
IV. MOKYKLOS STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI PAGAL MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO 

ATASKAITĄ 

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai Tobulintini mokyklos veiklos aspektai 

Geri bendruomenės santykiai. 

Mokinių tarpusavio santykiai nėra įtempti, mažai konfliktuojama. Tai 

parodė atliktas tyrimas, kurio metu nustatyta, kad 72  proc. dalyvavusių 

mokinių apklausoje džiaugiasi gerais tarpusavio santykiais. 68 proc. 

apklaustų mokinių jaučiasi saugūs visoje mokyklos teritorijoje. Mokiniai 

mato draugiškus mokytojų tarpusavio santykius, nuolatinį klasių auklėtojų 

ir dėstančių mokytojų bendravimą; mokiniai turi galimybę atvirai reikšti 

savo nuomonę, išsakyti savo problemas ir tikėtis jų sprendimo. Mokiniai 

pasitiki mokytojais. 

 

Patenkinami mokinių poreikiai. 

Mokslo metų pabaigoje pateikiama pasirenkamųjų programų pasiūla 

kitiems mokslo metams. Iš kurių mokiniai kartu su tėvais gali pasirinkti 

pageidaujamas programas. Atlikta apklausa parodė, kad  82 proc. 

apklaustų mokinių įsitikinę, jog pasiūla tenkina jų poreikius. 

 

Kiekvieno mokinio pasiekimai ir laimėjimai yra pastebimi ir 

įvertinami. 

Atliktas tyrimas rodo, kad 81 proc. mokinių jaučiasi pastebėti ir įvertinti.  

Pamokose  stengiamasi pastebėti  kiekvieną mokinį, atkreipti dėmesį į jo 

individualias pastangas, paskatinti, pagirti. Ypatingas dėmesys skiriamas 

mažą pasitikėjimą savimi turintiems, pasyviems, socialiai pažeistiems 

mokiniams. Siekiama, kad kiekvienas mokinys pasiektų patenkinamą 

išmokimo lygį pamokoje. Išskirtinis dėmesys skiriamas itin gabiems 

mokiniams. Kai kurių pamokų metu taikomas pagalbos vieni kitiems 

metodas.   

Mokymo kokybės užtikrinimas. 

Atlikti tyrimai parodė, kad 60 proc. apklaustųjų trūksta atsakomybės 

mokantis: kai kurie  praleidžia pamokas be pateisinamos priežasties, dalis 

mokinių vėluoja, retai atlieka namų darbus, ne visada dirba pamokų metu. 

Kai kurie mokiniai nepasitiki savo jėgomis, reikalauja individualaus 

dėmesio.  Kiekvieno dalyko mokytojas savo pamokose stengiasi užtikrinti 

drausmę ir produktyvų darbą, reikalui esant skiria individualų dėmesį, 

atsižvelgia į kiekvieno mokinio individualius pasiekimus. Reikalui esant 

kreipiamasi pagalbos į specialistus ir palaikomi nuolatiniai ryšiai su tėvais 

(globėjais, rūpintojais). Esant būtinybei mokinys ir jo tėvai kviečiami į 

Vaiko gerovės komisiją pokalbiui.   

 

Bendradarbiavimo su tėvais stiprinimas. 
Atlikta apklausa parodė, kad tik 18 proc. tėvų yra iniciatyvūs, teikiantys 

pasiūlymus, besidomintys mokyklos gyvenimu. O likusioji dalis  yra 

mažai iniciatyvūs arba pasyvūs stebėtojai. Todėl  ieškoma būdų skatinti 

aktyvesnį tėvų dalyvavimą ugdymo procese bei mokyklos gyvenime: 

organizuojami bendri mokinių, mokytojų ir tėvų renginiai, atsižvelgiama į 

tėvų nuomonę formuojant mokyklos veiklą. Tėvai skatinami būti aktyviais 

ugdymo proceso dalyviais. Atliekamos tėvų apklausos, kaip jie galėtų 

prisidėti prie klasės veiklos. 

 


