskirų mokinių pažanga Kiekvieno mokinio daroma pažanga, palyginti su ankstesniais akademiniais įvairių 
sričių pasiekimais. Pažangos tempas. Asmenybės ir socialinės raidos pažanga: ver-
tybių, nuostatų, gebėjimų ir kt. kaita. 

3.1. Pažanga 

3.1.2. Mokyklos pažanga Mokyklos indėlio į visų tam tikros klasės mokinių pasiekimus, palyginti su pradi-
niu lygiu arba panašios socialinės-kultūrinės aplinkos mokyklomis, kaita. 

3.2.1. Akademiniai pasiekimai Mokymosi rezultatai, jų tolygumo ir visuotinumo laipsnis. Pasiekimų lygis pagal 
standartus. Egzaminų rezultatai. Lyginamųjų mokinių pasiekimų testų rezultatai. 

3.2.2. Kiti pasiekimai Dalyvavimas visuomeninėje veikloje. Mokinių pilietinis aktyvumas: dalyvavimas 
visuomeninėse ar savivaldos organizacijose, pilietinėse akcijose, socialinėje gailes-
tingumo ir panašioje veikloje. Sportiniai pasiekimai. Kūrybiniai pasiekimai. Daly-
vavimas ir pasiekimai olimpiadose, konkursuose, projektuose. 

3. Pasiekimai 

3.2. Mokymosi 
pasiekimai 

3.2.3. Tolesnio mokymosi sėkmė Perėjusių į kitas mokyklas mokymosi sėkmingumas. Mokymosi tęsimo lygis bai-
gus programą. 

4. Pagalba 
mokiniui 

4.1. Rūpinimasis 
mokiniais 
 

4.1.1. Bendroji rūpinimosi mokiniais 
politika 

Mokyklos susitarimai dėl pagalbos mokiniams ir jų apsaugos nuo prievartos, nusikals-
tamumo, žalingų įpročių ir jų laikymasis. Personalo pasidalijimas rūpinimosi pareigo-
mis ir savo atsakomybės suvokimas. Pagalbos priemonių dermė ir jų tikslingumas. 

Sritis Temos Veiklos rodikliai Rodiklių paaiškinimai  
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4.1.2. Mokinių asmenybės ir socialinė 
raida 

Mokinių saugumo, savigarbos, pasitikėjimo savimi, savarankiškumo ir gebėjimo 
gyventi su kitais lygis. Mokinių daroma pažanga šiose srityse. 

4.2.1. Pagalba mokantis Mokymosi palaikymas: konsultavimas, pagalba ilgesnį laiką nelankiusiems mo-
kyklos, mokymosi sunkumų, elgesio sutrikimų turintiems mokiniams; mokymosi 
motyvacijos koregavimas. 

4.2.2. Psichologinė pagalba Dėmesys mokinių psichologinėms problemoms ir jų sprendimas. Psichologinės pa-
galbos paklausos ir pasiūlos atitiktis. Lankstumas organizuojant psichologinę pa-
galbą. 

4.2. Pedagoginė, 
psichologinė  ir 
socialinė pagalba 

4.2.3. Socialinė pagalba Mokyklos informuotumo apie mokinių socialines problemas lygis. Socialinės pa-
galbos organizavimas mokykloje. 

4.3.1. Specialiųjų poreikių mokinių 
ugdymas 

Mokyklos pasirengimas specialiųjų poreikių mokinių  integracijai. Mokinių specia-
liųjų ugdymosi poreikių tenkinimas. Specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo 
veiksmingumas. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo organizavimo veiksmingu-
mas. Specialiųjų poreikių mokinių mokytojams ir tėvams teikiama specialistų pa-
galba. 

4.3. Specialiųjų 
mokymosi 
poreikių 
tenkinimas 

4.3.2. Gabių vaikų ugdymas Dėmesys ypač gabių vaikų mokymosi poreikiams ir jų ugdymo organizavimas. 
4.4.1. Pagalba renkantis mokymosi 
kryptį 

Mokinių informavimo apie individualaus dalykų pasirinkimo galimybes ir pasek-
mes kokybė. Individualus konsultavimas ir pagalba renkantis mokymosi kryptį. 

4.4.2. Pagalba renkantis mokyklą Mokinių informavimas apie tolesnio mokymosi galimybes. 

4.4. Pagalba 
planuojant karjerą  

4.4.3. Profesinis švietimas Informavimas apie profesijas, jų paklausą ir specialybės įgijimo galimybes. Indivi-
dualus profesinis ir karjeros planavimo konsultavimas. 

4.5.1. Tėvų pagalba mokantis  Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas padedant vaikams mokytis. 

 

4.5. Tėvų 
pedagoginis 
švietimas 

4.5.2. Tėvų švietimo politika Mokyklos organizuojamas tėvų pedagoginis, psichologinis ir kitoks švietimas, 
skirtas padėti mokiniams. 

5.1.1. Mokyklos vizija, misija ir 
tikslai 

Vizijos, misijos, tikslų kūrimo būdai. Jų visuotinumo ir priimtinumo mokyklos 
bendruomenei laipsnis. 

5.1.2. Planavimo procedūros Mokyklos bendruomenės dalyvavimas planuojant mokyklos veiklą. Mokytojų ben-
dradarbiavimas. 

5.1.3. Planų kokybė ir dermė Įsivertinimo ir vertinimo išvadų naudojimas pagrindžiant strateginį planą. Strategi-
nio ir metinio plano dermė. Planų sąsajos su regiono ir šalies strateginiais priorite-
tais. Ryšys su ankstesniųjų metų planų įgyvendinimo rezultatais. 

5.1. Mokyklos 
strategija 

5.1.4. Plano įgyvendinimas ir jo 
poveikis 

Plano įgyvendinimo lygis ir įtaka mokyklos bendruomenės sutelktumui bei mokyk-
los raidai. 

5.2.1. Įsivertinimo procesas Mokytojų bendruomenės dalyvavimo vertinant mokyklos veiklą lygis. Personalo 
santykiai vertinimo metu. Vertinimo proceso sukelti santykių, sutelktumo, susikal-
bėjimo, požiūrio į darbą pokyčiai. 

5. Mokyklos 
strateginis 
valdymas 

5.2. Mokyklos 
įsivertinimas 
(vidaus auditas) 

5.2.2. Įsivertinimo rezultatų 
naudojimas 

Įsivertinimo ir kitų mokyklos vertinimo išvadų analizavimas ir naudojimas planuo-
jant bei tobulinant mokyklos veiklą. 

 

Sritis Temos Veiklos rodikliai Rodiklių paaiškinimai  
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5.3.1. Valdymo demokratiškumas Sprendimų priėmimo būdai ir kultūra. Mokyklos savivalda. Tėvų įtraukimas į mo-
kyklos valdymą ir veiklą. Vietos bendruomenės vaidmuo mokyklos savivaldoje. 
Mokinių savivalda. Informacijos sklaidos kultūra. 

5.3. Vadovavimo 
stilius 

5.3.2. Lyderystė mokykloje Iniciatyvos ir atsakomybės pasiskirstymas mokykloje. Lyderių skaičius ir sąlygos 
jiems  augti. Vidurinės grandies vadovų aktyvumas ir vaidmuo mokykloje. 

5.4.1. Personalo komplektavimas Mokyklos personalo skaičiaus, išsilavinimo ir kvalifikacijos pakankamumas. 
Trūkstamų darbuotojų paieškos politika ir įdarbinimo principai. 

5.4.2. Dėmesys personalui Pagarba personalui, skatinimas ir sąlygų sudarymas tobulinant kvalifikaciją. Perso-
nalo  patirties panaudojimas. Pradedančiųjų dirbti globa ir mokymas. 

5.4. Personalo 
valdymas 

5.4.3. Personalo darbo organizavimas Komandinio darbo skatinimas ir komandų darbo tikslingumas. Pareigų ir darbo  
krūvių paskirstymas. Aptarnaujančiojo personalo veiklos veiksmingumas. 

5.5.1. Lėšų vadyba Biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų panaudojimas, nebiudžetinių (fondų, projektų ir 
pan.) lėšų pritraukimas. 

5.5.2. Turto vadyba Materialinių išteklių kiekis, tinkamumas, pritaikymas, atnaujinimas ir turtinimas, 
jų prieinamumas ir naudojimo veiksmingumas. Informacijos šaltinių įvairovė, jų 
prieinamumas ir panaudojimas. 

 

5.5. Materialinių 
išteklių valdymas 

5.5.3. Patalpų naudojimas Racionalus mokyklos ploto, vidinių ir išorinių erdvių, patalpų pritaikymas ir nau-
dojimas ugdymo procesui. 

 

Sritis Temos Veiklos rodikliai Rodiklių paaiškinimai  
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PLAÈIOJO AUDITO LENTELË

Sritis Temos Veiklos rodikliai 1 lygis 2 lygis 3 lygis 4 lygis 
1.1.1. Vertybės, elgesio normos, principai     
1.1.2. Tradicijos ir ritualai     
1.1.3. Tapatumo jausmas     
1.1.4. Bendruomenės  santykiai     
1.1.5. Mokyklos atvirumas ir svetingumas     

1.1. Etosas 

1.1.6. Klasių mikroklimatas     
1.2.1. Asmenybės raidos lūkesčiai     
1.2.2. Mokymosi pasiekimų lūkesčiai     

1.2. Pažangos siekiai 
 
 1.2.3. Mokyklos kaip organizacijos pažangos sie-

kis 
    

1.3.1. Darbo tvarka ir taisyklės     
1.3.2. Pageidaujamo elgesio skatinimas     

1.3. Tvarka 

1.3.3. Aplinkos jaukumas     
1.4.1. Mokyklos vaidmuo vietos bendruomenėje     
1.4.2. Partnerystė su kitomis institucijomis     

1. Mokyklos kultūra 

1.4. Mokyklos ryšiai 

1.4.3. Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai     
2.1.1. Ugdymo programos     
2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai     
2.1.3. Dalykų ryšiai ir integracija     
2.1.4. Pasirenkamosios programos     

2.1. Bendrasis ugdymo or-
ganizavimas 

2.1.5. Neformalusis vaikų švietimas (papildomasis 
ugdymas) 

    

2.2.1. Mokytojo veiklos planavimas     
2.2.2. Pamokos struktūros kokybė      

2.2. Pamokos organizavi-
mas 

2.2.3. Klasės valdymas     
2.3.1. Mokymo nuostatos ir būdai     
2.3.2. Mokymo ir gyvenimo ryšys     
2.3.3. Mokytojo ir mokinio dialogas     
2.3.4. Išmokimo stebėjimas     

2.3. Mokymo kokybė 

2.3.5. Namų darbai     
2.4.1. Mokymosi motyvacija     
2.4.2. Mokėjimas mokytis     

2.4. Mokymosi kokybė 

2.4.3. Mokymasis bendradarbiaujant     
2.5.1. Mokymosi poreikių nustatymas     2.5. Mokymo ir mokymosi 

diferencijavimas  2.5.2. Mokymosi veiklos diferencijavimas     

2. Ugdymas ir 
mokymasis 

2.6. Vertinimas ugdant 2.6.1. Vertinimas kaip pažinimas     
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Sritis Temos Veiklos rodikliai 1 lygis 2 lygis 3 lygis 4 lygis 
2.6.2. Vertinimas kaip ugdymas     

  
2.6.3. Vertinimas kaip informavimas     
3.1.1. Atskirų mokinių pažanga     3.1. Pažanga 
3.1.2. Mokyklos pažanga     
3.2.1. Akademiniai pasiekimai     
3.2.2. Kiti pasiekimai     

3. Pasiekimai 

3.2. Mokymosi pasiekimai 

3.2.3. Tolesnio mokymosi sėkmė     
4.1.1. Bendroji rūpinimosi mokiniais politika     4.1. Rūpinimasis mokiniais 

 4.1.2. Mokinių asmenybės ir socialinė raida     
4.2.1. Pagalba mokantis     
4.2.2. Psichologinė pagalba     

4.2. Pedagoginė, psicholo-
ginė  ir socialinė pagalba 

4.2.3. Socialinė pagalba     
4.3.1. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas     4.3. Specialiųjų mokymosi 

poreikių tenkinimas 4.3.2. Gabių vaikų ugdymas     
4.4.1. Pagalba renkantis mokymosi kryptį     
4.4.2. Pagalba renkantis mokyklą     

4.4. Pagalba planuojant kar-
jerą  

4.4.3. Profesinis švietimas     
4.5.1. Tėvų pagalba mokantis      

4. Pagalba mokiniui 

4.5. Tėvų pedagoginis švie-
timas 4.5.2. Tėvų švietimo politika     

5.1.1. Mokyklos vizija, misija ir tikslai     
5.1.2. Planavimo procedūros     
5.1.3. Planų kokybė ir dermė     

5.1. Mokyklos strategija 

5.1.4. Plano įgyvendinimas ir jo poveikis     
5.2.1. Įsivertinimo procesas     5.2. Mokyklos įsivertinimas 

(vidaus auditas) 5.2.2. Įsivertinimo rezultatų naudojimas     
5.3.1. Valdymo demokratiškumas     5.3. Vadovavimo stilius 
5.3.2. Lyderystė mokykloje     
5.4.1. Personalo komplektavimas     
5.4.2. Dėmesys personalui     

5.4. Personalo valdymas 

5.4.3. Personalo darbo organizavimas     
5.5.1. Lėšų vadyba     
5.5.2. Turto vadyba     

5. Mokyklos 
strateginis valdymas 

5.5. Materialinių išteklių 
valdymas 

5.5.3. Patalpų naudojimas     
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AR ÁMANOMA VALDYTI DUOMENØ SRAUTUS
MOKYKLOJE?

Jolanta NAVICKAITË,
Ðvietimo ir mokslo ministerijos Strateginio planavimo ir analizës skyriaus vyriausioji spe-
cialistë

Jau kelerius metus Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose veikia ásivertini-
mo (vidaus audito) ir iðorës vertinimo (iðorës audito) sistema. Sukurtos vi-
daus ir iðorës audito metodikos padeda mokyklø bendruomenëms kalbëtis,
diskutuoti ir màstyti apie savo darbo teigiamybes ir trûkumus, tartis dël to-
lesniø mokyklos veiklos tobulinimo prioritetø, sudaro prielaidà mokyklos gy-
venime atsirasti naujai kultûrai. Nuo 2004–2005 m. m. vidaus audito metodikà
pradëjo taikyti visos Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos. Vienos jø turëjo
patirties, ágytos kuriant ir tobulinant metodikà, kitos su metodika susipaþino
pirmà kartà. Kiekviena mokykla per trejus metus, skirtus ásivertinti visoms
mokyklos veiklos sritims, patyrë ir sëkmiø, ir nusivylimø, bet kartu susikûrë
savità kalbëjimosi bûdà, paremtà vidaus audito rodikliø „kalba“.

Nuo 2005 m. atliekamos mokyklø apklausos apie vidaus audito rezulta-
tus. Mokyklomis buvo pasitikima – ne analizuojama, kaip mokyklos atlieka
vidaus audità, kokiais metodais susirenka duomenis, ar jø vertinimai yra pati-
kimi ir pan., o tik praðoma ávardyti ne daugiau kaip devynis vidaus audito
metodikos rodiklius, nurodanèius po tris svarbiausius mokyklos veiklos pra-
našumus, trûkumus ir pasirinktus tobulinti aspektus. Ðiuos skaièius kasmet
pateikdavo apie 1200 bendrojo lavinimo mokyklø. Ar gali tik devyni skaièiai
kà nors prasminga pasakyti Lietuvos ðvietimo politikos formuotojams, mo-
kyklø steigëjams ir paèioms mokykloms? Taip, jeigu juos „prakalbintume“,
jeigu á juos ásiskaitytume, jeigu jais tikëtume ir pasitikëtume, jeigu jais remtu-
mës savo veikloje.

Apibendrinus trejø metø rezultatus galima teigti, kad mokyklos aiðkiai
suvokia, jog prioritetinë jø veiklos sritis yra mokymasis ir ugdymas, todël ji
daþniausiai minima visais trimis vertinimo aspektais: pranašumø, trûkumø ir
pasirinkimo tobulinti (þr. 1 pav.).

1 pav. Mokyklos veiklos srièiø vertinimo daþnumo suvestinë (pagalbiniø rodikliø pasirinkimø skaièius
pagal sritis)

Daþniausiai mokyklos veiklos pranašumu ávardijama sritis – mokymasis
ir ugdymas, ðiek tiek reèiau – pagalba mokiniams ir etosas (þr. 2 pav.). Daþniau-
siai minimi ðie rodikliai: mokomieji dalykai, jø santykis ugdymo plane (nuro-
dë 35,4 proc. mokyklø), aplinkos svetingumas (35,3 proc.), papildomojo ugdy-
mo ir popamokinës veiklos ánaðas (31,8 proc.) bei individualiø saugumo, emo-
ciniø, fiziniø ir socialiniø poreikiø tenkinimas (30,5 proc.).

2 pav. Mokyklø veiklos pranaðumø suvestinë (veiklos rodiklá nurodþiusiø mokyklø dalis, proc.).
Stulpeliuose nurodyti skaièiai yra veiklos rodikliø numeriai A
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Iš ugdymo turinio srities mokyklos palankiausiai vertina mokomuosius
dalykus ir jø santyká ugdymo plane. Savo pranašumu tai ávardija 35,4 proc.
mokyklø. Mokyklø nuomone, jø sudaromas ugdymo planas visiðkai atitinka
mokyklos tikslus, vietos ir regiono ypatumus bei valstybës rekomendacijas;
mokomøjø dalykø santykis visiðkai atitinka valstybiniø ugdymo planø rei-
kalavimus bei gerai suderintas klasës ir pakopos lygmenimis. Kitas ugdymo
turinio srities rodiklis, kurá savo veiklos teigiamybe laiko 22,8 proc. mokyklø,
yra mokiniø poreikiø tenkinimas ir mokymo krûviai. Mokyklø nuomone, mo-
kiniams yra sudarytos sàlygos pasirinkti ir keisti mokomuosius dalykus, pro-
gramas, mokymosi profilá, uþtikrinamas mokymosi programos tæstinumas ir
perimamumas. Visi mokiniai turi galimybæ laisvai rinktis papildomus ir pasi-
renkamuosius dalykus. Sistemingai analizuojami mokiniø mokymosi krûviai.

Mokymosi pasiekimø srities vertinimas akivaizdþiai susijæs su mokyk-
los tipu – ðios srities pasiekimais labiau didþiuojamasi tose mokyklose, kurio-
se mokosi aukðtesniøjø klasiø mokiniai, laikantys egzaminus. Mokiniø mo-
kymosi rezultatus kaip savo veiklos pranaðumà nurodë 19,3 proc. mokyklø.

Mokyklos kaip savo pranaðumà ið visø veiklos srièiø daþniausiai nurodë
mokymosi ir ugdymo sritá ir jos rodiklius: ugdomosios veiklos tikslingumà ir
tinkamumà (27,9 proc.), mokytojo ir mokinio dialogà (22,3 proc.), dëstymo ir
aiðkinimo tikslingumà ir tinkamumà (20,9 proc.), tëvø informavimo procedû-
rø kokybæ (18,6 proc.) ir uþduoèiø, veiklos formø ir priemoniø parinkimà (17,3
proc.). Mokyklø nuomone, mokytojai gerai suvokia, ko ir kodël moko, ko
siekia ugdydami; taiko ugdymo metodus, atitinkanèius ugdymo tikslus, mo-
kiniø amþiø, patirtá ir galimybes; klasës ir namø uþduotis skiria pagrástai, turi
aiðkià atsiskaitymo uþ savarankiðkà darbà ir vertinimo tvarkà; á ugdymo pro-
cesà sëkmingai átraukia atskirus mokinius, jø grupes ir visà klasæ; skatina ir
palaiko mokiniø idëjas bei iniciatyvas; ugdymo problemas nuolat analizuoja
ir sprendþia kartu su mokiniais; jø aiðkinimas yra tikslus, vaizdus ir supranta-
mas mokiniams; su mokiniais aptaria ir derina veiklos tikslus; naujø dalykø
aiðkinimà grindþia mokiniø turimomis þiniomis, ágûdþiais ir galimybëmis.

31,8 proc. mokyklø ið pagalbos mokiniams srities pranašumu nurodo pa-
pildomojo ugdymo ir popamokinës veiklos ánaðà. Dëmesá individualiø sau-
gumo ir fiziniø poreikiø tenkinimui kaip mokyklos veiklos teigiamybæ nuro-
dë 30,5 proc. mokyklø. Pabrëþiama, kad mokyklose tenkinami daugumos mo-
kiniø saviugdos ir saviraiðkos poreikiai. Mokyklose vyrauja pagarba ir pasiti-
këjimas, o psichologinæ, socialinæ pagalbà teikiantys specialistai veiksmingai
bendradarbiauja su mokiniø tëvais ir mokytojais. Mokytojai nedelsiant rea-
guoja á gautà informacijà apie mokiniø saugumo, emocinius ir socialinius po-
reikius.

Vertinant mokyklos etosà (kultûrà) veiklos pranašumu daþniausiai nu-
rodomi du rodikliai: mokyklos aplinkos svetingumas (35,3 proc.) ir tapatumo
bei pasididþiavimo mokykla jausmas (25,6 proc.). Mokyklø nuomone, jø ap-
linka yra svetinga, jose veikia tëvø ir kitø asmenø sutikimo, priëmimo ir infor-
mavimo sistema, mokyklos bendruomenë tapatinasi su mokykla, didþiuojasi
ja ir dalyvauja kuriant mokyklos vizijà, filosofijà bei veiklos tikslus, prisiima
atsakomybæ uþ jø ágyvendinimà.

Vertindamos savo išteklius ir valdymà mokyklos veiklos pranaðumø nu-
rodë maþiausiai. 26,0 proc. mokyklø savo veiklos pranašumu laiko personalo
iðsilavinimà ir kvalifikacijà. Pabrëþiama, kad mokyklose dirba kompetentingi
mokytojai, turintys (visi!) reikiamà iðsilavinimà bei kvalifikacijà ir galintys
ágyvendinti mokyklos uþdavinius, patenkinti mokiniø ugdymosi poreikius.
13,3 proc. mokyklø savo pranašumu nurodo mokyklos vadovø profesinæ kom-
petencijà ir ásipareigojimà.

Išanalizavus tobulinti pasirinktø mokyklø veiklos srièiø ataskaitas ma-
tyti, kad daugiausiai dëmesio skirta mokymosi ir ugdymo srièiai (þr. 3 pav.) ir
dviem šios srities pagalbiniams rodikliams: mokiniø mokymosi motyvacijos
lygiui (38,8 proc.) ir mokiniø atsakomybei, savarankiškumui ir aktyvumui
mokantis (37,0 proc.). Palyginti daþnai pasirenkamas etoso srities rodiklis –
tëvø ar globëjø átraukimas á mokyklos veiklà (35,4 proc.).

3 pav. Tobulinti pasirinktø mokyklos veiklos srièiø suvestinë (veiklos rodiklá nurodþiusiø mokyklø
dalis, proc.). Stulpeliuose nurodyti skaièiai yra veiklos rodikliø numeriai
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Ugdymo turinio ir mokymosi bei ugdymo srièiø pasirinkimai susijæ su
mokyklos tipu. Gimnazijos daþniau nei kitø tipø mokyklos siekia tobulinti
dalykø ryðius ir integracijà (19,1 proc.). Pradinës mokyklos iðsiskiria dëmesiu
mokiniø poreikiø tenkinimui ir mokymo krûviams (15,5 proc.). Planavimo
procedûrø kokybë beveik nerûpi gimnazijoms; tobulinti ðià sritá nori 17,3 proc.
viduriniø ir 15,8 proc. pagrindiniø mokyklø. Ávairiø tipø mokyklos yra pana-
ðios dëmesiu mokiniø mokymosi rezultatams – juos gerinti rengiasi nuo 9 iki
15 proc. mokyklø. Daþnai tobulinti pasirenkami mokymosi ir ugdymo srities
rodikliai: mokymosi motyvacijos palaikymo bei stiprinimo (26,2 proc.), verti-
nimo metodø ir jø áforminimo (25,6 proc.), mokiniø mokymosi paþangos (18,1
proc.) ir vertinimo metu gautos informacijos panaudojimo (16,7 proc.). Mo-
kyklø nuomone, reikëtø per pamokas skatinti mokiniø iniciatyvà ir mokymo-
si motyvus, ugdyti savarankiðko darbo ágûdþius; skatinti mokiniø savaran-
kiðkumà, kad kuo maþiau reikëtø mokytojo tiesioginio vadovavimo; organi-
zuoti ugdomàjà veiklà taip, kad ji bûtø patrauklesnë ir prasmingesnë moki-
niams; parinkti uþduotis taip, kad jos atitiktø mokiniø galimybes; iðnaudoti
vertinimo bûdø ir metodø ávairovës galimybes; panaudoti vertinimo metu
surinktà informacijà; daþniau aptarti su mokiniais jø daromà paþangà.

Kokius veiklos trûkumus nurodë mokyklos? Kodël detaliai aptariamos
tik teigiamybës ir tobulinti pasirinktos veiklos? Dar kartà verta prisiminti – á
skaièius reikia „ásiskaityti“ ir juos „prakalbinti“. Sàmoningai nepateikiama
trûkumø analizë, nes mokyklos savo veiklai tobulinti ðiuo metu daþniausiai
pasirenka tuos rodiklius, pagal kuriuos jos jauèiasi esanèios silpnos, t. y. tobu-
linti pasirinkta veikla sutampa su mokyklø nurodytais jø veiklos trûkumais.
Mokyklos renkasi veiklos „skyliø lopymo“ taktikà, nors vadybos teorijos siû-
lo elgtis prieðingai – susitelkti á tà veiklà, kuri sekasi ir kur esi stiprus. Kodël
taip nutinka? Kiekviena mokykla galëtø suformuluoti savo atsakymà ir jam
pagrásti pateiktø argumentø. Manau, kartais yra instinktyviai pasiduodama
norui kuo greièiau paðalinti savo veiklos spragas neávertinant, kiek laiko ir
pastangø reikës bei kokiø emocijø tai sukels. Daug mieliau dirbti darbus, ku-
riuos iðmanai ir sugebi puikiai padaryti. Be to, uþplûsta teigiamos emocijos,
atsiranda vidinis nusiteikimas, motyvai. Reikia tik stabtelëti savirefleksijos
akimirkai þinant, kad visa veikla mokykloje yra susijusi – tobulinant vienà
gerai atliekamà veiklà sumaþëtø ir kitos veiklos spragø. Pavyzdþiui, trejø me-
tø vidaus audito rezultatai rodo, kad mokytojai puikiai dirba per pamokà,
taèiau mokiniams trûksta mokymosi motyvø, gebëjimo savarankiðkai moky-
tis ir pan. Ar viena ir kita veikla nëra susijusios? O gal – kaip mokome, taip ir
kiti mokosi? Paklauskime kitaip. Kodël mokytojai baigiantis dienai jauèiasi
labai pavargæ, o mokiniai gráþæ namo pasakoja, kà veikë per pamokas, o ne

apie tai, ko šiandien išmoko? Ieškodamas atsakymø á ðiuos ir panaðius klausi-
mus kiekvienas asmeniðkai ir kartu visa mokyklos bendruomenë gali rasti
puikiø sprendimø, kaip naudotis visais mokytojo turimais pedagoginiais „in-
strumentais“ ir organizuoti darbà per pamokas taip, kad stiprëtø mokiniø mo-
kymosi motyvai, plëtotøsi jø gebëjimai mokytis savarankiðkai ir pan. Norë-
dami patobulinti „Mokiniø mokymosi motyvacijos lygio“ rodiklá neiðvengia-
mai tobulinsime „Mokymosi motyvacijos palaikymo bei stiprinimo“ rodiklá.

Vidaus auditas padeda suformuluoti problemà ir skatina diskutuoti, ieð-
koti jos sprendimo bûdø, taèiau pati mokykla turi sukurti receptus. Ar tai dar
vienas papildomas darbas mokyklai? Ar ji gali tai padaryti pati? Ne. Mokyk-
loms reikia padëti ieðkoti sprendimø ir juos ágyvendinti. Mokyklos steigëjas
pirmas turi iðtiesti pagalbos rankà mokyklai.

Kiekvienos apskrities ar savivaldybës administracijos ðvietimo padali-
nys kasmet ið mokyklø gauna tuos paèius devynis skaièius. Jie lygiai taip pat
gali bûti panaudojami to regiono mokyklø veiklos kokybei analizuoti, regio-
no ðvietimo politikai planuoti, ðvietimo prioritetams iðskirti. Ið mokyklø tik
reikalaujama, kad jø strateginis planas derëtø su apskrities ar savivaldybës
ðvietimo prioritetais – mokyklos juos ágyvendintø planuodamos savo kasme-
tinæ veiklà. Mokyklos veiklos planavimo ir regiono ðvietimo politikos forma-
vimo bei ágyvendinimo dermë bus pasiekta tik tada, kai regiono ðvietimo
prioritetai bus formuluojami pagal patikimus duomenø ðaltinius, ið kuriø vie-
nas – mokyklø vidaus audito duomenys. Vidaus audito skeptikai ið karto pa-
klaus, ar vidaus audito duomenys yra patikimi, ar mokyklos pajëgia neðalið-
kai vertinti savo veiklà ir pateikti tik patikimø, árodymais, o ne nuomonëmis
grástø duomenø. Sunku vienareikðmiðkai atsakyti „taip“ arba „ne“, taèiau jei
mokyklø steigëjas netikës mokyklø renkamø duomenø patikimumu, jei nuo-
lat ieðkos papildomø ar kitø duomenø ðaltiniø, tai mokyklos ir neplëtos savo
tyrimø kompetencijos bei ágûdþiø, o vidaus audità atliks tik todël, kad reikia.
Tokiu atveju negalima kalbëti apie nuoðirdø ir produktyvø mokyklø ir steigë-
jø bendradarbiavimà. Tikrai nebus ir mokyklos veiklos planavimo bei regiono
ðvietimo politikos ágyvendinimo dermës. Kà daryti? Ðá kartà atsakymas neti-
këtai paprastas – kalbëtis ir pasitikëti.

Koks mokyklos vaidmuo renkant ir teikiant duomenis? Kartais atrodo,
kad mûsø mokyklos patenka á spàstus. Ið jø reikalaujama visokiø duomenø,
ávairiø skaièiø, siunèiama anketø, lenteliø ir praðoma jas uþpildyti. Atlikda-
mos vidaus audità mokyklos paèios sukuria ávairiø duomenø rinkimo formø,
anketø, lenteliø, blankø ir pan. Ir pats mokytojas susikuria ávairiø savo veik-
los dokumentø. Vadinasi, dokumentø, kuriuose yra kaupiami kokie nors duo-
menys, gausu, bet neaišku, ar jie racionaliai panaudojami. Manau, kad ne. A
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Norëdami valdyti mokykloje vykstanèius duomenø kaupimo ir panaudojimo
procesus turëtume aiškiai þinoti, kas, kur, kada, kokia forma ir apie kà renka
duomenis.

Pirmu duomenø srautu bûtø galima laikyti statistikos duomenis, kuriuos
kasmet mokslo metø pradþioje mokyklos áveda á mokiniø ir pedagogø duo-
menø bazes, o mokyklos steigëjas siunèia Ðvietimo informaciniø technologi-
jø centrui. Ið sudaromø statistiniø formø galima gauti visà statistinæ informa-
cijà apie mokinius ir mokytojus, o naudojantis Ðvietimo valdymo informaci-
nëje sistemoje (www.svis.smm.lt) apskrièiø, savivaldybiø ar ðalies informaci-
jos kortelëse skelbiama apibendrinta informacija – dar ir pasilyginti su kitais.
Pavyzdþiui, naudojantis mokyklos statistinëje formoje nurodomais mokiniø
ir klasiø skaièiais galima iðvesti mokyklos kontekstà nusakantá „vidutinio mo-
kiniø skaièiaus klasëje“ rodiklá. Ið vieno skaièiaus negalima daryti jokiø api-
bendrinimø ar iðvadø, taèiau apskrities ar savivaldybës informacijos kortelëje
galima rasti apskaièiuotà regiono rodiklá ir pagal tai spræsti, kaip atrodo mo-
kykla tarp kaimyniniø mokyklø. Taip pat galima pasilyginti ir su kitais, socia-
liniu ir ekonominiu kontekstu panašiais regionais bei šalies vidurkiu. Tai –
vieša, patikima ir lengvai pasiekiama informacija, kurià neretai tiesiog pa-
mirðtame. Verta atidþiai Ðvietimo valdymo informacinëje sistemoje perþiûrë-
ti apskrities ar savivaldybës lygmeniu pateikiamus statistinius rodiklius, ku-
riø nesudëtinga analizë gali bûti puikus ir patikimas ðaltinis mokyklos kon-
tekstui apraðyti.

Besirengianèio á mokyklà ar vos pradëjusio jà lankyti mokinio tëvai kar-
tu su praðymu uþpildo ir mokyklos parengtà formà, kurioje reikia pateikti
informacijos apie ðeimà, ðeimos socialiná statusà, tëvø darbovietes ir pan. Skir-
tingo tipo mokyklose tokios informacijos rinkimas gali skirtis, taèiau vieno-
kia ar kitokia forma ji tikrai yra renkama. Ðiuose praðymuose ar formose esan-
ti informacija yra puikus ðaltinis mokyklos kontekstui apraðyti. Jei ði informa-
cija kasmet sistemingai atnaujinama, tai mokykla gali jà panaudoti mokyklos
procesams ir jø rezultatams analizuoti, galima aiðkiau atskirti, kur yra mokyk-
los indëlis, o kur – mokyklos socialinio konteksto daroma átaka.

Beveik kiekvienas mokytojas ðalia kiekvienà dienà pildomo klasës die-
nyno ant stalo pasideda dar ir savo sàsiuviná ar bloknotà, kuriame yra daug tik
jam ir jo mokiniams suprantamø þenklø: pliusø, „varneliø”, rutuliukø, pieðtu-
ku áraðytø balø ir pan. Ðie mokytojø sàsiuviniai – tai informacijos apie moki-
niø daromà paþangà ðaltiniai. Jie bus labai skirtingi, jei mokykloje nëra susita-
rimø dël kiekvieno mokinio paþangos stebëjimo, taèiau gali turëti ir bendrà
struktûrà. Niekas neabejoja, kad kiekvienai mokyklai yra svarbu stebëti mo-
kiniø daromà paþangà, o jà analizuojant suteikti kiekvienam mokiniui bûtinà

pagalbà. Tik nuo paèios mokyklos ir mokytojø susitarimø priklauso, kaip mo-
kykla fiksuos ir rinks reikiamà informacijà. Paþangà fiksuoti galima tik per
vidaus audità; gali bûti kuriamos nuomoniø tyrimo anketos ar papildomi ste-
bëjimo blankai. Tai bus patikima informacija, taèiau apimanti trumpà laiko
tarpà. Jei apie vidaus audità galvojama ne kaip apie rezultatà, bet kaip apie
nenutrûkstamà procesà, tai mokiniø paþangà stebëti reikia nuolat. Jei mokyk-
los bendruomenë màsto taip pat, tai pradedant kurti mokiniø paþangos siste-
mà galima tiesiog išanalizuoti esamus ir mokytojø jau pildomus ávairius do-
kumentus, bloknotus ir sàsiuvinius, susitarti dël bendros struktûros ir nuolat
rinkti, fiksuoti bei analizuoti duomenis apie kiekvieno mokinio daromà pa-
þangà. Ðis bûdas ið pradþiø gali sukelti susierzinimà, pasiprieðinimà ar nepasi-
tenkinimà, taèiau ilgainiui duos daugiau naudos mokytojams, mokiniams ir
jø tëvams, o atliekant vidaus audità nereikës nieko papildomai kurti, o tik
pasinaudoti kiekvieno mokytojo sukauptais duomenimis.

Ar daþnai teko stebëti savo kolegø, dirbanèiø toje paèioje mokykloje,
pamokas? Á jas kaip stebëtojai daþniausiai ateina tik mokyklos direktorius bei
pavaduotojai ugdymui ir tik tada, kai mokytojas siekia bûti atestuotas. Ar
kada nors diskutavote savo mokykloje, kiek daug galima iðmokti stebint ko-
legø pamokas? Ar bandëte paþinti savo mokinius stebëdami jø mokymàsi per
kitø dalykø pamokas? Ne?! Mûsø mokyklose mokytojai dirba „uþ uþdarø du-
rø“. Nedrástama pakviesti savo kolegà á pamokà, parodyti savo darbo meto-
dus ir apie tai kartu diskutuoti. Jei kiekvienas mokytojas per vienerius mokslo
metus atvertø savo kabineto duris ir pakviestø kolegas bent á vienà pamokà,
tai vidutinio dydþio mokykloje bûtø galima pamatyti apie 40 ávairiø dalykø
pamokø. Jas stebint bûtø galima surinkti informacijà beveik visiems „ugdy-
mo ir mokymosi“ srities veiklos rodikliams, lavinti ágûdþius stebëti ir fiksuoti
per pamokà vykstanèius procesus, pasidalyti geràja patirtimi su savo kolego-
mis, diskutuoti apie geros pamokos sampratà mokykloje ir pan. Naudos turë-
tø ir vedantis atvirà pamokà, ir jà stebintis mokytojas, ir mokiniai, kurie yra
neatskiriama stebëjimo proceso dalis. Bûtina turëti stebëjimo tikslà ir susitar-
ti, kà stebësite, kaip fiksuosite ir t. t. Stebëti tik dël to, kad taip reikia, nëra
jokios prasmës. Stebëjimas pagal susitartus kriterijus leis sukaupti daug duo-
menø apie pamokà, mokykloje vykstanèio ugdymo proceso kokybæ, mokyk-
los tradicijas ir vertybes, mokyklos etosà, santykius ir pan. Atliekant vidaus
audità nereikës nieko papildomai kurti ar daryti – reikës tik susisteminti ir
apibendrinti turimus pamokø stebëjimo rezultatus.

Taip galima analizuoti dar ne vienà mokykloje vykstantá procesà, sieti já
su vidaus auditu. Mano tikslas – nurodyti màstymo kryptá, o kiekviena mo-
kykla turi apsispræsti, kaip tai darys. Màstymo kryptis ðiuo atveju yra bendro-A
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jo lavinimo mokyklø vidaus audito tvarkos apraðas, jame iðskirtos mokyklos
veiklos sritys, temos ir veiklos rodikliai. Naujos redakcijos dokumentas ne-
nurodo radikaliø pokyèiø paèiame vidaus audito procese – tik veiklos rodikliø
sàraðas yra išgrynintas. Mokyklos per trejus metus sukaupë ávairios visø vi-
daus audito etapø ágyvendinimo patirties. Kai kurios susikûrë savitas vidaus
audito atlikimo, duomenø rinkimo, analizës ir rezultatø vieðinimo sistemas.
Kitos vis dar ieðko. Ðis atnaujintas tvarkos apraðas kvieèia kartu apibendrinti
savo laimëjimus, patirtá, nuostatas, ádirbá ir pan. Prieð kuriant vidaus audito

duomenø rinkimo instrumentus vertëtø pagalvoti, kuo atliekantieji vidaus
audità gali pasinaudoti ið esamø sistemø, procesø ir rezultatø, ir tik tada nu-
spræsti, kokiø duomenø dar reikëtø rodiklio lygiui nustatyti, kokiais bûdais
juos rinkti. Turime prisiminti, kad vidaus auditas yra ne rezultatas. Duomenis
renkame ne vidaus auditui. Vidaus auditas – tai árankis, padedantis suvaldyti
duomenø srautus mokykloje. Ðá áranká ávaldyti ir profesionaliai taikyti kasdie-
niame savo darbe pajëgia kiekviena mokykla.
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VIDAUS AUDITO ORGANIZAVIMO ETAPAI

PASIRENGIMAS

Mûsø mokyklos sëkmës receptas

Jûratë BRUÞIENË,
Raseiniø r. Girkalnio pagrindinës mokyklos rusø kalbos ir pradiniø klasiø mokytoja me-
todininkë, KVA grupës vadovë

Kiekviena ástaiga, ámonë, organizacija yra savita. Niekur nerasi tokios pat
ugdymo ástaigos su tokiais pat þmonëmis, tokia paèia kultûra, tokiomis pa-
èiomis tradicijomis. Viskas, kà sukûrëme, kuriame ir kursime, yra mûsø. Mes
norime kurti ateities mokyklà kaip nuolat besimokanèià organizacijà, kurios
nariai diskutuodami, kalbëdamiesi, aktyviai veikdami aptaria savo veiklos
kokybæ, susitaria dël jos tobulinimo krypèiø bei bûdø ir siekia juos ágyvendin-
ti. Tuomet augame ir kaip asmenybës, ir kaip organizacija. Tuomet mus aplan-
ko ir asmeninë, ir organizacijos sëkmë. Dalijamës savo sëkmës receptu.

Sëkmës pagrindas – pasirengimo vidaus auditui etapas. Pasirengimas – á
save nukreiptas veiksmas, skatinantis organizuoti vidaus audità (mokyklos
veiklos kokybës ásivertinimà) kaip tinkamà, reikalingà, nenutrûkstamà pro-
cesà. Gerai pasirengei – sëkmë garantuota.

Dviejø þodþiø – PASIRENGIMO ETAPAS – raidëse uþkoduota daug
prasmiø, kurios labai svarbios atliekant mokyklos vidaus audità. Mes kiek-
vienai ðiø dviejø þodþiø raidei radome savàjà interpretacijà, tinkamà mûsø
mokyklai (gal kita mokykla ras visai kitus þodþius, o gal jø ið viso neieðkos).

Šio recepto pradþioje yra vienoks pasirengimo etapo paaiðkinimas pa-
raidþiui (ávardijami svarbiausi procesai), o toliau – kiek kitoks (stengiamasi
iðjudinti, pastûmëti, paskatinti, nes prabylame liepiamosios nuosakos veiks-
maþodþiais; mes siûlome liepiamàjà nuosakà ásivaizduoti ne kaip nurodymà,
o kaip paskatinimà, paakinimà).

P – pokyèiø poreikis
A – apsisprendimas
S – susikalbëjimas ir susitarimas
I – iniciatyvumas
R – rizika

E – esama padëtis
N – noras daryti, veikti, kurti
G – grupës sudarymas
I – informacijos paieška
M – mokymas ir mokymasis
O – organizavimas
E – efektyvumo siekimas
T – tikëjimas tikslingumu
A – aptarimas
P – planavimas
A – atvirumas
S – subrendimas

Siûlome susipaþinti su 17 mûsø mokyklos vidaus audito pasirengimo
etapo komponentø, kuriuos galime vadinti vitaminais. Visi puikiai þinome,
kad dauguma vitaminø bûna padengti saldþiu glaistu, o viduje arba rûgðtu,
arba kartu, arba dar koks nors keistas skonis. Svarbiausia – organizmui reikia
vitaminø. Vitaminus vartojanti organizacija – sveika organizacija!

P
Pasiimkime!
Šiandien viskas sparèiai kinta – turime bûti atviri naujovëms, kitaip kon-

kurentai mus aplenks. Kiekvienas pokytis ar naujovë dësningai skatina prie-
ðintis. Tai – natûralu ir sveika. Svarbiausia – mokëti áveikti pasiprieðinimà
pokyèiams. Mokyklø tobulinimo programa mûsø mokyklà iðmokë keistis, pri-
imti naujoves, áveikti pasiprieðinimà pokyèiams, tobulëti, suþadino norà mo-
kytis, kurti ir atrasti. Vidaus auditas (mokyklos veiklos kokybës ásivertini-
mas) – tai dar vienas pokytis, dar viena galimybë mokytis ir tobulëti. Reikia
tik norëti, iðdrásti ir pradëti.

A
Apsispræskime!
Ar yra tokia organizacija, kuri nori merdëti ir uþdusti? Jeigu mokykla

graþi ir jauki savo iðore, tai dar nereiðkia, kad taip yra ir viduje. Kaip suþinoti,
kas ið tikrøjø yra viduje? Tai ámanoma atliekant vidaus audità (mokyklos veik-
los kokybës ásivertinimà). Kas tai gali padaryti? Pati mokykla – mokiniai, mo-
kytojai, tëvai, kiti bendruomenës nariai. Apsispræsdami áveikiame senus ste-
reotipus ir pradedame tartis.
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S
Susitarkime!
Kalbëdamiesi, diskutuodami, màstydami stenkimës nebijoti klausinëti,

siûlyti idëjø, reikðti savo nuomonæ. Iðnagrinëkime vidaus audito esmæ ávai-
riais poþiûriais ir stenkimës susikalbëti. Nuomoniø bus gausu – stenkimës ið-
girsti vienas kità ir rasti sprendimà. Nebijokime prisiimti atsakomybës.

I
Imkimës iniciatyvos!
Kiekvienoje organizacijoje yra pritarianèiøjø, atsisakanèiøjø ir tokiø, ku-

riuos galima pakreipti ir á vienà, ir á kità pusæ, nes jie dar neturi nuomonës.
Arba, kitaip tariant, kiekvienoje organizacijoje bus pozicija, opozicija ir cen-
tras. Tai – produktyvu. Susidûræ su atsisakanèiuoju negaiškime laiko. Daugelis
mano, kad já galima átikinti, ir kartais jis gali iðtarti „taip“. Nesitraukime ið
kelio – þenkime á prieká, kol sutiksime pritariantájá. Tuomet iðnaudokime visas
galimybes ir imkimës iniciatyvos. Svarbiausia – nebijoti rizikuoti.

R
Rizikuokime!
Visi rizikuoja pradëdami kà nors nauja. Neiðvengiamai kyla abejoniø,

atsiranda baimiø, slegia atsakomybë. Viso to stenkimës atsikratyti ir nebijo-
kime pradëti. Bûkime savanoriai savo organizacijoje. Permainos, pokyèiai, nau-
jovës organizacijoje gali tapti mûsø sàjungininkais, jeigu organizacija lanksti,
imli ir jeigu nepamirðta pasukti „antenos“, gaudanèios ið visur plûstanèius
signalus. Permainos bus mûsø prieðai, jeigu uþklups mus netikëtai. Turime
valdyti permainas, nes kitaip permainos valdys mus.

E
Eikime pirmyn!
Kiekvienas þingsnis á prieká – jau sëkmë. Daugelis mokyklø jau mokosi

atlikti vidaus audità – nejaugi mes nesugebësime? „Tas, kuris viskà mato tik
pavirðutiniðkai, sunkiai laimi, tas, kuris ásigilina, laimi lengvai“ (Sun-Czu).
Verta atsiminti, kad ne viskas gerai, kas greitai. Eikime pirmyn palengva, ne-
skubëkime, ásigilinkime. Bûkime teisingi sau ir kitiems.

N
Norëkime!
Viena ið sàlygø daryti pokyèius organizacijoje – noras dirbti, veikti, atsi-

sakyti to, kas neduoda rezultatø, ir imtis kitos veiklos. Pareikðkime norà pri-
klausyti grupei, kuri imtøsi koordinuoti vidaus audità mûsø organizacijoje,
imtøsi atsakomybës, pasitikëtø savo jëgomis ir reikðtø nepasitenkinimà esa-
ma padëtimi.

G
Galvokime!
Sudarydami organizacijoje grupæ, komandà, atsakingà uþ vidaus audito

organizavimà, vykdymà ir ágyvendinimà, atidþiai pagalvokime, kokius þmo-
nes norëtume matyti toje grupëje, ar tais þmonëmis pasitikime, ar rasime su
jais bendrà kalbà, ir tik tada siûlykime. Puiku, jei yra savanoriø. Tik pagalvoki-
me, ar pritariame jø kandidatûroms. Rinkime, balsuokime. Á grupës sudëtá
stenkimës átraukti ir administracijos atstovà. Grupei vadovauti mes renkame
þmogø, nepriklausantá administracijai. Tai lemia paèios grupës sprendimas.
Grupës sudëtá ásakymu tvirtina organizacijos vadovas.

I
Ieškokime ir informuokime!
KVA grupë (koordinacinë vidaus audito grupë) ieðko informacijos, me-

dþiagos, patirties bei praktikos pavyzdþiø, domisi ir studijuoja vidaus audito
metodikà, kitaip tariant, mokosi, tobulëja, kuria. KVA grupë informuoja orga-
nizacijos administracijà, kolegas, visà bendruomenæ. Darykime tai mums ir
mûsø organizacijai priimtina forma, mums ir mûsø organizacijai tinkamais
metodais.

M
Mokykimës ir mokykime!
Mokykimës organizuodami seminarus. Mokykimës lankydami kursus.

Mokykimës vieni ið kitø. Mokykimës savarankiðkai. Mokykime vienas kità.
Organizuokime mokymus mokiniams, tëvams, kitai bendruomenës daliai. Da-
lykimës naujienomis ir þiniomis mums priimtinomis formomis ir bûdais. Mo-
kyklos vidaus audito procese svarbu ne tik pats vertinimas, bet ir mokymasis
ásivertinti, vertinti. Mokymasis – nenutrûkstamas procesas. Vidaus auditas –
tai mokymasis, lemiantis organizacijos sëkmæ.

O
Organizuokime!
Kai þengsime minëtus þingsnius, dràsiai imkimës organizuoti vidaus au-

dità savo organizacijoje. Pradëkime nuo klausimyno sau ir savo kolegoms:
kas yra mûsø klientai; kokias paslaugas mes teikiame; kodël klientai naudo-
jasi arba nesinaudoja mûsø teikiamomis paslaugomis; kaip galime apibûdinti
savo klientus; kà klientai gauna ið mûsø; kaip klientai bendrauja su mumis;
kas veikia klientà, naudojantis mûsø teikiamomis paslaugomis; kas mûsø kon-
kurentai; kas sudaro mûsø paslaugas; kuo mûsø teikiamos paslaugos skiriasi
nuo konkurentø; koks mûsø vaidmuo tenkinant kliento poreikius.

P
A

S
IR

E
N

G
IM

A
S



36

E
Efektyviai veikime!
Iðanalizavæ atsakymus á klausimynà efektyvinkime darbo procesà, veik-

là, informacijos sklaidà. Ieðkokime naujø bûdø, formø bei metodø, tinkanèiø
mûsø organizacijai. Darykime tai ásitraukdami á seminarus, kursus, projektus
rajoniniu, nacionaliniu, tarptautiniu lygmeniu. Randa ieškantieji. Tik nesnaus-
kime. Norint efektyviai dirbti, bûtini ásitikinimai, bendradarbiavimo dvasia,
entuziazmas ir noras tobulëti. Daþniausiai naujoviø, pokyèiø prieðai esame
mes patys. Tik nugalëjæ save pasieksime pergalæ. Reikia þinoti, ko siekiame.

T
Tikëkime!
Tikëkime tuo, kà darome. Tiksliai formuluokime savo veiklos tikslà. Or-

ganizacijos vadovai turëtø nuolatos domëtis savo personalo darbu ir palaiky-
ti ryðá su klientais. Tai reiðkia, kad daþniau reikëtø bendrauti su mokiniais ir jø
tëvais, klausti jø nuomonës ir atitinkamai vertinti savo personalo darbà. Pati-
këkime, tai padeda daryti vidaus auditas.

A
Aptarkime!
Apsilankykime patirties turinèiose organizacijose ir aptarkime jø nuveik-

tà darbà. Tarkimës su gerais konsultantais. Aptarkime savo atliktà veiklà, ið-
skirkime trûkumus ir pranašumus. Darykime iðvadas. Pradëkime planuoti vi-
daus audito procesà savo organizacijoje.

P
Planuokime!
KVA grupë sudaro kalendoriná vidaus audito planà. Stenkimës integruo-

ti já á metinæ veiklos programà taip, kad mokyklos veiklos kokybës ávertinimo
procesas bûtø neatsiejamas nuo ugdymo proceso. Suplanuokime ir KVA gru-
pës veiklos tvarkaraðtá, sudarykime darbo grupes. Planà pristatykime mo-
kyklos administracijai (organizacijos vadovui).

A
Atsiverkime!
Pristatykime planus mokyklos bendruomenei (mokiniams, mokytojams,

savivaldos institucijoms ir pan.). Planus skelbkime keliose lankomose vieto-
se (mokytojø kambaryje, bibliotekoje-skaitykloje, stende ir pan.). Pabrëþki-
me, kad privalu laikytis grafiko ir kad procesà koordinuos mûsø paèiø iðrinkta
þmoniø  grupë, kuria pasitikime ir tikime.

S
Subrendome!
Sëkmës!!! Mes jà jau patyrëme! Jeigu bent vienas ið mûsø siûlymø bus

naudingas Jûsø mokyklai, mes bûsime laimingi ir dþiaugsimës kartu su Jumis!
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Svarbiausia – tinkamai pasirengti

Tatjana TEKORIENË,
Ðiauliø „Romuvos“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja

Pirmasis þingsnis – ágyti þiniø, kaip vykdyti audità. Pirmoji pamoka – ,,Romu-
vos“ gimnazijos pedagogø dalyvavimas konsultaciniame seminare ,,Vidaus
auditas“. Per ðá seminarà mokytojai buvo supaþindinti su vidaus audito mode-
liu, paskirtimi, tikslais, metodais, vidaus audito schema, metodikoje vartoja-
momis sàvokomis, terminais ir reikalavimais plaèiajam ir giluminiam auditui
atlikti.

Antrasis þingsnis – apsispræsti. Susipaþinusi su audito modeliu ir ágijusi
jo vykdymo þiniø, „Romuvos“ gimnazijos bendruomenë nusprendë pradëti
audità. Pasirinkta vertinimo sritis – ,,Pagalba mokiniams“. Labai svarbu buvo
þinoti, kaip jauèiasi mokinys naujoje aplinkoje, ar uþtikrintos saugios ir svei-
kos ugdymosi sàlygos, ar teikiamas kokybiðkas iðsilavinimas, ar reikiamai
dëmesio skiriama gabiems mokiniams. Rûpëjo iðsiaiðkinti, ar gimnazijoje vy-
rauja geras mikroklimatas, saugi bei demokratiðka atmosfera; ar mokytojai
gerai paþásta mokinius, atsiþvelgia á jø poreikius; kaip ugdoma mokinio as-
menybë ir socialiniai gebëjimai; ar laiku suteikiama mokiniui reikalinga pa-
galba. Manëme, kad á ðiuos ir kitus rûpimus klausimus apie mokinio jausenà ir
ugdymà(si) mokykloje geriausiai gali padëti atsakyti vertinimo srities ,,Pagal-
ba mokiniams“ rodikliø analizë. Mokyklos bendruomenë suvokia, kad priori-
tetinë veiklos sritis yra mokymas(is) ir ugdymas(is), kad mokymosi pasieki-
mø rodikliai rodo mokyklos veiklos efektyvumà, todël mums labai svarbi
mokiniø daroma paþanga. Ruoðdamiesi atlikti audità siekëme iðsiaiðkinti, ar
mokykla inicijuoja situacijas, kuriose mokinys yra skatinamas, ar jo veikla
pripaþástama ir vertinama, ar mokiniui suteikiama kvalifikuota socialinë, psi-
chologinë pagalba.

Þengtas treèiasis þingsnis. Pasirinkus vertinimo sritá, buvo sudaryta ko-
ordinacinë vidaus audito (KVA) grupë, kuri turëjo planuoti, organizuoti ir ko-
ordinuoti visà vidaus audito procesà ir rezultatus. Nutarus atlikti platøjá audi-
tà á KVA darbà gimnazijos mokytojai ásitraukë gera valia, be ypatingø neigia-
mø emocijø, nes pedagogams buvo sudaryta galimybë pasirinkti komandà.
Manëme, kad pasirinkus veiklos partnerius bus maþiau nesutarimø dël ele-
mentariø dalykø, pavyzdþiui, laiko stokos ir panaðiai. Darbui átakos turi ir
emocinë aplinka, kartais – simpatijos bei antipatijos, todël patys á grupes susi-
skirstæ þmonës turëjo nejausti diskomforto. Be to, gimnazijoje visi mokytojai

dalyvauja ávairiø darbo grupiø veikloje pasirinktinai, ir vidaus audito veiklà
rinkosi tie, kuriems ji ádomi.

Tik du KVA grupës nariai jau turëjo vidaus audito vykdymo patirties,
kitiems nariams tokia veikla buvo nauja. Turëjome teoriniø þiniø, o praktiniø
ágûdþiø ir patirties trûko. Buvo nutarta, kad KVA grupæ sudarys vadovas ir 5
koordinatoriai. Kiekvienam koordinatoriui buvo paskirta po 3 pagalbinin-
kus. Tikëjomës, kad pagalbininkai padës koordinatoriui rinkti, analizuoti in-
formacijà, pasiûlys daugiau minèiø, idëjø. Taèiau paaiðkëjo, kad kuo daugiau
þmoniø, tuo daugiau kalbø, bet ne konkretaus darbo. Didelei þmoniø grupei
sunkiau susitarti, surasti kompromisà, netgi suderinti pasitarimø laikà. Di-
dþiausia darbo dalis ir atsakomybë vis tiek atiteko vienam koordinatoriui.
Dirbant paaiðkëjo, kad toks darbo grupiø sudarymas nëra efektyvus dël per
didelio þmoniø skaièiaus, nes maþëja atsakomybës, pradedama atsisakyti dar-
bø tikintis, kad padarys kiti.

Kitais mokslo metais buvo nuspræsta sumaþinti audito grupës nariø skai-
èiø. Suburta 7-iø nariø komanda, turëjusi vidaus audito metu nustatyti, kaip
mokykla veikia pagal sau iškeltus tikslus ir apibrëþtà misijà, nurodyti trum-
palaikius ir strateginius mokyklos veiklos prioritetus, nustatyti personalo to-
bulinimo(si) kryptis, atlikti informacijos paieðkà, analizæ, vertinimà, pateikti
ataskaità ir plëtros planø projektà.

Ðiø mokslo metø pradþioje tæsiant vidaus audito darbà gimnazijos peda-
gogams pasiûlyta savanoriðkai ásitraukti á ðià veiklà, taèiau mokytojai buvo
pasyvûs. Pagrindinis atsisakymo dalyvauti audito grupës veikloje motyvas –
laiko stoka arba skirtingas mokytojø darbo pabaigos laikas ir dël to kylantys
sunkumai, kada reikia sutarti ir suderinti audito grupës susirinkimø, pasitari-
mø laikà. Reikia pasidþiaugti, kad liko grupelë þmoniø, besidominèiø audito
veikla, kuri toliau tæsë ðá darbà. KVA grupëje liko 5 nariai, kuriø veiklà paste-
bëjo ir ávertino gimnazijos administracija. Jiems uþ atliktà darbà buvo skiria-
mi atlyginimo priedai, poilsio dienos ar valandos per mokiniø atostogas.

Koordinacinës vidaus audito grupës veikla ir sëkmë labai priklauso nuo
vadovo kompetencijos, t. y. jo teorinio ir praktinio pasirengimo, patirties, ge-
bëjimo suburti bendraminèiø komandà, bendrauti ir bendradarbiauti su ko-
lektyvu. Dþiaugiamës, kad gimnazijoje yra þmoniø, kurie geba bendrauti ir
bendradarbiauti su kolektyvu, atsakingai atlieka jiems paskirtà darbà, domisi
gimnazijos kaita. Administracija vadovauti KVA grupei pasiûlë mokytojai,
turinèiai didþiausià teoriná, praktiná pasirengimà, pasiþyminèiai atitinkamo-
mis asmeninëmis ir vadybinëmis savybëmis. Manome, kad vadovà KVA gru-
pei pavyko surasti. Bûtent vadovas turi uþtikrinti, kad atliekant vidaus audità
bûtø laikomasi objektyvumo, kolegialumo, konfidencialumo principø. P
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Ketvirtasis þingsnis – audito kalendoriaus sudarymas, veiklos strategi-
jos numatymas, t. y. darbo grupës pasitarimas dël audito vykdymo. Buvo su-
darytas metinis vidaus audito planas, numatytas laikas, skirtas duomenims
rinkti ir analizuoti. Manome, kad optimalaus kalendoriaus parengti nepavy-
ko. Þmogaus suplanuotus darbus visada koreguoja pats gyvenimas – taip
nutiko ir su audito veikla. Numatyti darbai buvo atlikti laiku, tik kartais teko
paskubëti, intensyviau dirbti. Per pirmàjá KVA grupës pasitarimà aptarta ir
pasirinkta strategija, t. y. numatyti audito tikslai, kryptys ir apimtis, pasirink-
tas audito atlikimo bûdas ir priemonës. Pasirengimo vidaus auditui etapas

baigiamas informacija ,,Romuvos“ gimnazijos bendruomenei apie vidaus au-
dito pradþià, informacija skelbiama mokytojø kambaryje ir gimnazijos inter-
neto tinklalapyje.

,,Romuvos“ gimnazijos pedagogams, dalyvaujantiems audito veikloje,
uþ atliktà darbà direktoriaus ásakymu skiriama papildomø nekontaktiniø va-
landø arba laisvø dienø per mokiniø atostogas, atlyginimo priedai. Taip mo-
kytojai skatinami domëtis ir analizuoti aplinkà, dirbti efektyviau, vertinti ir
ásivertinti.
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Taðkø ir klaustukø kelias

Stanislava TIJÛNAITIENË,
Raseiniø katalikiðkos dvasios pradinës mokyklos direktorë

Poreikis kritiðkai paþvelgti á save turi pribræsti – juk ne visada gali bûti tikras,
kad veidrodëlis kaip uþburtas kartos „Tu pasaulyje geriausias“. Kaip mûsø
mokyklos bendruomenë ëjo á savæs pasitikrinimà ir ásivertinimà? Pirmiausia
buvo iðsami mokytojø bendruomenës paþintis su „Bendrojo lavinimo mo-
kyklos vidaus audito tvarkos apraðu“ (2007), veiklos kokybës rodikliais. Ði
paþintis vyko dviem etapais – juos sàlygiðkai pavadinome taðkø ir klaustukø
etapais.

Taðkø etapas – visiðkai suprantamø ir aiðkiø kokybës rodikliø atrinkimas.
Paraleliø klasiø mokytojai studijavo turimus dokumentus, diskutavo, aiðki-
nosi temas, kokybës rodiklius ir jø paaiðkinimus, derino juos su mokyklos
realijomis ir galimybëmis. Paskui suëjæ draugën konkretizavo vienà ar kità
temà, rodiklá. Kai didþiajai daliai mokytojø ðios temos ir rodikliai tapo savi,
suprantami – padëjome taðkà ir pradëjome klaustukø etapà.

Klaustukø etapas – neaiðkiø ar nesuprantamø rodikliø ar jø paaiðkinimø
pateikimas, atsakymø paieðka naudojantis kitø patirtimi, literatûra ar pana-
ðiai. Ðiame etape bandëme klaustukus paversti taðkais. Jø buvo nemaþai. Dau-
giausiai klausimø kilo aptariant antràjà sritá – „Ugdymo ir mokymosi“. Ben-
drasis ugdymo planas teikia galimybæ mokytis uþsienio kalbos nuo antros
klasës. Mokykla ðià paslaugà teikia, bet mokinio krepšelis tam nepritaikytas.
Panašiai yra ir su serganèiø vaikø mokymu namuose. Nemaþai diskusijø su-
këlë mokiniø mokymosi motyvø klausimas. Ar kritæs mokslo ir þiniø presti-
þas – tikrai mokyklos darbo brokas? Kà mokykla èia gali pasiûlyti? Sudëtinga
padëtis ir su mokymosi vertinimu pradinëje mokykloje. Apraðuose fiksuoja-
ma informacija apie mokinio pasiekimus tëvø priimama neobjektyviai, pavir-
ðutiniðkai. Tëvai pageidauja aiðkumo ir konkretumo, o mes, siûlydami
idiografiná vertinimà, toli graþu ne visada atliepiame jø poreikius. Bedisku-
tuojant visus ðiuos klausimus, kurá laikà net atrodë, kad pats ásivertinimas
beprasmiðkas, pavirðutiniðkas (kokia ásivertinimo prasmë, jei realiai ásiverti-
næs padëtá negalësi jos iðtaisyti, nes didesni ir svarbesni dalykai, regis, nuo
tavæs nepriklauso).

Tai truko neilgai. Klausimas „Ar tikrai nuo mûsø tiek maþai priklauso?“
atvedë prie mokinio krepðelio taupymo eksperimento, prie mokinio pasieki-

mø vertinimo sistemos sukûrimo. Aiðkindamiesi mokyklos ásivertinimo ap-
raðà ið karto bandëme já „tempti ant mokyklos kurpalio“. Turbût todël ir iðkilo
mums tokiø klausimø apie mokinio krepðelio pritaikymà realiai mokyklai,
valstybiná poþiûrá á mokslà, mokytojà ir pan.

Kai bent 98 proc. mokytojø visiðkai suprato rodikliø esmæ, ëmëme kurti
iliustracijas. Jas kiekvienas mokytojas kûrë savanoriðkai pasirinktiems veik-
los rodikliams. Paskui visos iliustracijos buvo perþiûrimos: nagrinëjusieji ir
iliustracijas raðiusieji mokytojai bûrësi á grupes pagal savo sritis ir aptaræ pa-
teikë bendrø iliustracijø. Srièiø grupiø vadovai tapo mokyklos koordinacinës
ásivertinimo grupës nariais.

Kodël pasirinkome toká kelià? Mûsø mokytojø bendruomenëje – tik 18
nariø; pagal temø ir rodikliø kieká labai graþiai „susidësto” po 3–4 þmones.
Mokytojai rinkosi sau artimas ir paþástamas temas (þinoma, kai kada reikëjo ir
paskatinti, ir paraginti), todël iliustracijø krepðeliai atitinka mûsø mokyklos
realijas – jie sukurti mums. Pristatydami savo darbà mokytojai parodë vi-
siems tai, ko kartais nematome ar nenorime matyti: mokytojus, kuriø klasëse
mokiniø skaièius visada didþiausias ir... maþiausias; mokytojus, nuolat raðan-
èius ir ágyvendinanèius projektus, ir pasyviuosius; baigusiø mokyklà mokiniø
atsiliepimus ir kt. Tada supratome, kad dirbame sau, kad pats iliustracijø kûri-
mas jau yra savotiškas auditas.

Ðiame etape padarëme dar vienà (galbût netradiciná, taèiau mûsø mo-
kyklai labai svarbø) darbà. Parengæ klausimynà mokyklos vadovai organiza-
vo klasëse pokalbius „Savæs ásivertinimas – stiprios valios aktas“. Juose daly-
vavo mokiniai, klasës mokytojas, mokyklos vadovas. Pokalbio tikslas – pa-
skatinti mokinius kalbëti, vertinti, màstyti. Mintis apie nuoðirdø pokalbá su
mokiniais kilo vertinant vienus ar kitus jø poelgius, sprendimus, situacijà kla-
sëse. Pamanëme, gal ne visi ið tikrøjø þino, kur ir kokiais klausimais gali kreip-
tis, kas ir kokias funkcijas mokykloje atlieka ar turëtø atlikti, kokias pareigas
ir darbus sau prisiima mokiniai, kaip jie þino ir vertina savo ir mokyklos dar-
buotojø atliekamas pareigas. Sudarëme klausimynà praðydami mokiniø išvar-
dinti po penkis darbus, kuriuos atlieka mokyklos vadovai, klasës mokytojas,
pats mokinys, jo draugas, ir papraðëme juos ávertinti. Toliau mokiniø buvo
klausiama, kà pirmiausia jie pakeistø mokykloje ir kodël; praðyta išvardinti
tris dalykus, kas mokykloje nepatinka, ir tris dalykus, kurie patinka, bei pa-
grásti, kodël. Mokytojai nebuvo ið anksto perspëti. Tiesiog mokyklos vadovas
su klausimynu pasirodydavo klasëje. Tai truputëlá ðokiravo mokytojus – juk
ðiam pokalbiui jie nesiruoðë patys ir neparuoðë mokiniø. Mokiniams viskas
buvo aiðku ir natûralu. Kai mokiniai pradëjo vardinti mokytojø atliekamus
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darbus, daþnas jø bandë vaikams padëti: „nepamirðkit ekskursijø, iðvykø ar
konkursø...“, bet mokiniai vardino tuos dalykus, kurie jiems atrodë svarbiau-
si: klasës mokytojas daug ðypsosi, padëjo uþsiriðti batø raiðtelius, leido pada-
ryti kûlverstukà, iðmokë raðyti, pagyrë; „direktorius kovoja su muðtynëmis ir
neðvariomis rankomis, leidþia pabûti mokykloje, kai nesinori namo, viskuo
rûpinasi“.

Paaiðkëjo, kad bûti mokyklos vadovais, mokytojais mokiniai norëtø to-
dël, kad jie „turi didelæ valdþià, gali daug kà padaryti, viskà þino ir moka“,
taèiau tokiø buvo maþiau nei pusë. Didþioji dalis nenorëtø jais bûti, nes „daug
darbo, beveik visà dienà reikia praleisti mokykloje, yra kitø darbø, kur dirbti
lengviau, o uþdirba geriau“. Mokiniai teigiamai vertino mokyklos aplinkà,
mokytojø geranoriðkumà, saugumà, teritorijos svetingumà, uþimtumà po pa-
mokø. Mokiniai išvardino ir keistinø bei jiems nepatinkanèiø dalykø: nefor-
muojamos penktokø klasës (79 proc.); valdininkø noras mokyklà uþdaryti;
maþa sporto salë ir valgykla; seni langai. Dþiugu, kad mokiniai norëtø èia
ilgiau mokytis ir þino rajono vadovø ketinimus. Pokalbiai klasëse padëjo mo-
kytojams suprasti, kad nëra „mûsø – mokytojø“ ir „jø – mokiniø“, o yra ben-
druomenë, kurià jaudina panaðûs dalykai. Dar kartà atradome senà tiesà: jei
tu, mokytojau, ko nors neþinai, pasiklausk mokiniø. Per diskusijas supratome:

tie dalykai, kurie mums atrodo problemiðki ir svarbûs, mokiniams yra savai-
me suprantami. Ir priešingai: pokalbiai parodë, kad mokiniams svarbiausia ne
materialûs dalykai – besiðypsantis mokytojas jiems svarbiau uþ kompiuterá,
naujà langà ar parodà. Tai mums leido naujai paþvelgti á ugdymo procesà,
pajusti mokiniø ir mokytojø bendrystës jausmà, subtilaus dialogo svarbà. Prie
kokios iðvados priëjome? Gerokai pakoregavome 2008 m. mokyklos veiklos
programà, kûrëme naujø programø, projektø.

Po taðkø ir klaustukø etapø, pokalbiø klasëse radome atsakymø á klausi-
mà, kas yra ásivertinimas ir kam jo reikia. Mokytojø atsakymø buvo tokiø:
„Darbo analizë, klaidø taisymas, ëjimas á paþangà“, „Pasitikrinimas, ar einu
ten, kur manau einantis“, „Kompasas“, „Savo vertës nusistatymas, gelbëjimo
ratø priëmimas ir metimas“, „Jei niekas nemato, kaip aš dirbu, tai gal aš nedir-
bu”, „Akistata su savim”.

Keliaudami taðkø ir klaustukø takais priëjome stotelæ „Platusis auditas“.
Jautëmës jam gerai pasirengæ. Atlikome ir pirmà platøjá audità pagal naujàjà
metodikà. Pokðtaudami sau ávardinome, kas mums yra auditas:  A – aš;
U – uþvestas; D – dëbèiojantis, I – išmoningas, T – tavo, A – asmens,
S – sargybinis.
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Veikli koordinacinë vidaus audito grupë –
mokyklos sëkmës variklis

Olivija SARANIENË,
Rokiðkio r. Kamajø Antano Strazdo gimnazijos direktoriaus pavaduotoja

Vidaus audito mokykloje sëkmës garantija – efektyviai dirbanti koordinacinë
vidaus audito (KVA) grupë. Ji suburia þmones, kuria prielaidas permainoms.
Grupës nariai turi nemaþø ágaliojimø, todël labai svarbu, kad á jà bûtø dele-
guoti ar iðrinkti ne atsitiktiniai, o suinteresuoti mokyklos vertinimu ir tobuli-
nimu mokytojai.

Gimnazijos koordinacinë vidaus audito grupë savo veiklà pradeda nuo
pasirengimo vidaus audito procesui, o jos darbà vainikuoja iðvadø paskelbi-
mas ir mokyklos veiklos tobulinimo rekomendacijø perdavimas planavimo
grupei. Tiek daug darbø atliekama, o juos galima apibûdinti vienu sakiniu! Ið
tiesø á tà vienà sakiná sutelpa tik menka informacijos dalis. Norint, kad viskas
KVA grupës veikloje bûtø sëkminga ir efektyvu, reikia nemaþai padirbëti.
Pirmiausia svarbu suburti tokià grupæ, kuri darniai dirbtø. Mûsø gimnazijos
vidaus audito procesà organizuoja koordinacinë vidaus audito grupë, sudary-
ta direktoriaus ásakymu. Grupei vadovauja direktoriaus pavaduotoja ugdy-
mui. Grupëje septyni nariai – ávairiø metodiniø grupiø atstovai. Toks KVA
grupës sudarymo principas tikslingas, nes vëliau giluminiam auditui atlikti
pasitelkiamos metodinës grupës. Jø atstovai audito grupëje padeda laiku ir
kokybiðkai perduoti uþduotis metodinëms grupëms bei palaikyti ryðá su jo-
mis. Turi bûti labai aiðkios ir visø aptartos KVA grupës funkcijos. Mes ásivardi-
jome tokias funkcijas: planuoja vidaus audito procesà; organizuoja platøjá
audità; analizuoja plaèiojo audito rezultatus; teikia siûlymø mokytojø tary-
bai dël giluminio audito objekto: srities (srièiø) rodikliø krepðelio; koordi-
nuoja giluminio audito vykdymà (iliustracijø, duomenø rinkimo instrumentø
rengimà, duomenø, árodymø rinkimà); konsultuoja darbo grupes; apibendri-
na giluminio audito duomenis; pristato vidaus audito rezultatus (ataskaità)
mokytojø, mokyklos tarybai, tëvams, ryðiø su visuomene grupei ir kt. suinte-
resuotiems asmenims; teikia siûlymø planavimo grupei dël mokyklos veiklos
tobulinimo. Dalis tø funkcijø yra standartinës – be jø tiesiog sunku ásivaiz-
duoti KVA grupës veiklà. Taèiau kai kurie èia paminëti darbai atskleidþia ne
tik audito organizavimo, bet ir gimnazijos veiklos ypatumus apskritai. Pa-
vyzdþiui, mes visada daug dëmesio skyrëme ryðiams su visuomene, todël

manome, kad visos suinteresuotos visuomenës grupës turi þinoti apie mo-
kyklos ásivertinimo procesà, rezultatus ir numatomus pokyèius.

KVA grupës vaidmuo gimnazijos gyvenime tikrai ryðkus. Ði grupë (kaip
në viena kita) turi galimybiø dirbti su ávairiais dokumentais, duomenimis,
juos analizuoti, formuluoti iðvadas. Labai svarbu, kad á grupæ bûtø átraukti
kokybës vadyba besidomintys, aktyvûs, gebantys dirbti komandoje, nebi-
jantys prisiimti atsakomybæ mokytojai. Stengiamës á KVA grupæ átraukti tu-
rinèius vadybinës, projektø rengimo, tiriamojo darbo patirties – norime pa-
naudoti jø kompetencijas. Maþa to, jiems tenka tobulinti iliustracijø rengimo,
duomenø rinkimo ir analizës ágûdþius, kad galëtø sëkmingai konsultuoti vi-
sus á procesà ásitraukusius mokytojus. Pirmosios konsultacijos vyksta jau pla-
èiojo audito metu, kai kyla klausimø dël rodikliø turinio. Vëliau metodinës
grupës konsultuojamos dël iliustracijø rengimo (kiekybiniø ir kokybiniø ro-
dikliø, iliustruojanèiø mûsø gimnazijos veiklos kokybæ), duomenø rinkimo
(mokytojai supaþindinami su duomenø rinkimo metodais, parengiama teori-
në medþiaga ir techninë uþduotis, nusakanti, kokia metodinë grupë koká duo-
menø rinkimo instrumentà turës parengti).

Gimnazijos administracija, kaip rodo mûsø patirtis, negali likti nuoðaly
nuo vidaus audito: direktorius inicijuoja audito procesà, numato jame daly-
vaujanèiø mokytojø atlyginimo sàlygas (tarifikuojamos valandos ið skirtø
papildomiems darbams atlikti; stengiamasi, kad KVA grupës nariai nedirbtø
kitose darbo grupëse). Direktoriaus pavaduotoja vadovauja KVA grupei (tai
nëra privaloma, kitose mokyklose gali bûti ir kitaip – grupei vadovauti gali
metodinës tarybos pirmininkas ar tiesiog iniciatyvus mokytojas, nes taip mo-
kytojas tampa vidurinës grandies vadybininku, paþvelgia á mokyklà plaèiau ir
giliau). Administracija teikia pasiûlymø rengiant iliustracijas (jos mûsø gim-
nazijoje dar vadinamos gimnazijos kokybës standartais). Iliustracijos atspin-
di mokyklos veiklos kokybës sampratà, todël labai svarbu, kad susitarimai,
ypaè dël ketvirto lygio, skambëtø kaip iððûkis ir skatintø mokyklà tobulëti.
Èia prireikia mokyklos vadovø þiniø ir platesnio poþiûrio á daugelá dalykø
kaip savotiðko saugiklio, kad sutarti kokybës reikalavimai nebûtø per þemi.
Labai svarbu, kad administracija prisiimtø atsakomybæ remtis vidaus audito
išvadomis planuojant mokyklos veiklà ar atsiskaitant uþ jà. Mûsø gimnazijo-
je tai – áprasta praktika: mokytojø taryba, iðklausiusi KVA grupës ataskaità
apie vidaus audito rezultatus ir iðvadas, priima sprendimà apie mokyklos to-
bulinimo prioritetus. Mokyklos vadovai, bûdami atsakingi uþ veiklos plana-
vimà, ápareigojami prioritetiniø problemø sprendimui skirti reikiamai dëme-
sio visais lygmenimis. Dar viena svarbi direktoriaus pareiga: jei bûtina, kreip-
tis á mokyklos steigëjà dël paramos vidaus audito metu iðryðkëjusioms pro- P
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blemoms spræsti. Pavyzdþiui, 2007–2008 m. m. vidaus auditas parodë, kad visa
bendruomenë kritiðkai vertina kai kuriø mokyklos patalpø bûklæ. Direktorius
ápareigojamas kreiptis á gimnazijos steigëjà dël papildomo pastatø prieþiûros
darbø finansavimo. KVA grupës veikla daro didelæ átakà mokyklos valdymui,
skatina atsakingus asmenis ryþtingai veikti ir uþtikrinti mokyklos tobulëji-
mà.

