
KRETINGOS MARIJONO DAUJOTO PAGRINDINĖS MOKYKLOS  

IŠORINIO VERTINIMO ATASKAITA 

 

ĮŽANGA 

 

Vizito laikas – 2012 m. gruodžio 10–14 d. 

Vizito tikslas – mokyklos veiklos kokybės išorinis vertinimas. 

Išorės vertintojų komanda: 

Margarita Vilkonienė – vadovaujančioji vertintoja; 

Ramutė Stasevičienė – atsakinga už 1 srities temų „Etosas“ ir „Pažangos siekiai“ vertinimą; 

Alma Uznė – atsakinga už 1 srities temų „Tvarka“, „Mokyklos ryšiai“ bei 5 srities temos 

„Materialinių išteklių valdymas“ vertinimą; 

Renata Venckienė – atsakinga už 2 srities temos „Bendrasis ugdymo organizavimas“ bei 3 

srities vertinimą; 

Nijolė Balčikonytė – atsakinga už 2 srities temų „Pamokos organizavimas“, „Mokymo 

kokybė“ ir  „Mokymosi kokybė“ vertinimą; 

Loreta Pociuvienė – atsakinga už 2 srities temos „Mokymo ir mokymosi diferencijavimas“ 

bei 4 srities temų „Rūpinimasis mokiniais“, „Pedagoginė, psichologinė ir socialinė pagalba“, 

„Specialiųjų mokymosi poreikių tenkinimas“ vertinimą; 

Audronė Bartušienė – atsakinga už 5 srities temos „Mokyklos savęs vertinimas“, 2 srities 

temos „Vertinimas ugdant“, bei 4 srities temų „Pagalba planuojant karjerą“, „Tėvų pedagoginis 

švietimas“ vertinimą; 

Violeta Karalienė – atsakinga už 5 srities temų „Mokyklos strategija“, „Vadovavimo stilius“ 

bei „Personalo valdymas“ vertinimą. 

Vizito metu stebėtos 159 veiklos, įskaitant neformaliojo švietimo, specialiosios pedagogikos 

užsiėmimus, logopedo pratybas, kompleksinę veiklą priešmokyklonio ugdymo grupėje bei pamokas 

Klibių ir Rūdaičių pradinio ugdymo skyriuose. Gilintasi į mokinių, mokytojų ir specialistų veiklą 

pamokose, mokyklos vadovų, klasių auklėtojų ir aptarnaujančio personalo darbą, kalbėtasi su 

Mokyklos, Metodine, Mokytojų, Mokinių tarybomis, veiklos kokybės įsivertinimo grupe, Vaiko 

gerovės komisija, bibliotekos darbuotojomis, mokinių tėvais. Analizuota mokyklos veikla, mokinių 

pasiekimų ir pažangos fiksavimo dokumentai. Darbe vadovautasi Bendrojo lavinimo mokyklų 

veiklos kokybės išorinio vertinimo tvarkos aprašu, Mokyklų išorės vertintojų elgesio kodeksu, 

informacijos fiksavimo formomis. Naudotasi Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo rekomendacijose aprašytais bendrojo lavinimo mokyklos veiklos rodikliais. 

Vertinimo procese ir ataskaitoje taikyta penkių vertinimo lygių skalė:  

 ,,labai gerai“ – veikla pamokoje yra nepriekaištinga, veiksminga, savita, kūrybiška (4 

lygis); šiuo lygiu įvertintą mokytojo patirtį galima paskleisti už mokyklos ribų;  

 „gerai“ – veikla pakankamai kryptinga, tinkama, paveiki, lanksti, turinti savitų bruožų (3 

lygis); taip įvertintą mokytojų patirtį verta skleisti mokykloje;  

 „patenkinamai“ – veikla yra priimtina, vidutiniška, neišskirtinė, ne visuomet prasminga 

ir veiksminga, t.y. veikla mokykloje tinkama, bet yra ką tobulinti, verta sustiprinti ir išplėtoti (2 

lygis); 

 ,,prastai“ – veikla neperspektyvi, neveiksminga, nekonkreti, rizikinga, veiklą būtina 

tobulinti (1 lygis) 

 ,,labai prastai“ – veiklą būtina iš esmės keisti (N lygis). 

Išskiriant stipriuosius ir tobulintinus mokyklos veiklos aspektus prie teiginių nurodomos 

temos (pvz., 2.3., 2.4.) arba veiklos rodikliai (pvz., 1.1.1., 1.1.2.), kuriuos mokykla gali pasitikslinti 

naudodamiesi Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo rekomendacijomis, bei veiklos kokybės 

lygiai. 

Išorės vertintojų komanda yra įsitikinusi, kad visus rekomenduojamus patobulinimus 

Kretingos Marijono Daujoto pagrindinė mokykla gali įgyvendinti veiksmingiau 

panaudodama savo vidaus išteklius.  
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Išorės vertintojų komanda nuoširdžiai dėkoja mokyklos direktoriui gerb. Juliui 

Ginduliui, direktoriaus pavaduotojoms ugdymui gerb. Raimundai Viskontienei, gerb. Loretai 

Alonderienei, gerb. Rimai Narkienei, direktoriaus pavaduotojai neformaliajam švietimui 

gerb. Mildai Trušauskaitei bei visam kolektyvui už konstruktyvų bendradarbiavimą ir 

svetingumą. Linkime ir toliau puoselėti mokyklos tradicijas, mokytis ir inicijuoti prasmingus 

pokyčius. 

 

I. MOKYKLOS KONTEKSTAS 

 

Mokyklos istorija siekia XVII a., kuomet 1610 m. Kretingoje buvo įkurta parapinė mokykla. 

Pokario metais Kretingos pradinė mokykla buvo didžiausia Lietuvoje. 1995 m. Kretingos mero 

potvarkiu mokykla pavadinta miškininko Marijono Daujoto vardu. Nūdienos mokykla siekia 

įprasminti įstaigos vardą akcentuodama ekologinio ugdymo kryptį, su garsaus miškininko vardu 

siedama dalį mokyklos bendruomenės tradicijų. 

Mokykla įsikūrusi šiaurinėje miesto dalyje, pagrindinės miesto Vilniaus gatvės ir Palangos – 

Šiaulių plento sankryžoje. Tikėtina, kad strategiškai patogi vieta iš dalies lemia mokinių skaičiaus 

didėjimą. Šiuo metu Kretingos Marijono Daujoto pagrindinė mokykla yra didžiausia ugdymo 

įstaiga rajone. Mokiniai į mokyklą priimami iš Kretingos savivaldybės tarybos patvirtintų 

aptarnavimo teritorijų: sodų bendrijų „Žemaitija“, „Akmena“, „Minija“, „Rubuliai“, „Paupys“, 

buvusių Raguviškių, Rūdaičių pagrindinių mokyklų, aplinkinių Kretingos miesto kaimų bei 

didžiosios miesto dalies. Vertinimo metu mokykla turėjo 2 pradinio ugdymo skyrius – Rūdaičių ir 

Klibių, kurie įsikūrę 6–7 kilometrų nuo mokyklos atstumu. Į dabartinį pastatą mokykla persikėlė dar 

1938 m., todėl renovacijos klausimai mokyklai yra ypač aktualūs. Iki šios dienos yra renovuoti 2 

mokyklos pastato korpusai (renovacija vykdyta 2008 m. ir 2011 m.), trečiasis mokyklos pastato 

korpusas, sporto salė, biblioteka-skaitykla dar laukia renovacijos. Mokykla labai stengiasi puoselėti 

mokyklos interjerą bei išorinę aplinką, tačiau nebaigta renovacija kelia tam tikrų patalpų naudojimo 

problemų – mokykla šiuo metu neturi higienos paso. 

Vizito metu mokykloje mokėsi 904 mokiniai (beveik 100 mokinių daugiau nei praėjusiais 

mokslo metais). Šeimų socialinę-ekonominę padėtį mokykla apibūdina kaip vidutinę: 308 mokiniai 

yra nemokamai maitinami, 34 proc. mokinių gyvena socialiai remtinose šeimose, 25 proc. mokinių 

– nepilnose šeimose, 18 proc. mokinių – daugiavaikėse šeimose, 2 proc. mokinių yra skirta globa 

(rūpyba). 2012–2013 m. m. mokykloje priskaičiuota 150 mokinių, turinčių specialiųjų poreikių: 67 

iš jų turi specialiųjų ugdymosi poreikių, 83 (įskaitant 26 Rūdaičių pradinio ugdymo skyriaus 

mokinius) – kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Šie duomenys rodo, kad bendroji rūpinimosi 

mokiniais politika bei socialinė pagalba yra ypatingai svarbūs mokyklos veiklos aspektai. 

 

II. MOKYKLOS STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI 

Stiprieji veiklos aspektai 

1. Geri bendruomenės santykiai (1.1.4. – 3 lygis); 

2. Savitų bruožų turinčios tradicijos ir ritualai (1.1.2. – 3 lygis); 

3. Stiprus bendruomenės tapatumo jausmas (1.1.3. – 3 lygis); 

4. Pakankamai kryptinga partnerystė su kitomis institucijomis (1.4.2. – 3 lygis); 

5. Geras pradinių klasių mokinių mokymas ir mokymasis (2.3, 2.4 – 2 lygis); 

6. Geri mokinių pasiekimai sportinėje, meninėje veikloje (3.2.2. – 3 lygis); 

7. Paveiki bendroji rūpinimosi mokiniais politika (4.1.1.- 3 lygis); 

8. Tinkama socialinė pagalba (4.2.3. – 3 lygis); 

9.  Pakankamai kryptingas profesinis švietimas (4.4.3. – 3 lygis); 

10.  Kaitą mokykloje skatinanti lyderystė (5.3.2. – 3 lygis). 
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Tobulintini veiklos aspektai 

 
1. Dalykų ryšiai ir integracija (2.1.3. – 2 lygis); 

2. Mokymosi veiklos diferencijavimas (2.5.2. – 2 lygis); 

3. Vertinimas ugdant (2.6.2. – 2 lygis); 

4. Individualios pažangos matavimas pamokoje (3.1.1. – 2 lygis); 

5. Gabių mokinių ugdymas pamokoje (4.3.2. – 2 lygis). 

 

III. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO VEIKSMINGUMAS 

 

Įsivertindama veiklos kokybę mokykla vadovaujasi Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimo rekomendacijomis (2009 m.). Siekiant gauti kuo patikimesnius duomenis 

veiklos kokybės įsivertinimui, kiekvienų mokslo metų pabaigoje išsamiai analizuojami veiklos 

plano, ugdymo plano įgyvendinimo rodikliai, mokinių mokymosi ir lankomumo, brandos 

egzaminų, PUPP rezultatai, mokinių pasiekimai olimpiadose, konkursuose, projektuose, tolimesnis 

mokinių mokymasis, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų savianalizės ataskaitos, atestacijos 

duomenys, šeimų socialinė padėtis ir pan. Remdamasi minėtomis rekomendacijomis, mokykla 

rengia ugdymo kontekstą atitinkančius vertinimo instrumentus (klausimynus), renkasi tyrimo 

metodus. Vizito metu nustatyta, kad mokykla, tirdama veiklos kokybę, taiko stebėjimo, dokumentų 

analizės bei anketinės apklausos metodus. Vertinant pastarosios veiklos veiksmingumą tenka 

konstatuoti, kad anketinė apklausa, kaip vienas dažniausiai taikomų metodų, yra dar nepakankamai 

įvaldytas: apklausiant respondentus gaunami gana prieštaringi rezultatai (pvz.:  „mokytojai teigia, 

kad jie visada (42 proc.) arba dažnai (42 proc.) atsižvelgia į mokinių nuomonę, o mokiniai teigia, 

kad mokytojai kartais (64 proc.) atsižvelgia į jų nuomonę“; „mokytojai teigia, kad pamokose dažnai 

skatina mokinius bendradarbiauti (61 proc.), o mokiniai teigia, kad mokytojai tai daro kartais (56 

proc.)“). Mokyklai sudėtinga gautus prieštaringus rezultatus teisingai interpretuoti, iš jų formuluoti 

išvadas bei teikti konkrečius pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo. Išsami mokyklos pateiktų 

dokumentų analizė rodo, kad formuluojamos mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvados yra 

nepakankamai konceptualios, daugeliu atvejų – jomis tik atkartojami tyrimų metu gauti rezultatai. Iš 

tokio pobūdžio išvadų yra formuluojamos nepakankamai validžios ir pagrįstos rekomendacijos 

(žiūr. 1 lentelę). 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvadų ir rekomendacijų dermė 

1 lentelė 

Išvados Rekomendacijos 

45 proc. mokinių teigia, kad grupinis darbas, darbas poromis 

pamokose dažnai taikomi mokymo(-si) būdai. Panašiai teigia 

ir mokytojai. 

Pamokose labiau skatinti mokinius 

bendradarbiauti tarpusavyje, atsižvelgti į jų 

nuomonę. 

Mokytojai teigia, kad jie visada (42 proc.) arba dažnai (42 

proc.) atsižvelgia į mokinių nuomonę, o mokiniai teigia, kad 

mokytojai kartais (64 proc.) atsižvelgia į jų nuomonę ir pan. 

Pamokose daugiau dėmesio ir laiko skirti 

refleksijai. 

Mokytojai teigia, kad pamokose dažnai skatina mokinius 

bendradarbiauti (61 proc.), o mokiniai teigia, kad mokytojai 

tai daro kartais (56 proc.). 

Pagal galimybes aprūpinti mokytojus IKT 

priemonėmis, mokomosiomis programomis. 

Mokiniai teigia, kad jie dažnai (52 proc.) arba kartais (45 

proc.) padeda mokytis vieni kitiems, bendradarbiauja 

tarpusavyje. 

Mokytojams, turintiems galimybę naudotis 

IKT, efektyviau jas taikyti. 

Mokytojai ir mokiniai panašiai vertina mokytojo vaidmenį 

pamokoje. 

Pamokose taikyti daugiau netradicinių 

ugdymo metodų. 

 Taikyti įvairesnius vertinimo būdus. 

 Racionaliau naudoti pamokos laiką. 

 Labiau skatinti, girti mokinius. 



4 

 

Mokyklos bendruomenės susitarimai atsispindi parengtose veiklos rodiklių iliustracijose. 

Išsami iliustracijų turinio analizė leidžia teigti, kad dalis jų yra nepakankamai konkrečios (pvz., 4 

lygis: dauguma mokytojų skiria dėmesį mokinių mokymosi poreikiams, tinkamai parenka veiklos 

formas (būdus, formas, užduotis) mokymosi motyvacijai ir mokinių aktyvumui palaikyti; derina 

individualų, grupinį ir visos klasės mokymą (2.3.1.); dauguma mokinių klasėje geba ir noriai dirba 

įvairios sudėties grupėse; mokiniai padeda vieni kitiems siekti tikslo; bendradarbiauja tarpusavyje; 

gabieji mokiniai teikia pagalbą silpniau besimokantiems, ugdosi socialinius gebėjimus (2.4.3.)). 

Tokio pobūdžio teiginiai, pateikt iliustracijose patvirtina, kad mokykloje nėra iki galo susitarta dėl 

veiklos kokybės sampratos. 

Vizito metu nustatyta, kad mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatai pakankamai kryptingai 

naudojami planuojant mokyklos veiklą, nustatant metinės veiklos prioritetus ir tikslus. 

Apibendrinant veiklos kokybės įsivertinimo veiksmingumo analizę galima teigti, kad 

mokykla siekia įgyvendinti vieną svarbiausių šalies švietimo politikos prioritetų – gerinti mokyklos 

veiklos kokybę. Diegiant įsivertinimą yra kuriama aplinka, kurioje skatinamas nuolatinis mokytojų 

tobulėjimas, konstruktyvus bendradarbiavimas. Tikėtina, kad mokykla kompetentingai pasinaudos 

išorinio vertinimo išvadomis, ataskaitoje pateiktomis rekomendacijomis ir patobulis nepakankamai 

veiksmingus veiklos kokybės įsivertinimo aspektus.   

 

IV. PENKIŲ VEIKLOS SRIČIŲ VERTINIMAS 

 

1. MOKYKLOS KULTŪRA 

 

Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos kultūra vertinama gerai. 

Etosas yra geras. Iš bendro vertinimo konteksto išsiskiria vertybės, elgesio normos bei 

principai – šis rodiklis vertinamas vidutiniškai. Mokyklos bendruomenė žino ir supranta toleruotino 

elgesio principus, jais grindžiamas tarpusavio bendravimas bei visa įstaigos veikla. Tačiau šiuo 

metu mokykloje dar nėra iki galo susitarta dėl filosofinio mokyklos veiklos pagrindo: pasirinktos 

veiklos kryptys – ekologija, ekonomika, estetika – nėra vertinamos kaip atspirties taškas mokinių 

asmenybės ugdymui. Pedagogų įvardintos vertybės yra orientuotos į siektiną profesinės veiklos 

rezultatą, t. y. visapusiška asmenybė, pasirengimas mokytis visą gyvenimą, kūrybiškumas, sveikos 

gyvensenos įgūdžiai. Tačiau tenka konstatuoti, kad pastarosios vertybės yra daugiau deklaratyvios. 

