
KRETINGOS RAJONO SALANTŲ MENO MOKYKLOS 

2016-2017 m. m. VEIKLOS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA 

 

2017-05-31 Nr. V6-21 

Salantai 

 

 2017 m. sausio – 2017 m. gegužės mėn. atliktas Kretingos rajono Salantų meno 

mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. Įsivertinimą atliko koordinacinė grupė, sudaryta 

direktoriaus įsakymu 2016 m. gruodžio 1 d. Nr. V1-50 ,,Dėl mokyklos veiklos įsivertinimo 

koordinacinės grupės sudarymo“. 

 Mokyklos veiklos įsivertinimo koordinacinė grupė: 

Jekaterina Samulionienė – vyr. mokytoja, metodinės tarybos pirmininkė, grupės 

vadovė; 

 Vilma Budrienė – vyr. mokytoja, narė; 

 Sonata Drakšienė – vyr. mokytoja, narė. 

 Mokyklos veiklos įsivertinimas atliktas vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės 

švietimo skyriaus vedėjo 2013-12-30 įsakymu Nr.V1-112 patvirtintu ,,Neformaliojo vaikų švietimo 

mokyklos veiklos įsivertinimo aprašu“. 

 Mokyklos veiklos įsivertinimo tikslas – atlikti mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimą. 

 Mokyklos veiklos įsivertinimo uždaviniai: 

 1. numatyti mokyklos veiklos tobulinimo perspektyvą;  

 2. stiprinti mokyklos bendruomenės narių tapatumo jausmą, atsakomybę už visos 

mokyklos veiklos kokybę; 

 3. teikti mokyklos bendruomenės nariams patikimą ir išsamią informaciją apie tirtų 

mokyklos veiklos sričių kokybę; 

 4. didinti mokyklos personalo kompetenciją, skatinti savo paties refleksiją.  

 Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą inicijavo Mokyklos vadovas, kuris nustatė 

įsivertinimo tvarką ir sudarė palankias sąlygas Mokyklos veiklos įsivertinimui vykdyti, jo 

rezultatams panaudoti. Mokyklos veiklos įsivertinimas buvo vykdomas trimis etapais: 

 1. Pasirengimas. Mokykla nustatė veiklos įsivertinimo organizavimo ir vykdymo 

tvarką; įsivertinimui atlikti buvo suburta koordinacinė grupė. 

 2. Giluminis auditas. Koordinacinė grupė, vadovaudamasi 2014 – 2020 metų 

Strateginės veiklos plano, 2016-2017 m. m. veiklos plano prioritetais, tikslais ir uždaviniais, bei 

2015 – 2016 m. m. mokyklos veiklos įsivertinimo ataskaitos rekomendacijomis, 2016 – 2017 m. m. 

mokyklos veiklos įsivertinimui pasirinko du rodiklius: 2.3.2. Ugdymo(si) ir gyvenimo ryšys (iš 2-

osios srities „Ugdymas ir ugdymasis“, tema „Ugdymo(si) kokybė“); 3.1.1. Ugdymo(si) rezultatų 
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pristatymas (iš 3-osios srities „Pasiekimai“, tema „Pažanga“). Koordinacinė grupė inicijavo 

pasirinktų veiklos sričių, temos, veiklos rodiklių antrojo ir ketvirtojo lygių iliustracijų kūrimą bei 

visų mokytojų bendruomenės narių susitarimą dėl jų. Koordinacinė  grupė nustatė vertinimo 

objektus, šaltinius, metodus, priemones ir organizavo duomenų rinkimą ir jų apdorojimą.  

 Kodėl pasirinkome šiuos rodiklius? 

 Atsižvelgėme į mokyklos veiklos prioritetus: gerinti ugdymo(si) kokybę bei ugdyti 

kompetencijas, teikiančias galimybes mokiniams tapti aktyviais visuomenės nariais. 

 Siekiame išanalizuoti ugdytinių tarpusavio ir su mokytojais santykius. 

 Siekiame gerinti ugdymo(si) kokybę. 

 Pateikti materialinių išteklių valdymo analizę. 

Įvertintos temos: 

Sritis Tema Veiklos rodiklis Įvertinimas 

2. Ugdymas ir 

ugdymasis 

2.3. Ugdymo(si) 

kokybė 

2.3.2. Ugdymo(si) ir gyvenimo ryšys 3 lygis 

3. Pasiekimai 3.1. Pažanga 3.1.1. Ugdymo(si) rezultatų 

pristatymas 
3 lygis 

 

 3. Mokyklos veiklos įsivertinimo ataskaitos pristatymas Mokyklos bendruomenei ir 

Steigėjui.  

 

VEIKLOS RODIKLIO ĮVERTINIMAS IR JO PARGINDIMAS 

 

Sritis: „Ugdymas ir ugdymasis“. Tema: „Ugdymo(si) kokybė“. 

