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ĮSIVERTINIMAS 
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  PROFESINIO MOKYMO SKYRIUS  

    I ,  I I  KURSAI  

   (11-12 KLASĖS)  



Įsivertinimui pasirinktos sritys: 
 

 1.1. Asmenybės branda. 

 1.2. Pasiekimai ir pažanga. 

 3.1 Įgalinanti mokytis fizinė aplinka. 
3.2 Mokymasis be sienų 



Veiklos kokybės įsivertinimo atlikimo tvarka: 
 

•Sudaroma darbo grupė.  

 

•Parengtas darbų atlikimo tvarkaraštis. 

 

•Centro veiklos kokybės įsivertinimo koordinatorė 
profesinio skyriaus vedėja. 

  

  



Šaltiniai, vertinimo metodai ir būdai: 

•VAMC 2020-2021 m. strateginio plano įgyvendinimo veiklos programa 

•Mokyklos interneto svetainė 

•Metodikos grupės susirinkimų protokolai 

•VAMC vidaus tvarkos taisyklės 

•Pamokų stebėjimo protokolai, 

•Mokytojų tarybos posėdžių protokolai 

•VAMC Ugdymo planas 2020 – 2021. 

•Direktoriaus įsakymai, 

•Mokinių pasiekimų ir pažangos rezultatų suvestinės, 

•VAMC stipendijų ir materialinės paramos mokiniams skyrimo tvarkos 
aprašas 
 

 



VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO 
GRUPĖ 

 
 

 

 

Profesinio mokymo skyriaus I ir II kurso (11 – 12 klasės) veiklos 

kokybei įsivertinti  2022 m. vasario 17 d. skirta  darbo grupęė 

• Antonina Pomecko, fizikos vyresnioji mokytoja, bendrojo ugdymo 

dalykų metodinės grupės pirmininkė - darbo grupės vadovė; 

• Halina Stankevič,  etikos vyresnioji mokytoja, II mais, tech kursų 

vadovė; 

• Michal Treščinski,  istorijos mokytojas metodininkas I tech kurso 

vadovas; 

• Danuta Rudkovskaja, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, III mais 

kurso vadovė. 



Tema 1.1. Asmenybės branda 
Rodiklis 1.1.1 Asmenybės tapsmas 

 
 Išvados: 1. Mokykloje skatinamas bendruomeniškumas, 
bendradarbiavimas, lyderystė bei sveikas gyvenimo būdas. 

  2.   Dauguma mokinių geba bendrauti, bendradarbiauti, dalyvauti 
mokyklos, grupės veiklose, prisiimti atsakomybę už atliktus darbus. 

   3. Ugdymo karjerai veiklos padeda mokiniams projektuoti asmeninį 
gyvenimą, kelti tikslus, koreguoti ir atnaujinti juos.  

  



Tema 1.1. Asmenybės branda 
Rodiklis 1.1.1 Asmenybės tarpsmas 
  Siūlymai: 1. Klasių auklėtojus, dalykų mokytojus, būrelių vadovus 

įpareigoti padėti atrasti mokiniui mėgstamą veiklą, kurios metu 
mokinys   išmoktų save valdyti stresinėse situacijose, būtų 
atsparus neigiamai įtakai, nebijotų iššūkių. 

                 

  2. Pavesti mokiniams per mokslo metus parengti 1-2 
trumpalaikius projektus kiekvieno dalyko pamokoje.  

    

    3. Grupių vadovams pravesti dvi grupės valandėles per metus, 
skirtas ugdymui karjerai, organizuoti susitikimus su darbo biržos 
darbuotojais bei darbdaviais. 

  

  



Tema 1.2. Pasiekimai ir pažanga 
Rodiklis 1.2.1 Mokinio pasiekimai ir pažanga  
  Išvados:  

1. Mokykloje aiški mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo 
tvarka, dauguma mokinių pasiekia patenkinamų mokymosi 
rezultatų.  