Kartais tenka girdëti mokyklø nuogàstavimø dël vidaus audito kaip dar
vieno papildomo darbo, kuriam atlikti reikia daug laiko ir þmoniø. Mokyklo-
se sudaromos kelios naujos darbo grupës, rengiama daugybë anketø (daþnai
tai ir bûna vienintelis duomenø rinkimo bûdas) ir t. t. Mûsø patirtis svarbi tuo,
kad iðmokome integruoti vidaus audità á jau esamà veiklà, pavyzdþiui, á me-

todiniø grupiø, mokytojø tarybos veiklà, ir pasinaudoti tais duomenimis, ku-
riuos ir taip jau turime surinkæ stebëdami visà mokyklos gyvenimà. Ypaè reikð-
mingas atliekant giluminá audità yra metodiniø grupiø vaidmuo – bûtent jos
tampa darbo grupëmis, rengianèiomis iliustracijas, renkanèiomis duomenis ir
atliekanèiomis pirminæ jø analizæ. Esame susitaræ, kad spalio–gruodþio mëne-
siais visos metodinës grupës numatys savo veiklos planuose vidaus audito
darbus. Neabejojame, kad taip uþtikriname kelis dalykus: rengiant iliustraci-
jas – svarbiausius veiklos kokybës rodiklius – dalyvaus  visi mokykloje dir-
bantys mokytojai, o iðvados ir rekomendacijos ið metodiniø grupiø greièiau-
siai pasieks klasæ, mokinius, dël kuriø ugdymo(si) sëkmingumo uþtikrinimo
juk ir vyksta vidaus auditas.

42
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PLATUSIS AUDITAS

Mums platusis auditas – it termometras

Lina SENKUVIENË,
Ðiauliø „Romuvos“ pagrindinës mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kiekvienoje ðalies mokykloje, atliekanèioje vidaus audità, siekiama patiki-
mai ásivertinti savo veiklà ir nuolat jà tobulinti. Mûsø mokyklos vidaus audito
grupës nariø nuomone, platøjá audità galima palyginti su termometru, kuriuo
diagnozuojame karðèiavimà, o ligà nustatysime ir gydysime „pasikapstæ gi-
liau“.

2005 m. mokykloje pradëjo dirbti daug jaunø, kà tik baigusiø aukðtàsias
mokyklas mokytojø, todël koordinacinë vidaus audito grupë parengë paaið-
kinimus, kaip atlikti platøjá audità. Per metodikos komisijø susirinkimus mo-
kytojai dar kartà studijavo vidaus audito metodikà, veiklos rodiklius ir poþy-
mius. Regis, pasirengëme puikiai. Iðdalijome anketas. Mokytojai, remdamiesi
savo patirtimi ir nuomone, jas uþpildë ir, pagal susitarimà, beveik laiku gràþi-
no. Susidarë nemaþa ðûsnis popieriø, kuriuose uþfiksuota kiekvieno mokyto-
jo (ið viso 78 komplektai po 87 klausimus) nuomonë. Vidaus audito grupës
nariai pradëjo skaièiuoti rezultatus. Skaièiavo, klydo, gaiðo laikà ieðkodami
klaidos ir vël skaièiavo. Taip dirbant praëjo mënuo. Mokykloje buvo kalbama,
koks vyksta didþiulis darbas, kaip gaiðtamas brangus laikas. Pagaliau moky-
tojø tarybos posëdyje pristaèius plaèiojo audito rezultatus priëmëme spren-
dimà giluminiam auditui atlikti dviejose srityse: „Ugdymo turinio“ ir „Moky-
mosi ir ugdymo“. 2006 m. spalá vël atlikome platøjá audità. Atsiþvelgdami á
mokytojø dûsavimus ir kalbas dël gaiðtamo brangaus laiko parengëme spe-
cialià kompiuteriø programà anketavimui. Á mokytojø kambario kompiuterá
ákëlëme programà, ðalia padëjome segtuvà su mokytojø sàraðu ir paaiðkini-
mais, kaip naudotis programa. Kiekvienas atlikæs platøjá audità mokytojas
turëjo pasiraðyti prie savo pavardës. Kiekvienà kartà paþiûrëjæ anketos rezul-
tatø analizæ matome ir kiek mokytojø atsakë á pateiktus klausimus, ir atsaky-
mø á kiekvienà klausimà vidurká procentais pagal visus keturis vertinimo ly-
gius:

Platusis auditas, 2007 m.
1.2. Paþangos siekiai \ Mokymosi pasiekimø lûkesèiai
4 4 7,1 proc.
3 34 60,7 proc.
2 17 30,4 proc.
1 1 1,8 proc.
=================================================================
1.2. Paþangos siekiai \ Mokyklos kaip organizacijos paþangos siekis
4 15 26,8 proc.
3 32 57,1 proc.
2 8 14,3 proc.
1 1 1,8 proc.
(Pirmasis skaièius stulpelyje – lygiai, antrasis – á klausimà atsakiusiø mokyto-
jø skaièius, treèiasis – vidurkis procentais.)

Þymëdamas atsakymus kiekvienas mokytojas sugaiðta apie 10–12 minuèiø. Ne-
bëra ðûsnies priraðytø popieriø, nebegirdëti nepasitenkinimo kalbø dël gaiðta-
mo laiko. Lieka gautus rezultatus vaizdþiai pateikti grafikais ir padaryti iðva-
das. Atlikdami platøjá audità mokytojai remiasi savo patirtimi bei nuomone,
todël veiklos rodiklio vertinimai „iðsibarsto“ á visus keturis vertinimo lygius. Tai
priklauso nuo vertinanèio asmens patirties, jo iðmanymo ir þinojimo apie visas
mokyklos vertinamas sritis. Daþnai atrodo, kad mes, mokytojai, ir be audito
þinome stipriàsias ir silpnàsias mokyklos vietas, taèiau, kaip parodë audito re-
zultatai, ne visada yra taip, kaip manome. Pavyzdþiui, mûsø nuomone, moki-
niams siûlome ávairiø moduliø, pasirenkamøjø dalykø (kiekvienai klasiø gru-
pei po 6–8), bet mokiniai teigia, kad jø poreikiai nëra visai patenkinami. Mokyk-
la yra „gyvas organizmas“ – veikla kinta nuolatos: kiekvienà mënesá, savaitæ,
dienà. Kas buvo vakar, nebûtinai  yra ir dabar. Tik nuolatinis ásivertinimo proce-
sas bus patikimas kelrodis mokyklos veiklai tobulinti. 2007 m. rudená platøjá
audità atlikome pagal naujà Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito tvar-
kos apraðà, patvirtintà 2007 m. liepos 18 d. Tuo pat metu pagal mokyklos veiklos
programà ir vidaus audito grupës planà buvo vertinami „Pasiekimai“. Gruodá
vykusiame mokytojø tarybos posëdyje pristatant „Pasiekimø“ srities giluminio
audito ir jau apskaièiuotus plaèiojo audito rezultatus paaiðkëjo, kad mûsø „ter-
mometras“ nesugedæs. Rezultatai sutapo – abiem atvejais nustatytas treèiasis
vertinimo lygis. Tai ir yra mûsø sëkmë.
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Plaèiojo audito  rezultatai – „pyraguose“

Janina MICHALOVSKIENË,
Kauno Kazio Griniaus vidurinës mokyklos direktoriaus pavaduotoja

Mokyklos vidaus audito koordinacinë grupë pamëgo „kepti pyragus“,
t. y. analizuodama gautus duomenis sudëjo juos á diagramas, kurias ir vadina-
me „pyragais“. Tai vaizdu, suprantama, aiðku. Savo „pyraguose“ neraðome
skaièiø – þiûrintysis pats mato (pagal „pyrago“ dalies dydá), kas pabrëþiama.
Pavyzdþiui, prieš atlikdami platøjá audità aiðkinomës mûsø mokyklos ben-
druomenës nariø jausmus. Juos pavaizdavome „pyragu” (þr. 1 diagramà). Kai-
rëje pusëje išvardinti teigiami jausmai – kitø þmoniø darbo vertinimas; noras
padëti kitiems; smalsumas; noras padëti mokyklai – padëjo mums domëtis
nauju darbu bei já atlikti. Paminëta ir negatyviø jausmø (jie – deðinëje diagra-
mos pusëje): abejingumas; nerimas; pyktis; baimë; nuovargis ir nuobodulys.
Juos turëjome áveikti, nes mokytojas – tai be galo atsakingas ir pareigingas
asmuo. (Beje, turime pasakyti, kad su šiais jausmais susiduriame kiekvienà
kartà, kai reikia atlikti ir platøjá, ir giluminá audità.)

Darbo pradþioje koordinacinei vidaus audito grupei ir mokyklos ben-
druomenei iškilo, regis, ir neiðsprendþiamø klausimø – juos pavaizdavome
kitu „pyragu” (þr. 2 diagramà). Atsakymø á juos ieðkojome nagrinëdami gautà
literatûrà, jà aptardami metodinëse grupëse, bendruose mokyklos semina-
ruose, vienas su kitu ir, þinoma, koordinacinëje vidaus audito grupëje. Sudarë-
me tokià plaèiojo audito atlikimo schemà, kurià nuolat taikome (ji mums –
efektyvi):

• Platøjá audità vykdome kiekvienais metais tuo paèiu metu.
• Koordinacinë vidaus audito grupë pateikia jau parengtas mokytojø ap-

klausos anketas.
• Prieð tai iðnagrinëjame rodiklius pagal jø apraðus ir pasidalijame savo

þiniomis su kitais mokytojais.
• Atlikdami anketinæ apklausà þinome, kad sulauksime ávairiø klausimø,

ir juos aiðkinamës individualiai su kiekvienu apklausiamuoju.
• Ið anksto susitariame, kad pirmajam lygiui priskirsime kokybës rodiklá

tada, kai jo pagalbiniø rodikliø ávykdymà mokykloje vertinsime nuo 0
iki 30 proc.; antram lygiui – nuo 31 iki 50 proc.; treèiam lygiui – nuo 51 iki
70 proc., o ketvirtam lygiui – nuo 71 iki 100 proc.

• Susitariame, kad probleminiais rodikliais laikysime tuos, kurie bus 20
proc. ir daugiau apklaustø mokytojø ávertinti antruoju ir pirmuoju lygiu.

• Koordinacinë vidaus audito grupë daro rezultatø suvestinæ, analizæ ir
pateikia iðvadas, apibendrinimus bei pasiûlymus. (Suvestinë kol kas da-
roma „rankiniu bûdu“, nes apklausos dalyviø nëra daug, o procentinë
iðraiðka apskaièiuojama ir grafikai parengiami Excel programa.)

• Plaèiojo audito iðvadas, apibendrinimus ir pasiûlymus pateikiame aptar-
ti mokytojø tarybai bei panaudojame mokyklos ateities planams ir vizi-
jai kurti.

• Numatome gaires ir nustatome, kokioms problemoms spræsti atliksime
giluminá audità (tokiems klausimams, kuriø nepavyko iðspræsti, kurie
daugeliui liko neaiðkûs bei kelia daug problemø, ir tiems, kurie vël yra
ávertinti pirmuoju ir antruoju lygmenimis).

1 diagramaP
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Nors plaèiajam auditui atlikti nereikia didelio pasiruoðimo (anketos
parengtos ir jas kiekvienas mokytojas turi tik uþpildyti, iðreikðdamas sa-
vo nuomonæ apie mokyklà), bet susidûrëme ir su kai kuriø mokytojø
abejingumu, kartais net nesàþiningumu atsakant á plaèiojo audito anke-
tas. Kai kurie kolegos net negràþindavo mûsø pateiktø jiems anketø; kiti
tik kritikavo, bet neteikë jokiø pasiûlymø, kaip pagerinti bendrà darbà.
Buvo ir visai abejingø. Mokytojams rodikliø apraðai ne visada supranta-

3 diagrama2 diagrama

mi, jie lengvai pasimirðta ir vis juose lieka neaiðkumø. Taip pat iðsiaiðki-
nome, kad daugeliui apklausiamøjø sunku vertinti savo bendruomenës
darbà lygiais. Savo patirtá galime pavaizduoti ir dar vienu „pyragu“, ku-
ris rodo, su kokiais sunkumais mums teko susidurti atliekant platøjá au-
dità (þr. 3 diagramà). Tai padeda mums kartu ieškoti bûdø tiems sunku-
mams áveikti.
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Atsakymai á ðeðis svarbiausius klausimus

Jolita MORKÛNAITË,
Kaiðiadoriø Algirdo Brazausko vidurinës mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Platusis auditas naujoje vidaus audito metodikoje apibrëþiamas kaip visø mo-
kyklos bendruomenës nariø mokyklos veiklos ávertinimas (pagal vertinimo
lygiø skalæ), teikiantis informacijos apie mokyklos veiklos kokybæ ir pade-
dantis suformuluoti mokyklos veiklos problemas. Kiekvienoje mokykloje pla-
tusis auditas organizuojamas skirtingai, taèiau yra ir bendrybë – tie patys
probleminiai klausimai: ar sëkmingai ágyvendinti ankstesnieji vidaus audito
etapai (pavyzdþiui, informavimas ir t. t.); ar plaèiajame audite dalyvauja visi
mokyklos bendruomenës nariai; ar vertinama visos mokyklos veikla; ar ben-
druomenë supranta vertinimo lygiø skalæ; ar pasirinktas efektyviausias pla-
èiojo audito duomenø rinkimo ir apdorojimo metodas; ar mokyklos bendruo-
menei pristatomi plaèiojo audito rezultatai. To turëtø savæs paklausti platøjá
audità organizuojanti vidaus audito darbo grupë. Nuoseklus perëjimas nuo
vieno klausimo prie kito gali sumaþinti naujosios vidaus audito metodikos
taikymo nesëkmiø. Ðiame straipsnyje norime iðanalizuoti plaèiojo audito vyk-
dymo etapus remdamiesi savo patirtimi, o kartu ir priminti, kad loginë plaèio-
jo audito vykdymo seka, priemonës, pasirinkti metodai nëra universalûs ir
konkreèiu atveju yra tinkamiausi miesto vidurinei mokyklai, kurioje yra nors
minimalios mokyklos veiklos ásivertinimo tradicijos.

Ar sëkmingai ágyvendinti ankstesnieji vidaus audito etapai? Naujojoje
metodikoje išvardijami keli vidaus audito vykdymo etapai. Platusis auditas –
antrasis ásivertinimo proceso etapas, kuris neámanomas be pasirengimo. Kaip
buvo suburta vidaus audito koordinavimo grupë? Kokios informacijos ir kaip
ji suteikë visai mokyklos bendruomenei? Ar ji turi aiðkø vidaus audito organi-
zavimo planà, instrumentus ir árankius? Tai svarbiausi klausimai, á kuriuos
bûtina rasti atsakymus iki plaèiojo audito pradþios. Ne maþiau svarbûs yra
mokyklos bendruomenës motyvai. Daþnai visos procedûros atliekamos „te-
oriðkai“ tiksliai, bet neigiama bendruomenës nuomonë apie ásivertinimo pro-
cesus platøjá audità padaro tik formalø. Labai svarbu ávairiomis priemonëmis
(pagyrimais, padëkomis, galimybiø suteikimu ir pan.) skatinti þmones, mo-
kyti juos suvokti ásivertinimo naudà. Iki plaèiojo audito visi bendruomenës
nariai turëtø suvokti, kodël jis atliekamas, kaip ir kada bus vykdomas, kokia
jo nauda. Daþnai mokytojø bendruomenei organizuojami seminarai apie vi-
daus audito metodikos taikymà. Jie bûna sëkmingesni, jeigu dalyviai skatina-

mi diskutuoti, dirbti praktiðkai. Galima pasiûlyti analizuoti mokyklos veiklos
rodiklius, jø paaiðkinimus, vertinimo lygiø skalæ. Taip bendruomenës nariai
geriau iðsiaiðkina, kaip skirtingai jie interpretuoja sàvokas, terminus, apibrë-
þimus. Rekomenduojama grupiø vadovais skirti mokytojus, kurie nusiteikæ
pozityviai ir gali konstruktyviai valdyti grupës diskusijas. Ðis parengiamasis
etapas – tai pusë plaèiojo audito sëkmës.

Ar plaèiajame audite dalyvauja visi mokyklos bendruomenës nariai?
Didelëse mokyklose á platøjá audità sudëtingiausia átraukti aptarnaujantájá
personalà, mokinius ir tëvus. Mokyklø patirtis rodo, kad ðioms tikslinëms
grupëms reikia tokiø pat mokomøjø seminarø, kaip ir mokytojams. Plaèiaja-
me audite turëtø dalyvauti vienodai mokytojø, tëvø, mokiniø ir dauguma
aptarnaujanèiojo personalo. Jeigu siekiame kuo tiksliau išanalizuoti mokyk-
los pranašumus ir trûkumus, reikëtø atkreipti dëmesá á dalyvaujanèiø plaèia-
jame audite mokiniø ir tëvø pasiskirstymà pagal ugdymo programas, klases ir
kitus kriterijus, kurie, jûsø manymu, gali turëti átakos galutiniam rezultatui.
Visiems bendruomenës nariams turi bûti pateikiama vienoda informacija apie
vidaus audità, taèiau skirtingais metodais.

Ar vertinama visos mokyklos veikla? Dalyvaujantys mokyklos veiklos
vertinime bendruomenës nariai daþnai mano, kad mokyklos veiklos kokybë –
tai keliø deðimèiø mokytojø individualios veiklos suma. Vyraujantis indivi-
dualizmas gali iðkreipti mokyklos plaèiojo audito rezultatus. Pavyzdþiui, do-
rinio ugdymo mokytojø metodinë grupë, nustatydama vertinimo lygá skalë-
je, susitelkia á situacijas, susijusias su tikybos ir etikos mokymo problemomis,
o klasës auklëtojai pabrëþia tik mokiniø, kuriems vadovauja, problemas. Svar-
bu paaiðkinti visiems bendruomenës nariams, kad mokytojas vertina indivi-
dualiai, bet ne individualià, o visos mokyklos veiklà. Jeigu bendruomenei trûks-
ta informacijos apie kitø metodiniø grupiø veiklà, vykdomus projektus, inici-
juojamas akcijas, bendradarbiavimà su kitomis ástaigomis, tai siûloma surengti
pasidalijimo patirtimi dienas, o platøjá audità atlikti po jø.

Ar bendruomenë supranta vertinimo lygiø skalæ? Nors ir tinkamai pasi-
rengiama plaèiajam auditui, bendruomenës nariams pravartu priminti mo-
kyklos veiklos kokybës vertinimo lygiø skalæ (þr. Vidaus audito tvarkos apraðo 1
priedà). Apraðomieji kokybës epitetai – tai labai naudinga informacija verti-
nantiesiems mokyklos veiklos kokybæ. Rekomenduojama vertinimo lygiø ska-
læ pateikti greta plaèiojo audito anketos, nes daþnai mokytojai klausia, kà
reiðkia sàvokos „gerai“ ar „patenkinamai“.

Ar pasirinktas efektyviausias plaèiojo audito duomenø apdorojimo me-
todas? Sunkiausias plaèiojo audito uþdavinys – taikyti duomenø rinkimo ir
apdorojimo instrumentus. Verta priminti, kad per daug dëmesio sutelkiame áP
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duomenø apdorojimo procesà ir pamirðtame duomenø rinkimo etapà, kuria-
me bendruomenë tobulina tarpusavio santykius, pasidalija nuomonëmis, ið-
sako nuoskaudas. Daþniausiai renkamës popierinæ anketà. Tai – tradicinis duo-
menø rinkimo bûdas, taèiau gali bûti sëkmingai taikomas, jeigu rengiant an-
ketà pagalvojama, kaip optimizuoti duomenø apdorojimà. Rekomenduoja-
ma naudoti prieinamà programinæ árangà (pavyzdþiui, MS Excel) arba „ranki-
niu bûdu“ suskaièiuoti rezultatus. Smagu, jeigu ðá techniná darbà gali atlikti
kompiuteris ar mokyklos sekretoriato þmogus.

Ne maþiau populiarus yra kompiuterinis duomenø rinkimo ir apdoroji-
mo bûdas. Kol kas Lietuvoje nëra sukurtos duomenø rinkimo ir apdorojimo
programinës árangos plaèiajam auditui vykdyti, taèiau mokyklos, pasitelku-
sios gabius mokinius ir informaciniø technologijø mokytojus, sukuria ávairiø

programø. Plaèiojo audito duomenims rinkti kompiuteris, man regis, yra ge-
riausia technologija. Vertinanèiajam reikia ávertinti daugiau nei 60 rodikliø,
todël jis pavargsta ir gali pradëti atsainiai „skirti“ ávertinimus.

Ar mokyklos bendruomenei pristatomi plaèiojo audito rezultatai? Atli-
kusi platøjá audità mokyklos bendruomenë tikisi greitai suþinoti ásivertinimo
rezultatus, mokyklos veiklos pranašumus ir trûkumus. Svarbu jà informuoti
keliais bûdais (pavyzdþiui, þodþiu ir raðtu), pateikti plaèiojo audito ataskaitas
visoms tikslinëms mokyklos bendruomenës grupëms.

Svarbiausia – visas diskusijas, prieštaravimus, ávairias bendruomenës
nuomones panaudoti ásivertinimo kultûrai kurti, pozityviam màstymui ir mo-
tyvams skatinti.
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Patikimai, atvirai, visuotinai

Jolanta LOKIENË,
Kauno Kovo 11-osios vidurinës mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Ieðkojimø, atradimø ir paklydimø – visko bûta, 2001 metais mokykloje pradë-
jus savo veiklos ásivertinimà pagal vidaus audito metodikà. Daryti iðmokome
darydami. Ágijome ávairiopos patirties – ja dalijamës su ðios knygos skaityto-
jais.

Platusis auditas teikia pradinës informacijos apie mokyklos situacijà, pa-
deda nustatyti pranašumus bei tobulintinas sritis. Nors ðiame etape ir nerei-
kia ypatingo pasirengimo ar detalios veiklos rodikliø analizës, taèiau labai
svarbûs ðio etapo organizavimo principai – visuotinumas ir atvirumas. Svar-
bu, kad visi mokyklos bendruomenës nariai sàþiningai ávertintø savo ástaigos
veiklà, nes tik tada ámanoma sëkmingai numatyti mokyklos veiklos tobulini-
mo kryptis.

Pradþioje atlikdami platøjá audità susidûrëme su ávairiomis problemo-
mis. Suvokëme, kad tyrimo metodui – anketinei apklausai – bûtini dideli þmo-
niø iðtekliai, nes sudëtingas yra duomenø apdorojimo procesas, taip pat reikia
ir materialiniø iðtekliø (pinigø anketoms padauginti). Kita mums buvusi ak-
tuali problema – tyrimo rezultatø patikimumas. Pastebëjome, kad dalis mo-
kytojø vertina atmestinai ir neásigilinæ á vertinamà sritá. Tai parodë gauti verti-
nimo rezultatai, kurie prieðtaravo vieni kitiems.

Pirmàjà problemà pavyko iðspræsti naudojant MS Excel programà, pritai-
kytà mokyklos veiklos srièiø vertinimo anketoms apdoroti (þr. 1 pav.). Progra-
mà sukûrë ir administruoja mûsø mokyklos informaciniø technologijø moky-
tojas Remigijus Doftartas. Programà ádiegëme á mokytojø kambaryje esantá
kompiuterá – mokytojai gali uþpildyti anketà jiems patogiu laiku. Kiekvie-
nam mokytojui yra skirtas atskiras lapas. Uþpildæs savo anketà mokytojas
gali jà „paslëpti“ (komanda Hide). Programa pati generuoja visø respondentø
atsakymus – ið karto galime matyti vertinimo rezultatus vienoje lentelëje.
Sutaupome be galo daug laiko ir jëgø! Lentelë su vertinimo rezultatais išspaus-
dinama ir pirmiausia su jais susipaþásta koordinacinës vidaus audito grupës
nariai.

Antràjà problemà (siekdami gautø tyrimo rezultatø patikimumo) spren-
dëme etapais. Su plaèiojo audito rezultatais koordinacinës vidaus audito gru-
pës nariai (KVA grupës sudarymo principas – po atstovà ið kiekvieno metodi-
nio bûrelio) supaþindina savo metodiniø bûreliø narius. Kiekviename meto-
diniame bûrelyje iðanalizavus rezultatus uþpildomi SSGG (stipriøjø ir silpnø-
jø vietø, galimybiø ir grësmiø) analizës lapai (þr. 2 pav.).

Kas gerai? 
 
 
 
 

Kas blogai? 

Kas trukdo veikti? 
 
 
 

Kas mums gali padėti? 

Kokias problemas turime spręsti tuoj pat? 

1 pav. Mokyklos veiklos srièiø vertinimo anketa (MS Excel programa)

2 pav. SSGG analizës, atliekamos pagal plaèiojo audito rezultatus, lapas
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Plaèiojo audito rezultatai aptariami mokytojø tarybos posëdyje. Dar-
bas organizuojamas grupëmis, kurios sudarytos ið mokytojø, atstovau-
janèiø ávairiems metodiniams bûreliams. Á ðias grupes susirinkæ mokyto-
jai analizuoja mokyklos veiklos pranašumus, trûkumus, tobulintinas sri-
tis. Nuomonæ reiðkia atstovas ið kiekvienos darbo grupës. Taip prieinama
prie visai mokytojø bendruomenei bendros nuomonës. „Surenkamas pro-
blemø krepðelis“(ávairiø mokyklos veiklos srièiø rodikliai) ir susitariama,
kurià problemà reikia nagrinëti giluminio audito metu.

Toks problemø sprendimo bûdas pasiteisino. Á ásivertinimà átraukia-
ma kuo daugiau bendruomenës nariø, vadinasi, uþtikriname visuotinu-
mà. Numatytas bendram darbui specialus laikas leidþia átraukti á ásiverti-
nimo procesà daugiau þmoniø, taip pat sudaro prielaidà þmonëms pla-
nuoti savo laikà. Vadinasi, uþtikriname atvirumà. Gauti rezultatai apta-
riami ávairiose mokytojø grupëse. Vadinasi, tampa patikimesni plaèiojo
audito rezultatai.
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Nuosekliai ir sistemiðkai

Irena RIÈKUVIENË,
Ðiauliø Stasio Ðalkauskio vidurinës mokyklos direktoriaus pavaduotoja

Vidaus auditas Ðiauliø Stasio Ðalkauskio vidurinëje mokykloje yra nuolatinis,
nenutrûkstamas procesas, susidedantis ið keturiø etapø: pasirengimo; plaèio-
jo audito; pasirinktos problemos (problemø) ar veiklos rodiklio (rodikliø) ana-
lizës; atsiskaitymo mokyklos bendruomenei.

Pagrindinis plaèiojo audito tikslas – surinkti objektyvià informacijà apie
penkiø mokyklos veiklos srièiø bûklæ praëjusiais mokslo metais ir numatyti

Laikas Ciklai Atsakingi 
Rugpjūčio mėnuo Mokytojai supažindinami su „Bendrojo lavinimo mokyklos vi-

daus audito tvarkos aprašu“ (2007 m. liepos 18 d., Nr. ISAK-
1469). 

KVA grupė 

 Parengiama plačiajam auditui atlikti reikiama medžiaga.  
Rugsėjo mėnuo Atliekamas platusis auditas. 

Konsultuojami mokytojai. 
Mokytojai 
 
KVA grupė 

Spalio mėnuo Apibendrinami plačiojo audito rezultatai, išvados ir siūlymai pa-
teikiami metodinei tarybai, mokyklos vadovams. 

KVA grupė 

Lapkričio mėnuo Priimamas mokyklos bendruomenės sprendimas dėl veiklos ro-
diklio (rodiklių) ar iškeltos problemos pasirinkimo giluminiam 
auditui atlikti. 

KVA grupė 

Gruodžio mėnuo Informuojama mokyklos taryba, mokinių parlamentas. KVA grupė 
 

gaires mokyklos darbui organizuoti, tolesnei jos veiklai plëtoti. Jis vyksta
kasmet tuo paèiu laiku.

Pasirengimo metu sudaroma KVA grupë, kuri planuoja savo veiklà, or-
ganizuoja ir koordinuoja visà vidaus audito procesà mokykloje (þr. 1 lentelæ) .
Ðiais mokslo metais KVA grupë supaþindino visus mokytojus su nauju „Ben-
drojo lavinimo vidaus audito tvarkos apraðu“ (patvirtintu LR švietimo ir moks-
lo ministro 2007 m. liepos 18 d. ásakymu Nr. ISAK-1469). Mokytojø tarybos
posëdyje KVA grupë pristatë naujà dokumentà, nurodë pagrindinius skirtu-
mus ir informavo, kaip vyks platusis auditas; metodinëse grupëse individua-
liai konsultavo dël kokybës rodikliø sàvokø prasmës.

1 lentelë

KVA grupë parengia plaèiajam auditui atlikti reikiamà medþiagà, sudaro
vertinimo lentelæ ir iðdalija mokytojams. Rugsëjá mokytojai atlieka platøjá
audità. Veiklà vertina visi mokytojai, mokykloje dirbæ ne maþiau kaip metus.
Naujai pradëjusieji dirbti veiklos nevertina, nes nëra susipaþinæ su mokyklos
praëjusiø mokslo metø veikla. Kiekvienas mokytojas individualiai ávertina

visø penkiø srièiø veiklos rodiklius pagal keturiø lygiø skalæ. Ávertinimus pa-
grindþia faktais, árodanèiais rodiklio ávertinimo lygá (jei ávertina „4“, tai turi
nurodyti ne maþiau kaip keturis pagrindþianèius faktus, jei „3” – tris). Patei-
kiame keliø mokytojø ávertinimo pavyzdþiø (þr. 2 ir 3 lenteles).
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2 lentelë

Kokybės rodikliai Rodiklių paaiškinimai Įvertinimas Pagrindimas 
1.2.3. Mokyklos kaip organizaci-
jos pažangos siekis 

Mokyklos tobulėjimo siekiai. Besimokančios or-
ganizacijos bruožai. 

3 Dalyvavimas etatinio apmokėjimo projekte. 
Dalyvavimas MSTP programoje. 
Gimnazijos statuso siekimas. 

 
3 lentelë

Kokybės rodikliai Rodiklių paaiškinimai Įvertinimas Pagrindimas 
1.2.3. Mokyklos kaip organizaci-
jos pažangos siekis 

Mokyklos tobulėjimo siekiai. Besimokančios or-
ganizacijos bruožai. 

4 Tarptautinis sertifikatas – IES. 
Dalyvavimas šalies („Drąsinkime ateitį“, „Kaip mums 
sekasi?“) ir tarptautiniuose („Jaunimo debatai“) projek-
tuose. 
Operatyvus reagavimas į kritiką. 
Mokytojai skatinami įgyti aukštesnę kvalifikacinę kate-
goriją. 
Tikslingai organizuoti seminarai. 

 
Spalá KVA grupë susistemina ir apibendrina plaèiojo audito rezultatus.

Jie nagrinëjami atsiþvelgiant ir á tai, kaip kiekviena metodinë grupë ávertina
visà mokyklos veiklà. Praëjusiø metø plaèiojo audito rezultatai lyginami su

einamøjø metø rezultatais (þr. 4 ir 5 lenteles). Ið lenteliø matyti, kad ir pra-
našumai, ir trûkumai dvejus metus ið eilës liko panaðûs.

4 lentelë

Plačiojo audito rezultatų palyginimas 
Pranašumai 

2006 metai 2007 metai 
3.1. Ugdymo proceso kokybė 2.3. Mokymo kokybė 
6.4. Personalo politika 5.4. Personalo valdymas 
7.2. Strateginis planas ir metinė veiklos programa 5.1. Mokyklos strategija 
 

5 lentelë

 

Plačiojo audito rezultatų palyginimas 
Trūkumai 

2006 metai 2007 metai 
3.2. Mokymosi kokybė 2.4. Mokymosi kokybė 
3.3. Mokinių poreikių tenkinimas 2.5.1. Mokinių poreikių nustatymas 
6.2. Aprūpinimas ištekliais  
6.3. Materialinių išteklių tvarkymas ir panaudojimas  P
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Apibendrinimai pristatomi metodinei bei vadovø taryboms, o ðios KVA
grupei pateikia siûlymø dël giluminio audito. Siûlomi tie veiklos rodikliai ar

iðkelta problema, kuri yra aktuali ðiandienos mokyklos gyvenimui. Lapkritá
visi pasiûlymai pateikiami mokytojø tarybos posëdyje (þr. 6 lentelæ).

Mokytojø tarybos posëdyje priimamas galutinis sprendimas dël veiklos
rodiklio (rodikliø) ar iðkeltos problemos pasirinkimo giluminiam auditui at-
likti. Jei pasirenkama problema, tai jos analizë apima ávairiø veiklos srièiø
rodiklius. Formuluojamos temos mokytojø tarybos posëdþiams, numatomos

6 lentelë

Metodinė taryba Mokyklos vadovai KVA grupė 
2.4.2. Mokėjimas mokytis 2.3. Mokymo kokybė 
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gairës metodiniø ir kitø grupiø veiklai, metinei veiklos programai. Gruodá
informuojama mokyklos taryba, mokiniø parlamentas apie pasirinktà veik-
los rodiklá (rodiklius) ar problemà giluminei analizei. Informacija spausdina-
ma mokyklos interneto tinklalapyje http://www.salkauskis.org.
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Kokybës pokyèiø grandinë

Nijolë BUDRAITIENË,
Ðiauliø Medelyno pagrindinës mokyklos direktoriaus pavaduotoja

Kolegiðkas buvimas kartu, bendra atsakomybë padràsina ir garantuoja sëk-
mæ. Tuo ásitikinome rengdamiesi plaèiajam auditui ir já atlikdami. Daug kà
patyrëme nauja ir naujai, daug kà sau atradome – tuo dalijamës su ðios knygos
skaitytojais.

Platøjá audità mokykloje vykdo direktoriaus ásakymu sudarytos darbo
grupës. Pedagogø bendruomenës susitarimu, kiekvienas kolektyvo narys tu-
rëtø ágyti ávairios plaèiojo vidaus audito vykdymo, duomenø apdorojimo,
rezultatø, rekomendacijø pateikimo kolektyvui patirties. Svarbu, kad jis su-
gebëtø pasiûlyti ásivertinti tam tikras (prioritetines, tobulintinas, problemi-
nes) giluminio vidaus audito sritis. Mûsø mokykloje darbo grupës koordina-
torius yra lyderis, pasiþymintis informaciniø komunikaciniø technologijø nau-
dojimo kompetencija, ir ðiai veiklai vadovauja jau kelerius metus. Kadangi
institucijos strateginis planas ir metinë veiklos programa grindþiami vidaus
audito kiekybiniais ir kokybiniais duomenimis, tai labai svarbu, kad darbo
grupëse dalyvautø mokyklos strategijas kuriantys ir strateginá planà, metinæ
veiklos programà rengiantys pedagogai, ávairiø dalykø specialistai, kurie ob-
jektyviau ir kompetentingiau, nepaþeisdami nuomoniø suderinamumo prin-
cipo, pastebi mokyklos kultûrinius, socialinius, edukacinius procesus. Tada
rekomendacijos, pasiûlymai adekvaèiai atspindi situacijà. Jà vertindami pe-
dagogø bendruomenës nariai ágyja dokumentø rengimo, analizavimo patir-
ties, tampa reiklesni savo veiklos kokybei, atviresni kaitai, naujovëms, ben-
dravimui ir bendradarbiavimui, tarpdalykiniø integraciniø ryðiø stiprinimui.

Kiekviena veikla sëkmingai ágyvendinama, jei nuosekliai ir tikslingai
planuojama.

Pirmasis plaèiojo audito þingsnis – bendruomenës telkimas sëkmëms ir
probleminëms sritims iðsiaiðkinti. Darbo grupës atstovai susitinka su metodi-
niø grupiø pirmininkais, aptaria plaèiojo vidaus audito vykdymo reglamentà,
jo naudà mokyklos strategijø kûrimui ir svarbà ásivertinimui pagal Bendrojo
lavinimo mokyklos ásivertinimo (vidaus audito) tvarkos apraðà. Metodiniø
grupiø pirmininkai organizuoja savo vadovaujamose grupëse plaèiojo vidaus
audito anketø iðdalijimà dalykø mokytojams. Pedagogai anketose individua-
liai ávertina kiekvienà veiklos ir pagalbiná rodiklius pagal keturiø lygiø skalæ,
remdamiesi tik savo patirtimi bei nuomone. Paskui metodiniø grupiø pirmi-

ninkai parengia plaèiojo vidaus audito apklausos dalykinës grupës suvestinæ,
kuri atiduodama plaèiojo vidaus audito darbo grupës koordinatoriui.

Plaèiojo vidaus audito darbo grupë susumuoja, apibendrina visø mokyk-
los metodiniø grupiø anketø rezultatus ir parengia ávairiø veiklos srièiø verti-
nimo diagramø, formuluoja iðvadas, nustato pokyèius, rengia  rekomendaci-
jas ir pasiûlymus dël giluminio audito pasirinkimo srièiø. Taip pradinës moks-
linës hipotezës derinamos su gautais tyrimo rezultatais. Taip darbo grupë ágy-
ja tiriamosios veiklos kompetencijø, lavina sprendimø ir problemø paieðkø
gebëjimus. Mokytojø susirinkime, kuris vyksta per mokiniø rudens atosto-
gas, darbo grupës koordinatorius supaþindina pedagogus, mokyklos tarybos
narius su gautais rezultatais, iðvadomis, nustatytomis probleminëmis sriti-
mis. Duomenims vizualiai pateikti ir pasiûlymams bei rekomendacijoms fik-
suoti naudojamas daugialypës terpës projektorius.

Susumuotø ir apibendrintø duomenø aplankus bei kompiuterines laik-
menas kaupiame ir saugome mokyklos metodiniame centre kartu su projek-
tais, programomis, planais. Mokyklos bendruomenës nariai ir iðorës audito-
riai gali susipaþinti su metodinio centro medþiaga, o plaèiojo vidaus audito
tyrimø statistinæ analizæ naudojame refleksijai, pokyèiams ir tendencijoms
nustatyti, veiklai koreguoti bei planuoti.

Plaèiojo vidaus audito darbo grupës vienas narys dalyvauja ir strategi-
nio plano rengimo darbo grupëje bei jai pristato prioritetines tobulinimo sri-
tis, nurodo veiklos trûkumus ir laimëjimus ir kt. Ðiais mokslo metais pagal
plaèiojo vidaus audito iðvadas koregavome metinæ veiklos programà, mo-
kykloje rengëme respublikinæ konferencijà apie pilietiðkumà, nes norëjome
pasitikrinti pilietiðkumo integravimo á mokomuosius dalykus patirtá, ávertin-
ti pilietiðkumo situacijà ðiandieninëje mokykloje, suvokti tolerancijos átakà
asmenybei.

Plaèiojo vidaus audito iðvados, pasiûlymai, rekomendacijos naudojamos
ir mokytojø kvalifikacijai tobulinti: formuluojamos seminarø, konferencijø,
mokytojø, mokyklos tarybø posëdþiø, metodiniø grupiø pasitarimø temos.
Iðryðkëjus klasës auklëtojo kvalifikacijos tobulinimo poreikiams mokykloje
buvo organizuoti seminarai: ,,Vaikø turizmo renginiø organizavimo apraðo
taikymas klasës auklëtojo veikloje“, ,,Átampa ir stresinës situacijos darbe. Jø
prevencija ir valdymas“, darbo su mokytojo knyga ,,Alkoholio, tabako ir kitø
psichikà veikianèiø medþiagø vartojimo prevencija“ metodika.

Mokykloje nuo 2006 metø spalio mënesio pradëjo dirbti inþinierius pro-
gramuotojas, sukûræs kompiuteriø programà plaèiajam vidaus auditui vyk-
dyti. (Programa skelbiama mokyklos interneto tinklalapyje adresu http://me-
delynas.siauliai.mok.lt/bendroji informacija/apklausa (slaptaþodis: medely- P
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nas).) Ði programa palengvino plaèiojo vidaus audito darbo grupës nariams
rezultatø skaièiavimà, leido sutaupyti laiko, materialiniø ištekliø ir greièiau
atlikti darbà. Ðiuo metu savo mokyklos tinklalapyje skelbiame naujà plaèiojo
vidaus audito apklausos variantà, kuris atliepia 2007 m. liepos 18 d. LR švieti-
mo ir mokslo ministro ásakymu Nr. ISAK-1469 patvirtintà Bendrojo lavinimo
vidaus audito tvarkos apraðà.

Kasmetinis plaèiojo vidaus audito vykdymas mums tapo besimokanèios
mokyklos gyvenimo ir veiklos savastimi, kultûros dalimi. Pastebëjome, kad
bendras darbas suburia pedagogø komandà konstruktyviems dialogams, po-
kyèiams pamatuoti, suvienija kolektyvà iðryðkëjusioms problemoms spræsti.
Pastaruoju metu mokyklos bendruomenë daug dëmesio skiria mokytojo ir
mokinio sàveikai stiprinti. Mokiniø mokymosi motyvams skatinti mokyklos
skaitykloje ir fojë kasmet rengiamos pasirenkamøjø dalykø, dalykø moduliø,
mokiniø saviraiðkos grupiø, sporto sekcijø, meno studijø pasiûlos idëjø mu-
gës – taip bendruomenës nariams pristatomos programos ir jø anotacijos. Mu-
gë vyksta pirmàjá vasario deðimtadiená, prieš rengiant ugdymo planà kitiems
mokslo metams. Per renginius organizuojamos mokiniø, pedagogø ir tëvø
diskusijos, dalijamos skrajutës, lankstinukai, nustatomi ávairiø amþiaus gru-
piø mokiniø, jø tëvø, ðeimos interesai ir poreikiai. Taip atsirado specialiøjø
poreikiø, rizikos grupës bei meniniø polinkiø turinèiø vaikø uþimtumo klu-

bas ,,Stresas“. Klubo sukurta mokyklos vaizdo reklama ,,Mokykis mano mo-
kykloje“ laimëjo pirmàjà vietà mieste. Vaizdo filmas ,,Direktoriaus darbo die-
na“ pedagogø bendruomenei tapo Mokytojo dienos staigmena. Filmuko pa-
gal Ðiauliø miesto vyriausiojo policijos komisariato projektà ,,Draugiðkas mies-
tas“ kûrëjai laimëjo kelionæ á Vilniaus VICHY pramogø parkà. Taip ásivertini-
mas, iðryðkindamas poreikiø ir galimybiø sàsajas, stiprina šeimos ir mokyk-
los, mokinio ir mokytojo, mokytojø tarpusavio, mokytojo ir administracijos
ryðá, þadina tapatumo ir pasididþiavimo mokykla jausmà, formuoja mokyklos
ávaizdá, keièia kultûrà.

Mûsø mokyklà vidaus auditas tarsi veda ugdymo kokybës keliu ir skati-
na kiekvienà pedagogà ieðkoti naujoviø ir keisti savo veiklà. Iðryðkëja nauji
lyderiai, gebantys kartu su komandomis plëtoti mokykloje edukacinæ aplin-
kà, rengti respublikines konferencijas, tapti naujais lektoriais. Ásivertinimas
sustiprino poreiká uþmegzti bendradarbiavimo ryðius su socialiniais partne-
riais. Mokyklos atvirumas pokyèiams ir bendradarbiavimui teikia institucijai
pripaþinimà Ðiauliø miesto Medelyno seniûnijos bendruomenëje. Seniûnijos
atstovai dalyvauja visose konferencijose, mugëse, mokyklos tradiciniø ðven-
èiø renginiuose. Tampame patrauklia besimokanèia ir bendradarbiaujanèia
bendruomene.

54

P
LA

TU
S

IS
 A

U
D

IT
A

S



55

GILUMINIS AUDITAS

Veiksmingumo prielaida – darbas komandomis

Jolanta GULBINIENË,
Kauno Juozo Urbðio vidurinës mokyklos direktoriaus pavaduotoja

Atlikdami giluminá audità dirbame komandomis. Nors susitarimai komando-
je uþima labai daug laiko, nes nelengva suderinti susitikimø grafikà, susitarti
dël galutinës vienos ar kitos iðvados formuluotës, be to, mokytojai skiriasi
savo aktyvumo lygiu bei motyvais, taèiau viskà galima išmokti ir suderinti, o
paskui – matuoti naudà. Mes jau patyrëme darbo komandomis naudà – mûsø
mokytojai iðmoko tiksliau formuluoti teiginius ir iðvadas, daugiau suþino apie
mokyklos veiklà, mokosi vieni ið kitø, o svarbiausia – mokosi susikalbëti.
Iðaugo dalies mokytojø atsakomybë, pasitikëjimas savimi. Tai ypaè matoma
atliekant vidaus audità – ataskaita tapo tikslesnë, susitariama dël tobulintinø
veiklos srièiø, geriau suvokiama audito prasmë. Mokytojai ne tik nurodo pro-
blemas, bet ir numato jø sprendimo bûdus.

Jau kelerius metus vidaus auditas atliekamas pagal mokykloje parengtà
sistemà (tai – mûsø komandinio darbo rezultatas), kuri kiekvienais metais
tobulinama, koreguojama.

Giluminá audità mokykloje atliekame etapais:
• Giluminio audito atlikimo aptarimas, esamos sistemos tobulinimas, ko-

regavimas.
• Atsakingø uþ pagalbiniø rodikliø giluminio audito vykdymà numaty-

mas.
• Iliustracijø rengimas, suderinimas su mokyklos bendruomene.
• Kiekvieno rodiklio tyrimo plano rengimas.
• Tyrimø grafiko sudarymas.
• Tyrimø instrumentø sudarymas, derinimas su mokyklos bendruomene.
• Tyrimo atlikimas (pokalbiai, anketos, pamokø stebëjimas, dokumentø

analizë, statistiniø ataskaitø analizë,…).
• Kiekvieno rodiklio ataskaitø rengimas, siûlymai mokyklos veiklai tobu-

linti.
• Mokyklos vidaus audito ataskaitos rengimas per bendrà audità atlikusiø

mokytojø pasitarimà, susitarimas dël kitø mokslo metø veiklos.

• Audito ataskaitos skelbimas mokyklos bendruomenei per bendrà susi-
rinkimà, siûlymai mokyklos veiklai tobulinti.

• Audito ataskaitø rengimas tëvø bendruomenei, Ðvietimo ir mokslo mi-
nisterijai.
Ðie visi paminëti audito etapai sudaro galimybæ átraukti á vidaus audità

didesnæ mokyklos bendruomenës dalá. Rengiantieji iliustracijas  KVA grupës
nariai visuomet tariasi su kolegomis. Giluminio audito tyrimà planuoja KVA
grupës nariai, taèiau á ðiuos darbus átraukia ir daugelá mokyklos mokytojø,
atliekanèiø tam tikrus tyrimus tam tikrose respondentø grupëse. Svarbiausia
yra tai, kad diskusijos ir susitarimai, galutinës ataskaitos ir tobulintini mo-
kyklos veiklos aspektai nustatomi dirbant ir susitariant komandose. Visas iliust-
racijas, tyrimø veiksmø planus, ataskaitas rengiame komandoje – tai didina
mokytojø atsakomybæ uþ komandai pristatomus atliktus darbus. Atsakingi
uþ rodiklio tyrimo organizavimà grupës nariai tariasi su pasirinktais kolego-
mis ir parengia iliustracijas. Pristatydami audito komandoje parengtas iliust-
racijas suteikia informacijos kitiems bendruomenës nariams, taip pat sudaro
jiems galimybæ reikšti savo nuomonæ, papildyti, patobulinti parengtas iliust-
racijas. Mokyklos iliustracijose stengiamasi ávertinti visà veiklà, sukurtas sis-
temas, iðleistus norminius vykdomuosius dokumentus, esamus susitarimus
mokykloje, siekiamybes. Iliustracijose kiekvienà teiginá formuluojame taip,
kad pasirinkus tam tikrà tyrimo bûdà bûtø galima já iðmatuoti, ávertinti, iðtirti.
Visiems nurodoma, kad kiekvieno rodiklio iliustracija yra aukðèiausias mo-
kyklos veiklos standartas. Labai svarbu, kad kiekvienas mokyklos bendruo-
menës narys, á mokyklà priimtas naujas darbuotojas, susipaþinæs su iliustraci-
jomis, galëtø gauti iðsamios informacijos apie mokyklos veiklà bei susitari-
mus tam tikroje srityje. Dirbdami komandoje mokytojai aptaria rodiklio tyri-
mo planà – tai sudaro prielaidà mokyklos bendruomenës daliai plaèiau suþi-
noti apie mokykloje vykdomà veiklà, kai kuriais atvejais iðvengti veiklos pa-
sikartojimo, susitarti, taip pat pasinaudoti jau turimais duomenimis ar atliktø
tyrimø rezultatais. Diskutuodami komandos nariai aptaria rodiklio tyrimo
planà, já papildo, ávertina visas tyrimø ir veiklos galimybes, numato, kokiais
dokumentais, mokykloje jau esamomis ataskaitomis (Mokykla-1,
Mokykla-2, Mokykla-3, trimestrø ataskaitomis, egzaminø protokolais) gali-
ma pasinaudoti iðsamiai informacijai gauti bei pasirinktai mokyklos srièiai
objektyviai ávertinti.

Vienas ið svarbiausiø informacijos rinkimo bûdø – pamokos stebëjimas.
Mokykloje sudarytas pamokos stebëjimo protokolas, kurá pildo mokyklos
vadovai, mokytojai, stebëdami vieni kitø pamokas. Pamokø stebëjimo proto-
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koluose pateikta informacija yra labai svarbi audito iðvadoms, taip pat pla-
nuojant metodiniø grupiø veiklà, numatant mokyklos veiklos tobulinimo kryp-
tis. Mokytojai retai stebi vieni kitø pamokas. Daþniau mokyklos administra-
cija stebi atestuojamø mokytojø pamokas. Taigi pateikiama informacija ir ið-
vados apie stebëtas pamokas parodo tik dalies mokyklos mokytojø veiklà.
Daþniausiai pasirinktas pagalbinis rodiklis ávertinamas tik vienu tyrimo me-
todu, pavyzdþiui, anketavimu, ir juo remiantis formuluojamos iðvados. Tuo-

met dirbdami komandomis darome iðvadà, kad rodiklis ávertintas tik ið dalies.
Dirbdami komandomis tariamës ir susitariame dël  informacijos rinkimo bû-
dø, planuojame laikà, apibendriname, susitariame dël  duomenø konfidencia-
lumo. Kad aiðkesnë bûtø mokytojø veikla atliekant giluminá mokyklos veik-
los audità, parengëme mokykloje audito vykdymo dokumentavimo sistemà.
Taikant jà tobulëja audito vykdymo ir organizavimo procesai, iðmokome ge-
riau susikalbëti, formuluojame argumentuotas ir pagrástas iðvadas.
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„Problemø krepðelis“

Rima VALIUVIENË,
Vilniaus Mindaugo vidurinës mokyklos mokytoja, KVA grupës pirmininkë

Tikras iðbandymas koordinacinei vidaus audito grupei – apibendrinti plaèiojo
audito rezultatus ir nuspræsti, kà rinktis giluminiam vidaus auditui. Jau treèius
metus mokykloje nusprendþiame sudaryti „problemø krepðelá“, kuris, mûsø
ásitikinimu, tikrai naudingesnis nei vienos srities giluminë analizë. Be abejo,
nëra blogai analizuoti visà sritá – taip darëme ið pradþiø mokydamiesi vidaus
audito. Rinkdamiesi problemø analizæ mes siekiame surasti tø problemø prie-
þastis, stebime, kaip vyksta pokyèiai, juolab kad kai kurie rodikliai tarpusavy-
je labai susijæ. Pirmasis „problemø krepðelis“ buvo sudarytas analizuojant
akademinius mokiniø pasiekimus. Ieðkojome prieþasèiø, kodël negerëja mo-
kiniø mokymosi kokybë, nors mokytojai, regis, labai stengiasi padëti jiems.
Surinkæ visus mums tada pasirodþiusius analizei tinkamus rodiklius priëjome
prie iðvados: per vienerius mokslo metus nepajëgsime baigti visø tyrimø ir
darbø. Teko maþinti rodikliø skaièiø – ëmëmës nagrinëti mokiniø mokymosi
motyvus, vertinimo átakà mokymuisi bei mokymosi krûviø apimtá ir átakà.

Didþiausias tø metø laimëjimas atlikus vidaus audità – sprendimas kurti
bendrà vertinimo sistemà mokykloje. Per vidaus audità surinkta medþiaga
parodë, kad mokiniai abejoja kai kuriø mokytojø vertinimo objektyvumu, ne
visada þino, uþ kà gauna paþymá ir kodël jis toks. Mokytojai nurodë labai
daug vertinimo kriterijø. Pastebëjome, kad taikomi vertinimo bûdai ne visada
skatino individualià mokinio paþangà, ji nebuvo fiksuojama. Pagal vidaus
audito iðvadas buvo suformuluotas vienas ið mokyklos veiklos uþdaviniø –
sukurti bendrà vertinimo sistemà mokykloje ir su ja supaþindinti mokinius, jø
tëvus, orientuotis á mokinio individualios paþangos fiksavimà, skatinti ásiver-
tinimà. Ásivertinimas buvo paliktas kaip tolesnë vertinimo sistemos tobulini-
mo perspektyva – mokykla dabar darbuojasi ðia kryptimi. Po KVA nariø pa-
kartotiniø pokalbiø su mokiniais ir jø tëvais paaiðkëjo, jog yra pastebimø
pokyèiø: mokytojai nuolat primena, uþ kà ir kada bus raðomas paþymys; vis
daugiau mokytojø ima taikyti kaupiamàjá vertinimà, raðo recenzijas; apie ver-
tinimà kalba per tëvø susirinkimus; mokykloje taikoma vertinimo sistema
paskelbta mokyklos interneto tinklalapyje.

Siekdami kryptingai ir produktyviai tobulinti mokyklà ieðkojome kitø
problemø. Netrukus pajutome poreiká tirti ugdymo proceso diferencijavimà,
pagalbà mokiniui. Tyrimø iðvados tapo kitø mokslo metø uþdaviniais.

Labai svarbu veiklos tæstinumas ir perimamumas. Jei mokykla nori pa-
siekti geresniø veiklos rezultatø, jei rûpi paslaugø kokybë, ji turi nuosekliai
priimti spendimus, ieðkoti veiklos tobulinimo galimybiø. Svarbu, kad mûsø
mokyklos veiklos tikslas ir uþdaviniai formuluojami pagal vidaus audito ið-
vadas; numatyti uþdaviniai dera su metodiniø grupiø ir kitø ávairiø komisijø
veiklos planais (vadinasi, mûsø mokykloje vidaus audito iðvados rûpi visiems,
nes jas nuolat analizuoja ávairios darbo grupës, jomis remiasi socialinis dar-
buotojas, psichologas). Uþdavinius formuluoja ir veiklos kryptis numato mo-
kytojai, konsultuodamiesi su administracijos atstovais. Matome, kad vidaus
auditas paskatino mokytojø aktyvumà, atsirado naujø lyderiø (mokytojø),
kurie imasi iniciatyvos ir átraukia á bendrà veiklà kitus, ieðko bûdø ugdymo
kokybei tobulinti, svarsto naujas veiklos strategijas. KVA grupë, suburta ið
metodiniø grupiø atstovø, dirba produktyviai: turintieji patirties konsultuoja
naujokus, kasmet á grupæ átraukiami nauji þmonës, kurie ima justi vidaus au-
dito naudà savo darbe – juk tikrinamës savo darbo rezultatus.

Kaip ir daugelis Lietuvos mokyklø, mes taip pat ëmëme naudoti anketas.
Tai pasirodë lyg ir konkreèiausia, labiausiai apèiuopiama (kas paraðyta, kaip
kirviu nukirsta). Palaipsniui pamatëme prieðtaravimø: kartais kas nors labai
supykæs iðlieja emocijas ar priešingai – sudëlioja pliuselius taip, kaip reikia.
Pagal anketø duomenis, mokytojai dirba gerai, o mokiniai nieko nemoka?!
Supratæ, kad vien anketomis pasitikëti neverta, pagalbos praðëme psicholo-
gës, ávairiø dalykø mokytojø, klasiø auklëtojø. Pokalbiai, diskusijos, doku-
mentø analizë padëjo susidaryti detalesná ir realesná mokyklos gyvenimo vaiz-
dà. Knieti iðbandyti ir kitus J. Piliponytës siûlomus duomenø rinkimo ir anali-
zës bûdus (þr. jos knygà „Duomenø rinkimas, apdorojimas ir analizë mokykloje“). Jau
ásitikinome: vieno bûdo (metodo) iðtirti problemai negana, juk gautus duo-
menis reikia dar ir patikrinti.

Vidaus audito duomenø analizë ir iðvadø rengimas – plati dirva interpre-
tacijoms. Kartais áþvalgos pranoksta lauktà rezultatà. Paprastai stengiamës to
paties klausti mokiniø ir mokytojø, jø atsakymus lyginame ir aiðkinamës, kas
po jais slepiasi. Mokiniai gali bûti neátikëtinai nuoðirdûs. Jie greitai iðvardija,
kuriø dalykø mokytojai visada paaiðkina papildomai, duoda skirtingas uþ-
duotis, tikrina namø darbus. Nemaþai pasako ir mokiniø rezultatai. Vadinasi,
reikia sieti tarpusavyje gautus duomenis, o analizuojant juos – màstyti, kur
dar galima pamatyti problemos prieþasèiø (gal patys mokiniai netiesiogiai
mums sako, ko reikëtø, kad rezultatai pagerëtø). Labai svarbu, kad formuluo-
dami iðvadà jau galvotume apie bûsimà veiklà – tikslo siekimà.

Vidaus auditas skatina mokytojus bendradarbiauti – labai greitai pajun-
tame, kad esame priklausomi nuo kolegø. Bendri susitarimai, sprendimai pri- G
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imami kuriant mokyklos iliustracijas. Ar galima be jø apsieiti? Ko gero, nie-
kaip. Tai tarsi termometras, kuriuo iðmatuojame kolektyvo temperatûrà (pla-
tusis auditas – taip pat), tai árankis suþinoti, kur mes esame ir kiek norime
augti. Gera iliustracija – konkreèios mokyklos gyvenimo fotografija: 4-asis
lygis yra siekiamybë, ðiokia tokia svajonë, ko reikëtø, kad mokykloje bûtø
visiems gerai – mokiniams, mokytojams, tëvams; 2-asis lygis – tikrovë, mo-
kyklos vaizdas, kuris rodo ir pranašumus, ir trûkumus. Kurdami savo mokyk-
los iliustracijas pirmiausia galvojome, kà jau sukûrëme, kuo naudojamës kas-
dieniame gyvenime, kokiø problemø patiriame. Dëliojome pranašumus, trû-
kumus ir skaièiavome, ko yra daugiau. Pasirodë, kad kai kur pranašumø yra
daugiau nei trûkumø. Klausëme savæs, ar mûsø susidaryta iliustracija yra

4-ojo lygio? Ëmëme galvoti, kokioje mokykloje norëtume dirbti. Vadinasi,
galbût dar ne viskas yra pasiekta, iðbandyta. Tai, kas atsirado tobulinant esa-
mà mokyklos vaizdà, mums tapo 4-uoju lygiu. Gera iliustracija ta, kurià suku-
ria kuo daugiau þmoniø. Raðydami iliustracijas nuolatos diskutavome, tobu-
linome, pildëme, taisëme. Gera iliustracija negali bûti paraðyta ið karto ir tur-
bût negali bûti amþina. Mokyklos veidas keièiasi –  reikia reaguoti ir tobulinti
iliustracijas. Iliustracija – tai gyvas vaizdas, tai mokyklos susitarimø kultûra ir
patys susitarimai. Iliustracijos kûrimas labai suvienija þmones, kolektyvà, pa-
deda nusistatyti mokyklos veiklos prioritetus, veiklos kryptá. ... O viskas pra-
sideda nuo starto – „problemø krepðelio” sudarymo.
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Nuo „plaèiau aprëpti“ iki „labiau ásigilinti“

Tereza SOTNIK,
Këdainiø Juozo Paukðtelio pagrindinës mokyklos direktoriaus pavaduotoja

Mokyklos vidaus audità vaizdþiai galima palyginti su nenutrûkstamu, spi-
rale vykstanèiu procesu: planavimas, vykdymas, analizë, tobulinimas ir vël
ið pradþiø – tik nauja spirale aukðtyn. Á audito darbø verpetà ðiais mokslo
metais ásisukame jau ketvirtà kartà. Kaskart ágyjame vis daugiau patirties ir
ágûdþiø – tai leidþia kitaip paþvelgti á savo veiklà. Ið pradþiø manëme, kad
kuo daugiau klausimø aprëpsime ir kuo daugiau atsakymø gausime, tuo
kokybiðkesnis bus mûsø atliekamas darbas. Netrukus ásitikinome, kad „dau-
giau“ ne visada yra „geriau“. Gausybë išvardintø audito uþdaviniø gali reikšti
nepakankamà ásigilinimà á esmæ, o pavirðutiniðka informacija nedaug ko
verta. Dabar stengiamës ne kuo plaèiau aprëpti, bet kuo labiau ásigilinti.

Kasmet giluminiam auditui atlikti sudaromos  darbo grupës, kuriø veik-
là koordinuoja KVA grupës nariai. Pedagogø dalyvavimà audite fiksuojame
spalvine gama iliustruotoje lentelëje (þr. lentelæ). Jà sudarëme dar pirmaisiais
audito vykdymo metais.

Pedagogø dalyvavimas vidaus audite

Lentelëje uþfiksuota visø mûsø ir kiekvieno atskirai audito patirtis. Pilka
spalva paþymëti KVA grupës nariai, raudona spalva – darbo grupiø vadovai,
þalia – darbo grupiø nariai. Pagal „raudonøjø” skaièiø matome, kiek buvo su-
daryta darbo grupiø (tiek srièiø pasirinkta giluminiam auditui). Pedagogai
patys gali pasirinkti, kada „raudonuos”. Vadovams tenka atlikti daugiausiai
audito darbø, ið kuriø sudëtingiausias – duomenø rinkimas; á já reikia átraukti
visà mokyklos bendruomenæ: mokinius, mokiniø tëvus, pedagogus, admi-
nistracijà, personalà.

Rinkti duomenis nebuvo sudëtinga – daug sunkiau sekësi pasirengti ðiam
darbui. Pasirengimui skyrëme ypaè daug dëmesio, nes supratome, kad tai vë-
liau palengvina duomenø apdorojimà, padeda atlikti kokybiðkà jø analizæ ir
ávertinti analizuojamos srities bûklæ. Viso šio darbo sëkmë priklauso nuo pe-
dagogø kompetencijos, patirties ir pasirengimo auditui.

Norëdami turëti ir naudoti patikimus duomenis privalome aiškiai þinoti
kelis dalykus, t. y. tinkamai atsakyti á klausimus: kokiu tikslu mes tai atlieka-
me; kokie gali bûti duomenø rinkimo bûdai; kaip pasiruoðti; kaip atrinkti
respondentus; kaip formuluoti klausimus. Atsakymas á pastaràjá klausimà ypaè
svarbus, nes netinkamai arba netiksliai suformuluotas klausimas gali iðkreip-
ti esmæ ir lemti netikslø atsakymà, tad ir visà duomenø rinkimà padaryti men-
kavertá.

Kaip rengëmës rinkti duomenis? Duomenø rinkimo planus sudarë kiek-
viena darbo grupë. Planuodami savo veiklà siekëme atsakyti á svarbiausius
klausimus: kas, kur, kada, kaip rinks duomenis; kas bus atsakingas uþ ðio
darbo organizavimà; kaip atliks konkreèius veiksmus. Apgalvojome, kaip at-
rinksime respondentus. Stengëmës pasirinkti efektyviausius duomenø rinki-
mo metodus, šaltinius, sudaryti kokybiðkà klausimynà. Pasinaudojome so-
ciologës J. Piliponytës  patarimu – „sutelkti jëgas ir dëmesá á tuos metodus,
kuriuos naudoti turite pakankamai þiniø ir priemoniø“. Rinkdami duomenis
iðbandëme dokumentø analizës, pokalbiø, interviu ir anketavimo metodus.
Vis dëlto vyravo anketavimo metodas. Sudarydami klausimynus sujungëme
kelis pagalbinius rodiklius. Stengëmës anketø neperkrauti klausimais ir pa-
teikti tik paèius svarbiausius – tuos, kuriø atsakymai bus naudojami proble-
mai iðsiaiðkinti ir jai spræsti. Taip pat buvo svarbu neapkrauti anketø gausa tø
paèiø þmoniø, todël darbo grupiø vadovai kartu aptarë respondentø atrankos
kriterijus, t. y. kokio tipo atrankà taikys ir kà atrinks apklausai. Atlikdami
vidaus audità nagrinëjome ávairius mokyklos vidaus dokumentus (mokyklos
sàvadà; direktoriaus  ásakymus; pedagogø tarybos posëdþiø protokolus; kla-
siø dienynus; mokymosi pasiekimø dokumentus; socialinio pedagogo ir psi-
chologo veiklos dokumentus; klasiø auklëtojø veiklos planus) ir atlikome jø
analizæ. Pasirinkome tuos dokumentus, kuriuose tikëjomës rasti kuo objekty-
vesnës informacijos apie mokyklos audituojamos srities bûklæ.

Kas mums labiausiai padëjo? Vidaus auditas yra komandos darbas, todël
já atliekant labiausiai padëjo glaudus pedagogø tarpusavio bendradarbiavi-
mas, gebëjimas dirbti komandoje, pozityvi darbuotojø nuostata dël ðiø darbø
reikalingumo ir reikðmingumo. Darbo sëkmæ taip pat lëmë visos veiklos pla-
navimas bei koordinavimas. Mums tai pavyko – mûsø komanda dirbo efekty-
viai. Planuodami duomenø rinkimà daug vertingos teorinës informacijos su- G
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radome Jolantos Piliponytës knygoje „Duomenø rinkimas, apdorojimas ir ana-
lizë mokykloje“ (2005), pasinaudojome audito metodinëmis rekomendacijo-
mis „Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito metodika“ (I dalis, 2002).

Neiðvengëme sunkumø. Nelengva buvo numatyti vertinimo metodus ir
ðaltinius, parengti tokius vertinimo instrumentus, kurie padëtø surinkti iðsa-
mià informacijà. Sunku buvo apklausti mokiniø tëvus – vieni jø nerado laiko,
kiti ið viso átariai þiûrëjo á bet kokias apklausas arba jas paprasèiausiai ignora-
vo. Tik dalis tëvø geranoriðkai þvelgë á mûsø pastangas ir stengësi padëti,

iðsamiai ir tiksliai atsakë á klausimus. Darbà apsunkino ir tai, kad ne visi res-
pondentai nuoðirdþiai atsakinëjo á klausimus, todël kilo abejoniø dël duome-
nø patikimumo ir objektyvumo.

Pastangos nenuëjo veltui. Audito pamokos dabar duoda savo vaisiø –
mums pasisekë átraukti á audito veiklà visus pedagogus. Matome labai svarbø
teigiamà dalykà – mokytojai patys galëjo ásitikinti, koks svarbus jø indëlis
tobulinant mokyklos veiklà. Pedagogai ágijo naujø kompetencijø, tiriamosios
veiklos patirties. Visa tai padës siekti dar geresnës mokyklos veiklos kokybës.
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Ásivertinimo svarba prioritetams

Nina VAITEKÛNIENË,
Pasvalio Lëvens pagrindinës mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokyklos prioritetus koreguoja ir gyvenimo pokyèiai, ir kasmet atliekama
mokyklos veiklos analizë. Kaip mes nustatëme prioritetus? Ið daugelio mo-
kyklos spræstinø problemø mes pasirinkome tas, kurios labiausiai stabdo pa-
þangà ir trukdo gauti gerus rezultatus.

Atskiri mokytojai ir metodikos grupës siûlë pasitarti, kaip dirbti su IX–X
klasiø mokiniais, nes jø mokymosi motyvacija labai menka (tai patvirtina jø
pusmeèiø bei metø mokymosi rezultatai). Mokymosi kokybei pagerinti viso-
se (o ypaè ðiose klasëse) pirmiausia buvo nutarta iðtirti mokiniø mokymosi
motyvacijos lygá ir numatyti realiø bûdø padëèiai pagerinti. Darbo grupë, va-
dovaujama KVA grupës narës Jûratës Rimðienës, analizavo pasirinktà sritá
,,Mokiniø mokymosi motyvacijos lygis”. Pagrindinis tikslas buvo iðsiaiðkinti
mokiniø prasto mokymosi motyvø prieþastis (objektyvias ir subjektyvias) ir
numatyti bûdø, priemoniø, kaip motyvacijà didinti. Pastebëjome, kad mo-
kyklai tapus pagrindine gerokai padaugëjo menkà mokymosi motyvacijà tu-
rinèiø IX–X klasiø mokiniø (gerai besimokantieji po pagrindinio ugdymo pir-
mosios dalies iðeina mokytis á gimnazijà). Akcentavome, kad mokyklai trûks-
ta patraukliø, naujesnio turinio mokymo priemoniø, orientuotø á skirtingo
intelekto ir gebëjimø mokinius, o mokytojams stinga iðradingumo dirbti su
nemotyvuotais mokiniais. Suvokëme, kad mokytojai turëtø ieðkoti ávaires-
niø mokymo(si) formø, o ne tik apsiriboti tradicine pamoka, iðvyka, projektu.
Pastebëjome, kad jeigu klasëse mokosi per daug mokiniø, menksta individu-
ali pagalba jiems; esant vienodai þemam mokymosi lygiui nelieka mokinio
asmeniniø pastangø siekti aukðtesniø rezultatø.

Audito grupë pasiûlë realias kryptis, kaip didinti mûsø mokyklos moki-
niø mokymosi motyvacijà. Buvo pateikta siûlymø: pabrëþti asmeninæ moki-
nio atsakomybæ organizuojant komandiná darbà; skatinti mokinius ásivertin-
ti pastangas, þinias ir paþangà; apdovanoti mokinius uþ gerus rezultatus ir
paskelbti jø pavardes mokyklos ðvenèiø metu; daþniau pagirti uþ pastangas,
uþ paþangà, pasiektus rezultatus ir nepriekaiðtauti dël nesëkmiø.

Kaip KVA grupë tai pateikë bendruomenei? Bendruomenæ KVA grupë
supaþindino su ðiais siûlymais per mokytojø tarybos posëdá – akcentavo pa-
grindines problemas ir siûlë jø sprendimo bûdø, iðklausë bendruomenës nariø

nuomonæ, kaip pagerinti padëtá. Darbo grupë atliko tyrimus. Pagal klausimy-
nà buvo išsiaiškinta: kaip mokiniai geba naudotis formaliais ir neformaliais
šaltiniais; kaip geba savarankiðkai atlikti uþduotis; kaip geba dirbti koman-
doje; suþinojo mokiniø nuomonæ apie pasiekimø ir paþangos vertinimo siste-
mà mokykloje. Suvedusi duomenis, apibendrinusi rezultatus ir padariusi ið-
vadas darbo grupë bendruomenei pristatë ðià medþiagà (skaidriø forma). Pa-
rengtas segtuvas su medþiaga (tiriamos srities iliustracijos, klausimynas mo-
kiniø mokymosi motyvacijos lygiui nustatyti bei jo rezultatai, diagramos, ið-
vados bei pasiûlymai), kuria planuodamas savo darbà naudojasi kiekvienas
bendruomenës narys.

Kam labiausiai rûpëjo iðvados? Padarytos iðvados rûpëjo mokyklos va-
dovams, nes minëta sritis yra silpna mokyklos grandis, kuri nekelia jos presti-
þo. Nustatytas prioritetas – skatinti mokiniø mokymosi motyvacijà; darbo
grupës siûlymai (daugiau dëmesio skirti diferencijavimui ir individualizavi-
mui; mokytojø ir mokiniø veiklai pamokoje; gerosios patirties sklaidai mo-
kykloje; mokytojø pamokinës veiklos planavimui tobulinti ir kt.) atsispindi
mokyklos strateginiame plane, metinëje veiklos programoje, metodikos gru-
piø, klasës auklëtojø veiklos planavime ir darbe.
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Kas yra gera iliustracija?

dr. Vaiva VAICEKAUSKIENË,
Ðvietimo plëtotës centro Politikos analizës skyriaus vyriausioji specialistë

Skirtingai nei pirmojoje Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito metodi-
koje (2002 m.), ðioje nepateikiamos standartinës ir universaliosios iliustraci-
jos, kuriomis remdamasi mokykla turëtø priimti sprendimà apie savo veiklos
kokybës lygá. Tai ir apsunkina, ir palengvina mokyklos ásivertinimà. Apsunki-
na, nes reikia papildomo laiko ir pastangø iliustracijoms kurti. Palengvina, nes
pats iliustracijø kûrimo procesas yra  kiekvieno jo dalyvio màstymo ir pole-
mikos su savimi bei kolegomis procesas, kurio metu susiformuoja gerai argu-
mentuotas poþiûris á mokyklos veikloskokybæ. Juo remiantis vertinama grei-
èiau ir adekvaèiau.

Kita naujovë – nuostata, kad iliustracija yra „veiklos rodiklio lygio
poþymiø apraðymas, sukuriantis prielaidas konkreèios [tai yra, savo] Mo-
kyklos savitumui ir ieškojimams atskleisti” (Bendrojo lavinimo mokyklos

vidaus audito tvarkos aprašas, 2007). Dël to iðvengiama ankstesniø nesu-
sipratimø, kai labai skirtingø tipø mokyklos (pavyzdþiui, mokykla-darþe-
lis ir gimnazija) bei labai skirtingose socialinëse bei kultûrinëse aplinkose
veikianèios mokyklos (pavyzdþiui, kaimo ir didmiesèio) turëdavo ásiver-
tinti ieðkodamos tø paèiø kokybës poþymiø. Kai kurie ið iliustracijoje nu-
rodytø poþymiø netikdavo mokyklai, bet atsisakius jais remtis nelikdavo
pagrindo ávertinti tam tikrà mokyklos veiklos aspektà. Kita vertus, likda-
vo nepastebëti unikalûs standartinëse iliustracijose neapraðyti mokyklos
veiklos aspektai.

Pagal ðià metodikà mokytojø bendruomenës susitarimas apie savo mo-
kyklos veiklos kokybës ávertinimà prasideda ne nuo vertinimo balais, o gero-
kai anksèiau – nuo susitarimo, kokie kokybës poþymiai bus vertinami.

Kaip ðiuos poþymius apraðyti, t.y. kaip paraðyti gerà iliustracijà?
1. Iliustracija kuriama pagal metodikoje pateiktà rodiklio apraðymà. Iliust-

racijos kûrimas nëra laisva improvizacija rodiklio tema – ðalia veiklos rodikliø
pavadinimø pateikti rodikliø paaiðkinimai, kuriuose ir yra pagrindinë informa-
cija, kokie mokyklos veiklos aspektai laikytini vertingais. Taigi iliustracija – tai
rodiklio paaiðkinimo plëtojimas.

2. Iliustracija apibûdina konkreèià mokyklà. Vadinasi, jà kuriant reikia
turëti omenyje ne tik abstrakèià tam tikro tipo mokyklos vizijà, bet ir unika-
lius savos mokyklos bruoþus. Abstrakti geros mokyklos vizija jau glûdi vi-
daus  audito metodikoje – srièiø, temø, rodikliø ávardijimuose ir paaiðkini-
muose. Tai –  lyg paveikslo eskizas, kompozicijos apmatai, o pats paveikslas
su unikaliomis spalvomis ir papildomomis detalëmis atsiranda mokyklai su-
kûrus iliustracijas.

3. Iliustracija detalizuoja ir sukonkretina. Rodikliø paaiðkinimai metodi-
koje yra abstraktûs, o norint kà nors patikimai ávertinti reikia þinoti, ko kon-
kreèiai ieðkoma ir kokie tø ieðkomø dalykø poþymiai. Patogiausia pradëti nuo
rodiklio paaiðkinimo pavertimo jo turiná detalizuojanèiais klausimais. Aukð-
èiau pateikto rodiklio atveju tai galëtø bûti tokie klausimai:

• Kas rodo, kad mokyklos gyvenimas grindþiamas idealø, normø bei prin-
cipø deriniu?

