
VILNIAUS OZO GIMNAZIJA

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO 

REZULTATAI

2020 – 2021 m. m.

Parengė:

I. Eiliakaitė, E. Bardauskienė, R. Kuzmičiovienė,

I. Greviškienė, K. Banienė, R. Relič, J. Subačienė.



VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS

 Vilniaus Ozo gimnazijoje 2020 – 2021 m. m. remiantis „Mokyklos, įgyvendinančios

bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika“ (patvirtinta ŠMM

ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267) buvo atliktas platusis įsivertinimas.

 Mokyklos kokybės veiklą pedagogai ir mokiniai vertino pagal keturias sritis, užpildydami

anketą, remdamiesi rodiklių paaiškinimais, savo nuomone bei patirtimi pagal vertinimo

lygių skalę.

 Apklausoje dalyvavo 41 mokytojas, 157 mokiniai. Sportininkai: 54+17=71

Nuotolinukai: 54+32=86



KOKYBĖS ĮVERTINIMAS

Vertės, aukštesnės nei 2,5 balo, traktuotinos kaip pozityvios.

Vertės, žemesnės nei 2,5 balo, traktuotinos kaip negatyvios.



1. Rezultatai 

2. Ugdymas(is) ir mokinių patirtys

3. Ugdymo(si) aplinkos

4. Lyderystė ir vadyba 

AUDITO VEIKLOS SRITYS:

PLAČIOJO AUDITO REZULTATAI



2020-2021 M. M.  OZO  GIMNAZIJOJE  TIRTOS  TEMOS

Sritis Tema Rodiklis

1. Rezultatai 1.1. Asmenybės branda 1.1.1. Asmenybės tapsmas

1.2. Pasiekimai ir pažanga 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga

1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga

2. Ugdymas(is) ir mokinių patirtys 2.1. Ugdymo(si) planavimas 2.1.1. Ugdymo(si) tikslai

2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai

2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius

2.2. Vadovavimas mokymuisi 2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas

2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas

2.3. Mokymosi patirtys 2.3.1. Mokymasis

2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu

2.4. Vertinimas ugdant 2.4.1. Vertinimas ugdymui

2.4.2. Mokinių įsivertinimas

3. Ugdymo(si) aplinkos 3.1. Įgalinanti mokytis fizinė aplinka 3.1.1. Įranga ir priemonės

3.1.2. Pastatas ir jo aplinka

3.1.3. Aplinkų bendrakūra

3.2. Mokymasis be sienų 3.2.1. Mokymasis ne mokykloje

3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje

4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai

4.1.2. Lyderystė

4.1.3. Mokyklos savivalda

4.2. Mokymasis ir veikimas komandomis 4.2.1. Veikimas kartu

4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais 

4.2. 3. Mokyklos tinklaveika

4.3. Asmeninis meistriškumas 4.3.1. Kompetencija

4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas

- mokytojų apklausa

- mokinių apklausa



PLAČIOJO AUDITO REZULTATAI

Mokinių apklausa:

Asmenybės tapsmas  

Mokinio pasiekimai ir pažanga

Mokyklos pasiekimai ir pažanga 

Tirtos teminio įsivertinimo temos ir rodikliai 

Mokytojų apklausa:

Ugdymosi tikslai, pasiekimai ir jų vertinimas

Asmenybės augimas, siejant ugdymą su gyvenimu

Grįžtamasis ryšys



REZULTATAI. UGDYMAS(IS) IR MOKINIŲ PATIRTYS 1-2 sritys.
1.1.1. Asmenybės tapsmas

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga

1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga

....