Ši įžvalga patvirtinama faktu, jog vizito savaitę pamokose nebuvo stebėta socialinių įgūdžių 

programos, bendrųjų kompetencijų ugdymo integracijos, kuri būtų patvirtinusi pedagogų pastangas 

savo veiklą grįsti išpažįstamomis vertybėmis. Mokiniai ir jų tėvai labiau vertina ugdymo proceso 

dalyvių sąveiką ir vertybėmis laiko veiksnius, užtikrinančius kokybiškus (pagarbius, pilnaverčius) 

tarpusavio santykius, t. y. mokinių atsakomybę, tarpusavio pagarbą, drausmę, asmenybės laisvę. 

Verta pasidžiaugti, kad mokinių ir tėvų nurodytos vertybės nėra deklaratyvios: išorinio vertinimo 

savaitę daugumoje pamokų stebėti pagarbūs mokinių ir mokytojų santykiai, pertraukų metu – 

draugiškas mokinių tarpusavio elgesys, ir pamokose, ir pokalbiuose su mokiniais buvo akivaizdus 

mokinių solidarumas ir geranoriškumas mokytojų, mokyklos administracijos atžvilgiu. Čia būtina 

akcentuoti, kad geri tarpusavio santykiai yra tvirtas pagrindas vieningų filosofinių nuostatų 

formavimui. Tikėtina, kad nuoseklios diskusijos apie visai mokyklos bendruomenei aktualias ir 

priimtinas vertybes, įsiklausant į visų mokyklos bendruomenės narių nuomonę, stiprintų 

bendruomenės sutelktumą ir bendradarbiavimą, o vieningai išpažįstamos vertybės skatintų 

kryptingą mokyklos pažangą. 

Mokykloje gausu tradicinių renginių: išradingai švenčiamos valstybinės šventės, minimos 

atmintinos dienos, vyksta sporto olimpiados, konkursai, viktorinos, akcijos. Pačios įsimintiniausios 

mokiniams yra mokyklos šventės: „Gerumo sparnas“, Mokslo ir žinių šventė, Mokytojų diena, 

penktokų krikštynos, Tolerancijos diena, Kalėdinis karnavalas ir t. t.  Didelis dėmesys skiriamas 

popamokinėms tęstinėms veikloms: jau tradiciniais tapo ilgalaikiai projektai: „Kalėdos pasaulio 

religijose“, „Praverk mokyklos duris“, „Skaitykime kartu“, „Iš širdies į širdį“,  „Kuriu ne tik sau“. 
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Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros atlikto mokinių ir jų tėvų nuomonių apie mokyklos 

veiklą tyrimo statistinėje ataskaitoje (toliau – STA) pateiktais duomenimis, popamokinės veiklos 

tenkina daugumos mokinių poreikius:  96,4 proc. tyrime dalyvavusių mokinių patinka mokykloje 

organizuojami renginiai. Svarbu tai, kad mokyklos tradicijos nėra sustabarėjusios, bendruomenė ne 

tik puoselėja per daug metų sukurtas, bet ir veiksmingai kuria naujas tradicijas bei ritualus. Vizito 

metu nustatyta, kad mokyklos tradicijomis rūpinasi dauguma bendruomenės narių. Pastebėta, kad 

mokykloje organizuojama nedaug įstaigos pasirinktas veiklos kryptis įprasminančių renginių. 

Tačiau tie, kurie organizuojami – Marijono Daujoto vardo suteikimo dienos minėjimas, ilgalaikiai 

projektai „Verslo ratas“ – įstaigos tradicijoms suteikia savitų bruožų. Atsižvelgiant į popamokinių 

renginių įvairovę, į mokinių nuomonę (STA duomenys), savitų bruožų turinčios tradicijos ir ritualai 

yra vertinami kaip vienas iš stipriųjų šios ugdymo įstaigos veiklos aspektų. 

Sukurta mokyklos atributika (vėliava, emblema, daugumos mokinių dėvima uniforma) bei 

puoselėjamos tradicijos stiprina bendruomenės tapatumo jausmą. Nustatyta, kad dauguma 

bendruomenės narių didžiuojasi mokykla. Šią nuostatą patvirtina STA duomenys: net 95,9 proc. 

tėvų yra patenkinti, kad jų vaikai mokosi šioje mokykloje, o 94,5 proc. mokinių didžiuojasi, kad 

mokosi būtent šioje ugdymo įstaigoje. Pokalbiuose tėvai tvirtino pasitikintys čia dirbančiais 

mokytojais, mokyklą vertino kaip saugią, akcentavo šiltą atmosferą ir tarpusavio supratingumą. 

Mokiniai labai vertina mokykloje sudarytas geras galimybes jų saviraiškai. Tai leidžia daryti išvadą, 

kad bendruomenės tapatumo jausmas yra dar vienas stiprusis mokyklos veiklos aspektas. Siekiant 

pačios aukščiausios pastarojo veiklos aspekto kokybės, mokyklai vertėtų apsvarstyti Rūdaičių 

skyriaus bendruomenės identiteto stiprinimo galimybes. Šiuo metu  stipriai susitelkusi ir puikiais 

tarpusavio santykiais pasižyminti minėto skyriaus bendruomenė tik iš dalies tapatinasi su Marijono 

Daujoto pagrindine mokykla ir tai suprantama – dar praėjusiais metais skyrius veikė kaip 

savarankiška mokykla. Tikėtina, kad netolimoje ateityje bendrai keliami tikslai, bendros veiklos 

planavimas paskatins Rūdaičių skyriaus bendruomenę aktyviai dalyvauti kuriant mokyklos 

filosofiją, iš esmės prisiimti atsakomybę už kuriamą mokyklos įvaizdį bei numatytų tikslų 

įgyvendinimą.  

Pokalbių metu mokytojai ir mokiniai akcentavo, jog mokykloje ir pedagogai, ir ugdytiniai 

jaučiasi emociškai saugūs, gerbiami, vertinami, tai skatina pasitikėjimą savimi. Tiek mokytojai, tiek 

mokiniai, tiek jų tėvai turi pagrindo jaustis lygiateisiais bendruomenės nariais: priimant svarbius 

sprendimus yra atsižvelgiama į visų nuomonę. Tokie faktai iliustruoja gerus bendruomenės 

santykius. Pastarąją įžvalgą patvirtina ir STA duomenys: 90 proc. apklaustų mokinių tvirtina, kad 

mokytojai gerbia juos kaip žmones, asmenybes,  92,9 proc. tyrime dalyvavusių mokinių yra tikri, 

jog „mokykloje mokinių nuomonė yra svarbi“. Čia verta paminėti, kad nemaža dalis tyrime 

dalyvavusių mokinių (56,6 proc.) pritaria teiginiui: „kai kurie mūsų klasės mokiniai su mokytojais 

elgiasi nepagarbiai ir įžūliai“. Tokie tyrimo duomenys rodo, jog kasdienėje veikloje pasitaiko 

nepagarbos, nesusikalbėjimo atvejų. Tačiau vizito metu mokykloje buvo stebėti ypač šilti 

tarpusavio santykiai, mokinių, pedagogų ir personalo bendravimas buvo grindžiamas abipusiu 

pastikėjimu ir geranoriškumu. Pokalbių metu mokiniai šiltai ir su pasididžiavimu bei pagarba 

kalbėjo apie savo mokyklą ir jos mokytojus, džiaugėsi gerais tarpusavio santykiais ne tik su 

mokytojais, bet ir mokyklos vadovais. Mokinių žodžius patvirtino pamokų stebėjimo protokoluose 

užfiksuota informacija: labai geri mokinių ir mokytojų tarpusavio santykiai užfiksuoti 7b, 9b kl. 

lietuvių k., 2b,10b kl. matematikos, 9c, 8e kl. geografijos, 6a kl. rusų k., 3a kl. anglų k., 1c kl. 

tikybos, 8c kl. fizikos,  10b kl. muzikos, 5c kl. gamtos ir žmogaus, 1a kl. pasaulio pažinimo 

pamokose. Šiltas, draugiškas ugdymo(-si) proceso dalyvių bendravimas skatino ugdytinių 

mokymosi motyvaciją, didino jų pasitikėjimą savo jėgomis. Iš šių pastebėjimų formuluojama 

išvada, kad geri bendruomenės santykiai taip pat yra vienas stipriųjų mokyklos veiklos aspektų. 

Įstaigoje sukurta svečių sutikimo ir informavimo sistema: į mokyklą atvykstančius asmenis 

pasitinka budinčioji, kuri fiksuoja, kas ir pas ką atvyko. Mokyklos fojė, prie pagrindinio įėjimo, 

nuolat budi mokytojas, galintis suteikti atvykusiam svečiui jį dominančią informaciją. Koridoriuose 

iškabintos aiškios kabinetų ir klasių rodyklės, koridorių stenduose skelbiama bendra informacija 
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apie mokykloje organizuojamus renginius, pagalbos telefonai ir kt. Vertinimo savaitę dalis mokinių 

buvo mandagūs – sveikinosi su mokyklos svečiais, esant reikalui, paslaugiai siūlė pagalbą. Iš 

pateiktų pastebėjimų galima teigti, kad mokykla yra svetinga. Be to, nustatyta, kad mokykla yra 

atvira konstruktyviam dialogui su išorės partneriais. Tai patvirtina įstaigos įgyvendinamas projektas 

„Praverk mokyklos duris“, kurio tikslas – užtikrinti būsimų pirmokų sėkmingą adaptaciją bei gerą 

savijautą mokykloje, formuoti teigiamą mokyklos įvaizdį. Įgyvendinant minėtą projektą intensyviai 

bendradarbiaujama su miesto ikimokyklinėmis ugdymo įstaigomis: lopšeliais-darželiais 

„Ąžuoliukas“, „Žilvitis“, „Eglutė“. Mokykla dėmesinga tėvų poreikiams: nuolat organizuojamos 

atvirų durų dienos, tėvai kviečiami dalyvauti mokyklos renginiuose ir projektuose. Tėvų nuomonė 

mokyklai yra svarbi, tai patvirtina STA duomenys: 93,7 proc. apklaustų tėvų tyrimo metu 

patvirtino, kad „mokykloje gerbia tėvus ir vertina jų nuomonę“. 

Klasių mikroklimatas palankus mokymui(-si). Tokia išvada grindžiama apibendrintais 158 

užsiėmimų vertinimo duomenimis (žiūr. 2 lent.).  

 

Klasių mikroklimato vertinimas (N=158) 

             2 lentelė 

Labai gerai Gerai  Patenkinamai  Prastai  

22 pamokos  59 pamokos  65 pamokos  12 pamokų 

14 proc. 37,3 proc. 41,1 proc. 7,6 proc. 

Nors STA duomenys rodo, kad kasdienėje praktikoje pasitaiko destruktyvaus elgesio apraiškų 

(49,2 proc. apklaustų mokinių pritaria teiginiui: „dažnai klasėje yra taip triukšmaujama, kad sunku 

susikaupti ir mokytis“), vizito metu daugumoje pamokų buvo pateikti aiškūs darbo tvarkos ir 

drausmės reikalavimai, kurie sudarė tinkamas sąlygas laikytis susitarimų, išlaikyti mokinių dėmesį. 

Geras klasės mikroklimatas stebėtas 5a, 1c kl. lietuvių k.,  8c, 1d, 5a, 5c kl. matematikos,  6c, 3b kl. 

kūno k., 5a kl. gamtos ir žmogaus, 9b kl. chemijos, 6a kl. anglų k., 4a kl. pasaulio pažinimo, 1a kl. 

dailės, 10a kl. muzikos, 8e kl. ekonomikos pamokose bei „Mes kartu“, „Rankdarbių magija“ ir 

dramos būrelių užsiėmimuose. Iš pokalbių su mokiniais, mokinių taryba, mokytojais paaiškėjo, kad 

klasėse dauguma mokinių jaučiasi saugūs, pasitiki savimi ir vieni kitais, drąsiai gali reikšti savo 

nuomonę. Išorės vertintojai akcentuoja, kad pamokose stebėtos tendencijos leidžia daryti išvadą, jog 

mokinių elgesiui didelę įtaką daro mokytojo asmenybė. Klasių mikroklimato kokybės palyginimas 

pagal ugdymo sritis pateikiamas 1 paveiksle. 

 

1 pav. Klasių mikroklimato kokybės palyginimas pagal ugdymo sritis 

Mokyklos pažangos siekiai yra vidutiniški, išskyrus asmenybės raidos lūkesčius, kurie 

vertinami gerai. Iš dokumentų analizės ir pokalbių su mokinių, mokytojų, tėvų atstovais, mokyklos 

vadovais paaiškėjo, kad mokykloje pakankamai dėmesio skiriama mokinių doriniam, kultūriniam, 

socialiniam, pilietiniam ugdymui, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui. Mokiniai aktyviai 

dalyvauja miesto, respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose, varžybose. Mokykla 

didžiuojasi nugalėtojais. Kai kurie mokyklos renginiai, įgyvendinami projektai yra orientuoti į 

asmenybės raidos skatinimą. Dalis jų („Einame Marijono Daujoto takais“, „Verslo ratas“, 
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Arbatinukas, „Kuriu ne tik sau“) dera su mokyklos pasirinktomis veiklos kryptimis. Tačiau 

pamokose asmenybės ugdymo apraiškų nepastebėta (nebuvo stebėta socialinių įgūdžių, bendrųjų 

kompetencijų ugdymo integracijos). Vertinant mokymosi pasiekimų lūkesčius verta paminėti, kad 

išsami mokyklos pateiktų dokumentų analizė, pokalbiai su mokiniais, Metodinės tarybos nariais 

parodė, kad daugumai mokinių pamokose sekasi pasiekti daugiau negu minimalus patenkinamas 

(bazinis) pasiekimų lygis, dauguma mokinių sėkmingai tęsia mokymąsi kitose mokslo įstaigose, 

tačiau mokykla dar nesudaro sąlygų kiekvieno mokinio mokymosi lūkesčių fiksavimui ir mokymosi 

lūkesčių bei pasiektų rezultatų palyginimui. Tikėtina, kad tai paskatintų mokinių mokymosi 

motyvaciją, sudarytų sąlygas kryptingai plėtoti mokėjimo mokytis kompetencijas.  

Mokykloje susitarta dėl siekiamų tikslų ir uždavinių. Tai atsispindi mokyklos 2007–2013 m. 

strateginiame plane bei 2011–2012 m. m. mokyklos veiklos plane. Yra kuriamos pažangos 

strategijos, planuojamos veiklos metų uždaviniams įgyvendinti. Nuolat reflektuojama, kaip pavyko 

įgyvendinti metinės veiklos planą. Mokykloje dirba daug kvalifikuotų darbuotojų, kurie rūpinasi 

savo kompetencijų tobulinimu. Visa tai patvirtina, kad mokykla kaip organizacija siekia pažangos. 

Tam, kad minėtoji pažanga būtų spartesnė ir ryškesnė, mokyklos bendruomenei vertėtų intensyviau 

ir giliau analizuoti mokinių mokymo(-si) problemas, numatyti problemų galimus sprendimo būdus, 

dažniau  dalintis gerąja patirtimi ir mokytis vieniems iš kitų. 

Tvarka mokykloje vertinamas gerai. Mokyklos bendruomenės, įskaitant ir Rūdaičių pradinio 

ugdymo skyrių, veiklą reglamentuoja darbo tvarka ir taisyklės, kuriomis stiprinama darbuotojų ir 

mokinių drausmė, užtikrinama gera darbo kokybė. Pedagoginis bei aptarnaujantis personalas su 

darbo ir tvarkos taisyklėmis supažindinami pasirašytinai, mokinius su šiomis taisyklėmis mokslo 

metų pradžioje supažindina klasių vadovai. Tačiau vizito metu pastebėta, kad elgesio ir tvarkos 

taisyklės per menkai aktualizuojamos: kalbinti mokiniai nežinojo, kur galima rasti darbo ir tvarkos 

taisykles ir jas prisiminti. Nors vertinimo savaitę stebėtas ritmingas bendruomenės darbas, gera 

darbo tvarka ir mokinių drausmė, tikėtina, kad vienkartinis mokinių supažindinimas su tvarkos 

taisyklėmis gali turėti įtakos bendros tvarkos mokykloje kokybei. Pastaroji įžvalga grindžiama STA 

duomenimis: 71,5 proc. apklaustų mokinių pritaria teiginiui „jei būčiau mokyklos direktorius, 

siekčiau, kad mokykloje būtų daugiau tvarkos“, o 49,2 proc. mokinių patvirtino, kad „dažnai klasėje 

yra taip triukšmaujama, kad sunku susikaupti ir mokytis“. Tokie tyrimo duomenys rodo, kad 

kasdieniame mokyklos gyvenime pasitaiko nustatytų taisyklių pažeidimų.  