• Kuo remdamiesi galëtume teigti, kad mokykla turi unikalø charakterá ar
dvasià, kurie patys savaime daro átakà mokiniams?

• Ið ko matome, kokia ði átaka: teigiama ar neigiama, stipri ar silpna, nuo-
sekli ar atsitiktinë, chaotiðka ir prieðtaringa?
Atsakymai á ðiuos klausimus ir yra iliustracijos metmenys. Pavyzdþiui:

„Mokyklos bendruomenë (mokytojai, vadovai, mokiniai ir tëvai) periodiðkai aptaria
mokyklos filosofijà ir susitaria dël vertybiniø prioritetø. Mokyklos vertybës yra nuosek-
liai ákûnijamos normose bei principuose, kuriais grindþiamas mokyklos gyvenimas (mo-
kyklos taisyklëse ir pan.). Normos bei principai mokyklos bendruomenei yra þinomi ir
pripaþástami – juos paþeidus  reaguojama. Mokiniai geba ne tik nurodyti, kokio jø
elgesio ir gyvenimo bûdo tikisi mokykla, bet ir paaiðkinti, kodël. Ið kitø mokyklø perëjæ
mokiniai greitai suvokia ðios mokyklos lûkesèius bei reikalavimus ir geba apibûdinti jos
unikalumà. Aukðtesniøjø klasiø mokiniai ir jø tëvai áþvelgia, kà ugdo mokykla savo
gyvenimo bûdu, ir tam neprieðtarauja. Mokiniai ir jø tëvai nesiskundþia dël ugdymo

Sritis Temos Veiklos rodikliai Rodiklių paaiškinimai 
1. Mokyklos kultūra 1.1. Etosas 1.1.1. Vertybės, elgesio nor-

mos, principai 
Formalių ir neformalių idealų, normų bei principų derinys, kuris sukuria mokyklos charak-
terį ar dvasią. Jo ugdomasis poveikis: pozityvumo, stiprumo, nuoseklumo laipsnis.  

    
    
 

G
IL

U
M

IN
IS

 A
U

D
IT

A
S



63

krypties neaiðkumo, nenuoseklumo ar  prieðtaringumo (pavyzdþiui, kad deklaruoja-
mas bendruomeniðkumas ir solidarumas, bet faktiðkai ugdomos individualistinës kon-
kurencinës nuostatos). Mokytojai ir mokyklos vadovai atvirai diskutuoja apie vertybiø
konfliktus ir kontroversiškus sprendimus”.

Kitas iliustracijos konkretinimo þingsnis yra dviejø veiklos kokybës ly-
giø – ketvirtojo ir antrojo – apraðymas. Tai darant galima naudoti abstraktes-
nius apibûdinimus (pavyzdþiui, visi – kai kurie; daþnai – retai) arba labai kon-
kreèius skaièiø, daliø, nuoðimèiø nurodymus.

4. Veiklos kokybës lygiai pagrásti mokyklos galimybëmis ir siekiais. Kur-
dama iliustracijas mokykla pati nustato aukðèiausià ir patenkinamà veiklos
kokybës lygius. Tai darydama ji atsiþvelgia á savo galimybes: mokiniø kontin-
gentà, iðteklius, patirtá bei á savo siekius. Ketvirtasis lygis yra maksimalus
ámanomas pasiekti ðiai mokyklai artimiausiais metais lygis, jeigu... Galbût kai
kuriems bendruomenëms nariams atrodys, kad ðis lygis jau pasiektas. Jeigu
taip atrodys visiems, vadinasi, mokykla „ástrigo“ kurdama savo veiklos vizijà
ir nebeþino, kà dar bûtø galima tobulinti.

5. Iliustracija atspindi mokyklos suvokimà tam tikru metu. Iliustracija
yra ásivertinimo árankis – ja remiantis renkami duomenys bei kiti árodymai
vertinimui pagrásti. Ðio proceso metu gali pasirodyti, kad iliustracija nëra pa-
togi kokybës poþymiams atpaþinti, arba gali bûti áþvelgti nauji kokybës as-
pektai. Tokiais atvejais iliustracijà galima taisyti ir pildyti – galutinis jos teks-
tas pateikiamas ásivertinimo ataskaitoje ir rodo, kokia kokybës samprata re-

miantis buvo rinkti árodymai. Kito vertinimo ciklo metu iliustracijos tekstas
vël gali kisti.

6. Iliustracija turi derëti su kitomis iliustracijomis. Jeigu iliustracijø kûri-
mo darbas buvo pasidalintas, rizikuojama, kad mokytojai skirtingai supranta
susijusius kokybës aspektus ir paraðo prieðtaraujanèias viena kitai iliustraci-
jas. To iðvengti padëtø bendras iliustracijø aptarimas bei redagavimas.

7. Iliustracija turi bûti visiems suprantama. Neišsiaiškintus dalykus links-
tama paslëpti po daugiaprasmiais þodþiais arba svetimø tekstø citatomis. To-
kiais atvejais iliustracijos tekstas yra, bet jis neatlieka savo vaidmens – nepa-
deda susitarti, kas ir kaip turi bûti  vertinama. Todël raðant iliustracijas reikëtø
siekti autentiðkumo – paprastos ir šiai mokyklos bendruomenei suvokiamos
kalbos.

8. Iliustracijos kalba turi bûti norminë. Mokytojai yra profesionalai, dir-
bantys kultûrinëje ir teisinëje aplinkoje, vartojanèioje sutartà terminijà. Iliust-
racijose pateikiama profesinë terminija turi atitikti dokumentuose áformintus
susitarimus, nes kitaip iliustracijos netenkins aukðèiau pateikto suprantamo
visiems reikalavimo.

9. Iliustracija turi bûti ákvepianti. Tekstai turi galios perteikti tam tikrà
energijà: skatinti, gàsdinti ar sukelti nuobodulá. Jø poveiká lemia ir stilius, ir
tekste pateikiamos idëjos. Kad iliustracija bûtø vertinga mokyklai, ji turi bûti
paraðyta taip ir apie tokius dalykus, kurie ákvëptø dirbti geriau.
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ILIUSTRACIJØ PAVYZDÞIAI

1 sritis Mokyklos kultûra

Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Beveik visi bendruomenės nariai žino 
mokyklos filosofiją ir vertybes, kuriomis 
grindžiama mokyklos veikla.  
Visiems žinomi ir aiškūs bendri susitari-
mai, kurių stengiamasi laikytis kasdienia-
me mokyklos gyvenime. 
Mokiniai įvardija vertybes ir paaiškina, 
kodėl reikia laikytis tam tikrų normų ir 
principų. 
Mokytojai, klasių auklėtojai savo veikloje  
nuosekliai kuria vidaus gyvenimo kultūrą. 
Kretingos r. Baublių pagrindinė mokykla 
 

Tik dalis bendruomenės narių žino mo-
kyklos filosofiją ir vertybes, kuriomis 
grindžiama mokyklos veikla.  
Tik dalis apklaustųjų įvardijo mokyklos 
puoselėjamas vertybes. Vertybes pasiūlė 
darbo grupės, kuriose dalyvavo tik dalis 
bendruomenės narių; jos neaptartos ben-
drame susirinkime.  
 Bendri susitarimai formalūs,  bendruo-
menės nariai pateikia juos skirtingai. 
Kretingos r. Baublių pagrindinė mokykla 
 

1.1. Etosas 1.1.1. Vertybės, 
normos, principai 

Formalių ir neformalių idealų, normų bei 
principų derinys, kuris sukuria mokyklos 
charakterį ar dvasią. Jo ugdomasis povei-
kis: pozityvumo, stiprumo,  nuoseklumo 
laipsnis  
 
Ekspertų komentaras: 
Tradicijas susikūrusioje mokykloje verty-
bės gali būti paveldėtos. Todėl jos nebūti-
nai „siūlomos“ – jos gali būti ir atpažįs-
tamos, įvardijamos, kartais dėl jų susita-
riama (ir ne vieną kartą). 
Sudėtinga patikrinti mokinių ir mokytojų 
nuomonių sutapimą ar nesutapimą. Svar-
bu, kad mokiniai žinotų ir suprastų, kokia 
gyvenimo filosofija ir koks elgesys jų mo-
kykloje vertinamas, o koks – netoleruoja-
mas. Svarbu, kad dauguma mokinių gerb-
tų normas, dėl kurių susitarta,  stengtųsi 
jų laikytis ir atpažintų jų pažeidimus. Jie 
taip pat turėtų gebėti paaiškinti, kodėl 
reikia laikytis tam tikrų normų.  
Vertybės atpažįstamos ne tik ir ne tiek iš 
to, kas deklaruojama, bet –  iš mokyklos 
gyvenimo būdo. Jas geriausiai pastebi 
pašaliniai asmenys bei naujokai. Moki-
niai turėtų gebėti ne pakartoti tai, kas 
kažkur parašyta, bet įžvelgti tai kasdie-
niame mokyklos gyvenime. Tai įvardinti 
gali savais žodžiais.  
Įvaizdis (išoriniai dalykai) ir kultūra (vi-
diniai dalykai) nėra tapatūs dalykai. Ga-
lima nesirūpinti įvaizdžiu, t.y. būti menkai 
žinomiems, bet būti sukūrusiems puikią 
vidaus gyvenimo kultūrą. Puiku, jei įvaiz-
dis atspindi ir pastiprina tai, kas b dinga 

Mokyklos bendruomenė yra susitarusi dėl 
vertybių, kuriomis grindžiama mokyklos 
veikla, dalyvauja kuriant mokyklos viziją, 
misiją, filosofiją bei tikslus, prisiima atsa-
komybę už jų įgyvendinimą. 
Mokykloje abstraktūs idealai bei konkre-
čios normos dera ir pastebimos kasdienia-
me mokyklos gyvenime. Mokykloje su-
kurta puiki vidaus gyvenimo kultūra opti-
maliai tenkina bendruomenės poreikius, 
laiduoja savitą mokyklos charakterį bei 
dvasią. Visi bendruomenės nariai kuria 
mokyklos įvaizdį, kuris pastiprina tai, kas 
būdinga mokyklai. Mokykloje sukurtas 
teisynas, kurio beveik visi mokyklos ben-
druomenės nariai nuosekliai laikosi. 
Beveik visų mokyklos bendruomenės na-
rių veikla grindžiama pozityvumo, nuo-
seklumo  principais. 
Kauno Juozo Urbšio vidurinė mokykla 
 

Mokyklos bendruomenė pripažįsta mo-
kyklos vertybes, viziją, bet asmeniškai 
nedalyvauja jas įgyvendinant. Mokykloje 
tik iš dalies dera abstraktūs idealai bei 
konkrečios normos ir jos  menkai atpažįs-
tamos kasdieniame gyvenime. Mokyklos 
vidaus gyvenimo kultūra nepakankamai 
atskleidžia mokyklos charakterį bei dva-
sią. Kuriamas mokyklos įvaizdis tik iš da-
lies atspindi tai, kas būdinga mokyklai. 
Mokykloje sukurtame teisyne esti rimtų 
trūkumų; jis nepakankamai tenkina mo-
kyklos bendruomenės poreikius. 
Veikloje trūksta pozityvumo, nuoseklu-
mo, atsakomybės. 
Kauno Juozo Urbšio vidurinė mokykla 
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Beveik visi bendruomen s nariai žino Tik dalis bendruomen s nari  žino mo-1.1. Etosas 1.1.1. Vertyb s, Formali  ir neformali  ideal , norm  bei dis atspindi ir pastiprina tai, kas būdinga 

mokyklai. 
Atkreiptinas dėmesys į paaiškinimą „ug-
domasis etoso poveikis“. Jis vertintinas domasis etoso poveikis“. Jis vertintinas 
teigiamai, jei didžiuma  mokinių ir jų tėvų 
neturi priekaištų mokyklai dėl normų, ku-
rių joje laikomasi, ir pripažįsta, kad jos 
yra teisingos bei  naudingos. 

Mokiniai pasakoja apie mokyklos tradici-
jas, paaiškina vykstančius ritualus. 
Beveik visi nurodo, kad dažnai vyksta su-
sitikimai, pokalbiai ir diskusijos su mo-
kyklą baigusiais mokiniais, kaimo  žmo-
nėmis, pedagogais. 
Beveik visi bendruomenės nariai įvardija 
savitas ryškiausias tradicijas.  
Vaikai mielai ir daug pasakoja apie mo-
kykloje vykstančias šventes ir jų svarbą. 
Mokiniai patys dalyvauja kuriant ir įam-
žinant savo mokyklos istoriją. 
Simboliai ir tradicijos panaudojami verty-
binėms nuostatoms formuoti. 
Mokykla ugdymo procese pasitelkia žy-
mias kultūros ir visuomenės asmenybes. 
Kretingos r. Baublių pagrindinė mokykla 
 

Mokiniai nežino svarbiausių mokyklos 
tradicijų, simbolių, mokyklos istorijos, 
nurodo tik kai kurias tradicijas. Dauguma 
mokinių nesuvokia mokyklos filosofijos 
ir vertybių reikšmės. 
 
Dalis mokinių nurodo, kad kartais mo-
kykloje vyksta pokalbiai ir diskusijos su 
suaugusiais žmonėmis. 
Svarbiausias šventes bendruomenės nariai 
nurodo skirtingai, sutampa tik dalies narių 
nuomonė. 
Mokyklos simboliai ir tradicijos menkai 
naudojami vertybinėms nuostatoms for-
muoti. 
 
Kretingos r. Baublių pagrindinė mokykla 

 

1.1.2. Tradicijos 
ir ritualai 

Pasikartojančios mokyklos gyvenimo for-
mos, kurios kuria mokyklos unikalumo, 
jos veiklos bei siekių tęstinumo ir pri-
klausymo bendruomenei, turinčiai istori-
ją, jausmą. Tradicijų kūrimas 
 
Ekspertų komentaras: 
Tradicijų ir ritualų esmė – ne simboliai, o 
ritmingai pasikartojantis gyvenimo bū-
das, primenantis, kad mokykla buvo iki 
manęs ir bus po manęs, ją kuria viena ki-
tą keičiančios kartos, o aš taip pat turėsiu 
kai ką nuveikti mokydamasis iš vyresnių-
jų.  
Simbolių gali būti nedaug ir labai origi-
nalių,  pavyzdžiui, svajonių medis ar koks 
nors paveikslas.  Vargu ar mokyklos turi 
stengtis susikurti visus tradicinius simbo-
lius. 
Mokinių darbai – tai konkrečios tradici-
jos pavyzdys. Pagal šios metodikos struk-
tūrą būtų patogiau šį teiginį nukelti į „ap-
linkos jaukumo“ (1.3.3) rodiklį. 
Pasakojimai galėtų būti ne tik „apie“, bet 
ir „su“ – susitikimai su buvusiais mokyk-
los pedagogais ir mokiniais, nebūtinai žy-
miais – tiesiog suaugusiais. Tradicijų es-
mė labai tiksliai pastebėta ir aprašyta. 

Mokykloje kasmet vyksta įvairūs tradici-
niai renginiai, kuriuos noriai organizuoja 
ir kuriuose aktyviai dalyvauja mokyklos 
bendruomenė. Renginiai nuolat aptariami, 
analizuojami, vertinami bei tobulinami. 
Mokykla turi savo atributiką, uniformą, 
estetinį stilių, dėl kurių susitarė visi ben-
druomenės nariai, ir prasmingai pritaiko 
mokyklos gyvenime. Beveik visi ben-
druomenės nariai yra įsipareigoję ir atsa-
kingi mokyklos istorijos kūrėjai bei puo-
selėtojai. Mokykloje vyksta mokyklos 
vardą įprasminanti veikla. Mokyklos isto-
rijos, tradicijų, pasiekimų išsaugojimu, 

Mokyklos bendruomenė pripažįsta mo-
kyklos tradicijas, tačiau asmeniškai akty-
viai nedalyvauja jas puoselėjant. 
Mokykla turi savo atributiką, uniformą, 
estetinį stilių, tačiau tik dalis bendruome-
nės juos prasmingai pritaiko mokyklos 
gyvenime. Bendruomenės nariai nepakan-
kamai įsipareigoję ir atsakingi mokyklos 
istorijos kūrėjai bei  puoselėtojai. Mokyk-
los vardą, unikalumą įprasminanti veikla 
nėra sisteminga, priimtina kai kuriems 
bendruomenės nariams. 
Kauno Juozo Urbšio vidurinė mokykla 
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užrašymu rūpinasi beveik visi bendruo-
menės nariai. Apie mokyklos tradicijų 
tęstinumą, naujų tradicijų kūrimą, mokyk-
los veiklos unikalumą nuolat skleidžiama 
informacija už mokyklos ribų. 
Kauno Juozo Urbšio vidurinė mokykla 
 

Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Beveik visi bendruomen s nariai žino Tik dalis bendruomen s nari  žino mo-1.1. Etosas 1.1.1. Vertyb s, Formali  ir neformali  ideal , norm  bei 

Dauguma mokyklos bendruomenės narių  
yra patenkinti ir didžiuojasi savo mokyk-
la, nurodo pasitenkinimo mokykla moty-
vus. Mokytojai ir mokiniai gerai vertina 
visos bendruomenės narių pastangas siek-
ti bendrų tikslų. Dauguma bendruomenės 
narių aktyviai dalyvauja mokyklos gyve-
nime. 
Pripažįstamas kiekvienas bendruomenės 
narys,  sudaryta galimybių jo asmens to-
bulėjimui ir saviraiškai. 
Mokiniai jaučiasi savi mokykloje; jiems 
rūpi mokyklos ateitis; jie žino, ką reikia 
keisti. 
Kretingos r. Baublių pagrindinė mokykla 
 

Dauguma mokyklos bendruomenės narių  
nurodo, kad jiems čia nepatinka. 
Dauguma mokinių ir mokytojų  mažai da-
lyvauja mokyklos veikloje, nesidomi jos 
tobulinimu, nurodo, kad neturi galimybių 
saviraiškai. 
 
Pusė bendruomenės narių nurodo, kad 
jaučiasi nesaugūs, atstumti. 
 
Kretingos r. Baublių pagrindinė mokykla 

 

1.1.3. Tapatumo 
jausmas 

Mokinių ir personalo priklausymo mo-
kyklai jausmas. Pasitenkinimo ar didžia-
vimosi šia priklausomybe lygis. Dėmesys 
kultūriniams skirtumams, lygių galimybių 
sudarymas 
 
Ekspertų komentaras: 
Gerai atskleista rodiklio esmė. 

Mokiniai ir personalas noriai pasakoja, 
kaip atstovauja savo mokyklai, mielai 
skleidžia savo mokyklos patirtį kitiems. 
Personalas pripažįsta mokyklos vertybes 
ir jomis vadovaujasi. Bendruomenės na-
riai aktyviai dalyvauja kuriant mokyklos 
viziją, misiją bei tikslus, prisiima atsako-
mybę už jų įgyvendinimą  ir kuriamą 
įvaizdį. Ir mokiniai, ir mokytojai, ir tėvai 
rodo iniciatyvų savo mokyklai tobulinti.  
Kelmės r. Šaukėnų vidurinė mokykla 
 

Tik apie 50 proc. mokinių ir personalo 
noriai pasakoja, kaip atstovauja savo mo-
kyklai, bei mielai skleidžia savo mokyk-
los patirtį kitiems. Personalas pripažįsta 
mokyklos vertybes. Bendruomenės nariai 
pasyviai dalyvauja kuriant mokyklos vizi-
ją, misiją bei tikslus, ne visada noriai pri-
siima atsakomybę už jų įgyvendinimą ir 
kuriamą įvaizdį. Ne visi bendruomenės 
nariai rodo iniciatyvų savo mokyklai to-
bulinti. 
Kelmės r. Šaukėnų vidurinė mokykla 
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Beveik visi bendruomen s nariai žino Tik dalis bendruomen s nari  žino mo-1.1. Etosas 1.1.1. Vertyb s, Formali  ir neformali  ideal , norm  bei Mokyklos veikla grindžiama visų ben-
druomenės narių aktyviu bendravimu ir 
bendradarbiavimu.  
Narių bendravimas ir bendradarbiavimas 
grindžiamas geranoriškumo, pagarbos, 
pasitikėjimo, solidarumo, mandagumo ir 
kt. principais. Vyrauja bendruomenės na-
rių pagalba vieni kitiems ir gerosios patir-
ties sklaida. Psichologinė mokyklos at-
mosfera nėra įtempta.  
Bendruomenės narių saugumui teikiamas 
prioritetas, todėl mokykloje visiškai ga-
rantuojamas bendruomenės narių saugu-
mas, užtikrinama tvarka ir drausmė. 
Saugumui užtikrinti pasitelkiamos įvai-
rios kitos institucijos (nepilnamečių reika-
lų tarnyba ir kt.). 
Veikia pagalbos teikimo sistema, aktyviai 
vykdomas prevencinis darbas. 
Mokyklos ugdymo kryptys bei tendenci-
jos yra numatomos atsižvelgiant į ben-
druomenės poreikius ir pasiūlymus. 
Skiriamas nuolatinis dėmesys mokinių 
socializacijai. Nuolat sudaromos sąlygos 
mokiniams praktiškai mokytis demokra-
tijos, dalyvauti mokyklos gyvenime ben-
dradarbiaujant su kitais bendruomenės 
nariais, aktyviai įsitraukti į mokyklos sa-
vivaldą 
Kauno Kazio Griniaus vidurinė mokykla 
 

Mokyklos bendruomenės narių bendravi-
mo ir bendradarbiavimo principai nėra 
nuoseklūs. 
Psichologinė mokyklos atmosfera gana 
įtempta. 
Mokyklos bendruomenės narių saugumas 
ir ramybė užtikrinama tik formaliai. Ben-
druomenės nariai tik iš dalies jaučiasi 
saugūs, ne visuomet išdrįsta kalbėti apie 
problemas. 
Nėra vientisos pagalbos teikimo sistemos 
arba pagalba teikiama nepakankamai 
veiksmingai. 
Ne visuomet pasitelkiami bendruomenės 
nariai kuriant mokyklos ugdymo kryptis. 
Nepakankamai dėmesio skiriama mokinių 
socializacijai. 
Kauno Kazio Griniaus vidurinė mokykla 
 

 

1.1.4. 
Bendruomenės  
santykiai  

Mokinių tarpusavio, personalo tarpusavio 
bei mokinių ir personalo santykių pobū-
dis: geranoriškumo, pagarbos, pasitikėji-
mo, solidarumo, mandagumo ir kt. lygis. 
Psichologinė mokyklos atmosfera. Sau-
gumo ir ramybės lygis. Bendruomenišku-
mas: sutelktumas, sutarimas, nusiteikimas 
siekti bendrų tikslų, veiklos krypties ben-
drumas  
 
 
 
Ekspertų komentaras: 
Labai ilga rodiklio  iliustracija nebūtinai 
sukonkretina rodiklį, kartais atvirkščiai – 
jis pasidaro labai abstraktus.  Netikslinga 
pažodžiui pakartoti rodiklio paaiškinimą 
arba įvardinti oficialius švietimo doku-
mentus. Turėtų būti  jaučiama arba kon-
krečiai patirta tai, apie ką rašoma.  
 
Mintis apie „institucijų darbą“ nėra visai 
aiški: ar čia turimos omenyje darbo gru-
pės, o jų sutelktumas ir kryptingumas lai-
komas gerų santykių požymiu? Galima 
dirbti labai kryptingai, o žmonės jausis 
blogai. 

Apie 90 proc. mokinių teigia, kad šioje 
mokykloje jie yra gerbiami mokytojų ir 
paprašę visada sulaukia jų pagalbos. Apie 
90 proc. mokinių mano, kad jų bendraam-
žiai mokykloje yra draugiški. Apie 90 
proc. mokytojų teigia, kad yra gerbiami 
mokinių bei kolegų ir kad jais pasitikima. 
Beveik visi bendruomenės nariai jaučiasi 
saugūs; mokykloje veiksmingai veikia 

Apie 50 proc. mokinių teigia, kad šioje 
mokykloje jie yra gerbiami mokytojų ir 
paprašę dažniausiai sulaukia jų pagalbos.  
Apie 50 proc. mokinių mano, kad jų ben-
draamžiai mokykloje yra draugiški. Tik 
apie 50 proc. mokytojų teigia, kad yra 
gerbiami mokinių bei kolegų ir kad jais 
pasitikima. Mažiau nei 50 proc. bendruo-
menės narių  jaučiasi esą saugūs; mokyk- G

IL
U

M
IN

IS
 A

U
D

IT
A

S



68

pedagoginės ir psichologinės pagalbos 
teikimo sistema. Mokykloje yra vieta, kur 
bendruomenės nariai gali pailsėti. Visos 
mokykloje veikiančios institucijos (moki-
nių komitetas, tėvų komitetas) dirba su-
telktai, geranoriškai, sutartinai ir kryptin-
gai siekdamos bendrų tikslų. 
Kelmės r. Šaukėnų vidurinė mokykla 

loje kuriama pedagoginės ir psichologinės 
pagalbos teikimo sistema. Mokykloje pla-
nuojama vieta, kur galėtų pailsėti ben-
druomenės nariai. Ne visos mokykloje 
veikiančios institucijos dirba sutelktai, su-
tartinai ir kryptingai siekdamos bendrų  
tikslų. 
Kelmės r. Šaukėnų vidurinė mokykla 
 

Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Beveik visi bendruomen s nariai žino Tik dalis bendruomen s nari  žino mo-1.1. Etosas 1.1.1. Vertyb s, Formali  ir neformali  ideal , norm  bei 

 
Sukurta ir veiksmingai veikia tėvų, naujų 
mokinių ir darbuotojų  sutikimo,  priėmi-
mo, informavimo ir įtraukimo į bendruo-
menės veiklą sistema. Tėvai aktyviai da-
lyvauja mokyklos renginiuose.  Aukšta 
tėvų, mokinių ir mokytojų  bendravimo 
kultūra (geranoriškumas, pagarba, pasiti-
kėjimas, mandagumas), sukurtos aktyvios 
bendravimo formos. 
Kelmės r.  Šaukėnų vidurinė mokykla 
 

Tėvų, naujų mokinių ir darbuotojų sutiki-
mui, priėmimui, informavimui ir įtrauki-
mui į bendruomenės veiklą  dėmesio ski-
riama formaliai ir fragmentiškai. Tėvai 
neaktyviai dalyvauja mokyklos rengi-
niuose. Tik dalies tėvų, mokinių ir moky-
tojų bendravimo kultūra aukšta, kuriamos 
aktyvios bendravimo formos. 
Kelmės r.  Šaukėnų vidurinė mokykla 

1.1.5. Mokyklos 
atvirumas ir 
svetingumas 

Tėvų ir kitų mokyklos bendruomenės na-
rių priėmimo ir santykių su jais kultūra. 
Atvirumas dialogui 
 
Ekspertų komentaras: 
Kultūra  nėra tik tvarka ar sistema. Ji ge-
ra, kai didžiumą tėvų tenkina bendravimo 
tonas bei jiems teikiama informacija, o 
dėl to jie, kaip teigia iliustracijos auto-
riai, noriai padeda mokyklai. 
 
Atkreiptinas dėmesys į „atvirumo dialo-
gui“ aspektą. Jo požymiai – atvirų durų 
dienos tėvams, susirinkimai dėl mokyklos 
raidos krypties nustatymo, gebėjimas pri-
imti pasiūlymus ir atsižvelgti į kritiką.  
 

Mokyklos bendruomenėje susitarta dėl tė-
vų ir kitų bendruomenės narių priėmimo. 
Yra šių susitarimų tvarkos aprašas, kuria-
me mokykla įvardija taikomus bendravi-
mo su tėvais metodus. Tėvai aktyvūs ir 
dalyvauja mokyklos renginiuose, padeda 
juos organizuoti. Tėvams prieinama aiški, 
išsami informacija apie įvairius mokyklos 
darbo aspektus (strateginį planą, metų 
veiklos programą, ugdymo planą, moky-
mosi pasiekimų ir pažangos vertinimą, 
ugdymo organizavimą ir kt.). 
Bendrauti su mokinio šeimos nariais skir-
ta patalpa. 
Veikla analizuojama, koreguojama  ir to-
bulinama. 
Šiaulių Medelyno pagrindinė mokykla 
 

Tėvų ir kitų mokyklos bendruomenės na-
rių priėmimo ir santykių su jais tvarka – 
tik formali, nėra veiklos/darbo sistemos. 
Prieinamumas prie informacijos tėvams 
yra ribotas. Informacija neišsami, neregu-
liari ir  tik apie kai kuriuos mokyklos 
veiklos aspektus. Mokykla neieško įvairių 
bendravimo su tėvais būdų. Tėvai nėra 
aktyvūs ugdymo proceso dalyviai.  Nėra 
mokinio pažangos vertinimo ir aptarimo  
su tėvais  darbo sistemos; ši veikla vyk-
doma fragmentiškai. 
Veiklą reikėtų analizuoti, koreguoti, tobu-
linti. 
Šiaulių Medelyno pagrindinė mokykla 

 

1.1.6. Klasi  Mokini  santykiai ir savijauta klas se. Mokiniai ir mokytojai  teigia, kad klas se Mokiniai ir mokytojai  teigia, kad klas se 
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Beveik visi bendruomen s nariai žino Tik dalis bendruomen s nari  žino mo-1.1. Etosas 1.1.1. Vertyb s, Formali  ir neformali  ideal , norm  bei Mokiniai ir mokytojai  teigia, kad klasėse 
visada jaučiasi saugiai, pasitiki vieni ki-
tais. Vyrauja  abipusė pagarba. Mokiniai 
gali  drąsiai reikšti savo nuomonę. Veikia 
tarpusavio pagalbos sistema. Klasėse su-
daromos sąlygos demokratijos mokytis 
praktiškai. Klasių mikroklimatas palan-
kus mokymuisi: gerbiami gerai besimo-
kantieji, teikiama pagalba silpniau besi-
mokantiesiems. 
Kelmės r. Šaukėnų vidurinė mokykla 

Mokiniai ir mokytojai  teigia, kad klasėse 
ne visada jaučiasi saugiai ir ne visada pa-
sitiki vieni kitais. Trūksta abipusės pagar-
bos. Tik dalis mokinių gali drąsiai reikšti 
savo nuomonę. 
Kuriama tarpusavio pagalbos sistema. 
Klasėse ne visada sudaromos sąlygos de-
mokratijos mokytis praktiškai. Klasių 
mikroklimatas nevisiškai palankus moky-
muisi: trūksta pagarbos gerai besimokan-
tiesiems ir pagalbos silpniau  besimokan-
tiesiems. 
Kelmės r. Šaukėnų vidurinė mokykla 
 

 

1.1.6. Klasių 
mikroklimatas 

Mokinių santykiai ir savijauta klasėse. 
Klasės mikroklimato palankumas moky-
muisi 
 
Ekspertų komentaras: 
Kuriant rodiklį turėta omenyje, kad mo-
kykla nėra vienalytė – esama bendros mo-
kyklos kultūros, bet atskiros klasės gali 
labai skirtis. Tai lemia atsitiktinumai 
komplektuojant, tačiau gali labai pataisy-
ti auklėjimas ir kai kuriais atvejais, net 
klasių sudėties keitimas. Todėl tiksli 
iliustracija nurodytų, kokia dalis mokyk-
los klasių yra tokios, kuriose dauguma 
mokinių jaučiasi gerai, o drausmė ir po-
žiūris į mokymąsi netrukdo mokytojams 
mokyti, patiems mokiniams – mokytis. Šis 
rodiklis tarsi dvinaris: mokinių santykiai 
su draugais (ar jiems gera priklausyti šiai 
klasei) ir klasės klimato palankumas mo-
kytis. Dvinaris ar dviejų aspektų galėtų 
būti ir vertinimas. 

Ugdymo(si) problemos nuolat analizuoja-
mos kartu su mokiniais ir jų tėvais. Su-
kurta ir taikoma mokinių savęs į(si)verti-
nimo sistema. 80 proc. mokinių yra akty-
vūs ugdymo(si)  procese, geba prisiimti 
atsakomybę už rezultatus. Klasėse vyrau-
ja pasitikėjimo, pagarbos vienas kitam ir 
pagalbos atmosfera. Mokiniai yra išsiug-
dę  savarankiško, grupinio, komandinio 
darbo įgūdžius, siekia pažangos. 
Analizuojami mokinių santykiai ir savi-
jauta.  Mokyklos bendruomenė tariasi dėl 
mikroklimato gerinimo klasėse. 
Šiaulių Medelyno pagrindinė mokykla 
 

Ne visada ugdymo(si) problemos anali-
zuojamos kartu su mokiniais. Mokykloje 
kuriama mokinių savęs į(si)vertinimo ir 
tarpusavio pagalbos sistema. Reikia ge-
rinti mikroklimatą klasėse; trūksta pagar-
bos, pasitikėjimo  vienas kitu. Mokiniams 
stinga savarankiško darbo įgūdžių, gebė-
jimų kultūringai reikšti savo nuomonę, 
iniciatyvos ir atsakomybės už mokymosi 
rezultatus. 
Šiaulių Medelyno pagrindinė mokykla 

1.2. 
Pažangos 
siekiai 
 
 

1.2.1. Asmenybės 
raidos lūkesčiai 

Asmenybės socialinių ir moralinių ugdy-
mo tikslų ir vizijos bendrumas. Tikėjimo 
kiekvieno mokinio asmeninio tobulėjimo 
galimybe lygis. Asmenybės ugdymo stra-
tegijų visuotinumas: integravimas į daly-
kus, papildomąjį ugdymą ir visą mokyk-
los gyvenimą 
 
Ekspertų komentaras: 
Pirminiai susitarimai yra dėl to, ko sie-
kiama ugdant, o dalykų integracija gali 

Mokykloje nuosekliai vykdoma dalykų 
integracija, padedanti mokinio asmenybei 
tobulėti visapusiškai. 
Mokykloje skatinamas ugdomosios veik-
los diferencijavimas ir individualizavimas 
užtikrinant galimybę kiekvieno mokinio 
savitumui skleistis. Mokykla kuria pro-
gramas ir dalyvauja programose, projek-
tuose, akcijose, orientuotose tenkinti mo-
kinio kaip besiugdančios asmenybės lū-
kesčius. 

Mokykloje nepakankamai skiriama dėme-
sio mokinio socialiniam ir moraliniam 
ugdymui. 
Mokyklos ugdymo plane neatsispindi da-
lykinių ir bendrųjų gebėjimų integracija 
arba ji vykdoma formaliai. 
Mokiniams sudaryta per mažai galimybių 
pasirinkti pasirenkamuosius dalykus ar 
dalykų modulius,  dėl to mažėja mokinio 
asmeninio tobulėjimo galimybių. 
Trūksta specialistų socialinei pedagoginei G
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kes ius. 
Gausi pasirenkamųjų dalykų, dalykų mo-
dulių pasiūla. 
Įstaigoje sistemingai vykdoma mokinių, 
jų tėvų apklausa apie lūkesčių tenkinimą. 
Mokyklos popamokinėje veikloje sudary-
tos labai geros sąlygos mokinių saviraiš-
kai ugdyti(s). 
Klaipėdos Gedminų pagrindinė mokykla 
 

Tr ksta specialist  socialinei pedagoginei 
pagalbai teikti. Ne visi mokytojai pripa-
žįsta mokinio asmenybės savitumą, moki-
nių idėjų ir iniciatyvų laisvę. 
Klaipėdos Gedminų pagrindinė mokykla 

kiama ugdant, o dalyk  integracija gali 
padėti, bet gali ir nepadėti. 
Ji savaime nelemia  mokinio asmenybės 
tobulėjimo.  
Pavyzdžiai iliustracijoje geri, tik vertėtų 
pastebėti  pagrindinį rodiklio žodį – „lū-
kesčiai“. Individualybės ugdymas iliust-
racijoje atskleistas, tik vertėtų atkreipti 
dėmesį į tai, kiek šie lūkesčiai aukšti, ar 
mokytojai geba įtikinti mokinius, jog šie 
gali daug pasiekti, ar pastebi tai, kuo 
kiekvienas yra gražus ir geras. Tiesa, 
šiuos dalykus galima sužinoti tik iš moki-
nių apklausų. Labai platus ir išsamus ro-
diklio aprašymas. Jį naudojant kai ku-
riuos aspektus gali būti sunku įvertinti. 
Pavyzdžiui, iš ko matome, kad asmeninių 
ugdytinių savybių lavinimas yra sėkmin-
gas? Arba – ką vertiname: tai, kaip ugdy-
mas organizuotas, ar jo rezultatus? 
Iliustracijoje teigiama, kad  dorinis ugdy-
mas „orientuotas į naujų vertybių perė-
mimą“, tačiau naujumas nėra savaiminė 
vertybė. 
 

Mokyklos tikslai ir jų įgyvendinimas pa-
deda pasiekti įsivaizduojamą asmenybės 
socialinio ir moralinio tobulėjimo viziją. 
Ugdymas vyksta saugioje be baimės ap-
linkoje, kurioje vyraujantis tikėjimas ir 
pasitikėjimas kiekvienu mokiniu sudaro 
galimybę tobulėti. 
Tiriamas saviraiškos turinys ir kokybė,  
aktyvumo galimybės, lūkesčiai ir pasiek-
tas rezultatas. 
Numatomos priemonės, kūrybiškai pa-
rengtos integruoto  ugdymo turinio pro-
gramos, kurios padeda plėtoti prigimti-
nius kiekvienos asmenybės  gabumus ir 
įgytas savybes. 
Tenkinami asmenybės siekiai būti teisin-
gai įvertintam.  
Veikia skatinimo sistema, suteikianti mo-
kiniams motyvų užimti aktyvią ir pras-
mingą gyvenimo poziciją.  

Mokyklos tikslai beveik neįgyvendinami 
ir nepadeda pasiekti įsivaizduojamos as-
menybės socialinio ir moralinio tobulėji-
mo vizijos. Ugdymas vyksta nepakanka-
mai saugioje aplinkoje, pasigendama tikė-
jimo ir pasitikėjimo kiekvienu mokiniu. 
Numatomos priemonės, parengtos integ-
ruoto ugdymo turinio programos  nepade-
da plėtoti prigimtinių kiekvienos asmeny-
bės  gabumų ir įgytų savybių. 
Nėra tenkinami asmenybės siekiai būti 
teisingai įvertintai. Nepakankama ugdyto-
jo asmeninė ir profesinė kompetencija. 
Mokytojo ir mokinio santykiai nėra pozi-
tyvūs, vyrauja įtampa, nesusikalbėjimas. 
Pedagogų ir tėvų santykiai formalūs. Pa-
sirenkant  ugdymo turinį ir planuojant jį 
neatsižvelgiama į individualias mokinio 
savybes. Saviraiškos turinys, aktyvumo 
galimybės tiriamos formaliai. Ne visada 

Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Beveik visi bendruomen s nariai žino Tik dalis bendruomen s nari  žino mo-1.1. Etosas 1.1.1. Vertyb s, Formali  ir neformali  ideal , norm  bei 

ming  gyvenimo pozicij .  
Pedagogai ir tėvai – ugdymo proceso 
partneriai.  
Didelė ugdytojo asmeninė ir profesinė 
kompetencija. Pozityvūs mokytojo ir mo-
kinio santykiai. Pedagogai kūrybiškai pa-
renka integruoto  ugdymo turinį, jį pla-
nuoja atsižvelgdami į mokinio individua-
lias savybes, ugdymo uždavinius, raidos 
prognozę. 
Šiaulių „Romuvos“ gimnazija 
 

galimyb s tiriamos formaliai. Ne visada 
tenkinami mokinių saviraiškos poreikiai, 
slopinamos jų iniciatyvos. Mokykla tik 
kartais pastebi mokinių pasiekimus ir ne 
visada skatina tobulėti. 
Šiaulių „Romuvos“ gimnazija 
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Beveik visi bendruomen s nariai žino Tik dalis bendruomen s nari  žino mo-1.1. Etosas 1.1.1. Vertyb s, Formali  ir neformali  ideal , norm  bei Daugumos (daugiau kaip 80 proc.) moki-
nių mokymosi pasiekimai, gebėjimai ati-
tinka išsilavinimo standartus.  
Sistemingai vykdoma IV, VI, VIII klasių 
mokinių žinių ir gebėjimų patikra. 
Mokykloje daug dėmesio kreipiama gabių 
mokinių aukštoms kompetencijoms for-
muoti. Gabiems mokiniams mokyti ir 
konsultuoti skiriama papildomai valandų. 
Daugiau nei 60 proc. mokinių, baigę aš-
tuonias klases, tęsia mokymąsi gimnazi-
jose. 
Mokiniai, kuriems teikiama specialioji 
pagalba, nuosekliai ir sistemingai siekia 
jų ugdymo programose suformuluotų už-
davinių. Jų mokymosi pasiekimai, gebėji-
mai suteikia galimybių tęsti mokymąsi to-
liau. 
Mokykloje sukurta veiksminga mokinių 
pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema, 
padedanti didinti mokinių mokymosi mo-
tyvaciją. 
Klaipėdos Gedminų pagrindinė mokykla 
 

Tik mažos dalies (mažiau nei 40 proc.) 
mokyklos mokinių mokymosi pasiekimai 
ar gebėjimai atitinka išsilavinimo standar-
tus. 
Pastebima didelių mokinių mokymosi 
metinių, pasiekimų patikrinimų ar diag-
nostinių testų rezultatų neatitikimų. 
Daugelis mokinių geba išmokti mokymo-
si medžiagą, bet jų motyvacija  siekti 
aukštesnių rezultatų yra menka. 
Tik 40 proc. baigusiųjų aštuonias klases 
tęsia mokymąsi gimnazijose. 
Mokykloje nepakankamai dėmesio skiria-
ma gabių, specialiųjų poreikių turinčių 
mokinių mokymosi pasiekimams gerinti. 
Mokytojai tik retkarčiais aptaria mokinių 
pažangą ir mokymosi pasiekimus su mo-
kiniais ar jų tėvais. 
Klaipėdos Gedminų pagrindinė mokykla 

 

1.2.2. Mokymosi 
pasiekimų 
lūkesčiai 

Pasiekimų lūkesčių lygis. Minimalaus pa-
tenkinamo (bazinio) pasiekimų lygio vi-
siems mokiniams siekimas. Kiekvieno 
mokinio skatinimas siekti aukščiausio 
jam  įmanomo lygio  
 
Ekspertų komentaras: 
Iliustracijoje pabrėžiami mokymosi rezul-
tatai. Kadangi jiems didelę įtaką daro 
mokinių šeimos, rezultatai ne visada at-
spindi mokytojų pastangas.  Taigi trūksta 
kitų požymių – kaip mokytojai įsivaizduo-
ja mokinio galimybes lyginant su paties 
mokinio įsivaizdavimu (gerai, kai mokyto-
jų lūkesčiai aukštesni), kiek mokytojai 
reiklūs ir atkaklūs mokydami. Taikliai pa-
stebėta mokymosi motyvacijos didinimo 
svarba 

Sukurta sistema, skatinanti mokinius 
siekti aukščiausio įmanomo gebėjimų ly-
gio. Daugiau nei 90 proc. mokinių moky-
mosi pasiekimai, gebėjimai atitinka išsila-
vinimo standartus. Išlaikytų valstybinių ir 
mokyklinių egzaminų rezultatai atitinka 
mokinių lūkesčius. Veiksmingas mokinių, 
jų tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas 
nuolat palaiko ir didina mokymosi moty-
vaciją. Sudarydami teminius planus peda-
gogai atsižvelgia į kiekvieno mokinio ge-
bėjimus ir galimybes. Mokiniai geba įsi-
vertinti savo pažangą,  polinkius, išsiaiš-
kinti savo gebėjimų lygį. 
Šiaulių „Romuvos“ gimnazija  
 

Sukurta sistema neskatina mokinių siekti 
aukščiausio įmanomo gebėjimų lygio. 
Mažiau kaip 50 proc. mokinių mokymosi 
pasiekimai, gebėjimai neatitinka išsilavi-
nimo standartų. Išlaikytų  valstybinių ir 
mokyklinių egzaminų rezultatai neatitin-
ka mokinių lūkesčių. Neveiksmingas mo-
kinių, jų tėvų ir mokytojų bendradarbiavi-
mas. Sudarydami teminius planus peda-
gogai neatsižvelgia į kiekvieno mokinio 
gebėjimus ir galimybes. Mokiniai negali 
(arba nenori) įsivertinti savo pažangos,  
polinkių, išsiaiškinti savo gebėjimų lygio. 
Šiaulių „Romuvos“ gimnazija 
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Beveik visi bendruomen s nariai žino Tik dalis bendruomen s nari  žino mo-1.1. Etosas 1.1.1. Vertyb s, Formali  ir neformali  ideal , norm  bei Mokykloje parengtas strateginis planas, 
numatantis sistemingą mokyklos plėtrą. 
Visa mokyklos veikla vadovaujasi savęs 
įsivertinimo rezultatais.  
Numatant darbus yra atsižvelgiama į as-
menines dirbančiųjų savybes, patirtį, kva-
lifikacijos lygį. Mokyklos vadovai nuolat 
siekia, kad mokykloje dirbtų kompeten-
tingi darbuotojai. Daugiau nei 90 proc. 
mokytojų geba naudoti ir naudoja  infor-
macijos ir komunikacijos technologijas 
savo darbinėje veikloje. Mokykloje veiks-
minga kvalifikacijos tobulinimo sistema: 
nustatomi  ir suderinami individualūs, 
grupės ar bendrieji kvalifikacijos tobulini-
mo poreikiai. Daugiau nei 90 proc. moky-
tojų ugdymo procese naudoja šiuolaikines 
mokymo(si) naujoves. Mokykla kaip be-
simokanti organizacija dalijasi ir mokosi 
gerosios patirties iš kitų švietimo įstaigų. 
Organizacijoje gera bendravimo ir ben-
dradarbiavimo atmosfera.  
Aukšta vadovavimo kultūra. 
Klaipėdos Gedminų pagrindinė mokykla 
 

Mokykloje dirba kvalifikuoti darbuotojai, 
tačiau jų kompetencijos nepakanka mo-
kyklos uždaviniams įgyvendinti,  mokinių 
ugdymo(si) poreikiams tenkinti. Nepa-
kankamai suderinami individualūs, grupi-
niai ar bendrieji kvalifikacijos tobulinimo 
poreikiai. Skirstant darbus ne visada atsi-
žvelgiama į dirbančiųjų kompetencijas, 
kvalifikaciją, patirtį. Mokykloje nėra aiš-
kios kvalifikacijos tobulinimo sistemos, 
pagalbos naujiems darbuotojams. Moky-
tojai neaktyviai dalyvauja kvalifikacijos 
tobulinimo kursuose ir seminaruose. 
Trūksta darbo komandoje patirties. 
Klaipėdos Gedminų pagrindinė mokykla 

 

1.2.3. Mokyklos 
kaip organizacijos 
pažangos siekis 

Mokyklos tobulėjimo siekiai. Besimokan-
čios organizacijos bruožai  
 
Ekspertų komentaras: 
Pagrindinis rodiklio aspektas – kaip or-
ganizacija tobulina savo veiklą ir keičiasi 
reflektuodama patirtį bei mokydamasi ki-
tais būdais.  įvaizdis nebūtinai sietinas su 
pažanga: įvaizdis yra lyg drabužis, paro-
domasis fasadas, kuris gali ir neatspindė-
ti esamos padėties. 
Labai gražiai aprašyta, kaip tobulinamas 
mokymasis ir mokymasis. Atkreiptinas dė-
mesys, kad besimokanti organizacija gali 
tobulinti ir kitus savo veiklos aspektus: 
santykius, aplinką, laisvalaikį ir papildo-
mąjį ugdymą, vadybos kultūrą ir pa-
našiai. 

Mokyklos veikla remiasi mokytojų ir mo-
kinių veiklos įsivertinimu, mokymo ir 
mokymosi pasiekimais bei jų gerinimu. 
90 proc. ir daugiau mokinių turi sudarę 
savo individualų ugdymosi planą, nuolat 
siekia aukštesnių mokymosi rezultatų, 
sieja įgytas žinias ir gebėjimus su nauja 
informacija, geba taikyti juos naujoje su-
dėtingesnėje veikloje. 90 proc. mokytojų 
nuolat naudoja naująsias technologijas, 
naujus metodus bei mokymo priemones, 
nuolat siekia atnaujinti ugdymo procesą. 
Mokykloje sudaryta pagalbos mokiniui 
sistema, 90 proc. mokytojų individuali-
zuoja ir diferencijuoja darbą per pamokas, 

Mokyklos veikla ne visada remiasi įsiver-
tinimu, mokymo ir mokymosi pasieki-
mais bei jų gerinimu. Mažiau kaip 50 
proc. mokinių turi sudarę savo individua-
lų ugdymosi planą, ne visi siekia aukštes-
nių mokymosi rezultatų. Tik dalis moki-
nių sieja jau įgytas žinias ir gebėjimus su 
naujais, geba taikyti juos naujoje, sudėtin-
gesnėje veikloje. Tik dalis mokytojų nau-
doja naująsias technologijas arba jas nau-
doja nesistemingai, ieško ir taiko naujus 
metodus ar mokymo priemones siekdami 
atnaujinti ugdymo procesą. Mokykloje 
sudaryta pagalbos mokiniui sistema, ta-
čiau tik dalis mokytojų individualizuoja ir G
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Beveik visi bendruomen s nariai žino Tik dalis bendruomen s nari  žino mo-1.1. Etosas 1.1.1. Vertyb s, Formali  ir neformali  ideal , norm  bei  našiai. teikia individualią pagalbą mokiniui. Į jį 
žiūrima kaip į partnerį; yra sukurta ben-
dravimo ir bendradarbiavimo atmosfera, 
nariai dalijasi atsakomybe už pasiekimus 
ir pažangą bei padeda vieni kitiems siekti 
aukštesnių ugdymo(si) rezultatų bei tobu-
linti mokyklą kaip organizaciją. Gimnazi-
jos veikla grindžiama komandiniu darbu. 
Ieškoma naujų nepamokinės veiklos for-
mų ir metodų, įgalinančių kokybiškai pra-
leisti laisvalaikį. Aukšta vadybos kultūra, 
gimnazijos vadovai inicijuoja kolektyvą 
eksperimentuoti ir mokytis iš aplinkos. 
Mokykloje vyrauja atlyginimo lankstu-
mas, kuriama alternatyvi atlygio pinigais 
sistema. 
Šiaulių „Romuvos“ gimnazija 
 

diferencijuoja darbą per pamokas, teikia 
individualią pagalbą mokiniui. Mokykloje 
sukurta bendravimo ir bendradarbiavimo 
atmosfera, tačiau ne visi mokiniai noriai 
dalijasi atsakomybe už pasiekimus ir pa-
žangą. Ne visada mokiniai ir mokytojai 
padeda vieni kitiems siekti aukštesnių ug-
dymo(si) rezultatų bei tobulinti mokyklą 
kaip organizaciją. Mokykloje nėra ko-
mandinio darbo sistemos. Neieškoma 
naujų  nepamokinės veiklos formų ir me-
todų. Mokyklos vadovai neinicijuoja ko-
lektyvo eksperimentuoti ir mokytis iš ap-
linkos. Mokykloje nekuriama alternatyvi 
atlygio pinigais sistema. 
Šiaulių „Romuvos“ gimnazija 

Mokytojai ir dauguma mokinių visada 
drausmingi, laikosi susitarimų, kurie pri-
imti mokyklos tarybos ir įvardyti „Mo-
kyklos vidaus taisyklėse“. 
Vidaus taisyklės orientuotos į ugdymo 
procesą. 
Tvarkos ir drausmės reikalavimai yra aiš-
kiai apibrėžti ir labai paveikūs, nes turi 
įtakos mokinių, mokytojų ir pagalbinio 
personalo elgesiui. 
Taisyklės ir reikalavimai yra konkretūs, 
suprantami ir priimtini visai bendruome-
nei. „Mokyklos vidaus taisyklės“ publi-
kuojamos mokyklos interneto tinklalapyje  
ir mokyklos dokumentuose, su kuriais ga-
li susipažinti kiekvienas bendruomenės 
narys.  
 
Širvintų rajono Bagaslaviškio Igno Šei-
niaus pagrindinė mokykla 

Mokyklos veikla ne visada ritminga, 
kryptinga ir nėra pakankamai stabili. 
Mokytojai drausmingi, laikosi susitarimų. 
Dalis mokinių dažnai nedrausmingi, ne 
visada laikosi susitarimų, kurie priimti 
mokyklos tarybos ir įvardyti „Mokyklos 
vidaus taisyklėse“.  
Vidaus taisyklės orientuotos  tik į bendrą  
mokyklos tvarką. 
Tvarkos ir drausmės reikalavimai yra ne-
tiksliai apibrėžti ir nepakankamai pavei-
kūs, nes neturi įtakos mokinių, mokytojų 
ir pagalbinio personalo elgesiui. 
Taisyklės ir reikalavimai nekonkretūs, ne 
visada suprantami ir priimtini visai ben-
druomenei. 
 
 
Širvintų rajono Bagaslaviškio Igno Šei-
niaus pagrindinė mokykla 
 

1.3. Tvarka 1.3.1. Darbo 
tvarka ir taisyklės 

Mokyklos veiklos ritmingumas, pastovu-
mas, stabilumas. Mokytojų ir mokinių 
drausmingumas ir susitarimų laikymasis.  
Tvarką ir drausmę palaikančių reikalavi-
mų aiškumas ir apibrėžtumas. Taisyklių ir 
kitų reikalavimų visuotinumas, teisingu-
mas, priimtinumas    
 
Ekspertų komentaras: 
Gerai atskleistas rodiklis. Nebent būtų 
galima patikslinti, ką reiškia „drausmin-
gas“ pabrėžiant pareigų atlikimą, tai yra 
atvykimą į pamokas, aiškų ir pastovų 
tvarkaraštį, įsipareigojimų vykdymą ir už-
duočių atlikimą. 
 
 

Gimnazijoje yra sukurtos vidaus darbo Gimnazijoje iš dalies laikomasi vidaus G
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Beveik visi bendruomen s nariai žino Tik dalis bendruomen s nari  žino mo-1.1. Etosas 1.1.1. Vertyb s, Formali  ir neformali  ideal , norm  bei Gimnazijoje yra sukurtos vidaus darbo 
tvarkos taisyklės, jos aptartos per ben-
druomenės narių susirinkimus, patvirtin-
tos direktoriaus įsakymu. Jų laikymasis 
užtikrina visos veiklos sklandumą, stabi-
lumą, ritmingumą. Mokytojai, mokiniai ir 
kiti bendruomenės nariai kasmet supažin-
dinami su vidaus darbo tvarkos taisyklė-
mis, jų papildymais. Mokytojai ir moki-
niai nuolat laikosi susitarimų, reikalavi-
mų, kurie aiškiai išdėstyti vidaus darbo 
tvarkos taisyklių struktūrinėse dalyse, at-
spindi mokinių, mokytojų ir kitų darbuo-
tojų teises ir pareigas, maitinimo ir svei-
katos priežiūros tvarką, naudojimosi mo-
kyklos turtu, patalpų ir inventoriaus prie-
žiūros tvarką. 
Tauragės „Versmės“ gimnazija 
 

Gimnazijoje iš dalies laikomasi vidaus 
darbo tvarkos taisyklių, veikla nėra stabi-
li, trūksta pastovumo; mokiniai kaskart 
pamiršta ir nesilaiko vidaus darbo tvarkos 
taisyklių; mokytojai ir mokiniai ne visada 
laikosi susitarimų, reikalavimų, tvarkos ir 
drausmės, kurie numatyti vidaus darbo 
tvarkos taisyklėse. Tvarkos ir drausmės 
reikalavimai nėra tiksliai apibrėžti, tai-
syklės neperžiūrimos ir netobulinamos. 
Tauragės „Versmės“ gimnazija 
 

Palankų emocinį klimatą kuria visi mo-
kyklos bendruomenės nariai. Rodydami 
pagarbą vieni kitiems, laikydamiesi susi-
tarimų, vertindami vieni kitų darbą, pasi-
tikėdami savo žiniomis ir gebėjimais  
bendruomenės nariai suformuoja santy-
kius, kurie padeda kūrybingai mokytis ir 
dirbti. 
Mokykloje sukurta veiksminga skatinimo 
sistema, kurioje įvardyti įvairūs mokinių, 
mokytojų, mokinių tėvų, aptarnaujančiojo 
personalo skatinimo būdai (pagyrimai, 
padėkos, atminimo dovanos, išvykos ir  
t. t.). Ši sistema veikia veiksmingai ir 
tikslingai, nes sukuria palankų emocinį 
klimatą. 
Mokiniai žino ir supranta, kas ir kodėl ne-
toleruojama mokykloje,  žino, ko jie gali 
tikėtis už nepageidaujamą elgesį. 
Pirmumas teikiamas paskatinimams, o ne 
bausm ms. 

Emocinį klimatą kuria ne visi mokyklos 
bendruomenės nariai. Santykiai tarp ben-
druomenės narių sukuria nepalankią at-
mosferą, kuri nepadeda kūrybingai moky-
tis ir dirbti. 
Mokykloje sukurta skatinimo sistema, ta-
čiau ji veikia neveiksmingai, nes neturi 
įtakos mokyklos bendruomenės narių el-
gesiui. 
Dalis mokinių supranta, kas ir kodėl neto-
leruojama mokykloje, žino, ko jie gali ti-
kėtis už nepageidaujamą elgesį. 
Pirmumas teikiamas bausmėms, o ne pa-
skatinimams. 
Nesistemingai reaguojama į mokyklos 
gyvenimo normų, kurios nurodytos „Mo-
kyklos vidaus taisyklėse“, pažeidimus. 
Kontrolės priemonės nėra išsamiai api-
brėžtos, su jomis supažindinama dalis 
mokyklos bendruomenės. 
Širvint  rajono Bagaslaviškio Igno Šei-

 

1.3.2. 
Pageidaujamo 
elgesio 
skatinimas 

Palankaus emocinio klimato mokytis kū-
rimas. Skatinimų sistema ir politika mo-
kykloje. Skatinimų ir bausmių dažnumo 
santykis. Reagavimo pažeidus mokyklos 
gyvenimo normas pastovumas. Sankcijų 
apibrėžtumas, susitarimo dėl jų lygis 
 
Ekspertų komentaras:  
Rodiklis gerai išskleistas. Psichologiniu 
požiūriu tikslintina viena detalė: apibrėžti 
reikia sankcijas, kad mokiniai suprastų, 
kas ir kodėl netoleruojama ir ko jie gali 
tikėtis už nepageidaujamą elgesį. Tuo tar-
pu pagyrimai bei paskatinimai yra pavei-
kesni tada, kai jie netikėti, neapibrėžti. 
Taigi personalas gali susitarti, kaip bus 
skatinama už tam tikrus dalykus, bet jokiu 
būdu neišsižadėti improvizacijos, sponta-
niško džiaugsmo. Kitaip skatinimai pa-
virsta nykia prievole, o mokiniai ima 
skai iuoti, kod l kitas už t  pat  gavo G
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Beveik visi bendruomen s nariai žino Tik dalis bendruomen s nari  žino mo-1.1. Etosas 1.1.1. Vertyb s, Formali  ir neformali  ideal , norm  bei bausmėms. 
Visada reaguojama į kiekvieną mokyklos 
gyvenimo normų, kurios nurodytos „Mo-
kyklos vidaus taisyklėse“, pažeidimą. 
Kontrolės priemonės yra išsamiai api-
brėžtos, su jomis supažindinama visa mo-
kyklos bendruomenė per tėvų susirinki-
mus, mokyklos konferencijas, mokinių  
sueigas, vykstančias kiekvieną savaitę. 
Širvintų rajono Bagaslaviškio Igno Šei-
niaus pagrindinė mokykla 

Širvintų rajono Bagaslaviškio Igno Šei-
niaus pagrindinė mokykla 

 
skaičiuoti, kodėl kitas už tą patį gavo 
daugiau nei aš.     
„Poveikio ir kontrolės priemonės“ – keis-
tokas bendrojo lavinimo mokyklai prie-
žiūros ir pataisos įstaigų žodynas. 

Gimnazijoje sukurta ir bendruomenės na-
rių susirinkimuose aprobuota, direkto-
riaus įsakymu patvirtinta mokinių ir mo-
kytojų skatinimo sistema.  Skatinimo sis-
tema aptariama ir tobulinama bei grin-
džiama skaidrumu, teisingumu, lygių ga-
limybių principais. Iškilus konfliktinei si-
tuacijai, pažeidus gimnazijos vidaus dar-
bo tvarkos taisykles reaguojama labai 

Gimnazijoje iš dalies laikomasi vidaus 
darbo tvarkos taisyklių, veikla nėra stabi-
li, trūksta pastovumo; mokiniai kaskart 
pamiršta ir nesilaiko vidaus darbo tvarkos 
taisyklių; mokytojai ir mokiniai ne visada 
laikosi susitarimų, reikalavimų, tvarkos ir 
drausmės, kurie numatyti vidaus darbo 
tvarkos taisyklėse. Tvarkos ir drausmės 
reikalavimai nėra tiksliai apibrėžti, tai-bo tvarkos taisykles reaguojama labai 

greitai, poveikio priemonės yra apibrėžtos 
vidaus darbo tvarkos taisyklėse. Skatina-
mas pozityvus mokinių elgesys (geras 
lankomumas, nepriekaištingas elgesys, 
dalyvavimas popamokinėje veikloje mo-
kykloje ir rajone ir t. t.). 
Tauragės „Versmės“ gimnazija 
 

reikalavimai n ra tiksliai apibr žti, tai-
syklės neperžiūrimos ir netobulinamos. 
Tauragės „Versmės“ gimnazija 
 

 Mokykloje suburta darbo grupė, koordi-
nuojanti mokyklos kultūros puoselėjimo 
veiklą ir įstaigos įvaizdžio tobulinimą. 
Mokyklos jaukumą kuria ir palaiko visa 
įstaigos  bendruomenė.  Mokyklos erdvės 
išnaudojamos socialiniams ir kultūri-
niams renginiams, bendruomenės darbų 
ekspozicijoms rengti. Bendruomenės dar-
bų ekspozicijos tikslingai naudojamos pa-
čiame mokymo procese.  
Įstaigoje daug dėmesio skiriama patalpų 
tinkamumui mokyti(s), kitoms kompeten-

Mokykloje nesukurta strategija mokyklos 
aplinkai puoselėti  bei įstaigos įvaizdžiui 
formuoti. Įstaigos jaukumą kuria tik dalis 
mokyklos bendruomenės narių. Mokyklos 
erdvės ne visada veiksmingai naudojamos 
bendruomenės poreikiams tenkinti.  
Nepakankamas  vadovų dėmesys mokyk-
los kultūrai puoselėti, saugioms mokymo-
si ir darbo sąlygoms užtikrinti. 
Nesudaromos sąlygos  mokytojų ir moki-
nių laisvalaikiui organizuoti. 
Klaipėdos Gedminų pagrindinė mokykla 

1.3.3. Aplinkos 
jaukumas 

Aplinkos tinkamumas mokytis, bendrauti 
ar ilsėtis (kabinetai, biblioteka ir skaityk-
la, valgykla, kitos bendrosios erdvės). Ši-
lumos suteikiančių elementų ir švaros bei 
tvarkos derinys, estetiškumas  
 
Ekspertų komentaras: 
Mokyklos jaukumą kuria ir palaiko visa 
įstaigos  bendruomenė, o ne vien darbo 
grupė.  
Įvaizdis skirtas pašaliniams, o saviems 
reikia ne jo, bet aplinkos, kurioje jie gerai G
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Beveik visi bendruomen s nariai žino Tik dalis bendruomen s nari  žino mo-1.1. Etosas 1.1.1. Vertyb s, Formali  ir neformali  ideal , norm  bei cijoms lavinti bei laisvalaikiui organizuo-
ti. 
Klaipėdos Gedminų pagrindinė mokykla 
 

 
jaučiasi. 
4 lygio iliustracija  akcentuoja fizinės ap-
linkos jaukumo kūrimą, 2 lygio iliustraci-
ja apima  ir  psichologinį mikroklimatą, 
kuriam šioje metodikoje skirtas kitas ro-
diklis. 

Gimnazijoje sukurta mokyklos įvaizdžio 
formavimo darbo grupė, kuri nagrinėja 
bendruomenės nuomonę, ją analizuoja ir 
pasiūlymus teikia administracijai. Visa 
gimnazijos bendruomenė rūpinasi aplin-
kos jaukumu ir tinkamumu mokiniui mo-
kytis ir ilsėtis. Mokyklos erdvės išnaudo-
jamos rajono ir gimnazijos mokinių paro-
doms organizuoti, renginiams vesti. 
Tauragės „Versmės“ gimnazija 
 

Atsakingi žmonės, aptarnaujantysis per-
sonalas rūpinasi aplinkos tinkamumu mo-
kytis ir dirbti. Neklausiama mokinių nuo-
monės apie aplinkos, kabinetų, bibliote-
kos tinkamumą, saugumą, jaukumą. Mo-
kyklos erdvės nepakankamai išnaudoja-
mos. 
Tauragės „Versmės“ gimnazija 

Bendruomenė suvokia ir nuolat pabrėžia 
mokyklos reikšmę ir svarbą vietos aplin-
kai. Mokykla dažnai inicijuoja įvairią vi-
suomeninę veiklą ir aktyviai joje dalyvau-
ja, nuolat teikia bendruomenei informaci-
ją apie mokymosi visą gyvenimą galimy-
bes. 
Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurinė 
mokykla 

Mokyklos bendruomenė suvokia ir nuolat 
pabrėžia mokyklos reikšmę ir svarbą vie-
tos aplinkai. 
Mokykla kartais inicijuoja visuomeninę 
veiklą  ir pasyviai įsitraukia į ją, bendruo-
menei neteikia informacijos apie moky-
mosi visą gyvenimą galimybes. 
Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurinė 
mokykla 
 

1.4.1. Mokyklos 
vaidmuo vietos 
bendruomenėje 

Mokyklos funkcijos, reikšmė, svarba ir 
statusas bendruomenėje 
 
Ekspertų komentaras: 
Rodiklis išskleistas gerai ir trumpai, tik 
gal vertėtų sukonkretinti. 
 

Mokykla glaudžiai bendradarbiauja su 
vietos bendruomene ir kitomis miesto  bei 
šalies mokyklomis.  
Mokykla inicijuoja ir organizuoja vietos 
bendruomenei skirtus projektus ir rengi-
nius. 
Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė 
mokykla 
 

Mokyklos ryšiai su vietos bendruomene 
yra epizodiški. 
Mokyklos veikla vietos bendruomenėje 
nėra aktyvi. 
Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė 
mokykla 

Atsižvelgdama į mokinių poreikius mo-
kykla kryptingai ir  tikslingai numato 
bendravimo ir bendradarbiavimo su įvai-
riais socialiniais partneriais prioritetus, 
tikslus, lygius, turinį ir formas. Bendra-
darbiavimas su socialiniais partneriais 
praturtina, aktyvina, praple ia mokini  

Mokykla, neanalizuodama mokinių porei-
kių, numato bendravimo ir bendradarbia-
vimo su įvairiais socialiniais partneriais 
prioritetus, tikslus, lygius, turinį ir for-
mas. Bendradarbiavimas su socialiniais 
partneriais fragmentiškas, reprezentacinio 
pob džio, minimaliai siejamas su moki-

1.4. 
Mokyklos 
ryšiai 

1.4.2. Partnerystė 
su kitomis 
institucijomis 

Bendravimas ir bendradarbiavimas su so-
cialiniais partneriais: kitomis mokyklo-
mis, švietimo ir kultūros centrais, polici-
ja, sąjungomis ir draugijomis, bažnyčia ir 
kt. Partnerystė su užsienio institucijomis, 
mokinių ir mokytojų dalyvavimas tarp-
tautin se main  programose 
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Beveik visi bendruomen s nariai žino Tik dalis bendruomen s nari  žino mo-1.1. Etosas 1.1.1. Vertyb s, Formali  ir neformali  ideal , norm  bei praturtina, aktyvina, praplečia mokinių 
formalųjį ir neformalųjį ugdymą. 
Akivaizdi bendradarbiavimo su sociali-
niais partneriais įvairovė miesto, apskri-
ties, šalies, tarptautiniu lygiu. 
Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurinė 
mokykla 
 

pobūdžio, minimaliai siejamas su moki-
nių formaliuoju ir neformaliuoju ugdymu. 
Nėra bendradarbiavimo su socialiniais 
partneriais įvairovės miesto, apskrities, 
šalies, tarptautiniu lygiu. 
Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurinė 
mokykla 

tautinėse mainų programose 
 
Ekspertų komentaras: 
Pateikta daug konkrečių partnerystės idė-
jų. Vargu ar mokykla privalo pasinaudoti 
visomis įmanomomis galimybėmis – ben-
dradarbiavimo kokybė neretai yra svar-
biau už partnerių kiekį. Todėl ir vertinant 
bendradarbiavimą svarbiausias aspektas 
yra tai, ką šis bendradarbiavimas duoda. 
 
 

Sukurta bendravimo ir bendradarbiavimo 
su socialiniais partneriais sistema miesto, 
apskrities, šalies, tarptautiniu lygiu.  
Formaliajame ir neformaliajame švietime 
taikomos įvairios partnerystės formos: ge-
rosios patirties sklaida, projektai, paro-
dos, seminarai, konferencijos, konkursai, 
olimpiados, čempionatai, edukaciniai ren-
giniai, netradicinės pamokos, tiriamieji 
darbai, šventės, talkos, mokomosios-pa-
žintinės išvykos ir kt. 
Veikla veiksminga, kryptinga, originali, 
kūrybiška,  perspektyvi, rezultatyvi, pri-
imtina visai mokyklos bendruomenei. 
Vyksta nuolatinis bendravimo ir bendra-
darbiavimo su socialiniais partneriais 
veiklos analizavimas, įsivertinimas, kore-
gavimas, tobulinimas. 
Šiaulių Medelyno pagrindinė mokykla 
 

Bendravimas ir bendradarbiavimas su so-
cialiniais partneriais fragmentiškas, ryšiai 
pavieniai, neatspindintys  mokyklos tiks-
lų, uždavinių, misijos, vizijos, vertybių. 
 Nesukurta partnerystės su kitomis insti-
tucijomis  sistema.  
Mokykla nedalyvauja tarptautinėse mainų 
programose. Partnerystės veikla su kito-
mis institucijomis neanalizuojama. 
Šiaulių Medelyno pagrindinė mokykla 

 

Sukurta, sėkmingai funkcionuoja ir mo-
kyklos nariams žinoma bendruomenės ir 
mokyklos dvikryptės komunikacijos sis-
tema. 
Apie mokyklos veiklą, vertybes, susitari-
mus sistemingai informuojama vietos ra-
dijo laidose, mokyklos ir rajono  laik-
raštyje, informacijos stenduose, interneto 
tinklalapyje ir pan. 
Remiantis istorinėmis tradicijomis sukur-
ta ir naudojama mokyklos simbolika: žen-
klas, vėliava, himnas.  
Nuolat analizuojama ir formuojama ben-

Sukurta, tačiau nefunkcionuoja ir mokyk-
los nariams nežinoma bendruomenės ir 
mokyklos dvikryptės komunikacijos sis-
tema. 
Apie mokyklos veiklą, vertybes, susitari-
mus fragmentiškai, neišsamiai informuo-
jama vietos radijo laidose, mokyklos ir 
rajono  laikraštyje, informacijos stenduo-
se, interneto tinklalapyje ir pan. 
Remiantis istorinėmis tradicijomis sukur-
ta, tačiau įvaizdžiui formuoti nenaudoja-
ma mokyklos simbolika: ženklas, vėliava, 
himnas.  

1.4.3. Mokyklos 
įvaizdis ir viešieji 
ryšiai 

Visuomenės žinios apie mokyklą ir po-
žiūris į ją. Mokyklos įvaizdžio kūrimas: 
informavimo apie mokyklos veiklą kultū-
ra  
 
Ekspertų komentaras: 
Tiksliai ir taupiai. Tačiau vertėtų patiks-
linti, kas yra „teigiamas rezultatas“. 
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klas, v liava, himnas.  
Nuolat analizuojama ir formuojama ben-
druomenės nuomonė apie mokyklą. 
Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurinė 
mokykla 

ma mokyklos simbolika: ženklas, v liava, 
himnas.  
Fragmentiškai analizuojama ir formuoja-
ma bendruomenės nuomonė apie mokyk-
lą. 
Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurinė 
mokykla 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Konkreti, aiški, patogi naudoti iliustraci-
ja. Mokykla nuolat ir įvairiomis formomis 

(mokyklos laikraštyje, rajono  spaudoje, 
informacijos stenduose, interneto tinklala-
pyje) informuoja rajono visuomenę apie 
savo veiklą, vertybes, pasiekimus.  
Teikiama informacija yra tikslinga ir duo-
danti teigiamą rezultatą. 
Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė 
mokykla 
 

Mokykla epizodiškai informuoja rajono 
visuomenę apie savo veiklą.  
Teikiama informacija apie mokyklos 
veiklą  nėra tikslinga ir veiksminga. 
Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė 
mokykla 

 

Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Beveik visi bendruomen s nariai žino Tik dalis bendruomen s nari  žino mo-1.1. Etosas 1.1.1. Vertyb s, Formali  ir neformali  ideal , norm  bei 
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2 sritis Ugdymas ir mokymasis

Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Mokytojai laikosi susitarimų dėl teminio 
planavimo principų: struktūrinių dalių, 
ugdymo turinio aktualinimo, turinio ap-
imčių, vertinimo planavimo,  bendrųjų 
gebėjimų ugdymo, individualizavimo ir 
diferencijavimo principų taikymo, pre-
vencinių ir kitų programų integravimo į 
ugdymo turinį ir pan. 
Mokytojų metodinės grupės tikslingai  
bendradarbiauja rengdamos teminius pla-
nus, analizuoja bendrųjų programų, temi-
nių planų dermę ir tikslingai mažina turi-
nio apimtis. 
Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurinė 
mokykla 
 

Mažiau nei pusė mokytojų laikosi kai ku-
rių susitarimų dėl teminio planavimo 
principų: struktūrinių dalių, ugdymo turi-
nio aktualinimo, turinio apimčių, vertini-
mo planavimo,  bendrųjų gebėjimų ugdy-
mo, individualizavimo ir diferencijavimo 
principų taikymo, prevencinių ir kitų pro-
gramų integravimo į ugdymo turinį ir 
pan. 
Dauguma mokytojų individualiai rengia 
teminius planus, analizuoja bendrųjų pro-
gramų ir teminių planų dermę. 
Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurinė 
mokykla 

2.1.1. Ugdymo 
programos 

Bendrųjų programų ir mokytojų teminių 
planų dermė. Turinio (žinių, ugdomų ge-
bėjimų ir nuostatų) aktualumas, moder-
numas ir priimtinumas mokiniams. Turi-
nio apimtis, dalių suderinimas; vidinis in-
tegralumas, nuoseklumas ir logiškumas. 
Sudėtingumo lygis ir tinkamumas moky-
mosi pažangai 
 
 
Ekspertų komentaras: 
Šio rodiklio esmė – bendrųjų programų ir 
mokytojų teminių planų dermė. Kurdami 
teminius planus mokytojai reaguoja į ak-
tualijas. Planuojama pagal bendrąją pro-
gramą, apimant visas ugdomosios veiklos 
sritis, vengiama turinio perkrovimo.  95 proc. mokinių teigia, kad gimnazijos 

ugdymo programos tenkina jų poreikius 
(gali rinktis iš trijų užsienio kalbų ben-
drojo ir išplėstinio kurso, lotynų kalbos 
bendrojo kurso, integruoto socialinių ir 
gamtos mokslų kurso, dviejų meninio ug-
dymo ir technologijų sričių, informacinių 
technologijų, keturių alternatyvių kūno 
kultūros programų), skatina mokytis ir 
leidžia rinktis. Mokytojų metodinėse gru-
pėse ugdymo programos (jų tinkamumas, 
logiškumas, nuoseklumas) yra aptaria-
mos, suderinamos dalykų ir klasių lyg-
meniu bei patvirtinamos administracijos. 
Šakių „Žiburio“ gimnazija 
 

55 proc. mokinių teigia, kad gimnazijos 
ugdymo programos nevisiškai tenkina jų 
poreikius (gali rinktis tik iš dviejų užsie-
nio kalbų bendrojo ir išplėstinio kurso, 
tik vienos meninio ugdymo ir technologi-
jų srities, dviejų alternatyvių kūno kultū-
ros programų, nėra integruoto socialinių 
ir gamtos mokslų kurso). Mokytojų me-
todinėse grupėse ugdymo programos (jų 
tinkamumas, logiškumas, nuoseklumas) 
yra aptariamos, bet nėra derinamos daly-
kų ir klasių lygmeniu. 
Šakių „Žiburio“ gimnazija 

2.1. Bendra-
sis ugdymo 
organizavi-
mas 

2.1.2. Ugdymo 
planai ir 
tvarkaraščiai 

Bendrojo ugdymo plano ir mokyklos ug-
dymo plano santykis. Tvarkaraščių pato-
gumas mokiniams. Individualūs mokinių 
ugdymo planai  
 
 
 

Mokyklos ugdymo planas išsamus, integ-
ruoja visas mokyklai teikiamas ugdymo 
galimybes, yra parengtas pagal bendrąjį 
ugdymo planą. Mokiniai, mokytojai ir tė-
vai yra susipažinę su svarbiausiais ugdy-
mo plano turinio aspektais.  
 