1.19. Objektyviai vertinu ugdytinių pasiekimus.

1.4. Man svarbu, kad ugdytiniai su ugdomąja veikla susipažintų ir įsigilintų į ją.

1.20. Savo ugdytinius supažindinu su pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka.

1.12. Aš informuoju ugdytinius apie jų ugdymo(si) rezultatus, pasiekimus.

2.3. Man svarbu, kad ugdytiniams sektųsi.

5 aukščiausios vertės  - mokytojų  apklausa 

Rodikliai:



1.10. Mano numatytos veiklos ugdo valią, ištvermę ir fizines galias.

1.3.   Mano ugdytinių profesinės kompetencijos atitinka jų amžiaus grupei keliamus reikalavimus.

1.2.   Mano ugdytinių bendrosios kompetencijos atitinka jų amžiaus grupei keliamus reikalavimus.

1.5.   Mano numatytos veiklos mano ugdytinius motyvuoja.

1.14  Aš supažindinu ugdytinių tėvus/globėjus su jų vaikams keliamais veiklos tikslais.

 - mokytojų  apklausa 5 žemiausios vertės

REZULTATAI. UGDYMAS(IS) IR MOKINIŲ PATIRTYS 1-2 sritys.



2.24. Mokykloje yra geros galimybės sportuoti.

1.9. Aš prisiimu atsakomybę už savo veiksmus.

1.23. Aš prisiimu atsakomybę už savo elgesį.

1.27. Aš domiuosi sportiniais įvykiais.

1.10. Aš prisiimu atsakomybę už savo mokymosi rezultatus.

5 aukščiausios vertės  - sportinių klasių mokinių apklausa 

REZULTATAI. UGDYMAS(IS) IR MOKINIŲ PATIRTYS 1-2 sritys.
1.1.1. Asmenybės tapsmas

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga

1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga

Rodikliai:



1.25. Aš domiuosi politiniais įvykiais.

1.29. Aš dalyvauju savanorystės veikloje.

3.13. Kiekvienas mokytojas nuolat su manim kalbasi apie mano pasiekimus ir pažangą.

1.26. Aš domiuosi kultūriniais įvykiais (koncertais, teatro premjeromis ir pan.).

1.32. Aš jau žinau, kur noriu mokytis baigęs(-usi) šią mokyklą.

5 žemiausios vertės  - sportinių klasių mokinių apklausa 

REZULTATAI. UGDYMAS(IS) IR MOKINIŲ PATIRTYS 

1-2 sritys.



1.23. Aš prisiimu atsakomybę už savo elgesį.

1.10. Aš prisiimu atsakomybę už savo mokymosi rezultatus.

1.9.   Aš prisiimu atsakomybę už savo veiksmus.

2.30. Aš džiaugiuosi, kai man pavyksta sėkmingai atlikti užduotis.

2.29  Aš džiaugiuosi, kai man pavyksta pasiekti mokymosi tikslus.

5 aukščiausios vertės  - nuotolinių klasių mokinių apklausa 

REZULTATAI. UGDYMAS(IS) IR MOKINIŲ PATIRTYS 1-2 sritys.
1.1.1. Asmenybės tapsmas

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga

1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga

Rodikliai:



2.32.  Aš dalyvauju olimpiadose, konkursuose ir varžybose.

1.29.  Aš dalyvauju savanorystės veikloje.

1.27.  Aš domiuosi sportiniais įvykiais.

3.11.  Kiekvienas mokytojas su manim kalbasi apie mano pasiekimus ir pažangą.

2.33.  Mokytojas pastebi mano mokymosi pažangą, pagiria, paskatina.

5 žemiausios vertės  - nuotolinių klasių mokinių apklausa 

REZULTATAI. UGDYMAS(IS) IR MOKINIŲ PATIRTYS 1-2 sritys.



