NEMAKŠČIŲ MARTYNO MAŽVYDO GIMNAZIJA
GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO PLANAS
2018 M.
TIKSLAS
Atlikti gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą.
UŽDAVINIAI
1. Rinkti, apdoroti ir analizuoti gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus.
2. Teikti gimnazijos bendruomenės nariams išsamią informaciją apie gautus įsivertinimo
rezultatus
3.

Remiantis gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais, priimti bendrus sprendimus

gerinant gimnazijos veiklą.
ĮSIVERTINIMO ETAPAI
I etapas – įsivertinimo plano parengimas (įsivertinimo proceso aptarimas, gimnazijos bendruomenės
informavimas apie įsivertinimą)
II etapas

- pasirengimas įsivertinimui (metodų ir būdų pasirinkimas, klausimynų parinkimas,

papildymas)
III – pasirinktos srities giluminis įsivertinimas (vertinimo metodų, instrumentų numatymas,
duomenų rinkimas, gautų duomenų padorojimas ir analizė, ataskaitos rengimas ir pristatymas
gimnazijos bendruomenei).
IV etapas – atsiskaitymas ir informavimas (ataskaitos apie gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo
procesą ir rezultatus parengimas)
VEIKLOS ĮSIVERTINIMO INSTRUMENTAI
1.

Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo

metodika, patvirtinta Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu
Nr. V-267.
2. www.iqesonline.lt.
3. Gimnazijos parengti klausimynai, pažangumo , lankomumo ataskaitų duomenys.
Platusis įsivertinimas 2018 m. nenumatytas.
VEIKLA

Eil.Nr.
1.

Veikla
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo

Data
Sausio mėn.

grupės formavimas
2.

Įsivertinimo plano aptarimas ir

Atsakingas
Gimnazijos direktorė
Irena Jankevičienė

Vasario mėn.

Direktoriaus

paskelbimas gimnazijos bendruomenei

pavaduotoja ugdymui
Irena Griškienė

3.

Darbo grupės pasitarimas. Pasirengimas

Vasario mėn.

Direktoriaus

vykdyti giluminį įsivertinimą. Klausimynų

pavaduotoja ugdymui

pasirinkimas pagal pasirinktus rodiklius.

Irena Griškienė,
įsivertinimo grupės
nariai

4.

Giluminio įsivertinimo srities pristatymas

Kovo mėn.

Gimnazijos tarybai.

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
Irena Griškienė

5.

Giluminio įsivertinimo atlikimas.

Balandžio –

Direktoriaus

Rezultatų analizė.

gegužės mėn.

pavaduotoja ugdymui
Irena Griškienė,
įsivertinimo grupė

6.

7.

Rezultatų pristatymas gimnazijos

Birželio mėn.

Direktoriaus

bendruomenei. Rekomendacijų gimnazijos

pavaduotoja ugdymui

veiklos kokybei gerinti pateikimas

Irena Griškienė

Pasirengimas „Bendrojo ugdymo mokyklų

Spalio mėn.

2017-2018 m.m. (2018 m.) įsivertinimo ir

Įsivertinimo grupės
nariai

pažangos anketos“ pildymui.
8.

Mokinių (nuo 5 kl.) ir mokinių tėvų (1-12

Lapkričio mėn.

kl.) apklausos atlikimas www.iqesonline.lt

Įsivertinimo grupės
nariai

sistemoje.
9.

10.

Apklausos rezultatų analizė, pateikimas

Gruodžio mėn.

Direktoriaus

gimnazijos bendruomenei, „Bendrojo

pavaduotoja ugdymui

ugdymo mokyklų 2016-2017 m.m. (2017

Irena Griškienė,

m.) įsivertinimo ir pažangos anketos“

įsivertinimo grupės

pildymas ir pateikimas NMVA.

nariai

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo

Gruodžio mėn.

plano įgyvendinimo analizė.

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
Irena Griškienė,
įsivertinimo grupės
nariai

_______________________________