Vizito metu nustatyta, kad siekiant pageidaujamo bendruomenės elgesio, kryptingai derinama 

kontrolė, skatinimai ir bausmės. Mokykloje yra parengtas mokinių elgesio ir lankomumo kontrolės 

aprašas, juo kuriama sistema, padėsianti veiksmingai spręsti mokinių elgesio ir pamokų lankomumo 

problemas. Minėtame apraše numatyti etapai, kuriuos praeina prasižengę mokiniai: pokalbis su 

socialine pedagoge, jei tai nedaro įtakos mokinių elgesiui – skambinama tėvams. Mokinių elgesio 

normų pažeidimus paveikiai analizuoja socialinė pedagogė, klasės auklėtojai, Vaiko gerovės 

komisija. Svarbu tai, kad sprendžiant mokinių elgesio ar pamokų lankomumo problemas mokykloje 

vyrauja pozityvus požiūris į žmones ir jų veiklą. Šį teiginį patvirtina ir STA duomenys: 86,7 proc. 

apklausoje dalyvavusių mokinių ir  81,1 proc. apklaustų tėvų patvirtino, kad mokiniui prasižengus, 

su juo elgiamasi sąžiningai ir teisingai. Už gerą elgesį, aukštus mokymosi pasiekimus, aktyvų 

dalyvavimą mokyklos visuomeniniame gyvenime mokiniai skatinami padėkomis, jiems 

organizuojamos ekskursijos. Kasmet organizuojamas renginys visai bendruomenei „Gerumo 

sparnas“, kuriame pagerbiami mokyklos rėmėjai, tėvai. e-dienyne rašomi pagyrimai ir padėkos 

tėvams. Padėkos raštais apdovanojami mokytojai už gerus ugdomų mokinių pasiekimus.  

Dauguma mokyklos bendruomenės narių kuria ir palaiko aplinkos jaukumą. Dviejuose 

suremontuotuose mokyklos korpusuose palaikoma tinkama tvarka, vienas korpusas dar laukia 

remonto, tačiau ir čia tvarkinga, švaru. Ypač jaukios pradinukų klasės. Viešosios erdvės puošiamos 

kūrybiniais mokinių darbais. Puošybos elementai perteikia šventinę dvasią, lavina mokinių estetinį 

skonį. Tačiau dalies kabinetų sienos tuščios. Kai kuriuos kabinetus sudėtinga identifikuoti su 

konkrečia klase (kabinete neatsispindi svarbiausi klasės gyvenimo įvykiai, nėra nuotraukų ir t. t., o 

tai teikia aplinkai jaukumo). Klibių pradinio ugdymo skyriaus aplinka skurdi. Jaukumu ir 
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estetiškumu išsiskiria Rūdaičių pradinio ugdymo skyrius – erdvi sporto salė, gerai įrengta vaikų 

žaidimų aikštelė, šalia skyriaus esantis stadionas leidžia sudaryti palankias sąlygas mokinių 

sveikatos stiprinimui, sukurtos saugios, patogiai įrengtos ir skoningai apipavidalintos edukacinės 

erdvės. Jose skyriaus mokiniai jaučiasi patogiai ir saugiai.  

Mokyklos ryšiai priimtini, o partnerystė su kitomis institucijomis vertinama gerai. Mokyklos 

vaidmuo vietos bendruomenėje neišskirtinis: bendradarbiaujant su Kretingos miesto seniūnija, 

organizuojamos socialinės akcijos (pvz., „Darom“); siekiant į mokyklą pritraukti kuo daugiau 

pirmokų, apie mokymosi galimybes yra informuojami aplinkinių lopšelių-darželių būsimų pirmokų 

tėvai; mokyklos ugdytiniai prižiūri miesto karių kapines. Reikšmingu vaidmeniu vietos 

bendruomenėje išsiskiria Rūdaičių pradinio ugdymo skyrius: glaudžiai bendradarbiaujant su 

Rūdaičių kaimo kultūros namais yra nuolat organizuojamos mokinių kūrybinių darbų parodos, 

skyriaus mokiniai dalyvauja ruošiant menines programas kaimo bendruomenei, rengiami bendri 

kaimo bendruomenės ir pradinio ugdymo skyriaus projektai ( bičių dienos paminėjimas „Skrido bitė 

per laukelį“, Motinos dienos renginys „Mama, tu man vienintelė“, adventinis vakaras „Kalėdų 

belaukiant...“ ir t. t.). Rūdaičių bendruomenės nariai gerai žino ir vertina kaimo mokyklos veiklą, 

aktyviai dalyvauja joje. 

Vizito metu pastebėti įvairiapusiai mokyklos ryšiai su kitomis institucijomis. Mokykloje 

sudarytos sąlygos Šiaulių ir Klaipėdos universitetų studentams atlikti pedagoginę praktiką: toks 

bendradarbiavimas sudaro galimybių pedagogams susipažinti su edukologijos mokslo naujovėmis. 

Siekiant kryptingo mokinių karjeros planavimo, mokykla palaiko partneriškus ryšius su Vakarų 

Lietuvos verslo kolegija, Klaipėdos teritorine darbo birža, Lietuvos mokinių informavimo ir 

techninės kūrybos centru. Kartu su miesto ir šalies formaliojo bei neformaliojo ugdymo įstaigomis 

rengiami ir įgyvendinami įvairūs projektai, praturtinantys mokyklos veiklą. Dėl to 

bendradarbiaujama su Kretingos miesto muziejumi, miesto ikimokyklinėmis ugdymo įstaigomis 

(lopšeliais-darželiais „Ąžuoliukas“, „Žilvitis“, „Eglutė“, su Kretingos Marijos Tiškevičiūtės 

mokykla), su Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija, su Panevėžio „Vyturio“ bei 

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijomis. Aktualizuojant vieną iš mokyklos pasirinktų veiklos sričių 

– ekologiją – bendradarbiaujama su VĮ „Kretingos miškų urėdija“. Kartu su minėta įstaiga yra 

vykdomi projektai, kurių metu mokiniai susipažįsta su aplinkosaugos pagrindais, ekologijos 

problemomis. Iš pokalbių su mokyklos bendruomene paaiškėjo, kad ateityje mokykla ketina 

dalyvauti tarptautinių mainų programose. Paminėtieji faktai patvirtina, kad mokyklos ryšiai yra 

įvairūs, duodantys teigiamą rezultatą daugumai bendruomenės narių. Atsižvelgiant į tai, daroma 

išvada, kad partnerystė su kitomis institucijomis yra pakankamai kryptinga – tai traktuojama kaip 

vienas stipriųjų mokyklos veiklos aspektų. 

Tikėtina, kad įvairūs ryšiai su kitomis institucijomis padeda mokyklai kurti teigiamą įvaizdį. 

Būtent šiam veiklos aspektui – įvaizdžio ir viešųjų ryšių gerinimui – pastaruoju metu buvo skiriama 

gana daug dėmesio: mokyklos bendruomenei buvo organizuotas seminaras „Kaip tapti matomam? 

Mokyklos įvaizdžio kūrimas per viešuosius ryšius“, pradėtas leisti laikraštis „Mokyklos laiptai“, 

vestibiulyje įrengti mokyklą reprezentuojantys stendai. Tačiau pastebėta, kad viename jų pateikiama 

nekorektiška informacija (mokykla pristatoma kaip vidurinė). Informacija apie mokyklos veiklą ir 

pasiekimus pateikiama interneto svetainėje bei rajono laikraščiuose „Švyturys“ ir „Pajūrio 

naujienos“. Vizito metu nustatyta, kad mokyklos įvaizdis vietos bendruomenėje nėra prastas. 

Pastarąją įžvalgą patvirtina ir tas faktas, jog mokykloje didėja mokinių skaičius (šiais mokslo metais 

mokykloje mokosi 100 mokinių daugiau nei praėjusiais mokslo metais). Tačiau pokalbyje su 

Mokyklos tarybos nariais paaiškėjo, jog mokykla ketina įvaizdį bei viešuosius ryšius tobulinti ir 

ateityje. Turint galvoje konkurencinę mokyklos aplinką, galima manyti, jog toks mokyklos 

sprendimas yra pagrįstas. 
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2. UGDYMAS IR MOKYMASIS 

 

Ugdymas ir mokymasis vertinamas patenkinamai. 

Bendrasis ugdymo organizavimas mokykloje yra priimtinas. Iš bendro vertinimo konteksto 

išsiskiria ugdymo planai ir tvarkaraščiai bei neformalusis švietimas – šie rodikliai vertinami gerai.  

Mokykla, vykdydama pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, vadovaujasi Bendrosiomis 

pradinio ir pagrindinio ugdymo programomis. Mokytojai laikosi susitarimų, priimtų Metodinėje 

taryboje dėl ilgalaikių planų ir programų rengimo formų. Pagal poreikį, mokytojai individualiai 

koreguoja ilgalaikius planus. Išsami dalykų ilgalaikių planų analizė rodo, kad planuose 

nekonkretizuojamas pasiekimų vertinimas, numatoma tik paviršutiniška mokomųjų dalykų, 

programų integracija. Ilgalaikiai planai iš esmės atitinka Bendrųjų programų keliamus ugdymo 

tikslus, tačiau planuojant ugdymo turinį nepakankamai konkrečiai numatomi tikėtini mokinių 

pasiekimai, per menkai orientuojamasi į mokymosi pažangą, nekonkretizuojamos individualios 

mokinių galimybės ir poreikiai.  

Ugdymo planas sudaromas vadovaujantis 2011–2013 m. pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programų Bendraisiais ugdymo planais, iš dalies atitinka mokyklos tikslus bei Lietuvos 

Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrųjų ugdymo planų rekomendacijas. 2012–2013 

m. m. mokyklos ugdymo planą rengė direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. Ugdymo plane 

yra numatytas ugdymo organizavimas, ugdymo programų įgyvendinimas, integravimo galimybės, 

mokinių pažangos bei pasiekimų vertinimas, pamokų paskirstymo lentelės ir pan. Mokykla 

panaudoja ne visas valandas, skiriamas mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, nes nepakanka 

mokinio krepšelio lėšų. Pamokų ir neformaliojo švietimo tvarkaraščiai padeda įgyvendinti ugdymo 

planą, sudaro sąlygas pasirinkti neformaliojo švietimo veiklą.  

Mokyklos ugdymo plane deklaruojama nuostata stiprinti ugdymo turinio integraciją. 

Atsižvelgiant į tai, mokykloje parengtas integruotų pamokų planas, metodinėse grupėse aptartas 

integruojamųjų dalykų, programų turinys. Tačiau iš pokalbių su Metodine taryba paaiškėjo, kad 

dalykinė integracija ne visada veiksminga dėl laiko stokos, tvarkaraščio suderinamumo. Išorės 

vertinimo metu iš 144 stebėtų pamokų tik nedidelėje jų dalyje užfiksuoti fragmentiniai dalykiniai 

ryšiai: lietuvių k. (3b kl.), geografijos (8a kl.), muzikos (10a kl.) pamokose. Stebėta tik 1 integruota 

muzikos-matematikos pamoka 1d klasėje. Atsižvelgiant į tai, dalykų ryšiai ir integracija vertinama 

kaip tobulintinas mokyklos veiklos aspektas. Stebėtos integruotos pamokos vertinimo informacija, 

užfiksuota protokole, leidžia teigti, kad tokio pobūdžio veikloje vyrauja mokymuisi palankus 

mikroklimatas (pakili mokinių nuotaika), natūraliai palaikoma mokinių mokymosi motyvacija 

(nuolatinis mokinių susidomėjimas besikeičiančiomis veiklomis), užtikrinama veiksminga 

pedagoginė pagalba mokantis (vienu metu dirba du mokytojai). Visa tai leidžia siekti geresnių 

mokymosi rezultatų. Todėl mokyklos pedagogams vertėtų perimti gerąja 1d klasėje integruotą 

pamoką vedusių mokytojų patirtį ir intensyviau bendradarbiauti planuojant bei organizuojat įvairių 

dalykų integraciją. 

Pasirenkamųjų programų pasiūla iš dalies atitinka mokinių poreikius ir mokyklos galimybes. 

Atsižvelgiant į turimus intelektualinius bei finansinius išteklius, mokiniams siūlomi tradiciniai 

pasirenkamieji dalykai ir moduliai: 5–8 klasėse – ekonomika ir verslumas, 7–8 klasėse – 

informacinių technologijų moduliai „Kompiuterinė grafika”, „Kompiuterinės leidybos pradmenys”, 

9–10 klasėse – matematikos, kompiuterinės leidybos ir tinklapių kūrimo pradmenų moduliai. 

Pasirinkimo galimybes mokykloje didina neformalusis vaikų švietimas. Panaudojamos visos 

neformaliojo švietimo valandos pradiniame ir pagrindiniame ugdyme (veikia 51 būrelis). 

Neformaliajame švietime tenkinami daugumos mokinių poreikiai: kiekvieną pavasarį vykdoma 

mokinių nuomonių apklausa, į jos rezultatus atsižvelgiama organizuojant neformaliojo švietimo 

veiklas. Pastarąjį faktą pokalbiuose patvirtino ir mokiniai, ir jų tėvai bei STA duomenys (81,9 proc. 

apklaustų mokinių ir 85,9 proc. tyrime dalyvavusių tėvų tenkina neformaliojo švietimo veikla). 

Mokykloje orientuojamasi į ekologinio, ekonominio ir estetinio lavinimo veiklos kryptis, kurios 

įgyvendinamos per neformaliojo švietimo programas. Svarbu tai, kad neformaliojo ugdymo veikla 
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yra pakankamai rezultatyvi – mokykla nuolat dalyvauja miesto renginiuose, dažnai laimi 

kūrybiniuose konkursuose, parodose, sportinėse varžybose. Tačiau tenka konstatuoti, kad geri 

mokyklos pasiekimai yra tik dalies mokinių nuopelnas: vizito metu aplankyta 15 neformaliojo 

ugdymo užsiėmimų, kuriuose dalyvavo tik 58 proc. juos lankančių mokinių.  

Pamokos organizavimas vertinamas vidutiniškai. Iš bendro pastarosios veiklos vertinimo 

konteksto išsiskiria klasės valdymas, kuris vertinamas gerai. Išanalizavus 159 pamokų stebėjimo 

protokolus, paaiškėjo, kad mokytojai, planuodami pamokas, numato mokymo(-si) uždavinius, 

skelbia juos mokiniams, dažniausiai pasakydami žodžiu, rečiau užrašydami lentoje ar naudodami 

organizacinę techniką. Mažesnėje dalyje (38 proc.) pamokų buvo formuluojamas į pamatuojamą 

veiklos rezultatą nukreiptas mokymosi uždavinys, pvz.: pagal pavyzdžius apibūdins žmonių elgesį 

ir 2–3 sakiniais teisingai suformuluos išvadą; naudodamiesi vadovėliu, poromis pagal aptartą 

planą išsiaiškins naudingųjų iškasenų požymius bei panaudojimo galimybes, žemėlapyje teisingai 

parodys jų radimvietes; pagal klausimus aptars instrumentinės liaudies muzikos ypatybes ir 

klausydamiesi muzikos įrašo atpažins 5–6 instrumentus ir pan. Nustatyta, kad tose pamokose, 

kuriose buvo suformuluotas konkretus, pamatuojamas, į veiklos rezultatą orientuotas mokymo(-si) 

uždavinys, derėjo mokymo(-si) metodai bei mokymo turinys, buvo racionaliai naudojamas pamokos 

laikas. Tačiau daugumoje stebėtų pamokų uždavinius formulavo patys mokytojai, retai buvo 

skiriama laiko išsamiam jų aptarimui kartu su mokiniais, retai buvo grįžtama prie mokymosi 

uždavinio apibendrinant mokinių pasiekimus pamokos pabaigoje. Dalyje (45 proc.) stebėtų pamokų 

uždaviniai buvo orientuoti ne į pamatuojamą rezultatą, o tik į veiklą(-as), neįvardijami vertinimo 

kriterijai, todėl toks pamokos uždavinys nepadėjo teisingai įvertinti mokymosi pasiekimų ir 

individualios pažangos. Išvardintais aspektais užfiksuota pavienių gerosios patirties pavyzdžių: 

8d(1g) kl. technologijų, 9b kl. chemijos pamokose su mokiniais buvo tariamasi dėl vertinimo 

kriterijų; 5c(2g) kl. informacinių technologijų, 6a kl. istorijos pamokose mokymosi uždavinys ypač 

konkrečiai aptartas; 2b kl. lietuvių k. pamokoje į mokymosi uždavinio formulavimą buvo įtraukti 

mokiniai; 5a(1g) kl. anglų k. pamokoje tikslingai sugrįžta prie suformuluoto pamokos uždavinio, 

pagal vertinimo kriterijus aiškintasi, kaip sekėsi jį įvykdyti. Išvardintose stebėtose pamokose 

mokytojų organizuota veikla stiprino daugumos mokinių atsakomybę už savo mokymosi rezultatus. 