Mokyklos ugdymo planas parengtas pa-
gal bendrąjį ugdymo planą, tačiau nepasi-
naudota visomis mokyklai teikiamomis 
ugdymo turinio planavimo ir organizavi-
mo galimybėmis. Bendruomenė nesusi-
pažinusi su jai aktualiomis mokyklos ug- 
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Mokytojai laikosi susitarim  d l teminio Mažiau nei pus  mokytoj  laikosi kai ku-2.1.1. Ugdymo Bendr j  program  ir mokytoj  temini  2.1. Bendra- Pamokų tvarkaraštis atitinka higienos rei-
kalavimus ir nuolat analizuojamas bei 
keičiamas pagal mokinių poreikius (krū-
vius).  
Visi mokiniai turi galimybę mokytis pa-
gal individualų ugdymo planą, kurį 
su(si)daro iš plataus mokyklos teikiamų 
pasirenkamųjų dalykų ir modulių sąrašo. 
Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurinė 
mokykla 

dymo plano turinio dalimis. 
Pamokų tvarkaraštis iš dalies atitinka hi-
gienos reikalavimus, jo kokybė neanali-
zuojama, keičiamas pagal mokytojų po-
reikius (krūvius).  
Dalis mokinių turi galimybę mokytis pa-
gal individualų ugdymo planą, kurį 
su(si)daro iš minimalaus mokyklos tei-
kiamų pasirenkamųjų dalykų ir modulių 
sąrašo. 
Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurinė 
mokykla 
 

 

 Ekspertų komentaras: 
Kaip mokyklos nuožiūra skirstomos pa-
mokos atitinka įvairių sugebėjimų, aka-
deminių ir praktinių polinkių mokinių po-
reikius? 
Ar mokiniai žino apie galimybę rinktis 
pamokas? 
Sudaromi individualūs mokinių planai 
(jie aktualiausi vidurinio ugdymo progra-
mą vykdančioms mokykloms). 
Ar mokiniams tolygiai paskirstomas krū-
vis per savaitę?  
 

Gimnazijos ugdymo planai atitinka ben-
druosius ugdymo planus ir programas bei 
valstybinių egzaminų programas, mokyk-
los tikslus ir ugdymo kryptis. 
Pamokų tvarkaraštis atitinka higienos rei-
kalavimus (mokinių srautai skirstomi į 
grupes ir mobiliąsias grupes grupuojant 
pagal individualius ugdymo planus; vieno-
je mobiliojoje grupėje mokosi tik tą patį 
dalyko programos kursą, modulį arba pa-
sirenkamąjį dalyką pasirinkę mokiniai; sa-
vaitinių pamokų skaičius kiekvienam mo-
kiniui neviršija maksimalaus ir nėra ma-
žesnis už minimalų, nustatytą Bendruo-
siuose ugdymo planuose; mokinių tvarka-
raščiuose yra ne daugiau kaip 3 „langai“, 
ne daugiau kaip 7 pamokos per dieną; mo-
kiniams sudarytos sąlygos turiningai veik-
lai „langų“ metu (darbas skaitykloje, kom-
piuterių klasėje, papildomojo ugdymo 
veikla); pamokų tvarkaraštis rengiamas 
derinant mokinių individualius ugdymo 
planus ir koreguojamas pagal jų individua-
lius pamokų tvarkaraščius, padeda tikslin-
gai bei efektyviai vykdyti ugdymo planą ir 
yra palankus mokiniams bei mokytojams. 
Šakių „Žiburio“ gimnazija 

Gimnazijos ugdymo planai ne visai  ati-
tinka bendruosius ugdymo planus ir pro-
gramas,  mokyklos tikslus ir ugdymo 
kryptis. 
Pamokų tvarkaraštis ne visada atitinka hi-
gienos reikalavimus (vienoje mobiliojoje 
grupėje mokosi skirtingą dalyko progra-
mos kursą, modulį arba pasirenkamąjį 
dalyką pasirinkę mokiniai; mokinių tvar-
karaščiuose yra daugiau kaip 3 „langai“, 
daugiau kaip 7 pamokos per dieną; moki-
niams nesudarytos sąlygos turiningai 
veiklai „langų“ metu), nepadeda  tikslin-
gai ir efektyviai vykdyti ugdymo plano. 
Šakių „Žiburio“ gimnazija 
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Mokyklos ugdymo plane numatyta mo-
komųjų dalykų integracijos galimybių, jų 
trukmė, apimtis, finansavimas. 
Mokytojai ir administracija bendradar-
biaudami planuoja ir įgyvendina įvairios 
trukmės (pamokos, pamokų ciklo, tri-
mestro, mokslo metų) mokomųjų dalykų 
integraciją. 
Per nepamokinę veiklą (per renginius, 
ekskursijas) dažnai integruojami specifi-
niai įvairių mokomųjų dalykų įgūdžiai, 
žinios, tobulinami praktiniai mokinių ge-
bėjimai. Mokytojų nuomone, mokyklos 
administracija efektyviai koordinuoja 
mokomųjų dalykų integraciją (suderina 
laiką, turinį, apimtis). 
Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurinė 
mokykla 
 

Mokyklos ugdymo plane nenumatyta 
mokomųjų dalykų integracijos galimy-
bių, jų trukmė, apimtis, finansavimas. Tik 
kai kurie (10 proc.) mokytojai veda integ-
ruotas pamokas ar jų ciklus. Mokomieji 
dalykai nėra integruojami ilgesniam lai-
kotarpiui. 
 
Per nepamokinę veiklą (per renginius, 
ekskursijas) retai integruojami kelių mo-
komųjų dalykų įgūdžiai, žinios ar  tobuli-
nami praktiniai mokinių gebėjimai. Mo-
kytojų nuomone, mokyklos administraci-
ja neefektyviai koordinuoja mokomųjų 
dalykų integraciją (suderina laiką, turinį, 
apimtis). 
Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurinė 
mokykla 

 

2.1.3. Dalykų 
ryšiai ir integracija 

Susijusių dalykų programos, jų suderini-
mas laiko, turinio, apimties atžvilgiu. In-
tegruotos pamokos, projektai, renginiai 
 
Ekspertų komentaras: 
Ar giminiškų dalykų (pavyzdžiui, chemi-
ja, fizika) mokytojų teminiuose planuose 
temos suderinamos laiko ir turinio požiū-
riu, ar jos nedubliuoja viena kitos, ar tin-
kamai papildo viena kitą? Ar mokytojai 
kartu planuoja turinį, tariasi dėl bendrų 
sąvokų, metodų, užduočių, dėl integruotų 
pamokų, projektų, renginių? 
 

Gimnazijos mokytojų mokomųjų dalykų 
teminiuose ugdymo planuose yra numa-
tyti tarpdalykiniai ryšiai, dalykų ir ben-
drųjų gebėjimų integracija. Integruotos 
pamokos yra planuojamos visiems moks-
lo metams. Mokiniai ir mokytojai ugdy-
mo procesą planuoja kartu: atrenka, in-
tegruoja ir derina ugdymo turinį, laiką, 
numato projektinius darbus (vienos pa-
mokos ar ilgesnius; savaitės, mokslo me-
tų pabaigoje). Mokiniai teigia, kad tai ati-
tinka jų poreikius, mokymosi motyvus ir 
interesus, o integravimas vyksta tikslin-
gai, kryptingai. Mokiniai ir jų tėvai pa-
tenkinti, kad vyksta integruotos pamokos, 
rengiami projektiniai darbai, organizuoja-
mi renginiai. 
Šakių „Žiburio“ gimnazija 
 

Gimnazijos mokytojų ugdymo planuose 
nėra numatyti tarpdalykiniai ryšiai. 
Mokiniai ir mokytojai kartu neplanuoja 
ugdymo proceso. Integruotos pamokos 
(bent kartą per pusmetį) vyksta neplanuo-
tai. Projektiniai darbai atliekami tik 
mokslo metų pabaigoje per projektų sa-
vaitę. 
Šakių „Žiburio“ gimnazija 

 

Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Mokytojai laikosi susitarim  d l teminio Mažiau nei pus  mokytoj  laikosi kai ku-2.1.1. Ugdymo Bendr j  program  ir mokytoj  temini  2.1. Bendra-
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Mokytojai laikosi susitarim  d l teminio Mažiau nei pus  mokytoj  laikosi kai ku-2.1.1. Ugdymo Bendr j  program  ir mokytoj  temini  2.1. Bendra- Mokytojai analizuoja mokinių poreikius 
ir parengia atitinkamo turinio bei apim-
ties pasirenkamųjų dalykų programas, 
kurias mokiniai gali įtraukti į savo indivi-
dualius ugdymo planus. 
Daugumos pasirenkamųjų programų turi-
nys atitinka akademinius ir kultūrinius 
mokinių interesus, teikia galimybę susi-
pažinti su specifiniais būsimos profesijos 
aspektais arba ugdo praktinius įgūdžius. 
Mokyklos administracija tiria pasirenka-
mųjų dalykų paklausą, randa žmonių ir 
materialiųjų išteklių mokinių poreikiams 
patenkinti. 
Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurinė 
mokykla 

Neištyrę mokinių poreikių mokytojai pa-
rengia atitinkamo turinio ir apimties pasi-
renkamųjų dalykų programas, kurias mo-
kiniai įtraukia į savo individualius ugdy-
mo planus, nors jos ir neatitinka jų porei-
kių bei interesų. Mažesniosios dalies pa-
sirenkamųjų dalykų programų turinys ati-
tinka akademinius ir kultūrinius mokinių 
interesus, teikia galimybę susipažinti su 
specifiniais būsimos profesijos aspektais 
arba ugdo praktinius įgūdžius. 
Mokyklos administracija netiria pasiren-
kamųjų dalykų paklausos, tačiau ieško 
žmonių ir materialiųjų išteklių mokinių 
poreikiams patenkinti. 
Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurinė 
mokykla 
 

2.1.4. 
Pasirenkamosios 
programos 

Pasirenkamųjų programų pasiūlos ir pa-
klausos atitiktis 
 
Ekspertų komentaras: 
Aptariant šį rodiklį svarbu parodyti, kaip 
siūlant pasirenkamąsias programas yra 
tenkinami įvairių polinkių (akademinių ir 
praktinių) mokinių poreikiai. Ar pasiren-
kamosios programos dera su mokyklos 
vertybėmis,  kontekstu, kultūra,  galimy-
bėmis, mokinio numatoma  profesine kar-
jera? 

Gimnazijoje sistemingai (du kartus per 
mokslo metus) apklausiami mokiniai, pa-
gal jų poreikius mokytojai parengia ir ko-
reguoja pasirenkamųjų dalykų progra-
mas. Mokinių ir jų tėvelių manymu, pasi-
renkamosios programos sudaro sąlygas 
gilinti žinias, skatina mąstyti apie ateities 
planus. 
Šakių „Žiburio“ gimnazija 
 

Gimnazijoje neatliekamos mokinių ap-
klausos apie pasirenkamųjų dalykų pro-
gramas. Mokinių teigimu, programos pa-
teikiamos be platesnio paaiškinimo,  ne-
paisoma mokinių nuomonės ir poreikių. 
Šakių „Žiburio“ gimnazija 

 

2.1.5. 
Papildomasis 
ugdymas 

Papildomojo ugdymo programų pasiūlos 
ir paklausos atitiktis 
 
Ekspertų komentaras: 
Ar papildomasis ugdymas atitinka įvai-
rius vaikų polinkius? Kaip papildomasis 
ugdymas dera su privalomųjų dalykų mo-
kymu? Kaip papildomosios programos 
dera su mokyklos vertybėmis,  kontekstu, 
kultūra, galimybėmis, mokinio numatoma 
profesine karjera? 

Mokykla yra pasirinkusi papildomojo ug-
dymo organizavimo kryptis ir prioritetus, 
nuolat  tiria ir analizuoja mokinių savi-
raiškos poreikius, siūlo atitinkamas papil-
domojo ugdymo programas. Dauguma 
mokinių lanko papildomojo ugdymo 
būrelius mokykloje.  
Mokykla nuolat (interneto tinklalapyje, 
mokyklos laikraštyje, informaciniuose 
pranešimuose) informuoja tėvus ir vaikus 
apie papildomojo ugdymo programas, 
laiką, vietą, turinį. Dauguma mokinių pa-

Mokykla neišskiria papildomojo ugdymo 
organizavimo krypčių ir prioritetų, moky-
tojai individualiai parengia ir pasiūlo mo-
kiniams įvairių papildomojo ugdymo 
programų. Mažesnė dalis  mokinių lanko 
papildomojo ugdymo būrelius mokyklo-
je. Mokykla nesistemingai (dažniausiai 
mokslo metų pradžioje) informuoja tėvus 
ir vaikus apie papildomojo ugdymo pro-
gramas, laiką, vietą, turinį. Mažesnė dalis 
mokinių, tėvų ir mokytojų patenkinti mo-
kyklos teikiamo papildomojo ugdymo G
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2.2. Pamo-
kos organi-
zavimas 

2.2.1. Mokytojo 
veiklos 
planavimas 

Metų, temos, ciklo, savaitės, pamokos 
planavimas, laiko pajautimas ir valdymas 
bei racionalus jo naudojimas pagal moki-
nių išmokimo lygį. Mokymosi uždavinių 
formulavimas 
  
 
Ekspertų komentaras: 
Ar  planuojama atsižvelgiant į realius 
mokinių pasiekimus ir galimą realią pa-
žangą?  Ar mokymosi uždaviniai yra rea-

Beveik visi (90 proc.) mokytojai savo 
veiklą planuoja nuosekliai ir atsižvelgda-
mi į valstybės bei mokyklos dokumen-
tuose įvardytus tikslus. 
Planuose atsispindi ugdymo tikslai, kurie 
orientuoti į mokinio gebėjimus ir įgū-
džius, numatyti mokymo(si) metodai, 
vertinimo būdai bei sėkmės kriterijai, ku-
rie aiškiai siejasi su tikslais. 
Beveik visi mokytojai planuodami savo 
veiklą remiasi mokinių patirtimi, aplinka 

Dalis (40 proc.) mokytojų savo veiklą 
planuoja nuosekliai ir atsižvelgdami į 
valstybės bei mokyklos dokumentuose 
įvardytus tikslus. 
Planuose atsispindi ugdymo tikslai, kurie 
orientuoti į mokytojo veiklą, numatyti 
mokymo metodai, vertinimo būdai bei 
sėkmės kriterijai neturi ryšio su tikslais. 
Dalis (40 proc.) mokytojų planuodami 
savo veiklą remiasi mokinių patirtimi, 
aplinka ir ugdymo turinį tobulina pagal 

tenkinti mokyklos teikiamo papildomojo 
ugdymo kokybe ir teikia pasiūlymų jam 
tobulinti. 
Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurinė 
mokykla 
 

kokybe ir teikia pasiūlymų jam tobulinti. 
Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurinė 
mokykla  

 

Kiekvienais mokslo metais gimnazijos 
administracija tiria mokinių papildomojo 
ugdymo poreikius. Pagal mokinių porei-
kius yra planuojamos papildomojo ugdy-
mo programos. Mokinių krūviams mažin-
ti privalomųjų mokomųjų dalykų (menų, 
kūno kultūros ir kt.) turinys integruoja-
mas su papildomuoju ugdymu. 70 proc. 
gimnazijos mokinių lanko papildomojo 
ugdymo būrelius. Daugiau kaip 25 proc. 
lanko neformaliojo ugdymo įstaigų 
būrelius. Gimnazija bendrauja ir bendra-
darbiauja su šiomis neformaliojo ugdymo 
įstaigomis. 
85 proc. mokinių ir jų tėvelių teigia, kad  pa-
pildomasis ugdymas skatina saviugdą ir sa-
viraišką. Mokiniai ne tik pasinaudoja gimna-
zijoje sudarytomis galimybėmis dalyvauti 
įvairioje popamokinėje bei visuomenei nau-
dingoje  veikloje, bet ir ją inicijuoja. 
Šakių „Žiburio“ gimnazija 
 

Gimnazijoje nėra tiriami papildomojo ug-
dymo poreikiai. 50 proc. gimnazijos mo-
kinių lanko papildomojo ugdymo 
būrelius. Mažiau kaip 25 proc. lanko 
būrelius neformaliojo ugdymo įstaigose. 
55 proc. mokinių ir jų tėvelių norėtų, kad 
papildomojo ugdymo veikla būtų kryp-
tingesnė, skatintų saviugdą ir saviraišką. 
Turėtų būti sudaryta galimybė ir patiems 
mokiniams inicijuoti popamokinę veiklą. 
Šakių „Žiburio“ gimnazija 
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ir ugdymo turinį tobulina pagal kintančią 
situaciją. 
Beveik visi (90 proc.) mokytojai moky-
mo(si) turinį aptaria ir derina su mokiniu. 
Dauguma (70 proc.) mokinių dalyvauja 
formuluojant mokymosi uždavinius pa-
mokoje. 
Kauno Kovo 11-osios vidurinė mokykla 
 

kintančią situaciją. 
Dalis (40 proc.) mokytojų mokymo ir 
mokymosi turinį aptaria ir derina su mo-
kiniu. 
Dalis (40 proc.) mokinių dalyvauja for-
muluojant mokymosi uždavinius pamo-
koje. 
Kauno Kovo 11-osios vidurinė mokykla 
 

liai įgyvendinami? Ar mokiniai įtraukia-
mi į planavimą? 

Dauguma mokytojų (nuo 80 iki 98 proc.) 
pamokos veiklą planuoja atsižvelgdami į 
pamokos tikslą ir uždavinius, aptaria ją 
su mokiniais. 
Daugumos mokytojų (nuo 80 iki 98 
proc.) pamokos struktūra aiški, mokinių 
veikla per pamoką nukreipta į išmokimą; 
diferencijuojama ir individualizuojama 
pagal mokinių gebėjimus; atsižvelgiant į 
metų laiką, temą pamokos vedamos už 
mokyklos ribų (pilyje, jos teritorijoje, re-
giono parke, muziejuje ir t. t.). 
Mokiniai žino daugelio pamokų (nuo 80  
iki 98 proc.) etapus ir aktyviai dalyvauja 
tikrinant namų darbus, kartojant išeitą 
medžiagą, mokantis naują medžiagą, ją 
įtvirtinant, apibendrinant, save įsiverti-
nant. 
Daugumos mokytojų (nuo 80 iki 98 
proc.) suformuluoti pamokos tikslai ir už-

Dalis mokytojų (nuo 40 iki 55 proc.) pa-
mokos veiklą planuoja atsižvelgdami į 
pamokos tikslą ir uždavinius, aptaria ją 
su mokiniais. 
Dalies mokytojų (nuo 40 iki 55 proc.) pa-
mokos struktūra aiški, mokinių veikla pa-
mokoje nukreipta į išmokimą; diferenci-
juojama ir individualizuojama pagal mo-
kinių gebėjimus; atsižvelgiant į metų lai-
ką, temą pamokos vedamos už mokyklos 
ribų (pilyje, jos teritorijoje, regiono par-
ke, muziejuje ir t. t.). 
Mokiniai žino dalies pamokų (nuo 40 iki 
55 proc.) etapus ir aktyviai dalyvauja tik-
rinant namų darbus, kartojant išeitą me-
džiagą, mokantis naują medžiagą, ją įtvir-
tinant, apibendrinant, save įsivertinant. 
Dalies mokytojų (nuo 40 iki 55 proc.) su-
formuoluoti pamokos tikslai ir uždaviniai 
yra konkretūs, numatomi mokinių išmo-

Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Mokytojai laikosi susitarim  d l teminio Mažiau nei pus  mokytoj  laikosi kai ku-2.1.1. Ugdymo Bendr j  program  ir mokytoj  temini  2.1. Bendra-

daviniai yra konkretūs, numatomi moki-
nių išmokimo ir įsivertinimo kriterijai. 
Jurbarko r. Vytėnų pagrindinė mokykla 
 

kimo ir įsivertinimo kriterijai. 
Jurbarko r. Vytėnų pagrindinė mokykla 

Pamokos uždaviniai suformuluoti aiškiai 
ir suprantamai, atitinka visų mokinių ga-
limybes ir poreikius. 
Pamokos uždaviniai aiškiai siejasi su 
bendraisiais dalyko ar ugdymo tikslais. 
Pamokos sudedamosios dalys išdėstytos 
logiškai, atitinka pamokos uždavinius. 

Pamokos uždaviniai suformuluoti nepa-
kankamai aiškiai ir atitinka tik dalies (40 
proc.) mokinių galimybes ir poreikius. 
Pamokos uždaviniai tik iš dalies siejasi 
su bendraisiais dalyko ar ugdymo tiks-
lais. 
Pamokos struktūra ne visuomet atitinka 

2.2.2. Pamokos 
struktūros kokybė  

Uždavinių apibrėžtumas. Pamokos užda-
vinių ir bendrųjų bei tarpinių dalyko/ug-
dymo tikslų santykis. Pamokos struktūros 
logiškumas, pagrįstumas. Uždavinių, tu-
rinio, metodų ir mokymo priemonių der-
mė 
 G
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
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metodai, turinys, mokymo priemonės pa-
deda atlikti numatytus uždavinius bei 
siekti bendrojo tikslo. 
Kauno Kovo 11-osios vidurinė mokykla 

pamokos uždavinius. 
Užduotys ne visuomet pagrįstos. 
Ugdymo metodai, turinys, parinktos mo-
kymo priemonės ne visuomet atitinka ug-
dymo tikslus. 
Kauno Kovo 11-osios vidurinė mokykla 
 

 

Ekspertų komentaras: 
Svarbiausia yra tai, kaip organizuojama 
pamoka atsižvelgiant į klasės kontekstą, 
kaip dera uždaviniai, turinys, metodai, 
priemonės, vertinimas. 

Pamokos tikslai, uždaviniai ir veikla ati-
tinka mokinių poreikius ir galimybes. 
Tinkamai parinktos ugdymo  priemonės. 
Taikomi ugdymo metodai atitinka ugdy-
mo tikslus, mokinių amžių, patirtį ir gali-
mybes. Pamokos struktūra yra nuosekli, 
pagrįsta mokinių turimomis žiniomis, ge-
bėjimais. 
Jurbarko r. Vytėnų pagrindinė mokykla 

Pamokos tikslai, uždaviniai, veikla, pa-
rinktos ugdymo priemonės iš dalies ati-
tinka mokinių amžių, patirtį ir galimybes. 
Pamokai trūksta nuoseklumo, pamokos 
medžiaga tik iš dalies pagrįsta mokinių 
turimomis žiniomis ir gebėjimais. 
Jurbarko r. Vytėnų pagrindinė mokykla 

 

2.2.3. Klasės 
valdymas 

Mokinių darbo organizavimas. Darbingo 
klimato sukūrimas ir dėmesio palaiky-
mas. Pamokos laiko naudojimo raciona-
lumas ir veiksmingumas. Destruktyvaus 
elgesio, konfliktų ir kitų problemų spren-
dimas   
 
Ekspertų komentaras: 
Ar klasės valdymas yra orientuojamas į 
visų mokinių mokymąsi? 

Stebint pamokas, mokinių bei mokytojų 
veiklą akivaizdu, kad mokytojas organi-
zuoja kryptingą, planingą, atitinkančią 
mokinių poreikius veiklą, sukuria darbin-
gą klimatą. Jis geba išlaikyti mokinių dė-
mesį visą pamoką. 
Pamokos laikas racionaliai ir veiksmingai 
panaudojamas mokiniams ugdyti pagal  
konkrečios klasės ir mokinio darbo tem-
pą. 
Mokytojas labai gerai pažįsta mokinius, 
puikiai valdo klasę, geba išvengti kon-
fliktų, atsiradusias problemas nuolat ana-
lizuoja, gerai žino konfliktų sprendimo 
būdus. Iškilus konfliktinei situacijai mo-
kiniai nebijo kreiptis pagalbos į mokytoją 
ir problemas sprendžia kartu.  
Mokytojas gerai pažįsta destruktyvaus el-
gesio mokinius ir tinkamai organizuoja jų 
darbą, išvengdamas konfliktų ir sukurda-
mas saugią, darbingą mokymosi aplinką. 
Širvintų r. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus 
pagrindinė mokykla 
 

Stebint pamokas, mokinių bei mokytojų 
veiklą akivaizdu, kad mokytojas organi-
zuoja kryptingą, planingą mokinių veiklą, 
bet ne visuomet sukuria darbingą klima-
tą. Tik dalis mokinių geba visą pamoką 
išlaikyti dėmesį. Pamokos laikas dažnai 
panaudojamas neracionaliai ir neveiks-
mingai, neatsižvelgiama į konkrečios kla-
sės ir mokinio darbo tempą. 
Mokytojas pažįsta ne visus mokinius, to-
dėl atsiranda klasės valdymo sunkumų, 
dažnai nesugebama išvengti konfliktų. Iš-
kilusios problemos analizuojamos, bet 
sprendžiamos netinkamais būdais. Kar-
tais  iškilus konfliktinei situacijai moki-
niai problemas sprendžia savarankiškai.  
Mokytojas pažįsta destruktyvaus elgesio 
mokinius, tačiau netinkamai organizuoja 
jų darbą, nesukuria saugios, darbingos 
mokymosi aplinkos. 
Širvintų r. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus 
pagrindinė mokykla 
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  Mokytojas bendrauja su visa klase, gru-
pėmis ir individualiai. Beveik visus (90 
proc.) mokinius pažįsta, juos stebi, skati-
na. Į ugdymo procesą sėkmingai įtraukia 
atskirus mokinius, jų grupes bei visą kla-
sę. Mokytojo ir mokinio dialogas skatina 
mokytis. Skatinamos ir palaikomos moki-
nių idėjos bei iniciatyva. Mokiniai geba 
naudotis mokymosi aplinka. Beveik visi 
(90 proc.) mokiniai aktyvūs, geba moky-
tis savarankiškai. Tinkamas pamokos 
tempas. Mokytojas puikiai valdo klasę, 
laiku ir veiksmingai sprendžia atsiradu-
sias problemas. 
Kauno Kovo 11-osios vidurinė mokykla 
 

Ne visuomet pavyksta dialogas su visa 
klase; tai nedidina pasitikėjimo; kartais 
šaukiama. Mokytojas nepakankamai pa-
žįsta mokinius, juos stebi, skatina. Nors 
mokytojas siekia dialogo su visa klase, 
grupėmis ir pavieniais mokiniais, tai ne 
visada didina pasitikėjimą ir ne visada 
skatina veiksmingai mokytis. Mokytojas 
vengia pripažinti mokinių idėjų ir inicia-
tyvos vertę. Daliai (40 proc.) mokinių 
trūksta mokymosi motyvų ir iniciatyvu-
mo. Dažnai prireikia tiesioginio mokyto-
jo vadovavimo. Tempas neadekvatus. Ne 
visuomet pavyksta kontroliuoti situaciją. 
Kauno Kovo 11-osios vidurinė mokykla 
 

Dauguma mokytojų skiria pakankamai 
dėmesio mokinių mokymosi poreikiams, 
juos tiria, taiko įvairius mokymo stilius 
(klausymas, kalbėjimas, teksto analizė, 
vaizdinės priemonės ir kt.). Ugdomosios 
veiklos formas (strategijas, būdus, meto-
dus, užduotis) tinkamai pritaiko mokinių 
mokymosi motyvams skatinti ir jų akty-
vumui palaikyti. Derina individualų, gru-
pių ir visos klasės mokymąsi. 
Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla 

Dalis mokytojų skiria pakankamai dėme-
sio mokinių mokymosi poreikiams, taiko 
atitinkamus mokymo stilius (klausymas, 
kalbėjimas, teksto analizė, vaizdinės prie-
monės ir kt.). Ne visi mokytojai tinkamai 
pritaiko ugdomosios veiklos formas (stra-
tegijas, būdus, metodus, užduotis) moki-
nių mokymosi motyvams skatinti ir jų 
aktyvumui palaikyti. Dalis mokytojų de-
rina individualų, grupių ir visos klasės 
mokymąsi.  
Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla 
 

2.3. 
Mokymo 
kokybė 

2.3.1. Mokymo 
nuostatos ir būdai  

Dėmesys mokymosi poreikiams ir sti-
liams. Ugdomosios veiklos formų (strate-
gijų, būdų, metodų, užduočių) tinkamu-
mas mokymosi motyvacijai ir mokinių 
aktyvumui palaikyti. Individualaus, gru-
pių ir visos klasės mokymo(si) derinimas 
 
Ekspertų komentaras: 
Ar palengvinamas mokymasis, palaikoma 
motyvacija atsižvelgiant į mokinių moky-
mosi stilius, siūlant mokymosi būdų įvai-
rovę? 

Mokykloje atliekama mokinių poreikių 
analizė; mokyklos specialistai konsultuo-
ja mokytojus, kaip nustatyti mokinių po-
reikius ir parinkti mokymo(si) formas. 
Mokytojai paiso specialistų rekomendaci-
jų, jų laikosi. Dauguma mokytojų (apie 
70 proc.) taiko per pamokas įvairias ug-
domosios veiklos formas (organizuoja 
darbą grupėmis, skiria diferencijuotų ir 
individualių užduočių, integruoja įvairius 
dalykus ir kt.), atitinkančias mokinių mo-

Mokykloje atliekama  mokinių poreikių 
analizė; mokyklos specialistai pataria 
mokytojams, kaip parinkti mokymo(si) 
formas. Dalis mokytojų paiso specialistų 
rekomendacijų ir jų laikosi. Dalis moky-
tojų  (apie 40 proc.) atsižvelgia į mokinių 
poreikius, galimybes ar gebėjimus. Per 
pamoką dažniausiai taikomos tradicinės 
ugdymo formos (savarankiškas mokinių 
darbas; mokytojo aiškinimas), jos neska-
tina mokinio tobulinti savo įgūdžius, ne-G
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formas derina. Dauguma mokinių (apie 
70 proc.) per pamoką yra aktyvūs, kelia 
ranką, noriai atsakinėja, renkasi darbo 
formas. 
Vilniaus Mindaugo vidurinė mokykla 

sudomina, neskatina dirbti. Dirbama su 
visa klase, o individualus ir grupių darbas 
vyksta tik per pavienes pamokas, nesiste-
mingai. 
Dalis mokinių (apie 40 proc.) per pamo-
kas yra aktyvūs, kiti lieka pasyvūs stebė-
tojai ir nurodymų vykdytojai. 
Vilniaus Mindaugo vidurinė mokykla 
 

Dauguma mokytojų ugdymo turinį paren-
ka pagal mokinių poreikius, gabumus bei 
interesus. Dauguma mokinių teorines ži-
nias taiko praktiškai atlikdami konkrečias 
užduotis, vykdydami projektus, dalyvau-
dami popamokinėje veikloje. 
Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla 

Dalis mokytojų ugdymo turinį parenka 
pagal mokinių poreikius, gabumus bei in-
teresus. Dalis mokinių teorines žinias tai-
ko praktiškai atlikdami konkrečias už-
duotis, vykdydami projektus, dalyvauda-
mi popamokinėje veikloje. 
Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla 

2.3.2. Mokymo ir 
gyvenimo ryšys 

Ugdymo turinio aktualizavimas, susieji-
mas su mokinių patirtimi, interesais, 
praktiniais poreikiais. Praktinis žinių tai-
kymas. Europos kalbų aplanko naudoji-
mas 
 
Ekspertų komentaras: 
Svarbu, kad žinios būtų taikomos gyveni-
me ir mokomasi iš artimiausios aplinkos, 
iš patirtų gyvenimo situacijų. 

Ugdymo turinį beveik visi mokytojai pa-
renka atsižvelgdami į mokinių poreikius, 
interesus, gyvenamąją ir ugdomąją aplin-
ką. Mokytojai siekia sužinoti, kas moki-
niams įdomu – skatina mokinius užduoti 
klausimus nagrinėjamąja tema mokytojui 
ar kitiems mokiniams. 
Daugumoje pamokų sudaromos sąlygos 
mokiniams iš dalies planuoti ir kontro-
liuoti savo mokymąsi – pasirinkti, ko jie 
nori arba ką jiems reikia išmokti. Pritai-

Parinkdamas ugdymo turinį mokytojas 
vadovaujasi bendrosiomis programomis, 
standartais, turimais vadovėliais, menkai 
atsižvelgdamas į mokinių poreikius ir in-
teresus. Pamokoje nesudaromos sąlygos 
planuoti ir kontroliuoti savo mokymąsi – 
skiriamos vienodos, mokytojo parinktos  
užduotys, vyrauja teorinės medžiagos 
nagrinėjimas, mažai susietas su gyveni-
mo praktika. 
Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gim-

kant ugdymo turinį individualiai moki-
niui remiamasi jau turimomis jo žiniomis 
ir patirtimi: mokiniams duodama daugiau 
praktinių darbų, jie dalijasi turima patirti-
mi vienas su kitu, ieško informacijos ben-
druomenėje ir šeimoje. 
Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gim-
nazija 
 

nazija 
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Mokytojai laikosi susitarim  d l teminio Mažiau nei pus  mokytoj  laikosi kai ku-2.1.1. Ugdymo Bendr j  program  ir mokytoj  temini  2.1. Bendra- Dauguma mokytojų informuoja mokinius 
apie pamokos tikslą ir uždavinius, renka-
si veiklos būdus. Dauguma mokinių su-
pranta mokytojo aiškinimą, demonstravi-
mą ir nurodymus, geba savarankiškai at-
likti užduotis. Dauguma mokytojų pade-
da mokytis ir kuria pasitikėjimą kalbėda-
mi, diskutuodami, vaizdžiai aiškindami 
bei naudodami papildomų priemonių. 
Dauguma mokytojų pagiria mokinius, ap-
taria mokymosi rezultatus bei kliūtis. 
Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla 

Dalis mokytojų informuoja mokinius 
apie pamokos tikslą ir uždavinius, renka-
si veiklos būdus. Dalis mokinių supranta 
mokytojo aiškinimą, demonstravimą ir 
nurodymus, geba savarankiškai atlikti už-
duotis. Dalis mokytojų  padeda mokytis 
ir kuria pasitikėjimą kalbėdami, diskutuo-
dami, vaizdžiai aiškindami bei naudoda-
mi papildomų priemonių. Dalis mokytojų 
pagiria mokinius, aptaria mokymosi re-
zultatus bei kliūtis. 
Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla 
 

 

2.3.3. Mokytojo ir 
mokinio dialogas 

Mokinių informavimas apie pamokos pa-
skirtį ar uždavinius. Mokytojo aiškinimo, 
demonstravimo ir nurodymų suprantamu-
mas. Padedantis mokytis ir kuriantis pasi-
tikėjimą kalbėjimasis ir diskutavimas. 
Veiksmingas pagyrimų naudojimas. 
 
Ekspertų komentaras: 
Ar yra tarpusavio supratimas, ryšys,  mo-
kinių pajautimas, ar remiamasi grįžta-
muoju ryšiu, atsižvelgiama į vaikų supra-
timą, ar daromos pauzės refleksijai.  
 
 Dauguma mokytojų (apie 70 proc.) kartu 

su mokiniais formuluoja pamokos užda-
vinius, aptaria veiklą per pamoką, renkasi 
veiklos būdus.  
Dauguma mokinių (apie 70 proc.) per pa-
moką mokytojo aiškinimą supranta, gali 
savarankiškai ir be papildomo paaiškini-
mo atlikti mokytojo nurodymus.  
Aiškinimas per pamoką  vaizdus, naudo-
jama papildomų priemonių.  
Mokiniams nuolatos teikiama kryptinga 
pagalba – skiriamos valandos konsultaci-
joms, darbų analizei.  
Mokinių pasitikėjimas savo jėgomis ska-
tinamas nuolat juos pagiriant už kiekvie-
ną sėkmę, aptariant rezultatus ir kliūtis. 
Dauguma mokinių ir mokytojų bendra-
darbiauja mokymo(si) procese (mokinys 
yra sąmoningas mokymo(si) proceso da-
lyvis, savo iniciatyva konsultuojasi su 
mokytoju, siekia geresnių rezultatų). 
Vilniaus Mindaugo vidurinė mokykla 

Dalis (apie 40 proc.) mokytojų skatina 
mokinius dalyvauti formuluojant pamo-
kos uždavinius, kartu aptaria būsimą 
veiklą per pamoką, skatina mokinius 
rinktis veiklos būdus. Per pamoką moky-
tojas dažniau vadovauja, o mokiniai vyk-
do jo nurodymus ir yra pasyvūs pamokos 
dalyviai.  
Dalis mokinių (apie 40 proc.) iš karto su-
pranta mokytojo aiškinimą, o kitiems rei-
kia papildomai paaiškinti, kad galėtų at-
likti mokytojo skirtas užduotis.  
Dalis mokytojų aiškina nepakankamai 
vaizdžiai – remiasi tik vadovėlio medžia-
ga ir pavyzdžiais, nenaudoja jokių papil-
domų priemonių pamokoje.  
Mokiniams pagalba teikiama, bet ne sis-
temingai – konsultuoja tik dalis mokyto-
jų; nėra paskirtas nuolatinių konsultacijų 
laikas, ne visada analizuojami darbai, 
klaidos. Mokytojai ne visada pagiria mo-
kinį už sėkmingai atliktą darbą, trūksta 
dialogo aptariant rezultatus, pažangą, 
trukdžius, todėl mokiniams trūksta pasiti-
kėjimo savimi.  
Vilniaus Mindaugo vidurinė mokykla 
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Mokytojai laikosi susitarim  d l teminio Mažiau nei pus  mokytoj  laikosi kai ku-2.1.1. Ugdymo Bendr j  program  ir mokytoj  temini  2.1. Bendra- Patikrinimas vyksta pagal mokyklos ver-
tinimo tvarkos reikalavimus. Dauguma 
mokytojų tinkamai patikrina, kiek moki-
niai supranta ir ką išmoko. Mokytojai yra 
atidūs kiekvienam mokiniui. Nuolat grįž-
tama prie nesuprastų ar neišmoktų daly-
kų. Išmokimo tikrinimo formos yra 
veiksmingos ir priimtinos daugumai mo-
kinių, laikomasi mokyklos vertinimo 
tvarkos susitarimų. 
Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla 

Patikrinimas vyksta iš dalies laikantis 
mokyklos vertinimo tvarkos reikalavimų. 
Dalis mokytojų patikrina, kiek mokiniai 
suprato ir ką išmoko. Mokytojai nėra dė-
mesingi visiems mokiniams. Prie nesu-
prastų ar neišmoktų dalykų grįžtama epi-
zodiškai. Išmokimo tikrinimo formos pri-
imtinos ir veiksmingos daliai mokinių, 
nesilaikoma mokyklos vertinimo tvarkos 
susitarimų. 
Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla 
 

2.3.4. Išmokimo 
stebėjimas 

Tinkamas patikrinimo, kiek mokiniai su-
prato ar ką išmoko, dažnumas. Kiekvieno 
mokinio matymas. Grįžimas prie nesu-
prastų ar neišmoktų dalykų. Klaidų taisy-
mas. Išmokimo tikrinimo formų veiks-
mingumas ir priimtinumas pagal jų suke-
liamą įtampą 
 
Ekspertų komentaras: 
Ar mokykloje, dalyko mokytojų metodinė-
je grupėje susitarta, už ką ir kaip dažnai 
rašomi įvertinimai? Ar numatomas verti-
nimas arba įsivertinimas kiekvienos pa-
mokos ar mokymosi ciklo pabaigoje? Ar 
planuose numatytas laiko rezervas grįžti 
prie neišmoktų dalykų? Ar išmokimo ver-
tinimo formos informatyvios? 

Nuolat, sistemingai, pagal iš anksto suda-
rytus ir su mokiniais bei kitais dalykų 
mokytojais suderintus savarankiškų bei 
kontrolinių darbų tvarkaraščius tikrina-
ma, kiek mokiniai suprato ir ką išmoko. 
Per pamokas dėstant medžiagą remiamasi 
įgytomis žiniomis, turimais įgūdžiais. 
Pabrėžiama ir fiksuojama kiekvieno mo-
kinio asmeninė pažanga: mokykloje yra 
sukurta ir naudojama savita mokinių as-
meninės pažangos fiksavimo sistema 
(darbų aplankai, refleksija, pasiekimų 
analizė ir aprašai).  
Nuolat grįžtama prie nesuprastų ar neiš-
moktų dalykų – rengiamos tikslinės kon-
sultacijos mokiniams ne pamokų metu, 
taisomos, analizuojamos klaidos.  
Išmokimo tikrinimo laikas ir forma apta-
riama su mokiniais, susitariama dėl atsi-
skaitymo terminų. 
Vilniaus Mindaugo vidurinė mokykla 

Nuolat tikrinama, kiek mokiniai suprato 
ir ką išmoko, bet trūksta tikrinimo siste-
mingumo – sudaromi savarankiškų ir 
kontrolinių darbų tvarkaraščiai, bet ne vi-
sada jų laikomasi; mokiniai ne visada in-
formuojami apie numatomą patikrinimą. 
Per pamokas nauja medžiaga ne visada 
siejama su įgytomis žiniomis, nesiremia-
ma turimais įgūdžiais.  
Trūksta dėmesio mokinio asmeninei pa-
žangai, nėra mokinių asmeninės pažan-
gos fiksavimo sistemos arba ją per savo 
dalyko pamokas taiko mažiau nei pusė 
mokytojų. 
Mažiau nei pusė mokytojų  ne pamokų 
metu teikia tikslines konsultacijas moki-
niams, taiso ir analizuoja daromas klai-
das, grįžta prie nesuprastų ar neišmoktų 
dalykų.  
Išmokimo tikrinimo laikas ir forma retai 
aptariami su mokiniais, todėl jie dažnai 
patiria stresą, praranda norą mokytis. 
Vilniaus Mindaugo vidurinė mokykla 
 

 

2.3.5. Namų 
darbai 

Namų darbų tikslingumas ir ryšys su dar-
bu klasėje. Namų darbų apimtys 
 
 

Dauguma mokytojų tikslingai skiria na-
mų darbus, sieja juos su darbu klasėje, in-
dividualizuoja  užduotis. Namų darbų ap-
imtys atitinka mokinių gebėjimus. Namų 

Dalis mokytojų tikslingai skiria namų 
darbus, sieja juos su darbu klasėje. Namų 
darbų apimtys neatitinka mokinių gebėji-
mų. Namų darbai skiriami ir tikrinami G
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Mokytojai laikosi susitarim  d l teminio Mažiau nei pus  mokytoj  laikosi kai ku-2.1.1. Ugdymo Bendr j  program  ir mokytoj  temini  2.1. Bendra- darbai skiriami ir tikrinami  pagal mo-
kyklos vertinimo tvarkos reikalavimus. 
Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla 

nesilaikant mokyklos vertinimo tvarkos 
reikalavimų.  
Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla 
 

 

Ekspertų komentaras: 
Ar namų darbai turi aiškią paskirtį? Ko-
kią? Kaip mokykloje kontroliuojamos na-
mų darbų apimtys? 
Ar namų darbai diferencijuojami ir indi-
vidualizuojami, pavyzdžiui, ar jie atitinka 
skirtingus mokinių mokymosi poreikius, 
gebėjimus, mokymosi stilių? 

Beveik visi mokytojai (apie 70 proc.) na-
mų darbus skiria tikslingai, siedami juos 
su darbu klasėje, siekdami įtvirtinti, pagi-
linti klasėje įgytas žinias bei ugdyti mo-
kymosi įgūdžius. 
Namų darbų apimtis derinama su kitais 
klasėje dirbančiais mokytojais – yra su-
daryti namų darbų skyrimo tvarkaraščiai, 
jų paisoma; numatytas laikas atlikti pa-
skirtus namų darbus.  
Paskirti namų darbai visada patikrinami, 
taikomas kaupiamasis vertinimas. 
Vilniaus Mindaugo vidurinė mokykla 

Dalis mokytojų (apie 40 proc.) namų dar-
bus skiria tikslingai, siedami juos su dar-
bu klasėje, ir taip siekia įtvirtinti klasėje 
įgytas žinias. 
Namų darbų apimtis ne visada derinama 
su kitais klasėje dirbančiais mokytojais – 
nėra namų darbų skyrimo tvarkaraščių ar-
ba jų nesilaikoma, juose nenurodoma, 
kiek mokinys užtruks atlikdamas dalyko 
namų darbą. 
Paskirti namų darbai ne visada patikrina-
mi, nevertinami arba vertinami kartais. 
Vilniaus Mindaugo vidurinė mokykla 
 

2.4. 
Mokymosi 
kokybė 

2.4.1. Mokymosi 
motyvacija 

Noro mokytis, aktyvumo ir pasitikėjimo 
savo jėgomis lygis. Atsakomybė už savo 
mokymąsi: lankomumas, namų darbų at-
likimas. Mokinių įsitraukimo per pamoką 
lygis 
 
Ekspertų komentaras: 
Kaip mokykloje stebimas mokinių noro 
mokytis, aktyvumo ir pasitikėjimo lygis? 
Kaip skatinama ir išlaikoma mokymosi 
motyvacija, atsižvelgiant į individualius 
mokinių  skirtumus, kokios priemonės tai-
komos motyvacijos problemoms spręsti?  
Ar mokiniai supranta lankomumo, įsi-
traukimo per pamoką svarbą, kaip jie pa-
tys tai vertina ir kokias nurodo to prie-
žastis? 

Dauguma mokinių (apie 70 proc.) nori 
mokytis – yra aktyvūs per pamokas, daly-
vauja aiškinantis naują temą ir atsakinėja 
iš anksčiau išmoktų pamokų, pasitiki sa-
vo jėgomis ir greitai įsitraukia į darbą pa-
mokoje. Motyvai mokytis stiprinami ren-
giant įvairius projektus, atliekant kūrybi-
nius darbus, dalyvaujant įvairiuose kon-
kursuose. 
Dauguma mokinių (apie 70 proc.) jaučia 
atsakomybę už savo mokymąsi: visada 
lanko pamokas, nevėluoja, atlieka namų 
ir kitus darbus. 
Vilniaus Mindaugo vidurinė mokykla 

Dalis mokinių (apie 40 proc.) nori moky-
tis – yra aktyvūs per pamokas, atsakinėja, 
dalyvauja aiškinantis naują temą; jiems 
trūksta pasitikėjimo savo jėgomis, reikia 
mokytojo paraginimo, į darbą pamokoje 
įsitraukia tik mokytojo paskatinti, jiems 
reikia papildomų motyvų (patikrinimų, 
pažymių).  
Motyvai mokytis nepakankamai stiprina-
mi – retai rengiami projektai, retai atlie-
kami kūrybiniai darbai, retai dalyvaujama 
įvairiuose konkursuose, kur mokiniai ga-
lėtų išbandyti savo jėgas, patirti sėkmę, 
pritaikyti žinias. 
Daliai mokinių (apie 40 proc.) trūksta at-
sakomybės mokantis: praleidžia pamokas 
be pateisinamos priežasties, kartais vė-
luoja, ne visada atlieka namų darbus, ne 
visada dirba klasėje. 
Vilniaus Mindaugo vidurinė mokykla 
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Mokytojai laikosi susitarim  d l teminio Mažiau nei pus  mokytoj  laikosi kai ku-2.1.1. Ugdymo Bendr j  program  ir mokytoj  temini  2.1. Bendra-   Dauguma mokinių (nuo 80 iki 98 proc.) 
nori mokytis: gerai lanko pamokas, akty-
viai jose dalyvauja, padeda silpniau besi-
mokantiems draugams, yra mokytojų pa-
dėjėjai, nebijo diskutuoti su mokytojais ir 
draugais nagrinėjamomis temomis, pasi-
tiki savo jėgomis, visada atlieka namų 
darbus. 
Dauguma mokytojų (nuo 80  iki 98 proc.) 
naudodami aktyvius mokymo metodus 
(„minčių lietus“, diskusija, disputas, „vė-
rinys“ ir pan.), įvairias skatinimo formas 
(pagyrimas žodžiu, padėka už gerą daly-
vavimą pamokoje, įvertinimas pažymiu ir 
kita), tikrindami namų darbus ir juos ver-
tindami (taikydami namų darbų kaupia-
mąjį vertinimą), pažymėdami gerą lanko-
mumą (trimestro gale į jį atsižvelgdami) 
skatina mokinius aktyviai dalyvauti pa-
mokoje, pasitikėti savo jėgomis. 
Dauguma mokinių (nuo 80 iki 98 proc.) 
žino, kad už gerą mokymąsi ir lankomu-
mą pasibaigus trimestrui (mokslo me-
tams) bus paskatinti padėka raštu, pagyri-
mu, nemokama ekskursija ir pan. 
Jurbarko r. Vytėnų pagrindinė mokykla 
 

Dalis mokinių (nuo 35 iki 50 proc.) nori 
mokytis: gerai lanko pamokas, aktyviai 
jose dalyvauja, padeda silpniau besimo-
kantiems draugams, yra mokytojų padė-
jėjai, nebijo diskutuoti su mokytojais ir 
draugais nagrinėjamomis temomis, pasi-
tiki savo jėgomis, visada atlieka namų 
darbus. 
Dalis mokytojų (nuo 40 iki 55 proc.) nau-
dodami aktyvius mokymo metodus 
(„minčių lietus“, diskusija, disputas, „vė-
rinys“ ir pan.), įvairias skatinimo formas 
(pagyrimas žodžiu, padėka už gerą daly-
vavimą pamokoje, įvertinimas pažymiu ir 
kita), tikrindami namų darbus ir juos ver-
tindami (taikydami namų darbų kaupia-
mąjį vertinimą), pažymėdami gerą lanko-
mumą (trimestro gale į jį atsižvelgdami) 
skatina mokinius aktyviai dalyvauti pa-
mokoje, pasitikėti savo jėgomis. 
Dauguma mokinių (nuo 35 iki 50 proc.) 
žino, kad už gerą mokymąsi ir lankomu-
mą pasibaigus trimestrui (mokslo me-
tams) bus paskatinti padėka raštu, pagyri-
mu, nemokama ekskursija ir pan. 
Jurbarko r. Vytėnų pagrindinė mokykla 
 

 

2.4.2. Mokėjimas 
mokytis 

Gebėjimas savarankiškai atlikti užduotis: 
pasirinkti atlikimo būdą, susirasti reikia-
mos informacijos ir ją tinkamai naudoti. 
Gebėjimas vertinti savo mokymąsi. Savo 
mokymosi sunkumų, problemų suvoki-
mas ir gebėjimas jas spręsti  
 
Ekspertų komentaras: 
Svarbu, kad mokiniams sistemingai būtų 
sudaromos galimybės planuoti, įgyven-
dinti ir apmąstyti savo mokymosi veiklą, 
išsiaiškinti savo stipriąsias vietas ir tobu-
lintinas sritis, išsikelti mokymosi uždavi-

Dauguma mokinių (apie 70 proc.) geba 
savarankiškai atlikti užduotis: patys pasi-
renka jų atlikimo būdą, laiką, formą, gali 
susirasti reikiamos ir papildomos infor-
macijos bei ja pasinaudoti, žino informa-
cijos šaltinius. 
Daugiau nei pusė geba tinkamai įvertinti 
savo mokymąsi ir mokymosi rezultatus, 
žino savo mokymosi sunkumus ir geba 
juos spręsti.  
Daugiau nei pusė mokinių geba pritaikyti 
įgytas žinias per to paties ar kito dalyko 
pamokas. 

Dalis mokinių (apie 40 proc.) geba sava-
rankiškai atlikti užduotis: pasirinkti atli-
kimo būdą, formą, gali susirasti reikia-
mos informacijos ir ja pasinaudoti, o ki-
tiems reikia mokytojo pagalbos, tiesiogi-
nių nurodymų, kur ieškoti. Dalis mokinių 
gali nurodyti papildomų informacijos šal-
tinių.  
Mažiau nei pusė geba tinkamai įvertinti 
savo mokymąsi bei rezultatus, žino savo 
mokymosi sunkumus, bet nesugeba jų 
spręsti savarankiškai.  
Mažiau nei pusė mokinių gali pritaikyti G
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Mokytojai laikosi susitarim  d l teminio Mažiau nei pus  mokytoj  laikosi kai ku-2.1.1. Ugdymo Bendr j  program  ir mokytoj  temini  2.1. Bendra- Mokytojas yra mokinio patarėjas, padėjė-
jas, o mokinys – aktyvus mokymo(si) 
proceso dalyvis. 
Vilniaus Mindaugo vidurinė mokykla 

įgytas žinias per to paties (ar kito) dalyko 
pamokas. 
Mokiniams reikia nuolatinės mokytojo 
pagalbos, rekomendacijų. 
Vilniaus Mindaugo vidurinė mokykla 
 

 

nius. Ar mokiniai sugeba adekvačiai ver-
tinti savo nesėkmių priežastis, pasieki-
mus? Ar mokiniai žino ir supranta, kur ir 
kokios pagalbos gali tikėtis, ar dėl jos 
kreipiasi? Svarbu mokymąsi mokytis in-
tegruoti į visų dalykų mokytojų teminius 
planus. Dauguma mokinių  (nuo 80 iki 98 proc.) 

per pamokas geba savarankiškai atlikti 
pateiktas užduotis: sugalvoja, pritaiko ir 
pagrindžia įvairius sprendimo būdus, nu-
rodytuose šaltiniuose susiranda reikiamos 
informacijos ir ja pasinaudoja, atsiradus 
sunkumams kreipiasi pagalbos į mokyto-
jus, ieško bibliotekoje, internete ir t. t.; 
žino savo mokymosi sunkumus, aptaria 
juos su dalyko mokytojais, auklėtojais, 
tėvais ir savarankiškai sprendžia lankyda-
mi mokytojų, psichologo, socialinio pe-
dagogo konsultacijas. 
Daugumos mokinių (nuo 80  iki 98 proc.) 
mokymosi vertinimas skiriasi nuo moky-
tojo vertinimo  tik vienu balu arba visai 
nesiskiria. 
Dauguma mokytojų (nuo 80  iki 98 proc.) 
per savo dalyko pamokas skatina moki-
nius savarankiškai atlikti užduotis, juos 
vertina už sprendimo originalumą, gebė-

Dalis mokinių (nuo 35 iki 50 proc.) per 
pamokas geba savarankiškai atlikti pa-
teiktas užduotis: sugalvoja, pritaiko ir pa-
grindžia įvairius sprendimo būdus, nuro-
dytuose šaltiniuose susiranda reikiamos 
informacijos ir ja pasinaudoja, atsiradus 
sunkumams kreipiasi pagalbos į mokyto-
jus, ieško bibliotekoje, internete ir t.t.; ži-
no savo mokymosi sunkumus, aptaria 
juos su dalyko mokytojais, auklėtojais, 
tėvais ir savarankiškai sprendžia lankyda-
mi mokytojų, psichologo, socialinio pe-
dagogo konsultacijas. 
Dalies mokinių (nuo 35  iki 50 proc.) mo-
kymosi vertinimas skiriasi nuo mokytojo 
vertinimo  tik vienu balu arba visai nesi-
skiria. 
Dauguma mokytojų (nuo 40  iki 55 proc.) 
per savo dalyko pamokas skatina moki-
nius savarankiškai atlikti užduotis, juos 
vertina už sprendimo originalumą, gebė-

jimą teisingai ir greitai išspręsti proble-
mas naudojantis savo žiniomis, įvairiais 
informacijos šaltiniais; sudaro sąlygas 
mokiniams įsivertinti savo veiklą, suvokti 
gebėjimą savarankiškai dirbti aptardami 
mokymosi proceso eigą ir išmokimą. 
Jurbarko r. Vytėnų pagrindinė mokykla 

jimą teisingai ir greitai išspręsti proble-
mas naudojantis savo žiniomis, įvairiais 
informacijos šaltiniais; sudaro sąlygas 
mokiniams įsivertinti savo veiklą, suvokti 
gebėjimą savarankiškai dirbti aptardami 
mokymosi proceso eigą ir išmokimą. 
Jurbarko r. Vytėnų pagrindinė mokykla 
 

2.4.3. Mokymasis 
bendradarbiaujant 

Mokinių gebėjimas ir noras dirbti bendra-
darbiaujant įvairiomis aplinkybėmis, 
įvairios sudėties ir dydžio grupėse. Moki-
nių savitarpio pagalba mokantis 
 

Daugiau nei pusė mokinių klasėje geba ir 
noriai dirba įvairios sudėties ir dydžio 
grupėse, bendradarbiauja tarpusavyje; ga-
bieji mokiniai teikia pagalbą silpniau be-
simokantiems – ugdosi socialinius gebė-

Mažiau nei pusė mokinių klasėje geba ir 
noriai dirba įvairios sudėties ir dydžio 
grupėse, tačiau atlikdami įvairias užduo-
tis per mažai bendradarbiauja. 
Gabieji mokiniai ne visada linkę padėti G
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Mokytojai laikosi susitarim  d l teminio Mažiau nei pus  mokytoj  laikosi kai ku-2.1.1. Ugdymo Bendr j  program  ir mokytoj  temini  2.1. Bendra- jimus, metakognityvinius gebėjimus ir kt. 
Per pamokas gabieji mokiniai yra moky-
tojo padėjėjai. 
Vilniaus Mindaugo vidurinė mokykla 
 

silpniau besimokantiems, o šie nesikrei-
pia pagalbos į klasės draugus, laukia, kol 
paragins mokytojas. 
Vilniaus Mindaugo vidurinė mokykla 

 

Ekspertų komentaras: 
Ar mokiniai supranta mokymosi bendra-
darbiaujant svarbą? Ar bendradarbiau-
dami pasiekia geresnių mokymosi rezul-
tatų? 

Beveik visi (daugiau negu 80 proc.) mo-
kiniai sėkmingai dirba įvairios sudėties ir 
paskirties grupėse. Jie gerai žino grupės 
vaidmenis ir moka pasiskirstyti funkcijas, 
gerbia draugų nuomonę, moka priimti 
sprendimus, argumentuoti savo atsaky-
mus, diskutuoti. 
Grupės nariai yra lygiaverčiai partneriai.  
Mokiniai padeda vieni kitiems mokytis, 
siekti tikslo.  
Mokiniai, turintys tam tikrų gebėjimų, sa-
vo iniciatyva padeda kitiems, yra moky-
tojų pagalbininkai. 
Šiaulių Stasio Šalkauskio vidurinė mo-
kykla 

Mokiniai neturi įgūdžių dirbti grupėje: ne 
visada geba pasiskirstyti vaidmenis, 
jiems sunku atlikti užduotis grupėje.  
Nepakankamai bendradarbiaujama, atlie-
kant užduotis.  
Šiaulių Stasio Šalkauskio vidurinė mo-
kykla 
 

2.5. 
Mokymo ir 
mokymosi 
diferencija-
vimas  

2.5.1. Mokymosi 
poreikių 
nustatymas 

Mokymosi poreikių ir kliūčių vertinimo 
sistemingumas ir tikslumas 
 
Ekspertų komentaras: 
Kokiais būdais ir kaip dažnai mokykloje 
tiriami mokymosi poreikiai? Ar apie tyri-
mo rezultatus mokiniai ir kiti bendruome-
nės nariai informuojami? Ar informuoja-
ma, kaip į poreikius bus atsižvelgiama? 

Dauguma V–X klasių mokinių bei jų tė-
vų teigia, kad mokykloje visiškai užtikri-
namas mokymo(si) programų tęstinumas, 
perimamumas bei galimybės pasirinkti. 
V klasės mokiniai ir jų tėvai džiaugiasi, 
kad mokykloje sudaryta veiksminga mo-
kymosi poreikių ir kliūčių vertinimo sis-
tema, nes dalykų mokytojai derina indivi-
dualias programas, namų darbų skyrimą, 
koreguoja kontrolinių darbų grafiką, pa-
laiko ryšius su tėvais. 
Dauguma V–X klasių mokinių ir jų tėvų 
teigia, kad sumažėjo kontrolinių darbų 
krūvis.  
Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla 

Dalis mokinių bei jų tėvų teigia, kad ne 
visiems V–X klasių mokiniams užtikrina-
mas mokymo ir mokymosi programų tęs-
tinumas bei perimamumas, o galimybės 
rinktis tenkina ne visų poreikius. 
Visi mokytojai teigia, kad tokios siste-
mos reikia, ir ieško geriausio varianto. 
Dalis V–X klasių mokinių ir jų tėvų pa-
brėžia, kad ne visų dalykų mokytojai lai-
kosi kontrolinių darbų grafiko. 
Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla 
 

  Kasmet sistemingai tiriami mokinių po-
reikiai, o gauti rezultatai analizuojami 
mokytojų tarybos posėdyje. Daugumos 
mokinių (apie 80 proc.) ugdymosi porei-
kiai tenkinami: pagal mokini  ir j  t v  

Kasmet tiriami mokinių poreikiai, o gauti 
rezultatai analizuojami mokytojų tarybos 
posėdyje. Mokinių ugdymosi poreikiai ne 
visada tenkinami: nepakankamas moko-
m j  dalyk  pasirinkimas arba dalykus 
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Mokytojai laikosi susitarim  d l teminio Mažiau nei pus  mokytoj  laikosi kai ku-2.1.1. Ugdymo Bendr j  program  ir mokytoj  temini  2.1. Bendra- kiai tenkinami: pagal mokinių ir jų tėvų 
pageidavimus siūloma pasirenkamųjų da-
lykų; pagrindinio ugdymo programos 
antrosios pakopos mokiniams siūloma 
dalykų mokytis pagilintai bei pasirenka-
mųjų dalykų modulių, kurių tęstinumas 
užtikrinamas XI–XII klasėse; XI–XII 
klasėse sudaryti individualūs mokymosi 
planai. Mokiniams sudaryta galimybė 
rinktis ir keisti mokomuosius dalykus, 
programas. Užtikrinamas mokymosi pro-
gramos tęstinumas ir perimamumas.  
Mokymo(si) uždaviniai formuluojami at-
sižvelgiant į mokinių socialinę aplinką ir 
poreikius – veikia įvairūs būreliai moki-
niams (jiems patogiu laiku), mokykloje 
dirba specialusis pedagogas ir socialinis 
pedagogas bei psichologas. 
Vilniaus Mindaugo vidurinė mokykla 

mųjų dalykų pasirinkimas arba dalykus 
dėsto ne specialistas; pagrindinio ugdy-
mo programos antrosios pakopos moki-
niams siūloma dalykų mokytis pagilintai 
arba rinktis pasirenkamųjų dalykų modu-
lius, tačiau jų tęstinumas ne visada užtik-
rinamas XI–XII klasėse; XI–XII klasėse 
mokiniai ne visada gali koreguoti indivi-
dualius mokymosi planus, nes trūksta 
mokytojų, nesudaromos pasirinkto daly-
ko grupės. 
Mokymo(si) uždaviniai formuluojami ne-
pakankamai įvertinus mokinių socialinę 
aplinką ir poreikius – būreliai vyksta ne 
visada mokiniams patogiu laiku, negausi 
jų pasiūla, mokykloje nepakanka specia-
listų (nėra specialiojo pedagogo, sociali-
nio pedagogo, psichologo). 
Vilniaus Mindaugo vidurinė mokykla 
 

2.5.2. Mokymosi 
veiklos 
diferencijavimas 

Veiklos, turinio ir mokymosi tempo pa-
rinkimas atskiriems mokiniams bei jų 
grupėms pagal poreikius ir gebėjimus  
 
Ekspertų komentaras: 
Ar ugdymo turinio apimtis, metodai, rei-
kalavimai mokymosi pasiekimams pritai-
komi atsižvelgiant į mokinių grupės ar at-
skiro mokinio poreikius, gebėjimus, po-
linkius? Kokius diferencijavimo būdus 
mokytojai taiko? 
 

Dauguma V–VII klasių mokinių teigia, 
kad per visas pamokas ir visiems moki-
niams užduotys diferencijuojamos bei in-
dividualizuojamos pagal gebėjimus, po-
reikius; mokiniai patenkinti mokymosi 
tempu. Mokiniai džiaugiasi mokymosi 
veiklai parinktomis priemonėmis, formo-
mis ir metodais. 
Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla 
 

Dauguma V–VII klasių mokinių teigia, 
kad tik per kai kurias pamokas visiems 
mokiniams užduotys yra diferencijuoja-
mos ir individualizuojamos. Per kitas pa-
mokas tai daroma iš dalies. Darbo tempas 
daugumoje  pamokų  arba per greitas, ar-
ba per lėtas ir tik iš dalies atitinka moki-
nių poreikius.  
Tik per kai kurių dėstomų dalykų pamo-
kas tikslingai parenkamos priemonės, 
metodai, užduotys ir visiškai įgyvendina-
mi uždaviniai.  
Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla 
 

  Beveik visos klasės, grupės suformuotos 
pagal mokinių poreikius, pasiekimus; 
mokiniai gali pereiti iš vienos grupės, 
klasės į kitą. Beveik visi mokytojai mo-
kymo veiklą, turinį, tempą parenka pagal 
mokinių grupės poreikius, gebėjimus – 

Maždaug pusė klasių, grupių suformuo-
tos neatsižvelgiant į mokinių poreikius, 
pasiekimus. Klasėje, grupėje yra labai 
skirtingų poreikių, gebėjimų mokinių; jie 
negali pereiti iš vienos grupės, klasės į 
kitą. Tik apie pusė mokytojų mokymo G
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Mokytojai laikosi susitarim  d l teminio Mažiau nei pus  mokytoj  laikosi kai ku-2.1.1. Ugdymo Bendr j  program  ir mokytoj  temini  2.1. Bendra-

 

naudojamos skirtingos mokymo priemo-
nės (vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, dalo-
moji medžiaga), taikomi skirtingi atsi-
skaitymo būdai (žodžiu ir raštu; testai; 
kūrybinės užduotys ir kt.). 
Beveik per visas pamokas (80 proc. ste-
bėtų pamokų) veikla sistemingai diferen-
cijuojama ir individualizuojama; mokinių 
darbas stebimas, vertinamas sistemingai.  
Daugiau nei pusė mokinių gali atlikti pa-
skirtas užduotis be mokytojo pagalbos. 
Kartu su mokytoju dirba mokytojo padė-
jėjas. 
Vilniaus Mindaugo vidurinė mokykla 
 

veiklą, turinį, tempą parenka pagal moki-
nių grupės poreikius, gebėjimus. Klasėje 
visi atlieka tas pačias užduotis; naudoja-
mos tos pačios mokymo priemonės; visi 
atsiskaito viena forma. Per pamokas 
veikla diferencijuojama ir individualizuo-
jama  nesistemingai (mažiau nei 50 proc. 
stebėtų pamokų), atsitiktinai; atliktos už-
duotys ne visada patikrinamos; mokiniai 
neinformuojami apie vertinimą.  
Mažiau nei pusė mokinių gali atlikti pa-
skirtas užduotis be mokytojo pagalbos. 
Vilniaus Mindaugo vidurinė mokykla 

Pusė mokytojų (50 proc.) kryptingai ren-
ka informaciją apie mokinius iki susitiki-
mo su jais ir išsiaiškina ugdytinių moky-
mosi stilių. 
Planuodami ugdymo turinį, veiklas mo-
kytojai (85 proc.) numato ir savitą verti-
nimą. Vertinimo kriterijai aiškiai apibrėž-
ti. 
Dauguma mokytojų (85 proc.) vertinant 
gautą informaciją naudoja ugdymui pla-
nuoti ir koreguoti (spartina, lėtina arba 
keičia, tobulina ugdomąsias veiklas). 
Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla 
 

Mokytojai nepakankamai pažįsta moki-
nius: žino dalies mokinių (iki 30 proc.) 
galimybes bei mokymosi stilių.  
Dalis mokytojų (30 proc.) turi savitą ver-
tinimo sistemą. Dauguma (apie 70 proc.) 
nesistemingai planuoja savo darbą ir ver-
tinimą. 
Mokiniai vertinami (dažniausiai vertina-
mos akademinės jų žinios), bet gautą in-
formaciją ugdymui planuoti ir koreguoti 
naudoja tik  30 proc. mokytojų. 
Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla 

2.6. 
Vertinimas 
ugdant 

2.6.1. Vertinimas 
kaip pažinimas 

Mokymo ir mokymosi proceso vertinimu 
grįstas jo pažinimas.  Vertinimo metu su-
rinktos informacijos naudojimas ugdymui 
planuoti ir koreguoti 
 
Ekspertų komentaras: 
Ar mokytojai stebi mokymo ir mokymosi 
procesą, kad susirinktų reikiamą infor-
maciją? Ar remiasi vertinimo informacija 
diferencijuodami ir individualizuodami, 
toliau planuodami mokymą? Ar mokyto-
jai, dirbantys tose pačiose klasėse, kartu 
svarsto sukauptą vertinimo informaciją ir 
jos taikymo būdus?  
Ar mokytojai apmąsto savo veiklą, numa-
tydami tobulinimo prioritetus, keldami 
kvalifikaciją?  
 
 

Beveik visi mokytojai (85 proc.) dalijasi 
savo patirtimi, kaip  pažįsta ir vertina so-
cialinius mokinių gebėjimus, kuriuos mo-
kiniai įgyja ir tobulina mokydamiesi so-
cialinių gebėjimų modulių. 

Ne visi mokytojai (30 proc.) dalijasi savo 
patirtimi, kaip pažįsta ir vertina sociali-
nius mokinių gebėjimus, kuriuos moki-
niai įgyja ir tobulina mokydamiesi socia-
linių gebėjimų modulių. 

Visi mokytojai ugdymo veiklą planuoja 
pagal bendrąsias programas, išsilavinimo 
standartus, brandos egzaminų programas 
bei mokyklos ugdymo planą ir strateginį 
planą. Pamokos uždaviniai glaudžiai sie-
jami su mokinio pažinimu ir vertinimu. 

Ne visi mokytojai (30 proc.) ugdymo 
veiklą planuoja remdamiesi bendrosiomis 
programomis, išsilavinimo standartais, 
brandos egzaminų programomis bei mo-
kyklos ugdymo planu ir strateginiu planu. 
Pamokos uždaviniai ne visada glaudžiai G
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Mokytojai laikosi susitarim  d l teminio Mažiau nei pus  mokytoj  laikosi kai ku-2.1.1. Ugdymo Bendr j  program  ir mokytoj  temini  2.1. Bendra- Beveik visi mokytojai (85 proc.) vertini-
mo metu gautą informaciją naudoja ug-
dymui planuoti ir koreguoti, tobulindami 
individualias vertinimo sistemas bei ko-
reguodami detalizuotus planus. 
Kaišiadorių r. Kruonio vidurinė mokykla 

siejami su mokinio pažinimu ir vertini-
mu. 
Ne visi mokytojai (30 proc.) vertinimo 
metu gautą informaciją naudoja ugdymui 
planuoti ir koreguoti, tobulindami indivi-
dualias vertinimo sistemas bei koreguo-
dami detalizuotus planus. 
Kaišiadorių r. Kruonio vidurinė mokykla 
 

Mokykloje taikomas veiksmingas forma-
lusis ir neformalusis mokinių vertinimas. 
Mokytojai nuolat stebi mokinius: kaip 
jiems sekasi siekti mokymosi tikslų, ko-
kių sunkumų patiria ir kaip juos įveikia. 
Kaupiami mokinių darbai, kurie nuolat 
analizuojami. 
Vertinant gauta pirminė ir grįžtamoji in-
formacija reguliariai bei sistemingai apta-
riama su mokiniais. Mokiniai mokomi 
save įsivertinti. Nuolatinis mokinių savęs 
vertinimas ir įvertinimas stiprina jų mo-
kymosi motyvus, pasitikėjimą savimi, 
objektyvų požiūrį į savo pasiekimus ir 
daromą pažangą. Vertinant surinkta in-
formacija naudojama ugdymui planuoti 
bei koreguoti, pritaikyti kiekvienam ug-
dytiniui pagal asmeninius gebėjimus bei 
poreikius.  
Kauno Juozo Urbšio vidurinė mokykla 

Mokykloje yra nemenkų trūkumų verti-
nant mokinius tiek formaliaisiais, tiek ne-
formaliaisiais vertinimo būdais. Mokinių 
vertinimas nesistemingas, neaiškūs verti-
nimo kriterijai. Mokytojai tik iš dalies pa-
žįsta mokinius. Mokiniai tik iš dalies ge-
ba įsivertinti savo pasiekimus, galimybes, 
nusakyti savo mokymosi sunkumus. Ver-
tinant sukaupta informacija tik iš dalies 
panaudojama kalbantis su mokiniais, pla-
nuojant ir koreguojant ugdymo turinį.  
Kauno Juozo Urbšio vidurinė mokykla 

95 proc. mokinių yra supažindinti su da-
lykų mokymosi pasiekimų vertinimo rei-
kalavimais ir kriterijais; 85 proc. mokinių 
ir jų tėvų (globėjų) vertinimo kriterijai 
yra aiškūs. Vertinimas mokiniui naudin-
gas, nes jis žino, kaip ir už ką bus verti-
namas, ir todėl jaučiasi saugiai. 
Kuriant arba koreguojant vertinimo siste-
mą dalyvauja 30 proc. mokinių. 
Dauguma mokytoj  (70 proc.) veiksmin-

Vertinimo sistema aiški tik daliai moki-
nių (35 proc.). Ji nesuprantama, nekon-
kreti, nemotyvuojanti 65 proc. ugdytinių. 
Veiksmingą vertinimo sistemą turi tik 35 
proc. mokytojų. 
Skatinami tik motyvuoti mokiniai ir kriti-
kuojami tik stokojantieji motyvų. 
Vyrauja vertinimas balais; mokiniai ne 
visada žino, kada ir už ką buvo įvertinti – 
žurnale pasitaiko neaiški  pažymi . 

2.6.2. Vertinimas 
kaip ugdymas 

Mokiniui skirtos vertinamosios informa-
cijos pastovumas, aiškumas, naudingu-
mas. Pagyrimų ir paskatinimų bei kriti-
kos dažnumo santykis. Žodinio (aprašo-
mojo, paaiškinamojo) vertinimo ir verti-
nimo balais dažnumo santykis. Mokymo-
si vertinimo sistemos (kriterijų, organiza-
vimo) aiškumas ir pagrįstumas 
 
Ekspert  komentaras: G
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Mokytojai laikosi susitarim  d l teminio Mažiau nei pus  mokytoj  laikosi kai ku-2.1.1. Ugdymo Bendr j  program  ir mokytoj  temini  2.1. Bendra- Dauguma mokytojų (70 proc.) veiksmin-
gai formuluoja pagyrimus, o kritiką išsa-
ko teigiama kalba. 70 proc. mokytojų žo-
diniu vertinimu padeda mokiniams kryp-
tingai tobulėti, ieškoti, kurti, atrasti, pasi-
tikėti savo jėgomis, įsivertinti save. 
80 proc. mokytojų vertina mokinių pasie-
kimus ir pažangą, pastangas, dalyvavimo 
ugdymo procese lygį. 
80 proc. mokytojų (per metodinių būrelių 
bei pedagogų tarybos posėdžius, specia-
liuose seminaruose, pasitarimuose, per 
individualius pokalbius) dalijasi patirti-
mi, kokie vertinimo metodai ir kriterijai 
yra veiksmingiausi. 
Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla 
 

žurnale pasitaiko neaiškių pažymių. 
Mokinių pažangą, pastangas, dalyvavimo 
ugdymo procese lygį vertina tik 30 proc. 
mokytojų. Vyrauja akademinių žinių ver-
tinimo kultūra. 
Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla  
 

 

Ekspertų komentaras: 
Ar mokykloje, metodinėje grupėje patvir-
tinta vertinimo sistema (kada, kas ir kaip 
vertinama)? Ar nuolat taikomi įvairūs 
formuojamojo vertinimo būdai, pavyz-
džiui, komentarai žodžiu ar raštu, nuro-
dantys stipriąsias vietas, tobulintinas sri-
tis ir tobulinimo būdus? Ar vertinimo sis-
tema yra pristatyta ir aiški mokiniams ir 
jų tėvams? Ar mokiniams iš anksto patei-
kiami aiškūs darbų vertinimo kriterijai, 
ar sudaroma galimybė save įsivertinti? 
 

Visi mokiniai žino, už ką ir kaip bus ver-
tinami per visų mokomųjų dalykų pamo-
kas, nes visi mokytojai mokslo metų pra-
džioje supažindina mokinius su individu-
aliomis vertinimo sistemomis, kurios re-
miasi LR švietimo ir mokslo ministro 
2004 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 
ISAK-256, išsilavinimo standartais ir 
Kruonio vidurinės mokyklos mokinių pa-
žangos ir pasiekimų vertinimo, informa-
cijos rinkimo, fiksavimo bei panaudojimo 
tvarka. Beveik visi mokytojai (85 proc.) 
prieš kiekvieną balais vertinamą darbą 
primena mokiniams vertinimo kriterijus. 

Ne visi mokiniai (30 proc.) žino, už ką ir 
kaip bus vertinami per visų mokomųjų 
dalykų pamokas, nes ne visi mokytojai 
mokslo metų pradžioje supažindina mo-
kinius su individualiomis vertinimo siste-
momis, kurios remiasi LR švietimo ir 
mokslo ministro 2004 m. vasario 24 d. 
įsakymu Nr. ISAK-256, išsilavinimo 
standartais ir Kruonio vidurinės mokyk-
los mokinių pažangos ir pasiekimų verti-
nimo, informacijos rinkimo, fiksavimo 
bei panaudojimo tvarka. Ne visi mokyto-
jai (30 proc.) prieš kiekvieną balais verti-
namą darbą primena mokiniams vertini-primena mokiniams vertinimo kriterijus. 

