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RADVILIŠKIO R. SIDABRAVO GIMNAZIJOS  

VEIKLOS TOBULINIMO VEIKSMŲ PLANAS 
 

Gimnazijoje 2016 m. lapkričio 14–18 dienomis atliktas mokyklos veiklos kokybės išorės vertinimas. Išorės vertintojai stebėjo 67 pamokas, 

tris logopedės, specialiosios pedagogės pratybas, 10 konsultacijų, 10 neformaliojo švietimo užsiėmimų, keturias klasės valandėles, priešmokyklinės 

ugdymo grupės veiklas, gilinosi į mokinių, mokytojų ir specialistų veiklą pamokose, mokyklos vadovų, mokytojų, klasių vadovų ir aptarnaujančio 

personalo darbą kabinetuose, koridoriuose ir kitose mokyklos patalpose. Vizito metu išorės vertintojai kalbėjosi su gimnazijos Metodinės tarybos, 

mokinių savivaldos nariais, klasių tėvų atstovais, Įsivertinimo grupės, Vaiko gerovės komisijos nariais, socialiniais partneriais, mokyklos darbuoto-

jais, mokiniais. Analizuoti mokyklos veiklos, mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo dokumentai. Buvo stebėta ir vertinta gimnazijos veikla, nu-

rodytos 10  stipriųjų ir 5 tobulintinos sritys.  

Gimnazijos stiprieji veiklos aspektai 

1. Tradicijos ir ritualai (1.1.2. – 3 lygis).  

2. Tapatumo jausmas (1.1.3. – 3 lygis).  

3. Pageidaujamo elgesio skatinimas (1.3.2. – 3 lygis).  

4. Mokyklos ryšiai (1.4. – 4 lygis).  

5. Neformalusis švietimas ir kiti mokinių pasiekimai (2.1.5., 3.2.2. – 3 lygis).  

6. Rūpinimasis mokiniais (4.1. – 3 lygis).  

7. Pagalba planuojant karjerą (4.4. – 3 lygis).  

8. Vadovavimo stilius (5.3. – 3 lygis).  

9. Personalo komplektavimas (5.4.1. – 4 lygis).  

10. Lėšų vadyba  (5.5.1. – 4 lygis).  

 

Gimnazijos tobulintini veiklos aspektai 
1. Ugdymo planas (2.1.2. – 2 lygis).  

2. Mokytojo veiklos planavimas ir atskirų mokinių pažanga pamokoje (2.2.1., 3.1.1. – 2 lygis).  

3. Mokymo ir mokymosi diferencijavimas (2.5. – 2 lygis).  

4. Vertinimas kaip ugdymas (2.6.2. – 2 lygis).  



5. Mokyklos įsivertinimas (5.2. – 2 lygis).  

Vertintojų komanda yra įsitikinusi, kad Radviliškio r. Sidabravo gimnazija rekomenduojamus patobulinimus gali įgyvendinti pasinaudodama 

ataskaitoje pateiktomis rekomendacijomis, numatydama kryptingą pedagoginės bendruomenės kvalifikacijos tobulinimąsi, suplanuodama konkrečius 

laukiamus rezultatus, susijusius su mokinių pasiekimų augimu.   

Išorės audito ataskaita pristatyta  gimnazijos bendruomenei. Išanalizavus rezultatus, išvadas ir rekomendacijas mokytojų tarybos posėdyje, pa-

rengtas 2017–2019 m. gimnazijos tobulinimo planas. 

 

Gimnazijos veiklos tobulinimo planas, remiantis išorės vertinimo išvadomis 

2017 – 2019 m. 

TIKSLAS - pagerinti ugdymo(si) kokybę atsižvelgiant į tobulintinus gimnazijos veiklos aspektus. 

Uždaviniai: 

          1. Į pagrindinius gimnazijos dokumentus įtraukti tobulintinas veiklas; 

          2. Organizuoti ir vykdyti tyrimus, teorinius bei praktinius seminarus, gerosios patirties sklaidą; 

          3. Vykdyti veiklos stebėseną, daryti išvadas ir panaudoti rezultatus tolimesnėms veikloms vykdyti. 

 
Eil. 

Nr. 

Tobulintina sritis 

pagal Išorės vertini-

mo išvadas 

Priemonės Vykdytojai Įvykdymo 

data 
Laukiamas rezultatas 

1. Ugdymo planas  

(2.1.2. – 2 lygis). 

Gimnazijos ugdymo plane  numatomi mokymosi pagalbos būdai  ir mo-

kymosi pagalbos organizavimas. 

Plano rengimo 

darbo grupė. 

2017 metų 

2 ketvirtis 

Sukurta mokymosi pagalbos sistema 

mokinių mokymosi poreikiams tenkinti. 

Mokinių ugdymo poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti skiria-

mų pamokų  paskirstymas atsižvelgiant į turimą informaciją apie mokinį 

ir jo mokymosi pasiekimus. 

Plano rengimo 

darbo grupė. 

2017 metų 

2 ketvirtis 

Ugdymo planas  realus, pritaikytas gim-

nazijos  poreikiams. 

Numatomos įvairios pagalbos formos mokiniui ruošiant namų darbus. Visi mokytojai. 2017-2019 

metai 

Sukurta mokymosi pagalbos sistema 

tenkina mokinių mokymosi poreikius. 
Sudaromos laikinosios grupės mokymosi, švietimo pagalbai teikti  

(pavyzdžiui, konsultacijoms ir pan.). 

Stefa Jakaitienė, 

Ligita Navickienė 
2017-2019 

metai 

Sukurta mokymosi pagalbos sistema 

tenkina mokinių mokymosi poreikius. 