Veiklos rodiklis: 2.3.2. „Ugdymo(si) ir gyvenimo ryšys“. 

Tikslas: išsiaiškinti ugdymo(si) ir gyvenimo ryšio sąsajas ugdymo(si) procese. 

Iliustracija rodiklio vertinimui: 

4 lygis 2 lygis 

Beveik visi (apie 90%) mokytojai ugdymo 

turinį ir praktines užduotis parenka pagal 

mokinių poreikius, gabumus, interesus. 

Mokiniai nuolat (kiekvieną pamoką) mokomi 

taikyti žinias iš savo aplinkos ir patirties. 

Beveik visi (apie 90 %) mokiniai teorines 

žinias taiko praktiškai, atlikdami konkrečias 

užduotis, vykdydami projektus, dalyvaudami 

koncertinėje/parodinėje veikloje. 

Beveik visi (apie 90%) mokytojai dėstomą 

medžiagą sieja su šiandieninėmis aktualijomis, 

gyvenamąja aplinka. 

Dalis (apie 50%) mokytojų parenka ugdymo 

turinį pagal mokinių poreikius, gabumus, 

interesus. 

Mokiniai nesistemingai (tik kai kurių pamokų 

metų) mokomi taikyti žinias iš savo aplinkos ir 

patirties. 

Dalis (apie 50%) mokinių geba taikyti teorines 

žinias praktiškai atlikdami konkrečias užduotis,  

vykdydami projektus, dalyvaudami 

koncertinėje/parodinėje veikloje. 

Tik dalis (apie 50%) mokytojų dėstomą 

medžiagą sieja su šiandieninėmis aktualijomis, 

gyvenamąja aplinka. 

 

Duomenų rinkimo metodai: anketinė mokinių ir tėvų/globėjų apklausa, pamokų stebėjimas. 

Vertinimo šaltiniai: anketos mokiniams ir tėvams/globėjams, stebėtų pamokų protokolai. 
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Anketų mokiniams išvados: 

Dauguma mokinių (77%) mano, kad ugdymo turinys atitinka jų interesus ir poreikius. 

Didžioji dalis mokinių (72%) teigia, kad pamokų metu mokytojai skatina klausti, ieškoti, 

bandyti, pritaikyti, analizuoti, kurti. 

68% respondentų teigia, kad pamokų metu mokytojai atkreipia mokinių dėmesį į praktinį 

įgytų žinių panaudojimą. 

Dalis mokinių (43%) mano, kad mokytojai dėstydami medžiagą sieja ją su šiandieninėmis 

aktualijomis, gyvenamąja aplinka, tačiau kita dalis mokinių (42%) šį teiginį pripažįsta tik iš dalies. 

55% mokinių teigia, kad  mokytojai ugdymo turinį sieja su mokinių patirtimi, interesais, 

praktiniais poreikiais, 28% - tik iš dalies, o net 17% pažymėjo neigiamą atsakymą. 

Dauguma mokinių (88%) įgytas  žinias ir gebėjimus taiko praktiškai, atlikdami konkrečias 

užduotis, dalyvaudami koncertinėje/parodinėje veikloje. 

72% mokinių teigia, kad mokytojai atkreipia dėmesį į jų žinias ir gebėjimus, kuriuos vaikai 

įgijo per įvairių dalykų pamokas. 

Rekomendacijos planavimui: 

1. Ieškoti būdų ir formų gerinant dėstomos medžiagos sąsajas su šiandieninėmis aktualijomis, 

gyvenamąja aplinka. 

2. Gerinti ugdymo turinio planavimą, kad jis būtų labiau sietinas su mokinių patirtimi, 

interesais, praktiniais poreikiais. 

Anketų tėvams išvados 

Dauguma tėvų (79%) mano, kad ugdymo turinys atitinka vaikų interesus ir poreikius. 

Didžioji dalis tėvų (72%) teigia, kad pamokų metu mokytojai skatina mokinius klausti, 

ieškoti, bandyti, pritaikyti, analizuoti, kurti. 

70% respondentų teigia, kad pamokų metu mokytojai atkreipia mokinių dėmesį į praktinį 

įgytų žinių panaudojimą. 

Dauguma tėvų (53%) teigia, kad mokytojai dėstydami medžiagą sieja ją su šiandieninėmis 

aktualijomis, gyvenamąja aplinka, tačiau kita dalis tėvų (35%) šį teiginį pripažįsta tik iš dalies. 

65% tėvų teigia, kad  mokytojai ugdymo turinį sieja su mokinių patirtimi, interesais, 

praktiniais poreikiais. 

Beveik visi tėvai (98%) mano, kad mokiniai įgytas žinias ir gebėjimus taiko praktiškai, 

atlikdami konkrečias užduotis, dalyvaudami koncertinėje/parodinėje veikloje. 