Per pamokas beveik visi mokytojai (85 
proc.) pagiria, paskatina mokinius, apta-
ria jų mokymosi sėkmes ir nesėkmes. 
Mokyklos mokinių pažangos ir pasieki-
mų vertinimo, informacijos rinkimo, fik-
savimo bei panaudojimo tvarkoje ir visų 
mokytojų individualiose vertinimo siste-
mose išaiškinta, kaip bus vertinama per 
integruotas pamokas, diferencijuotų už-

nam  darb  primena mokiniams vertini-
mo kriterijus. 
Per pamokas ne visi mokytojai (30 proc.) 
pagiria, paskatina mokinius, aptaria jų 
mokymosi sėkmes ir nesėkmes. 
Ne visų mokytojų (30 proc.) individua-
liose vertinimo sistemose išaiškinta, kaip 
bus vertinama per integruotas pamokas, 
diferencijuotų užduočių metu, kokia bus 
mokinių, besimokančių pagal adaptuotas 
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Mokytojai laikosi susitarim  d l teminio Mažiau nei pus  mokytoj  laikosi kai ku-2.1.1. Ugdymo Bendr j  program  ir mokytoj  temini  2.1. Bendra- duočių metu, kokia bus mokinių, besimo-
kančių pagal adaptuotas ir modifikuotas 
programas, vertinimo tvarka. 
Kaišiadorių r. Kruonio vidurinė mokykla 
 

ir modifikuotas programas, vertinimo 
tvarka. 
Kaišiadorių r. Kruonio vidurinė mokykla 

Mokytojai nuolat informuoja mokinius 
apie jų rezultatus ir aptaria pasiekimus 
bei daromą pažangą. Informacija aiški ir 
naudinga mokiniams. 
Mokytojai nuolat per pamoką derina for-
maliojo ir neformaliojo vertinimo meto-
dus. 
Mokiniai nuolat ir įvairiais būdais skati-
nami, ypač pabrėžiama jų sėkmė. Per pa-
mokas mokiniai dažnai pagiriami, paska-
tinami tiek žodžiu, tiek raštu, nurodoma, 
kaip padaryti geriau.  

Mokytojai su mokiniais jų pažangą ir 
problemas aptaria nesistemingai. Vertina-
moji informacija mokiniams pateikiama 
nereguliariai, ji nelabai reikšminga. Mo-
kytojai nepakankamai naudojasi pasirink-
tų vertinimo formų, būdų ir metodų gali-
mybėmis, ne visada derina formaliojo ir 
neformaliojo vertinimo metodus. 
Per pamokas nesistemingai taikomas ne-
formalusis vertinimas Mokiniai retai ska-
tinami, dažniau kritikuojami nenurodant 
problemos sprendimo būdų. kaip padaryti geriau.  

Formalusis vertinimas yra tikslingas ir 
planuojamas iš anksto. Vertinimo kriteri-
jai mokiniams yra aiškūs ir suprantami. 
Mokiniai vertinami pagal mokyklos ver-
tinimo principus, metodinių grupių verti-
nimo sistemas, individualias mokytojų 
vertinimo sistemas. 
Kauno Juozo Urbšio vidurinė mokykla 
 

problemos sprendimo b d . 
Ne visi mokytojai turi vertinimo siste-
mas; nepakankamai aiškūs ir pagrįsti ver-
tinimo kriterijai.  
Kauno Juozo Urbšio vidurinė mokykla 

Apie I–IV klasių mokinių mokymosi pa-
žangą ir lankomumo pokyčius tėvai raštu 
informuojami vieną kartą per mėnesį, o 
apie V–X klasių – du kartus per mėnesį. 
90 proc. klasių auklėtojų taiko ne mažiau 

Apie vaiko mokymosi pažangos ir lanko-
mumo pokyčius tėvai informuojami nesi-
stemingai. Tik 30 proc. klasės auklėtojų 
informaciją tėvams teikia ne mažiau kaip 
trimis būdais. Informuojant tėvus yra ne-

 
2.6.3. Vertinimas 
kaip informavimas 

Tėvų (globėjų) informavimo apie vaikų 
sėkmę mokantis dažnumas ir kokybė. In-
formavimo procedūrų apibrėžtumas. In-
formavimo tikslai 
 

kaip tris informavimo būdus: informavimą 
raštu, individualų pokalbį, tėvų susirinki-
mą, internetą. Išskirtinis informavimas – 
apie signalinius trimestro rezultatus. 
80 proc. klasės auklėtojų domisi, kaip tė-
vai reagavo į informaciją. Tikslas – tėvų 
dalyvavimas, kontrolė ir pagalba vaiko 
mokymosi procese. 
Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla 
 

menkų trūkumų; nėra grįžtamojo ryšio – 
tėvai nesidomi vaiko sėkme. 
Tėvai tik informuojami apie mokymosi 
pažangą ir lankomumą, tačiau neįtraukia-
mi į jų gerinimo procesą. 
Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla  
 

Ekspertų komentaras: 
Ar tėvai informuojami reguliariai? Ar 
pateikiama vertinimo informacija įgalina 
tėvus (globėjus) padėti savo vaikams? Ar 
informacija pateikiama korektiškai? 
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Mokytojai laikosi susitarim  d l teminio Mažiau nei pus  mokytoj  laikosi kai ku-2.1.1. Ugdymo Bendr j  program  ir mokytoj  temini  2.1. Bendra- Mokykla turi tėvų informavimo sistemą 
ir ja naudojasi. 
Beveik visi tėvai (85 proc.) yra susipaži-
nę su dokumentais, pagal kuriuos vertina-
mi jų vaiko mokymosi pasiekimai. 
Beveik visi mokytojai (85 proc.) verti-
nant gautą informaciją kaupia, saugo ir 
analizuoja su tėvais (globėjais) individua-
liai bei per tėvų susirinkimus, dalijasi su-
kaupta patirtimi informuodami tėvus in-
dividualiai ir metodinėse grupėse. Kai 
kurie mokytojai gerąją patirtį skleidžia 
rajone, šalyje. 
Kaišiadorių r. Kruonio vidurinė mokykla 

Mokykla tėvus informuoja nesivadovau-
dama jokia sistema. 
Ne visi tėvai (30 proc.) yra susipažinę su 
dokumentais, pagal kuriuos vertinami jų 
vaiko mokymosi pasiekimai. 
Ne visi mokytojai (30 proc.) vertinant 
gautą informaciją kaupia, saugo ir anali-
zuoja su tėvais (globėjais) individualiai 
bei per tėvų susirinkimus, dalijasi su-
kaupta patirtimi informuodami tėvus in-
dividualiai ir metodinėse grupėse. 
Mokytojai neskleidžia gerosios patirties 
rajone, šalyje. 
Kaišiadorių r. Kruonio vidurinė mokykla 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Mokykloje aptarta tėvų informavimo apie 
vaiko sėkmę mokantis tvarka (tikslai, bū-
dai, formos, dažnumas), kurios paiso 95 
proc. mokytojų. Visi mokytojai tinkamai 
pildo mokinio pažangumą bei elgesį fik-
suojančius dokumentus. Tėvams gerai 
paaiškinta jų informavimo tvarka. Kartą 
per mėnesį tėvai (globėjai) informuojami 
(raštu ir žodžiu) apie jų vaikų pažangą 
bei elgesį. Informacija pateikiama įvai-
riais tėvams patogiais būdais (pažymių ar 
pasiekimų knygelės, vertinimo lapai, tėvų 
dienos, tėvų susirinkimai, konsultacijos, 
individual s pokalbiai ir pan.). T vams 

Mokykloje iš dalies aptarta tėvų (globėjų) 
informavimo apie vaiko sėkmę tvarka, 
kurią pripažįsta ir vykdo dalis mokyklos 
mokytojų. Tik dalis mokytojų pildo mo-
kinio pažangumą bei elgesį fiksuojančius 
dokumentus. Tik dalis tėvų žino ir su-
pranta informavimo tvarką mokykloje. 
Tik kartais  tėvai (globėjai) informuojami 
apie jų vaikų pažangą bei elgesį. Tėvams 
(globėjams) pateikiama informacija daž-
nai yra neobjektyvi ir nekokybiška, taiko-
ma mažai informavimo būdų. Nelaiku 
pateikiama informacija neskatina tėvų 
(glob j ) bendradarbiauti su mokykla. individualūs pokalbiai ir pan.). Tėvams 

(globėjams) pateikiama informacija yra 
objektyvi ir kokybiška. Laiku pateikiama 
informacija skatina tėvus (globėjus) akty-
viai ir noriai bendradarbiauti su mokykla. 
Kauno Juozo Urbšio vidurinė mokykla 
 

(globėjų) bendradarbiauti su mokykla. 
Kauno Juozo Urbšio vidurinė mokykla 
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3 sritis Pasiekimai

Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Per pastaruosius 2–3 metus kiekvienas 
mokinys savo gabumais ir pastangomis 
pasiekė aukštesnių akademinių rezultatų. 
90–95 proc. mokinių įsivertina savo daro-
mą pažangą, analizuoja savo pasiekimus, 
pažangą fiksuoja ,,Pažymių knygelėje“. 
Turi asmeninį veiklos tobulėjimo planą, jį 
aptaria su klasės auklėtoju, dalykų moky-
tojais, tėvais. 
90 proc. klasės mokinių imasi iniciatyvos, 
socialinėje ir kultūrinėje veikloje daly-
vauja neraginami. 
Šilutės r. Rusnės pagrindinė mokykla 
 

Per pastaruosius 2–3 metus 50–60 proc. 
mokinių savo gabumais ir pastangomis 
pasiekė aukštesnių akademinių rezultatų. 
50–60 proc. mokinių įsivertina savo daro-
mą pažangą, analizuoja savo pasiekimus, 
pažangą fiksuoja ,,Pažymių knygelėje“. 
Neturi asmeninio veiklos tobulėjimo pla-
no.  
50–60 proc. klasės mokinių imasi inicia-
tyvos, socialinėje ir kultūrinėje veikloje 
dalyvauja neraginami. 
Šilutės r. Rusnės pagrindinė mokykla 

3.1. Pažan-
ga 
 

3.1.1. Atskirų 
mokinių pažanga 

Kiekvieno mokinio daroma pažanga, pa-
lyginti su ankstesniais akademiniais įvai-
rių sričių pasiekimais. Pažangos tempas. 
Asmenybės ir socialinės raidos pažanga: 
vertybių, nuostatų, gebėjimų ir kt. kaita 
 
Ekspertų komentaras: 
Atkreipti dėmesį, ar kiekvieno mokinio 
daroma pažanga vertinama atsižvelgiant į 
Bendrųjų programų reikalavimus mokinių 
pasiekimų lygiams ir ankstesnius pasieki-
mus. Ar yra numatyta, kokiais būdais mo-
kykla kaupia informaciją, kad padarytų 
išvadas apie atskirų mokinių daromą pa-
žangą? Mokykloje sukurta ir veikia mokinio as-

meninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo, 
rezultatų analizavimo ir panaudojimo sis-
tema (visi pradinių klasių mokiniai turi 
mokinio pasiekimų aplankus, beveik visi 
aukštesniųjų klasių mokiniai kaupia dar-
bus, atlieka refleksijas, metodinėse grupė-
se visi mokytojai aptaria mokinių daromą 
pažangą, sprendžia, kaip padėti moki-
niams siekti geresnių rezultatų ir pan.). 
Daugiau nei pusė mokinių geba įsivertinti 
ir vertinti savo pasiekimus mokydamiesi, 
atlikdami įvairius įskaitų testus, atitinkan-
čius jų žinių ir gebėjimų lygį, remdamiesi 
sukauptais darbais gali palyginti savo da-
bartinius mokymosi rezultatus su ankstes-
niais rezultatais. Daugiau nei pusės moki-
nių rezultatai, mokymosi kokybė akivaiz-
džiai gerėja; tai matoma iš kasmet atlieka-
mos pasiekimų analizės. 
Per stebėtas pamokas apie 50 proc. moki-
nių atlieka sudėtingesnes samprotavimą ir 
analitinį bei kritinį mąstymą skatinančias 
užduotis, pasitiki savo jėgomis. 
Daugiau nei pus  mokini  geba planuoti 

Mokykloje kuriama/veikia mokinio asme-
ninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo bei 
rezultatų analizavimo ir panaudojimo sis-
tema, tačiau ji ne visuomet veiksminga, 
ne visi mokytojai naudoja (pradinių kla-
sių mokiniai turi mokinio pasiekimų ap-
lankus, tik maždaug pusė aukštesniųjų 
klasių mokinių kaupia savo darbus, atlie-
ka refleksijas, ne visose metodinėse gru-
pėse mokytojai aptaria mokinių daromą 
pažangą ar sprendžia, kaip padėti moki-
niams siekti geresnių rezultatų ir pan.). 
Mažiau nei pusė mokinių geba įsivertinti 
ir vertinti savo pasiekimus atlikdami 
įskaitų darbus, atitinkančius jų žinių lygį, 
ne visada gali lyginti savo dabartinius 
mokymosi rezultatus su ankstesniais, nes 
neturi darbų aplankų. Mažiau nei pusės 
mokinių rezultatai, mokymosi kokybė ge-
rėja; tai matoma iš kasmet atliekamos pa-
siekimų analizės. 
Per stebėtas pamokas mažiau nei 40 proc. 
mokinių atlieka sudėtingas, samprotavimą 
ir analitinį bei kritinį mąstymo skatinan-
ias užduotis; jie pasitiki savo j gomis, 
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Daugiau nei pusė mokinių geba planuoti 
savo asmeninę veiklą, aptaria ją su moky-
tojais, sąmoningai siekia pažangos, nes 
žino, kur studijuos vėliau. 
Vilniaus Mindaugo vidurinė mokykla 

čias užduotis; jie pasitiki savo jėgomis, 
tačiau jiems reikia mokytojo pagalbos, 
palaikymo.  
Mažiau nei pusė mokinių geba planuoti 
savo tolesnę asmeninę veiklą, ne visada 
tai aptaria su mokytojais; jiems trūksta są-
moningumo siekti pažangos mokantis, 
nes nežino savo tolesnių studijų planų. 
Vilniaus Mindaugo vidurinė mokykla 
 

Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Per pastaruosius 2–3 metus kiekvienas Per pastaruosius 2–3 metus 50–60 proc. 3.1. Pažan- 3.1.1. Atskir  Kiekvieno mokinio daroma pažanga, pa-

VIII klasės nacionalinių mokinių pasieki-
mų tyrimuose mokyklos mokinių pasieki-
mų rezultatai (tarp pagrindinių mokyklų) 
yra aukštesni nei šalies ir rajono vidurkis. 
Mokykla kasmet įvertina įvairių veiksnių 
(mokytojų kvalifikacijos, klasės dydžio, 
ugdymui skirto laiko, mokymo priemo-
nių) įtaką ir planuoja tam tikros klasės 
mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo 
priemones. 
Per kasmetinę mokyklos konferenciją su 
kitomis rajono mokyklomis dalijamasi 
gerąja ugdymo proceso organizavimo pa-
tirtimi.  
Šilutės r. Rusnės pagrindinė mokykla 
 

VIII klasės nacionalinių mokinių pasieki-
mų tyrimuose mokyklos mokinių pasieki-
mų rezultatai (tarp pagrindinių mokyklų) 
yra aukštesni nei rajono vidurkis. 
Mokykla neatsižvelgia į įvairių veiksnių 
(mokytojų kvalifikacijos, klasės dydžio, 
ugdymui skirto laiko, mokymo priemo-
nių) įtaką planuodama tam tikros klasės 
mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo 
priemones. 
Šilutės r. Rusnės pagrindinė mokykla 
 

 

3.1.2. Mokyklos 
pažanga 

Mokyklos indėlio (palyginti su pradiniu 
lygiu arba panašios socialinės kultūrinės 
aplinkos mokyklomis) į visų tam tikros 
klasės mokinių pasiekimus kaita 
 
Ekspertų komentaras: 
Ką mokykla daro, kokias priemones taiko, 
kad padėtų mokiniams iš nepalankios so-
cialinės kultūrinės aplinkos? Ar mokykla 
sukuria pridedamąją vertę palyginti su 
pradiniu lygiu? 

Mokyklos mokiniams sudaromos palan-
kios sąlygos siekti aukštų mokymosi re-
zultatų – vyksta įvairios olimpiados, kon-
kursai, projektai. 
Mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiose 
miesto, rajono, šalies olimpiadose, kon-
kursuose, projektuose arba įsitraukia į 
tarptautinius projektus (mokykloje reikia 
rengti darbų atranką, nes norinčiųjų daly-
vauti yra daugiau nei galima nusiųsti dar-
bų). 
Dauguma olimpiadose, konkursuose, pro-
jektuose dalyvavusių mokinių laimi prizi-
nes vietas, tampa laureatais (daugiau nei 

Mokykloje iš dalies sudaromos sąlygos 
mokiniams siekti aukštesnių mokymosi 
rezultatų – vyksta kai kurių mokomųjų 
dalykų olimpiados, konkursai ar projek-
tai. 
Dalis mokinių dalyvauja kai kurių moko-
mųjų dalykų olimpiadose, konkursuose ar 
projektiniuose darbuose mieste, rajone ar-
ba šalyje (mokiniui reikia siūlyti dalyvau-
ti konkurse, trūksta iniciatyvių ir gabių 
mokinių). 
Dalis olimpiadose, konkursuose, projek-
tuose dalyvavusių mokinių tampa laurea-
tais, laimi prizines vietas (mažiau nei 30 G
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Per pastaruosius 2–3 metus kiekvienas Per pastaruosius 2–3 metus 50–60 proc. 3.1. Pažan- 3.1.1. Atskir  Kiekvieno mokinio daroma pažanga, pa- nes vietas, tampa laureatais (daugiau nei 
60 proc.). 
Vilniaus Mindaugo vidurinė mokykla 
 

tais, laimi prizines vietas (mažiau nei 30 
proc.). 
Vilniaus Mindaugo vidurinė mokykla 

 
Dauguma (70 proc. ir daugiau) mokinių 
pasiekė teigiamų metinių  rezultatų ir ati-
tiko standartų reikalavimus. Mokinių pa-
siekimų metiniai rezultatai nuolat gerėja 
(lyginant su praėjusiųjų metų). Labai ma-
ža mokinių dalis nepasiekia standartų rei-
kalavimų. Beveik visi mokiniai išlaiko 
brandos egzaminus ir pagrindinio ugdy-
mo pasiekimų patikrinimo testus. Daugu-
mos jų rezultatai yra geri ir labai geri  
(7–10 balų). 
Kauno Kazio Griniaus vidurinė mokykla 

Ne visi mokiniai pasiekė teigiamų meti-
nių rezultatų. Netolygiai keičiasi mokinių 
metinių pasiekimų rezultatai (lyginant su 
praėjusiųjų metų) – nėra pastovaus augi-
mo, o tik svyravimas aukštyn-žemyn. Yra 
mokinių, nepasiekusių standartų reikala-
vimų. Ne visi mokiniai išlaiko brandos 
egzaminus. Yra mokinių, neišlaikiusių 
pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrini-
mo testų. Egzaminų ir testų rezultatai yra 
tik patenkinami (4–6 balai). 
Kauno Kazio Griniaus vidurinė mokykla 
 

3.2. Moky-
mosi pasie-
kimai 

3.2.1. 
Akademiniai 
pasiekimai 

Mokymosi rezultatai, jų tolygumo ir vi-
suotinumo laipsnis. Pasiekimų lygis pagal 
standartus. Egzaminų rezultatai. Lygina-
mųjų mokinių pasiekimų testų rezultatai  
 
Ekspertų komentaras: 
Panagrinėti, ar nėra didelio atotrūkio 
tarp rezultatų mokinių iš palankios ir ne-
palankios socialinės aplinkos, vaikinų ir 
merginų? 
Ar egzaminų rezultatai aprašomi konkre-
čiai, nurodant procentus? 

Sukurta veiksminga  mokinių pasiekimų 
fiksavimo ir analizavimo sistema: susitar-
ta dėl mokinių pasiekimų fiksavimo tvar-
kos; pasiekimai analizuojami įvairiais 
lygmenimis; analizės išvados panaudoja-
mos planuojant ugdymo turinį bei proce-
są. 
90 ir daugiau procentų ugdytinių, baigu-
sių atitinkamą pakopą ar klasę, yra įgiję 
Bendruosiuose išsilavinimo standartuose 
apibrėžtas pagrindines žinias ir gebėji-
mus, susiformavę vertybines nuostatas. 
Per pastaruosius 2–3 metus vidutinis 
pažangumo rodiklis nemažėjo. 100 proc. 
ugdytinių, baigusių mokslo metų progra-
mą, yra pažangūs.  
Lyginamųjų mokinių pasiekimų testų re-
zultatai yra ne žemesni nei šalies vidur-
kis. 
Visi abiturientai kasmet baigia vidurinio 
ugdymo programą, išlaiko egzaminus ir 
įgyja vidurinį išsilavinimą.  
Aukštas (apie 98 proc.) išlaikytų valstybi-
ni  brandos egzamin  procentas. Jis ne 

Mokinių pasiekimai fiksuojami ir  anali-
zuojami nesistemingai.  
70 ir daugiau procentų ugdytinių, baigu-
sių atitinkamą pakopą ar klasę, yra įgiję 
Bendruosiuose išsilavinimo standartuose 
apibrėžtas pagrindines žinias ir gebėji-
mus, susiformavę vertybines nuostatas. 
Per pastaruosius 2–3 metus vidutinis 
pažangumo rodiklis nedidėjo. Jis yra 
žemesnis nei 90 proc. Paliktų kartoti kur-
są mokinių dalis didėja. 
Lyginamųjų mokinių pasiekimų testų re-
zultatai kur kas žemesni už šalies vidurkį. 
Abiturientai baigia vidurinio ugdymo pro-
gramą, tačiau ne visi įgyja vidurinį išsila-
vinimą. 
Išlaikytų valstybinių brandos egzaminų 
procentas žemesnis negu savivaldybės 
mokyklų abiturientų, išlaikiusių valstybi-
nius brandos egzaminus, procentas. 
Per valstybinius brandos egzaminus įver-
tintųjų 50–100 balų dalis nuo išlaikytų 
valstybinių egzaminų skaičiaus yra nedi-
del  (apie 30 proc.), ji mažesn  nei savi-
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Per pastaruosius 2–3 metus kiekvienas Per pastaruosius 2–3 metus 50–60 proc. 3.1. Pažan- 3.1.1. Atskir  Kiekvieno mokinio daroma pažanga, pa- nių brandos egzaminų procentas. Jis ne 
žemesnis nei savivaldybės mokyklų abi-
turientų, išlaikiusių valstybinius brandos 
egzaminus, procentas. 
Didelė dalis (apie 70 proc.) abiturientų už 
valstybinius brandos egzaminus įvertina-
mi 50–100 balų. Ši dalis ne mažesnė nei 
savivaldybės vidurkis. 
Kretingos r.  Salantų gimnazija  
 

delė (apie 30 proc.), ji mažesnė nei savi-
valdybės vidurkis. 
Kretingos r. Salantų gimnazija 

  95 proc. mokinių mokslo metus baigia 
gavę teigiamus įvertinimus. 
Daugiau nei pusės mokinių rezultatai kas-
met gerėja, mokymosi kokybė auga (arba 
bent jau dvejus metus neprastėja); tai ro-
do direktoriaus pavaduotojų parengtos 
metinės  pasiekimų kokybės ir pažangu-
mo analizės. 
80 proc. mokinių pasiekimų lygis atitinka 
Bendruosius išsilavinimo standartus. 
95 proc. mokinių sėkmingai išlaiko bai-
giamuosius egzaminus bei lyginamuosius 
pasiekimų testus ar PUPP. 
Daugiau nei pusė mokinių pasirenka vals-
tybinius brandos egzaminus ir išlaiko juos 
ne mažiau kaip 80 proc. mokinių. 
Vilniaus Mindaugo vidurinė mokykla 

30 proc. mokinių turi nepatenkinamų 
įvertinimų mokslo metų pabaigoje. 
Gerėja tik maždaug trečdalio mokinių re-
zultatai, mokymosi kokybė neauga (arba 
2 metus nekinta), tą rodo direktoriaus pa-
vaduotojų parengtos pasiekimų kokybės 
ir pažangumo metinės analizės. 
50 proc. mokinių pasiekimų lygis atitinka 
Bendruosius išsilavinimo standartus. 
50 proc. mokinių išlaiko baigiamuosius 
egzaminus bei lyginamųjų pasiekimų tes-
tus ar PUPP.  
Daugiau nei pusė mokinių pasirenka vals-
tybinius brandos egzaminus ir išlaiko juos 
ne mažiau kaip 50 proc. mokinių. 
Vilniaus Mindaugo vidurinė mokykla 
 

Dauguma (70 proc.) mokinių aktyviai da-
lyvauja visuomeninėje veikloje. Mokyk-
los gyvenime itin aktyvios mokinių savi-
valdos organizacijos – jų nuomonė svarbi 
priimant sprendimus ir kuriant mokyklos 
ateities viziją. Mokiniai nuolat dalyvauja 
pilietinėse miesto, rajono ir šalies akcijo-
se. Vis daugiau mokinių buriasi į miesto 
visuomenines organizacijas. Dauguma 
mokinių aktyviai dalyvauja sporto varžy-
bose, dalykų olimpiadose, konkursuose ir 
įvairiuose projektuose.  Puikūs sporto ir 
kūrybos pasiekimai įvertinami diplomais 

Ne visi mokiniai dalyvauja visuomeninėje 
veikloje. Savivaldos organizacijos nėra 
aktyvios. Mokiniai pasyviai dalyvauja pi-
lietinėse akcijose. Labai maža dalis moki-
nių priklauso visuomeninėms organizaci-
joms. Mažai mokinių dalyvauja sporto 
renginiuose, kūrybos konkursuose ir 
olimpiadose. Mokykloje mažai kuriama 
projektų ar ne itin aktyviai įgyvendinami 
jau sukurti projektai. 
Kauno Kazio Griniaus vidurinė mokykla 

 

3.2.2. Kiti 
pasiekimai 

Dalyvavimas visuomeninėje veikloje. 
Mokinių pilietinis aktyvumas: dalyvavi-
mas visuomeninėse ar savivaldos organi-
zacijose, pilietinėse akcijose, socialinėje 
gailestingumo ir panašioje veikloje. Spor-
to pasiekimai. Kūrybos pasiekimai. Daly-
vavimas olimpiadose, konkursuose, pro-
jektuose ir pasiekimai 
 
Ekspertų komentaras: 
Rodikliai suprantami tinkamai. 
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Per pastaruosius 2–3 metus kiekvienas Per pastaruosius 2–3 metus 50–60 proc. 3.1. Pažan- 3.1.1. Atskir  Kiekvieno mokinio daroma pažanga, pa- ir pagyrimo raštais, apdovanojimais mik-
rorajone, mieste ar šalyje. 
Kauno Kazio Griniaus vidurinė mokykla  
 

 
 
 
 

Dauguma mokini  dalyvauja visuomeni- Dalis mokini  dalyvauja visuomenin je,   Dauguma mokinių dalyvauja visuomeni-
nėje veikloje. Mokiniai yra pilietiškai ak-
tyvūs – dalyvauja visuomeninėse ar savi-
valdos organizacijose, pilietinėse akcijo-
se, socialinėje gailestingumo ar kt. veik-
loje. Aukšti sporto pasiekimai – mokiniai 
tapo rajono, zonos varžybų prizininkais. 
Dalyvauja rajono olimpiadose, konkur-
suose; dauguma dalyvaujančiųjų yra pri-
zininkai. Įgyvendinami įvairūs projektai, 
kuriuose dalyvauja dauguma mokinių. 
Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla 
 

Dalis mokinių dalyvauja visuomeninėje, 
socialinėje veikloje, organizuojamose ak-
cijose. Nedidelis pilietinis aktyvumas. Že-
mi sporto pasiekimai, nėra rajono olim-
piadų, konkursų prizininkų. Dalyvavimas 
projektų veikloje – epizodinis. 
Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla 

Dauguma mokinių (apie 60 proc.), baigu-
sių vidurinę mokyklą, sėkmingai įstoja į 
aukštąsias universitetines mokyklas, apie 
20 proc. – į kolegijas, apie 10 proc. – į 
profesines mokyklas ir apie 10 proc. dir-
ba. Mokiniai, perėję į kitas mokyklas, taip 
pat ir į gimnazijas, mokosi sėkmingai. 
Dauguma mokinių, baigusių pagrindinio 
ugdymo programą, sėkmingai mokosi to-
liau. 
Kauno Kazio Griniaus vidurinė mokykla 
 

Ne visi mokiniai, baigę vidurinę mokyk-
lą, įstoja į aukštąsias universitetines mo-
kyklas ir kolegijas. Dauguma (60 proc.) 
jų pasirenka profesines mokyklas arba 
pradeda dirbti. Ne visi mokiniai, perėję į 
kitas mokyklas (ypač į gimnazijas), sėk-
mingai mokosi. Yra nedaug mokinių, ku-
rie, baigę pagrindinio ugdymo programą 
ir sulaukę 16 metų, toliau nesimoko. 
Kauno Kazio Griniaus vidurinė mokykla 
 

 

3.2.3. Tolesnio 
mokymosi sėkmė 

Perėjusiųjų į kitas mokyklas mokymosi 
sėkmingumas. Mokymosi tęsimo lygis 
baigus programą  
 
Ekspertų komentaras: 
Rodikliai suprantami tinkamai. 
 
 

Sukurta veiksminga tolesnio ugdytinių 
mokymosi stebėjimo, analizės ir sklaidos 
sistema: visais lygmenimis susitarta, ku-
rie asmenys atsako už ugdytinių tolesnio 
mokymosi duomenų rinkimą, jų sistemi-
nimą ir sklaidą; įvairiomis formomis (su-
tartimis, paklausimais) susitariama su  
išsilavinimą teikiančiomis šalies švietimo 
institucijomis dėl informacijos apie savo 
mokyklos ugdytinių mokymosi sėkmę ga-
vimą; įvairiomis formomis bendraujama 
su s kmingai studijuojan iais, kad mo-

Tolesnis ugdytinių mokymosi stebėjimas 
nėra sistemingas ir pakankamai analizuo-
jamas: trūksta susitarimo dėl duomenų 
rinkimo, ne iš visų išsilavinimą teikiančių 
institucijų stengiamasi gauti informacijos 
apie buvusių mokinių mokymąsi. 
Apie 75 proc. abiturientų įstoja mokytis į 
aukštąsias ir profesines mokyklas, kita 
dalis baigusiųjų vidurinio ugdymo pro-
gramą vengia toliau mokytis. 
Iš išsilavinimą teikiančių institucijų gau-
nama informacija apie mokini  parengi-
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Per pastaruosius 2–3 metus kiekvienas Per pastaruosius 2–3 metus 50–60 proc. 3.1. Pažan- 3.1.1. Atskir  Kiekvieno mokinio daroma pažanga, pa- su sėkmingai studijuojančiais, kad mo-
kykloje besimokantieji sužinotų jų sėk-
mės istorijas. 
85 proc. abiturientų įstoja mokytis į aukš-
tąsias mokyklas, 10 proc. – į profesines. 
Beveik iš visų (90 proc. ir daugiau) išsila-
vinimą teikiančių institucijų gaunama in-
formacija apie mokinių parengimo koky-
bę yra teigiama ir akivaizdžiai  rodo mo-
kyklos indėlį į sėkmingą tolesnį savo ug-
dytinių mokymąsi. 
Beveik visi (90 proc. ir daugiau) ugdyti-
niai toliau sėkmingai mokosi, įgyja atitin-
kamą išsilavinimą. 
Kretingos r. Salantų gimnazija 
 

nama informacija apie mokinių parengi-
mo kokybę rodo, kad gimnazijos įnašas į 
sėkmingą tolesnį savo ugdytinių moky-
mąsi nėra pakankamas: dėl žinių ir gebė-
jimų ribotumo buvusiems ugdytiniams 
sunkiai sekasi studijuoti, kai kuriems ne-
pavyksta išlaikyti egzaminų ir įskaitų. 
Abiturientams pavyksta įstoti ir tęsti to-
lesnį mokymąsi, tačiau baigia studijas tik 
dalis: vieni iškrinta, kiti dėl menkos mo-
kymosi motyvacijos patys meta studijas. 
Kretingos r. Salantų gimnazija 

 

Apie 75 proc. mokinių sėkmingai toliau 
mokosi gimnazijose. 
Beveik visi (95 proc.) mokinių įstoja į ša-
lies aukštąsias ir profesines mokyklas ir 
sėkmingai jose studijuoja, įgyja išsilavini-
mą. 
Beveik visi (95 proc.) mokiniai, baigę pa-
grindinio ugdymo programą, toliau sėk-
mingai mokosi vidurinėje mokykloje. 
Mokykla domisi savo buvusiais moki-
niais, renka apie juos duomenis, bendra-
darbiauja su jais (dalyvaujame projekte 
„Drąsinkime ateitį“). 
Vilniaus Mindaugo vidurinė mokykla 
 

Apie 45 proc. mokinių sėkmingai toliau 
mokosi gimnazijose.  
Daugiau nei pusė mokinių įstoja į šalies 
aukštąsias ar profesines mokyklas ir sėk-
mingai jose studijuoja, įgyja išsilavinimą. 
Apie pusė mokinių, baigę pagrindinio ug-
dymo programą, toliau sėkmingai mokosi 
vidurinėje mokykloje. 
Mokykla nesistemingai renka duomenis 
apie buvusius mokinius, trūksta duomenų 
panaudojimo. 
Vilniaus Mindaugo vidurinė mokykla 
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4 sritis Pagalba mokiniui

Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Mokykloje yra aiški mokinių informavi-
mo apie pagalbą mokiniams ir jų apsaugą 
nuo prievartos, nusikalstamumo ir žalin-
gų įpročių sistema. Du kartus per metus 
vyksta mokytojų, mokyklos tarybos susi-
rinkimai dėl pagalbos mokiniams teiki-
mo – aptariama ir tikslinama pagalbos 
teikimo mokiniams programa. Bendruo-
menės nariai (mokiniai, mokytojai, tėvai, 
personalas) yra informuoti apie esamą 
pagalbos mokiniams programą, žino, kur, 
kada ir į ką galima kreiptis. Personalas 
atsakingai žiūri į mokinį, pasidalija parei-
gomis, nepriekaištingai, kūrybiškai teikia 
pagalbą mokiniui, visiškai suvokia savo 
atsakomybę. Pagalbos priemonės (mo-
kantis, psichologinė, socialinė bei moki-
nių saugumo užtikrinimo) yra tikslingos 
ir dera tarpusavyje. 
Kauno Kazio Griniaus vidurinė mokykla 
 

Mokykloje nėra aiškios mokinių informa-
vimo sistemos apie pagalbą mokiniams ir 
jų apsaugą nuo prievartos, nusikalstamu-
mo ir žalingų įpročių. Retai vyksta moky-
tojų, mokyklos tarybos susirinkimai dėl 
pagalbos mokiniams teikimo. Ne visi 
bendruomenės nariai (mokiniai, mokyto-
jai, tėvai, personalas) žino apie esamą pa-
galbos mokiniams programą. Nėra nuola-
tinio personalo pasidalijimo rūpinimosi 
mokiniais pareigomis, todėl pagalbos 
priemonės (mokantis, psichologinė, so-
cialinė bei mokinių saugumo užtikrini-
mo) nėra tikslingos. 
Kauno Kazio Griniaus vidurinė mokykla 

4.1. Rūpini-
masis moki-
niais 

4.1.1. Bendroji 
rūpinimosi 
mokiniais politika 

Mokyklos susitarimai apie pagalbą moki-
niams ir jų apsaugą nuo prievartos, nusi-
kalstamumo, žalingų įpročių ir apie jų 
laikymąsi. Personalo pasidalijimas rūpi-
nimosi pareigomis ir savo atsakomybės 
suvokimas. Pagalbos priemonių dermė ir 
jų tikslingumas 
 
Ekspertų komentaras: 
Rodiklio esmė – dėl ko susitarta ir kaip 
laikomasi susitarimų. 
Kaip tai vyksta kasdieniame mokyklos gy-
venime? 
Ar rūpinimasis mokiniais yra ,,įsisąmo-
ninta“ būtinybė ar formalus darbas? 
Kokiu būdu bet kuris mokyklos bendruo-
menės narys gali išsakyti savo nuomonę? 

Sukurta puikiai veikianti, aiški mokinių 
informavimo apie pagalbą mokiniams ir 
jų apsaugą nuo prievartos, nusikalstamu-
mo ir žalingų įpročių sistema.  
Visi mokyklos bendruomenės nariai –
mokiniai, tėvai, mokytojai – žino apie 
mokyklos teikiamą pagalbą (asmenis; lai-
ką; vietą; telefonų numerius; pagalbos 
formas). 
Mokykloje tiriami kasdieniai procesai: 
mokinių elgesys mokymo procese ir po-
pamokiniu laiku, užduočių atlikimas, mo-
kytojų veikla ir elgesys, atskirų mokinių 
grupių veikla, mokyklos teritorijos sau-
gumas. Mokykla turi savitą, gerai sude-
rintą prevencinio darbo ir pagalbos teiki-
mo sistemą – atsakingi personalo nariai 
bet kuriuo metu ir bet kam gali suteikti 

Mokiniams pateikiama mažai informaci-
jos apie teikiamą pagalbą ir jų apsaugą 
nuo prievartos, nusikalstamumo. Pagal-
bos priemonės ir tikslai nesuderinti, daž-
niausiai konsultuojami tie problemų tu-
rintys mokiniai, kurie patys kreipiasi. 
Mokinių saugumas užtikrintas formaliai, 
nėra pagalbos teikimo sistemos. 
Raseinių katalikiškos dvasios pradinė 
mokykla 
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reikiamą pagalbą. 
Mokinių saugumui teikiamas prioritetas, 
todėl rūpinimosi mokiniais politikos pa-
grindas – ryškus mokinių teisių, pareigų 
ir atsakomybės suvokimas.  
Raseinių katalikiškos dvasios pradinė 
mokykla 
 

 

Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Mokykloje yra aiški mokini  informavi- Mokykloje n ra aiškios mokini  informa-4.1. R pini- 4.1.1. Bendroji Mokyklos susitarimai apie pagalb  moki-

Mokykloje sukurta saugi aplinka (įreng-
tos vaizdo kameros). Savigarba, pasitikė-
jimas savimi, savarankiškumas ir gebėji-
mas gyventi su kitais ugdomi per pamo-
kas, klasės  bei popamokinėje veikloje. 
Mokykloje veikia aktyvios mokinių savi-
valdos institucijos. Mokiniui sudaromos 
palankios sąlygos saviraiškai ir savaran-
kiškumui reikštis – dalyvauti projektų 
veikloje, renginiuose ir akcijose. Šiose 
srityse mokinių daroma pažanga yra 
akivaizdi. 
Kauno Kazio Griniaus vidurinė mokykla 
 

Mokyklos aplinka nėra saugi. 
Menkokas mokinių saugumo, savigarbos, 
pasitikėjimo savimi, savarankiškumo ir 
gebėjimo gyventi su kitais lygis. Mokinių 
daroma pažanga šioje srityje nedidelė. 
Mokykloje veikiančios mokinių savival-
dos institucijos nėra aktyvios sprendžiant 
mokyklos reikalus. Nepakanka sąlygų 
mokinių savarankiškumui ir mokinių sa-
viraiškai reikštis. 
Kauno Kazio Griniaus vidurinė mokykla 
 

 

 

4.1.2. Mokinių 
asmenybės ir 
socialinė raida 

Mokinių saugumo, savigarbos, pasitikėji-
mo savimi, savarankiškumo ir gebėjimo 
gyventi su kitais lygis. Mokinių daroma 
pažanga šiose srityse 
 
Ekspertų komentaras:  
Kaip mokiniai mokomi pažinti savo po-
reikius, lūkesčius ir galimybes, vertinti 
savo veiklą, bendravimą su kitais ir savo 
paties elgesį? 
Kaip mokykloje susitarta, kokiu būdu bus 
matuojama šios mokinių raidos pažanga?  
Kaip tai vyksta kasdieniame mokyklos gy-
venime? 
Kaip mokykla geba kurti ir derinti savas  
tradicijas ir atributiką su valstybine, kuri 
padėtų ugdyti patriotizmą, skatintų gerbti 
ir saugoti krašto kultūrinį ir istorinį pa-
veldą? 
 

Mokiniai ugdosi vertybines nuostatas, pa-
garbą ir savigarbą, siekia maksimalios sa-
viraiškos. 
Mokykloje sukurtos mokinių savivaldos 
institucijos, pagalbos teikimo sistema 
„Mokinys – mokiniui“. Mokiniai moka 
taikiai bendrauti, keistis nuomonėmis, 
geba spręsti konfliktines situacijas, yra 
socialiai brandūs. 
Mokiniai jaučiasi esą visuomenės nariai, 
aktyvūs socializacijos proceso dalyviai. 
Mokykloje sudarytos sąlygos mokinių sa-
viraiškai tobulinti. 
Mokiniai skatinami dalyvauti projektų 
veikloje, mokyklos dokumentuose verti-
namos ir fiksuojamos jų iniciatyvos. 
Sukurta mokinių skatinimo sistema – fik-
suojama, pripažįstama, skatinama ir ver-

Dalis mokinių ugdosi vertybines nuosta-
tas, pasitikėjimą savimi, savigarbą. Moki-
niai geba dalyvauti diskusijose, tačiau ne-
moka išvengti ar taikiai spręsti konflikti-
nes situacijas, jie nesijaučia tvirtai, vy-
rauja abejingumas, yra negatyvizmo ap-
raiškų. 
Mokykloje nesudarytos sąlygos saviraiš-
kai. Mokinių savivaldos institucijos vei-
kia formaliai. Menka mokinių skatinimo 
sistema – nepalaikomos mokinių iniciaty-
vos, pasitaiko agresijos ir nepakantumo 
atvejų. 
Raseinių katalikiškos dvasios pradinė 
mokykla 
 

G
IL

U
M

IN
IS

 A
U

D
IT

A
S



108

Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Mokykloje yra aiški mokini  informavi- Mokykloje n ra aiškios mokini  informa-4.1. R pini- 4.1.1. Bendroji Mokyklos susitarimai apie pagalb  moki- suojama, pripažįstama, skatinama ir ver-
tinama kiekvieno asmens veikla. 
Raseinių katalikiškos dvasios pradinė 
mokykla 
 
Problemos sprendžiamos sutartinai: mo-
kytojai, pagalbą teikiantys specialistai ir 
tėvai veiksmingai bendradarbiauja teik-
dami besimokančiam mokiniui pagalbą. 
Užtikrinamas emocinis saugumas daugu-
mai mokinių – jie  padrąsinami prašyti 
mokytojo, klasės draugų pagalbos.  
Aiškiai ir išsamiai aptartas mokinių skati-
nimas, vertinamos jų pastangos, veikla ir 
elgesys. 
Kuriama teigiama atmosfera klasėje, mo-
kiniai dalyvauja kuriant elgesio per pa-
moką taisykles. Laikantis taisyklių daž-
niausiai akcentuojamas tinkamas elgesys.  
Dalis mokyklos mokinių tėvų teikia pa-
galbą savo vaikui ir apie tai dalijasi su ki-
tais mokyklos bendruomenės nariais ug-
dymo patirtimi (tėvų pagalbos sau grupė-
se). 
Beveik visi mokytojai, specialistai pade-
da mokiniams skatindami juos ir nuolat 
skirdami papildomai laiko konsultaci-
joms. 
Nuolatos (kartą per trimestrą) per moky-
tojų posėdžius išsamiai aptariamas pagal-
bos mokiniui mokantis veiksmingumas, 
numatomi konkretūs veiksmai padėčiai 
gerinti. 
Prienų r. Išlaužo pagrindinė mokykla 
 

Mokytojai, pagalbą teikiantys specialistai 
ir tėvai ne visada bendradarbiauja teikda-
mi besimokančiam mokiniui pagalbą. 
Užtikrinamas emocinis saugumas daliai 
mokinių – jie padrąsinami prašyti moky-
tojo, klasės draugų pagalbos.  
Dažniau taikomos ne skatinimo, o draus-
minimo priemonės. 
Mokiniai skatinami laikytis nustatytų tai-
syklių. Į mokinį atkreipiamas dėmesys tik 
tada, kai jis elgiasi blogai. 
Kai kurie mokinių tėvai padeda savo vai-
kams ir dalijasi ugdymo patirtimi per tė-
vų susirinkimus.  
Kai kurie mokytojai, specialistai padeda 
mokiniams skatindami ir konsultuodami 
juos.  
Pasibaigus mokslo metams per mokytojų 
tarybos posėdį aptariamas pagalbos mo-
kiniui mokantis veiksmingumas. 
Prienų r. Išlaužo pagrindinė mokykla 
 

4.2. Pedago-
ginė, psi-
chologinė  ir 
socialinė pa-
galba 

4.2.1. Pagalba 
mokantis 

Mokymosi palaikymas: konsultavimas, 
pagalba ilgesnį laiką mokyklos nelankiu-
siems, mokymosi sunkumų, elgesio sutri-
kimų turintiems mokiniams; mokymosi 
motyvų koregavimas 
 
Ekspertų komentaras: 
Rodiklio esmė – pagalba mokiniams mo-
kantis. Kaip mokomi mokiniai mokytis? 
Kaip mokytojai analizuoja pagalbos mo-
kiniams teikimo kokybę, veiksmingumą? 
Kaip ir kokia savo patirtimi dalijasi su 
kitais mokytojais? Kokios išorinės pagal-
bos mokytojams reikia ir kokią pagalbą 
jie gauna? 
 
 
 
 
 
 
 

Pagalba mokantis teikiama sistemingai: 
mokymo metodai parenkami, mokymas 
diferencijuojamas ir individualizuojamas 
atsižvelgus į mokinių gebėjimus ir gali-
mybes. Kiekvieną dieną vyksta mokinių 

Nėra sistemingos pagalbos mokantis.  
Mokinių konsultavimas nepastovus ir ne-
įteisintas. Nėra mokinių vertinimo ir ska-
tinimo sistemos, kiekvienas mokytojas 
skirtingai vertina ir skatina mokinius. Ne-G
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Mokykloje yra aiški mokini  informavi- Mokykloje n ra aiškios mokini  informa-4.1. R pini- 4.1.1. Bendroji Mokyklos susitarimai apie pagalb  moki- konsultacijos. Sudaryta mokinių vertini-
mo ir skatinimo sistema. Daug dėmesio 
skiriama namų darbų užduotims ir moky-
mo krūviui reguliuoti. Mokymosi moty-
vacijai didinti organizuojamos individua-
lios konsultacijos ir vieniems mokiniams, 
ir kartu su tėvais bei mokytojais. 
Mokyklą nelankantiems mokiniams nuo-
lat teikiamos psichologės, specialiosios 
pedagogės konsultacijos, į jas kviečiami 
tėvai bei mokytojai. Kas  trečią dieną tik-
rinami lankomumo sąsiuviniai. 
Kauno Kazio Griniaus vidurinė mokykla 
 

skiriama reikiamo dėmesio mokymosi 
motyvacijai didinti. 
Kauno Kazio Griniaus vidurinė mokykla 

 

4.2.2. 
Psichologinė 
pagalba 

Dėmesys mokinių psichologinėms pro-
blemoms ir jų sprendimas. Psichologinės 
pagalbos paklausos ir pasiūlos atitiktis. 
Lankstumas organizuojant psichologinę 
pagalbą 
 
Ekspertų komentaras:  
Mokytojų dėmesys mokinių problemoms 
pamokose.  
Kaip bendradarbiauja klasių auklėtojai 
tarpusavyje ir su dalykų mokytojais, mo-
kyklos psichologu aptardami problemas 
ir planuodami darbą?  
Kaip analizuoja savo darbo kokybę?  
Kaip ir kokia patirtimi dalijasi? Kokios 
išorinės pagalbos (kt. įstaigų specialistų 
pagalbos) mokytojams reikia ir kokią pa-
galbą jie gauna? 
Kaip bendradarbiaujama su tėvais? Kaip 
jie įtraukiami į vaiko problemos sprendi-
mą? 

Visi mokiniai turi galimybę reikšti savo 
nuomonę, poreikius bei problemas indivi-
dualiai, per klasių diskusijas bei visų mo-
kinių susirinkimus. 
Psichologė pagal klasių auklėtojų bei mo-
kinių tėvų prašymus atlieka įvairius tyri-
mus, organizuoja stebėjimus ir nustato 
psichologinės pagalbos poreikį, konsul-
tuoja bei teikia rekomendacijų moki-
niams, jų tėvams (globėjams) ir mokyto-
jams. 
Psichologė padeda gerinti psichologinį 
klasės klimatą, parengia programų,  siūlo 
įvairių prevencijos priemonių ir jas taiky-
dama moko pačius mokinius spręsti savo 
problemas. 
Atsirandančios problemos sprendžiamos 
sutartinai:  sprendimai visada priimami 
dalyvaujant pačiam mokiniui ir/ar jo tė-
vams (globėjams), klasės auklėtojams, 
mokytojams, administracijai  ir (jei būti-
na) – dalyvaujant kitiems (išorės) specia-
listams. 
Psichologinės pagalbos pasiūla visiškai 
atitinka paklausą (kiek  mokiniai ir/ar jų 
tėvai (globėjai) kreipiasi pagalbos, tiek 
jos ir teikiama; kiek vaik  mokytojai, 

Dalis mokinių reiškia savo nuomonę, po-
reikius bei problemas individualiai, per 
klasių valandėles. 
Psichologė pagal klasių auklėtojų prašy-
mus nustato psichologinės pagalbos po-
reikį, konsultuoja bei teikia rekomendaci-
jų. 
Psichologė padeda gerinti psichologinį 
klasės klimatą, pagal poreikius dalyvauja 
klasės valandėlėse, tėvų susirinkimuose. 
Problemų sprendimai ne visada priimami 
dalyvaujant pačiam mokiniui ir/ar jo tė-
vams (globėjams), klasės auklėtojams, 
mokytojams, specialistams. 
Psichologinės pagalbos pasiūla nevisiškai 
atitinka paklausą. 
Psichologinės individualios konsultacijos 
tėvams vyksta tik tada, kai jie patys krei-
piasi. 
Pasibaigus mokslo metams mokytojų ta-
rybos posėdyje aptariamas psichologinės 
pagalbos veiksmingumas. 
Prienų r. Išlaužo pagrindinė mokykla 
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Mokykloje yra aiški mokini  informavi- Mokykloje n ra aiškios mokini  informa-4.1. R pini- 4.1.1. Bendroji Mokyklos susitarimai apie pagalb  moki- jos ir teikiama; kiek vaikų mokytojai, 
auklėtojai nukreipia konsultuotis,  tiek  jų  
ir priimama). 
Psichologinė pagalba tėvams teikiama 
per individualias ir grupių konsultacijas. 
Parama šeimai sistemingai vyksta pagal-
bos sau grupėje. 
Nuolatos (kartą per trimestrą) per moky-
tojų tarybos posėdžius  išsamiai aptaria-
mas psichologinės pagalbos veiksmingu-
mas, numatomi konkretūs veiksmai padė-
čiai gerinti. 
Prienų r. Išlaužo pagrindinė mokykla 
 

 

  Mokykloje yra pagalbą teikiančių specia-
listų komanda: psichologas, specialusis 
pedagogas ir logopedas. Mokiniai skati-
nami nebijoti įvardinti tai, kas jiems svar-
bu, ne tik per individualias ar grupių kon-
sultacijas, pokalbius, bet ir per įvairius 
prevencinius renginius, klasių valandėles; 
kartu su mokiniais ieškoma būdų proble-
moms spręsti. Nuolat taikomi elgesio ste-
bėjimo, savęs vertinimo lapai; mokiniai 
kartu su psichologe gilinasi į atsiradusias 
problemas. Tai įvertinama pagal užfik-
suotus netinkamo elgesio atvejus mokyk-
loje (mokytojų, mokinių nusiskundimus). 
Mokiniai, kuriems atsiranda sunkumų 
bendrauti su draugais, tėvais, mokytojais, 
gali kiekvieną dieną kreiptis į specialis-
tus. Mokinys aktyviai dalyvauja spren-
džiant problemas, t.y. jis pats siūlo pro-
blemos sprendimo būdų. Jei būtina,  pa-
galbos kreipiamasi į kitus miesto specia-
listus (pavyzdžiui, į Pedagoginės psicho-
loginės tarnybos darbuotojus). Atliekama 
įvairių tyrimų (žalingų įpročių paplitimo, 
mokymosi motyvų, savęs vertinimo, 
penktokų adaptacijos mokykloje ir kt.), 
konsultuojami mokiniai, t vai, mokyto-

Mokykloje trūksta pagalbą teikiančių 
specialistų komandos. Mokiniai nenori 
įvardyti tai, kas jiems svarbu, ne tik per 
individualias ar grupių konsultacijas, po-
kalbius, bet ir per įvairius prevencinius 
renginius, klasės valandėles. Su moki-
niais neaptariama, kaip išspręsti proble-
mas. Retai taikomi elgesio stebėjimo, sa-
vęs vertinimo lapai. Mokiniai, kuriems 
atsiranda sunkumų bendrauti su draugais, 
tėvais, mokytojais, gali tik nurodytomis 
dienomis kreiptis į specialistus. Mokiniai 
nenoriai dalyvauja sprendžiant proble-
mas. Nesikreipiama pagalbos į kitus 
miesto specialistus (pavyzdžiui, į Peda-
goginės psichologinės tarnybos darbuoto-
jus). Kas dvejus metus atliekami įvairūs 
tyrimai (žalingų įpročių paplitimo, moky-
mosi motyvų, savęs vertinimo,  penktokų 
adaptacijos mokykloje ir kt.). Nėra suda-
ryta mokinių, tėvų, mokytojų konsultaci-
jų grafikų. Retai teikiama informacijos, 
rekomendacijų psichologiniais klausi-
mais. 20 proc. mokinių dalyvauja organi-
zuojant prevencinius renginius bei pro-
jektus. Tik kartą per trimestrą organizuo-
jamos socialini  g dži  ugdymo praty-
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Mokykloje yra aiški mokini  informavi- Mokykloje n ra aiškios mokini  informa-4.1. R pini- 4.1.1. Bendroji Mokyklos susitarimai apie pagalb  moki-
penktok  adaptacijos mokykloje ir kt.), 
konsultuojami mokiniai, tėvai, mokyto-
jai, teikiama informacijos, rekomendacijų 
psichologiniais klausimais.  70 proc. mo-
kinių dalyvauja įgyvendinant prevenci-
nius renginius bei projektus. Bendravi-
mo, elgesio, emocinių problemų turin-
tiems mokiniams vedamos socialinių įgū-
džių ugdymo pratybos (būrelis „Padėki-
me vieni kitiems“), rengiamos akcijos 
(„Lankau mokyklą“,  „Aš pamokoje“), 
sudaromos individualios sutartys, teikia-
ma pagalba specialiųjų poreikių turin-
tiems vaikams.  
Kauno Kazio Griniaus vidurinė mokykla 
 

jektus. Tik kart  per trimestr  organizuo-
jamos socialinių įgūdžių ugdymo praty-
bos bendravimo, elgesio, emocinių pro-
blemų turintiems mokiniams, tik metų 
pradžioje rengiamos akcijos („Lankau 
mokyklą“, „Aš pamokoje“), sudaromos 
individualios sutartys, teikiama pagalba 
specialiųjų poreikių turintiems vaikams.  
Kauno Kazio Griniaus vidurinė mokykla 
 

Mokykloje nuolatos  dalijamasi informa-
cija apie mokinį, paisoma konfidencialu-
mo principo (bendradarbiaujant, konsul-
tuojant, tiriant ir įvertinant socialinius po-
reikius, tikrinant iš įvairių šaltinių gautą 
informaciją); išvados apie mokinį formu-
luojamos išsamiai jas aptarus. 
Socialinė pagalba teikiama ne pavieniui, 
o komandoje – prevencinio darbo grupė-
je – sutartinai sprendžiant atsiradusias 
problemas. Į šią grupę įtraukti ir mokiniai 
bei jų tėvai. 
Problemų sprendimai beveik visada pri-
imami dalyvaujant pačiam mokiniui ir/ar 
jo tėvams (globėjams), klasės auklėtojui, 
mokytojams, administracijai ir, jei būti-
na, – specialistams iš išorės. 
Socialinė pagalba teikiama dirbant indi-
vidualiai su paskirais mokiniais, jų gru-
pėmis, nuolat bendraujant su mokinių tė-
vais bei vykdant prevencines programas.  
Nuolatos organizuojamos tikslinės akci-
jos, skatinančios pozityvaus elgesio po-
kyčius bei socializaciją, pačių mokinių 
aktyvų dalyvavimą. 
Mokykloje vyksta prevenciniai išor s 

Retai dalijamasi informacija apie mokinį, 
problemos paviešinamos per anksti, išva-
dos apie mokinį formuluojamos jų pakan-
kamai neaptarus. 
Dažniausiai socialinė pagalba teikiama 
pavieniui, esant poreikiui – Prevencinio 
darbo grupėje, neįtraukiami mokiniai bei 
jų tėvai. 
Problemų sprendimai ne visada priimami 
dalyvaujant pačiam mokiniui ir/ar jo tė-
vams (globėjams), klasės auklėtojams, 
mokytojams, specialistams. 
Socialinė pagalba teikiama dirbant indi-
vidualiai su mokiniais. 
Tik kartais organizuojamos tikslinės ak-
cijos, skatinančios pozityvaus elgesio po-
kyčius bei socializaciją. 
Mokykloje vyksta prevenciniai išorės 
specialistų seminarai tik mokytojams. 
Pasibaigus mokslo metams per mokytojų 
tarybos posėdį  aptariamas socialinės pa-
galbos veiksmingumas. 
Prienų r. Išlaužo pagrindinė mokykla 
 

 

4.2.3. Socialinė 
pagalba 

Mokyklos informuotumo apie mokinių 
socialines problemas lygis. Socialinės pa-
galbos organizavimas mokykloje  
 
Ekspertų komentaras: 
Kaip bendradarbiauja mokyklos vadovai, 
klasių auklėtojai, dalykų mokytojai, kiti 
mokyklos darbuotojai aptardami sociali-
nes problemas ir planuodami savo bei vi-
sos mokyklos darbą?  
Kaip susipažįstama su mokinių tėvais? 
Kaip bendradarbiaujama su kitais socia-
liniais partneriais (globos ir rūpybos sky-
rius, vaiko teisių apsauga, nevyriausybi-
nės organizacijos)? 
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Mokykloje yra aiški mokini  informavi- Mokykloje n ra aiškios mokini  informa-4.1. R pini- 4.1.1. Bendroji Mokyklos susitarimai apie pagalb  moki-
aktyv  dalyvavim . 
Mokykloje vyksta prevenciniai išorės 
specialistų seminarai mokiniams, jų tė-
vams ir mokytojams.  
Nuolatos (kartą per trimestrą) per moky-
tojų posėdžius išsamiai aptariamas socia-
linės pagalbos veiksmingumas, numato-
mi konkretūs veiksmai padėčiai  gerinti 
Prienų r. Išlaužo pagrindinė mokykla 
 

 

  Socialinė pagalba mokykloje organizuo-
jama iš anksto suplanavus. Kiekvieną 
mėnesį klasių auklėtojai, tėvai, dalykų 
mokytojai bei mokiniai, turintys elgesio 
bei lankomumo  problemų, renkasi į pre-
vencinius posėdžius – juose numatomos 
pagalbos mokiniui priemonės. Veikia ge-
ra socialinės pagalbos sistema: organi-
zuojamas nemokamas maitinimas; sukur-
ta ir taikoma prastai mokyklą lankančių 
mokinių apskaitos ir kontrolės sistema; 
taikomi veiksmingi tėvų informavimo 
būdai; tėvams ir mokiniams teikiamos 
konsultacijos; mokiniai siunčiami į kitas 
pagalbą teikiančias institucijas. Mokyklo-
je nuolat atliekami tyrimai, apklausos 
apie mokinių socializacijos procesą. Su-
darytos socialinių įgūdžių ugdymo gru-
pės. 70 proc. mokinių dalyvauja švietimo 
skyriaus, savivaldybės, policijos komisa-
riato, narkotikų kontrolės departamento 
organizuojamuose projektuose. 
Kauno Kazio Griniaus vidurinė mokykla 
 

Socialinė pagalba mokykloje organizuo-
jama jos neplanuojant. Klasių auklėtojai, 
tėvai, dalykų mokytojai bei mokiniai, tu-
rintys elgesio bei lankomumo problemų,  
retai renkasi į prevencinius posėdžius, 
kuriuose  būtų numatomos pagalbos mo-
kiniui priemonės. Tik kartą per metus 
mokykloje atliekami tyrimai, apklausos 
apie mokinių socializaciją. 30 proc. mo-
kinių dalyvauja švietimo skyriaus, savi-
valdybės, policijos  komisariato, narkoti-
kų kontrolės departamento organizuoja-
muose projektuose. 
 
Kauno Kazio Griniaus vidurinė mokykla 

4.3. Specia-
liųjų moky-
mosi porei-
kių tenkini-
mas 

4.3.1. Specialiųjų 
poreikių turinčių 
mokinių ugdymas 

Mokyklos pasirengimas specialiųjų po-
reikių turinčių mokinių  integracijai. Mo-
kinių specialiųjų ugdymosi poreikių ten-
kinimas. Specialiųjų ugdymosi poreikių 
nustatymo veiksmingumas. Specialiųjų 
poreikių turinčių mokinių ugdymo orga-
nizavimo veiksmingumas. Specialiųjų 
poreiki  turin i  mokini  mokytojams ir 

Vykdomas Specialiojo ugdymo įstatymas 
ir jį papildantys teisės aktai. Sudaryta 
mokyklos Specialiojo ugdymo komisija, 
kurioje dalyvauja ne tik specialistai, mo-
kytojai, bet ir visuomenės sveikatos prie-
žiūros specialistė, socialinė pedagogė. 
Specialiųjų poreikių (toliau – SP) turinčių 
mokini   ugdymas organizuojamas veiks-

Specialiojo ugdymo komisijos veikloje 
nedalyvauja visuomenės sveikatos prie-
žiūros specialistė, socialinė pedagogė. 
Specialiojo ugdymo komisijos posėdžiai 
kviečiami neatsižvelgus į veiklos planą. 
Ne visiems SP turintiems mokiniams ren-
giamos jų gebėjimus atitinkančios (modi-
fikuotos, adaptuotos) programos, užtikri-

.
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Mokykloje yra aiški mokini  informavi- Mokykloje n ra aiškios mokini  informa-4.1. R pini- 4.1.1. Bendroji Mokyklos susitarimai apie pagalb  moki-mas nizavimo veiksmingumas. Specialiųjų 

poreikių turinčių mokinių mokytojams ir 
tėvams teikiama specialistų pagalba 
 
Ekspertų komentaras: 
Kaip per pamoką dirbama su skirtingų 
poreikių mokinių grupėmis? 
Kaip mokytojai analizuoja savo darbo su 
specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais 
kokybę?  
Kaip ir kokia praktine patirtimi mokyto-
jai dalijasi tarpusavyje?  
Kokios išorinės pagalbos (kt. įstaigų spe-
cialistų pagalbos) mokytojams reikia ir 
kokią pagalbą jie gauna? 
Kokiu būdu užtikrinamas tinkamas spe-
cialiųjų ugdymosi poreikių nustatymas? 
Kokiu būdu didinamas specialiųjų porei-
kių turinčių mokinių mokymosi veiksmin-
gumas?  

mokinių  ugdymas organizuojamas veiks-
mingai – tenkinami visų SP turinčių mo-
kinių poreikiai. 
Specialiojo ugdymo komisijos veikia pa-
gal planą, kitus veiklą reglamentuojan-
čius dokumentus. 
Visiems (100 proc.) SP turintiems moki-
niams yra rengiamos jų gebėjimus, porei-
kius atitinkančios  (modifikuotos, adap-
tuotos) programos.  
Pedagoginė pagalba organizuojama ir 
vykdoma pagal SP turinčių mokinių po-
reikius, gebėjimus, galimybes. SP turin-
tiems mokiniams padeda logopedas, spe-
cialusis pedagogas, mokytojų padėjėjai.  
Parengti specialiojo ugdymo komisijos 
specialistų pareigybių aprašymai. Visi 
specialistai savo funkcijas vykdo pagal 
pareigybių aprašus. Sistemingai rengiami 
pasitarimai, konsultacijos, kaip organi-
zuoti specialiųjų poreikių turinčių moki-
nių ugdymą ir kaip teikti jiems pagalbą. 
Mokyklos pedagogai, specialiojo ugdy-
mo komisijos nariai, specialistai laiku 
įvertina  mokinių poreikius.  
Sistemingai fiksuojama SP mokinių pa-
žanga, pažangos analizė pristatoma per 
specialiojo ugdymo komisijos ir atitinka-
mus mokytojų tarybos posėdžius. 
Veiksmingas mokyklos pedagogų ir spe-
cialiojo ugdymo komisijos narių bendra-
darbiavimas su Šiaulių miesto pedagogi-
ne psichologine tarnyba (parengta ir vyk-
doma bendradarbiavimo sutartis su PPT). 
Šiaulių „Romuvos“ pagrindinė mokykla 
 

fikuotos, adaptuotos) programos, užtikri-
nama specialioji pedagoginė pagalba. 
Ne visi specialiojo ugdymo komisijos 
specialistų pareigybių aprašymai yra pa-
rengti ir vykdomi. Pasitarimai, konsulta-
cijos apie SP turinčių mokinių ugdymo 
organizavimą ir vykdymą vyksta nepla-
nuotai, nesistemingai. 
Mokyklos pedagogai, specialiojo ugdy-
mo komisijos nariai, specialistai ne visa-
da tinkamai įvertina SP turinčių mokinių 
poreikius. 
Nėra SP turinčių mokinių pažangos, pa-
siekimų kaitos fiksavimo sistemos. SP tu-
rinčių mokinių pasiekimai neanalizuoja-
mi per mokytojų tarybos posėdžius. 
Epizodinis mokyklos pedagogų ir specia-
liojo ugdymo komisijos narių bendradar-
biavimas su miesto pedagogine psicholo-
gine tarnyba. 
Šiaulių „Romuvos“ pagrindinė mokykla 
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Mokykloje yra aiški mokini  informavi- Mokykloje n ra aiškios mokini  informa-4.1. R pini- 4.1.1. Bendroji Mokyklos susitarimai apie pagalb  moki-  Mokyklos vadovai ir pedagogai, dirban-
tys su specialiųjų poreikių turinčiais mo-
kiniais, bei visas pedagoginis personalas 
yra gerai susipažinę su Specialiojo ugdy-
mo įstatymu ir poįstatyminiais aktais, jais 
vadovaujasi dirbdami. 
Tenkinami beveik visi (90 proc.) specia-
lieji ugdymosi poreikiai.  
Pedagogų, tėvų ir specialiojo ugdymo ko-
misijos veikla laiku užtikrina tikslų, išsa-
mų beveik visų (90 proc.) mokinių spe-
cialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą. 
Ugdant mokinius, turinčius specialiųjų 
ugdymosi poreikių, dirbama komando-
mis. 
Ugdymosi vieta ir pagalbos formos, pro-
gramos beveik visiems (90 proc.) moki-
niams yra parenkamos pagal jų konkre-
čius individualius specialiuosius ugdy-
mosi poreikius. 
Nuolatos fiksuojami ugdymosi pasieki-
mai ir pažanga.  
Specialistai nuolatos teikia pagalbą mo-
kytojams ir tėvams, kaip ugdyti specia-
liųjų poreikių turinčius mokinius ir kaip 
vertinti jų pasiekimus ir pažangą. 
Kauno Kovo 11-osios vidurinė mokykla 
 

Mokyklos vadovai ir pedagogai, dirban-
tys su specialiųjų poreikių turinčiais mo-
kiniais, bei visas pedagoginis personalas 
yra nepakankamai susipažinę su kai ku-
riais Specialiojo ugdymo įstatymo  po-
įstatyminiais aktais. 
Tenkinama tik dalis (40 proc.) specialiųjų 
ugdymosi poreikių. Mokykla laiku neuž-
tikrina galimybių laiku nustatyti specia-
liuosius mokinių ugdymosi poreikius. 
Dalies (40 proc.) mokinių problemos 
įvertinamos neišsamiai ir netiksliai.  
Turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių 
mokinių ugdymas organizuojamas ben-
dradarbiaujant pedagogams, tėvams ir 
specialiojo ugdymo komisijos nariams. 
Ne visada mokinių mokymosi metodai, 
formos, pagalbos priemonės parenkamos 
pagal jų konkrečius individualius specia-
liuosius ugdymosi poreikius. 
Ugdymosi pasiekimai ir pažanga fiksuo-
jami nesistemingai. 
Specialistų mokytojams ir tėvams teikia-
ma pagalba, kaip ugdyti specialiųjų po-
reikių turinčius mokinius ir kaip vertinti 
jų pasiekimus ir pažangą,  nėra sistemin-
ga. 
Kauno Kovo 11-osios vidurinė mokykla 
 

 

4.3.2. Gabių vaikų 
ugdymas 

Dėmesys ypač gabių mokinių mokymosi 
poreikiams ir jų ugdymo organizavimas 
 
Ekspertų komentaras: 
Esmė yra gabių mokinių poreikių ir pa-
siūlos santykis. Kaip sužinoma apie ga-
bių vaikų poreikius? Kokios sudaromos 
sąlygos mokiniams atsiskleisti? 
Kaip gabių mokinių ugdymas siejasi su 
visu ugdymo procesu mokykloje? 
Kaip mokykla džiaugiasi tais mokiniais? 

Mokykloje sukurta modulių (paremia-
mieji, orientuojamieji) gabiems moki-
niams ugdyti pasiūla.  
Per pamokas mokinių darbas individuali-
zuojamas pagal jų gebėjimus.  
Nuolatos organizuojamos dalykinės olim-
piados mokykloje, mokiniai parengiami 
ir aktyviai dalyvauja miesto, šalies olim-
piadose bei užima jose prizines vietas.  
Atsižvelgus į gabių mokinių  polinkius ir 
poreikius organizuojamos konsultacijos 

Ne visada gabių mokinių ugdymo formų 
pasiūla atitinka gabiųjų polinkius, porei-
kius. 
Kartais mokytojai rengia individualias 
užduotis gabiems mokiniams. 
Dalykinės olimpiados mokykloje organi-
zuojamos neplaningai, gabūs mokiniai re-
tai atstovauja mokyklai miesto, šalies 
olimpiadose.  
Papildomojo ugdymo būrelių pasiūla ten-
kina tik trečdalio mokinių polinkius ir G
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Mokykloje yra aiški mokini  informavi- Mokykloje n ra aiškios mokini  informa-4.1. R pini- 4.1.1. Bendroji Mokyklos susitarimai apie pagalb  moki- jų gebėjimams plėtoti. 
Taikomi aktyvieji mokymo(si) metodai ir 
įvairios strategijos gabių mokinių moky-
mosi motyvacijai didinti. 
Parengta ir įgyvendinama „Gabių moki-
nių ugdymo“ programa.   
Šiaulių „Romuvos“ pagrindinė mokykla 

poreikius. 
Konsultacijos gabių mokinių gebėjimams 
plėtoti yra neplanuojamos, vyksta nesi-
stemingai. 
Ne visada taikomi aktyvieji mokymo(si) 
metodai ir įvairios strategijos gabių mo-
kinių mokymosi motyvacijai didinti. 
Gabių mokinių ugdymas yra nesistemin-
gas, nėra parengta „Gabių mokinių ugdy-
mo“ programa. 
Šiaulių „Romuvos“ pagrindinė mokykla 
 

 

 Kaip juos pastebi, skatina? 
Kaip remiasi jų gebėjimais ir skatina pa-
galbą vieni kitiems? 

Gabių mokinių poreikiai tenkinami nuo-
latos. Mokykloje parengta ir įgyvendina-
ma „Gabių mokinių ugdymo“ programa. 
Tenkinami beveik visi (90 proc.) gabių 
mokinių mokymosi poreikiai. 
Sukurta palanki aplinka gabiems moki-
niams ugdyti(s): 
sukurtos ir taikomos individualios dalykų 
programos gabiesiems; per pagrindinių 
dalykų pamokas sudaroma galimybių ga-
biems mokiniams mokytis drauge; ga-
biems mokiniams siūlomos naujos netra-
dicinės veiklos formos (klubas, verslo 
klubas); gabių mokinių ugdymas apima 
visas ugdymo programas – nuo pradinės 
iki vidurinės; sukurta gabių ir motyvuotų 
mokytis mokinių skatinimo sistema; ma-
terialinė techninė bazė tenkina beveik vi-
sus (90 proc.) gabių mokinių mokymosi 
poreikius.  
Kauno Kovo 11-osios vidurinė mokykla 
 

Gabių mokinių poreikiai tenkinami nesi-
stemingai. 
Tenkinama tik dalis (40 proc.) gabių mo-
kinių mokymosi poreikių. 
Sukurta nepakankamai palanki aplinka 
gabiems mokiniams ugdyti(s): ugdymo 
procesas diferencijuojamas tik daliai (40 
proc.) gabių mokinių; gabių mokinių ug-
dymas apima dalį ugdymo programų; nė-
ra gabių ir motyvuotų mokytis mokinių 
skatinimo sistemos; materialinė techninė 
bazė nėra pakankamai išplėtota dirbti su 
gabiais mokiniais ir tenkina tik dalies (40 
proc.) gabių mokinių mokymosi porei-
kius. 
Kauno Kovo 11-osios vidurinė mokykla 
 

Mokykloje nuolatos atliekami mokinių 
individualių poreikių  ir galimybių tyri-
mai. 
Klasių auklėtojai yra susipažinę su be-
veik visų mokinių pasiekimais, poreikiais 

Mokinių poreikių ir galimybių tyrimai at-
liekami nesistemingai. 
Dalis klasės auklėtojų yra susipažinę su 
mokinių pasiekimais, poreikiais bei gali-
mybėmis.  

4.4. Pagalba 
planuojant 
karjerą  

4.4.1. Pagalba 
renkantis 
mokymosi kryptį 

Mokinių informavimo apie individualaus 
dalykų pasirinkimo galimybes ir pasek-
mes kokybė. Individualus konsultavimas 
ir pagalba renkantis mokymosi kryptį  
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Mokykloje yra aiški mokini  informavi- Mokykloje n ra aiškios mokini  informa-4.1. R pini- 4.1.1. Bendroji Mokyklos susitarimai apie pagalb  moki- bei galimybėmis ir bendradarbiauja su 
mokytojais dėl tolesnio mokinių moky-
mosi ir veiklos. 
Klasių auklėtojai nuolat konsultuoja mo-
kinius ir padeda jiems pasirinkti tinkamą 
mokymosi kryptį. 
Mokiniai nuolatos informuojami apie in-
dividualaus dalyko pasirinkimo galimy-
bes ir pasekmes. Teikiama informacija 
yra vieša, kokybiška ir naudinga moki-
niams.  
Mokiniams sudaroma galimybė rinktis 
įvairias programas, dalykus, modulius. 
Mokykloje parengta vidurinio ugdymo 
programos rengimo, sklaidos bei vykdy-
mo tvarka. 
Kauno Juozo Urbšio vidurinė mokykla 
 

Reikėtų tobulinti klasių auklėtojų ir daly-
kų mokytojų bendradarbiavimą siekiant 
individualios mokinių pažangos ir toles-
nės veiklos planavimo. Nesistemingai 
analizuojami  mokinių pasirinkimai bei 
pasirinkimų pasekmės. 
Yra nemenkų trūkumų informuojant ir  
konsultuojant mokinius. 
 
Kauno Juozo Urbšio vidurinė mokykla 
 

Ekspertų komentaras: 
Mokinių informavimas ir konsultavimas 
dėl mokymosi krypties pasirinkimo pri-
klauso nuo mokymosi pakopos. Kokia 
konsultavimo ir pagalbos įvairovė yra 
skirtingose ugdymo pakopose? 
Kaip informacija profesijos pasirinkimo 
klausimais siejama ir derinama su moki-
nių pasiekimų, polinkių ir pažangos ana-
lize? 

Mokiniai ir jų tėvai (globėjai) per susirin-
kimus, pokalbiuose su gimnazijos direk-
toriaus pavaduotoja ugdymui sužino apie 
galimybę rinktis ir keisti mokomuosius 
dalykus, apie programas, mokymosi 
kryptį, programų tęstinumą ir perimamu-
mą. Klasių auklėtojai ir dalykų mokytojai 
supažindina su galimybe laisvai rinktis 
papildomuosius ir pasirenkamuosius da-
lykus, pristato jų programas. Mokinių tė-
vai kasdien elektroniniame dienyne infor-
muojami apie jų vaikų lankomumą ir pa-
siekimus. Rezultatai kas mėnesį aptaria-
mi su mokiniais, ypač pabrėžiami asme-
niniai pasiekimai ir tolesnių mokymosi 
žingsnių planavimas atsižvelgiant į pasi-
rinktą mokymosi kryptį. 