Atsižvelgiant į tai, reikia konstatuoti, kad šios mokyklos mokiniams neužtenka tik paskelbti 

pamokoje mokymosi uždavinį – mokiniai turi žinoti, kokią veiklą vykdydami jie galės daugiau 

išmokti, pagal kokius kriterijus galės pasitikrinti savo išmokimo lygį. Tikėtina, kad į pamatuojamą 

rezultatą orientuoti mokymo(-si) uždaviniai turėtų įtakos pamokos kokybei, nes mokytojai, 

pateikdami aiškius vertinimo kriterijus, kryptingai stebėtų ir vertintų išmokimą. 

Dalies (58 proc.) stebėtų pamokų struktūra buvo aiški, logiška ir pagrįsta. Šiose pamokose 

mokytojai organizavo mokinių gebėjimus ir poreikius atitinkančią veiklą, ugdymo būdai, metodai ir 

mokymo priemonės derėjo tarpusavyje, atitiko daugumos mokinių amžių. Tačiau dalyje (25 proc.) 

pamokų užfiksuotas neracionalus laiko panaudojimas. Šiose pamokose dalis mokinių, baigę atlikti 

užduotis, nieko neveikdami lūkuriavo, kartais tik po skambučio buvo skiriami namų darbai. 

Pastarieji veiklos pamokoje aspektai (mokytojo veiklos planavimas bei pamokos struktūros kokybė) 

turėjo įtakos pamokos organizavimo vertinimams (žiūr. 3 lentelę). 

 

Pamokos organizavimo vertinimas 

3 lentelė 

Labai gerai Gerai  Patenkinamai  Prastai  Labai prastai 

5 pamokos  41 pamoka 102 pamokos  10 pamokų 1 pamoka 

3,1 proc. 25,8 proc.  64,2 proc. 6,3 proc. 0,6 proc. 

Apibendrinant pamokos organizavimo vertinimą būtina paminėti, kad geriausia pamokos 

organizavimo kokybė užfiksuota pradinių klasių koncentre. Šio pamokos aspekto vertinimo 

vidurkis minėtame koncentre – 2,48, tuo tarpu pagrindinio ugdymo koncentre – 2,18. Išsami 

vertinimo duomenų analizė rodo, kad pamokos organizavimo kokybė skiriasi ir pagal ugdymo sritis 

(žiūr. 2 pav.). 
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2 pav. Pamokos organizavimo vertinimas pagal ugdymo sritis 

Išorės vertinimo savaitę pamokose dažniausiai stebėti geri tarpusavio santykiai, fiksuoti 

aiškūs susitarimai dėl drausmės. Iš pokalbių su mokiniais ir jų elgesio pamokose paaiškėjo, kad 

dauguma mokytojų yra gerbiami. Pamokose nepastebėta drausmės problemų ar destruktyvaus 

elgesio apraiškų, išskyrus kai kuriuos vėlavimo atvejus.  

Mokymo kokybė vertinama patenkinamai. Išvada grindžiama apibendrintais pamokų 

vertinimais, kurie pateikiami 4 lentelėje. 

 

Mokymo kokybės vertinimai 

4 lentelė 

Labai gerai Gerai  Patenkinamai  Prastai  Labai prastai 

14 pamokų 56 pamokos 80 pamokų  7 pamokos 2 pamokos 

8,8 proc.  35,2 proc. 50,3 proc. 4,4 proc. 1,3 proc. 

Pamokų vertinimo protokoluose užfiksuota informacija rodo, kad daugumoje (79 proc.) 

stebėtų pamokų vyravo tradicinis mokymas: aiškinimas, klausinėjimas, mokymasis iš vadovėlio (72 

proc. stebėtų pamokų tai pagrindinė ir dažniausiai vienintelė mokymo priemonė), individualus 

užduočių atlikimas. Nustatyta, kad pamokose dažniausiai buvo naudojami informaciniai teikiamieji 

(pasakojimas, pokalbis), informaciniai atgaminamieji (tikrinamoji apklausa) ir informacijos šaltinių 

naudojimo (skaitymas, mokymasis iš vadovėlio) metodai, kurie mažiausiai skatina aktyvų mokinių 

mokymąsi. Tik mažesnėje dalyje (22 proc.) pamokų mokant buvo kryptingai atsižvelgta į skirtingus 

mokymosi stilius, mokymas vaizdus, susietas su vaidybiniais elementais, vyravo aiški poveikio ir 

sąveikos su mokymo priemonėmis paradigma, mokymo priemonės (pateiktys, darbo lapai) 

orientuotos į individualų mokymąsi. Tai pastebėta 1d kl. integruotoje matematikos-muzikos 

pamokoje, 2a kl. pasaulio pažinimo, 6b kl., jungtinės 2,3,4 kl. (Klibių sk.) matematikos, anglų k., 

lietuvių k., 2b, 3a(1g), 5a(1g), 5d(1g), 9b, 9a kl. anglų k., 4c, 7abcd (aukšt. l.) kl. lietuvių k., 4b kl. 

dailės ir technologijų, 5a kl. gamtos ir žmogaus, 6b(1g) kl. informacinių technologijų, 8e(2g) kl. 

technologijų, 8d(1g) kl. rusų k., 6c, 9c kl. geografijos pamokose. Išsami pamokų vertinimo 

protokoluose užfiksuotos informacijos analizė rodo, kad tinkamomis mokymo nuostatomis, 

veiksmingais mokymo būdais, metodų tikslingumu ypač išsiskyrė pradinės klasės: šis pamokos 

aspektas, kaip stiprusis, vertintojų paminėtas 62 proc. pradinėse klasėse stebėtų pamokų. 

Mažesnėje dalyje (38 proc.) stebėtų pamokų mokymas(-is) buvo sietas su gyvenimiška 

mokinių patirtimi, turimomis žiniomis, su gyvenimo aktualijomis, artėjančiomis šventėmis, buvo 

akcentuota, kaip tai, ko mokomasi, bus galima pritaikyti praktiškai. Šiuo aspektu išsiskyrė 1a, 2c kl. 

pasaulio pažinimo, 3a, 5a kl. lietuvių k., 7c kl. geografijos, 8ab kl. etikos, 8c kl. ekonomikos ir 

verslumo, 10c kl. fizikos, pilietiškumo pagrindų pamokos. Šiose pamokose kalbėta apie Adventą, 

šeimos tradicijas, atjautą, ekologines problemas, prekybos žmonėmis pasekmes ir kt. Pamokų 

stebėjimo protokolų analizė leidžia tvirtinti, kad akcentuojamas mokymo turinio ir gyvenimo ryšys 

palaikė mokinių mokymosi motyvaciją. Tačiau daugelyje pamokų vertėjo daugiau dėmesio skirti 

praktiniam įgytų žinių pritaikymui ir įgyjamų žinių siejimui su socialine aplinka, mokinių ateities 

poreikiais. Išorės vertinimo savaitę dalyje (68 proc.) stebėtų pamokų mokytojų aiškinimas buvo 
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suprantamas daugumai mokinių, stebėti dalykiški mokytojo ir mokinių tarpusavio santykiai. Tai 

sudarė palankias sąlygas mokymuisi. Nustatyta, kad pamokose dažniausiai bendraujama su visa 

klase, rečiau – individualiai, dar rečiau – su grupėmis ir poromis. Siekiant mokinių ir mokytojų 

dialogo kokybės, daugiau dėmesio vertėtų skirti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo 

aiškumui. 

 Dalyje (38 proc.) pamokų taikyti veiksmingi, informacijos mokytojui teikiantys išmokimo 

stebėjimo būdai, išmokimas tikrintas po atskirų mokymosi etapų, grįžtama prie nesuprasto, 

išmokimo stebėjimas siejamas su klasės mokinių pasiekimų lygmenimis. Tenka konstatuoti, kad 

dažniausiai  išmokimo vertinimui stigo aiškių, konkrečių vertinimo kriterijų, per mažai dėmesio 

buvo skiriama tikslingam kiekvieno mokinio individualių pasiekimų patikrinimui. Dažniausiai 

mokiniams buvo užduodami retoriniai klausimai: „Ar visi supratote?“, „Ar aišku?“, „Ar patiko 

pamoka?“. Pasitaikė atvejų, kai mokytojai, nesulaukę mokinių atsakymo į pateiktą klausimą, 

atsakydavo patys ir tęsdavo ar baigdavo pamoką nusprendę, kad mokiniai suprato. Kaip teigiamas 

išimtis, kai išmokimas buvo stebimas kryptingai ir nuosekliai, verta paminėti šias pamokas: 

matematikos (1d kl.), lietuvių k. (4a kl.), anglų k. (5a(1g) kl., 9b(1g) kl.), rusų k. (10a(2g) kl.). 

Siekiant, kad išmokimo stebėjimas taptų veiksmingas, reikėtų naudoti įvairesnius tikrinimo būdus, 

su mokiniais aptarti sėkmingo užduoties atlikimo kriterijus. Sprendimą, kiek tinkama ir gera yra tai, 

kas vyksta pamokoje, gali lemti įvairūs kriterijai – dėl jų ne tik turi būti susitariama, bet ir nuolat 

diskutuojama. 

Namų darbų skyrimo tvarka mokykloje yra tradicinė. Dažniausiai stebėtose pamokose namų 

darbų užduotys sietos su darbu klasėje ir padėjo įtvirtinti pamokoje įgytas žinias, tačiau nebuvo 

diferencijuojamos ar individualizuojamos pagal mokinių gebėjimus, mokymosi pasiekimus, 

vyraujantį mokymosi stilių. Pamokų vertinimo protokoluose užfiksuota informacija rodo, kad namų 

darbai skirti neakcentuojant jų reikšmės, skirtos užduotys retai buvo paaiškintos.  

Išsami vertinimo duomenų analizė rodo, kad mokymo kokybės aspektu išsiskiria pradinių 

klasių mokytojų veikla. Mokymo kokybės vertinimo vidurkis pradinėse klasėse – 2,7 (pagrindinio 

ugdymo koncentre – 2,37). Vertinimo duomenis lyginant pagal ugdymo sritis taip pat pastebėti 

skirtumai (žiūr.3 pav.). 

 

3 pav. Mokymo kokybės palyginimas pagal ugdymo sritis 

Mokymosi kokybė, kaip ir mokymo, yra vidutiniška. Vizito metu pastebėta, kad dauguma 

mokinių buvo pasiruošę pamokoms, turėjo reikiamas priemones. Pasirengimas ir noras dirbti, geri 

daugumos mokinių savarankiško darbo įgūdžiai, aktyvumas mokantis užfiksuoti šiose pamokose: 

matematikos ( 4c, 3a kl.), jungtinėje (2, 3, 4 kl. (Klibių sk.)), lietuvių k. (1b, 5a kl.), pasaulio 

pažinimo ( 4a kl.), biologijos (8a kl.), ekonomikos ir verslumo( 8c kl.), anglų k. (3a(1g), 9c kl.), 

kūno k. (10a (bern.) kl.), geografijos (9c kl.) ir kt. Tikėtina, kad stebėtoms veikloms paminėtose 

pamokose didelę įtaką darė tinkamos mokymo nuostatos, optimaliai parinkti mokymos(-si) būdai. 

Išanalizavus stebėtų pamokų protokolus, paaiškėjo dėsningumas: jeigu mokymas nukreiptas į 

mokymąsi, padidėja mokinių aktyvumas pamokose, jie dirba noriai ir atsakingai. Tačiau dažniausiai 

mokiniai klusniai atliko mokytojo skirtas užduotis, iniciatyvos nerodė, į darbą pamokoje įsitraukė 

tik mokytojo paraginti. Apibendrinus pamokų stebėjimo duomenis paaiškėjo, kad mokinių 

aktyvumas mokantis didesnis žemesnėse, t.y.  1–4 klasėse.  
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Nors, STA duomenimis, 86,3 proc. mokinių pritaria teiginiui, kad „dažnai atlieka užduotis 

grupėse ir padeda vieni kitiems“, bet stebėtose pamokose šios veiklos buvo retos. Tik 37 proc. 

stebėtų pamokų mokiniai, iš anksto gerai apgalvojus užduotis, buvo raginami ir mokomi 

bendradarbiauti poromis ar grupėse. Veiksmingas darbas grupėse, geri daugumos mokinių 

bendradarbiavimo įgūdžiai buvo stebėti 1b, 5a, 7abcd (aukšt. l.) kl. lietuvių k., 4a kl. pasaulio 

pažinimo, 5c(2g), 10a,10b(1g) kl. technologijų, 5d kl. muzikos, 5a(1g), 9c kl. anglų k. pamokose. 

Šiose pamokose mokiniai buvo aktyvūs, noriai tarėsi, padėjo vieni kitiems, buvo atsakingi už savo 

mokymąsi. Dalyje pamokų buvo organizuojamas mokinių bendradarbiavimas, tačiau pastebėta, kad 

mokiniai nežinojo savo vaidmenų grupėse, nemokėjo pasiskirstyti funkcijų. Vertintojai daro išvadą, 

kad mokinių veikla pamokose būtų sėkmingesnė, jei jie būtų dažniau skatinami bendradarbiauti ir 

tartis. Išvardintieji mokymosi veiklos aspektai turėjo įtakos apibendrintiems mokymosi kokybės 

vertinimams, kurie pateikiami 5 lentelėje. 

 

Apibendrinti mokymosi kokybės vertinimai 

5 lentelė 

Labai gerai Gerai  Patenkinamai  Prastai  Labai prastai 

7 pamokos  53 pamokos 92 pamokos  5 pamokos 1 pamoka 

4,4 proc. 33,54 proc. 58,23 proc. 3,2 proc. 0,63 proc. 

Vertinimo duomenis palyginus pagal ugdymo sritis paaiškėjo, kad  aukščiausia mokymosi 

kokybė užfiksuota tų dalykų pamokose, kuriose tradiciškai suteikiama daugiausiai laisvės aktyviai 

mokinių veiklai, t. y. meninio, technologinio ugdymo bei fizinio lavinimo pamokose (vertinimo 

vidurkiai atitinkamai: 2,64 ir 2,63). Nedaug žemesni matematikos ir informacinių technologijų bei 

socialinio ugdymo pamokų vertinimo vidurkiai (po 2,5). Gamtamokslinio ir kalbinio ugdymo 

pamokos dažniausiai buvo vertinamos vidutiniškai: vertinimo vidurkiai 2,28 ir 2,26. Žemiausia 

mokymosi kokybė fiksuota dorinio ugdymo pamokose – vertinimo vidurkis  1,88. 

Išsami vertinimo duomenų analizė parodė, kad pradinių klasių mokinių mokymosi kokybės 

vertinimo vidurkis, kaip ir visų kitų pamokoje vertintų aspektų vidurkiai, yra aukštesnis nei kitame 

ugdymo koncentre (žiūr. 4 pav.). 

 

4 pav. Skirtingų mokymo ir mokymosi veiklos aspektų kokybės palyginimas  

pagal ugdymo koncentrus 

 Atsižvelgiant į vertinimo duomenimis pagrįstus faktus, kad pradinių klasių koncentras 

išsiskiria mokymo, mokymosi kokybės, pamokos planavimo bei organizavimo aspektais, 

formuluojama išvada, jog pradinių klasių mokinių mokymas ir mokymasis yra geras – tai vertinama 

kaip vienas stipriųjų mokyklos veiklos aspektų. Stebint mokytojų ir mokinių veiklą pradinių klasių 

pamokose, buvo akivaizdu, kad tai, kas užtikrina gerą pamokos kokybę, yra ne dogmatiškas kokio 

nors metodinio modelio taikymas, bet veiklų logika – jos buvo tikslingai nuoseklios, o mokiniai 
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pamokose jautėsi dalyvaujantys prasmingoje, aiškios paskirties veikloje, siekiant užsibrėžtų 

pamokos tikslų. 

Mokymo ir mokymosi diferencijavimas vertinamas patenkinamai. Išvada grindžiama 

apibendrintais pamokų vertinimo duomenimis (žiūr. 6 lentelę).  

Mokymo ir mokymosi diferencijavimo kokybės apibendrinti vertinimai (N=158) 

6 lentelė 

Labai gerai Gerai Patenkinamai Prastai 

9 pamokos 46 pamokos 93 pamokos 10 pamokų 

5,7 proc. 29,1 proc. 58,9 proc. 6,3 proc. 