2. Mokinių pasiekimai tinkamai analizuojami. Informacija apie mokinių 
pasiekimus pateikiama mokyklos tinklalapyje, socialiniuose 
tinkluose. 

3. Mokykloje nėra vieningos mokinių skatinimo tvarkos. 

  

  



Tema 1.2. Pasiekimai ir pažanga 
Rodiklis 1.2.1 Mokinio pasiekimai ir pažanga  
 

 Siūlymai: Sukurti mokinių skatinimo tvarkos aprašą. 

  



Tema. 3.1 Įgalinanti mokytis fizinė aplinka 
Rodiklis 3.1.2. Pastatas ir jo aplinka  

 Siūlymai: 

1. Mokyklos patalpas puošti  mokinių darbais. 

2. Įtraukti daugiau mokinių į bendrų mokyklos erdvių įrengimą ir 
dekoravimą. 

3. Atnaujinti mokyklos valgyklą. 

  



Tema 1.2. Pasiekimai ir pažanga 
Rodiklis 1.2.2 Mokyklos pasiekimai ir pažanga 

•Išvados: Mokykloje aiški mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos 
vertinimo tvarka, dauguma mokinių pasiekia patenkinamų mokymosi 
rezultatų. Mokinių pasiekimai tinkamai analizuojami. Informacija apie 
mokinių pasiekimus pateikiama mokyklos tinklalapyje, socialiniuose 
tinkluose ir vietinėje žiniasklaidoje. 

•Mokykloje nėra vieningos mokinių skatinimo tvarkos. 

 

  



Tema 1.2. Pasiekimai ir pažanga 
Rodiklis 1.2.2 Mokyklos pasiekimai ir 
pažanga 

 Siūlymai: Sukurti mokinių skatinimo tvarkos aprašą, dažniau girti 
mokinius. 

 



Tema. 3.1 Įgalinanti mokytis fizinė aplinka 
Rodiklis 3.1.1. Įranga ir priemonės  

 Išvados:1. Įrangos ir priemonių įvairovės stoka ir nesistemingas įrangos 
priemonių atnaujinimas.                      

 Siūlymai :1. Nuolat ir tikslingai atnaujinti įrangą ir mokomąsias 
priemones, atitinkančias šiuolaikinius mokymosi poreikius.                       

  2. Skatinti skyriaus  bendruomenės sąmoningumą turimų priemonių 
naudingumui ir efektyvumui padidinti.  

  

  



Tema. 3.1 Įgalinanti mokytis fizinė aplinka 
Rodiklis 3.1.2. Pastatas ir jo aplinka  

 Išvados: 

1. Mokykla turi šiuolaikiškų materialinių išteklių. 

2. Mokykla yra aprūpinama būtiniausiomis ugdymo priemonėmis, 
ugdymo procese naudojama šiuolaikiška įranga ( beveik visi 
kabinetai aprūpinti informacinių technologijų įranga, priemonėmis 
ir baldais), kuri nuolatos atnaujinama. 

3.  Mokykla turi patrauklią aplinką bei funkcionaliai įrengtus kabinetus, 
poilsio zonas, sporto salę. Visa tai suteikia galimybę mokytojams ir 
mokiniams naudotis mokykloje esančiais informacijos šaltiniais 
ruošiantis pamokoms, vykdant projektus, bendrauti ir 
bendradarbiauti. 

 



Tema. 3.2 Mokymasis be sienų 
Rodiklis 3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje  

 Išvados: 

1.  Mokiniai ir mokytojai geba dirbti su IKT. Apie 90% mokytojų veda 
virtualias pamokas, tačiau nereguliariai, esant poreikiui ir galimybei.  

2. Pamokos, kuriose naudojamos virtualios priemonės, skatina bendrauti ir 
bendradarbiauti. 

3. Virtualios aplinkos pasirenkamos tikslingai ir yra saugios. 

  

 Siūlymai:  

1. Reguliariau vesti pamokas, naudojant virtualias aplinkas. 

  

 

  



 
   