2. Mokytojo veiklos 

planavimas ir atskirų 

mokinių pažanga 

pamokoje  

(2.2.1., 3.1.1. – 2 ly-

gis). 

Ilgalaikių teminių planų tobulinimas fiksuojant juose ugdymo turinio in-

dividualizavimą bei diferencijavimą, vertinimą ir įsivertinimą. 

Visi mokytojai Kasmet Planai pritaikyti mokinių individualiems 

poreikiams tenkinti. 

Išorės audito vertintojų komandos labai gerai įvertintų mokytojų gero-

sios darbo patirties sklaida. 

Metodinių grupių 

pirmininkai  

Kartą per 

pusmetį 

90  proc. mokytojų  formuluoja pama-

tuojamą mokymosi uždavinį  ir  numato  

išmokimo kriterijus. 

Organizuojamas seminaras tema  „Asmeninės pažangos pamokoje ste-

bėjimas ir fiksavimas.“ 

Visi mokytojai 2017 metų 

4 ketvirtis 

Mokytojai patobulina savo profesines kompe-

tencijas. 

Visi dalykų mokytojai parengtose mokinių pažangos ir pasiekimų verti-

nimo tvarkose numato  mokinių asmeninės pažangos stebėjimą, fiksa-

vimą bei rezultatų analizavimą ir panaudojimą. 

Visi mokytojai Nuolat Didėja mokinių, padariusių individualią pa-

žangą skaičius. 



Klasėje dirbančių mokytojų pasitarime aptariama mokinių daroma as-

meninė pažanga ir pagalba siekiant geresnių rezultatų. 

Klasių auklėtojai Kartą per 

pusmetį 

Didėja mokinių, padariusių individualią pa-

žangą skaičius. 

Nustatomi  aiškūs kaupiamojo vertinimo kriterijai. Metodinės grupės Kasmet Parengta vienoda kaupiamojo vertinimo sis-

tema visiems mokytojams. 

Pamokose taikomas mokymosi motyvaciją skatinantis  kaupiamasis ver-

tinimas. 

Visi mokytojai Nuolat 80 proc. mokytojų taiko kaupiamąjį  

vertinimą. 

3. Mokymo ir mokymo-

si diferencijavimas  

(2.5. – 2 lygis). 

Mokytojai rengia užduotis pagal mokinių galimybes. Visi mokytojai Nuolat 80 proc. pamokų mokytojai rengia dife-

rencijuotas užduotis (testus, kontrolinius   

darbus, papildomas užduotis, namų dar-

bų užduotis. 
Organizuojamas seminaras tema „Pamokos diferencijavimas ir individua-

lizavimas “. 

Visi mokytojai 2017 metų 

1 ketvirtis 

Mokytojai tobulina savo profesines 

kompetencijas. 

Tyrimas „Namų darbų skyrimo tikslingumas tenkinant individualius 

mokinių poreikius“. 

Stefa 

Jakaitienė 

2017 metų 

1 ketvirtis 

Mokytojų  veikla orientuojama mokinių 

poreikiams tenkinti.  

Vykdoma konsultacijų lankomumo, mokinių skaičiaus stebėsena. Administracija Nuolat Siekdami bent minimalių rezultatų, mo-

kytojai teikia pagalbą kiekvienam moki-

niui. 

Mokytojų tarybos posėdis „Dėl  namų darbų krūvio, jų efektyvumo bei 

skyrimo, vertinimo tvarkos.“ 

Stefa 

Jakaitienė 

2017 metų 

1 ketvirtis 

Mokytojų  veikla orientuojama mokinių 

poreikiams tenkinti. 

4. Vertinimas kaip ug-

dymas  

(2.6.2. – 2 lygis). 

Atvirų pamokų vedimas, stebėjimas ir aptarimas (stebint, fiksuojant ir 

analizuojant vertinimą pamokoje). 

 2017-2019 

metai 

Sukuriama mokinių žinių vertinimo sis-

tema. 

Mokytojų tarybos posėdis „Vertinimas kaip ugdymas“. Stefa 

Jakaitienė 

2018 

metai 

Vertinime sukaupta informacija efekty-

viai įforminama, apibendrinama ir nau-

dojama koreguojant ir planuojant toli-

mesnį mokinių ugdymą.   

5. Mokyklos įsivertini-

mas  

(5.2. – 2 lygis). 

Seminaras „Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas“. 

 

Ligita Navickienė 2018 metų 

1 ketvirtis 

Tobulėja įsivertinimo iliustracijos, pro-

ceso analizė, rezultatų panaudojimas 

kasdieniniame darbe, planuose. 

Parengta pamokos vertinimo lentelės forma. Vidaus įsiverti-

nimo grupė 

2017 metų 

1 ketvirtis 

Prižiūrint pedagoginę veiklą, kaupiama 

informacija, kuri naudojama ugdymo 

procesui tobulinti. 

Visi  mokytojai stebi 1–3 pamokas. Jas įvertinę ir aptarę, pateikia pamo-

kos vertinimo lentelę gimnazijos vidaus  įsivertinimo grupei. Duomenys 

apibendrinami. 

Visi mokytojai 2019 metai Mokytojai planuoja pamokas, atsižvelg-

dami į  įsivertinimo rekomendacijas. 

Gimnazijos veiklos tobulinimo plano įgyvendinimo analizė (įsivertini-

mas) akcentuojant pamokos kokybės klausimus. 

Vidaus įsiverti-

nimo grupė 

2019 metų 

4 ketvirtis 

Mokytojai planuoja pamokas, atsižvelg-

dami į  įsivertinimo rekomendacijas. 

 