 Mokykla supranta ugdymo turinio diferencijavimo svarbą, domisi mokinių poreikiais ir pagal 

galimybes siekia juos tenkinti: mokiniai informuojami apie mokyklos formaliojo ir neformaliojo 

švietimo galimybes bei skatinami pagal individualius poreikius rinktis pasirenkamuosius dalykus 

bei modulius, neformaliojo švietimo veiklas, konsultacijas. Tačiau pokalbiai su mokyklos 

bendruomenės atstovais bei mokyklos dokumentų analizė parodė, kad mokykloje nėra nuoseklios ir 

kryptingos mokinių mokymosi poreikių nustatymo sistemos. Mokykloje per paskutinius dvejus 

mokslo metus netirti mokinių mokymosi poreikiai ir mokymosi stiliai, apsiribojama stebėjimu ir 

žodiniais susitarimais. Galima teigti, jog mokinių poreikiai žinomi tik iš dalies. Nors mokykla 

deklaruoja, jog skiria didelį dėmesį mokymosi diferencijavimui, tačiau vertintojai pastebi, jog 

skirtingi mokinių ugdymosi poreikiai intensyviau tenkinami konsultuojant mokinius po pamokų nei 

pamokų metu. STA duomenimis, mažiau negu pusė (46,1 proc.) apklaustų mokinių pritarė teiginiui 

„pamokose mokytojai dažnai duoda skirtingas užduotis gerai ir silpnai (prastai) besimokantiems 

mokiniams“. Vizito metu tik 11,4  proc. visų stebėtų pamokų (dažniausiai – pradinėse klasėse, žiūr. 

4 pav.) ugdymo turinio, tempo diferencijavimas ir individualizavimas vertintojų išskirtas kaip 

stiprioji veiklos sritis pamokoje, nors diferencijavimo ir individualizavimo poreikis bei galimybės 

buvo gerokai didesni. Pamokų stebėjimo protokoluose užfiksuota informacija parodė, kad 

daugumoje pamokų per retai atsižvelgta į skirtingus mokinių mokymosi stilius, galimybes ir 

gebėjimus, dažniausiai skiriamos visiems tos pačios užduotys bei vienodas laikas joms atlikti. Tokie 

pastebėjimai skatina daryti išvadą, kad mokymo ir mokymosi diferencijavimas yra tobulintinas 

mokyklos veiklos aspektas. Mokyklos pedagogams vertėtų pasitelkti psichologų pagalbą nustatant 

mokinių mokymosi poreikius ir su jais susijusias galimybes ugdomosios veiklos diferencijavimo 

srityje. Būtina pasinaudoti gerąja kolegų patirtimi, kuri išryškėjo kūno kultūros (6 c kl.), 

matematikos (8 d, 8 e kl.), anglų k. ir pasaulio pažinimo (2-4 kl. (Rūdaičių sk.)), istorijos (9a kl.), 

informacinių technologijų (9b kl. (2 gr.)) pamokose.Tikėtina, kad atsižvelgus į skirtingus mokinių 

gebėjimus, polinkius, vyraujantį mokymosi stilių, būtų sudaromos palankesnės sąlygos kiekvienam 

mokiniui siekti kiek įmanoma geresnių mokymosi rezultatų. Šiuo aspektu pedagogams vertėtų 

nuolat atnaujinti savo žinias, kadangi išbandytų, ištobulintų, mokymosi ir asmens augimo dėsnių 

pažinimu pagrįstų mokymo ir ugdymo modelių pasiūla šiuo metu yra labai didelė. Mokymo ir 

mokymosi diferencijavimo kokybės palyginimas pagal ugdymo sritis pateikiamas 5 paveiksle. 

 

 
5 pav. Mokymo ir mokymosi diferencijavimo kokybės palyginimas pagal ugdymo sritis 
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Vertinimas ugdant yra priimtinas. Vertinimas kaip informavimas įvardijamas kaip geras. 

Apibendrinti pastarojo veiklos aspekto vertinimai – 7 lentelėje. 

Vertinimo ugdant kokybė 

7 lentelė 

Labai gerai Gerai  Patenkinamai  Prastai  Labai prastai 

6 pamokos 40 pamokų 87 pamokos  21 pamoka 1 pamoka 

3,9 proc.  25,8 proc. 56,1 proc. 13,55 proc. 0,65 proc. 

Mokykloje sukurta, metodinėse grupėse apsvarstyta ir direktoriaus įsakymu patvirtinta 

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka, su kuria mokiniai ir jų tėvai supažindinti mokslo 

metų  pradžioje. Informacija apie taikomą dalyko vertinimo sistemą pateikiama daugumos kabinetų 

informaciniuose stenduose. Nors, STA duomenimis, 93,4 proc. tyrime dalyvavusių mokinių 

patvirtino, kad jiems yra „aišku, už ką mokytojai rašo gerą ar blogą  pažymį“, o 90,5 proc. apklaustų 

tėvų teigė, kad „mokytojai vaiką vertina ir pažymius rašo objektyviai, teisingai“,  tačiau vizito metu 

net  42 pamokose mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas nurodytas kaip tobulintinas pamokos 

aspektas. Šiose pamokose vyravo epizodinis ar paviršutiniškas neformalus formuojamasis 

vertinimas, nesuteikęs galimybių objektyviai įvertinti mokinių pasiekimus. Daugelyje pamokų 

mokiniai skatinti pagyrimais, paskatinamaisiais žodeliais – tai teikė pasitenkinimo mokiniams, 

tačiau to buvo per maža, kad skatintų juos kryptingai tobulėti. Vertintojai pastebėjo, kad  

formuojamojo vertinimo metu sukaupta informacija beveik nesinaudota apibendrinant išmokimą, 

koreguojant ir planuojant tolesnį mokinių mokymąsi. Pasiekimų apibendrinimą apsunkino tai, kad 

pamokos pradžioje daugumoje pamokų neaptarti konkretūs uždavinio įgyvendinimo kriterijai. 

Išimtis – 10 a,b kl. technologijų, 3b kl., 4c kl. ir 9c kl. matematikos, 9a kl. istorijos, 9b kl. 

informacinių technologijų, 3b kl. lietuvių kalbos, 10 a kl. (2 gr.) anglų kalbos pamokos, kuriose 

buvo pateikti aiškūs pasiekimų pamokoje vertinimo kriterijai, jie aptarti kartu su mokiniais. 

 Dalyje pamokų mokytojai organizavo tikslingą įsivertinimą (1d, 1b, 5d, 7abcd ( aukšt. lygis) 

kl. lietuvių k., 1–3 jungtinė kl. (Rudaičių sk.) matematikos ir lietuvių k., 6b, 3a, 2c kl.  matematikos,  

5d kl. muzikos, 8e kl. ekonomikos ir verslumo, 2b, 3a kl. anglų k., 1d kl. kūno kultūros, 5c kl. 

informacinių technologijų pamokos ir 6c kl. logopedinės pratybos). Vizito metu mažesnėje dalyje 

pamokų stebėtas kaupiamojo vertinimo taikymas, tačiau tenka konstatuoti, kad pastarasis vertinimas 

nebuvo pakankamai veiksmingas, nes ne visuomet mokiniams buvo aiškūs kaupiamojo vertinimo 

kriterijai. Dažniausiai mokytojai skirdavo mokiniams papildomą balą ar „+“ ženklą,  akcentuodami 

mokinio aktyvumą pamokoje ar už teisingą atsakymą, nesiedami šio vertinimo su pamokos 

uždavinio įgyvendinimu ir nenurodydami konkrečių pamokos ar veiklos vertinimo kriterijų. 

Tikslingas ir veiksmingas kaupiamasis vertinimas fiksuotas 8d ir 10a kl. matematikos pamokose. 

Apibendrinant galima daryti išvadą, kad mokytojai pamokose stebi mokymosi procesą, tačiau 

mokinių pasiekimų ir pažangos pamokoje vertinimas yra nepakankamai kryptingas ir veiksmingas. 

Todėl vertinimas ugdant yra įvardijamas kaip tobulintinas mokyklos veiklos aspektas. Jei mokinių 

pažanga būtų nuolat ir planingai vertinama pagal aiškius vertinimo kriterijus, o vertinimo metu 

gauta informacija būtų naudojama užduočių individualizavimui, veiklos diferencijavimui pamokoje, 

tikėtina, kad mokinių pasiekimai būtų geresni. Aiškūs susitarimai su mokiniais, pagal kokius 

kriterijus bus vertinamos žinios, veikla, atskiros atliktos užduotys stiprintų mokinių mokymosi 

motyvaciją bei sėkmingą mokinių mokymąsi.  

Tėvai apie mokinių pasiekimus informuojami susirinkimų, individualių pokalbių metu, 

aktuali tėvams informacija  pateikiama e-dienyne. Tėvai pokalbyje teigė, kad tiems, kurie domisi 

vaikų ugdymu, informacijos apie vaikų pažangą pakanka. 1–4 klasės mokytojai kaupia informaciją 

apie individualią mokinio pažangą aplankuose, vertinimo informaciją naudoja atliekant 

apibendrinamąjį vertinimą bei supažindinant tėvus su mokinių pažanga ir pasiekimais. 
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3. PASIEKIMAI 

 

Pasiekimai mokykloje yra vidutiniški.  

Pažanga vertinama patenkinamai. Mokyklos pažanga yra sekama tradiciškai: du kartus per 

metus atliekami diagnostiniai žinių patikrinimo testai 1–10 klasėse, renkamos ir kaupiamos 

pusmečių, metų mokinių mokymo(-si) bei lankomumo rezultatų suvestinės, analizuojami įvairių 

tyrimų duomenys. Mokinių pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne, dalis mokytojų kaupia 

neformaliojo mokinių pasiekimų vertinimo duomenis (pvz., pradinių klasių mokinių pasiekimų 

aplankai). Mokytojų tarybos posėdžiuose, metodinėse grupėse analizuojami mokinių pasiekimų 

patikrinimo, pusmečių rezultatai. Mokiniai iš nepalankios socialinės aplinkos, socialiai remtini, 

rizikos grupės, turintys specialiųjų ugdymo(-si) poreikių įtraukiami į socialinę ir neformaliojo 

švietimo veiklą, tačiau išsamesnės analizės, kaip padėti kiekvienam mokiniui siekti geresnių 

rezultatų, tikslingo minėtų mokinių pažangos vertinimo mokykla neatlieka.  

Vertinant atskirų mokinių pažangą būtina akcentuoti, kad didesnioji dalis mokinių pamokose 

darė pažangą, demonstravo pasiekimus, atitinkančius Bendrųjų ugdymo programų nuostatas. Tačiau 

vizito metu daugeliu atvejų stebėta nepakankamai aiški ir sisteminga individualios mokinio 

pažangos vertinimo bei fiksavimo, rezultatų analizavimo ir panaudojimo tvarka. Analizuojant 

pamokų vertinimo duomenis nustatyta, kad pastarojo veiklos aspekto vertinimas – vienas žemiausių 

(vidurkis – 1,97). Vertinimo duomenų analizės rezultatai rodo gana ryškius individualios mokinių 

mokymosi pažangos matavimo kokybės skirtumus pagal ugdymo sritis (žiūr. 6 pav.).  

 

6 pav. Individualios mokinių mokymosi pažangos matavimo kokybės palyginimas  

pagal ugdymo sritis 

         Didesnėje dalyje stebėtų pamokų nepakankamai dėmesio skirta mokinių pasiekimų lyginimui 

su išsikeltu mokymosi uždaviniu. Dažnai mokymosi pasiekimus, remdamiesi išmokimo stebėjimo 

duomenimis, apibendrino patys mokytojai, tačiau į šį procesą nebuvo įtraukti mokiniai, o 

mokiniams perduodama grįžtamoji pasiekimų vertinimo informacija buvo nepakankamai konkreti. 

Keliose pamokose mokinių pažangos matavimui buvo pateiktos kontrolinės užduotys, tačiau klasėje 

jų rezultatai neaptarti, neakcentuota individuali kiekvieno mokinio pažanga, gauta vertinimo 

informacija nepanaudota tolesnio mokymo(-si) proceso planavimui, t.y. namų darbų skyrimas 

nebuvo siejamas su mokinių pasiekimais pamokoje. Pateikti pastebėjimai turėjo įtakos 

apibendrintam atskirų mokinių pažangos vertinimui (žiūr. 8 lent.). 

 

Asmeninės pažangos matavimo kokybės vertinimas (N=154) 

8 lentelė 

Labai gerai Gerai  Patenkinamai  Prastai  Labai prastai 

3 pamokos  24 pamokos 95 pamokos  30 pamokų 2 pamokos 

1,9 proc. 15,6 proc. 61,7 proc. 19,5 proc. 1,3 proc. 

         Iš apibendrinto pastarojo veiklos aspekto vertinimo yra daroma išvada, kad individualios 

pažangos pamatavimas pamokoje yra vienas tobulintinų mokyklos veiklos aspektų. Tikėtina, kad 
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nuolatinis mokinių pažangos pamokoje aptarimas ir vertinimas, akcentuojant asmeninius 

pasiekimus, keltų mokymosi motyvaciją ir leistų siekti kuo aukštesnių mokymosi rezultatų. 

Tikrinant, ko mokiniai išmoko, aptariant asmeninę mokinių pažangą, vertėtų orientuotis į konkretų, 

pamatuojamą mokymosi uždavinį, t. y. į numatytąjį mokymosi rezultatą bei sėkmės vertinimo 

kriterijus. Tokia veikla teiktų mokiniams kokybišką grįžtamąjį ryšį, skatintų mokinius vertinti savo 

mokymąsi, padėtų suvokti mokymosi sunkumus ir problemas, padėtų numatyti tolesnius mokymosi 

žingsnius, dėl to mokymas(-is) taptų kryptingesnis, tikslingesnis, o asmeninę pažangą būtų galima 

įvertinti daug objektyviau. Tikėtina, kad nuoseklus ir kryptingas individualios mokinių pažangos 

matavimas bei vertinimas pamokose padėtų siekti spartesnės mokyklos kaip organizacijos 

pažangos. Verta paminėti, kad dalis mokytojų asmeninės pažangos pamatavimo ir vertinimo 

procedūras yra pakankamai gerai įvaldę. Tai stebėta 9c, 6b kl. matematikos, 10a kl. kūno kultūros, 

8e kl. ekonomikos, 5d kl. muzikos, 7abcd (aukšt.l.) kl. lietuvių k. bei didesnėje dalyje pradinėse 

klasėse vestų pamokų (žiūr. 5 pav.). Minėtas pamokas vedusių mokytojų patirtis galėtų tinkamai 

pasitarnauti mokyklai tobulinant pastarąjį veiklos aspektą. 

Mokymosi pasiekimai mokykloje yra neišskirtiniai. Iš bendro vertinimo konteksto išsiskiria 

rodiklis „Kiti pasiekimai“, kuris vertinamas gerai. Analizuojant mokyklos dokumentus, statistines 

analizes pastebėta, kad mokinių metinių pasiekimų rezultatai keičiasi netolygiai, t. y. nėra 

nuoseklaus pažangos augimo, tik svyravimas aukštyn – žemyn. Iš pažangumo suvestinių, metinių 

įvertinimų analizės, pokalbių su pavaduotojomis išryškėjo, kad 1–4 klasių mokinių metinių 

pasiekimų rezultatai gerėja, daugėja mokinių, besimokančių aukštesniuoju lygiu, o 5–10 klasių 

mokiniai dažniausiai pasiekia patenkinamą ir pagrindinį pagal Bendrąsias programas mokymosi 

lygmenį. Išanalizavus paskutinių dviejų mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų 

(PUPP) ir metinių įvertinimų rezultatus, galima teigti, jog ryškaus skirtumo tarp jų nėra. 2011–2012 

m. m. lietuvių k. PUPP vidurkis – 6,6, metinis – 5,6; matematikos PUPP vidurkis – 6, metinis – 5,6. 

2010–2011 m. m. skirtumas ryškesnis (lietuvių k. PUPP vidurkis – 7,1, metinis – 5,7; matematikos 

PUPP vidurkis – 7,2, metinis – 5,6), bet tais mokslo metais ne visi 10 klasių mokiniai dalyvavo 

patikrinime.  

