
 
 
 
 

Kauno Milikonių progimnazijos  
įsivertinimas 

  
 

2021 m. 



      Plačiojo įsivertinimo išvados 

 Privalumai 

(5 aukščiausios vertės)  

Trūkumai 

(5 žemiausios  vertės)  

Aš gerbiu kiekvieną mokinį - 3,9  Mokiniai geba projektuoti savo tolesnį mokymąsi - 2,8 

Aš siekiu kuo geriau atlikti savo darbą - 3,9 Mokiniai demonstruoja pagarbą kiekvienam - 2,8  

Planuodamas pamoką aš keliu pamokos uždavinius, 

aiškiai nusakančius, ko mokiniai turi turi išmokti 

pamokoje - 3,8 

Mokiniai nebijo mokymosi iššūkių - 2,9 

Skatinu mokinius tobulėti - 3,8 Mokiniai geba tinkamai spręsti savo mokymosi 

problemas - 2,9 

Pamokose leidžiu mokiniams klysti ir mokytis iš  

klaidų - 3,8 

Mokiniai geba kontroliuoti savo suprratimą, žinias - 2,9 



Tobulintini veiklos aspektai 

 

  1.2.1 Mokinio pasiekimai ir pažanga 

(Optimalumas, visybiškumas, pažangos 

pastovumas, pasiekimų asmeniškumas). 
 

 



  

Rodikliui tirti naudoti tokie šaltiniai:  

• Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. 

 kovo 29 d. įsakymu Nr. 2V-267 patvirtinta „Mokyklos, 

įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės 

įsivertinimo metodika“; 

• Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti IQES 

online Lietuva anketos mokiniams, mokytojams ir tėvams 

„Pasiekimai ir pažanga 2021 m.“; 

• 2021 m.m. pamokų stebėjimo protokolai; 

• Mokytojo savianalizės ir veiklos tobulinimo anketos; 

• Mokytojų žodinė apklausa. 



1. Tikslas 

 

      Kiekvieno mokinio įgytų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų lygis atitinka jo amžiaus grupei keliamus 

tikslus ir siekius bei ugdymosi patirtį. 



 

 

 

Minimalus lauktas  

rezultatas  

 

Maksimalus lauktas  

rezultatas  

 

70%  mokinių teigia, kad namų darbų užduotys suprantamos. 

70%  mokinių teigia, kad užtenka gebėjimų atlikti namų 

darbus.  

70% mokinių teigia, kad mokytojai parenka užduotis pagal 

mano mokymosi rezultatus ir lygį.  

70% mokytojų teigia, kad mokinių ugdymą(si) planuoja 

atsižvelgdami į jų pasiekimus. 

70% mokytojų teigia, kad mokinių ugdymą(si) planuoja 

atsižvelgdami į grįžtamojo ryšio rezultatus. 

60% mokinių teigia, kad mokytojų skiriamos užduotys jiems 

įveikiamos. 

60% tėvų teigia, kad vaiko namų darbų krūvis optimalus: 

pasimokyti reikia, bet užtenka laiko ir gebėjimų. 

 

 

75%  mokinių teigia, kad namų darbų užduotys suprantamos. 

75%  mokinių teigia, kad užtenka gebėjimų atlikti namų 

darbus.  

75% mokinių teigia, kad mokytojai parenka užduotis pagal 

mano mokymosi rezultatus ir lygį.  

80% mokytojų teigia, kad mokinių ugdymą(si) planuoja 

atsižvelgdami į jų pasiekimus. 

80% mokytojų teigia, kad mokinių ugdymą(si) planuoja 

atsižvelgdami į grįžtamojo ryšio rezultatus. 

70% mokinių teigia, kad mokytojų skiriamos užduotys jiems 

įveikiamos. 

65% tėvų teigia, kad vaiko namų darbų krūvis optimalus: 

pasimokyti reikia, bet užtenka laiko ir gebėjimų. 

 



Pasiektas  

realus  

rezultatas 

 

 

72%  mokinių teigia, kad namų darbų užduotys suprantamos. 

74%  mokinių teigia, kad užtenka gebėjimų atlikti namų darbus.  

73% mokinių teigia, kad mokytojai parenka užduotis pagal mano mokymosi 

rezultatus ir lygį.  