Mokinių ir jų tėvų (globėjų) nuomone, 
gimnazistams nepakanka informacijos 
apie ugdymo individualizavimą. Nevyks-
ta individualūs pokalbiai. Pasirinkti ir 
keisti mokomuosius dalykus, programas, 
mokymosi kryptį galima tik kiekvieno 
pusmečio pabaigoje. Mokiniams nepa-
kanka informacijos apie papildomuosius 
ir pasirenkamuosius dalykus. Ne visi turi 
galimybę laisvai juos rinktis. Mokytojai 
su mokiniais retai aptaria ugdymo rezul-
tatus ir problemas. Neveiksmingai pla-
nuojama tolesnio mokymosi kryptis.  
Šakių „Žiburio“ gimnazija 

Šakių „Žiburio“ gimnazija 
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Mokykloje yra aiški mokini  informavi- Mokykloje n ra aiškios mokini  informa-4.1. R pini- 4.1.1. Bendroji Mokyklos susitarimai apie pagalb  moki-  Mokykloje teikiama pedagoginė psicho-
loginė pagalba mokiniams, kurie renkasi 
mokymosi kryptį. Mokykloje įkurtas 
PIT'as, veikia informavimo apie vidurinio 
ugdymo programos aprašo įgyvendinimą 
sistema. Mokykloje sistemingai dirba 
konsultantai, įvairių dalykų mokytojai 
teikia individualias konsultacijas. Visi 
mokiniai turi galimybę koreguoti savo in-
dividualų ugdymo planą. 
Tauragės „Versmės“ gimnazija 
 

Mokykloje pradėta teikti pagalba besiren-
kantiems  mokymosi kryptį. Informuoja-
ma apie vidurinio ugdymo programos ap-
rašo įgyvendinimą. Vyksta individualus 
konsultavimas. Mokiniai nesupažindinti 
su individualių ugdymo planų keitimo 
galimybėmis. 
Tauragės „Versmės“ gimnazija 
 

4.4.2. Pagalba 
renkantis mokyklą 

Mokinių informavimas apie tolesnio mo-
kymosi galimybes 
 
Ekspertų komentaras: 
Kokie yra informavimo apie tolesnio mo-
kymosi  galimybes išoriniai šaltiniai (pa-
vyzdžiui, internetas, aukštesniųjų klasių 
mokiniai, baigę mokyklą mokiniai ir 
pan.) ir kokiais būdais vyksta informavi-
mas apie tolesnį mokymąsi? 
 
 

Iš individualių pokalbių, anketų gimnazi-
jos psichologė ir profesinio švietimo kon-
sultantė susipažįsta su mokinių ugdymosi 
poreikiais ir galimybėmis. Bendradar-
biauja su mokytojais ir klasių auklėtojais 
apie tolesnį mokinių mokymąsi ir veiklą. 
I–IV klasių mokiniams ir jų tėvams du 
kartus per metus organizuojami bendri 
susirinkimai, vyksta individualios kon-
sultacijos apie tolesnio mokymosi gali-
mybes (su kiekvienu mokiniu – kartą per 
metus, o pagal individualius poreikius – 
ir dažniau). 
Gimnazijos mokytojai, klasių auklėtojai 
mokiniams teikia informaciją ir konsul-
tuoja apie profesijos pasirinkimą. 
Šakių „Žiburio“ gimnazija 
 

Gimnazijos psichologė ir profesinio švie-
timo konsultantė nėra susipažinusios su 
visų mokinių ugdymosi poreikiais ir gali-
mybėmis. Nenuosekliai bendradarbiauja 
su mokytojais ir klasės auklėtojais apie 
tolesnį mokinių mokymąsi ir veiklą. At-
sakingų už profesinį švietimą asmenų 
konsultacijos siūlomos tik II ir IV klasių 
mokiniams. Mokinių ir klasės auklėtojų 
bei mokytojų dialogas apie tolesnį moky-
mąsi nėra nuoseklus. 
Šakių „Žiburio“ gimnazija 
 
 

 

4.4.3. Profesinis 
švietimas 

Informavimas apie profesijas, jų paklausą 
ir specialybės įgijimo galimybes. Indivi-
dualus profesinis ir karjeros planavimo 
konsultavimas 
 
Ekspertų komentaras: 
Informavimas apie profesiją susijęs su 
mokymosi pakopomis.  
Kaip mokinių informavimui ir konsultavi-
mui panaudojamos šiuolaikinės informa-

Mokykloje yra profesinio švietimo pro-
grama, su kuria supažindinti beveik visi 
mokiniai. Mokykloje veikia profesinio 
švietimo ir orientavimo centras, kuriame 
sukaupta įvairių leidinių ir informacinės 
medžiagos. Dalykų kabinetuose kaupia-
ma informacija apie įvairias profesijas, 
specialybes pagrindžiant dėstomo dalyko 
svarbą. Parengti mokinių karjeros plana-
vimo aplankai. Psichologas parengęs mo-

Mokykla profesinį švietimą vykdo nepla-
ningai. Mokiniai informacijos apie profe-
sinį švietimą gauna iš klasės auklėtojų, 
dalykų mokytojų, mokyklos informaci-
niame centre. Mokykloje sukaupta infor-
macija profesinio švietimo klausimais yra 
fragmentiška, nepakankamai išsami, retai 
atnaujinama. Tik dalis mokinių susipaži-
nę su profesijomis, jų paklausa bei spe-
cialybių įsigijimo galimybėmis. G
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kinių testavimo sistemą karjeros klausi-
mais, į įvairių dalykų  pamokas integruo-
jama profesinio švietimo medžiaga. Nuo-
latos vyksta individualios mokinių kon-
sultacijos, rengiami susitikimai su įvairių 
profesijų atstovais, mokiniai dalyvauja 
įvairių mokymo organizacijų atvirų durų 
dienose. Mokiniai, jų tėvai ir mokytojai 
mano, jog mokyklos profesinio švietimo 
programa tenkina mokinių poreikius. 
Kauno Juozo Urbšio vidurinė mokykla 
 

Mokykloje parengta, tačiau tik iš dalies 
taikoma mokinių testavimo sistema. Tik 
kartais mokiniai konsultuojami individu-
aliai.  
Kauno Juozo Urbšio vidurinė mokykla 
 

 

cinės ir komunikacinės technologijos? 
Kaip patys mokiniai įtraukiami į informa-
cijos kaupimą? Kaip individualiai kon-
sultuojami mokiniai? 

Gimnazijoje veikia PIT‘as, kuris moki-
niams, mokytojams ir tėvams teikia in-
formaciją apie profesijas, specialybes, 
kvalifikacijas; švietimo sistemą, priėmi-
mo į profesinio rengimo įstaigas sąlygas; 
savęs pažinimą rengiantis įgyti profesiją; 
padėtį darbo rinkoje, profesinės karjeros 
galimybes; skaitomos paskaitos apie kar-
jeros planavimą. 
Organizuojamos išvykos į įmones ir or-
ganizacijas. 
Pagal poreikius rengiamos individualios 
mokinių konsultacijos, organizuojami su-
sitikimai su įvairių profesijų atstovais, 
mokiniai dalyvauja įvairių mokymo įstai-
gų atvirų durų dienose. 
Šakių „Žiburio“ gimnazija 
 

Gimnazijos vadovai ir darbuotojai tik II 
ir IV klasėse vykdo profesinį mokinių 
švietimą. Gimnazijos mokinių, tėvų ir 
mokytojų teigimu, bibliotekoje kaupiama 
ir nuolat atnaujinama informacija apie 
įvairias profesijas, jų įgijimo galimybes, 
karjeros planavimą yra aiški, tiksli, visa-
da lengvai prieinama. Apie specialybes 
sukaupta tik statistinė informacija neana-
lizuojant paklausos. 
Šakių „Žiburio“ gimnazija 
 

Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Mokykloje yra aiški mokini  informavi- Mokykloje n ra aiškios mokini  informa-4.1. R pini- 4.1.1. Bendroji Mokyklos susitarimai apie pagalb  moki-

 

  Mokyklos PIT'e yra sukaupta informaci-
jos apie profesijas, jų paklausą ir specia-
lybės įgijimo galimybes. Šia informacija 
nuolatos naudojasi mokiniai individua-
liai, klasių auklėtojai – ruošdamiesi kla-
sių valandėlėms, profesijos patarėja – su-
sitikimams su mokiniais. Mokinius indi-
vidualiai konsultuoja profesijos patarėjas. 
Tauragės „Versmės“ gimnazija 
 

Mokykloje yra mažai informacijos apie 
profesijas, jų paklausą ir specialybės įgi-
jimo galimybes. Mokiniai, mokytojai ir 
klasės auklėtojai retai naudojasi sukaupta 
informacija. Mokiniai individualiai ne-
konsultuojami. 
Tauragės „Versmės“ gimnazija 

G
IL

U
M

IN
IS

 A
U

D
IT

A
S



119

Mokykloje veikia mokytojų ir tėvų ben-
dradarbiavimo sistema.  
Tėvai laiku gauna išsamią informaciją 
apie jų vaikų mokymą(si) ir tobulėjimą. 
Dauguma tėvų patenkinti mokymo koky-
be. 
Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė 
mokykla 
 

Mokykloje sukurta, tačiau neveikia mo-
kytojų ir tėvų bendradarbiavimo sistema.  
Tėvai gauna nepakankamai informacijos 
apie jų vaikų mokymą(si) ir tobulėjimą. 
Dalis tėvų patenkinti mokymo kokybe. 
Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė 
mokykla 

4.5.1. Tėvų 
pagalba mokantis  

Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas pa-
dedant vaikams mokytis 
 
Ekspertų komentaras: 
Kryptingos bendradarbiavimo formos, jų 
įvairovė ir veiksmingumas, kurios padeda 
vaikams mokytis, bendri susitarimai su 
tėvais dėl namų darbų ruošimo tvarkos, 
dėl priemonių reikalingumo ir panaudoji-
mo, dėl vaiko dienos režimo ir pan. Yra sukurta ir veikia efektyvi tėvų infor-

mavimo ir abipusio bendradarbiavimo 
sistema. Tėvai nuolat domisi vaiko mo-
kymusi ir gauna išsamios informacijos  
apie ugdymo kaitos rezultatus. 
Kelmės r.  Šaukėnų vidurinė mokykla 
 
 
 
 

Neveiksmingai veikia tėvų informavimo 
ir abipusio bendradarbiavimo sistema. 
Tėvai retai domisi vaikų mokymusi, pa-
syviai dalyvauja priimant sprendimus 
mokymosi klausimais ir gauna nepakan-
kamai informacijos apie ugdymo kaitos 
rezultatus. 
Kelmės r.  Šaukėnų vidurinė mokykla 
 

Tėvų švietimas vyksta sistemingai. 
Dauguma tėvų dalyvauja mokyklos orga-
nizuojamuose tėvų susirinkimuose, susi-
tikimuose su klasių auklėtojais, dalykų 
mokytojais, psichologais ir kitais specia-
listais. 
Tėvams laiku teikiama įvairiapusė ir išsa-
mi informacija.  
Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė 
mokykla 

Tėvų švietimas vyksta sistemingai. 
Dalis tėvų dalyvauja mokyklos organi-
zuojamuose tėvų susirinkimuose, susiti-
kimuose su klasių auklėtojais, dalykų 
mokytojais, psichologais ir kitais specia-
listais. 
Tėvams teikiama ribota ir neišsami infor-
macija. 
Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė 
mokykla 
 

4.5. Tėvų 
pedagoginis 
švietimas 

4.5.2. Tėvų 
švietimo politika 

Mokyklos organizuojamas tėvų pedago-
ginis, psichologinis ir kitoks švietimas, 
skirtas padėti mokiniams 
 
Ekspertų komentaras: 
Tėvų švietimo formų įvairovė, patrauklu-
mas, prieinamumas, tėvų pedagoginio 
švietimo paklausos atitikimas pasiūlai. 

Mokykloje nuolat vyksta tėvų pedagogi-
nis, psichologinis, karjeros planavimo 
švietimas, skirtas padėti mokiniams mo-
kytis (klasių tėvų susirinkimai, visuoti-
niai tėvų susirinkimai, grupių ir individu-
alios konsultacijos su klasių auklėtojais, 
dalykų mokytojais, socialiniu pedagogu, 
specialiuoju pedagogu ir kitais specialis-
tais). Tėvams laiku teikiama įvairiapusė, 
išsami informacija. Tėvai supažindinami 

Mokykloje nėra sistemingo tėvų pedago-
ginio, psichologinio, karjeros planavimo 
švietimo, skirto padėti mokiniams. Tė-
vams teikiama informacija yra neišsami. 
Tėvai tik epizodiškai supažindinami su 
pagrindiniais mokyklos dokumentais apie 
mokinių mokymąsi. 
Kelmės r. Šaukėnų vidurinė mokykla 

Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
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su pagrindiniais mokyklos dokumentais 
apie mokinių mokymąsi (Bendrosiomis 
programomis ir Išsilavinimo standartais, 
individualiomis mokytojų vertinimo nor-
momis). 
Kelmės r. Šaukėnų vidurinė mokykla  
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5 sritis Strateginis mokyklos valdymas

Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Dauguma mokyklos bendruomenės narių 
(mokiniai, mokytojai, personalas) nuro-
do, kad jie dalyvavo kuriant mokyklos 
viziją, misiją, formuluojant ir koreguo-
jant tikslus. 
Mokiniai nurodo, kad visa tai jie aptarė 
per klasių susirinkimus, paskui pritarė 
per bendrą mokyklos susirinkimą.  
Visi bendruomenės nariai savais žodžiais 
apibūdina mokyklos viziją ir svarbiau-
sius tikslus. 
Dauguma bendruomenės narių nurodo, 
kuo šie bendri susitarimai yra labai svar-
būs mokyklos ir kiekvieno bendruome-
nės nario gyvenimui. 
Mokyklos ir mokytojų veiklos planuose 
ryški siekiamos vizijos, misijos ir tikslų 
dermė. 
Kretingos r. Baublių pagrindinė mokykla 
 

Dalis mokytojų ir mokinių dalyvavo ku-
riant mokyklos viziją ir misiją. 
Vizija, misija ir tikslai aptarti administra-
cijos sudarytoje darbo grupėje, neaptarti 
per klasių susirinkimus ir nepriimti per 
bendrą mokyklos susirinkimą. 
Dauguma bendruomenės narių nevertina 
vizijos,  misijos ir nesupranta bendrai 
siekiamų tikslų reikšmės. 
Mokyklos ir mokytojų veiklos planuose 
nėra siekiamos vizijos, misijos ir tikslų 
dermės. 
Kretingos r. Baublių pagrindinė mokykla 

5.1. Mokyk-
los strategija 

5.1.1. Mokyklos 
vizija, misija ir 
tikslai 

Vizijos, misijos, tikslų kūrimo būdai. Jų 
visuotinumo ir priimtinumo mokyklos 
bendruomenei laipsnis 
 
Ekspertų komentaras: 
Šio rodiklio esmė – kaip mokyklos ben-
druomenės nariai dalyvauja kuriant mo-
kyklos viziją, misiją ir tikslus, koks jų 
vaidmuo priimant bendrus susitarimus.  
Labai svarbu, kokios yra mokykloje nusi-
stovėjusios tradicijos, susijusios su dis-
kusijomis apie mokyklos viziją, misiją ir 
tikslus. Galbūt yra sudaroma darbo gru-
pė, kuri parengia projektą, o šis svarsto-
mas su mokytojais, mokiniais, tėvais ir 
pan. O gal tai padaro mokyklos admi-
nistracija ir supažindina mokytojus, mo-
kinius bei kitus mokyklos bendruomenės 
narius. 
Labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kiek 
mokyklos bendruomenėje yra įsitvirtinu-
sios mokyklos vizijos bei misijos sampra-
tos, kiek priimtini išsikelti tikslai. 

Darbo grupėje, kuri numato mokyklos 
viziją, misiją ir tikslus, dalyvauja apie 75 
proc. mokyklos bendruomenės narių. Su 
mokyklos misija ir tikslais supažindina-
mi mokytojai – per mokytojų tarybos po-
sėdį, tėvai – per tėvų susirinkimą, moki-
niai – per klasių  valandėles. 
Mokyklos tikslai aktualūs mokyklai, at-
spindi mokyklos vertybes,  atitinka vi-
daus audito išvadas, dera su valstybės ir 
regiono švietimo politika. Mokyklos 
tikslai skatina kokybinius ugdymo proce-
so pokyčius, numato mokinių ugdymosi 
kaitą. 
Mokyklos prioritetai tiesiogiai  atitinka 
valstybės ir regiono plėtros prioritetus. 
Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mo-
kykla 
 

Kuriant mokyklos viziją, misiją dalyvau-
ja  tik  apie 30 proc. mokyklos bendruo-
menės narių. Mokyklos darbuotojus mo-
kyklos vadovas supažindina su vizija, 
misija, tikslais. Maža dalis tėvų yra susi-
pažinę su mokyklos tikslais. Jie dera su  
valstybės švietimo politika, tačiau  ne vi-
sada aktualūs mokyklai, neatitinka vi-
daus audito išvadų. 
Mokyklos tikslai neskatina kokybinių 
mokymosi pasiekimų pokyčių. 
Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mo-
kykla 
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Dauguma mokyklos bendruomen s nari  Dalis mokytoj  ir mokini  dalyvavo ku-5.1. Mokyk- 5.1.1. Mokyklos Vizijos, misijos, tiksl  k rimo b dai. J  5.1.2. Planavimo 

procedūros 
Mokyklos bendruomenės dalyvavimas 
planuojant mokyklos veiklą. Mokytojų 
bendradarbiavimas 
 
 
Ekspertų komentaras: 
Mokyklos veiklos planavimas yra pra-
smingas tik tada, kai jame dalyvauja 
kiekvienas mokyklos bendruomenės na-
rys. Dalyvavimas gali būti tiesioginis – 
dalyvavimas darbo grupėje, arba netie-
sioginis – kai diskusijų metu išsakytos 
idėjos yra įtvirtinamos konkrečiomis 
veiklomis, numatytomis mokyklos veiklos 
planuose. Taip pat svarbu atkreipti dė-
mesį į tai, kokiu būdu bendruomenės na-
riai įtraukiami į planavimo procesą, ar 
mokyklos bendruomenės nariai diskutuo-
ja, išklauso vieni kitus, reaguoja į įvai-
rias nuomones, bendrauja ir bendradar-
biauja tarpusavyje. 
 

Dauguma mokyklos bendruomenės narių 
teigia, kad mokykloje tikslingai   funk-
cionuoja  bendravimo ir bendradarbiavi-
mo sistema, t.y. bendruomenės narių ry-
šiai yra tikslingi, įvairūs, darantys teigia-
mą poveikį mokyklos veiklos planavi-
mui, skatinantys bendrauti ir bendradar-
biauti. 
Dauguma mokytojų teigia, kad planuo-
dami bendrauja ir bendradarbiauja įvai-
riais lygmenimis: dalykų metodinėse 
grupėse, klasės vadovų taryboje, metodi-
nėje ir mokytojų taryboje, kitose mokyk-
loje funkcionuojančiose darbo grupėse; 
visada sugebama susitarti, rasti bendrą 
sprendimą. 
Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokyk-
la 
 

Dalis mokyklos bendruomenės narių tei-
gia, kad mokyklos bendravimo ir bendra-
darbiavimo sistema veikia spontaniškai, 
neplaningai, dalies bendruomenės narių 
ryšiai dažnai būna pavieniai, pagal inte-
resus, darantys menką poveikį mokyklos 
veiklos planavimui. 
Dalis mokytojų teigia, kad bendravimas 
ir bendradarbiavimas planuojant ne viso-
se grupėse yra prasmingas ir tikslingas. 
Vis dar laukiama nurodymų iš viršaus ar-
ba vyrauja pavienės nuomonės, nesuge-
bama susitarti, rasti bendrą nuomonę. 
Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokyk-
la 

 

5.1.3. Planų 
kokybė ir dermė 

Įsivertinimo ir vertinimo išvadų naudoji-
mas pagrindžiant strateginį planą. Strate-
ginio ir metinio plano dermė. Planų sąsa-
jos su regiono ir šalies strateginiais pri-
oritetais. Ryšys su ankstesniųjų metų pla-
nų įgyvendinimo rezultatais  
 
Ekspertų komentaras: 
Mokyklos veiklos planavimas yra pra-
smingas tik tada, kai remiasi patikimais 
duomenimis, kuriuos mokykla sukaupia 
vidaus audito, išorės audito (jei mokykla 
yra įvertinta) ar kitokių vidinių bei išori-
nių vertinimų procese. Taip pat planuo-
jant mokyklos veiklą svarbu išsaugoti 
veiklos tęstinumą, jei ji tebėra aktuali.  
Planuojant mokyklos veiklą daugumai 
mokyklos bendruomenės narių yra aktua-

Mokyklos strateginio plano prioritetai, 
tikslai ir uždaviniai nustatyti pagal mo-
kyklos veiklos kokybės įsivertinimo ir iš-
orinio vertinimo išvadas. Metinės veiklos 
programos tikslai ir uždaviniai dera su 
mokyklos strateginio plano ir rajono bei 
šalies švietimo sistemos strateginiais pri-
oritetais. Daugumos mokytojų, metodi-
nių grupių  individualūs planai dera su 
metine veiklos programa ir atitinka stra-
teginius mokyklos tikslus. 
Kiekvienais metais mokyklos administ-
racija supažindina bendruomenės narius 
su planų įgyvendinimo  rezultatais, patei-
kia išvadas, numato tolesnės veiklos gai-
res. 
Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokyk-
la 

Mokyklos planų ir individualių mokytojų 
planų dermė nėra aiški. Ne visos metodi-
nės grupės, savivaldos institucijos gerai 
planuoja savo  veiklą.  
Ne visada atliekama planų įgyvendinimo 
analizė, nėra grįžtamojo ryšio. 
Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokyk-
la 
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Dauguma mokyklos bendruomen s nari  Dalis mokytoj  ir mokini  dalyvavo ku-5.1. Mokyk- 5.1.1. Mokyklos Vizijos, misijos, tiksl  k rimo b dai. J  liausias metinis veiklos planas, tačiau jis 

turi būti suprantamas kaip strateginio 
plano vienerių metų detalizavimas. Jų 
dermė  yra būtina! Taip pat reikėtų ne-
pamiršti, kad strateginio plano tikslai, 
uždaviniai, kriterijai turėtų derėti su re-
giono ir šalies švietimo prioritetais, ta-
čiau būti realūs. 

Strateginis gimnazijos planas pagrįstas 
įsivertinimo ir vertinimo išvadomis. 
Tikslai ir uždaviniai dera tarpusavyje, 
taip pat su Valstybinės švietimo strategi-
jos nuostatų ir rajono plėtros plano pa-
grindiniais siekiais. Visiems uždaviniams 
numatytos priemonės, jos realiai įgyven-
dinamos, suplanuotos atsižvelgiant į turi-
mus išteklius. Apibrėžti sėkmės kriteri-
jai. Akivaizdi strateginio ir metinio planų 
dermė. Strateginis planas kasmet kore-
guojamas atsižvelgiant į ankstesnių metų 
planų įgyvendinimo rezultatus, išteklius, 
veiklos tobulinimo prioritetus, dėl kurių 
yra susitarusi gimnazijos bendruomenė. 
Kretingos r. Salantų gimnazija 
 

Rengiant strateginį gimnazijos planą pa-
sinaudota  įsivertinimo ir vertinimo išva-
domis. Ne visi uždaviniai dera su tiks-
lais. Priemonės uždaviniams numatytos, 
tačiau kai kurios sunkiai įgyvendinamos, 
nes numatytos neatsižvelgiant į turimus 
išteklius. Strateginis ir metinis planai de-
ra tarpusavyje, tačiau jiems trūksta pa-
grįstumo, nes nepakankamai atsižvelgta į 
ankstesnių metų planų įgyvendinimo re-
zultatus, neįvertinti turimi ištekliai. 
Kretingos r. Salantų gimnazija 

 Apie 75 proc. mokyklos mokytojų akty-
viai dalyvauja įgyvendinant strateginį 
mokyklos planą ir prisiima už tai atsako-
mybę, bendradarbiauja rengdami projek-
tus ir metinę veiklos  programą. Nuosek-
liai vykdo pasirinktus uždavinius. Mo-
kykloje ištekliai paskirstomi pagal mo-
kykloje patvirtintą tvarką. 
Kalendorinių metų pabaigoje analizuoja-
mi, tikslinami ištekliai ir numatomi nauji 
strateginiai uždaviniai, analizuojama ir 
koreguojama strateginio plano vykdymo 
eiga. 
Mokyklos strateginio plano įgyvendini-
mas užtikrina aukštą  mokinių pasiekimų 
kokybę.  
Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mo-
kykla 

Apie 30 proc. mokyklos mokytojų akty-
viai dalyvauja įgyvendinant strateginį 
mokyklos planą ir prisiima už tai atsako-
mybę, kuria veiklos projektus. 
Kai kurie uždaviniai įgyvendinami nuo-
sekliai, tačiau yra nepasisekusių ir ne-
baigtų darbų, nesilaikoma išteklių pa-
skirstymo tvarkos. Mokyklos strateginio  
plano vykdymas nekoreguojamas. 
Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mo-
kykla 

 

5.1.4. Plano 
įgyvendinimas ir 
jo poveikis 

Plano įgyvendinimo lygis ir įtaka mo-
kyklos bendruomenės sutelktumui bei 
mokyklos raidai 
 
Ekspertų komentaras: 
Vertinant mokyklos veiklos metinio plano 
įgyvendinimo lygį palyginami pasiekti 
rezultatai ir numatyti kriterijai.  
Svarbu, kad mokyklos bendruomenė kar-
tu ir kiekvienas jos narys atskirai jaustų 
savo indėlį į plane numatytų rezultatų 
pasiekimą, taip pat ir atsakomybę, jei ko 
nors pasiekti nepavyko, bei drąsiai ir at-
virai diskutuotų apie sėkmes ir nesėkmes 
bei tolesnę mokyklos raidą. 
 
 

Mokyklos strateginio plano ir metinės 
veiklos programos tikslus bei uždavinius  
žino visi bendruomenės nariai.  
Dauguma mokytojų yra susibūrę į darbo 
grupes, kurios planuoja ir organizuoja 

Su mokyklos planų tikslais ir uždaviniais 
yra susipažinusi tik dalis bendruomenės 
narių. 
Dalis mokytojų savo vadybinę ir pedago-
gin  veikl  planuoja neatsakingai, vengia G
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Dauguma mokyklos bendruomen s nari  Dalis mokytoj  ir mokini  dalyvavo ku-5.1. Mokyk- 5.1.1. Mokyklos Vizijos, misijos, tiksl  k rimo b dai. J  grupes, kurios planuoja ir organizuoja 
veiklą, pasirenka tikslingas priemones ir 
formas pagal strateginius mokyklos pri-
oritetus,  pasiskirsto atsakomybę už nu-
matytus terminus ir priemonių įgyvendi-
nimą. 
 Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokyk-
la 
 

ginę veiklą planuoja neatsakingai, vengia 
atsakomybės, t. y. plaukia pasroviui. 
Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokyk-
la 

5.2.1. Įsivertinimo 
procesas 

Mokytojų bendruomenės dalyvavimo 
vertinant mokyklos veiklą lygis. Perso-
nalo santykiai vertinimo metu. Vertinimo 
proceso sukelti santykių, sutelktumo, su-
sikalbėjimo, požiūrio į darbą pokyčiai 
 
 
Ekspertų komentaras: 
Dažnai mokyklų bendruomenės pamiršta, 
kad įsivertinimo, t. y. vidaus audito, tiks-
las yra ne kolegų kaltinimai ar bausmės, 
bet mokyklos veiklos tobulinimas. Labai 
svarbu, kokia mokyklos bendruomenės 
dalis ir kaip dalyvauja atliekant mokyk-
loje vidaus auditą, ar ji yra pasirengusi 
vertinti mokyklos veiklą. Mokyklos vi-
daus audito procesui gali vadovauti ko-
ordinacinė grupė, tačiau vidaus audito 
atlikimas turi būti visų mokyklos ben-
druomenės narių bendras darbas. Svar-
bu taip pat stebėti, kaip keičiasi mokyk-
los bendruomenės narių tarpusavio ben-
dravimas vidaus audito metu, ar gebama 
nuoširdžiai įsivertinti save ir atvirai apie 
tai diskutuoti, ar vyksta teigiami tarpusa-
vio santykių, nuostatų ir požiūrių poky-
čiai, ar vidaus auditas iš tiesų reiškia 
mokyklai tobulėjimo kelią. 

Mokytojų bendruomenė dalyvauja vi-
daus audito seminaruose. Koordinacinė 
vidaus audito grupė nuolatos supažindina 
mokytojų bendruomenę su VA naujovė-
mis. KVA grupės siūlymu ir direktoriaus 
įsakymu mokytojų bendruomenės nariai 
yra paskiriami į VA darbo grupes, kurios 
per giluminio audito laikotarpį nagrinėja 
tam tikrą veiklos rodiklį. Mokytojai visus 
mokslo metus analizuoja, vertina ir lygi-
na savo, visos mokyklos ar padalinio 
(pavyzdžiui, administracijos, metodinės 
grupės, ūkinės grupės ir kt.) darbą. 
Mokyklos darbuotojai (mokytojai ir ap-
tarnaujantysis personalas) visada gerano-
riški, tolerantiški, supranta VA reikšmę 
mokyklai tobulinti. 
Mokyklos darbuotojų sėkmės ir nesėk-
mės aptariamos mokyklos padaliniuose, 
ieškoma bendrų sprendimo būdų, teikia-
mi siūlymai mokyklos administracijai. 
Jei būtina, mokyklos vadovai asmeniškai 
su kiekvienu darbuotoju (mokytojais ir 
aptarnaujančiuoju personalu) aptaria jo 
sėkmes bei atsiradusias problemas ir pa-
teikia siūlymų, kaip tai ištaisyti. 
Kaišiadorių r. Kruonio vidurinė mokykla 

30 proc. mokytojų bendruomenės daly-
vauja vidaus audito seminaruose. Koor-
dinacinė vidaus audito grupė tik retkar-
čiais supažindina mokytojų bendruome-
nę su VA naujovėmis. Iš mokytojų ben-
druomenės narių KVA grupė suformuoja 
VA darbo grupes, kurios per giluminio 
audito laikotarpį nagrinėja tam tikrą 
veiklos rodiklį. Mokytojai neplaningai 
analizuoja, vertina ir lygina savo, visos 
mokyklos ar padalinio (pavyzdžiui, ad-
ministracijos, metodinės grupės, ūkinės 
grupės ir kt.) darbą. 
Ne visi mokyklos darbuotojai (30 proc.) 
(mokytojai ir aptarnaujantysis persona-
las) yra geranoriški, tolerantiški, supranta 
VA reikšmę mokyklai tobulinti. 
Mokyklos darbuotojų sėkmės ir nesėk-
mės aptariamos mokyklos padaliniuose, 
bet mokyklos administracijai siūlymų ne-
teikiama. 
Mokyklos vadovai nepastebi darbuotojų 
sėkmių, o nesėkmes aptaria viešai. 
Kaišiadorių r. Kruonio vidurinė mokykla 

5.2. Mokyk-
los įsivertini-
mas (vidaus 
auditas) 

5.2.2. Įsivertinimo 
rezultatų 
naudojimas 

Įsivertinimo ir kitų mokyklos vertinimo 
išvadų analizavimas ir naudojimas pla-
nuojant bei tobulinant mokyklos veiklą 

Kasmet spalio mėnesį atlikusi platųjį au-
ditą KVA grupė pateikia rezultatus mo-
kytojų tarybai, kuri priima sprendimą dėl 

KVA grupė kartą per metus atlieka platų-
jį auditą ir priima sprendimą dėl gilumi-
nio audito temos. Vidaus audito darbo G
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Ekspertų komentaras: 
Šis rodiklis glaudžiai siejasi su rodikliu 
„5.1.3. Planų kokybė ir dermė“. Mokyk-
los vidaus audito bei kitų vertinimų pro-
cesas gali vykti tik dėl to, kad teisės aktai 
mokyklos vadovą įpareigoja tai organi-
zuoti savo mokykloje, arba dėl to, kad 
mokyklos bendruomenė yra sąmoninga ir 
skiria daug dėmesio įvairių vertinimų 
metu surinktai informacijai apibendrinti, 
analizuoti ir tolesnei veiklai planuoti. 
Svarbu, kad visi mokyklos bendruomenės 
nariai būtų supažindinami su išvadomis 
ir galėtų išsakyti savo nuomonę dėl mo-
kyklos veiklos tobulinimo krypčių. 
 

giluminio audito temos. Vidaus audito 
darbo grupė giluminio audito rezultatus, 
išvadas ir rekomendacijas, suderinusi su 
KVA grupe, pateikia per mokytojų tary-
bos posėdžius (pagal mokyklos veiklos 
planą). Metodinės grupės ir kiti mokyk-
los padaliniai, išanalizavę VA darbo gru-
pės nurodytas problemas ir pateiktas re-
komendacijas, kitų patikrinimų rezultatus 
bei išvadas, planuoja savo veiklą. 
Mokyklos strateginis planas kuriamas at-
sižvelgiant į vidaus ir išorės audito metu 
nurodytas teigiamąsias ypatybes ir taisy-
tinus dalykus. 
Su VA išvadomis po mokytojų tarybos 
posėdžio supažindinami mokiniai (jei 
toks priimtas nutarimas) ir tėvai (per tėvų 
susirinkimus kiekvieną rudenį). Informa-
cija apie VA rezultatus kartą per metus 
pateikiama steigėjui („Anketa mokyklai. 
Vidaus audito rezultatai“). 
Kaišiadorių r. Kruonio vidurinė mokykla 
 

grupė giluminio audito rezultatus ir išva-
das pateikia per mokytojų tarybos posė-
džius (pagal mokyklos veiklos planą). 
Metodinės grupės ir kiti mokyklos pada-
liniai išanalizuoja VA darbo grupės nu-
rodytas problemas, kitų patikrinimų re-
zultatus bei išvadas, bet nesiremia jomis 
planuodama savo veiklą. 
Mokyklos strateginis planas kuriamas at-
sižvelgiant tik į vidaus audito nurodytas 
teigiamąsias ypatybes ir taisytinus daly-
kus. 
Su VA išvadomis mokiniai bei tėvai su-
pažindinami priešokiais. 
Kaišiadorių r. Kruonio vidurinė mokykla 

Mokyklos vadovų santykiai su mokyklos 
darbuotojais, mokiniais bei jų tėvais 
grindžiami savitarpio supratimu. Pri-
imant sprendimus išklausoma mokytojų, 
tėvų atstovų, mokinių nuomonė, organi-
zuojama diskusija ir priimami susitari-
mai. Mokykloje veikia mokinių, tėvų ir 
mokytojų savivalda.  Mokykloje sudary-
tos ir veikia darbo grupės  numatytiems 
uždaviniams įgyvendinti. 
Metodinė taryba vertina informacijos 
sklaidos mokykloje veiksmingumą. 
Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mo-
kykla 
 

Mokyklos vadovai nesistengia išklausyti 
mokytojų, tėvų pastabų, sprendimus pri-
ima neįvertinę kitų nuomonės. Tėvai ir 
mokiniai epizodiškai dalyvauja mokyk-
los valdyme. Mokiniai, mokytojai ir tė-
vai menkai informuoti apie mokyklos 
veiklą. 
Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mo-
kykla 

5.3. Vadova-
vimo stilius 

5.3.1. Valdymo 
demokratiškumas 

Sprendimų priėmimo būdai ir kultūra. 
Mokyklos savivalda. Tėvų įtraukimas į 
mokyklos valdymą ir veiklą. Vietos ben-
druomenės vaidmuo mokyklos savival-
doje. Mokinių savivalda. Informacijos 
sklaidos kultūra 
 
Ekspertų komentaras: 
Šiuo rodikliu išryškinamos mokykloje eg-
zistuojančios sprendimų priėmimo tradi-
cijos, bendruomenės, atskirų suintere-
suotų grupių vaidmuo priimant sprendi-
mus ir informacijos apie priimtus spren-
dimus sklaidos kultūra.  
 

Vadovų santykiai su mokyklos darbuoto-
jais, mokiniais bei jų tėvais grindžiami 
savitarpio susitarimais ir supratimu. Mo-

Mokykloje veikianti valdymo struktūra 
nepakankamai tenkina bendruomenės na-
rius. Mokyklos savivaldos institucij  
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Dauguma mokyklos bendruomen s nari  Dalis mokytoj  ir mokini  dalyvavo ku-5.1. Mokyk- 5.1.1. Mokyklos Vizijos, misijos, tiksl  k rimo b dai. J  savitarpio susitarimais ir supratimu. Mo-
kyklos valdyme ir veikloje dalyvauja vi-
sos savivaldos grandys: mokytojai, mo-
kiniai, tėvai, o dokumentuose aiškiai api-
brėžtos savivaldos institucijų rinkimų 
procedūros ir savivaldos funkcijos. 
Mokinių savivaldos rinkimuose dalyvau-
ja apie 90 proc. mokinių. 
Mokyklos ryšiai su socialiniais partne-
riais, vietos institucijomis bei kultūrinė ir 
ugdomoji veikla atsispindi dokumentuo-
se, o visuomenei, tėvams pateikiama iš-
sami informacija (apie mokyklos gyveni-
mą) periodinėje spaudoje, interneto tin-
klalapyje, elektroniniame dienyne ir kt. 
Raseinių katalikiškos dvasios pradinė 
mokykla 
 

rius. Mokyklos savivaldos institucijų 
veikla epizodiška. Mokyklos ryšiai su 
vietos institucijomis bei vietos bendruo-
mene atsitiktiniai, pavieniai. Savivaldos 
ir bendruomenės narių funkcijos mokyk-
los dokumentuose apibrėžtos tik iš da-
lies. Renkant savivaldą dalyvauja tik 45–
50 proc. mokinių. Nėra informacijos apie 
mokyklos veiklą sklaidos. 
Raseinių katalikiškos dvasios pradinė 
mokykla 
 

Mokyklos vadovai  ir mokytojai pripažįs-
ta lyderius, skatina jų veiklą. Lyderiai – 
aktyvieji mokytojai – sugeba įvertinti pa-
dėtį, teikia siūlymų, prisiima atsakomybę 
už rezultatus. Jie teigiamai nuteikia mo-
kytojus kaitai mokykloje. Lyderiai – dar-
bo grupėmis mokykloje iniciatoriai. 
Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mo-
kykla 

Mokyklos vadovai skatina darbuotojų 
pasitikėjimą savimi, bet tam trūksta 
kryptingumo. 
Nepakankamai aiški darbuotojų atsako-
mybės ir iniciatyvos vertinimo vizija, ne 
visada pripažįstami lyderiai, jų gebėjimai 
bei indėlis į komandos darbą. Nesudaro-
mos sąlygos darbuotojų iniciatyvai reikš-
tis. 
Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mo-
kykla 
 

 

5.3.2. Lyderystė 
mokykloje 

Iniciatyvos ir atsakomybės pasiskirsty-
mas mokykloje. Lyderių skaičius ir sąly-
gos jiems  augti. Vidurinės grandies va-
dovų aktyvumas ir vaidmuo mokykloje 
 
Ekspertų komentaras: 
Lyderystė mokykloje dar palyginti naujas 
reiškinys. Lyderis – nebūtinai mokyklos 
vadovas. Lyderių mokykloje gali būti ke-
letas. Nebūtina eiti kokias nors pareigas, 
kad būtum lyderis. Labai svarbu, kaip 
mokykloje skatinamos naujos, skleidžia-
mos ir remiamos jau esamos iniciatyvos, 
kaip pasiskirstoma atsakomybė už mo-
kykloje vykstančius procesus, ar sudaro-
mos galimybės vidurinės grandies vado-
vų aktyvumui reikštis, kas mokykloje yra 
mokyklos bendruomenės pripažinti lyde-
riai ir kaip jais remiamasi tobulinant 
mokyklos veiklą. 
 

Mokykloje sudarytos palankios sąlygos 
kiekvienam bendruomenės nariui siūlyti 
ir įgyvendinti savo iniciatyvas, aiškiai 
apibrėžta vidurinės grandies lyderių atsa-
komybė ir funkcijos. Mokyklos admi-
nistracija puikiai panaudoja įvairių gran-
džių lyderių galimybes, savo pavyzdžiu 
teigiamai veikia bendruomenę, objekty-
viai vertina ir skatina iniciatyvius ben-
druomenės narius. 
Mokykloje yra susitarta skatinti lyderys-

Mokykloje nepakanka sąlygų iniciatyvai 
reikštis, mokyklos vadovai tik epizodiš-
kai palaiko lyderystę. Vidurinės grandies 
lyderių atsakomybė ir funkcijos neapib-
rėžtos, nėra aiškaus susitarimo, kaip pa-
laikyti lyderystę, kaip atlikti ir vertinti 
prisiimtas funkcijas.  
Raseinių katalikiškos dvasios pradinė 
mokykla 
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druomen s narius. 
Mokykloje yra susitarta skatinti lyderys-
tę, nustatyta atsakomybė už vykdomą 
veiklą ir jos įvertinimas pagal sutartus 
kriterijus. 
Mokyklos vadovai objektyviai vertina ly-
derių savybes ir sudaro sąlygas funkci-
joms atlikti bei kylančioms problemoms 
spręsti. 
Mokykloje sukurta lyderių skatinimo sis-
tema. 
Raseinių katalikiškos dvasios pradinė 
mokykla 

5.4.1. Personalo 
komplektavimas 

Mokyklos personalo skaičiaus, išsilavini-
mo ir kvalifikacijos pakankamumas. 
Trūkstamų darbuotojų paieškos politika 
ir įdarbinimo principai 
 
Ekspertų komentaras: 
Vienas iš mokyklos sėkmės kriterijų – jos 
mokytojai ir kitas personalas, todėl labai 
svarbu įvertinti, ar mokykloje pakanka 
(atsižvelgiant į leistiną darbo krūvį) ati-
tinkamo išsilavinimo ir kvalifikacijos mo-
kytojų bei kitų darbuotojų. Jei nepakan-
ka, tai kaip mokyklos administracija 
sprendžia šią problemą. 

Mokykloje dirba optimalus išsilavinusių, 
aukštą kvalifikaciją ir būtinas kompeten-
cijas turinčių mokytojų skaičius. Pedago-
ginei pagalbai teikti mokykloje sukom-
plektuota aukštos kvalifikacijos ir geban-
čių tenkinti mokinių poreikius specialistų 
komanda. Mokykloje pakanka aptarnau-
jančiojo personalo, gebančio tenkinti 
mokyklos poreikius. Mokykloje aiški 
naujų darbuotojų paieškos sistema. Dar-
buotojai įdarbinami pagal aptartus įdarbi-
nimo principus: išsilavinimą, kvalifikaci-
ją, patirtį, dalyvavimą projektuose, veik-
lą per pamoką, įsipareigojimus mokyklai. 
Kauno Juozo Urbšio vidurinė mokykla 
 

Mokykloje dirba būtiną išsilavinimą tu-
rintys ar jo siekiantys mokytojai, dalis  
jų – žemos kvalifikacijos. Dirba tik dalis 
pedagoginei pagalbai teikti reikalingų 
specialistų. Dalis pedagoginę pagalbą 
teikiančių specialistų yra žemos kvalifi-
kacijos. Aptarnaujančiojo personalo pa-
kanka, tačiau jo teikiamos paslaugos yra 
tobulintinos.  
Reikėtų tobulinti trūkstamų darbuotojų  
paieškos bei įdarbinimo principus. 
Kauno Juozo Urbšio vidurinė mokykla 
 
 

5.4. Persona-
lo valdymas 

5.4.2. Dėmesys 
personalui 

Pagarba personalui, skatinimas ir sąlygų 
tobulinti kvalifikaciją sudarymas. Perso-
nalo patirties panaudojimas. Pradedan-
čiųjų dirbti globa ir mokymas  
 
Ekspertų komentaras: 
Svarbu, ar mokykloje yra susitarta dėl 
bendrų darbuotojų skatinimo kriterijų ir 
kaip jų laikomasi, kaip sudaromos ir už-
tikrinamos galimybės personalui plėtoti 
turimas kompetencijas ir įgyti aukštesnę 
kvalifikacij , kaip  mokyklos veikl  yra 

Mokyklos administracija pagarbiai ben-
drauja su  mokytojais, pedagoginę pagal-
bą teikiančiais specialistais, aptarnaujan-
čiuoju personalu. Mokykloje aptarta dar-
buotojų vertinimo ir įsivertinimo tvarka. 
Veikla vertinama ir įsivertinama pagal 
numatytus kriterijus. Rezultatai aptariami 
individualiai ir  darbo grupėse. Mokyklos 
darbuotojai skatinami už gerus veiklos 
rezultatus (pagal mokyklos galimybes ir 
pagal numatytus kriterijus). 
Mokytojai žino mokyklos kvalifikacijos 

Mokykloje aptarta darbuotojų stebėjimo 
ir vertinimo tvarka. Tik kartais vertinama 
ir analizuojama darbuotojų veikla. Tik iš 
dalies aptariami veiklos rezultatai. Mo-
kykloje aptarti, tačiau daugumai darbuo-
tojų nežinomi skatinimo kriterijai. Dar-
buotojai skatinami  tik kartais. 
Tinkama, bet verta išplėtoti  kvalifikaci-
jos tobulinimo tvarka mokykloje. Mo-
kykloje tik dalis mokytojų dalijasi gerąja 
patirtimi. 
Pradedantiesiems dirbti mokytojams pa- G
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įtraukiami nauji darbuotojai, kas ir kaip 
padeda jauniems mokytojams susidoroti 
su jiems kylančiais sunkumais.  
 

Mokytojai žino mokyklos kvalifikacijos 
tobulinimo tikslus ir prioritetus. Nustato-
mi ir suderinami individualūs, grupių ir 
bendrieji kvalifikacijos tobulinimo porei-
kiai. Kiekvienam mokytojui sudarytos 
sąlygos tobulinti savo kvalifikaciją ir 
įgyti būtinas kompetencijas. Mokykloje 
ir už jos ribų inicijuojama ir vyksta mo-
kytojų darbo patirties sklaida. Pradedan-
tiesiems dirbti skiriama globa – jiems 
vieneriems metams paskiriamas globė-
jas; jie supažindami su mokyklos reikala-
vimais, teisynu. 
Kauno Juozo Urbšio vidurinė mokykla 
 

Pradedantiesiems dirbti mokytojams pa-
galba neteikiama. 
Kauno Juozo Urbšio vidurinė mokykla 
 

 

5.4.3. Personalo Darbo komandomis skatinimas ir koman- Mokykloje planingai ir tikslingai organi- Mokykloje organizuojamas darbas ko-

 

5.4.3. Personalo 
darbo 
organizavimas 

Darbo komandomis skatinimas ir koman-
dų darbo tikslingumas. Pareigų ir darbo 
krūvių paskirstymas. Aptarnaujančiojo 
personalo veiklos veiksmingumas 
 
Ekspertų komentaras: 
Mokykloje vyksta daug procesų, kurie tu-
ri būti koordinuojami, todėl yra buria-
mos atitinkamos mokytojų ir kitų specia-
listų komandos. Ssvarbu, kokiu principu 
sudaromos komandos nuolatiniams ir 
vienkartiniams darbams atlikti, kokios 
problemos dažniausiai sprendžiamos ko-
mandiniu būdu, ar visų interesams yra 
atstovaujama, kaip pasiskirstoma parei-
gomis ir darbo krūviu, ar ir kaip pavyks-
ta išspręsti pasyvių bendruomenės narių 
įtraukimo į komandinį darbą klausimą. 
Labai svarbus ir aptarnaujančiojo perso-
nalo vaidmuo užtikrinant kokybišką bei 
saugų ugdymo procesą. 

Mokykloje planingai ir tikslingai organi-
zuojamas darbas komandomis. Mokyto-
jai veiksmingai dirba metodinėse grupė-
se, projekto ar įvairių programų įgyven-
dinimo darbo grupėse ir pasiekia numa-
tytus tikslus.  
Visi mokytojai yra susipažinę su pareigi-
nėmis instrukcijomis ir jas vykdo. 
Aiškūs mokytojų darbo krūvio paskirsty-
mo kriterijai, atsižvelgiama į kvalifikaci-
ją, gebėjimus, patirtį, pageidavimus dėl 
darbo krūvio nepažeidžiant valstybės 
reglamentuojančiuose dokumentuose nu-
matytųjų ir lygių galimybių principų. 
Aptarnaujančiojo personalo pareiginės 
instrukcijos yra tiksliai ir aiškiai apibrėž-
tos, visiems suprantamos. 
Veiksmingas aptarnaujančiojo personalo 
įnašas užtikrinant ugdymo procesą. 
Kauno Juozo Urbšio vidurinė mokykla 
 
 

Mokykloje organizuojamas darbas ko-
mandomis. Dauguma mokytojų dirba 
metodinėse, projekto ar darbo grupėse, 
tačiau jų veikla nepakankamai rezultaty-
vi. 
Mokytojai susipažinę su pareiginėmis in-
strukcijomis ir iš dalies jas vykdo. 
Neaiškūs mokytojų darbo krūvio paskirs-
tymo kriterijai, ne visada atsižvelgiama į 
kvalifikaciją, patirtį. 
Pareigų ir darbo krūvių paskirstymas ten-
kina ne viso personalo poreikius. 
Aptarnaujančiojo personalo pareigos 
tiksliai ir aiškiai apibrėžtos, tačiau ne vi-
siems išaiškintos, jo veikla tobulintina. 
Kauno Juozo Urbšio vidurinė mokykla 
 

5.5.1. Lėšų 
vadyba 

Biudžeto ir ne biudžeto lėšų panaudoji-
mas, ne biudžeto (fondų, projektų ir 
pan.) lėšų pritraukimas 
 

Mokyklos administracija biudžeto lėšas 
tvarko pagal savivaldybės ir valstybės 
reglamentuotą tvarką.  
Mokyklos administracija, atsižvelgdama 

Mokyklos administracija pažeidinėja sa-
vivaldybės ir valstybės numatytą biudže-
to lėšų panaudojimo tvarką. 
 Mokyklos administracija atsižvelgia ne  

5.5. Materia-
linių išteklių 
valdymas G
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Dauguma mokyklos bendruomen s nari  Dalis mokytoj  ir mokini  dalyvavo ku-5.1. Mokyk- 5.1.1. Mokyklos Vizijos, misijos, tiksl  k rimo b dai. J   

Ekspertų komentaras: 
Mokyklos biudžeto lėšų panaudojimas 
yra reglamentuotas atitinkamais teisės 
aktais, todėl analizuojant šį rodiklį turėtų 
būti aiškinamasi, kaip mokykla pritrau-
kia ne biudžeto lėšas, kokios yra nusisto-
vėjusios mokyklos papildomo finansavi-
mo šaltinių pritraukimo tradicijos bei 
kaip gautos lėšos yra panaudojamos, ar 
lėšų panaudojimas tenkina mokyklos 
bendruomenės lūkesčius. 
 

Mokyklos administracija, atsižvelgdama 
į mokyklos bendruomenės poreikius, siū-
lymus, kasmet numato biudžeto ir ne 
biudžeto lėšų panaudojimo poreikius ir 
prioritetus. 
Ne biudžeto lėšos (2 proc. gyventojų pa-
jamų mokesčio, fizinių asmenų, organi-
zacijų parama, transporto, patalpų 
nuoma) mokyklos tarybai pritarus skiria-
mos ugdymo reikmėms.  
Informacija apie išteklius prieinama 
kiekvienam pedagogui; mokyklos vado-
vas kasmet mokyklos bendruomenei pa-
teikia finansinę mokyklos ataskaitą.  
Mokykloje yra darbo grupė, kuri rūpinasi 
projektų lėšų pritraukimu. 90 proc. pa-
teiktų projektų gauna finansavimą. 
Šilutės r. Rusnės pagrindinė mokykla 

 Mokyklos administracija atsižvelgia ne į 
visus  mokyklos bendruomenės porei-
kius, siūlymus numatydama biudžeto ir 
ne biudžeto lėšų panaudojimo poreikius 
bei prioritetus.  
Ne biudžeto lėšos (2 proc. gyventojų pa-
jamų mokesčio, fizinių asmenų, organi-
zacijų parama, transporto, patalpų 
nuoma) skirstomos be mokyklos tarybos 
pritarimo, panaudojamos ne ugdymo 
reikmėms. 
Informacija apie išteklius neprieinama 
kiekvienam pedagogui; mokyklos vado-
vas mokyklos bendruomenei pateikia fi-
nansinę mokyklos ataskaitą ne kasmet. 
Mokykloje nėra darbo grupės, kuri rūpin-
tųsi projektų lėšų pritraukimu.  
60 proc. pateiktų projektų gauna finansa-
vimą. 
Šilutės r. Rusnės pagrindinė mokykla 
 

5.5.2. Turto 
vadyba 

Materialinių išteklių kiekis, tinkamumas, 
pritaikymas, atnaujinimas ir turtinimas, 
jų prieinamumas ir naudojimo veiksmin-
gumas. Informacijos šaltinių įvairovė, jų 
prieinamumas ir panaudojimas 
 
Ekspertų komentaras: 
Mokyklų aprūpinimui nuolat yra skiria-
ma dėmesio visais lygmenimis, tačiau 
svarbu ne tik materialinių išteklių kiekis, 
bet ir jų panaudojimas, prieinamumas 
bei naudojimo veiksmingumas.  
Labai svarbu, kokie informacijos šalti-
niai yra panaudojami ugdymo procese, 
koks jų prieinamumas mokiniams ir mo-
kytojams. 
 

Mokyklos materialiniai ištekliai atitinka 
mokyklų aprūpinimo standartus. Mokyk-
la turi aprūpinimo būtiniausiomis ugdy-
mo priemonėmis planą. 
Mokykla turi pakankamai  šiuolaikiškų  
mokymo priemonių.  
Mokykliniai baldai atnaujinti 90 proc. 
kabinetų. 
Visų kabinetų baldai pritaikyti moki-
niams, atitinka jų ugdymo poreikius bei 
higienos normas. 
Mokykla turi internetą, intranetą, biblio-
teką, skaityklą ir kt.  
90–95 proc. mokinių, mokytojų naudoja-
si mokykloje esančiais informacijos šalti-
niais rengdamiesi pamokoms, vykdyda-
mi projektus.  
Šilutės r. Rusnės pagrindinė mokykla 
 

Mokyklos  materialiniai ištekliai iš dalies 
atitinka mokyklų aprūpinimo standartus.  
Mokykla neplanuoja  aprūpinimo būti-
niausiomis ugdymo priemonėmis. 
Mokyklai trūksta šiuolaikiškų mokymų 
priemonių. 
Mokykliniai baldai atnaujinti 60 proc. 
kabinetų. 50 proc. kabinetų baldų yra pri-
taikyti mokiniams, atitinka jų ugdymo 
poreikius bei higienos normas. 
Mokykla nepakankamai aprūpinta pa-
grindiniais informacijos šaltiniais. 
50 proc. mokinių, mokytojų naudojasi 
mokykloje esančiais informacijos šalti-
niais rengdamiesi pamokoms, vykdyda-
mi projektus. 
Šilutės r. Rusnės pagrindinė mokykla 
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Temos Veiklos  rodikliai Rodiklių paaiškinimai  4 lygis 2 lygis          
Dauguma mokyklos bendruomen s nari  Dalis mokytoj  ir mokini  dalyvavo ku-5.1. Mokyk- 5.1.1. Mokyklos Vizijos, misijos, tiksl  k rimo b dai. J  5.5.3. Patalpų 

naudojimas 
Racionalus mokyklos ploto, vidaus ir iš-
orės erdvių, patalpų pritaikymas ir nau-
dojimas ugdymo procesui 
 
Ekspertų komentaras: 
Svarbu atkreipti dėmesį į mokyklos pa-
talpų atitiktį higienos reikalavimams, 
pritaikymą pagal mokyklos specifiką, po-
reikius, naujų erdvių „atradimą“ ir pa-
rengimą įvairiam darbui, ypač sudarant 
galimybę naudotis įvairiais informacijos 
šaltiniais nepamokiniam darbui. 

Klasių patalpos erdvios, yra atskiros vie-
tos poilsiui. Mokiniams pakanka moky-
mosi vietų. Jos atitinka higienos reikala-
vimus.  
Ugdymo procesas, kultūros ir sporto ren-
giniai vyksta saugioje ir jaukioje aplin-
koje. 
Pastato būklė ir estetinis vaizdas yra la-
bai geras. 
Mokytojai turi savo darbo vietas; jos pa-
togios, aprūpintos IKT.  
Šilutės r. Rusnės pagrindinė mokykla 
 

Klasių patalpos nedidelės, trūksta vietų 
poilsiui. 
Mokiniams pakanka mokymosi vietų,  
tačiau 50 proc. jų neatitinka higienos rei-
kalavimų.  
Pastato išorei reikia remonto. 
Ne visi mokytojai turi savo darbo vietas. 
Šilutės r. Rusnės pagrindinė mokykla 
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Diskusija – veiksmingas metodas duomenims rinkti

Dalia VISOCKIENË,
Prienø r. Iðlauþo pagrindinës mokyklos direktorës pavaduotoja ugdymui
Ieva ÞUKOVIENË,
Prienø r. Iðlauþo pagrindinës mokyklos psichologë

Diskusijos metodo iðmokome analizuodami Individualiosios psichologijos
teorijà, kurioje diskusijos kaip problemø sprendimø metodo svarba akcen-
tuojama visur: ðeimoje, klasëje, darbovietëje. Ið pradþiø taikyti ðá metodà
buvo sunku, nes buvome ápratæ patys spræsti ir nuspræsti uþ kità, o ne ieðkoti
problemø sprendimø iðklausydami visus. Pamaþu ávaldëme diskusijø meto-
dà – mokyklos psichologë mokë mokinius ir klasiø auklëtojas já taikyti per
klasës valandëles (kitaip – per klasiø susirinkimus). Mokëmës ið savo klai-
dø. Neápratusiems spræsti problemø diskusijos bûdu mokiniams (ypaè – ly-
deriams) buvo sunkoka. Vienoje klasëje jie net susivienijo ir prikalbino ki-
tus balsuoti uþ tai, kad diskusijos klasëje nevyktø. Garbingai pripaþinome
toká jø sprendimà. Kelios klasiø auklëtojos sëkmingai taikë naujoviðkà kla-
sës susirinkimø metodikà, tuo paskatindamos ir savo koleges imtis ðios veik-
los. Supratome, kad kuo anksèiau vaikai ágis dalyvavimo diskusijoje ágû-
dþiø, tuo produktyviau bus galima su jais diskutuoti aukðtesniosiose klasë-
se. Visos mokyklos bendruomenës poþiûris á diskusijos metodà pasikeitë
mums aktyviai dalyvaujant projekte „Demokratiðko ugdymo link“
(þr. I. Kisielienës ir I. Þukovienës str. „Þvirbliø take“, 2003, Nr.4).

Pamaþu subrendome diskusijà naudoti kaip vidaus audito duomenø rin-
kimo metodà. Vis delsëme pradëti – stabdë kai kuriø mokytojø nusiteikimas,
kad diskusija vis vien nieko nepakeis ir jog maþai kas iðdrás iðsakyti nuomonæ
aktualiais klausimais ir pan. Pabandëme. Pirmoji diskusija vyko be mokyklos
vadovø ir visiškoje tyloje. Buvo bandymø „uþglaistyti kampus“ teigiant, kad
viskas gerai ir kad nieko keisti nereikia. Diskusijos vedëjai – psichologei –
paakinus buvo iðsakyta kritiðka nuomonë, buvo ávardyti tobulintini dalykai
(ið aptariamos vidaus audito srities) bei svarbûs paèios diskusijos organizavi-
mo momentai.

Mes suvokëme daugybæ tiesø, kaip diskusijà padaryti naudingà savo
mokyklai. Pirmiausia, mokyklos bendruomenës nariai atvirai diskutuos tik
jausdamiesi saugiai. Kol mokykloje vyraus baimë reikðti kritiðkas mintis, tol
diskusijoje nebus ávardijami tobulintini dalykai. Labai svarbu, kad mokyklos
vadovai bûtø pasirengæ išgirsti ir priimti kritikà apie savo sprendimus.

Diskusijos vedëjas turi vadovauti be iðankstinës nuostatos „èia viskas
gerai“ ir nepirðti savo nuomonës kaip paèios geriausios. Organizuojant mo-
kykloje diskusijas sunku rasti nepriklausomà vedëjà, todël kol kas diskusi-
joms mûsø mokykloje vadovauja mokyklos psichologë. Ji analizuoja gautus
duomenis ir garantuoja juos pateikusiøjø konfidencialumà. Jei diskusijai va-
dovautø svetimas asmuo, gali kilti pagunda pagraþinti tiesà.

Organizuojant diskusijas labai svarbu jø dalyvius susodinti taisyklingu
ratu – jie turëtø gerai matyti vienas kità, o diskusijos vedëjas galëtø stebëti
dalyviø kûno kalbà (klasë su suolais ar stalais netinka). Diskusija áraðoma á
diktofonà (nereikëtø filmuoti, nes taip paþeistume konfidencialumà). Nede-
rëtø leisti kalbëti tik vienam ar keliems aktyviausiems dalyviams – kiti jausis
uþgoþti. Pradedant diskusijà svarbu priminti visiems, kad nuomones jie galës
reikðti pakeldami rankà. Diskusijos vedëjas turi bûti atkaklus, jei kam nors
atsirastø noras diskusijà „nusukti á ðonà“ (o taip atsitinka beveik visuomet!) ir
gràþinti dalyvius prie aptariamos problemos. Reikia skatinti diskusijos daly-
vius ávardyti, kas svarstomu klausimu yra gerai, kas blogai, kà reikëtø keisti
bei kaip tai padaryti. Labai svarbu pakviesti á diskusijà turinèiuosius skirtingà
nuomonæ svarstomu klausimu. Diskusija bus pavykusi, jei joje dalyvaus ne
daugiau nei 10–12 asmenø. Jei to nepaisysime, diskusija uþsitæs, jos vedëjui
bus sunku valdyti situacijà, dalis dalyviø neturës progos kalbëti.

Labai sëkmingai maþø grupiø diskusijas taikome aptardami giluminio
vidaus audito rezultatus – kasmet prieð naujus mokslo metus atliekame mo-
kyklos SSGG analizæ. Jauèiamës saugiai ir reiðkiame vis dràsesnius poþiûrius.
Þinome, kad kiekviena mintis bus uþraðyta ir aptarta.

Kiekvienoje mokykloje maþose kavos gërimo, vaþiavimo/ëjimo á/ið dar-
bo, pasisveèiavimo vienas kito namuose grupelëse diskutuojame apie mo-
kyklai svarbius dalykus. Tos diskusijos lieka neuþraðytos. Vadinasi, verta pa-
galvoti, kada vertingiausia eikvoti energijà: ar diskutuojant neformaliai ir
nieko nefiksuojant, ar organizuojant veiksmingas diskusijas ir uþrašant jose
išsakytas mintis.
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Taupykime laikà

Loreta PILIPAUSKIENË,
Jurbarko r. Vytënø pagrindinës mokyklos mokytoja, KVA grupës pirmininkë

Atliekant giluminá audità vienas ið jo etapø yra duomenø apdorojimas. Apdo-
rojimas plaèiàja prasme yra duomenø parengimas analizei. Mes iðskyrëme pa-
grindinius duomenø apdorojimo etapus: duomenø redagavimo (tai apëmë res-
pondentø duomenø perþiûrëjimà uþtikrinant, kad gauta informacija yra mak-
simaliai tvarkinga ir galima naudoti), duomenø suvedimo á tam tikras formas
(toks duomenø pertvarkymas, kuris palengvintø duomenø analizæ ir leistø
greitai suskaièiuoti daþniø ir procentø pasiskirstymà tarp kategorijø).

Mûsø mokykla tyrë 5-àjà veiklos sritá – mokyklos strateginio valdymo.
Tyrimui atlikti buvo sudarytos trys grupës. 1-oji grupë tyrë mokyklos strate-
gijà (5.1.), 2-oji grupë – mokyklos ásivertinimà (5.2.) ir materialiniø iðtekliø
valdymà (5.5.); 3-ioji grupë – vadovavimo stiliø (5.3.) ir personalo valdymà
(5.4.).

Iðtirti dokumentai, pokalbiø su mokyklos personalu, tëvais ir kitais ben-
druomenës nariais apraðai, atsakymai á anketas ir klausimynus. Surinkta ávai-
riø duomenø, kuriuos apdorojome dviem etapais. Pirmajame – duomenø reda-
gavimo – etape visos trys grupës, dalyvavusios atliekant srities vidaus audità,
perþiûrëjo gautus duomenis ir atliko pirminá rezultatø skaièiavimà. Turëjome
11-os anketø rezultatus. Buvo apklausti tëvai (36 asmenys), mokiniai (56 as-
menys), mokytojai (22 asmenys), pateikti apraðai apie finansinæ mokyklos
veiklà, materialinius iðteklius, mokymo priemoniø bûklæ. Kiekviena grupë
(po 4–5 asmenis) redagavo ir tvarkë tuos duomenis bei tuos veiklos rodiklius,
uþ kuriø tyrimà buvo atsakinga. 2–3 asmenys tikrino duomenis siekdami uþ-
tikrinti turimos informacijos patikimumà, tvarkingumà ir garantavo jos pa-
naudojimo galimybes. Kiti tos paèios grupës nariai skaièiavo kiekybinius duo-
menis ir suvedë á kompiuterá (Word programa). Pavyzdþiui, materialiniø iðtek-
liø valdymo (5.5.) tyrimo grupë pateikë anketà mokytojams „Lëðø ir turto
vadyba“, o gautus rezultatus pateikë tokia forma (þr. 1 pavyzdá):

1 pavyzdys
Lëðø ir turto vadyba
(Anketa mokytojams)

Apklausoje dalyvavo 22 mokytojai; á anketos klausimus atsakë 20.
1. Ar mokyklos finansiniai reikalai yra aptariami per mokytojø, mokyklos ta-
rybos posëdþius, dalyvaujant mokyklos bendruomenei:
Visada yra aptariami 3 (15 proc.)
Daugiau aptariami negu neaptariami  3 (15 proc.)
Daugiau neaptariami negu aptariami 7 (35 proc.)
Aptariami labai retai 7 (35 proc.)
2. Ar mokykla palaiko ryðius su savivaldybe, kitais potencialiais finansø tiekë-
jais siekdama pagerinti mokyklos finansavimà:
Visada palaiko 7 (35 proc.)
Daugiau palaiko negu nepalaiko  8 (40 proc.)
Daugiau nepalaiko negu palaiko 3 (15 proc.)
Neþinau 1 (5 proc.)
3. Ar mokyklos finansinius išteklius skirsto:
Administracija 14 (70 proc.)
Mokyklos taryba per posëdþius 2 (10 proc.)
Mokytojø taryba per posëdþius 2 (10 proc.)
Per susirinkimus dalyvaujant bendruomenës nariams
Neatsakë 2 (10 proc.)
4. Ar apie mokyklos finansinæ veiklà mokytojai, mokyklos bendruomenës na-
riai yra informuojami nuolatos ir iðsamiai:
Informuojami nuolatos ir išsamiai 2 (10 proc.)
Daugiau informuojami negu neinformuojami 4 (20 proc.)
Daugiau neinformuojami negu informuojami 6 (30 proc.)
Informuojami retai, nesistemingai 7 (35 proc.)
Neatsakë 1 (5 proc.)
5. Ar mokykla pakankamai uþsisako naujø mokymo priemoniø:
Vadovëliø, mokomøjø programø 14 (70 proc.)
Plakatø 3 (15 proc.)
Papildomos literatûros 6 (30 proc.)
Techniniø mokymo priemoniø 5 (25 proc.)
Mokymo priemoniø 1 (5 proc.)
Neatsakë 3 (15 proc.)
6. Ar mokykloje naudojamos mokymo priemonës yra pakankamai naujos:
Priemoniø yra pakankamai, aprûpinami visi 1 (5 proc.)
Priemoniø pakanka, bet dauguma jø moraliðkai pasenusios 2 (10 proc.)
Priemoniø yra nepakankamai, jos moraliðkai pasenusios 16 (80 proc.)
Priemoniø maþai, visos netinkamos ir pasenusios –
Neatsakë 1 (5 proc.) D
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7. Kaip jûs manote, ar mokykloje vykdoma finansinë veikla yra skaidri ir aiðki,
jums pateikiama informacija apie finansinæ veiklà iðsami:
Yra skaidri, aiški, išsami 1 (5 proc.)
Daugiau yra skaidri, aiški, išsami negu ne 3 (15 proc.)
Daugiau yra neaiški, skaidri, neišsami 4 (20 proc.)
Neþinau, trûksta informacijos 12 (60 proc.)
8. Ar mokyklos vadovai atsiskaito savivaldos organams, bendruomenei apie
finansiniø iðtekliø panaudojimà:
Visada atsiskaito 4 (20 proc.)
Daþniau atsiskaito  negu ne 3 (15 proc.)
Daþniau neatsiskaito negu atsiskaito 2 (10 proc.)
Atsiskaito retai, nesistemingai 10 (50 proc.)
Neatsakë 1 (5 proc.)
9. Ar atsiþvelgiama á mokyklos bendruomenës finansinius pasiûlymus, jei jø
bûna pateikta:
Visada atsiþvelgiama 3 (15 proc.)
Daþniau atsiþvelgiama negu neatsiþvelgiama 7 (35 proc.)
Daþniau neatsiþvelgiama negu atsiþvelgiama  4 (20 proc.)
Neþinau 6 (30 proc.)
10. Ar mokyklos bendruomenë yra informuojama apie gaunamas mokyklos lë-
ðas ir jø panaudojimo tikslingumà bei ðiø lëðø limitus:
Visada yra informuojama 3 (15 proc.)
Daþniau yra informuojama negu ne 4 (20 proc.)
Daþniau yra neinformuojama negu informuojama 8 (40 proc.)
Neþinau 5 (25 proc.)
11. Ar bendruomenës nariø nuomonë apie finansiniø iðtekliø panaudojimà yra
iðgirstama, vertinama, á jà atsiþvelgiama:
Nuomonë iðgirstama ir vertinama 2 (10 proc.)
Nuomonë daþnai iðgirstama ir vertinama 3 (15 proc.)
Nuomonë kai kada iðgirstama ir vertinama 7 (35 proc.)
Nuomonë beveik neiðgirstama ir nevertinama 7 (35 proc.)
Neatsakë 1 (5 proc.)

Duomenø redagavimo etape visø 11-os anketø ir klausimymø rezulta-
tus grupës pateikë tokia paèia forma (kompiuteriná ir popieriná variantus).
Ðiame etape reikia daug þmoniø darbo ir laiko sànaudø. Antrajame – duome-
nø suvedimo – etape dirbo du KVA grupës nariai, t.y. tie asmenys, kurie mokë-
jo naudotis kompiuterinëmis programomis Excel ir Microsoft Grapf. Taikant ðias
programas  gautos diagramos vaizdþiai iliustravo anketø, apklausø rezulta-

tus; juos lengvai buvo galima panaudoti skaitant ir analizuojant duomenis
(þr. 2 pavyzdá).

2 pavyzdys
Lëðø ir turto vadyba
(Anketa mokytojams)
Apklausoje dalyvavo 22 mokytojai, atsakë 20.
Ar mokyklos finansiniai reikalai yra aptariami per mokytojø, mokyklos tary-
bos posëdþius, dalyvaujant mokyklos bendruomenei:

Visada yra aptariami – 3 (15 proc.); daugiau aptariami negu neaptariami – 3 (15 proc.);
daugiau neaptariami negu aptariami – 7 (35%); aptariami labai retai – 7 (35%).
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Ar apie mokyklos finansinæ veiklà mokytojai, mokyklos bendruomenës nariai
yra informuojami nuolat ir iðsamiai:

Sunkiausia buvo pirmame etape – duomenø redagavimo. Reikëjo daug
darbo ir laiko, nes surinkta daug duomenø, o grupiø nariai ne visada savo
gautus rezultatus palikdavo kompiuterio duomenø bazëje. Ne visi grupiø
nariai sugebëjo dirbti su kompiuteriu, jei já turëjo, arba jo neturëjo visai. Þi-
nant tai, kad mokytojams vis pritrûksta laiko, dalá darbø teko atlikti namuose.
Todël kai kurie rezultatai patekdavo á duomenø surinkimo etapà tik popieri-
niame variante ir tekdavo tekstus rinktis ðiame etape bei juos perteikti pa-
naudojant Excel ar Microsoft Graph programas. Tirdami kità mokyklos veiklos
sritá susitarëme, kad duomenis redagavusieji (turintys kompiuterius namuo-
se ar pasinaudojæ esanèiais mokykloje) suvestus duomenis á Word‘o teksto
formatà atsiøstø elektroniniu paðtu á mokyklos elektroninio paðto dëþutæ.
Taip ið karto visi redaguoti duomenys atsidûrë vienoje duomenø bazëje; juos
tvarkyti kitomis programomis nebuvo sunku. Sumaþëjo darbo ir laiko sànau-
dø – tapo lengviau.

Atliksiantiems audità siûlytume bet kokios veiklos tyrimui naudoti mi-
nimaliai anketø, o jas sudarant apimti kuo daugiau tiriamos veiklos rodikliø.
Apdoroti duomenis pakanka dviem kompiuteriø programomis – Excel ir Mic-
rosoft Grapf (mûsø mokykloje tai buvo efektyvu). Daþniau naudoti duomenis,
gautus per pokalbius, diskusijas, ávairià mokyklos veiklà, nebijoti eksperi-
mentuoti ir nekaupti daug popieriø.

Apdoroti duomenis reikia daug laiko ir darbo – tai supratome atlikæ au-
dità. Duomenø apdorojimo etape supratome, kad kiekvienas mokytojas turi
ugdytis informaciniø technologijø panaudojimo kompetencijas.

Vadovëliø, mokomøjø programø – 14 (70 proc.); plakatø – 3 (15 proc.); papildomos litera-
tûros – 6 (30 proc.);
techniniø mokymo priemoniø – 5 (25 proc.); mokomøjø priemoniø – 1 (5 proc.); neatsa-
kë – 3 (15 proc.).

Ar mokykla pakankamai uþsisako naujø mokymo priemoniø:

Informuojami nuolat ir išsamiai – 2 (10 proc.); daugiau informuojami negu ne – 4 (20 proc.);
daugiau neinformuojami negu informuojami – 6 (30%); informuojami retai, nesistemin-
gai – 7 (35 proc.); neatsakë – 1 (5 proc.).
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Kas padëjo optimizuoti duomenø rinkimo procesà?

Lina DONAUSKIENË,
Kretingos r. Salantø gimnazijos direktoriaus pavaduotoja

Pirmasis mûsø gimnazijos vidaus auditas buvo atliktas 2003–2004 m. m. Tada
neturëjome patirties (iðskyrus ágytàjà per seminarà „Vidaus auditas mokyklo-
je“). Buvo neramu, nes mums tai buvo nauja, nesuprantama ir papildoma veik-
la. Buvo neaiðku, kaip rinkti duomenis. Ið mokyklas pasiekusios „Vidaus audi-
to metodikos“ II dalies aiðkiai buvo matyti, kad renkant duomenis „karaliau-
ja“ anketø metodas. Greitai suvokëme, kad anketavimas – paprastas, greitas,
taèiau labai „slidus“ metodas. Supratome, kad kuriamose anketose (dël patir-
ties trûkumo) atsiranda nereikalingø, netiksliai suformuluotø, kartais dvipras-
miðkø klausimø – tai ypaè apsunkina duomenø analizæ. Neatidþiai atlikta
duomenø analizë kelia abejoniø dël gautø rezultatø. Be to, þmonës gauna
anketà, padeda á ðalá ir pamirðta, o paskutinæ dienà jà uþpildo neatidþiai ir be
didesniø svarstymø. Pamatëme, kad audito grupë sunaudoja daug energijos ir
laiko, o naudos gauna maþai (daþniausiai dël gautos informacijos patikimu-
mo). Pamaþu aiðkëjo, kad patikimesni kiti duomenø rinkimo metodai, pavyz-
dþiui, diskusijø grupës, interviu, stebëjimas. Kartu kilo klausimø, kaip tuos
metodus veiksmingai taikyti, kaip surasti tam laiko, kaip optimizuoti duome-
nø rinkimà.

Koká kelià pasirinkome mes? Sumanëme á ðá procesà átraukti gimnazijos
bendruomenæ. Kasmet geguþës arba birþelio mënesá mokytojø tarybos posë-

dyje KVA grupë pristato plaèiojo audito rezultatus. Tame paèiame posëdyje
susitariame, kokia problema bus nagrinëjama kitais mokslo metais giluminio
audito metu. Pamatëme, kad tai parankus laikas (bendruomenë pradeda màs-
tyti apie kitø mokslo metø veiklà) KVA grupei planuoti, o vëliau (kai prade-
damas kitø mokslo metø planavimas) ir tartis su gimnazijoje veikianèiomis
grupëmis, klubais, tarybomis ir kt. dël bendrø darbø (susijusiø su duomenø
rinkimu), kuriuos tos grupës galëtø atlikti kitais mokslo metais. Siekëme, kad
darbus, dël kuriø pavyks susitarti, tos grupës átrauktø á savo veiklos progra-
mas. Tokiu bûdu duomenø rinkimas taptø suplanuota bendruomenës veikla.
Laukiamas rezultatas – maþesnës audito grupiø laiko ir darbo sànaudos ren-
kant duomenis, patikimesnë informacija, objektyvesnës iðvados, tikslinges-
nës rekomendacijos.

Kaip mums sekësi? 2006–2007 m. m. atlikdami giluminá audità nagrinë-
jome materialiniø iðtekliø valdymà (5.5). Vienos ið audito grupiø tikslas buvo
iðsiaiðkinti, ar veiksminga gimnazijos turto vadyba (5.5.2). Daugiausia pro-
blemø buvo dël mokymo priemoniø kiekio, tinkamumo, jø atnaujinimo, turti-
nimo, objektyvaus naudojimo veiksmingumo ásivertinimo, nes kabinetø yra
daug, dalykø daug, mokymo priemoniø – dar daugiau.