Dalis mokinių aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, rajono ir respublikos  renginiuose – 

dalykų olimpiadose, konkursuose, sportinėse varžybose. Dalyje jų mokyklos ugdytiniai 

demonstruoja geras žinias, tinkamus gebėjimus, todėl mokykla gali pelnytai didžiuotis pasiektais 

laimėjimais: laureatai skulptūros darbų grupėje respublikinio vaikų kūrybinių darbų konkurse 

„Angelo žinia“, II vieta respublikiniame istoriniame-kūrybiniame projekte „Ką mena Lietuvos 

pilys?”, II vieta nacionaliniame konkurse ,,Blaivi klasė“, II vieta Lietuvos mokinių meninio 

skaitymo konkurse, nominacija „Originaliausia verslo idėja“, Kretingos rajono jaunimo ir verslumo 

ugdymo ir skatinimo konkurse „Atrask savo verslą 2012“, I, II vietos technologijų olimpiados 

rajoniniame ture „Mano kūrinys – Lietuvos muziejui“, I vieta tarptautiniame vaikų, mokinių, 

pedagogų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų  konkurse „Sveikuolių sveikuoliai” ir daug 

kt. Verta paminėti, kad mokykloje ypač ryškūs sportiniai pasiekimai: nuolat užimamos aukštos 

vietos nacionalinio lygmens mokinių krepšinio, futbolo, kvadrato varžybose, o 2011–2012 m .m. 

tarptautiniame sunkiosios atletikos jaunųjų olimpiečių turnyre iškovota garbinga III-oji vieta. 

Aktyviai dalyvaudami konkursuose, visuomeninėje veikloje mokiniai gerina individualius 

pasiekimus, tobulina gebėjimus, plečia akiratį. Manoma, kad įvairi ir  rezultatyvi mokinių veikla, 

jungianti formalųjį ugdymą ir neformalųjį švietimą, plėtoja bendrąsias mokinių kompetencijas, 

skatina individualumą  ir saviraišką, užtikrina tolesnio mokymosi sėkmę.  Atsižvelgiant į tai, 

daroma išvada, kad mokinių pasiekimai sportinėje, meninėje veikloje yra reikšmingi mokyklai 

(gerina mokyklos įvaizdį, spartina mokyklos kaip organizacijos pažangą), todėl yra vertinami kaip 

stiprusis mokyklos veiklos aspektas. 

Iš mokyklos dokumentų ir pokalbių matyti, kad didelė dalis 8-tų klasių mokinių toliau mokosi 

tos pačios mokyklos 9-ose klasėse, dalis mokinių sėkmingai tęsia mokymąsi J. Pabrėžos ir 

Pranciškonų gimnazijose. 2011–2012 m. m. beveik 50 proc. baigusių pagrindinio ugdymo programą 

mokinių pasirinko profesinį mokymąsi Kretingos technologijų ir verslo, Klaipėdos paslaugų ir 



18 

 

verslo, Turizmo profesinėse mokyklose. Mokykla domisi buvusiais mokiniais, džiaugiasi jų 

pasiekimais, kartais rengia su jais susitikimus, kviečia į mokyklos renginius.  

 

4. PAGALBA MOKINIUI 

Pagalba mokiniui vertinama gerai. 

Rūpinimasis mokiniais yra geras. Mokykloje rūpinamasi kasdienine mokinių gerove, jų 

apsauga nuo prievartos, skiriamas pakankamas dėmesys kryptingai nusikalstamumo ir žalingų 

įpročių prevencijai. Aktyviai veikia Vaiko gerovės komisija, sprendžianti mokinių užimtumo, 

saugios aplinkos kūrimo, specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo ir kitus klausimus. Mokykloje 

dirbantys pagalbos mokiniui specialistai yra pasidaliję pareigomis bei atsakomybe ir, puikiai 

suvokdami komandinio darbo svarbą, kryptingai bendradarbiauja tarpusavyje, su mokyklos 

pedagogais ir administracija, su mokinių tėvais bei išorės specialistais. Pokalbių su Vaiko gerovės 

komisijos nariais metu išsiaiškinta, kad alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų 

vartojimo, smurto, savižudybių prevencija vykdoma per mokomuosius dalykus, klasių valandėles, 

projektinę veiklą, akcijas, popamokinius renginius. Vykdomos socializacijos, sveikatos stiprinimo 

programos „Atrask save“, „Sniego gniūžtė“, „Sveikatiada“,  „Sveikuolių sveikuoliai“, Lions Quest 

Paauglystės kryžkelių programa. Mokykloje organizuojamas pedagogų, klasių auklėtojų 

kvalifikacijos tobulinimas, tėvų švietimas psichologinių krizių įveikimo, savižudybių prevencijos, 

patyčių, konfliktų sprendimo klausimais. Pokalbiai su bendruomenės nariais parodė, kad mokykloje 

reaguojama į gautus signalus apie mokinių saugumo, emocinius bei socialinius poreikius, tai sudaro 

galimybių laiku suteikti pedagoginę, psichologinę ir ypač veiksmingą socialinę pagalbą. Mokiniai 

žino, į ką ir kokios pagalbos gali kreiptis (92,3 proc. apklausoje dalyvavusių mokinių pritaria 

teiginiui „jei turėsiu  rūpestį ar problemą, rasiu, kas  man patars ir  padės mokykloje“). Kalbantis su 

mokyklos bendruomenės atstovais, stebint, analizuojant statistinės ataskaitos rezultatus išsiaiškinta, 

kad mokiniai mokykloje jaučiasi saugūs. Vertinimo metu neužfiksuota mokinių netinkamo elgesio, 

galinčio turėti neigiamų padarinių kitų mokinių saugumui, apraiškų. Išvardintieji faktai leidžia 

teigti, kad bendroji rūpinimosi mokiniais politika yra paveiki ir tai vertinama kaip stiprusis 

mokyklos veiklos aspektas. Bendroji rūpinimosi mokiniais politika, tikėtina, būtų dar paveikesnė, 

jeigu mokykla skirtų didesnį dėmesį vykdomų prevencinių priemonių veiksmingumo vertinimui. 

Pastaroji įžvalga grindžiama STA duomenimis, kurie iliustruoja nepakankamą kai kurių prevencinių 

programų efektyvumą (tik 56,9 proc. apklaustų mokinių pritarė teiginiui „mokyklos priemonės prieš 

rūkymą yra veiksmingos“).  

Išorės vertinimo metu paaiškėjo, kad mokiniams, kaip ir kitiems bendruomenės nariams, 

suteikiamos lygios galimybės dalyvauti mokyklos gyvenime, tenkinti saviraiškos reikmes, ugdomi 

mokinių gebėjimai pažinti ir išreikšti savo poreikius, lūkesčius. Mokykloje veikia aktyvi Mokinių 

taryba, kuri atstovauja mokinių interesams, sprendžia mokiniams aktualius klausimus, planuoja ir 

organizuoja akcijas, renginius, teikia siūlymus dėl mokyklos kultūros, įvaizdžio kūrimo ir gerinimo. 

Pagirtina, jog neformaliojo švietimo būrelyje „Mes kartu“ auga aktyvi Mokinių tarybos pamaina. 

Mokiniai, dalyvavę susitikimuose su vertintojais, pakankamai aktyvūs, įžvalgūs – žino savo 

mokyklos privalumus, trūkumus, problemas. Tačiau susitikimuose su išorės vertintojais mokiniai 

mažai ką galėjo pasakyti apie dalyvavimą mokyklos veiklos planavimo procesuose. Išsami pamokų 

vertinimo protokolų analizė, pokalbiai su mokyklos bendruomenės atstovais, stebėtas mokinių 

elgesys pertraukų metu parodė, jog dalis mokinių yra socialiai brandūs: paslaugūs, gebantys 

bendrauti su kitais žmonėmis, pasirengę padėti, dauguma gerbia save ir kitus, dažniausiai tinkamai 

bendrauja ir bendradarbiauja tarpusavyje bei su mokyklos svečiais, stengiasi vykdyti mokinių 

pareigas. Susitikimuose su mokiniais paaiškėjo, kad pasitaiko netinkamo mokinių elgesio atvejų, 

tačiau su šiuo reiškiniu sistemingai ir nuosekliai kovojama. Mokiniai stengiasi nepažeisti mokinių 

taisyklių, laikytis priimtų susitarimų, žino skatinimo ir drausminimo priemones. Tai leidžia teigti, 

kad mokinių saugumo, savigarbos, pasitikėjimo savimi, savarankiškumo ir gebėjimo gyventi su 

kitais lygis mokykloje yra geras. 
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Pedagoginė, psichologinė ir socialinė pagalba vertinama gerai, išskyrus pagalbą mokantis, 

kuri vertinama vidutiniškai. Susitikimuose su mokyklos bendruomenės atstovais ir analizuojant 

mokyklos pateiktą informaciją išsiaiškinta, jog mokytojai yra geranoriški teikdami mokiniams 

pedagoginę pagalbą: konsultuoja mokinius po pamokų, jeigu šie susiduria su sunkumais mokantis. 

Tokią informaciją patvirtina ir nuomonių tyrimo duomenys: net 94,9 proc. apklaustų mokinių 

pritaria teiginiui „daugelis mokytojų stengiasi, kad klasė suprastų ir išmoktų pamoką“. Tačiau tėvų 

apklausos rezultatai rodo, jog pedagoginė pagalba tenkina dalies tėvų poreikius: tik kiek daugiau nei 

pusė (59,7) proc. apklaustų tėvų patvirtino esantys patenkinti pagalba, kurią mokykla teikia jų 

vaikui. Tokią tėvų nuomonę patvirtina vertintojų įžvalga, jog mokiniams teikta pagalba pamokose 

buvo priimtina, tačiau nesisteminga. Pastaroji įžvalga grindžiama šiais pastebėjimais: 

 mokytojai nepakankamai dėmesio skyrė mokinių mokymosi poreikių nustatymui; 

 pamokų metu užduotys retai buvo individualizuojamos ir diferencijuojamos; 

 vertinimas, dėl aiškių kriterijų stokos, tik retais atvejais atliko mokytis padedančio veiksnio 

funkciją; 

 didelis mokinių skaičius klasėse taip pat galėjo būti viena iš svarbių priežasčių, trukdanti 

teikti veiksmingą, mokinių poreikius atitinkančią bei iš anksto planuojamą pedagoginę 

pagalbą pamokose.  

          Kaip teigiamas išimtis galima paminėti 8c kl. rusų k., matematikos, 9b(2 gr.) kl. informacinių 

technologijų, 9 a (1gr.) kl. anglų k. pamokas bei keramikos studijos užsiėmimą. 

Psichologinė mokyklos atmosfera palanki dėl šiltų bendruomenės santykių. Susitikimuose su 

mokyklos bendruomenės atstovais paaiškėjo, kad mokykloje yra ypač vertinama gera kiekvieno 

ugdytinio psichologinė-emocinė savijauta. Į tėvų ir mokinių nusiskundimus bei prašymus 

operatyviai reaguojama. Mokytojai, siekdami  klasių mikroklimato gerinimo, veiksmingo mokinių 

elgesio problemų sprendimo, bendradarbiauja tarpusavyje ir su pagalbos mokiniui specialistais bei 

klasių auklėtojais. Stebėtų pamokų protokoluose užfiksuota informacija rodo, kad toks pedagogų ir 

specialistų bendradarbiavimas yra naudingas: mokytojai geba užtikrinti psichologinį ir emocinį 

mokinių saugumą pamokose, nors dalis klasių yra ypač didelės. Pastarąją vertintojų įžvalgą 

patvirtina STA duomenys: didžioji tyrime dalyvavusių mokinių dalis (85,7 proc.) patvirtino, jog 

mokykloje jaučiasi saugūs. Psichologinę pagalbą mokykloje teikia psichologo asistentė (rajone 

trūksta tinkamos kvalifikacijos, įgijusių magistro laipsnį, psichologų). Specialistė įsijungė į Vaiko 

gerovės komisijos darbą, aktyviai bendradarbiauja su pagalbos mokiniui specialistais, pedagogais, 

administracija, mokinių tėvais. Psichologo asistentė pagal galimybes ir savo kompetencijų ribose 

vykdo šviečiamąją veiklą, organizuoja psichologinės pagalbos teikimą, dalyvauja formuojant 

teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius 

mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais, veda mokinių socialinių įgūdžių ugdymo grupes. 

Sudėtingesniais atvejais, kai dėl objektyvių priežasčių nėra galimybių suteikti tinkamos 

psichologinės pagalbos, bendradarbiaujama su Kretingos pedagoginės psichologinės tarnybos 

specialistais. Tačiau nustatyta, kad mokykla, turėdama palankias sąlygas (dirba pagalbos mokiniui 

specialistų komanda, bendradarbiaujama su išorės specialistais), pastaruoju metu neatlieka mokinių 

mokymosi lūkesčių, poreikių, vyraujančių mokymosi stilių nustatymo, mokyklos psichologinio 

klimato tyrimų, o vykdoma tiriamoji veikla yra nepakankamai kryptinga ir nuosekli. 

Mokykla gerai žino mokinių gyvenimo socialinį kontekstą, yra informuota apie aplinkybes, 

galinčias turėti įtakos mokinių savijautai ir mokymuisi. Organizuojamas nemokamas mokinių 

maitinimas, sprendžiami mokinių pavėžėjimo ir kiti mokyklai deleguoti socialinės pagalbos teikimo 

klausimai. Mokykloje didelis dėmesys skiriamas mokinių užimtumui, sprendžiamos iškylančios 

problemos bei rūpinamasi jų prevencija. Teikiant socialinę pagalbą mokykloje sutartinai dirba 

mokyklos administracija, klasių auklėtojai, mokytojai, tėvai, pagalbos mokiniui specialistai, 

pasitelkiama išorės specialistų pagalba. Šią veiklą koordinuoja mokyklos Vaiko gerovės komisija, o 

pagrindinis socialinės pedagoginės pagalbos teikėjas mokykloje yra socialinė pedagogė. 

Susitikimuose su mokyklos bendruomenės atstovais socialinė pedagogė įvardijama ir kaip viena iš 
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mokyklos lyderių, su kuria sprendžiama daug įvairių mokyklos veiklos aktualijų. Specialistė nuolat 

bendrauja su klasių auklėtojais, pagalbos mokiniui specialistais, domisi ir žino daugelio mokinių 

rūpesčius bei problemas. Pildomas mokyklos socialinis pasas, veikla dokumentuojama laikantis 

konfidencialumo, nepažeidžiant socialinės pagalbos gavėjų orumo. Reikiamas dėmesys skiriamas 

darbui su padidinto dėmesio (rizikos) grupės, linkusiais nusikalsti, stokojančiais mokymosi 

motyvacijos ir socialinių įgūdžių mokiniais, sprendžiami mokyklos nelankymo ir drausmės 

klausimai. Mokykloje yra parengtas „Mokinių elgesio ir lankomumo kontrolės tvarkos aprašas“, 

kuriuo vadovaujamasi sprendžiant netinkamo elgesio, mokyklos nelankymo problemas. Socialinė 

pedagogė individualiai kalbasi su mokiniais ir jų tėvais, inicijuoja bendradarbiavimą su Kretingos 

socialinių paslaugų centru, Vaiko teisių apsaugos tarnybos, Kretingos Policijos komisariato 

Viešosios tvarkos skyriaus specialistais. Bendradarbiaujant pagalbos mokiniui specialistams, klasių 

auklėtojams, pedagogams organizuojamos ir vykdomos įvairios prevencinės priemonės: leidžiami 

teminiai stendai, vykdomos žalingų įpročių ir patyčių prevencijos priemonės, sėkmingai vykdoma 

socializacijos programa „Atrask save“, organizuota stovykla „Sniego gniūžtė“, „Savaitės be 

patyčių“, Tolerancijos dienos renginiai ir kt. Mokykla dalyvauja Lions Quest Paauglystės kryžkelių 

programoje. Mokykloje kryptingai ugdomi bendruomenės sveikos gyvensenos įgūdžiai. Visa tai 

leidžia daryti išvadą, kad mokykloje teikiama socialinė pagalba yra tinkama, tai vertinama kaip 

vienas stipriųjų mokyklos veiklos aspektų. 

           Paminėtina, kad socialinė pagalba būtų dar veiksmingesnė, jeigu mokykloje būtų sistemingai 

tiriamas ir analizuojamas socialinės pedagoginės pagalbos veiksmingumas, mokyklos, klasių 

stenduose būtų daugiau informacijos apie socialinės pagalbos aktualijas, galimybes gauti išorės 

specialistų pagalbą. 

Specialieji mokymosi poreikiai tenkinami vidutiniškai. Išvada grindžiama nevienodais atskirų 

veiklos rodiklių vertinimais: specialiųjų poreikių mokinių ugdymas vertinamas gerai, o gabiųjų 

vaikų ugdymas – patenkinamai – vertinamas kaip tobulintinas mokyklos veiklos aspektas. 

Vertinimo metu mokykloje mokėsi 150 mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių. 83 iš jų – 

turintys kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Pagalbos teikimą minėtiems mokiniams organizuoja ir 

koordinuoja Vaiko gerovės komisija, sudaryta iš mokyklos administracijos atstovų, pagalbos 

mokiniui specialistų, mokytojų. Šioje veikloje vadovaudamasi mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, mokyklos ugdymo planu, Vaiko 

gerovės komisijos darbo reglamentu, kitais teisės aktais ir dokumentais. Vaiko gerovės komisija 

sistemingai analizuoja specialiųjų ugdymo(-si) poreikių turinčių mokinių rezultatus, juos aptaria 

kartu su dalykų mokytojais, klasių auklėtojais. Specialioji pedagoginė pagalba dažniausiai teikiama 

specialistų (specialiųjų pedagogių, logopedo) kabinetuose dirbant individualiai, pogrupiais ir 

grupėmis, dalis – pamokose, kai pagalbą teikia dalyko mokytojas ir specialusis pedagogas. 