IŠVADOS



MOKYTOJŲ IR NUOTOLINIU BŪDU BESIUGDANČIŲ 
MOKINIŲ APKLAUSOS REZULTATŲ PALYGINIMAS IR 

SVARBIAUSIOS ĮŽVALGOS

Nors iš penkių, mokytojų geriausiai įvertintų sričių yra „Aš informuoju ugdytinius apie jų pasiekimus,

rezultatus“ bei „Man svarbu, kad ugdytiniams gerai sektųsi“, tokios sritys kaip „Kiekvienas mokytojas su

manim kalbasi apie mano pasiekimus ir pažangą“ bei „Mokytojai pastebi mano mokymosi pažangą, pagiria,

paskatina“, mokinių yra įvertintos prasčiausiai;

16% mokinių, jų pačių vertinimu, nepasitiki savo jėgomis;

28% mokinių nepasitiki savimi ir nerimauja patikrinimų metu;

27% mokinių patiria stresą atlikdami namų darbus (nors užduotys, jų pačių vertinimu, yra įveikiamos bei 

atitinka jų gebėjimus)



MOKYTOJŲ IR NUOTOLINIU BŪDU BESIUGDANČIŲ 
MOKINIŲ APKLAUSOS REZULTATŲ PALYGINIMAS IR 

SVARBIAUSIOS ĮŽVALGOS

52% mokinių teigia, kad jiems sunku susikaupti;

Nors didžioji dauguma mokytojų (95%) tvirtina, jog teikia didelę reikšmę ugdytinių savivertės stiprinimui,

tiki, kad kiekvienas ugdytinis gali padaryti pažangą, jiems svarbu, kad ugdytiniams gerai sektųsi, mokinių

atsakymuose tai beveik neatsispindi;

Nuotoliniu būdu besiugdantys mokiniai mažai įsitraukia į įvairias užklasines veiklas.



MOKYTOJŲ IR SPECIALIZUOTO UGDYMO BŪDU 
BESIMOKANČIŲ MOKINIŲ APKLAUSOS REZULTATŲ 

PALYGINIMAS

Nors iš penkių, mokytojų geriausiai įvertintų sričių yra „Aš informuoju ugdytinius apie jų pasiekimus,

rezultatus“ bei „Man svarbu, kad ugdytiniams gerai sektųsi“, tokia sritis kaip „Kiekvienas mokytojas su

manim kalbasi apie mano pasiekimus ir pažangą“, mokinių yra įvertinta prasčiausiai;

Sportinių klasių mokiniai vangiai dalyvauja užklasinėje veikloje (išskyrus sporto) – iš penkių prasčiausiai

įvertintų sričių yra „Aš domiuosi kultūriniais įvykiais (koncertais, teatro premjeromis ir pan.)“, „Aš

dalyvauju savanorystės veikloje“, nors dauguma mokinių vertina save kaip kūrybingus;

52% mokinių teigia, kad jiems sunku susikaupti.



NUOTOLINIU IR SPECIALIZUOTO UGDYMO 
BŪDU BESIMOKANČIŲ MOKINIŲ APKLAUSOS 

REZULTATŲ PALYGINIMAS

Mūsų gimnazijos mokiniai, savo pačių vertinimu, yra linkę prisiimti atsakomybę už savo elgesį, veiksmus

bei mokymosi rezultatus;

Didžioji dalis mokinių nelinkę dalyvauti užklasinėje veikloje (sportinių klasių mokiniai dažniausiai

dalyvauja tik su sportu susijusioje veikloje);

Remiantis mokinių vertinimu, mokytojų teikiama informacija apie mokinių pasiekimus ir pažangą, jų

nepasiekia, netenkina (nors kita informacija, gaunama iš mokytojų, ugdymo kokybe mokiniai yra

patenkinti).



TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI

AIŠKESNĖ 

KOMUNIKACIJA SU 

MOKINIAIS APIE JŲ 

PASIEKIMUS IR 

DAROMĄ PAŽANGĄ

MOKINIŲ 

SAVIVERTĖS 

STIPRINIMAS

MOKINIŲ 

ĮTRAUKIMAS Į 

ĮVAIRESNES 

VEIKLAS



VIDAUS AUDITO IŠVADAS NAUDOJAME:

strateginiam Vilniaus Ozo gimnazijos planui rengti;

mokyklos veiklos programai rengti;

kasdienei veiklai planuoti;

mokinių pasiekimams, pažangai ir savijautai ugdymosi procese gerinti;

viešiesiems skelbimams, informacijai visuomenei, straipsniams.