72% tėvų teigia, kad mokytojai atkreipia dėmesį į jų žinias ir gebėjimus, kuriuos vaikai įgijo 

per įvairių dalykų pamokas. 

2% respondentų ugdymo(si) ir gyvenimo ryšiui gerinti pateikė pasiūlymą įtraukti į bendrą 

veiklą tėvus, vaikus ir mokytojus. 
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Rekomendacijos planavimui:  

1. Ieškoti naujų veiklos formų ugdymo(si) ir gyvenimo ryšiui stiprinti. 

2. Sieti dėstomą medžiagą su šiandieninėmis aktualijomis, gyvenamąja aplinka. 

 

Stebėtų pamokų apibendrinimas 

Stebėtų pamokų skaičius: 10. 

Apibendrinus,  galima teigti, kad  rodiklis „Ugdymo(si) ir gyvenimo ryšys“ daugumoje  

stebėtų pamokų  (žr. 1 lentelę)  yra tinkamas. 

 

1 lentelė 

Labai gerai Gerai Patenkinamai Prastai 

70 proc. 30 proc. 0 proc. 0 proc. 

 

Išvados: 

Mokykloje ugdymo(si) ir gyvenimo ryšys yra tinkamas, bet yra ką patobulinti, sustiprinti. 

Mokytojai gerai pažįsta mokinius, žino jų gebėjimus, nuolat stebi veiklą, tačiau nepakankamai 

panaudoja informaciją, siejant su artimiausia gyvenamąja ir ugdomąja aplinka bei patirtomis 

gyvenimo situacijomis. 

Rekomendacija planavimui:  

Ugdymo turinys būtų patrauklesnis, ugdomoji medžiaga lengviau suvokiama, išmokstamas, 

jei mokytojai pamokoje ugdymą sietų su mokinių patirtimi, interesais, praktiniais poreikiais ir 

gyvenamąja aplinka. 

Apibendrinant meno mokyklos mokinių ir tėvų/globėjų anketavimo bei pamokų stebėjimo 

analizę, veiklos rodiklį „Ugdymo(si) ir gyvenimo ryšys“ galima vertinti gerai (3 lygis). 
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VEIKLOS RODIKLIO ĮVERTINIMAS IR JO PARGINDIMAS 

 

Sritis: „Pasiekimai“. Tema: „Pažanga“. 

Veiklos rodiklis: 3.1.1. „Ugdymo(si) rezultatų pristatymas“. 

Tikslas: išsiaiškinti ugdymo(si) rezultatų pristatymo mokykloje lygį. 

Iliustracija rodiklio vertinimui: 

4 lygis 2 lygis 

Pasiektų rezultatų pristatymas mokykloje yra 

sistemingas. 
 

Pasiektų rezultatų pristatymo ugdytiniams ir 

tėvams/globėjams būdai ir formos yra puikūs. 

 
 

Dauguma ugdytinių ir tėvų/globėjų yra 

patenkinti pasiektų rezultatų pristatymu. 

Pasiektų rezultatų pristatymas mokykloje yra 

nesistemingas. 
 

Pasiektų rezultatų pristatymo ugdytiniams ir 

tėvams/globėjams būdai ir formos yra 

vidutiniški. 
 

Dalis ugdytinių ir tėvų/globėjų apie 50%) yra 

patenkinti pasiektų rezultatų pristatymu. 

 

Duomenų rinkimo metodai: dokumentų analizė, anketinė mokinių ir tėvų/globėjų apklausa. 

Vertinimo šaltiniai: dienynai, mokinių pažangos suvestinės, mokytojų koncertinės veiklos 

suvestinės, mokytojų veiklos įsivertinimo ir fiksavimo suvestinės, spauda, mokyklos internetinė 

svetainė.  

Dokumentų analizė. Išanalizavus mokytojų 2016-2017 m. m. dienynus, galima padaryti 

išvadą, kad ugdymo(si) rezultatai yra fiksuojami kiekvieną pamoką, atlikus kontrolines užduotis, 

išėjus temą, pusmečių, metiniai, egzaminų pažymiai. Visi mokytojai (100%) sistemingai pildo 

mokinių pažangos suvestines. Mokslo metų pabaigoje mokytojai pateikia koncertinės veiklos 

suvestinę, kurioje atsispindi mokinių bei mokytojų dalyvavimas koncertuose, festivaliuose, 

konkursuose, parodose. Taipogi mokytojai pateikia veiklos įsivertinimo ir fiksavimo suvestinę, 

kurioje fiksuojama  kvalifikacijos tobulinimo, metodinė, konkursinė, projektinė ir kitos veiklos; 

organizuoti renginiai, gauti padėkos raštai, rašyti straipsniai spaudoje. Internetinėje svetainėje 

skelbiami parodų, konkursų, festivalių, koncertų, dainų švenčių dalyviai, nugalėtojai. Spaudoje 

periodiškai skelbiami straipsniai apie meno mokyklos veiklą, nuopelnus ir pasiekimus.  