Specialioji (mokytojo padėjėjo) pagalba pamokose teikiama 9 mokiniams. Pagirtinas mokyklos 

siekis įtraukti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, į neformaliojo švietimo veiklą 

„Šypsenos klube“. Taip siekiama pagerinti jų savijautą mokykloje, sudaryti sąlygas patenkinti 

saviraiškos poreikius. 2011–2012 m. m. mokykloje organizuotas Žemaitijos zonos mokinių, 

turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, saviraiškos projektas „Kuriu ne tik sau“. Planuojama, kad 

projektas taps tęstiniu. Paminėtina, kad specialioji pedagogė nuo 2011 m. vadovauja Kretingos 

rajono logopedų, specialiųjų pedagogų metodiniam būreliui, yra IKT ir inovatyvių mokymosi 

metodų taikymo specialiajame ugdyme švietimo konsultantė. Specialistė dalijasi darbo patirtimi, 

skleidžia pažangias specialiojo ugdymo idėjas ne tik mokykloje, bet ir už mokyklos ribų. Iš 

pokalbių su Vaiko gerovės komisija paaiškėjo, kad ugdant specialiųjų poreikių turinčius mokinius 

stengiamasi bendradarbiauti su mokinių tėvais: jie nuolat informuojami apie vaikų pasiekimus ir 

problemas. Vizito metu pastebėta, kad pagalbos mokiniui specialistai geranoriškai bendradarbiauja 

su dalykų bei pradinių klasių mokytojais. Tačiau išsami stebėtų pamokų protokolų analizė parodė, 

jog pagalba mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, pamokose yra nepakankamai 

kryptinga ir nuosekli, šiems mokiniams stinga mokytojų dėmesio. Kaip teigiamas išimtis galima 

paminėti matematikos (7b,7c  (pat. l.), 8d kl.), istorijos (9a kl.), informacinių technologijų (9b (2 
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gr.) kl.), anglų k. (9b (1 gr.) kl.),  geografijos (7c kl.) pamokas. Tikėtina, kad pagalba specialiųjų 

poreikių mokiniams būtų veiksmingesnė, jei mokytojai pamokose skirtų didesnį dėmesį ugdymo 

turinio, tempų, metodų diferencijavimui ir individualizavimui, atsižvelgtų į skirtingus mokinių 

gebėjimus ir galimybes. Mokyklos administracijai vertėtų spręsti klausimą dėl sistemingos 

logopedo pagalbos teikimo Rūdaičių pradinio ugdymo skyriaus mokiniams. 

Gabieji mokiniai yra skatinami dalyvauti mokyklos kultūriniame gyvenime, savivaldoje, 

įsijungti į neformalųjį ugdymą, realizuoti savo gebėjimus rajone ir respublikoje organizuojamuose 

renginiuose, konkursuose, olimpiadose. Didelė dalis gabiųjų mokinių lanko meno ir sporto 

mokyklas. Pakankamai aukšti mokinių sportiniai ir meniniai pasiekimai rodo, jog ši veikla yra 

pakankamai tikslinga ir duodanti gerų rezultatų ne tik mokiniams, bet ir mokyklai. Tačiau nustatyta, 

kad kryptingam gabesniųjų mokinių ugdymui pamokose skiriamas nepakankamas dėmesys. Vizito 

metu užfiksuoti pavieniai gabesniųjų mokinių poreikių tenkinimo atvejai. Tai pastebėta 10a,10b (1 

gr.) kl. technologijų, 3a (1gr.), 5a (1gr.) kl. anglų k., 8e kl. matematikos pamokose. Didžiojoje 

daugumoje stebėtų pamokų gabesnieji mokiniai neišsiskyrė iš visų klasės mokinių: jie atliko tas 

pačias užduotis, jiems buvo skirti tokie pat namų darbai, jų gebėjimais nebuvo pasinaudota 

organizuojant visos klasės mokymosi veiklas. Pastarąsias vertintojų įžvalgas patvirtina pokalbiai su 

Vaiko gerovės komisijos ir Metodinės tarybos atstovais: diskusijos dalyviai pripažino, jog 

mokykloje per mažai dėmesio skiriama gabių mokinių atpažinimui ir kryptingam jų ugdymui. 

Mokyklos pateiktuose dokumentuose beveik neužfiksuota konkrečių įrodymų apie didesnį dėmesį 

gabiems mokiniams, išskyrus konsultacijų valandas, papildomą darbą po pamokų. Iš šių faktų 

daroma išvada, kad gabesniųjų vaikų ugdymas pamokose yra tobulintinas mokyklos veiklos 

aspektas. Gabių mokinių poreikiai būtų tenkinami geriau, jeigu būtų sukurta gabių mokinių 

atpažinimo ir ugdymo sistema, o pamokose mokytojai dažniau individualizuotų ir diferencijuotų 

užduotis, leistų minėtiems mokiniams individualiai pasirinkti veiklos tempą, mokymo(-si) būdus, 

atsižvelgtų į skirtingus mokinių mokymosi stilius, taikytų įvairesnius mokymo metodus. Pamokų 

metu vertėtų gabesniuosius mokinius įtraukti teikiant pagalbą mokymosi sunkumų turintiems klasės 

draugams. Taip būtų veiksmingiau tenkinami silpniau besimokančių mokinių poreikiai, plėtojamos 

socialinės bei komunikacinės gabesniųjų mokinių kompetencijos. 

Pagalba planuojant karjerą mokykloje vykdoma tinkamai, išskyrus pagalbą renkantis 

mokymosi kryptį. Šis rodiklis vertinamas patenkinamai. Mokinių galimybes pasirinkti tinkamą 

mokymosi kryptį menkina maža pasirenkamųjų dalykų pasiūla. Vizito metu nustatyta, kad 

mokykloje nepanaudojamos Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų 

mokiniams teikiamos galimybės pasirinkti mokiniui dalykų modulius pagal polinkius ir gebėjimus 

(modelio aprašas patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 

ISAK-715). Mokiniai įvardija, kad sprendimus dėl mokymosi krypties, tolesnių mokymosi 

galimybių jie priima patys. Pokalbių metu 9–10 klasių mokiniai teigė, kad atliekamos apklausos tik 

dėl neformaliojo ugdymo pasirinkimo, antros užsienio kalbos ir dorinio ugdymo mokymosi. 

Tikėtina, kad kryptingas mokinių individualių poreikių ir galimybių analizavimas, įvairesnė 

pasirenkamųjų programų pasiūla bei pagrindinio ugdymo programą baigiančių mokinių 

konsultavimas dėl tolesnės mokymosi krypties būtų naudingas daugumai mokyklą paliekančių 

mokinių.  

Mokykloje vykdomas pakankamai kryptingas profesinis švietimas. Organizuojant šią veiklą 

bendradarbiaujama su išorės institucijomis: kartu su Lietuvos mokinių informavimo ir techninės 

kūrybos centru įgyvendinamas projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir 

plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“,  siekiant supažindinti mokinius su  įvairiomis 

profesijomis, mokyti karjeros planavimo, bendraujama su Vakarų Lietuvos verslo kolegija, 

Klaipėdos teritorine darbo birža, aplinkosaugos, ekologiniai projektai vykdomi kartu su VĮ 

Kretingos miškų urėdija. Mokykloje parengta Ugdymo karjerai programa, kuri integruojama į 

klasės auklėtojų veiklą. Visų klasės auklėtojų darbo planuose numatyta veikla siekiant supažindinti 

mokinius su įvairiomis profesijomis ar orientuoti į profesijos pasirinkimą.  Pokalbių su  mokiniais 

metu paaiškėjo, kad klasės valandėlės yra įvairios: paskaitos, diskusijos, pokalbiai karjeros 
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planavimo temomis, siekiant mokinius supažindinti su įvairiomis profesijomis organizuojamos 

išvykos į įvairias įmones ir įstaigas. Kad būtų pagerinta profesinio švietimo kokybė, taikomos 

įvairios darbo formos ir metodai: organizuojami įvairūs renginiai, susitikimai, ekskursijos, 

įgyvendinamos įvairios neformaliojo ugdymo programos, vykdoma švietėjiška ir projektinės veikla.  

Didelis dėmesys profesiniam švietimui skiriamas ugdant mokinius neformaliai: suburta Moksleivių 

mokomoji bendrovė „Arbatinukas“, kurios veikla orientuota į mokinių verslumo ugdymą. Mokiniai 

patvirtino, kad visada gauna reikalingą informaciją dėl profesijos pasirinkimo: mokyklos 

bibliotekoje kaupiama medžiaga apie profesinį švietimą. Visa tai leidžia teigti, kad profesinis 

švietimas yra stiprusis mokyklos veiklos aspektas.  

Tėvų pedagoginis švietimas vertinamas gerai. Nustatyta, kad mokykla taiko šiuos 

informavimo, bendravimo su tėvais būdus: vyksta  reguliarūs ir tikslingi tėvų susirinkimai, kuriuose 

skaitomi pranešimai, mokytojai teikia individualias konsultacijas, informacija sklebiama 

elektroniniame dienyne. Tėvams organizuojamos atvirų durų dienos, kurių metu yra galimybė 

pasikalbėti su dalykų mokytojais, galima lankytis pamokose. Tačiau mokinių ir jų tėvų teigimu, šia 

galimybe pernai pasinaudojo tik keletas jaunesniųjų klasių mokinių tėvų. Vykdant tėvų švietimą,  

mokykloje yra sukurti lankstinukai: „Paauglystės krizės: kas, kodėl, kaip?“, „Hiperaktyvus vaikas 

namuose – patarimai tėvams“, „Dėmesio – penktokas“, „Vaikas nenori mokytis – patarimai tėvams“ 

bei pateikta informaciją apie mokyklos istoriją, šventes, pagalbos mokiniams teikimą. Mokykla 

organizuoja apklausas bei tyrimus, įvairias šventes, sporto varžybas, projektus, išvykas, į kurias yra 

įtraukiami ir mokinių tėvai. Statistiniais Mokinių ir jų tėvų nuomonių apie mokyklos veiklą tyrimo 

duomenimis, daugumai (85,2 proc.) tėvų mokykla suteikia pakankamai informacijos apie 

specialistų pagalbą, kuria gali pasinaudoti  vaikai (psichologo, socialinio pedagogo, logopedo ir kt.);  

94,2 proc. mokinių tėvų teigia, kad tėvų susirinkimai  įdomūs ir naudingi.  
 

5. MOKYKLOS STRATEGINIS VALDYMAS 

 

Mokyklos strateginis valdymas vertinamas vidutiniškai.  

Mokyklos strategija yra priimtina. Vykdydama veiklą mokykla vadovaujasi 2007–2013 m. 

strateginiu veiklos planu. Švietimo įstaigos veiklą reglamentuojančiame dokumente įvardinti 

prioritetai ir strateginiai tikslai dera su esminėmis 2003–2012 m. Valstybinės švietimo strategijos 

bei 2007–2013 m. Kretingos rajono savivaldybės strateginio plano nuostatomis, tai išryškina 

mokyklos veiklos strateginį kryptingumą: prioritetai siejami su ugdymo turinio kaita ir materialinės 

bazės stiprinimu, mokyklos veikla grindžiama bendruomeniškumo filosofija. Tačiau tenka 

konstatuoti, kad numatytoji mokyklos vizija įgyvendinta tik iš dalies. Pastaroji įžvalga grindžiama 

šiais pastebėjimais: 

 organizuojant ugdymą nepakankamai akcentuojamos prigimtinės individualios asmenybės 

galios ir gebėjimai (žiūr. „Mokymo ir mokymosi veiklos diferencijavimas”, 20 psl.); 

 mokykla netapo mikrorajono bendruomenės švietimo centru, įstaigos vaidmuo vietos 

bendruomenėje – neišskirtinis (žiūr. „Mokyklos vaidmuo vietos bendruomenėje, 20 psl.); 

 mokyklai suteiktas pagrindinės mokyklos statusas
1
. 

Mokyklos misija iš esmės atskleidžia įstaigos gyvavimo prasmę ir jos veiklą esamuoju laiku, 

bet joje neakcentuojamas mokyklos išskirtinumas kitų ugdymo įstaigų atžvilgiu. 

Strateginį mokyklos veiklos planą rengė direktoriaus įsakymu patvirtinta darbo grupė. 

Strategiškai planuojant veiklą, išsamiai išanalizuota mokyklos veiklos teisinė bazė, įstaigos 

organizacinė struktūra, žmogiškieji ir finansiniai ištekliai, planavimo, apskaitos, ryšių, vidaus audito 

ir kontrolės sistemos. Atlikta politinių, ekonominių, socialinių ir technologinių veiksnių (PESTE), 

aplinkos veiksnių bei vidinių išteklių (SSGG) analizė. Tačiau nustatyta, kad minėtieji instrumentai 

taikomi nepakankamai veiksmingai:  

                                                           
1
 Išvados formuluojamos analizuojant Strateginį mokyklos veiklos planą 2007–2013 m. Interaktyvus. Prieiga 

per: http://www.daujotomokykla.lt/veikla/planavimo-dokumentai 



23 

 

 atliekant PESTE analizę, per menkai akcentuojama analizuojamų veiksnių įtaka mokyklai, 

dažniausiai apsiribojama aktualių dokumentų, teisės aktų turinio aprašymu, nenumatant 

patvirtinto įsakymo/dokumento poveikio mokyklos veiklai (pvz.,  analizuojant socialinius 

veiksnius, pateikiamas 2004 m. priimtas LR išmokų vaikams įstatymas, tačiau analizėje 

neaptariama kokios įtakos minėtasis įstatymas daro/galimai darys mokyklos 

bendruomenei); 

 atlikta nepilna PESTE analizė, t. y. neanalizuoti edukaciniai veiksniai, kurių įtaka ugdymo 

įstaigai yra neabejotinai reikšminga; 

 atliekant SSGG analizę, nesilaikoma loginio nuoseklumo (kai kurie teiginiai prieštarauja 

vienas kitam, pvz.: kaip mokyklos stiprybė įvardintas veiksnys – „ugdymo turinio 

integruotas planavimas padeda optimizuoti mokinių mokymosi krūvius“, o kaip silpnoji 

mokyklos veiklos pusė – per didelis mokinių mokymosi krūvis ir tai, kad „mokykloje 

taikomos mokymosi krūvių reguliavimo priemonės neefektyvios“). 

Mokyklos veiklos prioritetai ir strateginiai veiklos tikslai yra konkretinami rengiant metinius 

veiklos planus, kurių struktūra ir pateikimo forma yra aiški, logiška: juose pateikiamos filosofinės 

mokyklos veiklos nuostatos, praėjusių metų veiklos planų įgyvendinimo analizė, einamųjų metų 

veiklos prioritetai, tikslai ir uždaviniai, uždavinių įgyvendinimo priemonių planas. Metiniuose 

veiklos planuose numatyti prioritetai, tikslai, uždaviniai bei priemonės daugeliu atvejų dera 

tarpusavyje. Nustatyta, kad formuluojant veiklos uždavinius atsižvelgiama į mokyklos veiklos 

įsisvertinimo duomenis (2011 m. tobulinti pasirinkti rodikliai: „Psichologinė pagalba“, „Socialinė 

pagalba“, „Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas“; todėl vienas iš keliamų uždavinių 2012–2013 

m. – „tobulinti kompleksinės pagalbos vaikui teikimą“ ir pan.). Tačiau mokyklos pateiktų 

dokumentų analizė, pokalbiai su Metodine taryba, pavieniais mokytojais atskleidė, kad skirtingų 

mokyklos veiklos planų ir darbo grupių ar individualių mokytojų planų dermė nėra aiški. Su 

mokyklos veiklos programos tikslais ir uždaviniais yra susipažinusi tik dalis bendruomenės narių, 

todėl tik dalis jų prisiima atsakomybę už programos įgyvendinimą. Konkreti metinių veiklos planų 

analizė rodo, kad dalis numatytų priemonių yra nepakankamai aiškios (pvz.: „vaiko gerovės 

komisijos veiklos vykdymas“, „naujai atvykusių mokinių adaptacijos aptarimas“ ir pan.), o 

uždavinio sėkmės kriterijai – dažnai nepamatuojami (pvz.: „planuota ir kryptingai vykdoma Vaiko 

gerovės komisijos veikla padės įgyvendinti tikslus, siekiant vaiko gerovės ir saugumo 

užtikrinimo“), kai kada – menkai susieti su mokinių ugdymo(-si) rezultatais („parengtas  mokinių 

budėjimo mokykloje tvarkos aprašas; tvarką ir drausmę palaikančių reikalavimų bei atskaitomybės 

aiškumas mokiniams“).  

