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 Siekiant įsivertinti Gruzdžių gimnazijos veiklos kokybę, 2018 m. sausio mėnesį 

buvo atliktas „platusis“ auditas, vadovaujantis veiklos kokybės įsivertinimo 

metodika,  patvirtinta LR ŠMM 2016 metų kovo 29 dienos įsakymu Nr. V 267  

 Gimnazijos kokybės veiklą pedagogai vertino pagal keturias sritis, užpildydami 

anketą www.iqesonline.lt , remdamiesi rodiklių paaiškinimais, savo nuomone bei 

patirtimi pagal vertinimo lygių skalę.  







5 aukščiausios vertės 



3.1.1.  ĮRANGA IR PRIEMONĖS. 

 Įranga ir priemonės įvairios, skirtingos paskirties, atitinkančios situaciją, dalyko turinį, poreikius 

ir mokinių amžių. Ugdymo procese naudojama įranga ir priemonės atitinka šiuolaikinius ugdymo 

reikalavimus ir pagal poreikį atnaujinamos. 

 



3.1.2.  PASTATAS IR JO APLINKA.  

Mokyklos interjeras kuria gerą nuotaiką bei mokinių amžiui derantį jaukumą, ugdo darnos 

jausmą ir gerą skonį. Mokymosi aplinka – patalpų išdėstymas, įrengimas, apšvietimas, 

vėdinimas ir šildymas – yra patogi,sveika ir palanki mokytis. 



2.1.1.  UGDYMO(-SI) TIKSLAI.  

Pamokos, veiklos, užduoties tikslai derinami su kompetencijų ir mokinio 

asmenybės ugdymo tikslais, trumpalaikiai tikslai – su ilgesnio laikotarpio tikslais, mokyklos 

ugdymo tikslai – su savivaldybės ir nacionaliniais švietimo tikslais. Keldami ugdymo tikslus, 

mokytojai atsižvelgia į mokinių asmeninę, socialinę ir kultūrinę patirtį, jų gyvenimo ir mokyklos 

veiklos kontekstą. Tikslai koreguojami, kintant mokinio, klasės, mokyklos ir jos aplinkos 

poreikiams. 
 



2.1.3. ORIENTAVIMASIS Į MOKINIŲ POREIKIUS. 

Mokykloje sistemingai analizuojami mokinių ugdymosi poreikiai. Mokykloje aiškiai susitarta dėl 

paramos ar pagalbos teikimo mokiniams tvarkos. Mokytojai laiku pastebi ir tinkamai ugdo 

kiekvieno mokinio gabumus bei talentus. 



4.3.1. KOMPETENCIJA.  

Mokytojams patinka mokytojo darbas. Jie dirba kaip savo srities profesionalai – šiuolaikiškai, 

įdomiai bei veiksmingai – ir siekia dirbti kuo geriau. 



5 žemiausios vertės 



2.3.1.  MOKYMASIS.  

Padedant mokytojui kartu su mokytoju, mokiniai geba išsikelti mokymosi tikslus, savarankiškai 

pasirinkti užduočių atlikimo būdą, susirasti reikiamą informaciją ir priemones, klausti ir paprašyti 

pagalbos, aptarti ir vertinti savo mokymąsi, planuoti ir valdyti laiką. Mokiniai skatinami sieti 

išmoktus dalykus ir asmenines patirtis su nežinomais dalykais kuriant prasmingus ryšius. 

Mokiniai geba ir yra motyvuojami mokytis bendradarbiaujant įvairiomis aplinkybėmis įvairios 

sudėties ir dydžio grupėse beipartneriškai (poromis). 



 4.1.2. LYDERYSTĖ.  

Mokykloje skatinama ugdytislyderystės gebėjimus. Mokytojai ir mokyklos vadovai periodiškai 

atvirai ir konstruktyviai diskutuoja apie mokinių mokymosi sėkmes ir problemas, padeda vieni 

kitiems. Mokytojai pasitiki mokyklos formaliais lyderiais kaip partneriais, pagalbininkais ir 

patarėjais 



4.2.1. VEIKIMAS KARTU.  

Mokyklos personalas laiko save viena komanda, siekiančia bendrų tikslų. Mokytojai mokosi 

drauge ir vieni iš kitų: dalydamiesi patirtimi, atradimais, sumanymais ir kūriniais, studijuodami 

šaltinius, stebėdami kolegų pamokas. 



1.1.1.  ASMENYBĖS TAPSMAS.  

Mokiniai suvokia savo asmenybės unikalumą, žino savo gabumus ir polinkius, moka įsivertinti 

asmeninę kompetenciją. Mokiniai nori ir moka bendrauti, bendradarbiauti, dalyvauti bendrose 

veiklose, prisiimti atsakomybę, konstruktyviai spręsti konfliktus. Mokiniai supranta išsilavinimo 

ir mokymosi vertę, turi tolesnio mokymosi siekių ir planų. 

 



2.3.2. UGDYMAS MOKYKLOS GYVENIMU.  

Mokinių tarpusavio, mokinių ir mokytojų, mokytojų tarpusavio santykiai grindžiami pagarba, pasitikėjimu, 

pastangomis suprasti kitą, geranoriškumu, rūpinimusi padedant ir dalijantis. Mokiniai jaučiasi 

priklausantys mokyklos bendruomenei, yra patenkinti tuo, prisiima įsipareigojimus ir dalyvauja mokyklos 

savivaldoje. Mokykloje netrūksta įvairių įdomių būrelių ir renginių – projektų, akcijų, talkų, išvykų, 

varžybų, parodų ir kt. Į juos įtraukiamos mokinių šeimos ir vietos bendruomenė. Mokykla atlieka svarbų 

vaidmenį kuriant pozityvaus vaikų, paauglių, jaunuolių gyvenimo idėjas ir jį užpildo prasmingomis 

veiklomis. Mokykloje tvyro darbinis mokymosi šurmulys, tačiau taip pat laikomasi sutartų mokymosi 

organizavimo taisyklių ir darbo ritmo, padedančio veiksmingai siekti ugdymo(si) tikslų. Mokiniai mokosi 

suvokti tvarkos paskirtį, kurti bendro gyvenimo taisykles ir jų laikytis. 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ. 