Rekomendacijos planavimui: 

Rekomenduotina ieškoti naujų ugdymo(si) rezultatų pristatymo formų ir būdų, kurie būtų 

patrauklūs ugdytiniams ir tėvams/globėjams. 

Anketų mokiniams išvados: 

 

57% mokinių ugdymo(si) rezultatus visada aptaria su tėvais/globėjais, o 36%  – kartais. 

Daugumą mokinių (75%) tenkina ugdymo(si) rezultatų pristatymas mokykloje. 

88% mokinių teigia, kad už savo ugdymo(si) rezultatus yra atsakingi patys. 
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77% mokinių ugdymo(si) rezultatai yra svarbūs. Net 15% respondentų ugdymo(si) rezultatai 

nedomina, o 8% – rezultatai svarbūs tėvams/globėjams. 

Beveik visi mokiniai (97%) apie savo pasiektus rezultatus sužino iš mokytojų; dauguma 

(60%) – iš pažymių knygelių. Tačiau labai nedidelis procentas mokinių (nuo 3% iki 12%) domisi 

rezultatų pateikimais skelbimų lentoje, internetinėje svetainėje ir spaudoje. Net 7% mokinių 

ugdymo(si) rezultatai nedomina. 

Dauguma mokinių žino tradicinius pasiektų rezultatų pristatymo būdus ir formas: 73% 

mokinių pasirinko atsakymą – „įrašai pažymių knygelėje“, 65% – „tėvų susirinkimai“, bet labai 

nedidelis procentas mokinių domisi informacija internetinėje svetainėje (10%) ir spaudoje (7%). 

Didžioji dalis respondentų (70%) teigia, kad ugydymo(si) rezultatai vertinami išėjus temą 

(išmokus kūrinį, užbaigus dailės darbą), 40% – pusmečio pabaigoje, 23% – kiekvieną pamoką, 10% 

– nesidomi ugdymo(si) rezultatais. 

Rekomendacijos planavimui: 

1. Skatinti mokinius domėtis ugdymo(si) rezultatais. 

2. Populiarinti ugdymo(si) rezultatų pristatymo pateikimą internetinėje svetainėje ir spaudoje. 

Anketų tėvams išvados: 

65% tėvų/globėjų ugdymo(si) rezultatus visada aptaria su vaikais, o 33% – kartais. 

Beveik visiems tėvams (98%) vaiko ugdymo(si) rezultatai yra svarbūs. 

Daugumą tėvų (95%) tenkina ugdymo(si) rezultatų pristatymas mokykloje. 

Didžioji dalis tėvų (90%) apie pasiektus rezultatus sužino iš vaikų; 77% – iš pažymių 

knygelių; 72% – iš mokytojų. Tačiau labai nedidelis procentas tėvų (2%) domisi rezultatų 

pateikimais internetinėje svetainėje ir spaudoje. Deja, skelbimų lentoje skelbiamais ugdymo(si) 

rezultatais tėvai visiškai nesidomi. 

Dauguma tėvų žino tradicinius pasiektų rezultatų pristatymo būdus ir formas: 72% tėvų 

pasirinko atsakymą – „tėvų susirinkimai“, 58% – „įrašai pažymių knygelėse“, 53% – „individualūs 

pokalbiai“, bet labai nedidelis procentas tėvų domisi skelbimais internetinėje  svetainėje (5%) ir 

straipsniais spaudoje (2%). 

79% respondentų teigia, kad ugydymo(si) rezultatai vertinami išėjus temą (išmokus kūrinį, 

užbaigus dailės darbą), 35% – pusmečio pabaigoje, 33% – kiekvieną pamoką, 7% – nesidomi 

ugdymo(si) rezultatais. 

Didžioji dauguma tėvų (77%) mano, jog už ugdymo(si) rezultatus yra atsakingas vaikas, 65% 

– mokytojas, 51% – tėvai/globėjai. Deja 51% respondentų neturi nuomonės šiuo klausimu. 

Rekomendacijos planavimui: 

1. Rekomenduotina skatinti tėvus/globėjus  domėtis ugdymo(si) rezultatų pristatymu 

mokyklos  internetinėje svetainėje, spaudoje, skelbimų lentoje. 
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2. Organizuoti tėvų/globėjų švietimą atsakomybės, sąmoningumo klausimais. 

Apibendrinant mokyklos dokumentų, mokinių ir tėvų/globėjų anketavimo analizę, veiklos 

rodiklį „Ugdymo(si) rezultatų pristatymas“ galima vertinti gerai (3 lygis). 

_____________________ 

 

 

 


