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LIETUVOS KURCIvJv IR NEPRIGIRDINCIvJv UGDYⅣ IO CENTRO
VEIKLOS KOKYBESISIVERTINIMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos kurdiqjq ir neprigirdindiqiq ugdymo centro (toliau - Centro) veiklos kokybes

isivertinimo tvarkos apra5as (toliau -Apra5as) reglamentuoja Centro veiklos kokybes isivertinimo
(toliau - {sivertinimas) tiksl4, uZdavinius, principus, organizavimo bld4.

2. ApraSas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2016

m. kovo 29 d. isakymu Nr. V-267 ,,Del mokyklos, fgyvendinandios bendrojo ugdymo programas,

veiklos kokybes fsivertinimo metodikos patvirtinimo", Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta

Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodZio 21 d. isakymu Nr. V- 1308,

Mokyklos savgs vertinime naudojamq tyrimo instrumentq koncepcija 2009 m., bei Centro sukaupta

patirtimi.
3. Apra5as reglamentuoja mokyklos veiklos kokybes isivertinimo tiksl4, uZdavinius,

principus, modeli ir jo taikym4.
4. Veiklos kokybes isivertinimo paskirtis - padeti Centro vadorui vykdyi Svietimo

stebesen4: naudojantis apibreZtomis sritimis, temomis ir veiklos rodikliais isivertinti Centro

teikiamo ugdymo ir Svietimo b[klg ir priimti pagrfstus sprendimus, uZtikrinandius mokyklos veiklos
tobulinim4.

5. Centro veiklos kokybes fsivertinimas ')Ta organizuojamas kaip nuolatinis,
nenutrukstantis, duomenimis gristas reflektavimo.procesas, itraukiantis visus Centro bendruomends

narius.

6. Apra5e vartojamos s4vokos:

Mokyklos veiklos kokyb6s isivertinimas - yra sistemingas veiklos ir rezultatq naudingumo

tyrimas, padedantis nustatyti, kaip pasiekiami Centro strateginio plano, metines veiklos programos

(plano) tikslai ir kokius tikslus mokykla gali kelti planuodama ateities veiklas.

[sivertinimas - procesas, kurio metu Centro bendruomends nariai analizuoja mokyklos
veiklos kokybg.

Platusis isivertinimas - visq mokyojq bendruomenes nariq Centro veiklos ivertinimas
pagal Vertinimo lygiq skalg, teikiantis informacij4 apie Centro veiklos kokybg, padedantis

suformuluoti Centrq veiklos problemas.

Centro bendruomend ugdyiniai, ugdytiniq tevai, mokyojai, ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai, direktord, jos pavaduotojai.

Veiklos kokyb6s lygis - kiekybine kokybes iSraiSka.

Tema - Centro veiklos srities detalesnis, patikslinantis aspektas.

Veiklos rodiklis Centro veiklos matmuo, kurio vertg nustato pati progimnazija.

Veiklos sritis -Centro veiklos kokybes aspektas.



Iliustracija - veiklos rodiklio lygio poZymiq apra5ymas, sukuriantis prielaidas konkredios

mokyklos savitumui ir ie5koj imams atskleisti.

II SKYRIUS
CENTRO \TEIKLOS KOKYBES ISIVERTINIMO TIKSLAI

7. [sivertinimo tikslas - kurti Centr4 kaip nuolat tobulejandi4 ir besimokandi4 orgarizacij1,
siekiandi4 kiekvieno ugdytinio paZangos:

7.1. pletoti duomenimis gristo Centro valdymo kult[r4;
7.2. stiprinti Centro bendruomenes nariq isipareigojim4 ugdymo kokybei ir atsakomybg,

taikant fsivertinim4 kaip kasdieng praktik4 - savistab4, refleksij4, dialog4;

7.3. i Centro tobulinimo procesus itraukti visus bendruomends narius, kitas suinteresuotas

grupes.