Metiniai veiklos rezultatai aptariami ir analizuojami Mokytojų tarybos posėdžiuose. 

Mokykloje veikiančios darbo grupės, savivaldos institucijos, administracija rengia ataskaitas iš savo 

veiklos sričių apie praeitų mokslo metų veiklos programų įgyvendinimą bei planus kitiems mokslo 

metams. Pokalbiuose su administracija, metodinių būrelių vadovais paaiškėjo, kad dalis mokyklos 

uždavinių įgyvendinami nuosekliai, tačiau dalis jų – neįgyvendinti ir atidėti kitiems metams. 

Pastarąją įžvalgą patvirtina ir 2011–2012 m. veiklos programos įgyvendinimo analizė, pateikiama 

2012–2013 m. veiklos plane: kaip iš esmės įgyvendinti yra įvardijami tik 4 uždaviniai iš 11 

numatytųjų.  

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas yra priimtinas. Išvada grindžiama netolygia atskirų 

veiklos rodiklių kokybe: įsivertinimo procesas vertinamas kaip geras, o įsivertinimo rezultatų 

panaudojimas – patenkinamas. Ugdymo įstaiga savo veiklą įsivertina naudodamasi Bendrojo 

lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis. Pokalbiai su įsivertinimo 

grupės nariais, dokumentų analizė atskleidė, kad stengiamasi vykdyti visas numatytas veiklos 

įsivertinimo procedūras: sukuriamas veiklos planas, vykdomas platusis įsivertinimas bei atliekamas 

giluminis pasirinktos srities vertinimas, kuriamos iliustracijos, atliekami tyrimai, pateikiamos 

išvados bei rekomendacijos. Mokyklos vadovai skiria mokyklos veiklos įsivertinimo grupių 

vadovus, kurie patys formuoja savo komandas. Grupės nariai keičiasi kas 1–2 metai. Pasak 
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susitikime su išorės vertintojais dalyvavusių koordinacinės grupės narių, jie vadovauja įsivertinimo 

procesui, atlieka skirtus darbus. Darbo grupėse inicijuojamas iliustracijų kūrimas, nustatomi 

vertinimo objektai, šaltiniai, metodai ir priemonės, renkami ir apdorojami duomenys. Pasak 

įsivertinimo grupės narių, pasirenkant vertinimo metodus atsižvelgiama ir į tiriamo rodiklio 

specifiškumą. Tačiau dažniausiai duomenys renkami taikant anketavimo metodą, nors, akivaizdu, 

kad šis būdas neužtikrina objektyvaus veiklos įvertinimo, todėl formuluojant galutines išvadas, ne 

visuomet pavyksta pateikti aiškias rekomendacijas dėl mokyklos veiklos tobulinimo. Veiklos 

kokybės įsivertinimo rezultatai pristatomi ir aptariami Mokytojų ir Mokyklos tarybos posėdžiuose, 

metodinėse grupėse. Įsivertinimo rezultatai nėra skelbiami mokyklos tinklapyje, mokiniai su 

rezultatais nesupažindinami. Dalis įsivertinimo metu gautų rezultatų panaudojami planuojant 

tolimesnę mokyklos veiklą: numatant mokyklos veiklos tobulintinas sritis ir planavimo prioritetus 

kitiems mokslo metams bei mokyklos įvaizdžiui formuoti. 

Vadovavimo stilius vertinamas gerai. Mokyklai vadovauja kompetentingi vadovai, turintys 

reikiamų vadybinių žinių ir patirties. Savo darbe mokyklos vadovai naudojasi aktualia šiuolaikine 

informacija, geba organizuoti personalo darbą ir skatinti darbuotojų profesinį tobulėjimą. Vadovų 

priimami sprendimai ir vertinimai dažniausiai pagrindžiami asmeniniu stebėjimu bei patyrimu. 

Mokinių ir mokytojų teigimu, vadovų santykiai su mokyklos darbuotojais, mokiniais ir jų tėvais 

dažniausiai grindžiami savitarpio supratimu, pasitikėjimu, tolerancija, geranoriškumu, 

demokratiškumu. Mokyklos vadovai yra pasiskirstę funkcijomis: direktorius organizuoja darbuotojų 

komandinį darbą, skatina mokytojus kelti kvalifikaciją, aiškina mokyklos bendruomenei švietimo 

politikos nuostatas, rūpinasi mokyklos intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais. 

Direktoriaus pavaduotojos dirba darbo grupėse, organizuoja ir prižiūri ugdymo procesą, atlieka 

tyrimus, organizuoja prevencini darbą, projektus, skatina bendradarbiavimą. Nors direktorius šiai 

mokyklai vadovauja tik 2 metus, tačiau bendruomenė mokyklos vadovą neabejodami apibūdino 

kaip iniciatyvų, darbštų ir kryptingai siekiantį numatytų tikslų. Pokalbiuose metodinių grupių 

pirmininkai, Mokinių tarybos nariai patvirtino, kad mokyklos direktorius demonstruoja besąlygišką 

pasitikėjimą ir mokytojais, ir mokiniais, palaiko mokyklos bendruomenės narius, motyvuoja 

veiklai, leidžia pasireikšti iniciatyvoms. Tai skatina lyderystę. Lyderių savybės ryškiausiai 

formuojamos savivaldos institucijose: Mokyklos, Mokytojų, Metodinėje taryboje, švietimo 

darbuotojų profesinėje sąjungoje. Pokalbis su mokiniais parodė, kad Mokinių taryba yra ypač 

aktyvi, apjungianti ir ugdanti mokinius – lyderius. Pokalbiuose su Mokyklos ir Mokinių tarybomis, 

metodinėmis grupėmis išorės vertintojai įsitikino, kad įstaigos mikroklimatas tikrai palankus 

mokinių ir mokytojų lyderystei: mokykloje skatinamos ir palaikomos veiklių narių novatoriškos 

idėjos, sudarytos palankios sąlygos kiekvienam bendruomenės nariui siūlyti ir įgyvendinti pačias 

įvairiausias iniciatyvas, įgyvendinama veikla yra įvertinama. Visa tai skatina kaitą mokykloje, tai 

neabejotinai veda tobulėjimo link. Iš to daroma išvada, kad kaitą mokykloje skatinanti lyderystė yra 

vienas stipriųjų mokyklos veiklos aspektų. Siekiant aukščiausio pastarosios veiklos lygio, vertėtų 

užtikrinti vieną esminių tvariosios lyderystės principų – bendrą visų atsakomybę, kurios didžiąją 

dalį šiuo metu prisiima mokyklos vadovas. 

Personalo valdymas yra vidutiniškas. Iš bendro vertinimo konteksto išsiskiria personalo 

komplektavimas, kuris vertinamas gerai. Mokytojų ir aptarnaujančio personalo skaičius tenkina 

mokyklos bendruomenę. Mokykloje dirba nemažas skaičius mokytojų, turinčių aukštą kvalifikaciją 

ir būtinas kompetencijas, didelę pedagoginę patirtį: direktorius ir dvi pavaduotojos ugdymui turi 2-

ąją vadybinę kategoriją, pavaduotoja neformaliajam ugdymui – neatestuota, 16 mokytojų (įskaitant 

spec. pedagogę ir psichologo asistentę) turi įgiję mokytojo kvalifikaciją, 32 mokytojai – vyr 

mokytojo, 24 – metodininko ir net 4 mokytojai turi eksperto kvalifikaciją (kūno kult., rusų k., 

lietuvių k., technologijų mokytojai). STA duomenimis, 94,7 proc. tėvų pasitiki mokyklos 

mokytojais kaip dalyko specialistais. Rūdaičių pradinio ugdymo skyriui vadovauja skyriaus vedėja, 

turinti 2-ąją vadybinę kategoriją. Yra visiškai sukomplektuota pagalbos specialistų komanda: 

logopedas, 2 specialieji pedagogai, socialinis pedagogas, psichologo asistentas, 2 mokytojo 

padėjėjai. Mokykla turi optimalų kiekį aptarnaujančio personalo, gebančio tenkinti mokyklos 
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poreikius. Yra informacinių ir komunikacijų technologijų specialistas, kuris užtikrina savalaikį 

kompiuterių ir tinklo ryšio gedimų šalinimą, mokyklos tinklalapio priežiūrą. Tačiau vizito metu 

nustatyta, kad  Rūdaičių skyriuje trūksta logopedo ir psichologo. Turint galvoje, kad tai yra pradinio 

ugdymo skyrius, galima tvirtai teigti, jog logopedo pagalba mokiniams yra aktuali. 

Mokyklos administracija pagarbiai bendrauja su mokytojais, pedagoginę pagalbą teikiančiais 

specialistais, aptarnaujančiu personalu. 2004 metais yra pasirašyta dvišalė administracijos ir 

darbuotojų profesinės sąjungos sutartis, dabar ruošiama nauja. Mokyklos direktorius ieško įvairių 

skatinimo ir mokytojų telkimo formų. Už gerus veiklos rezultatus darbuotojai skatinami padėkos 

raštais, veiklos rezultatai aptariami individualiai ir darbo grupėse. Kiekvienam mokytojui, 

darbuotojui sudarytos sąlygos tobulinti kvalifikaciją ir įgyti būtinas kompetencijas, beveik visi turi 

po atskirą kabinetą vesti pamokoms ir joms ruoštis (išskyrus 7 mokytojus), visi gali naudotis 

internetu. Pokalbiuose su Mokyklos taryba, metodinėmis grupėmis išorės vertintojai įsitikino, kad 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytos žinios ir gebėjimai menkai panaudojami pedagoginėje 

praktikoje, tai pastebėta ir pamokose, nes ugdymas ir mokymasis pamokose vertinamas 

vidutiniškai. 

Mokykloje parengti darbuotojų  pareigybių aprašai bei darbo tvarkos taisyklės. Su šiais 

dokumentais supažindinti visi darbuotojai. Aiškūs mokytojų darbo krūvio paskirstymo kriterijai – 

atsižvelgiama į kvalifikaciją, patirtį ir darbuotojų pageidavimus. Mokykloje krūvio skirstymas, 

naujų darbuotojų priėmimo procedūros nepažeidžia valstybės reglamentuojančių dokumentų ir 

lygių galimybių principo. 26 (30 proc.) mokytojai dirba šioje mokykloje 20 ir daugiau metų. Vizito 

metu nustatyta, kad organizuojant personalo darbą direktoriaus įsakymu sudaromos ilgalaikės darbo 

grupės (planuoti mokyklos veiklą, įsivertinti veiklos kokybę, koordinuoti metodinių grupių veiklą ir 

pan.), tačiau pokalbiuose su bendruomenės nariais bei metodine taryba neišryškėjo, kad būtų 

sudaromos trumpalaikės komandos iš anksto nenumatytoms problemos spręsti. Be to, pokalbiuose 

su bendruomenės nariais paaiškėjo, kad mokykloje nepakankamai vertinama gerosios patirties 

sklaida. 

Materialinių išteklių valdymas neblogas, o lėšų vadyba vertinama gerai. Mokyklos vadovai 

supranta mokyklos valdymo finansinį mechanizmą ir tvarko pagal savivaldybės bei valstybės 

reglamentuotą tvarką. Pagrindiniai mokyklos finansavimo šaltiniai: Mokinio krepšelio, 

savivaldybės (aplinkos), pajamų (specialiųjų programų), privalomojo sveikatos draudimo fondo 

lėšos, 2 proc. GPM. Dalį lėšų mokykla geba prisitraukti per projektinę veiklą (2011 m. – 1,5 tūkst. 

Lt; 2012 m. – 4,0 tūkst. Lt.). Akivaizdu, kas lėšų valdymui turi įtakos objektyvūs aplinkos veiksniai 

(savivaldybės biudžetas): 2012 m. mokinio krepšelio lėšų trūko darbo užmokesčiui ir socialinio 

draudimo įmokoms, vadovėlių fondo atnaujinimui, mokymo priemonėms bei kvalifikacijos kėlimui. 

Negaunant pakankamo finansavimo iš savivaldybės biudžeto, didėja įsiskolinimai už komunalines 

paslaugas, nepakanka pinigų renginių organizavimui. 2012 m. planuojama gauti 52,4 tūkst. Lt iš 

specialiųjų programų (valgyklos, salių nuoma ir t. t.), iš jų – 60 proc. išleidžiama ikimokyklinio 

ugdymo grupių vaikų mitybai, pailgintos dienos grupės auklėtojos darbo užmokesčiui. Iš pokalbių 

su mokyklos bendruomene paaiškėjo, kad mokyklos direktorius pristato mokyklos biudžetą. 2 proc. 

GPM lėšų paskirtį nustato Mokyklos taryba.  

Iš pokalbių su mokyklos vadovais, mokytojais ir mokiniais paaiškėjo, kad materialiniai 

ištekliai iš dalies atitinka mokyklų aprūpinimo standartus ir mokyklos poreikius. Mokyklos 

bendruomenės nariai turi vienodas galimybes naudotis mokyklos materialine baze.  Pagal Švietimo 

ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro koordinuojamos Mokyklų tobulinimo programos 

projektus „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“, „Bendrojo lavinimo 

mokyklų modernizavimas“ mokykla aprūpinta įvairia įranga, baldais, mokomosiomis 

kompiuterinėmis programomis. Per pastaruosius penkerius metus mokyklos materialinė bazė 

atnaujinta ir praturtinta kompiuteriais, stacionariais projektoriais, įsigyta mokomųjų kompiuterinių 

priemonių. Bibliotekoje-skaitykloje įrengtos 7 kompiuterizuotos darbo vietos su internetine prieiga, 

įdiegta bibliotekų informacinė sistema MOBIS. Mokykla turi 65 pavadinimų mokomąsias 

programas, 3 interaktyvias lentas, 21 projektorių, kiekviename kabinete yra kompiuteris, veikia 
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intranetas. Tačiau vizito metu iš 159 stebėtų  užsiėmimų tik 42 pamokose (26,4 proc.) turima IKT 

buvo panaudota tinkamai ir tikslingai. Tai stebėta 7c,d kl. anglų k. (aukštesnis lygis), 10 a,b kl. 

technologijų (1 grupė), 7b kl. tikybos (1 grupė), 5a,c kl. gamtos ir žmogaus, 2–4 kl. (Rūdaičių sk.) 

pasaulio pažinimo ir matematikos, 4b kl. dailės ir technologijų, 8c kl. ekonomikos ir verslumo, 9c 

kl. matematikos pamokose. Mokymo patalpų, aplinkos pritaikymas mokytis, informacijos šaltinių ir 

mokymosi priemonių kiekis, jų tinkamumas ir panaudojimo veiksmingumas stebėtose pamokose 

pateiktas 9 lentelėje.  

 

Mokymosi aplinkos kokybės vertinimas 

                                                                                                                                        9 lentelė 

Labai gerai Gerai  Patenkinamai  Prastai  

11 pamokų  63 pamokos  81 pamoka 4 pamokos 

7 proc.  39,6 proc. 50,9 proc. 2,5 proc. 

 Dalyje (46,6 proc.) pamokų mokiniai mokėsi aplinkoje, kurioje mokytojai tinkamai ir 

tikslingai naudojo mokymo patalpas, mokymo priemones ir kitus informacijos šaltinius. Tai stebėta 

2a, 4b kl. matematikos, 1–3 kl. (Rūdaičių sk.) lietuvių k., 6a, 9c kl. anglų k. (2 grupė), 10a,b kl. 

muzikos pamokose.  

Ugdymo procesas, neformalusis švietimas ir renginiai vyksta pakankamai jaukioje ir saugioje 

aplinkoje, atitinkančioje bendruomenės poreikius: STA duomenimis, 92,8 proc. mokinių teigia, jog 

mokykla yra jauki ir tvarkinga. Pakanka mokymosi vietų mokiniams ir darbo vietų mokytojams. 

Pastatą sudaro trys korpusai –  iš jų du yra renovuoti. Dėl nebaigtos renovacijos mokykla neturi 

leidimo – higienos paso (Rūdaičių ir Klibių pradinio ugdymo skyriai minėtus leidimus turi). 

Bibliotekos-skaityklos ir sporto salės patalpos taip pat nerenovuotos, tačiau reikalingas remontas 

pastato pamatams. Mokykla neturi stadiono, todėl sportuojama šalia esančiame Kretingos miesto 

stadione. 50 proc. mokyklinių suolų reikia keisti naujais, nes suolai seni, neatitinka Lietuvos 

higienos normos HN 21:2011. Vertinant patalpų būklę ir jų naudojimą būtina pasakyti, kad 

Rūdaičių pradinio ugdymo skyriaus pastato būklė, estetinis vaizdas, patalpų panaudojimas yra labai 

geri.  
 

 