Kokius susitarimus inicijavo KVA grupë?
1. Susitarimai su metodinëmis grupëmis. Metodinës grupës ásipareigojo

ásivertinti ir grupiø posëdþiuose aptarti kabinetø mokymo priemones. Audito
grupë kartu su metodinëmis grupëmis parengë duomenø rinkimo formà, ku-
rià pildë visi kabinetø vedëjai (þr. 1 lentelæ). Surinktus duomenis metodinës
grupës apdorojo ir analizavo savo posëdþiuose, padarë iðvadas.

1 lentelë
Kabinetas ..........................................   Kabineto vedëjas ............................................................................

 

Planuojate įsigyti mokymo priemones 
(laikykitės būtinumo principo) 

Kabinete esančios mokymo priemonės, atitinkan-
čios Mokyklų aprūpinimo standartus. 
Dažnai naudojamas mokymo priemones pažy-
mėkite trimis žvaigždutėmis, rečiau – dviem, ne-
naudojamas – viena. 

Kabinete trūksta mokymo priemonių pagal Mo-
kyklų aprūpinimo standartus (rašykite tas, kurios 
nurodytos kaip būtinos privalomos) 

2007 m. 2008 m. 2009 m. 
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Analizuodama savo metø veiklà, KVA grupë priëjo iðvadà, kad ðis susita-
rimas buvo naudingas. Audito grupë, nagrinëjusi gimnazijos turto vadybà,
sutaupë daug laiko ir energijos, nes duomenis rinko ir juos tvarkë metodinës
grupës (taigi á klausimo nagrinëjimà buvo átraukti visi mokytojai). Metodiniø
grupiø padarytos iðvados buvo pagrástos jø paèiø surinktais duomenimis ir
bendru susitarimu, todël átikinamos. Audito grupë iðanalizavo visø metodi-
niø grupiø protokolus, kuriuose ðios iðvados buvo uþfiksuotos, ir pateikë mo-
kytojø tarybai bendras iðvadas apie mokymo priemoniø padëtá gimnazijos
kabinetuose. Turëdama tokias audito iðvadas, gimnazijos bendruomenë leng-
vai susitarë dël kabinetø turtinimo prioritetø.

2 lentelë

2. Susitarimas su metodine taryba. KVA grupë pasinaudojo tuo, kad me-
todinëje taryboje kasmet yra aprobuojamos stebëtø pamokø vertinimo anke-
tos, jø turinys. Audito grupës siûlymu buvo susitarta, kad vienas ið stebëtø
pamokø vertinimo kriterijø bûtø mokymo priemoniø pamokoje naudojimo
veiksmingumas. Audito grupei rûpëjo iðsiaiðkinti, kokios mokymo priemo-
nës taikomos pamokose, kaip daþnai jos taikomos, ar jø taikymas veiksmin-
gas. Pamokos stebëtojui vertinant ðá kriterijø reikëjo ávardyti pamokoje tai-
kytas mokymo priemones ir ávertinti jø veiksmingumà (þr. 2 lentelëje pateiktà
vertinimo pavyzdá).

Pamokoje naudotos mokymo priemonės Priemonių veiksmingumas 
Kompiuterinė enciklopedija „Tautosaka“ Mokinius sudomino. Pasiklausę dainų, verkavimų jie lengviau suvokė dainuojamosios tautosakos 

žanrų ypatumus. 
 Gimnazijoje pamokas stebëjo ir vertino administracija, metodinës tary-

bos nariai, mokytojai. Visi pildë tas paèias pamokos vertinimo anketas. Visi jie
rinko duomenis, kuriuos panaudojo savo tikslams. Administracija – mokyto-
jams atestuoti, ugdymo procesui tobulinti. Metodinës grupës ir mokytojai
jais rëmësi, kai buvo tvirtinamos mokytojø kvalifikacijos kategorijos atitik-
tys, be to, jiems buvo svarbu surasti ir paskleisti geràjà patirtá, mokytis vie-
niems ið kitø. Audito grupë, vertindama mokymo priemoniø naudojimo veiks-
mingumà, irgi pasinaudojo tais paèiais duomenimis. Ðie duomenys, KVA gru-
pës teigimu, yra objektyvûs, nes surinkti stebëjimo metodu ir aptarti pamo-
kos stebëtojo bei stebimojo. Audito grupë vël sutaupë laiko ir energijos. Dar
kitais metais atlikdami giluminá audità mes plëtojome ðià idëjà ir nagrinëda-

mi mokymo ir mokymosi problemas KVA grupës iniciatyva á pamokos verti-
nimo anketà ið Audito metodikos átraukëme visus kokybës rodiklius, pagrin-
dþianèius mokymo ir mokymosi kokybæ.

3. Susitarimas su biblioteka. Gimnazijos biblioteka – savarankiðko mo-
kymosi vieta. Audito grupë norëjo iðsiaiðkinti, kokiais iðtekliais èia naudojasi
mokiniai, ar jø pakanka. Kartu su bibliotekininke audito grupë parengë anke-
tà bibliotekoje vykstanèiai veiklai fiksuoti (þr. 3 lentelæ). Anketoje buvo uþra-
ðytas stebëjimo tikslas, laikas, objektas, kriterijai. Bibliotekininkë dvi savai-
tes stebëjo, kas vyksta skaitykloje per ilgàjà pertraukà ir po pamokø, ir fiksa-
vo skiltyje „Stebëjimo uþraðai“.

3 lentelë

Stebėjimo tikslas Išsiaiškinti skaityklos išteklių prieinamumą ir panaudojimą 

Data, stebėjimo laikas 
2006-10-15, ilgoji pertrauka arba 
2006-10-15, po šešių pamokų 

Stebėjimo objektas Mokiniai 
Stebėjimo kriterijai 1. Ar užtenka kompiuterinių darbo vietų? 

2. Koks darbo kompiuteriu tikslas? (mokymuisi ar pramogai) 
3. Kokiais ištekliais naudojasi mokiniai (internetu, kompiuterių programomis, 
spauda, knygomis, informaciniais leidiniais)? 
4. Ar visų apsilankiusių mokinių poreikiai patenkinami? 

Stebėjimo užrašai   
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Surinktus duomenis bibliotekininkë panaudojo skaityklos veiklai tobu-
linti (pavyzdþiui, remiantis ðiais duomenimis buvo sudarytas periodiniø lei-
diniø uþsakymo sàraðas, pakoreguota skaityklos klientø aptarnavimo tvar-
ka). Audito grupë ðiais duomenimis naudojosi vertindama gimnazijos turto
vadybos efektyvumà.

KVA grupëje aptaræ duomenø rinkimo procesà supratome, kad tokiø su-
sitarimø galëjo bûti daugiau. Iniciatyviø mokiniø klubui buvo galima pasiû-
lyti organizuoti diskusijas „Mano poreikiai ir gimnazijos galimybës“, „Ar ga-
liu savo gimnazijoje mokytis savarankiðkai?“ ir panaðiai – mokiniai bûtø ga-
lëjæ aptarti materialiniø iðtekliø situacijà. Praktiðkai visose mokyklose vyksta
projektø dienos. Projektø gilumas, pristatymo galimybiø demonstravimas –
puikûs duomenys aiðkinantis materialiniø iðtekliø tinkamumà, prieinamumà,
naudojimo veiksmingumà. Supratome, kad tokie susitarimai natûraliai „ga-
mina“ duomenis. Jiems rinkti nereikia papildomai laiko. Tai tiesiog natûrali
gimnazijos bendruomenës veikla, ið kurios galima spræsti, kas mums sekasi,
kas nesiseka.

KVA grupei planuojant duomenø rinkimà svarbu nepamirðti, kad mokyk-
loje yra daug jau surinktø duomenø, galinèiø padëti ásivertinti analizuojamà
temà ar pagalbiná rodiklá – ðvietimo skyriø paþymos; apskrièiø ar Ðvietimo ir
mokslo ministerijos paþymos; akreditacijos paþyma; nuotraukos, vaizdo ir gar-

so áraðai; gimnazijoje atlikti tyrimai; statistiniai duomenys; straipsniai, atsilie-
pimai ir t.t.; ávairios veiklos vertinimo ataskaitos ir kt. Naudingi yra interviu su
gimnazijos administracija, nes vadovai turi informacijà apie visà gimnazijos
veiklà, taip pat apie þmones, kurie vienaip ar kitaip yra susijæ su atitinkamais
duomenimis. Neturint tokios informacijos, kyla pavojus sugaiðti laiko renkant
jau surinktus duomenis. Juk mokytojas gali kai kuriø duomenø ir neþinoti. Op-
timizuoti duomenø rinkimo procesà mums padëjo gimnazijos bendruomenës
átraukimas á ðià veiklà ir gebëjimas pasinaudoti jau surinktais duomenimis.

Audità atliekame nuo 2003 metø – kasmet vis kà nors keièiame. Nuolat
ieðkome, nes mûsø siekis – kad auditas nebûtø mums naðta, o padëtø tobulin-
ti save ir savo gimnazijà. Didelë parama – projektas „Kaip mums sekasi?“
Pradedame suvokti ðio projekto vadovø mesto iððûkio, kad ámanomas „audi-
tas be anketø“, prasmæ. Audito esmë – nuolatinis visos bendruomenës kalbë-
jimasis apie tai, kas sekasi, kas nesiseka, ir susitarimai, kà daryti toliau. Ir tai
negali bûti pagrásta duomenimis, greitai surinktais anketomis, á kurias atsa-
kyta neturint laiko, neapgalvotai, ir tai negali bûti dar vienas paðalinis darbas.
Duomenis nuolat renka visa gimnazijos bendruomenë (savo ir audito grupiø
iniciatyva). Audito grupëms lieka nagrinëti, interpretuoti tuos duomenis, pa-
teikti juos bendruomenei ir visiems kartu susitarti, kà daryti toliau.
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Stebëjimas ir yra gyvenimas

Irena PIEÈIUKAITIENË,
Ðakiø „Þiburio“ gimnazijos direktorës pavaduotoja

Sàveika ir ryðiai tarp þmoniø, o ne patys þmonës lemia organizacijos sëkmæ –
taip teigia þinomas edukologas Maiklas Fulonas. Pritariame jo teiginiui gal-
vodami apie audità mokykloje.

Audito esmë mokykloje – kalbëjimas ir susikalbëjimas. Mûsø saugioje ir
atviroje gimnazijoje bendruomenës nariai pasitiki vieni kitais, gerbia vieni
kitus, neskuba teisti vieni kitø. Galime kalbëti apie sëkmingà savo veiklos
ásivertinimà ir tobulinimà. Ir mûsø gimnazijoje (kaip ir kiekvienoje kitoje mo-
kykloje) yra spræstinø problemø. Svarbiausia – jas ávardyti, ištirti, t. y. numa-
tyti tyrimo tikslus ir uþdavinius, suformuluoti hipotezes, kurios išreiškiamos
teiginiais bei prielaidomis, visà visuomenæ átraukti á duomenø rinkimà.

Mûsø gimnazijos KVA grupë duomenims rinkti taiko ávairius bûdus: an-
ketavimà, semantiná diferencialà, focus grupæ, interviu, stebëjimà, dokumentø
analizæ. Esame ásitikinæ, kad visiems iðvardytiems duomenø rinkimo bûdams
taikyti reikia nemaþai laiko ir specialiø gebëjimø. Dirbdami supratome, kad
daug informacijos galime gauti stebëdami mokyklos bendruomenës gyveni-
mà (pamokas, mokykloje vykstanèius renginius, mokiniø ir mokytojø budëji-
mà, mokiniø elgesá valgykloje, iðvykø metu), analizuodami mokiniø raðinius,
diskutuodami per etikos, tikybos, literatûros pamokas ir kt. Stebëjimui pasi-

ruoðti reikia maþiausiai laiko, nes já galime integruoti á mokyklos gyvenimà.
Veiksminga tai, kad vienu metu ir stebime vykstanèius reiðkinius, ir tiriamuo-
sius, galime ávertinti jø elgesá. Þinome, kad stebëjimui gali turëti átakos stebë-
tojo nuotaika, kompetencija. KVA grupë á duomenø rinkimà stebint átraukia
didelæ dalá mokyklos bendruomenës, todël labai svarbu, kad surinkti duome-
nys bûtø kuo tikslesni – jais remdamasi visa bendruomenë turës priimti ben-
drus sprendimus. KVA grupës tikslas – tinkamai apgalvoti, kà ir kaip stebëti,
kad bûtø surinkti su nagrinëjama problema susijæ duomenys. Svarbu nuspræsti,
kaip fiksuosime tai, kà stebime: raðtu, fotografijomis, vaizdo áraðais. Pavyz-
dþiui, analizuodama etoso sritá, KVA grupë domëjosi mokytojø ir mokiniø
bendravimu ir bendradarbiavimu. Nuspræsta stebëti mokiniø ir mokytojø ben-
dravimà budint mokykloje per pertraukas. Gimnazijoje mokosi 450 mokiniø
(15–19 metø). Budëjimas gimnazijoje yra specifinis, nes patalpos maþos, o
mokiniø daug.  Norëjome suþinoti, kaip bendrauja budintis mokytojas ir mo-
kinys. Iðanalizavusi stebëjimo fiksavimo bûdus KVA grupë nusprendë pa-
rengti budëjimo per pertraukas stebëjimo lapà (þr. pavyzdá).

Ðakiø „Þiburio“ gimnazija

STEBËJIMO LAPAS

Tikslas
Stebëti mokiniø budëjimà ir budinèiø mokytojø bei mokiniø bendravi-

mà ir bendradarbiavimà pertraukø metu.

Klausimai 
 

Budinčiojo veiksmai po 2 pamokų Budinčiojo veiksmai po 3 pamokų Budinčiojo veiksmai po 4 pamokų 

Ar yra budintysis? 
 

   

Nusakykite budinčiojo veiksmus 
 

   

Kaip elgiasi budintis mokinys 
iškilus probleminei situacijai? 

   

Apibūdinkite budinčiųjų – mokinio ir 
mokytojo – bendravimą 

   

Kaip penkiabale sistema įvertintumėte 
stebėtų mokinių budėjimą ? 
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Kas stebës – ðis klausimas sukëlë diskusijø. Vieni siûlë, kad tai darytø
audito grupës nariai, kiti manë, jog stebëti turi mokyklos vadovai. Visus suin-
trigavo mintis, kad tuo galëtø pasidomëti pirmokai gimnazistai. Pateikta sva-
riø argumentø: pirmokai ateina á naujà mokyklà ir viskà stebi, todël jø smalsu-
mà verta panaudoti tyrimui. Pirmuosius mokymosi metus jie tik mokosi bu-
dëti, todël stebëdami vyresniøjø budëjimà jie turës progø mokytis; jie galës
pasijusti tokie pat svarbûs kaip ir kiti gimnazistai, supras, kad jø nuomonë
naudinga tyrimui. Nuspræsta: budinèiø mokiniø ir mokytojø bendravimà ir
bendradarbiavimà budëjimo metu stebës pirmokai. Reikëjo parengti toká ste-
bëjimo lapà, kurá bûtø nesudëtinga pildyti mokiniams, neturintiems patirties.
Turëjome gerai apgalvoti ir atrasti bent penkis realiai pastebimus dalykus.
Bandymas á tyrimà átraukti mokinius pavyko. Uþduotys, skirtos pirmokams,

jø nuomone, buvo ádomios, svarbios, naudingos, jie pasijuto esà tikri gimna-
zistai. Ir ðiais mokslo metais pirmokai dalyvaus panaðiame stebëjime, o meni-
niø gabumø turintys gimnazistai dalyvaus naujame tyrime „Langai“ (bus ste-
bimas mokyklos gyvenimas per laisvas mokiniams pamokas – „langus“). Mo-
kiniai fotografuos. Audito grupë kartu su tyrimo dalyviais aptars ir iðanali-
zuos surinktà vaizdinæ medþiagà, o meniðkiausios nuotraukos bus ekspo-
nuojamos per kasmet gimnazijoje vykstantá menø dienø projektà „Plyta“.

Dalyvaudami seminaruose ne kartà  girdëjome: „Audito nereikia daryti –
audite reikia gyventi”. Mes supratome, kad stebëjimas ir yra gyvenimas. Stebë-
dami ir bûdami stebimi mokomës sëkmingai bendrauti ir bendradarbiauti, mo-
kiniai mokosi gyventi ir teisingai vertinti aplinkà.
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ATSISKAITYMAS IR INFORMAVIMAS

Alternatyvus poþiûris

Algis BOLYS,
Druskininkø Senamiesèio vidurinës mokyklos direktorius

Svarbus mokyklos vidaus audito etapas – ataskaitos parengimas. Atliekant
audità mokyklos bendruomenë ávairiomis formomis informuojama apie jo
vyksmà. Tai padeda geriau pasirengti ðiam etapui, nes audito metu pateikti
pasiûlymai, pastabos ar rekomendacijos sudaro galimybes já tobulinti ir turi
átakos galutiniam rezultatui. Ataskaità turëtø rengti tie asmenys, kurie atliko
audità (reikëtø ávardinti grupæ ar panaðià struktûrà – nebûtinai tai turëtø bûti
koordinacinë vidaus audito grupë). Ataskaita turi bûti susijusi su planuojama
veikla ir ávertinti bei apibûdinti atliktà darbà.

Apdorota ir susisteminta vidaus audito medþiaga naudojama ávairiems
tikslams. Reikëtø rengti ataskaità, orientuotà á ávairias interesø grupes: mo-
kyklos darbuotojus, mokyklos bendruomenæ, steigëjà, socialinius partnerius,
visuomenæ. Labai svarbu, kad ðia informacija planuodami savo veiklà arba
dalyvaudami visos organizacijos planavimo procese nesunkiai galëtø pasi-
naudoti klasës auklëtojas, socialinis darbuotojas, mokytojas, kiekvienas tos
mokyklos darbuotojas. Informacijà galima pateikti ávairiomis formomis: pa-
rengti ataskaità áprasta forma, iðleisti atskirà leidiná (tai galima padaryti mo-
kykloje), iðskirti svarbiausius aspektus, parengti santraukà, iðryðkinti atski-
rus elementus, ji turi bûti orientuota á gavëjo poreikius ir interesus.

Ataskaita turëtø bûti labai konkreti, suprantama daugumai mokyklos
bendruomenës nariø; joje informacija pateikiama glaustai, suprantama kalba.
Nepakanka informacijà tik iðplatinti – reikia jà komentuoti. Galima pasirinkti
ávairias priemones ataskaitai pateikti: posëdþius, susirinkimus, susitikimus,
þiniasklaidos priemones, mokyklos interneto tinklalapá, mokyklos informaci-
jos lentà.

Ataskaità gali pateikti mokyklos direktorius, pavaduotojas ugdymui, au-
dito grupë arba jos narys. Konkreti mokykla pati priima sprendimà arba pasi-
rengia tvarkà, kurioje atsispindi jos interesai.

Vidaus audito vertinimai yra naudingi ir mokytojams, ir mokyklos vado-
vams. Vertinimø rezultatai sudaro prielaidà ávertinti atitikimà ávairiuose mo-

kyklos veiklà reglamentuojanèiuose dokumentuose keliamiems reikalavi-
mams, iðmatuoti savo veiklos veiksmingumà, sukuriamà pridëtinæ vertæ bei
nustatyti tobulintinas sritis. Kita vertus, jø rezultatai mokyklos vadovams
padeda suprasti, kokia yra vidaus audito kokybë.

Siûlome ið dalies kitoká vidaus audito ataskaitos rengimo modelá negu
pateiktas metodinëse rekomendacijose.

Pirmasis etapas: audito ataskaita pradedama rengti nuo pat audito pra-
dþios. Renkami duomenys sisteminami, braiþomi ávairûs grafikai, sudaromos
lentelës, formuluojamos tarpinës iðvados, hipotezës, apraðomi audito metu
taikomi tyrimø metodai. Be ðiø kasdieniø protokolø nebûtø ámanoma paraðy-
ti iðsamios, patikimos baigiamosios ataskaitos. Antrajame etape jau atlikus
audità suformuluojamos iðvados, rekomendacijos ir pasiûlymai. Treèiajame
etape suformuluotos iðvados suskirstomos pagal prioritetus ir apsisprendþia-
ma, kurias ið jø galima patikimai pagrásti, kurias – tik ið dalies, o kuriø reikia
atsisakyti, nes nerasta patikimos informacijos joms patvirtinti. Gali paaiðkëti,
jog reikia tæsti audito procedûras ir ið naujo rinkti informacijà, nes svarbios
hipotezës, kurios buvo suformuluotos pradedant audità, nei patvirtintos, nei
paneigtos. Ketvirtasis etapas – tai atrinktø treèiajame etape iðvadø, rekomen-
dacijø ir pasiûlymø pagrindimas. Tai pats svarbiausias etapas rengiant audito
ataskaità – bûtent nuo jo labiausiai priklauso uþsibrëþto audito tikslo ar tikslø
realizavimas. Labai svarbu, kad iðvados, rekomendacijos bûtø susijusios su
iðkeltomis hipotezëmis. Faktinæ medþiagà bûtina suskirstyti á tiek daliø, kiek
yra preliminariø iðvadø, rekomendacijø ir pasiûlymø, nevengti pakartotinai
naudotis ta paèia informacija skirtingoms iðvadoms pagrásti. Reikëtø vengti
daryti nepakankamai pagrástas iðvadas (pagrástas iðvadas gausite nuoðirdþiai
bendradarbiaudami su audituojamos mokyklos bendruomene). Audità atlie-
kantieji turëtø tik ávardinti ávairiø problemø sprendimø metmenis, bet jø ne-
detalizuoti. Objektyvumas – svarbiausias kriterijus. Audito árodymai turi sie-
tis su preliminariai ávardintomis audito problemomis; jie turi bûti pateikiami
suprantamai. Kiekvienoje ataskaitoje galima derinti skirtingø skaitytojø po-
reikius parengiant nuorodas á keliø lygiø priedus. Bûtina paaiðkinti ir taiko-
mus kriterijus, nes jie lemia formuluojamas iðvadas. Kiekvienai iðvadai pa-
grásti paskiriami atsakingi asmenys, kurie kruopðèiai atrenka informacijà, pa-
rengtus audito árodymus ar kità medþiagà, padedanèià paneigti arba patvir-
tinti iðvadø, rekomendacijø ar pasiûlymø ágyvendinimo tikslingumà. Sufor-
mulavus iðvadas, rekomendacijas ir pasiûlymus, ataskaità reikia pateikti tin-
kama forma.

Audito ataskaitos rengimas yra svarbi viso veiklos audito proceso dalis,
nes apibendrinama atliekant audità surinkta informacija, duomenys, rezulta- A
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tai, formuluojamos iðvados su pagrástais árodymais, nurodomos rekomenda-
cijos, pateikiama pasiûlymø, kaip siekti ekonomiðkos, veiksmingos ir rezul-
tatyvios veiklos. Ataskaita siekiama ne tik pateikti audito rezultatus ir ávar-
dyti tobulintinas sritis, bet ir informuoti visuomenæ apie mokyklos veiklos,
programø, iðtekliø panaudojimo ekonomiðkumà, veiksmingumà ir rezultaty-
vumà. Apþvelgus veiklos audito ataskaitø rengimo standartus galima teigti,
kad labiausiai akcentuojami šie audito ataskaitos ypatumai: apibendrinta, ne-

detalizuota informacija, jos aiðkumas, neðaliðkumas, teisingumas, korektið-
kumas, kritinis poþiûris, nepriklausomumas. Iðskiriami ðie veiklos audito ata-
skaitø rengimo etapai: informacijos rinkimo ir apdorojimo vykdant audità;
iðvadø, rekomendacijø ir pasiûlymø formulavimo; iðvadø, rekomendacijø at-
rankos pagal prioritetus ir turimus árodymus; atrinktø iðvadø, rekomendacijø
ir pasiûlymø pagrindimo.
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Optimalios vidaus audito ataskaitos
formos ieðkojimai

Loreta VAINAUSKIENË,
Kaiðiadoriø r. Kruonio vidurinës mokyklos mokytoja,  KVA grupës pirmininkë

Mokykla teikia dvi vidaus audito ataskaitas: vienà (labai detalià ir iðsamià) –
mokyklos bendruomenei ir kità – steigëjui. Pastaroji yra labai trumpa: joje tik
nurodomi privalumai, trûkumai ir tobulinimo prioritetai (veiklos rodikliai).
Ðiame straipsnyje – apie ataskaità, teikiamà mokyklos bendruomenei.

Ataskaitos rengimas: ieškojimai ir atradimai. Po beveik ketveriø darbo
metø susikûrëme ataskaitos formà, kuri tinka visam mokytojø kolektyvui.
Ieðkojimø kelias nebuvo labai paprastas ir lengvas. Reikëjo gairiø, apie kà
derëtø raðyti vidaus audito ataskaitoje. Radome ávairios informacijos, bet esa-
me ásitikinæ, kad kiekviena mokykla turëtø rasti sau priimtinà ir jos bendruo-
menæ tenkinanèià formà.

2004 metais pirmàjà ataskaità KVA darbo grupës pirmininkë rengë tar-
damasi su grupës nariais gana ilgai – apie tris savaites. Kiekvienas KVA darbo
grupës narys analizavo atliktus tyrimus ir pateikë savo samprotavimø. Kai
visa gauta medþiaga buvo suraðyta á ataskaità, iðanalizuota, ávertinta pagal
lygius, padarytos iðvados, iðskirtos problemos, tuomet jà skaitë kiekvienas
KVA darbo grupës narys ir pateikë pastabø bei pasiûlymø. Paskui per grupës
posëdá buvo aptartos rekomendacijos audituotos srities veiklai gerinti. Mûsø
mokykloje nutarimai dël vidaus audito priimami per mokytojø tarybos posë-
dá – taip jie tampa visiems privalomi. 2006 metø rudená KVA darbo grupë
perþiûrëjo visus priimtus nutarimus apie vidaus audità ir su mokyklos admi-
nistracija bei padaliniø vadovais iðsiaiðkino, kaip tie nutarimai vykdomi.

Mûsø mokykloje sukurta ir taikoma tokia ataskaitos struktûra:
• darbo grupës tikslai;
• metodai, kurie buvo pasirinkti tyrimams (èia taip pat numatome, kokias

mokyklos bendruomenës grupes anketuosime, su kuo kalbësime ar dis-
kutuosime, kokius dokumentus nagrinësime);

• iliustracijos (ataskaità raðome pagal kiekvienà iliustracijos poþymá/sa-
kiná/punktà);

• tyrimø rezultatø analizë (juos pateikiame labai detaliai, atitinkamu lygiu
ávertiname kiekvienà klausimà ar glaudþiai susijusià klausimø grupæ;

dël kiekybinës kiekvieno lygio iliustracijos vertës/iðraiðkos esame pri-
ëmæ nutarimà);

• išvados (jei darbo grupë nagrinëja kelis veiklos rodiklius, tai po kiekvie-
no rodiklio analizës formuluojame iðvadas);

• iðanalizavæ vienà iliustracijos poþymá susumuojame ávertinimà (lygius)
ir išvedame vidurká (taip darome todël, kad apibendrinant ir ávertinant
visà veiklos rodiklá daug lengviau suformuluoti iðvadà, t. y. nustatyti,
kokiame lygyje esame);

• rekomendacijos (iðnagrinëjæ veiklos rodiklá pateikiame rekomendacijø
konkreèiai nurodydami, kam jos skirtos, pavyzdþiui, administracijai, me-
todinëms grupëms, mokytojams ir kt.; pirmosiose ataskaitose rekomen-
dacijos buvo bendro pobûdþio, bet pastebëjome, kad bendros formuluo-
tës nëra labai veiksmingos);

• problemos (ataskaitoje ávardijame teigiamø ir taisytinø dalykø; apiben-
drindami iðryðkiname problemas, o tada priimame nutarimus, o tai yra
pagrindas mokyklos strateginiam planui kurti);

• kai kada á ataskaità ádedame þodynà, kurio, mûsø manymu, reikia – visi
pedagogai ir kiti bendruomenës nariai turëtø vienodai suprasti ataskai-
tose vartojamus terminus.
Kitas ataskaitas rengë darbo grupiø, kurios buvo sudarytos veiklos ro-

diklio giluminiam auditui atlikti, pirmininkai. Pastebëjome, kad ataskaitai reng-
ti reikia bent 2–3 savaièiø (gal ir ilgiau) labai gerai ir kuo objektyviau ávertinti
veiklà. Pavyzdþiui, viena darbo grupë savo ataskaità rengë beveik mënesá.
Susumavæ mokiniø apklausos anketø duomenis grupës nariai suabejojo atsa-
kymais á vienà anketos klausimà. Jiems pasirodë, kad mokiniai galëjo netei-
singai suprasti klausimà. Turëdami laiko iki ataskaitos pateikimo mokytojø
tarybai, darbo grupës nariai mokiniams pateikë klausimà – taip iðsiaiðkinome
tikràjà padëtá. Abejoniø neliko – padëtis ávertinta teisingai (ásivaizduokime,
kaip bûtø buvæ, jei ataskaitai rengti bûtø paliktos tik kelios dienos).

Parengtas ataskaitos projektas teikiamas skaityti darbo grupës nariams.
Pastabø beveik nebûna, nors dirbant, t. y. atliekant ir apibendrinant tyrimus,
priimant sprendimus, kai kurios darbo grupës diskutuoja energingai ir ilgai.
Kiekvienà kartà grupës pirmininkas privalo pats nuspræsti, ar ataskaità turi
perskaityti grupës nariai. Tai, ko gero, priklauso nuo þmoniø, esanèiø grupëje,
t. y. nuo to, ko galima ið kiekvieno tikëtis.

Visos ataskaitos ir jø pristatymo tvarka (kokià informacijà pateikti vi-
siems, o kà pasakyti individualiai) iki pateikiant mokytojø tarybai aptariamos
ir derinamos su KVA grupës pirmininke.
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Ataskaitos pristatymas mokyklos bendruomenei. Nëra lengva parengtà
ataskaità pristatyti bendruomenei. Ypaè problemiðka vidaus audito ataskaità
pateikti mokytojams – gana jautriai pastaboms ir kritikai þmoniø grupei.

Visas vidaus audito ataskaitas pristatome per mokytojø tarybos posëdá.
Esame ásitikinæ, kad taip vidaus auditas tampa svarbesne mokyklos veikla.
Pirmàjà ataskaità skaitëme visà – tik nepateikëme mokytojø pavardþiø tose
vietose, kur atlikusi tyrimà audito grupë rado trûkumø. Kritiniø pastabø kiek-
vienam pedagogui iðsakë mokyklos direktorës pavaduotoja ugdymui. Labai
ryðkiø pokyèiø pastabas gavusiø pedagogø darbe nepamatëme, todël kità
ataskaità skaitëme jau nieko nepraleisdami. Tada iškilo kitø problemø. Buvo
nelengva þmogui, kuris turëjo pristatyti ataskaità per mokytojø tarybos po-
sëdá. Ir tai suprantama, juk reikëjo ataskaità pateikti savo kolegoms. Pateikus
ataskaità ir po diskusijø buvo ávairiø mokytojø reakcijø: vieni pastabas pri-
ëmë labai ramiai, suvokdami, kad tai yra bûdas tobulëti, kiti – labai skausmin-
gai, net piktai. Pastebëjome, kad skaityti visà ataskaità netikslinga, nes þmo-
nëms sudëtinga susikaupti ilgesná laikà, o pateikiama informacija nepasiekia
audito grupës uþsibrëþto tikslo. Ëmëme ieðkoti optimalaus ataskaitos patei-
kimo bûdo. Pabandëme ataskaità pateikti naudodamiesi pateiktimis (skaid-
rëmis). Á jas sudëjome tikslus, iliustracijas, svarbiausius tyrimø rezultatus, ið-
vadas, problemas bei rekomendacijas, nutarimà apie veiklos rodiklio ávertini-
mà pagal lygius. Manome, kad bûtina iðskirti ir paèius geriausius dalykus, nes
tai skatina þmones tobulëti – pagyrimø niekada nebûna per daug. Taip patei-
kiant ataskaità pasakomi esminiai dalykai, sutaupoma þmoniø laiko. Viene-
rius metus taip pateikdami ataskaità mokytojø kolektyvui pamatëme, kad në
vienas mokytojas vëliau neskaitë visos ataskaitos, kuri laikoma bibliotekoje,
skyrelyje „Vidaus auditas“. Vadinasi, vidaus audità vykdanèiø þmoniø darbas
tarsi nebetenka prasmës. KVA darbo grupei kilo idëja: kiekvienam pedagogui
privalu per dvi savaites po ataskaitos pateikimo mokytojø taryboje detaliai
susipaþinti su ja ir pasiraðyti. Skaityti ataskaità bûtina bibliotekoje, kur dirba
KVA grupës sekretorë. Gal tai gali pasirodyti diktatoriðka, bet manome, kad
tai turëtø uþtikrinti vidaus audito iðvadø veiksmingesná panaudojimà prak-
tiškai (darome tokià prielaidà, nes to dar neiðbandëme ir negalime teigti, kiek
tai bus veiksminga).

Antrasis VA ataskaitos pristatymas skirtas mokiniams. Juos su vidaus
audito išvadomis supaþindina klasiø auklëtojai tada, kai tai bûtina ir kai klau-
simas siejasi su mokiniais.

Treèiasis VA ataskaitos pristatymas – tëvams. Kiekvienà rudená per tëvø
susirinkimà jiems pateikiama sutrumpinta ataskaitos forma, t. y. tie dalykai,

kurie tëvams yra svarbûs arba kuriems jie gali daryti átakà siekdami tobulinti
mokykloje vykstanèius procesus.

Sutrumpinta vidaus audito ataskaitos forma. 2004 metais pradëjæ vyk-
dyti vidaus audità mokykloje turëjome stendà „Vidaus auditas“. Jame (be
kitos informacijos) talpinome ir vidaus audito ataskaitos santraukà. Taip
atsirado dar viena vidaus audito ataskaitos forma, kuri vëliau ðiek tiek kito.
Pirmajame variante antroje skiltyje raðëme tiktai iðvadas. Vëliau sugalvo-
jome, kad bûtina parodyti ir tai, kas mokykloje yra gerai – atsirado grafa
„Geroji patirtis/Iðvados“. Mûsø manymu, ði ataskaitos forma yra patogi, nes
bet kuris þmogus – ar mokyklos bendruomenës narys, ar tikrintojas – gali
labai greitai susipaþinti su vidaus audito rezultatais.

Kaip panaudojame vidaus audito ataskaitos duomenis? Juos panaudoja-
me kurdami mokyklos strateginá planà, metø veiklos programà.

A
TS

IS
K

A
IT

Y
M

A
S

 I
R

 I
N

F
O

R
M

A
V

IM
A

S



145

1 p r i e d a s
Giluminio veiklos rodiklio
„2. UGDYMAS IR MOKYMASIS“
temos „2.6. Vertinimas ugdant“
veiklos rodiklio „2.6.2. Vertinimas kaip ugdymas“
auditas

ATASKAITA

2007 metais mokykloje giluminiam auditui pasirinkus antrà veiklos rodiklá
„Ugdymas ir mokymasis“ antroji audito grupë auditavo veiklos rodiklá „Verti-
nimas kaip ugdymas” (2.6.2).

Kadangi 2005–2006 m. m. antroji VA grupë auditavo ðá rodiklá, tai mûsø
grupës tikslas buvo išsiaiškinti, kaip 2006–2007 m. m. buvo iðspræstos paste-
bëtos problemos. Audito ataskaitoje buvo pateiktos šios rekomendacijos:

• perþiûrëti ir pakoreguoti mokykloje priimtà „Moksleiviø þiniø, gebëji-
mø ir ágûdþiø vertinimo“ sistemà (darbo grupë iðsiaiðkino, kad ši sistema
dar yra kuriama ir svarstoma; labai tikimës, kad galutinis jos variantas
pasirodys prieð naujø mokslo metø pradþià);

• dalykø mokytojams parengti ir mokiniams pristatyti individualià savo daly-
ko vertinimo sistemà (darbo grupë iðsiaiðkino, kad visi mokytojai (100 proc.)
2006 metø birþelio mënesá sukûrë savo individualias vertinimo sistemas, deri-
no tarpusavyje ir per mokslo metus jas koregavo; 2007 m. birþelio mënesá
metodinëse grupëse buvo aptarta vertinimo patirtis, aptarti dalykai, kuriuos
mokytojai ketina koreguoti, svarstymas pratæstas metodinëje taryboje);

• sukurti mokyklos idiografinio vertinimo sistemà I–IV klasëse (darbo gru-
pë iðsiaiðkino, kad pradiniø klasiø metodinë grupë, suderinusi su mo-
kyklos metodine taryba (2006-06-30 protokolo Nr. 4), sukûrë ir ðiais moks-
lo metais sëkmingai naudojo idiografinio vertinimo sistemà I–IV klasë-
se; šiuo metu jà koreguoja remdamasi tëvø, mokiniø ir mokytojø apklau-
sos duomenimis);

• sukurti V kl. mokiniø idiografinio vertinimo bei gautø rezultatø áformini-
mo sistemà adaptaciniu laikotarpiu (darbo grupë iðsiaiðkino, kad 2006–
2007 mokslo metø ugdymo plane jau buvo numatytas penktokø vertini-
mas adaptaciniu laikotarpiu (tik teigiamais paþymiais arba idiografiðkai)).

Ðios darbo grupës tikslai buvo iðsiaiðkinti:
• ar visi mokytojai turi patvirtintas individualias vertinimo sistemas;
• kada ir kaip daþnai mokytojai supaþindina mokinius su savo dalyko ver-

tinimo kriterijais;
• ar visi mokytojai taiko formalius ir neformalius vertinimo metodus;
• ar mokykloje taikomos ávairios skatinimo formos;
• ar mokytojø vertinimo sistemose atsispindi vertinimas per integruotas

pamokas, diferencijuotø uþduoèiø vertinimas, mokiniø, besimokanèiø
pagal modifikuotas ir adaptuotas programas, vertinimas;

• ar mokykloje yra ilgalaikiø projektiniø darbø vertinimo sistema.

Darbo grupë, atlikdama giluminá audità, vadovavosi Bendrojo lavinimo
mokyklø vidaus audito II redakcijos metodikos iliustracijø projektu.

Veiklos rodiklio „2.6.2. Vertinimas kaip ugdymas“ iliustracijos

4 lygis 2 lygis 
Vertindami mokinius beveik visi mokytojai (85 proc.) naudojasi mokykloje pri-
imta sistema, turi savo individualias vertinimo sistemas, kurios atitinka išsilavi-
nimo standartus; mokslo metų pradžioje supažindina mokinius su savo dalyko 
vertinimo kriterijais bei sistemingai juos primena mokiniams. 
 
 
Beveik visi mokytojai (85 proc.) suvokia ir taiko įvairius formalaus ir neforma-
laus vertinimo metodus (kontrolinius, rašomuosius savarankiškus darbus, testus, 
klasės ir namų darbus, žodinį paskatinimą, pagyrimą ir kt.). 
 
Mokykloje taikomos įvairios mokinių skatinimo formos (klasės auklėtojo/os pa-
dėka, pagyrimas; mokytojų tarybos padėka, direktoriaus įsakymu pareikšta padė-
ka, ekskursija ir t.t.). 
 

Vertindami mokinius ne visi mokytojai (30 proc.) naudojasi mokykloje priimta sis-
tema, neturi savo individualių vertinimo sistemų arba jos neatitinka išsilavinimo 
standartų ir nesiremia bendra mokyklos vertinimo sistema; mokinius su savo daly-
ko vertinimo kriterijais supažindina tik mokslo metų pradžioje ir juos primena mo-
kiniams nesistemingai. 
 
Ne visi mokytojai (30 proc.) suvokia ir taiko įvairius formalaus ir neformalaus ver-
tinimo metodus (kontrolinius, rašomuosius savarankiškus darbus, testus, klasės ir 
namų darbus, žodinį paskatinimą, pagyrimą ir kt.). 
 
Mokykloje netaikomos įvairios mokinių skatinimo formos. 
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Darbo grupë 2.6.2. rodikliui nagrinëti pasirinko šiuos darbo metodus:
• anketas – VI–X klasiø mokiniams;
• mokytojø individualiø vertinimo sistemø analizæ;
• metodinës tarybos, metodiniø grupiø protokolø analizæ;
• stebëtø pamokø formø analizæ.

Norëdami suþinoti, ar visi mokytojai turi savo individualias vertinimo
sistemas (IVS), surinkome teminius mokytojø planus, prie kuriø jos yra pridë-
tos. <...> Darbo grupë suformulavo iðvadà, kad beveik visi mokytojai (99
proc.) turi individualias vertinimo sistemas, kurios atitinka išsilavinimo stan-
dartus ir remiasi Kaiðiadoriø rajono Kruonio vidurinës mokyklos Moksleiviø
þiniø, gebëjimø ir ágûdþiø vertinimo kriterijais, patvirtintais mokyklos direk-
toriaus 2003-02-13 ásakymu Nr. 69 (esame 4-ajame lygyje.) <...>

Norëdami suþinoti, ar mokytojai sistemingai primena mokiniams apie
vertinimà, paklausëme mokiniø. Mokiniø atsakymai buvo tokie:

• taip, daþnai – 31 (32 proc.);
• taip, retai – 26 (27 proc.);
• taip, prieð kiekvienà kontroliná darbà – 28 (29 proc.);
• ne, neprimena – 9 (9 proc.);
• gal primena, bet aš nesiklausau – 2 (2 proc.). <...>
Formuluojame išvadà: mokytojai beveik sistemingai primena mokiniams

apie savo vertinimo sistemà (esame 3-iajame lygyje.) <...>

Norëdami suþinoti, ar mokyklos vertinimo sistemoje ir mokytojø IVS
atsispindi integruotø pamokø vertinimas, diferencijuotø uþduoèiø vertinimas
ir mokiniø, besimokanèiø pagal adaptuotas ir modifikuotas programas, verti-
nimas, ieðkojome ðios informacijos mokytojø IVS.

Darbo grupë suformulavo iðvadà: išvardyti dalykai mokytojø IVS neat-
sispindi (esame 1-ajame lygyje.) <...>

Atlikæ veiklos rodiklio „2.6.2. Vertinimas kaip ugdymas” giluminá audità,
esame 3-iajame lygyje.

Problemos:
• vis dar nëra atnaujintos mokyklos vertinimo sistemos;
• mokslo metø pradþioje mokytojai nepakankamai aiðkiai iðdësto mo-

kiniams savo vertinimo sistemà;
• vidutiniø gabumø mokiniams trûksta paskatinimo ir mokytojo dë-

mesio;
• mokytojø IVS nëra numatyto integruotø pamokø vertinimo, diferen-

cijuotø uþduoèiø vertinimo, mokiniø, besimokanèiø pagal adaptuotas ir mo-
difikuotas programas, vertinimo.

Rekomendacijos:
1. Koreguojant vertinimo sistemas nurodyti, kaip mokiniai vertinami

per integruotas pamokas, kaip vertinamos diferencijuotos uþduotys, kaip ver-
tinami mokiniai, besimokantys pagal adaptuotas ir modifikuotas programas.

2. Kabinetuose iðkabinti arba visiems þinomoje vietoje aplanke padëti

 
Beveik visi mokytojai (85 proc.) taiko pasirinktas mokykloje vertinimo formas 
(balai, idiografinis vertinimas, įskaita, aprašai (baigus IV kl. ir pasibaigus adap-
taciniam laikotarpiui V kl. ir kitoks neformalus vertinimas) ir vertinimo metu 
gautą informaciją pagal mokykloje galiojančią tvarką laiku įformina pasieki-
mų/pažangos ir pažymių knygelėse, savo užrašuose, dienynuose, mokinių as-
mens bylose, trimestrų, pusmečių ir metinėse ataskaitose.  
 
Mokyklos vertinimo sistemoje ir beveik visų mokytojų (85 proc.) individualiose 
vertinimo sistemose atsispindi integruotų pamokų vertinimas, diferencijuotų už-
duočių vertinimas, mokinių, besimokančių pagal adaptuotas ir modifikuotas pro-
gramas, vertinimas. 
 
Mokykloje sukurta projektinių darbų vertinimo sistema. 

 
Ne visi mokytojai (30 proc.) taiko pasirinktas mokykloje vertinimo formas (balai, 
idiografinis vertinimas, įskaita, aprašai (baigus IV kl. ir pasibaigus adaptaciniam 
laikotarpiui V kl. ir kitoks neformalus vertinimas) ir vertinimo metu gautą informa-
ciją pagal mokykloje galiojančią tvarką ne visada laiku įformina pasiekimų/pažan-
gos ir pažymių knygelėse, dienynuose, mokinių asmens bylose, trimestrų, pusme-
čių ir metinėse ataskaitose. 
 
Ne visų mokytojų (30 proc.) individualiose vertinimo sistemose bei mokyklos ver-
tinimo sistemoje atsispindi integruotų pamokų vertinimas, diferencijuotų užduočių 
vertinimas, mokinių, besimokančių pagal adaptuotas ir modifikuotas programas, 
vertinimas. 
 
Mokykloje nesukurta projektinių darbų vertinimo sistema. 

 

4 lygis 2 lygis 
Vertindami mokinius beveik visi mokytojai (85 proc.) naudojasi mokykloje priim- Vertindami mokinius ne visi mokytojai (30 proc.) naudojasi mokykloje priimta sis-
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2 p r i e d a s
Giluminio veiklos rodiklio
„2. UGDYMAS IR MOKYMASIS“
temos „2.6. Vertinimas ugdant“
veiklos rodiklio „2.6.2. Vertinimas kaip ugdymas“
auditas

Kadangi 2005–2006 m. m. antroji VA grupë auditavo ðá rodiklá, tai 2006–
2007 m. m. tikslas buvo išsiaiškinti, kaip 2006–2007 m .m. buvo sprendþiamos
pastebëtos problemos.

2005–2006 m. m. pateiktos rekomendacijos: 2006–2007 m. m. darbo grupė nustatė: 
• Peržiūrėti ir pakoreguoti mokykloje priimtą „Moksleivių žinių, gebėjimų ir 

įgūdžių vertinimo“ sistemą. 
• Dalykų mokytojams parengti ir mokiniams pristatyti individualią savo dalyko 

vertinimo sistemą. 
 
 
 
• Sukurti mokyklos idiografinio vertinimo sistemą I–IV klasėse. 
 
 
• Sukurti V kl. mokinių idiografinio vertinimo bei gautų rezultatų įforminimo 

sistemą adaptacijos laikotarpiu. 

• Ši sistema dar yra kuriama ir svarstoma. 
 
• Visi mokytojai (100 proc.) 2006 metų birželio mėnesį sukūrė savo individua-

lias vertinimo sistemas, derino jas tarpusavyje, o per mokslo metus jas kore-
gavo. 2007 m. birželio mėnesį metodinėse grupėse buvo aptarta vertinimo pa-
tirtis, aptarti dalykai, kuriuos mokytojai ketina koreguoti, svarstymas pratęs-
tas metodinėje taryboje. 

• Pradinių klasių metodinė grupė, suderinusi su mokyklos metodine taryba 
(2006-06-30 protokolo Nr. 4.), sukūrė ir šiais mokslo metais sėkmingai nau-
dojo idiografinio vertinimo sistemą I–IV klasėse. 

• 2006–2007 mokslo metų ugdymo plane jau buvo numatytas penktokų vertini-
mas adaptacijos laikotarpiu (tik teigiamais pažymiais arba idiografiškai). 

 
Siekta išsiaiškinti:

• ar visi mokytojai turi patvirtintas individualias vertinimo sistemas;
• kada ir kaip daþnai mokytojai supaþindina mokinius su savo dalyko ver-

tinimo kriterijais;
• ar visi mokytojai taiko formalius ir neformalius vertinimo metodus;

• ar mokykloje taikomos ávairios skatinimo formos;
• ar mokytojø vertinimo sistemose atsispindi vertinimas per integruotas

pamokas, diferencijuotø uþduoèiø vertinimas, taip pat mokiniø, besimo-
kanèiø pagal modifikuotas ir adaptuotas programas, vertinimas;

• ar mokykloje yra ilgalaikiø projektiniø darbø vertinimo sistema.
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ILIUSTRACIJOS 

Veiklos rodiklis „2.6.1. Vertinimas kaip ugdymas“ 

Vertindami mokinius beveik visi mokytojai (85 proc.) naudojasi mokykloje 
priimta sistema, turi savo individualias vertinimo sistemas, kurios atitinka išsi-
lavinimo standartus; mokslo metų pradžioje supažindina mokinius su savo da-
lyko vertinimo kriterijais bei sistemingai juos primena mokiniams. 
 
 
Beveik visi mokytojai (85 proc.) suvokia ir taiko įvairius formalaus ir nefor-
malaus vertinimo metodus (kontrolinius, rašomuosius savarankiškus darbus, 
testus, klasės ir namų darbus, žodinį paskatinimą, pagyrimą ir kt.). 
 
Mokykloje taikomos įvairios mokinių skatinimo formos (klasės auklėtojo/os 
padėka, pagyrimas; mokytojų tarybos padėka, direktoriaus įsakymu pareikšta 
padėka, ekskursija ir t.t.). 
 
Beveik visi mokytojai (85 proc.) taiko pasirinktas mokykloje vertinimo formas 
(balai, idiografinis vertinimas, įskaita, aprašai (baigus IV kl. ir pasibaigus 
adaptacijos laikotarpiui V kl. ir kitoks neformalus vertinimas) ir vertinimo me-
tu gautą informaciją pagal mokykloje galiojančią tvarką laiku įformina pasie-
kimų/pažangos ir pažymių knygelėse, savo užrašuose, dienynuose, mokinių 
asmens bylose, trimestrų, pusmečių ir metinėse ataskaitose.  
 
Mokyklos vertinimo sistemoje ir beveik visų mokytojų (85 proc.) individualio-
se vertinimo sistemose atsispindi integruotų pamokų vertinimas, diferencijuotų 
užduočių vertinimas, mokinių, besimokančių pagal adaptuotas ir modifikuotas 
programas, vertinimas. 
 
Mokykloje sukurta projektinių darbų vertinimo sistema. 

Vertindami mokinius ne visi mokytojai (30 proc.) naudojasi mokykloje priimta siste-
ma, neturi savo individualių vertinimo sistemų arba jos neatitinka išsilavinimo stan-
dartų ir nesiremia bendra mokyklos vertinimo sistema; mokinius su savo dalyko ver-
tinimo kriterijais supažindina tik mokslo metų pradžioje ir juos primena mokiniams 
nesistemingai. 
 
Ne visi mokytojai (30 proc.) suvokia ir taiko įvairius formalaus ir neformalaus verti-
nimo metodus (kontrolinius, rašomuosius savarankiškus darbus, testus, klasės ir na-
mų darbus, žodinį paskatinimą, pagyrimą ir kt.). 
 
Mokykloje netaikomos įvairios mokinių skatinimo formos. 
 
 
 
Ne visi mokytojai (30 proc.) taiko pasirinktas mokykloje vertinimo formas (balai, 
idiografinis vertinimas, įskaita, aprašai (baigus IV kl. ir pasibaigus adaptacijos laiko-
tarpiui V kl. ir kitoks neformalus vertinimas) ir vertinimo metu gautą informaciją pa-
gal mokykloje galiojančią tvarką ne visada laiku įformina pasiekimų/pažangos ir pa-
žymių knygelėse, dienynuose, mokinių asmens bylose, trimestrų, pusmečių ir metinė-
se ataskaitose. 
 
Ne visų mokytojų (30 proc.) individualiose vertinimo sistemose bei mokyklos verti-
nimo sistemoje atsispindi integruotų pamokų vertinimas, diferencijuotų užduočių ver-
tinimas, mokinių, besimokančių pagal  adaptuotas ir modifikuotas programas, vertini-
mas. 
 
Mokykloje nesukurta projektinių darbų vertinimo sistema. 

 

Darbo grupë 2.6.2. rodikliui nagrinëti pasirinko šiuos darbo metodus:
• anketas –VI–X klasiø mokiniams;
• mokytojø individualiø vertinimo sistemø analizæ;
• metodinës tarybos, metodiniø grupiø protokolø analizæ;
• stebëtø pamokø formø analizæ.
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Išvada: Atlikæ veiklos rodiklio „2.6.2. Vertinimas kaip ugdymas” giluminá audità nustatëme, kad esame 3-iajame lygyje.

VERTINOME/AIŠKINOMĖS GEROJI PATIRTIS/IŠVADOS PROBLEMOS REKOMENDACIJOS  MOKYTOJAMS: 
• Ar visi mokytojai turi savo in-
dividualias vertinimo sistemas 
(IVS)? 
 
 
 
 
• Ar supažindino mokinius su 
IVS ir kaip sistemingai primena 
mokiniams, kaip vertina mokinių 
žinias ir gebėjimus? 
• Ar visi mokytojai suvokia ir tai-
ko įvairius formalaus ir neforma-
laus vertinimo metodus? 
• Ar mokykloje taikomos įvairios 
mokinių skatinimo formos? 
 
 
 
 
 
• Ar mokyklos vertinimo siste-
moje ir mokytojų IVS atsispindi 
integruotų pamokų vertinimas, 
diferencijuotų užduočių vertini-
mas ir mokinių, besimokančių 
pagal  adaptuotas ir modifikuotas 
programas, vertinimas. 
• Ar mokykloje sukurta ilgalaikių 
projektinių darbų vertinimo siste-
ma? 

• Beveik visi mokytojai (99 proc.) turi individualias 
vertinimo sistemas, kurios atitinka išsilavinimo stan-
dartus ir remiasi Kaišiadorių rajono Kruonio vidurinės 
mokyklos Moksleivių žinių, gebėjimų ir įgūdžių verti-
nimo kriterijais, patvirtintais mokyklos direktoriaus 
2003-02-13 įsakymu Nr. 69 (4 lygis). 
 
• Kai kurie mokytojai nepakankamai aiškiai išdėstė sa-
vo IVS mokiniams mokslo metų pradžioje ir ne visada 
apie jas primena (3 lygis). 
 
• Beveik visi mokytojai suvokia ir taiko įvairius for-
malaus ir neformalaus vertinimo metodus (4 lygis). 
 
• Labai gerai ir gerai besimokantys, aktyvūs mokiniai 
mokykloje yra tikrai labai gerai ir įvairiai paskatinami, 
tačiau mokytojai per pamokas  turėtų daugiau dėmesio 
skirti ir kasdieniams paskatinimams, kad ir nelabai ga-
būs mokiniai dažniau patirtų paskatinimo džiaugsmą  
(3 lygis). 
 
• Integruotų pamokų vertinimas, diferencijuotų užduo-
čių vertinimas ir mokinių, besimokančių pagal adap-
tuotas ir modifikuotas programas, vertinimas IVS neat-
sispindi (1 lygis) 
 
 
 
• Projektinių darbų vertinimo sistema yra patvirtinta 
mokyklos metodinėje taryboje 2006 m. spalio mėnesio 
12 d. Protokolo Nr.5 ir mokytojai sėkmingai ja naudo-
jasi (4 lygis). 

• Vis dar nėra atnaujintos mo-
kyklos vertinimo sistemos. 
 
 
 
 
 
• Nepakankamai aiškiai mo-
kytojai išdėsto mokiniams sa-
vo vertinimo sistemą mokslo 
metų pradžioje. 
 
 
 
• Trūksta paskatinimo ir mo-
kytojo dėmesio vidutinių ga-
bumų mokiniams. 
 
 
 
 
• Mokytojų IVS nėra numaty-
to integruotų pamokų vertini-
mo, diferencijuotų užduočių 
vertinimo, mokinių dirbančių 
pagal 
adaptuotas ir modifikuotas 
programas, vertinimo. 
 

• Koreguojant vertinimo sistemas nu-
rodyti, kaip mokiniai vertinami integ-
ruotose pamokose, kaip vertinamos 
diferencijuotos užduotys, kaip vertina-
mi mokiniai, besimokantys pagal 
adaptuotas ir modifikuotas programas. 
 
• Kabinetuose iškabintos arba visiems 
žinomoje vietoje aplanke padėtos IVS, 
kad mokiniai bet kada galėtų jas pa-
skaityti. 
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Vidaus audito ataskaitø „meniu“

Liucija RUMÐYTË,
Ðirvintø r. Bagaslaviðkio Igno Ðeiniaus pagrindinës mokyklos mokytoja, KVA grupës vadovë

Mûsø mokykloje vidaus audito ataskaitos yra rengiamos pagal tokià schemà:

Bendroji ataskaita. Iðanalizavusi pasirinktà kokybës rodiklá darbo grupë
rengia paþymà, kurioje atsispindi dabartinë mokyklos padëtis, raðomos iðva-
dos bei siûlymai (þr. 1 priedà). Kiekviena darbo grupë savo paþymas pristato
visiems mokytojams. Pagal paþymas  KVA grupë ir administracija raðo ben-
dràjà ataskaità (þr. 2 priedà). Bendroji ataskaita yra pristatoma mokytojø tary-
bai. Ðis dokumentas, atspindintis mokyklos arba mokytojø veiklos privalu-
mus ar trûkumus, yra pagrindas tolesnei veiklai tobulinti. Esame ásitikinæ, kad
ði ataskaita yra tik vidaus naudojimo dokumentas, pagal kurá yra kuriama
mokyklos metinë veiklos programa, koreguojamas mokyklos strateginis pla-
nas. Mokytojø taryboje yra apsisprendþiama, kokia informacija galëtø bûti
skelbiama mokyklos bendruomenei ir visuomenei, kad ji nekenktø mokyklai,
o padëtø jai tobulëti. Pagal bendràjà ataskaità yra rengiamos ataskaitos stei-
gëjui, bendruomenei, visuomenei.

Ataskaita steigëjui. Steigëjas visoms rajono mokykloms yra nustatæs vie-
nodà VA ataskaitos formà. Formà parengë darbo grupë, kurioje dalyvavo ak-
tyviausi rajono mokyklø atstovai (þr. 3 priedà).

Ataskaita bendruomenei. Ðià ataskaità rengia KVA grupë ir mokyklos ad-
ministracija. Ja siekiama  iðryðkinti stipriausias mokyklos sritis, kuriose mokyk-

BENDROJI ATASKAITA 

ATASKAITA STEIGĖJUI 

ATASKAITA BENDRUOMENEI 

ATASKAITA VISUOMENEI 

los pasiekimai yra aukðèiausi. Trûkumai tiesiogiai neávardijami – tik pristatomi
kaip tobulintinos sritys. Ataskaita turi bûti paprasta, aiðki, be ávairiø sudëtingø
teiginiø ir suprantama visiems. Ji pateikiama per mokyklos konferencijà.

Ataskaita visuomenei. Šià ataskaità mes ádedame á mokyklos interneto
tinklalapá. Ði ataskaita yra vizitinë mokyklos kortelë, kurioje yra per vidaus
audità nustatyti tik mûsø mokyklai bûdingi ypatumai.
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1 p r i e d a s

Sritis                         
 
Tema                         
 
Kokybės rodiklis     

PAŽYMA 

 
 
Analizė:    
 
Vertinimo metodai:  
   
Išvados:  
   
Siūlymai:  
 
Pažymą rengė:  
 

 
 
 

 
 

 
Dokumentai, kuriais  
remiantis parengta pažyma 
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2 p r i e d a s
Srities „Mokymosi pasiekimai”
BENDROJI ATASKAITA
(Fragmentai)

Vienu iš pagrindiniø kokybës rodikliø buvo laikomas mokiniø pasiekimø ati-
tiktis iðsilavinimo standartams. Ðis kokybës rodiklis buvo analizuojamas ávai-
riais aspektais (mokiniø kontroliniø darbø kokybë, metiniø ávertinimø rezul-
tatai, mokytojø anketavimas ir t. t.). Tyrimai parodë mokiniø pasiekimø atitik-
tá iðsilavinimo standartams (þr. diagramà).

Vertinant bendràjà pasiekimø kokybæ iðskirtini šie mokyklos privalumai
ir trûkumai:

Diagrama
Mokiniø pasiekimai fiksuojami sistemingai. Informaciniai leidiniai su moki-
niø mokymosi rezultatais siunèiami tëvams po pusmeèio ir mokslo metø pa-
baigoje. Mokykloje veikia tëvø informavimo apie mokiniø pasiekimus siste-
ma, taèiau reikëtø ieðkoti informatyvesniø ir veiksmingesniø tëvø informavi-
mo bûdø. Pastebima gráþtamojo tëvø ryšio stoka.

PRIVALUMAI  TRŪKUMAI 
Mokykloje tiriami mokinių poreikiai ir 
interesai, atsižvelgiama į mokinių po-
reikius. 

Mokykloje nepakankamai tenkinami 
individualūs mokinių ugdymosi porei-
kiai.  

Mokykloje tiriami tėvų poreikiai ir į 
juos atsižvelgiama. 

Mokykla per mažai dėmesio skiria sa-
varankiško darbo įgūdžiams formuoti 
bei motyvams ugdyti. 

Mokytojai žino ir ugdymo procese tai-
ko įvairius ugdymo būdus, formas ir 
metodus. 

Per mažai dėmesio skiriama papildo-
mojo ugdymo pasiekimams analizuoti. 

Tėvai teigiamai vertina mokyklos ke-
liamus reikalavimus dalykų mokymui-
si. Daugelį tėvų tenkina jų vaiko mo-
kymosi rezultatai. 

Menki mokinių mokymosi motyvai. 

Pastebima mokinių poreikių tenkini-
mo, darbo kokybės ir jų mokymosi pa-
siekimų ir egzaminų rezultatų dermė. 
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3 p r i e d a s
BAGASLAVIÐKIO IGNO ÐEINIAUS PAGRINDINËS MOKYKLOS
2006–2007 m. m. vidaus audito ataskaita
(Mokyklos steigëjui)

1. Mokyklos direktoriaus 2006-09-21 ásakymas Nr. 9V

Eil.nr. KVA grupės nariai Pareigos 
1. * grupės vadovė 
2. * narys 
3. * narė 
4. * narė 

 Giliajam auditui pasirinktas rodikliø krepðelis, sudarytas pagal mokyk-
los strateginá tikslà – kuriame besimokanèià bendruomenæ. Mokyklos ben-
druomenë pripaþásta, kad pasirinkti ugdymo metodai, programos, formos yra
kokybiðkos, taèiau mokiniø mokymosi motyvacija vis dar menka. Nutarta

 
Gilusis auditas 

Rodiklių krepšelis:  1.1.6, 1.2.1, 1.3.1, 1.3.2, 2.2.3, 4.1.2. 
Metodai: dokumentų analizė, pokalbiai, interviu, stebėjimas, anketavimas. 
Šaltiniai: mokyklos vidaus taisyklės, pokalbiai su mokyklos bendruomenės nariais, mokytojų tarybos posėdžių protoko-
lai, mokinių pasiekimų knygelės, mokytojų kaupiami dokumentai, klasės auklėtojų veiklos planai, klasės auklėtojų veik-
los pusmečių ataskaitos, informacijos tėvams, dalykų mokytojų ataskaitos, mokyklos nuostatai, mokyklos veiklos pro-
grama. 

 
Atsiskaitymas ir informavimas 

Atsiskaitymas – mokytojų tarybos posėdis 2007-06-08. 
Informavimas – ataskaita bus pateikta mokyklos interneto tinklalapyje, mokyklos laikraštyje ir pristatyta per mokyklos 
rudens konferenciją. 

 

ištirti, kokià átakà mokymosi motyvacijai daro klasiø mikroklimatas, mokyk-
los darbo tvarka ir taisyklës, pageidaujamo elgesio skatinimas, klasës valdy-
mas, mokiniø asmenybës ir socialinës raidos klausimas, ar mokykloje tenki-
nami asmenybës raidos lûkesèiai.

3. Sëkmës veiksniais pasirinkti privalumai ir trûkumai

Privalumai Trūkumai Prioritetai 
4.1.2 2.2.3 2.2.3 
1.2.1  1.3.1 
  1.3.2 
 4. Planavimas:

4.1
Darbo grupės nariai Pareigos 
* direktorius 
* direktoriaus pavaduotoja 
* mokytoja 
 

Mokyklos direktorius ..................................................... A
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Ataskaitø naudos ávertinimas

Edita USONIENË,
Ukmergës Dukstynos pagrindinës  mokyklos direktorës pavaduotoja

Poreikis iðsiaiðkinti darbo/bendravimo kultûros, veikimo bûdo ir turimø/pa-
geidaujamø rezultatø ryðá mokykloje atsirado kiek anksèiau nei buvo patvir-
tinta pirmoji vidaus audito metodika. Iki tol buvo mëgëjiðkø mëginimø iðsi-
aiðkinti nepageidaujamø situacijø prieþastis ir kurti naujas mums priimtinø
pokyèiø strategijas. Procesas buvo labai lëtas, sunkiai prognozuojamas ir daþ-
nai nesukuriantis laukiamo rezultato.

Paëmus á rankas VA metodikos knygà buvo ir baugu (ji atrodë sudëtinga,
sunkiai ávaldoma ir t. t.), ir naudinga (paaiðkëjo didesnë dalis mûsø darytø
klaidø). Pirmiausia turëjome sukonkretinti savo siekius, t. y. ne viskà ið karto
padaryti, o labai aiðkiai ir tiksliai ávardyti siaurà sritá. Vëliau turëjome kurti
planà, kaip tai atliksime. Tai atlikus visiems atrodë, kad viskas pagaliau pada-
ryta, taèiau tuomet nesuvokëme, kad sunkiausia dar ateityje.

Šiandien turime ágytos patirties ir galime teigti: vidaus audito esmë – ne
puikiai sudëlioti veiksmø planai, ne gudrûs anketø klausimai ir netgi ne áþval-
gios iðvados. Daug svarbiau yra parodyti tuos surastus esminius dalykus, prie-
þastis, tendencijas, nuneðti tà þinià kolegai – ir tam, kuris jà priima, ir tam,
kuris vis dar tikisi kaip nors praslysti pro ðalá ir ramiai sau kiurksoti toliau.
Svarbiausia – kà visa mokykla (kartu) ir kiekvienas jos narys (atskirai) su ta
þinia darys. Vidaus audito iðvados panaðios á javø sëklas, kurios sudygsta ir
duoda derliø arba ne – priklauso nuo dirvos, á kurià krenta. Vidaus audità
áprasmina tik atsirandantys pokyèiai mokykloje.

Atlikus vienà ar kità tyrimà koordinacinei vidaus audito grupei teko
áveikti ir savo paèiø, ir kolegø negatyvø poþiûrá á atsiskaitymà, t. y. á bûtinybæ
pateikti ataskaità. Skaitëme, konsultavomës, formulavome pagrindinius klau-
simus, á kuriuos bûtina atsakyti rengiant ataskaità:

• kodël reikia kà nors daryti (tikslas);
• kam reikia kà nors pasakyti/padaryti (auditorija);
• kà ir kaip reikia pasakyti/padaryti (praneðimas);
• kokio rezultato galima tikëtis (veiksmingumas).

Á ðiuos klausimus sugebëjome atsakyti, bet gavus daug informacijos kilo
dar vienas klausimas: ar visiems turime pateikti viskà. Susitarëme, kad ata-

skaitø formos atlieps informacijos judëjimo kryptá: vidinë – mokyklos dir-
bantiesiems, vidaus bendruomenei (KVA grupë parengia ataskaità ir pristato)
ir iðorinë – mokyklai átakos turinèioms organizacijoms.

Buvo akivaizdu, kad visà informacijà turësime sugrupuoti ir pateikti di-
ferencijuotai. Mûsø manymu, ataskaitos apimtis skirtingoms grupëms turi
skirtis:

• mokytojams – plaèiausia, giliausia, iðsamiausia, visapusiðka;
• aptarnaujantiems darbuotojams – dalis informacijos, kuri gali dominti

ðià grupæ, turëti jai átakos;
• tëvams – dalis informacijos, kuri yra susijusi su vaikø mokymosi sàlygo-

mis ir galimybëmis, problemomis;
• mokiniams – dalis informacijos, kuri gali turëti átakos jø mokymosi, elge-

sio, drausmës problemoms spræsti;
• kitoms mokyklos struktûroms – visa informacija, kurios reikia pagrás-

tiems sprendimams priimti (netgi tyrimø detalës, giluminio audito dar-
bo eiga, problemos).

Dël tokios – keliø versijø – ataskaitos rengimo bûta ir piktinimosi, ir
iðgàsèio, ir nusivylimo, ir nesuvokimo, kam to reikia. Viskà paaiðkina ataskai-
tos, pateiktos skirtingoms auditorijoms, poveikis ir tikëtina nauda (þr. 1, 2 ir 3
priedus). Mokytojams iðskleidþiama ta informacija, kuri tiesiogiai daro átakà
mokyklos veiklai. Tikëtina, kad mokytojai, supratæ savo mokyklos proble-
mas, patys pasiûlys bûdø joms spræsti ir prisiims atsakomybæ (skatinamas
planavimas „ið apaèios“). Tikëtina, kad aptarnaujantys darbuotojai geriau su-
pras mokyklos ir mokytojø veiklos tikslus, kai kuriø sprendimø ir tvarkos
prieþastis, galës padëti siekti bendrø tikslø patardami ir patys ásipareigodami,
t.y. taps visateise ir tikra mokyklos bendruomenës dalimi. Tikëtina, kad tëvai
supras mokyklos veiklos tikslø pagrástumà, daþniau prisidës, maþiau opo-
nuos ir daugiau bendradarbiaus, t.y. taps visateise ir  mokyklà palaikanèia
bendruomenës dalimi. Mokiniams pateikiama informacija padës greièiau ir
geriau suprasti mokytojø reikalavimus, savo galimybes, teises, pareigas; jiems
bus geriau suprantama mokyklos darbo tvarka, sistema ir reikalavimai; mo-
kytojai ir mokiniai ne kovos, o bendradarbiaus, padës vieni kitiems, kurs, drau-
gaus. Kitos mokyklos struktûros galës spræsti problemas ir planuoti veiklà
remdamosi pagrástais faktais; matys realià situacijà ir organizuos tikslingà,
veiksmingà veiklà; taupys laikà, kurá gaiðdavo átikinëjimams.

Visas mokyklos veiklos planavimas pagrástas vidaus audito iðvadomis.
Jos turi átakos klasiø auklëtojø, metodiniø, darbo grupiø darbui. Pagal jas mo-
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kytojai tobulina savo pamokos veiklà, bendravimo su kolegomis, su moki-
niais ir jø tëvais bûdus, formuluoja metø uþdavinius. Vieno tokio uþdavinio
pavyzdþiu galima iliustruoti, kaip pavyko situacijà pakreipti mums palankia
linkme. Tëvø átraukimas á mokyklos veiklà buvo (ir vis dar iðlieka) svarbus
mums. Pasirëmæ iðsamia VA medþiaga ir iðvadomis pamatëme, kad daug pro-
blemø bûtø galima iðspræsti, jeigu tëvai nebûtø stebëtojai, o taptø mokyklos
gyvenimo dalyviais. Suformulavome toká uþdaviná ir kryptis: „Kurti saugià ir
svetingà mokymosi aplinkà. Kryptys: elgesio ir darbo kultûra, ryðiø su mokyk-
los tëvø bendruomene stiprinimas, jaukios ir estetiðkos ugdymo aplinkos kûri-
mas“.

Padaugëjo bendrø mokiniø, tëvø ir mokytojø renginiø. Keitësi bendravi-
mo su tëvais pobûdis. Per mokyklos tëvø susirinkimus ar mokyklos parengtus
lankstinukus jie trumpai, konkreèiai ir suprantamai (vengiant sudëtingø ter-
minø ir smulkios statistikos) informuojami apie vykdyto audito procedûras
(kas, kada, kaip vertino). Tëvams paaiškiname, kam mums to reikia, vaizdþiai
(grafikais ir spalvomis parodome, kà atskleidë anketos (pavyzdþiui, kas të-
vams svarbu, patinka ir kt.), o svarbiausia – pasakome, kodël ir kà darysime

artimiausiu laiku „kad tik jûsø vaikui bûtø geriau“. Matome ðiø pastangø re-
zultatà. Itin padaugëjo tëvø, ateinanèiø á bendrus ir klasiø susirinkimus; tëvai
aktyviau ásitraukia á klasës veiklà, darbus ir rûpesèius. Nuolatos informuoja-
mi apie mokyklos gyvenimà tëvai teigiamai reaguoja á naujus tyrimus, anke-
tavimà, pokalbius, interviu ir pan. Tëvø lojalumo mokyklai nuotaikø stiprëji-
mas kelia mokyklos prestiþà rajone – tampa svarbu bûti ðios mokyklos ben-
druomenës nariu.

Iðsamiausia vidaus audito informacija pasiekia mokytojus. Jie supaþin-
dinami su VA tikslais, tyrimo objektu, eiga, kliûtimis, statistika, iðvadomis,
pateikiama rekomendacijø veiklai ir planavimui (pateikèiø bûdu). Ne visi pa-
siûlymai buvo nuodugniai iðdëlioti á ávairius planus ir strategijas. Suvokëme,
kad net ne tai svarbiausia – kartais pakanka tiesiog þinoti, aiðkiau matyti
situacijà, perprasti prieþastis. Juk mokytojas be jokiø planø savo galvoje jau
sukuria vizijas, kà, kaip ir kodël keis ar darys. Reikðmingiausiu savo laimëji-
mu laikome gebëjimà dirbti su informacija – nuolatiná jos poreiká, dalijimosi
kultûrà, mokëjimà atrinkti ir perimti, t. y. paversti tai savo patirtimi. Tai sutei-
kia pasitikëjimo dràsiai atstovauti savo mokyklai.
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1 p r i e d a s
Vidinës VA ataskaitos auditorijos ir nauda

 Mokytojai Darbuotojai Tėvai Mokiniai 
Apimtis Plačiausia, giliausia, išsamiausia, 

visapusiška. 
Dalis informacijos, kuri gali do-
minti šią grupę, turėti jai įtakos. 

Dalis informacijos, kuri yra susi-
jusi su vaikų mokymosi sąlygo-
mis ir galimybėmis, problemo-
mis. 

Dalis informacijos, kuri gali turėti 
įtakos jų mokymosi, elgesio, 
drausmės problemoms spręsti. 

Forma Reglamentuota (1 arba 2 variantas), tačiau gali turėti labai daug papildomų iliustravimo būdų, atsižvelgiant į tai, kokiai auditorijai teikiama. 
Kiekviena mokykla be oficialios  ataskaitos formos turi ir gali susikurti labai įvairių ir tik jiems priimtinų atsiskaitymo formų. 
 

Pristatymo 
būdas 

Informacija stende: plakatai, 
grafikai, schemos ir pan.; specia-
lūs susirinkimai: pateiktys, pra-
nešimai, diskusijos ir pan. 

Informacija stende: plakatai, gra-
fikai, schemos ir pan.; specialūs 
susirinkimai: pateiktys, pra-
nešimai, diskusijos ir pan. 

Specialūs susirinkimai: pateik-
tys, pranešimai, diskusijos ir pan. 

Informacija stende: plakatai, 
grafikai, schemos ir pan.; specia-
lūs susirinkimai: pateiktys, pra-
nešimai, diskusijos ir pan. 

Poveikis/nauda Mokytojams išskleidžiama ta in-
formacija, kuri tiesiogiai daro įta-
ką mokyklos veiklai. Tikėtina, 
kad mokytojai, supratę  savo mo-
kyklos problemas, patys pasiūlys 
būdų joms spręsti ir prisiims atsa-
komybę (skatinamas planavimas 
„iš apačios“). 

Tikėtina, kad aptarnaujantys dar-
buotojai geriau supras mokyklos ir 
mokytojų veiklos tikslus, kai kurių 
sprendimų ir tvarkos priežastis, ga-
lės padėti siekti bendrų tikslų patar-
dami ir patys įsipareigodami, t.y. 
taps visateise ir tikra mokyklos 
bendruomenės dalimi. 

Tikėtina, kad tėvai supras mo-
kyklos veiklos tikslų pagrįstumą, 
dažniau prisidės, mažiau oponuos 
ir daugiau bendradarbiaus, t.y. 
taps visateise ir  mokyklą palai-
kančia bendruomenės dalimi. 

Mokiniams pateikiama informa-
cija padės greičiau ir geriau su-
prasti mokytojų reikalavimus, sa-
vo galimybes, teises, pareigas; 
jiems bus geriau suprantama mo-
kyklos darbo tvarka, sistema ir 
reikalavimai; mokytojai ir moki-
niai ne kovos, o bendradarbiaus, 
padės vieni kitiems, kurs, drau-
gaus. 
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2 p r i e d a s
Vidaus audito ataskaita steigëjui
Naudinga ir prasminga, nes tiesiogiai susijusi su galima parama þmoniø, intelektualiniø ir materialiniø iðtekliø srityje.

Mokyklos pavadinimas  
Mokyklos kodas  
Vykdomos ugdymo programos  

Mokinių skaičius  
Mokytojų skaičius  

1. Atpažinimo duomenys 
(identifikuoti mokyklą) 

(pateikiami duomenys iš vizitinės mokyklos kortelės, jeigu mokykla nori) 

2. Mokyklos kontekstas 
(lyginama su rajono mokyklomis, 
kitais rajonais) 

Duomenys iš ŠVIS 

3. Sritis arba rodiklių krepšelis Srities pavadinimas ............................... 
Pasirinko, nes ....................................... 
(argumentuoti) 

Privalumai Trūkumai Prioritetai 
4.2.1 4.3 4.1 

4. Sėkmės veiksniais pasirinkti 
privalumai ir trūkumai 

4.2.2   
5. Rekomendacijos Tolesni savivaldybės veiksmai, kurių pageidauja mokykla, padėsiantys tobulėti mokyklai. 
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3 p r i e d a s
Mokyklos VA ataskaita plaèiajai visuomenei

Nauda Auditorija 
(kam atsiskaitome?) 