85% mokytojų teigia, kad mokinių ugdymą(si) planuoja atsižvelgdami į jų 

pasiekimus. 

85% mokytojų teigia, kad mokinių ugdymą(si) planuoja atsižvelgdami į 

grįžtamojo ryšio rezultatus. 

 

70% mokinių teigia, kad mokytojų skiriamos užduotys jiems įveikiamos. 

60% tėvų teigia, kad vaiko namų darbų krūvis optimalus: pasimokyti reikia, 

bet užtenka laiko ir gebėjimų. 



2. Tikslas  

Mokiniai turi būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

visumą ir geba pagrįsti savo nuostatas, sprendimus, 

pasirinkimą. 



 

 

 

Minimalus lauktas  

rezultatas  

 

Maksimalus lauktas  

rezultatas  

 

75%  mokinių teigia, kad mokykla suteikia pakankamai 

gimtosios kalbos žinių ir įgūdžių. 

75%  mokinių teigia, kad mokykla suteikia pakankamai 

užsienio kalbos žinių bei įgūdžių. 

70%  mokinių teigia, kad mokykla suteikia pakankamai 

matematikos žinių ir įgūdžių. 

75%  mokinių teigia, kad mokykla suteikia pakankamai gamtos 

mokslo žinių bei įgūdžių. 

80%  mokinių teigia, kad mokykla suteikia pakankamai 

istorijos, geografijos žinių bei įgūdžių. 

80%  mokinių teigia, kad mokykla suteikia pakankamai IT ir 

darbo kompiuteriu žinių bei įgūdžių. 

 

80%  mokinių teigia, kad mokykla suteikia pakankamai 

gimtosios kalbos žinių ir įgūdžių. 

80%  mokinių teigia, kad mokykla suteikia pakankamai 

užsienio kalbos žinių bei įgūdžių. 

75%  mokinių teigia, kad mokykla suteikia pakankamai 

matematikos žinių ir įgūdžių. 

80%  mokinių teigia, kad mokykla suteikia pakankamai gamtos 

mokslo žinių bei įgūdžių. 

85%  mokinių teigia, kad mokykla suteikia pakankamai 

istorijos, geografijos žinių bei įgūdžių. 

85%  mokinių teigia, kad mokykla suteikia pakankamai IT ir 

darbo kompiuteriu žinių bei įgūdžių. 

 



Pasiektas  

realus  

rezultatas 

 

 

74%  mokinių teigia, kad mokykla suteikia pakankamai gimtosios kalbos žinių 

ir įgūdžių. 

85%  mokinių teigia, kad mokykla suteikia pakankamai užsienio kalbos žinių 

bei įgūdžių. 

69%  mokinių teigia, kad mokykla suteikia pakankamai matematikos žinių ir 

įgūdžių. 

85%  mokinių teigia, kad mokykla suteikia pakankamai gamtos mokslo žinių 

bei įgūdžių. 

85%  mokinių teigia, kad mokykla suteikia pakankamai istorijos, geografijos 

žinių bei įgūdžių. 

80%  mokinių teigia, kad mokykla suteikia pakankamai IT ir darbo 

kompiuteriu žinių bei įgūdžių. 

 



3. Tikslas   

 

Mokinių pažanga atpažįstama, įrodoma, mokiniui ji teikia 

augimo džiaugsmo ir atrodo prasminga. 



 

 

 

Minimalus lauktas  

rezultatas  

 

Maksimalus lauktas  

rezultatas  

 

70% mokinių teigia, kad jie palaipsniui daro pažangą. 

80% mokinių teigia, kad mokytojai pastebi jų mokymosi 

pažangą. 

80% mokytojų teigia, kad kiekvienoje pamokoje mokiniams 

suteikia galimybę įsivertinti pažangą.  

80% stebėtų pamokų mokiniai įsivertina savo pažangą. 

80% mokytojų teigia, kad mokykloje yra veiksminga mokinių 

motyvavimo sistema. 

80% mokinių teigia, kad mokytojai pagiria ir pasidžiaugia tais, 

kurie pasiekia išskirtinių rezultatų ir laimėjimų. 

