
KAUNO JUOZO URBŠIO PROGIMNAZIJOS 

2021-2022 M. M. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO 

 DARBO GRUPĖS PLANAS 

 

Tikslas - įsivertinti ir tobulinti progimnazijos veiklos kokybę, susitariant dėl jos tobulinimo krypčių 
bei įgyvendinimo būdų. 

Uždaviniai: 

1.Surinkti ir išanalizuoti duomenis apie progimnazijos veiklos kokybę. 

2. Remiantis veiklos kokybės įsivertinimo duomenimis, ruošti rekomendacijas mokyklos veiklos 
planavimui. 

3. Į  progimnazijos veiklos tyrimą įtraukti visus bendruomenės narius.  

4. Teikti progimnazijos  bendruomenei informaciją apie ištirtų veiklos sričių išvadas. 

5. Skelbti duomenis apie  progimnazijos pažangą Švietimo valdymo informacinėje sistemoje 
(ŠVIS). 

 

Eil.Nr. Veikla Data Pastabos 
PASIRENGIMAS ĮSIVERTINIMUI 

1 
Progimnazijos veiklos kokybės 
įsivertinimo darbo grupės (VKĮ)* 
atnaujinimas 

2021-09-
03 2021-09-03 direktoriaus įsakymas Nr. V- 

2 Progimnazijos VKĮ grupės 
susirinkimas 

2021-09-
13 

Aptariamas mokyklos veiklos kokybės plačiojo 
įsivertinimo procesas, rengiamas veiklos kokybės 
įsivertinimo vykdymo planas 2021-2022 mokslo 
metams. 

PLATUSIS ĮSIVERTINIMAS 

3 Progimnazijos VKĮ darbo grupės 
susirinkimas 

2021m. 
lapkritis 

Aptariami mokyklos veiklos kokybės plačiojo 
įsivertinimo vykdymo ir rezultatų pateikimo 
terminai 

4 

Platusis įsivertinimas progimnazijoje 
(pildomos Bendrojo lavinimo 
mokyklos veiklos rodiklių lentelės, 
nustatomas srities, temos bei veiklos 
rodiklio lygis) 

2021 m. 
gruodis 

Mokyklos bendruomenės nariai individualiai vertins 
mokyklos veiklą pagal Bendrojo lavinimo mokyklos 
veiklos kokybės vertinimo lygių skalę. Rezultatai 
pateikiami VKĮ grupės nariams ir naudojami 
giluminio vertinimo problemai suformuluoti 

5 Progimnazijos VKĮ darbo grupės 
susirinkimas 

2021 m. 
gruodis Plačiojo įsivertinimo rezultatų aptarimas 

6 

Plačiojo įsivertinimo rezultatų 
aptarimas Mokyklos tarybos posėdyje, 
pristatymas Mokytojų tarybos 
posėdyje 

2021 m. 
gruodis 

Mokytojų tarybos nariai supažindinami su plačiojo 
įsivertinimo rezultatais. Suformuluojama giluminio 
vertinimo problema.  Nustatomos probleminės 
sritys. Parenkami rodikliai giluminiam nagrinėjimui 



7 Atsiskaitymas 
 mokyklos bendruomenei 

2021 m. 
gruodis 

Plačiojo įsivertinimo rezultatai skelbiami mokyklos 
svetainėje 

8 
2020 - 2021m. progimnazijos 
pažangos ataskaitos, parengtos NŠA, 
pildymas ir pateikimas  

2021 m. 
gruodis 

Parengiama ir skelbiama 
http://svis.emokykla.lt/mokyklu-pazangos-
ataskaitos/. Bei mokyklos tinklapyje progimnazijos 
pažangos ataskaita 

PASIRINKTŲ PROBLEMINIŲ RODIKLIŲ GILUMINIS NAGRINĖJIMAS IR ĮSIVERTINIMAS 

9 
Direktoriaus įsakymas dėl mokyklos 
veiklos kokybės probleminių rodiklių 
giluminio nagrinėjimo 

2022 m. 
kovas 

Sudaromos darbo grupės probleminių rodiklių 
giluminiam nagrinėjimui: grupės vadovas ir nariai 

10 Darbo grupių susirinkimai 
2022 m. 
kovas -
balandis 

Planuojami problemos įvertinimo darbai: renkami, 
apdorojami, išanalizuojami duomenys ir analizės 
rezultatai išskiriant mokyklos veiklos privalumus ir 
trūkumus pateikiami VKĮ 

ATSISKAITYMAS APIE ATLIKTAS VERTINIMO PROCEDŪRAS IR 
INFORMAVIMAS APIE GAUTAS IŠVADAS 

11 

Mokyklos veiklos kokybės 
įsivertinimo darbo grupės posėdis, 
dalyvaujant  darbo 
grupių  (probleminių rodiklių 
giluminis nagrinėjimas) vadovams 

2022 m. 
gegužė 

Darbo grupių vadovai supažindina koordinacinės 
grupės narius su giluminiu rodiklių įsivertinimo 
duomenimis, rezultatais 

12 Rezultatai pristatomi Mokytojų 
tarybos posėdyje 

2022 m. 
rugpjūtis 

Mokytojų tarybos nariai supažindinami su giluminio 
įsivertinimo duomenimis, rezultatais, išvadomis. 
Rezultatai naudojami progimnazijos veiklos 
planavime 

13 

Informacija apie veiklos kokybės 
įsivertinimą skelbiama mokyklos 
svetainėje 
https://urbsys.kaunas.lm.lt 

2022 m. 
rugpjūtis 

Su mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 
rezultatais galimybę susipažinti turi mokinių tėvai, 
Švietimo ir ugdymo skyriaus darbuotojai ir kt. 

 

*VKĮ – veiklos kokybės įsivertinimo grupė 

VKĮ darbo grupės pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja D. Krasauskienė; nariai: R. Jazukevičienė, 
E. Bujanauskienė, T. Paužienė, I. Telšinskaitė, V. Valaitienė, R. Bražinskė. 


