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ĮSIVERTINIMO 

ETAPAI 
VEIKLA DATA ATSAKINGI 

Pasirengimas 

įsivertinimui 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo (MVKĮ) grupės sukūrimas. Rugsėjis Progimnazijos administracija 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo vykdymo plano sudarymas ir 

pristatymas. 

Spalis G. Gudonienė,  

MVKĮ grupės nariai 

Mokyklos bendruomenės informavimas apie mokyklos veiklos kokybės 

organizavimą. 

Spalis G.Gudonienė 

Konsultacijos progimnazijos bendruomenei  „Atnaujintas bendrojo ugdymo 

mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo modelis ir rodiklių sistemos“. 

Susitarimas – refleksija dėl teminio vertinimo ar problemos tyrimo, ir/ar 

„plačiojo įsivertinimo“. Progimnazijos strateginio ir metinio veiklos plano 

analizė. 

Nuolat, pagal 

poreikį 

Progimnazijos administracija 

G.Gudonienė 

Diskusija dėl vertinimui pasirinktos srities /temos/ rodiklio kokybės 

požymių ir kriterijų aprašymo (iliustracijos) turinio, dermės su mokyklos 

veiklos specifika, vertybėmis, kultūra. 

Mokyklos veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką pasirenka 

mokyklos taryba (Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, 

veiklos kokybės įsivertinimo metodika ŠM ministro 2016-03-29  įsak. Nr. 

V-267, 18punktas). 

Gruodis Progimnazijos administracija, 

Mokyklos taryba,  

G. Gudonienė,  

MVKĮ grupės nariai 

Analizės ir diskusijos rezultatų apibendrinimas ir rodiklių krepšelio 

giluminiam, srities ar problemos įsivertinimui formavimas. 

Gruodis G. Gudonienė, Mokyklos taryba 

MVKĮ grupės nariai 

Įsivertinimo 

instrumento (-ų) 

parengimo etapas 

Darbo grupių pagal pasirinktus rodiklius suformavimas. Sausis G. Gudonienė,  

MVKĮ grupės nariai 

Iliustracijų kūrimas darbo grupėse. Vertinimo metodų ir šaltinių 

numatymas,  vertinimo instrumentų rengimas. 

Sausis MVKĮ grupės nariai, mokytojų 

darbo grupės 

Įsivertinimo 

atlikimo etapas 

Duomenų ir informacijos rinkimas, jos interpretavimas ir išvadų 

suformulavimas 

Vasaris, 

kovas, 

balandis 

MVKĮ grupės nariai, mokytojų 

darbo grupės 

Atsiskaitymas ir 

informavimo 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos parengimas; 

Rekomendacijų dėl įsivertinimo duomenų panaudojimo bendruomenės 

Gegužė, G. Gudonienė,  

MVKĮ grupės nariai, mokyklos 



ĮSIVERTINIMO 

ETAPAI 
VEIKLA DATA ATSAKINGI 

etapas sprendimams ir įsipareigojimams veiklos tobulinimui pateikimas. birželis taryba, progimnazijos 

administracija Mokyklos taryba analizuoja veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus ir 

priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo (Mokyklos, įgyvendinančios 

bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika, ŠM 

ministro 2016-03-29  įsak. Nr. V-267, 26 punktas). 

Gegužė, 

birželis 

Rekomendacijų progimnazijos veiklos kokybei tobulinti pateikimas. (Mokytojų 

tarybos 

posėdis), 

birželis 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos teikimas Širvintų raj. 

savivaldybės Švietimo ir  kultūros skyriui. 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos publikavimas 

progimnazijos interneto tinklapyje. 

 

 

PROGIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ: 

 

Gražina Gudonienė – muzikos vyr. mokytoja, darbo grupės vadovė 

Edvardas Gatelis – IT mokytojas metodininkas 

Danguolė Urbonavičienė – istorijos mokytoja metodininkė 

Sigutė Davidavičienė – rusų kalbos mokytoja metodininkė 

Marytė Gaidakauskienė – chemijos vyr. mokytoja 