 

 

 

 

75% mokinių teigia, kad jie palaipsniui daro pažangą. 

85% mokinių teigia, kad mokytojai pastebi jų mokymosi 

pažangą. 

85% mokytojų teigia, kad kiekvienoje pamokoje mokiniams 

suteikia galimybę įsivertinti pažangą.  

85% stebėtų pamokų mokiniai įsivertina savo pažangą. 

85% mokytojų teigia, kad mokykloje yra veiksminga mokinių 

motyvavimo sistema. 

85% mokinių teigia, kad mokytojai pagiria ir pasidžiaugia tais, 

kurie pasiekia išskirtinių rezultatų ir laimėjimų. 

 



Pasiektas  

realus  

rezultatas 

 

 

72% mokinių teigia, kad jie palaipsniui daro pažangą. 

 

84% mokinių teigia, kad mokytojai pastebi jų mokymosi pažangą. 

 

85% mokytojų teigia, kad kiekvienoje pamokoje mokiniams suteikia galimybę 

įsivertinti pažangą.  

 

85% stebėtų pamokų mokiniai įsivertina savo pažangą. 

 

80% mokytojų teigia, kad mokykloje yra veiksminga mokinių motyvavimo 

sistema. 

 

84% mokinių teigia, kad mokytojai pagiria ir pasidžiaugia tais, kurie pasiekia 

išskirtinių rezultatų ir laimėjimų. 



Stiprybės: 
  
85%  mokytojų teigia, kad mokinių ugdymą(si) planuoja atsižvelgdami į jų pasiekimus. 

85%  mokytojų teigia, kad mokinių ugdymą(si) planuoja atsižvelgdami į grįžtamojo ryšio 

rezultatus. 

70%  mokinių teigia, kad namų darbų užduotys jiems įveikiamos. 

85%  mokinių teigia, kad mokykla suteikia pakankamai užsienio kalbos žinių bei įgūdžių. 

85%  mokinių teigia, kad mokykla suteikia pakankamai gamtos mokslo žinių bei įgūdžių. 

85%  mokinių teigia, kad mokykla suteikia pakankamai istorijos, geografijos žinių bei įgūdžių. 

72% mokinių teigia, kad jie palaipsniui daro pažangą. 

84% mokinių teigia, kad mokytojai pastebi jų mokymosi pažangą. 

85% mokytojų teigia, kad kiekvienoje pamokoje mokiniams suteikia galimybę įsivertinti 

pažangą.  

85% stebėtų pamokų mokiniai įsivertina savo pažangą. 

84% mokinių teigia, kad mokytojai pagiria ir pasidžiaugia tais, kurie pasiekia išskirtinių 

rezultatų ir laimėjimų. 



 
Silpnybės: 
 
  

72%  mokinių teigia, kad namų darbų užduotys suprantamos. 

74%  mokinių teigia, kad užtenka gebėjimų atlikti namų darbus.  

60% tėvų teigia, kad vaiko namų darbų krūvis optimalus: pasimokyti reikia, bet 

užtenka laiko ir gebėjimų. 

74%  mokinių teigia, kad mokykla suteikia pakankamai gimtosios kalbos žinių ir 

įgūdžių. 

69%  mokinių teigia, kad mokykla suteikia pakankamai matematikos žinių ir įgūdžių. 

80%  mokinių teigia, kad mokykla suteikia pakankamai IT ir darbo kompiuteriu žinių 

bei įgūdžių. 

80% mokytojų teigia, kad mokykloje yra veiksminga mokinių motyvavimo sistema. 



Rekomendacijos: 

1. Vadovautis mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašu, ir 

sistemingai vertinti mokinių pasiekimus ir pažangą. 

2. Tamo dienyne fiksuoti namų darbų užduotis ir atlikimo terminus. 

3. Naudoti  grįžtamojo ryšio įrankius pasiekimų ir pažangos 

vertinimui. 

4. Sistemingai pildyti ,,Asmeninės ūgties“ knygeles 1-8 klasėse, su 

mokiniais ir jų tėvais aptarti pasiekimus ir pažangą. 

5. Panaudoti skaitmeninio ugdymo(si) turinio rezultatų ir 

motyvavimo sistemas ( EMA, Eduka klasė). 