Atsiskaitymo formos ir 
priemonės 

Rekomendacijos ataskaitos 
turiniui 

Mokyklai Auditorijai 

POTENCIALŪS KLIENTAI 
(būsimi mokiniai 
ir jų tėvai) 

Lankstukai, leidinys apie mo-
kyklą, atvirų durų dienos, mo-
kyklos interneto tinklalapis. 

Aktualumas.  
Išryškinti esminiai ypatumai. 
Pabrėžiamas išskirtinumas, 
lakoniškumas, vaizdumas. 
 
 

Kuriama palanki bendruome-
nės nuomonė apie mokyklą, 
patraukianti būsimų klientų 
dėmesį, suteikiant apie mo-
kyklą norimą ir kontroliuoja-
mą informaciją. 

Suteikta informacija apie 
mokyklos veiklą, padedanti 
apsispręsti dėl ugdymo įstai-
gos pasirinkimo. 

ŽINIASKLAIDA Straipsniai spaudoje.  
Žiniasklaidos dalyvavimas mo-
kyklos renginiuose  (straipsniai, 
radijo laidos, kabelinės televizi-
jos reportažai). 

Įdomi, aktuali, papildyta statisti-
niais duomenimis, faktine ir 
vaizdine informacija. 

Užtikrina galimybę mokyklai 
informuoti apie save, būti ma-
tomai, suprantamai, palaiko-
mai. 

Atliepia bendruomenės po-
reikius, tampa populiarūs. 

VIETOS BENDRUOMENĖ 
 
 
 
 
 

Bendri su mokykla renginiai, 
projektai, mokyklos interneto 
tinklalapis. 

Išryškinti esminiai ypatumai. 
Pabrėžiamas išskirtinumas, la-
koniškumas, vaizdumas. 

Sukuriama palanki nuomonė 
apie mokyklą, teigiamai verti-
namas jos darbas, palaikomi 
mokyklos vykdomi projektai 
ir dalyvaujama juos įgyvendi-
nant. 

Galimybė dalyvauti kultūri-
niame  bendruomenės gyve-
nime, ypač socialiai atskir-
tiems bendruomenės na-
riams. 

PROFESINĖ 
BENDRUOMENĖ 

Miesto (rajono) metodinių gru-
pių susirinkimai, konferencijos, 
straipsniai spaudoje (pavyzdžiui, 
„Dialoge“). 

Išryškinti esminiai ypatumai. 
Pabrėžiamas išskirtinumas, 
Įdomi, aktuali, faktinė ir vaizdi-
nė informacija. 
 

Kuriamas ir stiprinamas mo-
kyklos įvaizdis, siekiama pa-
veikti ar pakeisti viešąją nuo-
monę apie mokyklą. 

Profesinis tobulėjimas, gali-
mybė palyginti save su ki-
tais. 

VERSLO 
ORGANIZACIJOS 

Bendri renginiai, projektai, skra-
jutės, lankstukai, mokyklos in-
terneto tinklalapis. 

Įdomi, aktuali,  
faktinė ir vaizdinė informacija. 
 

Užmezgamas ir stiprinamas 
bendradarbiavimas, siekiant 
palaikymo ir paramos mokyk-
los vykdomai veiklai.  

Potencialių klientų pritrauki-
mas, reklama. 

VALDŽIOS INSTITUCIJOS 
(savivaldybė, seniūnija, 
policija, bažnyčia....) 

Lankstukai, skrajutės, bendri 
renginiai, projektai, mokyklos 
interneto puslapis. 

Išryškinti esminiai ypatumai. 
Pabrėžiamas išskirtinumas. 
Įdomi, aktuali, faktinė ir vaizdi-
nė informacija. 
 

Skatinama bendruomenės ly-
derių parama ir palaikoma mo-
kyklos vykdoma veikla, kuria-
mas ir stiprinamas mokyklos 
įvaizdis bendruomenėje. 

Užmegzti tarpusavio ryšiai, 
bendradarbiavimas, pagalba. 
 

 

Atsiskaitomumas – mokykla turi informuoti vietos bendruomenæ ir visuomenæ.
Mokyklos ir visuomenës tarpusavio santykiø kûrimas, siekiant kuo sëkmingiau ágyvendinti mokyklos tikslus, tikintis naudos,
paramos ir palaikymo  mokyklai.
Dvikryptis komunikacijos modelis
Mokyklos veiklos privalumø, didþiausiø pasiekimø, prioritetø ir veiklos perspektyvø iðryðkinimas.

158158

A
TS

IS
K

A
IT

Y
M

A
S

 I
R

 I
N

F
O

R
M

A
V

IM
A

S



159

VIDAUS AUDITAS IR PLANAVIMAS

Mokëjimas planuoti – sëkmingø pokyèiø prielaida

Ona MALAÐKEVIÈIENË,
Druskininkø „Saulës“ pagrindinës mokyklos direktorë

Mûsø mokyklos 2005–2010 metø strateginá planà pakoregavo vykstantys po-
kyèiai ágyvendinant Druskininkø savivaldybës mokyklø tinklo pertvarkà. Bu-
vusi „Saulës” pradinë mokykla tapo pagrindine. Mokykloje atliekamo vidaus
audito rezultatai ir iðvados yra reikðmingi planuojant veiklà – galvojame, kà
darysime toliau, kaip planuosime savo veiklà. Mokyklos strateginá planà ren-
gia darbo grupë, kurioje dirba ne tik mokyklos administracija ir mokytojai,
bet ir kiti bendruomenës nariai – mokiniai ir jø tëvai. Darbo grupiø nariai
parengia tikslø ágyvendinimo planus, programas, projektus. Pristaèius planø,
programø projektus, po diskusijø mokytojø ir mokyklos tarybø posëdþiuose
rengiamas strateginio plano dokumentas, o parengtasis pristatomas pritarti

savivaldybës tarybai, kurá vëliau tvirtina mokyklos direktorius. Su ðiuo planu
supaþindinama mokyklos bendruomenë. Rengiant mokyklos strateginá planà
paisome vieðumo, bendravimo, bendradarbiavimo ir partnerystës principø.

Strateginio plano tikslas – efektyviai valdyti mokyklos veiklà, telkti mo-
kyklos bendruomenæ aktualioms ateities problemoms spræsti, numatyti, kaip
bus ágyvendinti mokyklos veiklai keliami reikalavimai, pasirinkti teisingà
kryptá ir prioritetus, planuoti kaitos pokyèius.

Mokyklos strateginis planas numatytas 2007–2010 metams.

Mûsø mokyklos strateginis planas susideda ið tokiø daliø:
I. Ávadas ( politiniai ir ekonominiai, socialiniai veiksniai).
II. Mokyklos pristatymas. Situacijos analizë (valdymo struktûra, ugdo-

moji veikla, dalyvavimas projektuose, socialinë pedagoginë pagalba, moki-
niø sveikata, ástaigos finansavimas, audito  iðvados).

III. Mokyklos strategija. Mokyklos vizija, misija, tikslai, uþdaviniai.
IV. Strategijos tikslø ir uþdaviniø ágyvendinimas:
1. Tikslas
Tikslø ágyvendinimo veiksniai ir vykdytojai

2. Laukiami rezultatai

V. Plano stebësenos sistema (stebësenos institucinë struktûra, plano ágy-
vendinimo stebësenos procesas, pagrindiniø planiniø rodikliø apskaita ir ana-
lizë; plano koregavimas ir pratæsimas).

Stebësenos institucinë struktûra:
mokyklos vadovai, vyriausiasis buhalteris;
Druskininkø savivaldybës administracijos Švietimo skyrius;
Druskininkø savivaldybës taryba.

Plano ágyvendinimo stebësenos procesas:
• mokyklos vadovai ir vyriausiasis buhalteris stebi ir kontroliuoja strate-

ginio plano vykdymà pagal numatytus terminus;
• apie plano vykdymà mokyklos direktorius atsiskaito Druskininkø savi-

valdybës administracijos ðvietimo skyriui ir Druskininkø savivaldybës

tarybai.
Pagrindiniø planiniø rodikliø apskaita ir analizë: mokyklos vadovai ir vy-

riausiasis buhalteris tvarko planiniø rodikliø apskaità ir analizuoja situacijà.
Plano koregavimas ir pratæsimas.
Planas gali bûti koreguojamas ir pratæsiamas:

• pagal Ðvietimo ir mokslo ministerijos, Druskininkø savivaldybës tary-
bos, Ðvietimo skyriaus dokumentø pakeitimus bei naujai išleistus doku-
mentus;

• pagal mokyklos vidaus pokyèius.

Su strateginiu planu supaþindinama mokyklos bendruomenë; já svarsto
mokyklos taryba, pritaria savivaldybës taryba ir tvirtina mokyklos direkto-
rius.

Kodël pasirinkome toká planavimo modelá? Mokykloje diskutuodami aið-
kinomës strategijos reikðmæ ástaigos ateities siekiams. Nutarëme, kad sëk-

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Terminai Vykdytojai Vertinimo kriterijai 
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mës tikimybæ sàlygoja kryptingai organizuota veikla, aptarëme strateginio
plano sudëtines dalis, kurios turi sudaryti nuoseklià, darnià visumà. Analizë
turi nusakyti mûsø padëtá. Tikslai ir uþdaviniai turi atitikti analizës iðvadas;
tikslams ir uþdaviniams ágyvendinti reikia uþsitikrinti realias priemones ati-
tinkanèias galimybes, paremtas finansiniais iðtekliais. Planas turi bûti supran-
tamas ir aiðkus visiems, o uþ jo ágyvendinimà turi bûti atsakingas kiekvienas
mokyklos narys. Pateiktas strateginio plano modelis aptartas per miesto mo-
kyklø vadovø pasitarimà, patvirtintas steigëjo ir juo vadovaujasi visos savi-
valdybës mokyklos. Pagal ðá strateginio plano modelá mokykla rengia strate-
giná planà pirmà kartà, todël veiksmingumà ávertinsime kasmet rengdami
mokyklos veiklos ataskaità, kurià teikiame savivaldybës tarybai. Ataskaitoje
situacijos analizë vykdoma ásivertinus esamà situacijà, atlikus vidaus audità,
o vykdomo ásivertinimo sritis dera su mokyklos tikslais ir prioritetais. Strate-
ginis veiklos planas koreguojamas kasmet, atsiþvelgiant á mokyklos vidinio
ar iðorinio á(si)vertinimo iðvadas, metinës veiklos ágyvendinimo rezultatus,
naujus ðvietimo iððûkius.

Tobulëjant mokyklø ásivertinimo ir strateginio planavimo kultûrai, atsi-
ras ir kitokia, mokyklos veiklos patirtimi pagrásta, strateginio planavimo struk-
tûra.

Strategijos sëkmei yra svarbus ne tik plano sukûrimas, bet ir kaip ágy-
vendinama strategija. Strategijà ágyvendinti padeda kasmet rengiamos veik-
los programos, kuriose pagal vidaus audito iðvadas sukonkretinami tikslai ir
uþdaviniai, numatomos priemonës ir reikalingi finansiniai iðtekliai tikslams
ágyvendinti. Mûsø savivaldybëje jau patvirtinta lëðø mokyklø aplinkai finan-
suoti tvarka, pagal kurià skirstomos lëðos.

Metinëje veiklos programoje ávardijome tikslà – mokiniø pasiekimø ko-
kybiniai pokyèiai. Mokykla rûpinasi savo veiklos rezultatais, jaukios moky-
mosi aplinkos kûrimu, veiklos tobulinimu. Mums svarbus kiekvienas moki-
nys, todël analizuojame jø paþangà, mokymosi poreikius, saviraiškos galimy-
bes.

Su mokiniais raðtu susitarëme, iki kokio lygmens jie galëtø pagerinti
savo pasiekimus, kokios yra mokymosi sunkumø prieþastys (negalia, sociali-
niai sunkumai, mokymosi motyvacijos stoka ar kitos), aptarëme, kas galëtø
padëti jas iðspræsti. Mokiniai, mokytojai ir tëvai ávertino mokiniø galimybes;
tada mokiniai planavo pokyèius – kuriø dalykø rezultatus jie galëtø pagerinti.
Tai buvo kiekvieno mokinio ásipareigojimas sau ir tëvams, nes susitarimus
pasiraðë mokiniai ir jø tëvai. Iðanalizavæ antrojo pusmeèio rezultatus paste-
bëjome, kad apie 60 proc. mokiniø pagerëjo 1–2 dalykø ávertinimai, 15 proc. –

3–4 dalykø, apie 10 proc. – daugiau nei 4 dalykø. Tai rodo, kad tikslø numaty-
mas padeda pasiekti geresniø rezultatø.

Atskirø veiklos srièiø, atitinkanèiø mokyklos tobulinimo prioritetus, ási-
vertinimas, tikslingai numatyti strateginiai ir sukonkretinti metø tikslai le-
mia pokyèius mokykloje. Nuolatinis veiklos planavimas, vertinimas ir ásiver-
tinimas, planavimas, koregavimas ir vël planavimas, pasiektø rezultatø anali-
zë ágalina kryptingai organizuoti mokyklos veiklà.

V
ID

A
U

S
 A

U
D

IT
A

S
 I

R
 P

LA
N

A
V

IM
A

S



161

Vidaus auditas „diktuoja” pokyèius

Lina BRAJINSKIENË,
Violeta VALANTUKEVIÈIENË,
Kelmës r. Ðaukënø Vlado Pûtvio-Putvinskio vidurinës mokyklos mokytojos

Šiandien mokyklai labai svarbu ágyti gebëjimø analizuoti savo bûklæ bei turi-
mà informacijà, áþvelgti stipriàsias veiklos sritis, suvokti sëkmes ir nesëkmes,
profesionaliai rûpintis veiklos kokybe. Ásivertinimas suteikia pagrástos, pati-
kimos ir prasmingos informacijos, kuria remdamiesi galime daryti apgalvo-
tus ir atsakingus sprendimus. Kasmet mokykla planuoja savo veiklà atsiþvelg-
dama á vidaus audito rezultatus.

2004–2005 m. m. mokykloje atlikæ platøjá audità giluminei analizei pasi-
rinkome „Ugdymo turinio” ir „Mokymosi ir ugdymo” sritis. Ásivertinus ðias
sritis paaiðkëjo, kad tobulinti reikëtø vertinimà. Mokykloje mokiniø pasieki-
mai vertinami formaliàja 10-ies balø sistema, o atskirø dalykø mokytojai nau-
dojo paruoðtas vertinimo normas pagal Bloom’o taksonomijà. Ið mokiniø an-
ketø supratome, kad ugdymo procese jie maþai skatinami save ásivertinti,
kartais mokytojø vertinimas jø netenkina. Pradiniø klasiø mokiniø tëvø ap-
klausos rezultatuose atsispindëjo nuogàstavimø, kad mokiniø þinios, gebëji-
mai ir pastangos taikant idiografinæ vertinimo sistemà nepakankamai atsklei-
dþia stipriàsias ir silpnàsias mokinio savybes, maþai skatina mokiniø moky-
mosi motyvacijà.

Ávardijome vienà ið svarbiausiø 2005–2006 m. m. veiklos programos uþ-
daviniø – siekti aukðtos ugdymo kokybës, o vertinimà – kaip svarbiausià da-
lykà ugdymo kokybei gerinti. 2005 m. rugpjûèio mënesá buvo sukurtas „Mo-
kiniø paþangos ir pasiekimø vertinimo ugdymo procese tvarkos” projektas.
Pasikeitus ugdymo tikslams orientuojamasi á mokiná, jo kompetencijø ugdy-
mà, keièiamos vertinimo nuostatos ir principai. Ðis projektas svarstytas meto-
dinëse grupëse ir jam pritarta mokytojø taryboje.

2005–2006, 2006–2007 m. m. sutelkëme dëmesá V–XII klasiø mokiniø ne-
formaliajam vertinimui. Mokytojai dalyvavo seminaruose vertinimo klausi-
mais, ágyta patirtimi dalijosi mokykloje su kolegomis. Mokytoja metodininkë
Rima Servienë ir vyresnioji mokytoja Zita Jokubauskienë vedë seminarà „For-
malus ir neformalus vertinimas ir jo ágyvendinimas praktikoje“. Supratome,
kad labai svarbus yra formuojamasis vertinimas, kuris padeda nustatyti mo-

kymosi sunkumus, padeda mokytis, o ne kontroliuoja. Pradëjome kurti ir diegti
individualias dëstomo dalyko vertinimo metodikas, kurios skatina aktyvø
mokiniø mokymàsi per kiekvienà pamokà. Daugiau dëmesio skyrëme for-
muojamajam vertinimui, kuris laiduoja nuolatiná mokinio vertinimà ugdymo
proceso metu, padeda stiprinti daromà paþangà. Daugelis mokytojø sukûrë
savo dalyko kaupiamojo vertinimo schemà. Pavyzdþiui, per vokieèiø kalbos
pamokas mokiniai gali sukaupti balø uþ atliktà uþduotá klasëje, namø darbà,
pagalbà draugui, uþ dalyvavimà projektinëje veikloje, susijusioje su vokieèiø
kalba, uþ laiðko raðymà draugui.

Pradiniø klasiø metodinës grupës nariai ëmësi iniciatyvos sukurti veiks-
mingesnæ idiografinæ pradiniø klasiø mokiniø vertinimo sistemà, kuri suteik-
tø daugiau informacijos tëvams ir padëtø mokiniui tiksliau ásivertinti savo
pasiekimus. Ði metodinë grupë bendradarbiauja su Kaiðiadoriø rajono Kruo-
nio vidurinës mokyklos, Ðiauliø Ðventupio vidurinës mokyklos pradiniø kla-
siø mokytojais. Per metodinius uþsiëmimus pasidalijome patirtimi, kaip ðiose
mokyklose vertinama mokiniø paþanga.

Pagal bendràsias programas, iðsilavinimo standartus ir Ðaukënø viduri-
nës mokyklos patvirtintà „Mokiniø paþangos ir pasiekimø vertinimo ugdy-
mo procese tvarkà“ bei remiantis sukaupta patirtimi buvo sukurta Pradinio
ugdymo vertinimo sistema, kurioje naudojamas neformalusis vertinimas þo-
dþiu (padràsina mokinius iðsakyti pastabas) ir neformalusis vertinimas raðtu
taikant tokius simbolius:

g – vertas pagyrimo, padarë labai didelæ paþangà, pastebimai pagerëjo
ágûdþiai, gebëjimai;

s – stengiasi, siekia tobulëti, taèiau dar nepanaudoja visø savo galiø ir
gebëjimø;

p – reikëtø pasimokyti, pakartoti, nes daroma paþanga minimali;
! – visai nesistengia, nëra jokios paþangos, situacija kelia rûpestá (steng-

tis naudoti ðá simbolá kuo reèiau);
n – pamokai ar jos daliai nepasiruoðæs.

I–II klasëje namø darbai neuþduodami; III–IV klasëje mokiniø atliktus
namø darbus komentuojame þodþiu.

Mokytojos pastebëjo, kad mokiniai siekia geresnio neformaliojo verti-
nimo raštu simbolio. Naudojant ðià vertinimo sistemà mokiniai geba ásiver-
tinti save, mato daromà paþangà, gerëja mokymosi motyvacija.

Nuo 2007 m. mokiniø paþanga fiksuojama pradiniø klasiø mokytojos
metodininkës Jûratës Gotautienës parengtoje eksperimentinëje ,,Pasiekimø
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Pavyzdys
MËNUO

DALYKAS, TURINYS DIENOS 
Dorinis ugdymas               
Lietuvių kalba               
Skaitymas               
Teksto suvokimas               
Rašto kultūra               
Kūrybiniai darbai               
Klausymas, pasakojimas               
               
Diktante klydimų               
Užsienio kalba (        )               
Klausymas               
Kalbėjimo įgūdžiai               
Skaitymas, žodyno plėtimas               
               
Pasaulio pažinimas               
               
               
Matematika               
Skaičiavimai               
Uždavinių sprendimas               
Loginės pratybos, galvosūkiai               
Geometrijos pradmenys, matavimai               
Testas               
               
Dailė ir technologijos               
               
Muzika               
Kūno kultūra               
 

Pagyrimai, paskatinimai, pastebëjimai
 
 
 
 
 
 Tëvø paraðasV
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Knygelë pristatyta ir aptarta per I–IV klasiø mokiniø tëvø susirinkimà.
Dabar ið tëvø dar laukiama atsiliepimø, siûlymø, á kuriuos bus atsiþvelgta
tobulinant Mokinio pasiekimø vertinimo knygelæ.

Supratome, kad mûsø ugdymo planuose maþai skirta dëmesio tarpdaly-
kiniams ryðiams ir integracijai (1.1.2. rodiklis), o tai turi nemaþai átakos ir mo-
kiniø mokymosi motyvacijai didinti (3.2.1. rodiklis). Mokyklos metodinë ta-
ryba inicijavo integruotas pamokas V–XII klasëse. 2006–2007 m. m. atskirø
dalykø teminiuose planuose buvo numatytos ir vestos integruotos pamokos:
lietuviø kalbos ir dailës pamoka V klasëje „Teksto iliustravimas“, technologi-
jø ir informaciniø technologijø pamoka IX klasëje „Aksesuarø paslaptys“, is-
torijos, dailës, matematikos pamoka VII klasëje „Senovës Egipto menas ir
mokslas“, istorijos ir kûno kultûros pamoka XI klasëje „Olimpinës þaidynës“,
vokieèiø kalbos ir muzikos pamoka VIII klasëje „Adventas. Kalëdos“, mate-
matikos ir muzikos pamoka VII klasëje „Trupmenos ir muzika”, istorijos, dai-
lës ir muzikos pamoka V klasëje „Norëèiau, kad mane suprastø (M.K.Èiurlio-
nis)“, informaciniø technologijø ir dailës pamoka V klasëje „Ornamentika“,
biologijos ir informaciniø technologijø pamoka XII klasëje „Mitybos ryðiai“,
istorijos ir geografijos pamoka X klasëje „Europos Sàjunga – istorija ir šian-
diena”. 2007 m. buvo atliktas tyrimas „Integruoto mokymo privalumai ir trû-
kumai“. Jo metu iðsiaiðkinta, kad tikslinga ir toliau ieðkoti ávairiø mokomøjø
dalykø sàsajø. Per tokias pamokas mokiniai geriau suvokia aplinkà kaip visu-
mà, tema iðnagrinëjama plaèiau, ji prapleèiama naujomis, mokiniui aktualio-
mis idëjomis, daugiau dëmesio skiriama ágûdþiams, gebëjimams ugdyti, ben-
drauti. Integruotos pamokos skatina mokytojus bendradarbiauti, atsiveria pla-
tesniø galimybiø profesiniam ðvietimui.

Atlikus mokiniø poreikiø tenkinimo ir mokymosi krûviø tyrimus paaið-
këjo, kad mokiniai skundþiasi per dideliu namø darbø krûviu, keliais kontro-
liniais darbais per dienà. Mokytojø tarybos posëdyje buvo nuspræsta atkreipti
dëmesá á mokiniams skiriamø namø darbø krûvá. Atliktas tyrimas, kurio metu
iðsiaiðkinta, kiek mokiniams skiriama namø darbø. Supratome, kad mokiniai
nemoka namø darbø atlikti ið anksto, kai kità dienà nëra tos pamokos, todël
labai netolygiai krûviai pasiskirsto kiekvienai savaitës dienai. Nutarta, kad
mokytojai skiriamas namø uþduotis turi derinti tarpusavyje, kad jos nevirðy-
tø numatytø valandø ugdymo plane. Metodinëse grupëse iðnagrinëjome kla-
siø tvarkaraðèius ir susitarëme, kad kalbø mokytojai didesnës apimties namø
uþduotis skiria skirtingomis savaitës dienomis; gamtos mokslø dalykø mo-
kytojai, socialiniø dalykø mokytojai taip pat koreguoja namø darbø apimtis,
kad pasiskirstytø tolygiai kiekvienai savaitës dienai.

Dar viena naujovë, skirta mokiniø mokymosi krûviams koreguoti – kon-
troliniø darbø grafikas, kurá kiekvieno mënesio pradþioje pildo dalykø moky-
tojai. Taip iðvengiama situacijø, kai per vienà dienà mokiniai raðo kelis kon-
trolinius darbus.

2005–2006 m. m. atlikus platøjá audità buvo pasirinktos trys vertinimo
sritys: 2. „Mokymosi pasiekimai“, 4. „Pagalba moksleiviams“, 6. „Iðtekliai“.
Mokiniø profesinio ðvietimo orientavimo kokybës tyrimo rezultatai parodë,
kad turime susirûpinti kuo anksèiau su mokiniais kalbëtis apie jø profesiná
pasirinkimà ir karjeros planavimà. Kûrëme „Profesinio informavimo ir karje-
ros ugdymo programà 2006–2007 m.m. “, kurios tikslas – uþtikrinti sistemingà
ir nuoseklià profesinio orientavimo integracijà ugdymo procese. Ágyvendi-
nant ðià programà metodinëse grupëse buvo aptartos profesinio orientavimo
integravimo galimybës, mokytojø detaliuosiuose planuose, klasiø auklëtojø,
socialinës pedagogës, bibliotekos metinës veiklos planuose orientuojamasi á
profesiná ir karjeros ugdymà. Klasiø auklëtojai organizavo mokiniø iðvykas á
darbo birþà, profesines mokyklas, á parodà „Studijos“, á susitikimus mokyklo-
je su studentais, profesiniø mokyklø dëstytojais, darbo birþos atstovais. Pra-
dëjome pildyti aplankus „Profilinis mokymas“, „Egzaminai“, „Aukðtøjø mo-
kyklø naujienos“, „Profesinis mokymas“. Mokiniui apsispræsti renkantis pro-
fesijà padeda dalyvavimas projekte „Dràsinkime ateitá“ (á mokyklà sugráþta
buvæ mokiniai – ávairiø profesijø atstovai – ir veda „sëkmës pamokas“ aukð-
tesniøjø klasiø mokiniams, atsako á klausimus, diskutuoja).

Vertëtø pasidþiaugti ir audito metu ávardintais privalumais (6.3.2. rodik-
lis „Mokiniø darbø panaudojimas“). Mokykla puoðiama mokiniø darbais –
koridoriuose, aktø salëje ant sienø pakabinti ávairia technika kurti paveikslai;
ávairûs meno dirbiniai (siûtos lëlës, medþio droþiniai ) eksponuojami techno-
logijø kabinetuose. Padedami dailës mokytojos metodininkës Danutës Rim-
kevièienës ir technologijø vyresniojo mokytojo Vytauto Maþulio mokiniai
savo darbus pristato rajono, šalies konkursuose ir pelno prizines vietas. Ne
tik mokiniø darbais dþiaugiamës. Dailës mokytoja metodininkë Danutë Rim-
kevièienë – mokykloje tapytø freskø autorë. Tai: „Dëkingumo siena“, kurioje
paminëti visi, parëmæ mokyklà po 2002 m. sausio 27 d. gaisro; „Garbës siena“,
skirta puikiai ir labai gerai mokyklà baigusiems mokiniams (apdovanotiems
aukso, sidabro medaliais, gavusiems brandos atestatus su pagyrimais). Nau-
jausias darbas – mokyklos muziejuje tapyta freska „Mûsø geriausieji“, kurioje
áamþinti mokiniai, dalyvavæ ðalies olimpiadose, konkursuose, varþybose, pro-
jektuose (mokytojai talkino deðimtokë Sandra Gedvilaitë).

2006–2007 m. m. per vidaus audità vertindami „Etoso“ srities 5.1.1. rodiklá
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„Tapatumo ir pasididþiavimo mokykla jausmas“ pastebëjome, kad tai – stip-
rioji mûsø mokyklos sritis. Buvo sukurta „Vlado Pûtvio-Putvinskio vardo su-
teikimo mûsø mokyklai ágyvendinimo programa 2006–2007 m. m.“ (Þymus
Lietuvos politikas, patriotas, Ðauliø sàjungos ákûrëjas Vladas Pûtvis-Putvins-
kis didþiàjà savo gyvenimo dalá praleido Ðilo-Pavëþupio dvare, esanèiame
7 km nuo Ðaukënø.) Ðis þymus politikas buvo primirðtas, o jo gyvenimas ir
veikla – puikus pavyzdys patriotiniam jaunimo auklëjimui, patriotizmo, mei-
lës Lietuvai ugdymui, todël siekëme, kad iki 2007 m. rugsëjo 1-osios mokyklai
bûtø suteiktas Vlado Pûtvio-Putvinskio vardas. Ðitam siekiui pritarë mokyk-
los bendruomenë, Kelmës rajono savivaldybë, Vlado Pûtvio-Putvinskio gi-
minës, Lietuvos šauliø sàjunga. Mokiniai kartu su  auklëtojais savo klasëse
ásteigë kampelius, kuriuose eksponavo surinktà informacijà – straipsnius, nuo-
traukas apie ðá ðviesuolá. Informacijos apie Vladà Pûtvá-Putvinská buvo gali-
ma rasti ir skaitykloje. Áspûdingiausias  mokiniams buvo susitikimas su jo
anûku Rimantu Pûtviu. Mokykloje lankësi Lietuvos šauliø sàjungos atstovai.
Mokiniai dþiaugësi jaunøjø ðauliø bûrelio (kuriam vadovauti ëmësi informa-
tikos mokytojas Zigmantas Raèkauskas) ákûrimu. 2007-øjø rugpjûèio 11 d.
mokykla paminëjo graþø 140 metø Valdinës mokyklos jubiliejø. Per ðventæ
mokyklai suteiktas Vlado Pûtvio-Putvinskio vardas, o jaunieji ðauliai davë
iðkilmingà priesaikà.

Ávaizdþio formavimas – vienas ið mokyklos prioritetø. Jis buvo átrauktas
á Mokyklos strateginá planà. Apie mokyklos pasiekimus, geràjà patirtá nuolat
pateikiame informacijos þiniasklaidoje, mokyklos interneto tinklalapyje bei
mokyklos mënraðtyje „Skambutis“ (redaktorë – lietuviø kalbos mokytoja me-
todininkë Aldona Bacevièienë). Graþus mokyklos interjeras, turtinga bazë mo-
kiniø tëvams, mokyklos sveèiams leidþia susidaryti gerà áspûdá apie mokyklà.
Mokyklos ávaizdþiui visuomenëje formuoti buvo sukurta „Ðaukënø viduri-
nës mokyklos ávaizdþio formavimo ir sklaidos programa 2005–2008 metams“.
Joje numatyta siekti gerø mokiniø rezultatø rajono mokomøjø dalykø olim-
piadose, konkursuose, varþybose; gerai parengti ir organizuoti mokyklos ren-
ginius ir ðventes (Pirmûnø dienà, turizmo dienas, mokyklos ákûrimo jubilieji-
nius minëjimus kas deðimtmetá); á mokyklos renginius kviesti sveèiø ið kai-
myniniø, bendradarbiaujanèiø mokyklø, efektyvinti mokyklos istorijos mu-
ziejaus veiklà; diegti naujoves á ugdymà procesà. Pirmûnø diena, turizmo die-
nos jau tapo mokyklos tradicija. Á Pirmûnø dienos ðventæ kvieèiami ne tik
gerai, labai gerai ir puikiai besimokantys mokiniai, bet ir jø tëvai. Mokiniams
direktoriaus ásakymu áteikiami Mokslo pirmûno paþymëjimai, dëkojama të-
vams, klasiø auklëtojams, rengiamas koncertas. Kasmet baigiantis mokslo

metams vyksta turizmo dienos. Iðkylauti graþiose Ðaukënø miestelio apylin-
këse kvieèiamos aplinkiniø mokyklø komandos, bendradarbiaujanèiø mo-
kyklø atstovai; kuriama stovyklavietë, vyksta varþybos, diskoteka; apdova-
nojimø sulaukia aktyviausiai dalyvavusieji, nepamirðtami ir paguodos prizai.
Tokie renginiai didina mokiniø mokymosi motyvacijà, ugdo pareigos, atsa-
komybës, didþiavimosi savo mokykla jausmus bei padeda kurti mokyklos
ávaizdá.

Svarbiausias 2007 metø ávykis mokyklos gyvenime, skatinantis didþiuo-
tis savo mokykla – tai Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus vieð-
nagë. Garbingas sveèias mokykloje lankësi rugsëjo 3 dienà. Prisiminimus þa-
dins Jo Ekscelencijos áraðyti þodþiai  mokyklos sveèiø knygoje: „Linkiu iðlikti
kelrodþiu Lietuvos mokykloms auklëjant jaunàjà kartà patriotinëje dvasioje“
ir iðleista knygelë „Lietuvos Respublikos Prezidento V. Adamkaus pilietiðku-
mo ir patriotizmo pamokos Ðaukënø Vlado Pûtvio-Putvinskio vidurinëje mo-
kykloje“.

Vidaus auditas mokykloje padeda áþvelgti mokyklos gyvenimo privalu-
mus ir trûkumus. Privalumais, pasiekimais dþiaugiamasi per mokiniø, tëvø
susirinkimus, iðklausomi siûlymai ir á juos atsiþvelgiama. Tobulintini dalykai
svarstomi per posëdþius (mokytojø tarybos, mokyklos tarybos, tëvø komite-
to, mokiniø komiteto), paisoma ávairiø nuomoniø, diskutuojama ir planuoja-
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Tuo uþsiimti – verta

Jolita ÐVAGÞDIENË,
Ðilutës r. Rusnës pagrindinës mokyklos lietuviø kalbos mokytoja metodininkë

Mokyklos turi siekti, kad mokiniø pasiekimai nuolat gerëtø. „Norint pa-
teikti aiðkià tobulinimo programà reikia veiklos plane ávardyti procesus,
kurie padës ágyvendinti plano uþduotis, orientuotas á mokinius“,– taip
teigia Brent Davies ir Linda Ellison knygoje ,,Naujoji strateginë kryptis
ir mokyklos plëtra“. Ðie teiginiai yra tarsi nuorodos, kaip mokyklai pla-
nuoti savo veiklà po vidaus audito.

Mûsø mokykla rengia strateginá planà pagal steigëjo pasiûlytà for-
mà – mes siekiame uþtikrinti ugdymo kokybæ ir kurti modernià aplinkà.
Pagal metinæ veiklos programà planuojame, kaip toliau tobulinsime mo-
kyklà. Bûtent ði programa atitinka mokyklos galimybes ir sudaro prielai-
dø efektyviai veikti. Mokyklos uþdavinius formuluojame pagal vidaus
audito išvadas.

Atlikdama vidaus audità mokykla orientuojasi á mokyklos misijà –
sudaryti sàlygas kiekvienam ugdytis pagal poreikius ir gebëjimus. 2006–
2007 m. m. ávertinus plaèiojo audito rezultatus pasirinkti tobulinti šie
2-os srities ,,Ugdymas ir mokymasis” rodikliai: ,,Mokymosi poreikiø nu-
statymas“ ir ,,Mokymosi veiklos diferencijavimas“.

Planuojant kitø mokslo metø darbà buvo atsiþvelgta á giluminio au-
dito rezultatus ir rekomendacijas. Viena ið jø buvo „organizuojant ugdo-
màjà veiklà labiau atkreipti dëmesá á mokiniø poreikius“. Ði rekomenda-
cija svarbi sudarant ir vykdant ugdymo planà.

Mokykla sistemingai kiekvienà pavasará atlieka mokiniø apklausà,
tiria ir analizuoja ugdymosi poreikius, padeda mokiniui pasirinkti, apsi-
spræsti ir tinkamai ávertinti savo þinias bei gebëjimus, atsiþvelgia á moki-
niø ir jø tëvø pageidavimus. Todël papildomos matematikos, lietuviø kal-
bos, fizikos, braiþybos pamokos buvo skirtos turintiems mokymosi sun-
kumø ar itin gabiems vaikams ugdyti. Mokiniams siûlome rinktis papil-
domojo ugdymo bûrelius (pagal mokyklos galimybes ir mokiniø porei-
kius) – ið pateikto sàraðo jie gali pasirinkti labiausiai patinkantá (populia-
riausi yra turistø, sporto, keramikos, gamtininkø, informatikos bûreliai).

Antroji audito rekomendacija buvo „atsakingiau diferencijuoti ir in-
dividualizuoti ugdomàjà veiklà”. Planuodami 2006–2007 m. m. darbà su-
formulavome uþdaviná: ,,Individualizuoti, diferencijuoti ugdomàjà veiklà
stiprinant ugdymosi motyvacijos lygá, didinant mokiniø atsakomybæ, sa-
varankiðkumà mokantis“. Buvo svarbu atsiþvelgti ir á mokyklos konteks-
tà, ir á individualius mokiniø poreikius. Mokykloje daugëja specialiøjø
poreikiø turinèiø vaikø. Dalies mokiniø mokymosi motyvai yra silpni,
todël mokydami uþsienio kalbø IX–X klasëse (atsiþvelgdami á gebëji-
mus, mokymosi spragas) mokinius suskirstëme á pogrupius („stipresnius“
ir „silpnesnius“).

Per kitø dalykø pamokas mokytojai gabesniems mokiniams pateik-
davo sunkesniø uþduoèiø, leido pasirinkti uþduotá pagal individualius ge-
bëjimus, o silpnesniems, maþiau motyvuotiems – paprastesniø, pagal mo-
delius. Matydami, kad mokiniai maþai dirba savarankiðkai, matematikos
ir lietuviø kalbos mokytojai parengë savarankiðkø darbø aplankus su uþ-
duotimis (kad mokiniai savarankiðkai galëtø rengtis ávairiems testams,
kontroliniams darbams). Silpniau besimokantiems ar dirbantiems pagal
specialiàsias programas mokiniams leidþiama rinktis, kokias ir kiek uþ-
duoèiø jie gali atlikti. Pavyzdþiui, ið deðimties uþdaviniø jie gali pasirinkti
4 lengvesnius, uþ kuriuos jie gaus teigiamà ávertinimà. Skiriant namø dar-
bus uþduotys taip pat individualizuojamos, maþinama darbø apimtis.

Per visus mokslo metus teikëme profesinio konsultavimo, kuris pa-
dëjo mokiniams pasirinkti tolesnæ mokymosi ar veiklos sritá, paslaugas.
Mokykloje lankësi profesiniø mokyklø, gimnazijø mokytojai, mokiniai
dalyvavo pokalbiuose, domëjosi specialybëmis, mokymosi sàlygomis.
Projekto ,,Dràsinkime ateitá“ dalyviai suorganizavo susitikimà-pamokà
su buvusiais mokyklos mokiniais, ,,Garbës galerijos“ nariais, klausësi pa-
sakojimø apie karjeros galimybes, sëkmës istorijas.

Pasiekti aukðtesniø pasiekimø padëjo bendradarbiavimas su tëvais.
Jiems patarëme, pagal kokià programà vaikui bûtø lengviau mokytis, or-
ganizavome konsultavimà Pedagoginëje psichologinëje tarnyboje.

Suplanavome seminarà dalykø mokytojams apie specialiøjø porei-
kiø turinèiø vaikø integravimà á bendrojo lavinimo mokyklas, konsulta-
vomës su specialiosios mokyklos mokytojais. Gavome praktiðkø patari-
mø, kaip raðyti adaptuotas ir modifikuotas programas, kokius vadovë-
lius ir pratybø sàsiuvinius vertëtø ásigyti, kokius metodus geriausiai tai-
kyti dirbant su specialiøjø poreikiø turinèiais mokiniais.
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Mokslo metø pabaigoje atlikta mokiniø paþangumo analizë parodë,
kad (lyginant su paskutiniais trejais metais) mokymosi rezultatai page-
rëjo. Tam átakos, be abejo, turëjo ðie ávardyti procesai. Planavimas bus
veiksmingas, planai neuþsigulës stalèiuose niekieno nenaudojami, jei juos
nuolatos koreguosime, remsimës ankstesniu ádirbiu, garantuosime, kad
jie bus tæsiami.
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Iki – procesas – po

Dalia VISOCKIENË,
Prienø r. Iðlauþo pagrindinës mokyklos direktorës pavaduotoja ugdymui

Mokymàsi pasirinkome svarbiausia vertybe – kuriame mokyklà kaip besi-
mokanèià organizacijà vadovaudamiesi vadybos modeliu: „iki – procesas –
po“. Vyraujanti mokyklos kultûra ágalina iðskirtiná dëmesá skirti „iki“ (plana-
vimo) ir „po“ (refleksijos) etapams: nuomones iðryškiname atvirai kalbëda-
miesi, susitardami ir ásipareigodami.

Planavimà, kuris vyksta „iki“ etape, suvokiame kaip mokymàsi. Mûsø
mokyklos strateginio plano kûrimas – tai mokymosi istorija nuo Mokyklø
tobulinimo centro seminaro apie mokyklos vystymosi planavimà (1999 m.)
iki A.P.P.L.E. vasaros kursø apie strateginá planavimà Amerikos mokyklose
(2005 m.). Per tà laikà iðmokome dirbti sprendimus priimdami kartu. Pasitel-
kæ kitø patirtá ir panaudodami savus atradimus, kûrëme mokyklos plëtros, o
vëliau – strateginá planà. Esame atviri kitø patirèiai ir jauèiame poreiká daly-
tis savàja – pasiûlëme visoms rajono mokykloms susitarti dël vienodos do-
kumento – mokyklos strateginio plano – struktûros. 2006 m. ðvietimo sky-
riaus vedëjos ásakymu buvo suformuota darbo grupë, kurioje apie pusmetá
„vienodinome“ savo þinojimà. Susitarimo ieðkojome remdamiesi Ðvietimo ir
mokslo ministerijos Strateginio planavimo ir analizës skyriaus vedëjo Rièar-
do Aliðausko pasiûlyta strateginio plano struktûra, besiremianèia subalan-

suotø korteliø (rodikliø) metodu (þr. Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus au-
dito metodika. III d., Molëtø ðvietimo centras, 2004, p. 119–131).

Kodël pasirinkome bûtent ðá metodà? Jis skatina kompleksiðkai spræsti
problemas, sudaro prielaidø pamatyti mokyklos veiklos visumà bei padeda
iðsaugoti tam tikrà veiklos kryptingumà.

Pristatome Prienø rajono mokyklø pasirinktà strateginio plano struktûrà:

1. MOKYKLOS VIZITINË KORTELË:
1.1. Vizija
1.2. Misija
1.3. Vertybës
1.4. Strateginiai tikslai:
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.

Komentaras. Misija formuluojama esamuoju laiku ir susiejama su mo-
kyklos nuostatais; vertybës: visø aptartos – esamos ir siektinos – lemianèios
ar lemsianèios ilgalaikæ sëkmæ; tikslai dera su mokyklos misija, pamatuojami
(orientuojantis á mokiná), aktualûs, apibrëþti tam tikram laikotarpiui, skati-
nantys veikti, suformuluoti paprastai ir aiðkiai, iðlaikant dermæ su valstybës,
savivaldybës tikslais.

1.5.................... m. m. vidaus audito ataskaita:

Komentaras. Trumpoji vidaus audito ataskaita (jà galima dëti, galima nedëti – tai susitarimo reikalas).

Didžiausi privalumai Didžiausi trūkumai Tobulinti pasirinkti mokyklos veiklos aspektai 
(prioritetai)  
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2. STRATEGINIAI PRIORITETAI

A. KLIENTO PERSPEKTYVA B. ORGANIZACINĖ PERSPEKTYVA 
Išliekantys prioritetai Mokyklos vaidmuo 

vietos bendruomenėje 
Paskelbimo ir numatytų 
tikslų pasiekimo metai (iš 
ankstesnių metų: 2003–
2007) 
 

Išliekantys prioritetai Vertinimas kaip ugdymas  Paskelbimo ir numatytų 
tikslų pasiekimo metai (iš 
ankstesnių metų: 2004–
2007) 

Nauji prioritetai 3.1.1. Atskirų mokinių 
pažanga 
1.1.4. Bendruomenės 
santykiai  
 

Paskelbimo ir numatytų 
tikslų pasiekimo metai 
(2007–2009) 

Nauji prioritetai 2.2.1. Mokytojo veiklos 
planavimas 

Paskelbimo ir numatytų 
tikslų pasiekimo metai 
(2007–2008) 

Atkrintantys prioritetai  Paskelbimo ir numatytų 
tikslų pasiekimo metai 

Atkrintantys prioritetai  Paskelbimo ir numatytų 
tikslų pasiekimo metai 

C. PARAMOS PERSPEKTYVA D. MOKYMOSI PERSPEKTYVA 
Išliekantys prioritetai  Paskelbimo ir numatytų 

tikslų pasiekimo metai 
Išliekantys prioritetai  Paskelbimo ir numatytų 

tikslų pasiekimo metai 
Nauji prioritetai 5.5.1. Lėšų vadyba Paskelbimo ir numatytų 

tikslų pasiekimo metai 
(2007–2009) 

Nauji prioritetai 5.4.2.Dėmesys 
personalui 

Paskelbimo ir numatytų 
tikslų pasiekimo metai 
(2007–2009) 

Atkrintantys prioritetai  Paskelbimo ir numatytų 
tikslų pasiekimo metai 

Atkrintantys prioritetai  Paskelbimo ir numatytų 
tikslų pasiekimo metai 

 
Komentaras. Strateginiai prioritetai formuluojami pagal vidaus ar iðorës audito ataskaitose ávardytus  tobulinti pasirinktus mokyklos veiklos aspektus á:

A. KLIENTO PERSPEKTYVÀ (1. Mokyklos kultûra ir 3. Pasiekimai); B. ORGANIZACINÆ PERSPEKTYVÀ (2. Ugdymas ir ugdymasis, 4. Pagalba mokiniui ir
5. Mokyklos strateginis valdymas temø 5.1, 5.2, 5.3 rodikliai); C. PARAMOS PERSPEKTYVÀ (5.5. Materialiniø iðtekliø valdymas – 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 rodikliai);
D. MOKYMOSI PERSPEKTYVÀ (5.4. Personalo valdymas 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 rodikliai).
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3. LAUKIAMI REZULTATAI

PASIEKIMŲ LYGIS 
planuojamas pasiektas per paskutinį matavimą 

(minimalus, vidutinis, maksimalus) 

PRIORITETAI 
(iš 2 dalies) 

PAŽANGOS 
RODIKLIAI pradinis 

minimalus vidutinis maksimalus tarpinis 
2007 m. 

tarpinis 
2008 m. 

galutinis 
2009 m. 

Mokinio gebėjimas 
nustatyti savo veik-
los privalumus ir  
trukdžius bei įvar-
dinti tikslus 

kai kurie mokiniai 
geba 

dalis dauguma kiekvienas dalis 
mokinių 
geba 

  

Mokinių tikslų įgy-
vendinimas 

mažiau kaip 20 
proc. mokinių 
įgyvendina 

25 proc. moki-
nių įgyvendina  

52 proc. mokinių 
įgyvendina  

75 proc. ir dau-
giau mokinių 
įgyvendina  
 

52 proc. mo-
kinių įgyven-
dina 

  

Skatinimas įrašais 
Pasiekimų knygelė-
se, rašto darbuose 

kai kurie 
mokytojai skatina 

dalis mokytojų  dauguma mokyto-
jų 

visi mokytojai kai kurie 
mokytojai 
skatina 

  

A. 
3.1.1.Atskirų 
mokinių 
pažanga 

Drąsa viešai  įvertin-
ti savo pažangą  kla-
sės susirinkime, da-
lyvaujant ir tėvams 

keletas mokinių 
išdrįsta 

dalis dauguma visi dauguma 
išdrįsta 

  

        
        

B. 
 

        
        C. 
        
        D. 
        

 
Komentaras. Áraðyti nuo dviejø iki keturiø kiekybiniø ar kokybiniø paþangos rodikliø, dël kuriø susitarta jau kuriant iliustracijas. Pagal juos ir vertinsite.

Svarbu tinkamai nustatyti realø pradiná pasiekimø lygá, kad bûtø pagrástas planuojamas pasiekimø lygis.
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4. IÐTEKLIØ PASKIRSTYMAS

Komentaras. Iðteklius paskirstyti pagal jø svarbà siekiant strateginiø tikslø; nebûtina turëti visus iðteklius – reikia numatyti bûdus, kaip tø iðtekliø gauti.
Nurodant lëðas bûtina nurodyti,  ið kokio finansinio ðaltinio jos gautos ir  kam skiriamos. Iðteklius planuojame vieneriems kalendoriniams metams.

Ištekliai 2007 m. Ištekliai 2008 m. Ištekliai 2009 m. PRIORITETAI  
(iš 2 dalies) Finansinės lėšos 

ir/ar jų šaltiniai 
Galimi papildomi 

šaltiniai 
Intelektualiniai 

šaltiniai 
Finansinės 
lėšos ir/ar 
jų šaltiniai 

Galimi 
papildomi 
šaltiniai 

Intelektua-
liniai 

šaltiniai 

Finansinės 
lėšos ir/ar 
jų šaltiniai 

Galimi 
papildomi 
šaltiniai 

Intelektua-
liniai 

šaltiniai 
A.          
B. 
3.1.1. Atskirų 
mokinių pažanga 

300 Lt iš mokinių 
tėvų pervestų lėšų 
(2 proc. pajamų 
mokesčių) moki-
niams skatinti 
skirtiems lipdu-
kams gaminti 
 
135 Lt iš mokinių 
tėvų pervestų (2 
proc. pajamų mo-
kesčių) lėšų „Mo-
kymosi mokytis 
vadovo“ leidybai 

Laikas, skirtas 
asmeniniams 
tikslams 
formuluoti 
 
 
 
 
Metodinės tarybos 
narių laikas 
 

Mokytojų  idėjos: 
pasiūlyti  skatina-
mieji užrašai ant 
lipdukų  
 
 
 
 
Metodinės tarybos 
narių žinios 

      

C.          
D. 260 Lt iš mokinio 

krepšelio kvalifi-
kacijos tobulinimo 
seminarui moky-
tojams  apie moki-
nių pažangos ver-
tinimą 
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5. SÀVOKØ ÞODYNËLIS
Komentaras: jis bûtinas pradiniame etape, kai reikia iðsiaiðkinti sàvokø reikð-
mes, pavyzdþiui, „Rodiklis – veiklos rezultatø, kokybës ir kiekybës iðraiðka,
duomuo“ (DLKÞ, 2000).

6. PLANAI/PROGRAMOS/PROJEKTAI
Komentaras. Planais/programomis konkretiname metø strateginá planà. Rei-
këtø neuþmirðti visø mokykloje rengiamø planavimo dokumentø (metinës
mokyklos veiklos programos, ugdymo plano ir kt.) dermës. Projektai rengia-
mi nuosekliai, subrandinus idëjà. Jie gali bûti teikiami ávairiems fondams, stei-
gëjui (jo numatytoms  investicinëms programoms ir pan.). Pavyzdþiui, ágy-
vendindami strateginá tikslà „Organizuoti mokiniø laisvalaiká ir pagalbà mo-

kiniams po pamokø, átraukiant tëvus ir vietos bendruomenæ“, kartu su Iðlau-
þo kaimo bendruomene teikëme Socialinës apsaugos ir darbo ministerijai pro-
jektà, pagal kurá numatëme steigti Vaikø dienos centrà, iðaugsiantá á Ðeimos
centrà. Projektui ágyvendinti gavome finansavimà.

Darbo grupëje, be paèios struktûros (lenteliø), aptarëme strateginio pla-
no trukmæ (treji kalendoriniai metai), susitarëme, kurià plano dalá teiksime
savivaldybei (baigiant 4. IÐTEKLIØ PASKIRSTYMU), kuri liks mokykloje – 6.
PLANAI/PROGRAMOS/PROJEKTAI. Pasilikome erdvës kurti strateginá pla-
nà. Jis lankstus, kartà per metus koreguojamas pagal vidaus/iðorës audito ið-
vadas, perþiûrimi iðliekantys bei atkrintantys prioritetai, átraukiami nauji.

Tarkime, po metø mûsø strateginio plano dalis 2. STRATEGINIAI PRI-
ORITETAI galbût atrodys ðitaip:

A. KLIENTO PERSPEKTYVA B. ORGANIZACINĖ PERSPEKTYVA 
Išliekantys prioritetai 1.1.4. Bendruomenės 

santykiai 
3.1.1.Atskirų mokinių 
pažanga 

Paskelbimo ir numatytų 
tikslų pasiekimo metai 
(2007–2009) 

Išliekantys prioritetai 2.2.1. Mokytojo veiklos 
planavimas 

Paskelbimo ir numatytų 
tikslų pasiekimo metai 
(2007–2008) 

Nauji prioritetai 1.2.1.Asmenybės raidos 
lūkesčiai 

Paskelbimo ir numatytų 
tikslų pasiekimo metai 
(2008–2010) 

Nauji prioritetai 4.2.1.Pagalba mokantis Paskelbimo ir numatytų 
tikslų pasiekimo metai 
(2008–2010) 

Atkrintantys prioritetai Mokyklos vaidmuo vietos 
bendruomenėje 

Paskelbimo ir numatytų 
tikslų pasiekimo metai 
(iš ankstesnių metų: 
2003–2007) 

Atkrintantys prioritetai Vertinimas kaip ugdymas Paskelbimo ir numatytų 
tikslų pasiekimo metai 
(iš ankstesnių metų: 
2004–2007) 

C. PARAMOS PERSPEKTYVA D. MOKYMOSI PERSPEKTYVA 
Išliekantys prioritetai 5.5.1. Lėšų vadyba Paskelbimo ir numatytų 

tikslų pasiekimo metai 
(2007–2009) 

Išliekantys prioritetai 5.4.2.Dėmesys personalui Paskelbimo ir numatytų 
tikslų pasiekimo metai 
(2007–2009) 

Nauji prioritetai 5.5.3.Patalpų naudojimas Paskelbimo ir numatytų 
tikslų pasiekimo metai 
(2008–2010) 

Nauji prioritetai 5.4.1.Personalo 
komplektavimas 

Paskelbimo ir numatytų 
tikslų pasiekimo metai 
(2008–2010) 

Atkrintantys prioritetai  Paskelbimo ir numatytų 
tikslų pasiekimo metai 

Atkrintantys prioritetai  Paskelbimo ir numatytų 
tikslų pasiekimo metai 
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Strateginio plano sëkmæ lemia ne jo struktûra, o tai, kà á jà ádedame.
Ðiame straipsnyje aptarsiu dviejø kertiniø mokykloje kuriamø ir jos veiklai
savitumo teikianèiø dokumentø – strateginio ir ugdymo plano – sàsajas.

Kasmet ásivertindami savo veiklà  analizuojame, kaip strateginiai tikslai
atsispindi ágyvendinamame ugdymo plane. Apsidþiaugëme, kai 2007–2008
m. m. bendruosiuose ugdymo planuose pamatëme áraðytà nuostatà „mokykla
kuria strateginius mokyklos tikslus atliepiantá mokyklos ugdymo turiná“. Ðiø
dviejø dokumentø bendrumo pagrindas – mokyklos bendruomenës nariø ver-
tybës: mokymasis, bendradarbiavimas, atsakomybë, draugiðkumas, aktyvu-
mas, padràsinimas, atvirumas. Vertybiø sàsajos ryðkëja bendruose tiksluose,
ugdymo turinio ágyvendinimo principuose ir veiklos bûduose, turinyje, ug-
dymo planà papildanèiuose dokumentuose,  taip pat kuriant ugdymo nuosta-
tas keièianèius projektus bei atliekant veiklos refleksijà.

Svarbiausia – asmeniniø ir strateginiø mokyklos tikslø bendrumas. Ir
ankstesniais metais, kai ši nuostata dar nebuvo dokumente uþfiksuota, klau-
sëme, kiek vidaus audito metodika leidþia pamatyti mokiniø ugdymo(si) pro-
blemas, kiek padeda jas sëkmingiau spræsti. Atsakymø á ðiuos klausimus pa-
ieðkos keitë mûsø supratimà. Praëjo nemaþai laiko, kol suvokëme: strategi-
niø tikslø formuluotës turi iðsirutulioti ið vidaus audito iðvadø, kad tie tikslai
turi bûti orientuoti á mokiná. Dabar dar daugiau suprantame – jie turi bûti
orientuoti á procesus, turinèius átakos jo ugdymuisi, t. y. savo paties kaip besi-
mokanèiojo sëkmëms ir nesëkmëms nustatyti bei asmeniniams tikslams, su-
sietiems su mokyklos tikslais, ávardyti. Manytume, todël mokyti mokiná for-
muluoti savo veiklos tikslus – svarbi mûsø ugdymo programos dalis. Dël to
rugsëjo mënesá kiekvienà V–X klasiø mokiná kvieèiamës pokalbiui (10–15 mi-
nuèiø) su mokyklos direktore (taip pat pavaduotoja ir klasës auklëtoja); po-
kalbis vyksta pagal tam tikrà struktûrà, fiksuotà „Mokinio asmeninës paþan-
gos fiksavimo lape“. Mokiniai, ávardijæ savo mokymosi ir elgesio sëkmes bei
nesëkmes praëjusiais mokslo metais, pasako, kà ir kodël norëtø keisti ðiemet.
Talkinant visoms pokalbio dalyvëms, mokiniai formuluoja mokymosi bei el-
gesio tikslus ir áraðo juos á Pasiekimø knygelës skiltá „Mano tikslai” (juos di-
rektorës pavaduotoja taip pat uþraðo á „Mokinio asmeninës paþangos fiksavi-
mo lapà“, kurá po pokalbio mokinys pasiraðys). Pasidþiaugusi dabartiniais
mokinio pasiekimais direktorë dëkoja, palinki sëkmës ir papraðo ðá pokalbá
aptarti su tëvais. Ji taip pat mokiniui primena, kad uþ suformuluotø tikslø
ágyvendinimà pirmà kartà reikës atsiskaityti pasibaigus pirmajam trimestrui
(direktorei), o antrà kartà – pasibaigus antrajam trimestrui (per klasës susirin-
kimà dalyvaujant tëvams).

Pokalbiai liudija, kad mokiniams sunkiai sekasi pasidþiaugti savo sëk-
mëmis (paklaustas apie sëkmes pradeda vardyti nesëkmes) ir kad mokiniai,
ypaè prasèiau besimokantys, per maþai dëmesio skiria pasirengti pamokoms
namuose (ðitoks kalbëjimasis – tai gera proga individualiai aptarti mokiniø
mokymosi krûvius!). Per pokalbius mokiniai sako norá „gerinti viskà“, todël
tenka jiems padëti sukonkretinti jø pasiryþimà, detalizuoti, ko ir  kaip siekti.
Mokiniai susiformuluoja ávairiø tikslø, pavyzdþiui, „Iðdrásti pamokoje paklaus-
ti mokytojos, kai bûna neaiðku“ (V kl.), „Pagerinti santykius su draugais, ne-
bûti karðtakoðiu, neásivelti á peðtynes“ (VII kl.), „Pagerinti kûno kultûros pa-
þymá vienu balu, nugalint baimæ ðokti per oþá ir á aukðtá“ (IX kl.).

Uþ savo tikslus nurodytu laiku mokiniai atsiskaitys kalbëdami pagal
dokumentà „Mano mokymosi ir elgesio paþangos ásivertinimas”:

1. Ávardintà tikslà „..........................................“ man pavyko pasiekti, nes:
*kalbëk apie pastangas......
*kalbëk apie namø darbø atlikimà .........
*kalbëk apie elgesá........
*kalbëk apie........

2. Ávardinto tikslo „..........................................” man nepavyko  pasiekti, nes:
*kalbëk apie pastangas......
*kalbëk apie namø darbø atlikimà .........
*kalbëk apie elgesá........
*kalbëk apie........

3. Kà galëèiau daryti, kad dar labiau sektøsi:
*.................................................

4. Kas ir kokià pagalbà man galëtø suteikti:
*.......................................

Suprantame, kad mokiniams siekti tikslø prisireiks  pagalbos, todël Me-
todinëje taryboje rengiame „Mokymosi mokytis vadovà“ (skatinantá kiek-
vienà ið jø ásivertinti savo unikalumà bei pasiryþimà siekti tikslo; patariantá,
kaip tinkamai reaguoti á mokymosi trukdþius ir kaip ugdytis atskirø dalykø
mokymosi ágûdþius bei  tobulinti savo mokymosi stiliø).

Paskatinæ mokiná ávardyti savo veiklos tikslus ágyvendiname mûsø stra-
teginiame plane áraðytà misijà – „mokyklos mokinys, padedamas mokytojø ir
tëvø, tobulëja, siekia aukðèiausiø galimybiø pagal savo gebëjimus“.

Mums svarbi kiekvieno bendruomenës nario, dalyvaujanèio  tam tikroje
veikloje, elgsena. Kurdami 2007–2008 m. m. ugdymo planà, ásivardijome atskirø
veiklos krypèiø vykdymo principus ir susiejome juos su mokyklos strateginia-
me plane áraðytomis vertybëmis. Atvirai ir nuoširdþiai tariamës dël vienodo su-

V
ID

A
U

S
 A

U
D

IT
A

S
 I

R
 P

LA
N

A
V

IM
A

S



173

pratimo, lanksèiai koreguojame planus, tvarkaraðtá bei pamokos uþdavinius,
supratingai iðklausome vieni kitus. Ypaè vertiname paramà, pagalbà, padràsini-
mus. Mums svarbus kiekvieno mokinio aktyvus dalyvavimas – mûsø mokiniai
moko (netiesiogiai) Lietuvos vaikus savo kûryba (II kl. E. Marcelionienës ir V.
Plentaitës „Ðaltinëlio“ pirmoje knygoje (37 p.), antroje knygoje (131, 139 p.)
publikuojami jø darbai), moko savo bendraamþius, þemesniø klasiø mokinius
(pavyzdþiui, vesdami mokyklos muziejuje pamokà apie knygneðius), organi-
zuoja ekskursijas po mokyklà sveèiams (lietuviø ir anglø kalba), veda pamo-
kaspmokytojams (pamokø ciklas apie Europos Sàjungà) ir kaimo þmonëms
(pristatydami projektà  „Lapupio kaimo istorija“). Ásivardijæ bendradarbiavimà
kaip siektinà vertybæ, pirmumà teikiame já provokuojantiems ugdymo turinio
ágyvendinimo bûdams: integruotoms veikloms, darbui grupëmis (daþniausiai
IV–IX klasëse), diskusijoms, netradicinëms pamokoms/renginiams, projektams.
Esame atidûs mokiniø nuomonei – daþnai paskatiname mokinius ávertinti to-
kià neáprastà veiklà. Po integruotø pamokø mokiniai dalijasi áspûdþiais: „Fizika
ir muzika. Puikiai pavyko. Mes ne tik patys daug ko iðmokome, bet ir kitus
vaikus pamokëme“ (Vytenë, VIII kl.), „Biologija ir kûno kultûra. Dirbome su
dideliu noru. Suþinojome apie daug dalykø ið karto. Labai gerai viskà prisime-
nu“ (Akvilë, IX kl.). Daþnai inicijuojame su mokiniais derybas, koká veiklos
bûdà pasirinkti (ið mokiniams pasiûlytø patyèias ir smurtà maþinanèiø dviejø
veiklos formø – bûrelio ir projekto – jie pasirinko pastaràjá; jie pasirinko ir pro-
jekto vadovà ir susikûrë projekto dalyvio þenkliuko uþraðà (GRG – Greitojo
Reagavimo Grupë). Visus ðiuos veiklos principus ir bûdus suvienija bendri susi-
tarimai ir jø laikymasis. Pavyzdþiui, mokiniø paþangos ir pasiekimø vertinimas
aiškesnis tapo tik tada, kai formuluojant pamokos uþdavinius dalyvauja moki-
niai ir aptaria vertinimo kriterijus.

Mums ne maþiau svarbi ir mokiniø bei mokytojø elgsena modeliuojant
pasirenkamàjá ugdymo turiná. Stengiamës taip sudëlioti já, kad iðugdytume
tam tikras mokinio kompetencijas, kuriø sudedamoji dalis – jam svarbios ver-
tybinës nuostatos. Susiejæ pasirenkamàjá ugdymo turiná su darnaus vystymo-
si idëjomis – dvasios ekologija – skatiname programas, susietas su mokiniø
saugumu ir gerove. Be áprastiniø dalykø, padedanèiø mokytis ávairiø dalykø
moduliø, bei papildomojo ugdymo veiklos mokiniai noriai renkasi Redakto-
riø bûrelá, kuris leidþia  pozityvià kultûrà ugdantá stendà „Gerø darbø savai-
të“, savanorystæ skatinantá Skautø bûrelá, ryðius su darbo pasauliu ir buvu-
siais mokiniais palaikantá bûrelá „Profesinë karjera“, bendradarbiavimà puo-
selëjantá bendrà mokytojø ir mokiniø chorà „Volungë“, Mokiniø tarybos inici-
juotà smurtà ir patyèias maþinantá projektà „Saugi mokykla“. Mokinius átrau-

kiame á pasirenkamojo ugdymo turinio formavimà, stipriname jø atsakomy-
bæ – mokiniai noriai mokosi pagal pasirinktus modulius ir aktyviai veikia
bûreliuose.

Vertybinës strateginiø tikslø ir ugdymo plano sàsajos akivaizdþiai ma-
tomos ágyvendinamame ugdymo turinyje. Mums svarbu, kad mokydamasis
kiekvienas mokinys patirtø sëkmæ. Praëjusiais mokslo metais mokykloje vy-
kusio vidaus audito iðvados mums, mokytojams, padëjo suvokti, kad per retai
ir nepakankamai veiksmingai skatiname aukðtesniøjø klasiø  mokinius, vë-
luoja mokinio savivertæ stiprinantys padràsinimai. Iðlaikydami sàsajas su stra-
teginiu tikslu, akcentuojanèiu siekiamybæ – plëtoti demokratinius santykius –
suformulavome ugdymo plano uþdaviná: aptarti mokiniø paskatinimø, vieðai
iðsakomø ir áraðomø á Pasiekimø knygeles uþ pastangas, veiklà, elgesá, formu-
luotes. Manome, kad ðá tikslà ágyvendindami kursime sëkmës kultûrà, moky-
simës dràsinti save ir kità („Kai tu pats tyliai raðai, tai ir kitiems padedi susi-
kaupti“, „Dþiaugiuosi, kad tau patinka mokytis matematikos“, „Matau, kad
stengiesi”, „Smagu, kad aktyviai dalyvauji pamokoje/renginyje”, „Esu nuste-
binta...”, „Dþiaugiuosi, kad...”, „Su tavimi malonu bendrauti” ir pan.).

Ne maþiau mums svarbu pastiprinti elgsenà, ágyvendinant ugdymo pla-
nà (kartu – ir strateginá) kuriant mokyklos reikmes atliepianèius dokumentus.
Jais siekiame formalizuoti mûsø susitarimus tam tikroms bendroms veikloms
atlikti. Dokumentus kuriame Metodinëje taryboje, Prevencinio darbo grupë-
je, Specialiojo ugdymo komisijoje, laikinose darbo grupëse, per mokiniø, jø
tëvø susirinkimus, o jau susikurtus aptariame visi. Taip atsirado dokumentai:
„Paramos  vieno mokinio problemoms spræsti modelis“, „Bendradarbiavimas
planuojant pamokà“, „Ataskaita po stebëtos bendradarbio pamokos“, „Moky-
tojø veiklos þingsniai nusiþengus mokiniui”, „Mokiniø elgesio pamokoje ste-
bëjimo lapas“, „Pasiekimø knygelë“. Detaliau aptarsiu pastaràjà. Pasiekimø
knygelës virðelyje – spalvota mokyklos nuotrauka, pirmajame puslapyje –
mokyklos emblema, aktuali informacija. Toliau – nuotaikingu 9 klasës moki-
nës Emilijos pieðiniu iliustruoti puslapiø simboliai: „ESU VEIKLUS“, „AÐ ÞI-
NAU“, „TURIU PRISIMINTI“, „VERTINU IR ESU VERTINAMAS”, „MANO
SIEKIAI“, „MÛSØ VILTYS“. Po jais pateikiama mokyklos vizija, mums visiems
svarbios vertybës, iðtraukos ið mokyklos nuostatø apie mokinio teises ir pa-
reigas, skatinimà ir atsakomybæ, smulkiai aptariamas  pasiekimø vertinimas
bei sukonkretinti kaupiamøjø balø raðymo kriterijai, elgesio þymëjimas. Mo-
kiniø tëvai dþiaugiasi, kad Pasiekimø knygelëse jø vaikai yra uþraðæ mokyk-
los misijà, tikslus ir skatinami ásivardyti savo klasës, asmeninius mokymosi/
elgesio tikslus bei pamàstyti, kodël jiems verta siekti jø. Vertybë mums yra
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tai, kad ðià Pasiekimø knygelæ pildome kartu su mokiniais per anksèiau aptar-
tus pokalbius, o puslapá su simboliu „MÛSØ VILTYS“ mokinys pildo kartu su
tëvais. NORËÈIAU, KAD TËTË IR MAMA: „mane apkabintø, paguostø, pa-
dràsintø; aktyviai dalyvautø klasës/mokyklos renginiuose; tinkamai mane
sudrausmintø, paaiðkindami leistino elgesio ribas... TËTË IR MAMA NORË-
TØ...(tëvai áraðo  savo norus). Ði paèiø susikurta bei kartu (mokiniø, jø tëvø ir
mokytojø) pildoma knygelë mums visiems be galo svarbi.

Dar vienas mûsø elgsenà ágyvendinant ugdymo planà pastiprinantis
veiksnys – pradiniø klasiø mokytojø ir mokyklos psichologës 2002–2003 m.
m. parengtas projektas „Demokratiško ugdymo link” (þr.„Þvirbliø takas“, 2003,
Nr. 4). Jis atliepia strateginá tikslà, susijusá su demokratiniø santykiø (labai
svarbiø mokant) plëtojimu. Pirmasis demokratiðkumo link þengtas þingsnis
buvo klasiø taisykliø kûrimas. Per klasiø susirinkimus mokiniai siûlë taisyk-
les, pagrásdami, kodël bûtent tokiø reikia. Jas susiraðë ant lapø, pakabino ant
sienos ir ásipareigojo laikytis. Po savaitës mokytojos aptarë, kaip pavyko pir-
masis darbas. Bûta ir nesëkmiø. Mokytojos kantriai laukë – palengva vaikai
pradëjo reaguoti á tas „kabanèias“ taisykles ir jas priminti vieni kitiems. Aktu-
alûs buvo ir kiti dalykai – mokiniø nesutarimai. Mokëmës diskutuoti pade-
dant mokyklos psichologei. Vaikai patys ieðkojo sprendimø, suprato, kad kon-
fliktà galima iðspræsti ne vienu, o keliais bûdais. Daþniausiai mokykloje dau-
giau dëmesio skiriama klaidoms,, blogiems dalykams pavieðinti. Susimàstë-

me, kaip atkreipti dëmesá á gerus dalykus – pradëjome ieðkoti ir pastebëti
kiekviename vaike kà nors gera ir tai pasakyti garsiai („Malonu matyti, kad
noriai mokaisi“, „Matau, kad iðmokai su draugu graþiuoju susitarti“, „Kruopð-
èiai atlikai uþduotá“). Vis daþniau atsirasdavo tokiø padràsinanèiø áraðø po
mokiniø raðto darbais. Mokytojos dþiaugësi kintanèiais vaikø santykiais, at-
virai prisipaþino, kad buvo nelengva keistis paèioms. Jos nuolat kalbëjosi apie
savo atradimus, paskatino projektu susidomëti ir aukðtesniøjø klasiø moky-
tojus. Ðiandien jau priimame sprendimus atidþiau ásiklausydami vieni á kitus.
Atsirado veiksmingos mokyklos kultûrà keièianèios mokyklos/klasiø disku-
sijø patirties, vis daþniau áþvelgiame auganèià mokiniø savigarbà, kai jie ið-
girsta padràsinimø ið aplinkiniø ir patys pratinasi juos sakyti kitiems.

Refleksija (vadybinis „po” etapas) glaudþiai siejasi su procesu – bûdami
kritiðki ir kûrybiðki, veiklà apmàstome ir jà tobuliname. Per mokiniø susirin-
kimà bei mokytojø, mokyklos tarybos posëdþius jà apibendriname ávardyda-
mi pasiektà lygá. Veiklà vertiname dëmesingai ásiklausydami á argumentuo-
tas nuomones, iðsakydami savo jausenà padràsinanèioje aplinkoje. To kalbëji-
mosi objektas – kokybiðka pamoka. Mûsø mokyklos strateginis planas atsira-
do visiems susitarus. Tai tikras (mûsø!) dokumentas, áprasminantis visiems
mums svarbias vertybes – jas nuolat pasitikriname já ágyvendindami (aptaria-
mu atveju – ugdymo planu).
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Projekto dalyviø „minèiø lietus“

Galimybë stebëti, kaip gimsta bene svarbiausias mokyklø ásivertinimo dokumen-
tas ir dalyvauti tame procese, diskutuoti ne tik su kolegomis, bet ir su þinomais ðvietimo
autoritetais, ekspertais – tokia didþiausia projekto sëkmë ir nauda jo dalyviams.

Mes uþaugome kartu su naujosios vidaus audito metodikos idëja – nuo nedràsiø
pirmøjø þingsniø 2005-øjø kovà Anykðèiuose iki giliø diskusijø rengiant iliustraci-
jas ar rekomendacijas 2007-øjø rugsëjá Vilniuje. Mûsø kompetencijos „perþengë“ savos
mokyklos, savo regiono ribas, nes projektas suteikë galimybæ paþinti ið arti Ðkotijos
mokyklø ásivertinimo kultûrà.

„Pajusk begalinæ laisvæ, pajusk laisvà kritimà iki tol, kol iðsiskleis tavo para-
ðiutas...“

Ðá teiginá norisi papildyti patyrimais, ágytais atliekant audità:
„Pajusk begalinæ laisvæ (toks pojûtis, kol nedarai jokio audito), pajusk laisvà kriti-

mà (kai pradedi gilintis á audito esmæ) iki tol, kol iðsiskleis tavo paraðiutas (taip jautiesi
atlikdamas vidaus audità)“.

Kaip ðeimoje, taip ir audite – reikia susitarimø...

Iliustracija vidaus audite – tai kaip piešinys knygoje...

Analizuoju viskà – ir save, ir savo darbà, ir mokyklà...

Ðiandien turiu jëgø daug kà pradëti ið naujo arba daryti kitaip. Nebijau naujo-
viø, o svarbiausia – nebijau nesëkmiø. Kiekvienas pasikeitimas, sunkumas, pralaimëji-
mas ar pergalë skatina tobulintis ir stiprinti vidines galias. Netikiu, kad þinau viskà,
kas tik ámanoma. Nemanau, kad esu visada teisi ir labai protinga. Aplink tiek daug
nepaþinto, neáþvelgto, nesuvokto. Þinoma, þmogui ne viskas duota suprasti ir atskleis-
ti. Bet jei ko nors trokštu, siekiu dabar. Iðnaudoju duotà laikà, tobulinu ir ðvarinu save.

Manau, kad á projekto „Kaip mums sekasi?“ dirvà pasëjau maþà sëklytæ. Ðiandien
galiu dþiaugtis – uþaugæ vaisiai saldûs.

Mes pasikeitëme – tapome vieningesni, atviresni, dràsiai priimame kritikà ir kon-
struktyviai kritikuojame. Mes tapome kitokie. Brandesni. Tai – geras þenklas, o gal net
sëkmës garantas rengiantis taikyti naujàjà metodikà.

Per tuos dvejus su puse metø akiratis prasiplëtë. Vertybinës nuostatos liko tos
paèios, o matymas „pasisuko“ 180 laipsniø kampu. Visada maniau, kad savæs pasitikri-
nimas ir ásivertinimas labai svarbûs dalykai, tik nesupratau, kaip iðmokti tai padaryti
ir pasufleruoti savo kolegoms (neáþeidþiant jø).

Teisus A. Hargreavesas sakydamas, jog „keièiasi laikai, keièiasi mokytojai“. Bû-
tent taip dabar ir jauèiuosi. Anykðèiuose (per pirmàjá susitikimà) buvome atsargûs,
nedràsûs, stengëmës daugiau patylëti, „neágarsinti“ savo minèiø. Stebëjome, vertino-
me ir lyginome save su kitomis mokyklomis. Po daugelio seminarø, konferencijø norë-
josi pasidalinti savo patyrimu (sëkmëmis ir nesëkmëmis), atëjo supratimas bei noras
keistis ir keisti. Matyt, uþaugome (o gal iðaugome senus drabuþius).

Susirinkus á projekto atidarymà ðovë mintis: per anksti iðkiðome galvas. Ar galë-
tume mokyti kitus, kaip iðmokti suderinti visus duomenø rinkimo, analizës ir inter-
pretavimo etapus – visokiø klausimø ir abejoniø buvo. Vëliau atsirado dràsos. Dirba-
me. Mums sekasi. Pradëjome susiðnekëti. Lietuvoje suradome daug bendraminèiø.

Suvokëme, kad vidaus auditas – tai geras bûdas susikalbëti savo mokykloje.

Smagu, kad ir mûsø mokykla dalyvavo kuriant naujà metodikà.

Daug iðmokome. Kûrëme ir iðbandëme tai, kà darys visa Lietuva.
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