III SKYRIUS
CENTRO VETKLOS KOKYBES ISTVERTTNTMO UzOAVTNTAT rR pRrNCrpAr

8. Centro veiklos kokybes isivertinimo uZdaviniai:

8.1. nustatyti mokyklos veiklos kokybes sekmes bei trukdZius, tobulintinas sritis;
8.2. drauge su Centro bendruomends kreipti veiklas taip, kad jos lemtq ugdymo(si)

Siuolaiki5kum4 ir kokybg;

8.3. remiantis Centro veiklos kokybes isivertinimo rezultatais, priimti bendrus sprendimus
del bltinq veiksmq, gerinant Centro veikl4;

8.4. remiantis Centro veiklos kokybes fsivertinimo rezultatais, rengti ir koreguoti Centro
strateginius, metinius veiklos, ugdymo(si) planus;

8.5. sudaryti s4lygas visiems Centro bendruomends nariams, reflektavus savo ir Centro
veikl4, susitelkti siekiant nuolatinio vertybemis grfsto ugdymo(si) proceso tobulinimo;

8.6. sudarl'ti s4lygas visai Centro bendruomenei, socialiniams partneriams sistemingai,
argumentuotai ir rezdtatyviai diskutuoti apie ugdyiniq asmenybes ugdym4(si) ir mokym4si;

8.7. pripaLinti mokyojq meistriSkum4 ir ger4sias praktikas kaip tinkamus pavyzdZius
Centro bendruomenes, Centro kaip organizacijos augimui;

8.8. stiprinti Centro bendruomenes nariq tapatumo jausm4, atsakomybg uZ viso Centro
veiklos kokybg;

8.8. teikti Centro steigejui ir bendruomends nariams patikim4 ir iSsami4 informacij4 apie
visq Centro veiklos sridiq kokybg.

9. Centro veiklos kokybes isivertinimas remiasi Siais principais: bendradarbiavimo,
kUrybi5kumo, atsakingumo, objektyr,umo, tvarios ir pasidalyosios lyderystes mokymui(si),
humani5kumo, demokrati5kumo, konfi dencialumo bei tolerancij os.

IV SKYRIUS
CENTRO ISIVERTINIMO ORGANIZAVIMAS

10. Centro veiklos kokybes isivertinimo rykdym4 inicijuoja Centro vadovas, remdamasis
Metodines tarybos ir Centro tarybos rekomendacijomis ir siulymais, suburia veiklos kokybes

isivertinimo vykdymo grupg, paskiria koordinatoriq (stebesenos specialist4), sudaro s4lygas veiklos
kokybe s i sivertinimui r,ykdyi, j o r ezultatams panaudoti.



1 1. Centro veiklos kokybes isivertinimas vykdomas Siais etapais:

o pasirengimas,

o isivertinimas ir paZangaNMVA;
o platusisisivertinimas,
. pasirinktos srities analize - giluminis isivertinimas,
o atsiskaitymas ir informavimas.
12. Pasirengimo metu suburiama veiklos kokybes isivertinimo vykdymo darbo grupe, kuri

planuoja, organizuoja ir koordinuoja vis4 veiklos kokybes fsivertinimo proces4:

12.1. parcngia Centro veiklos kokybes isivertinimo plan4 (fsivertinimo tikslai; dalyviai ir jq
funkcijos; duomenq Saltiniai; iliustracijos arba duomenq interpretavimo kriterijai; vertinimo eigos

planas);

12.2. atnaujina Centro veiklos rodikliq paai5kinimus, kurie kiekvienais metais atnaujinami,
atsiZvelgiant i Centro ekonomini, socialini, kulturini kontekst4, tradicijas ir darbo organizavimo
bld4, Centro strateginf plan4;

12.3. prireikus organintoja Centro bendruomends diskusijas arba mokymus apie

fsivbrtinimo modelio taikym4, |sivertinimo svarb4, naud4 Centro bendruomenei.
13. Kasmet vykdoma praejusiq mokslo metq isivertinimo ir paZangos NMVA analize:
13.1. Centro isivertinimo ir paZangos anketos atsakymq aptarimas;

13.2. mokiniq apklausos organizavimas ir atlikimas;
13.3. tevq apklausos organizavimas ir atlikimas;
13.4. mokiniq ir ter,.q apklausq rezultab4pristatymas Centro bendruomenei;
13.5. praeitq mokslo metq fsivertinimo ir paZangos NMVA anketos pateikimas.

15.1. Platusis isivertinimas atliekamas ne rediau nei kas 5 metus kasmet, naudojantis IQES
online frankiu platformoje pateiktu klausimynu, kuris parengtas pagal 2016 metq isivertinimo
metodika:

14.1. kiekvienas mokytojq bendruomenes narys individualiai ivertina Centro veikl4 pagal
visus mokyklos veiklos rodiklius, naudodamasis rodikliq paai5kinimais ir remdamasis savo
nuomone bei patirtimi pagal vertinimo lygiq skalg (naudojamas IQES online irankis);

14.2.lsivertinimo grupe apdoroja ir i5analizuoj4rezultatus ir jais remdamasi nustato Centro
veiklos stipri4sias ir tobulintinas sritis, nustatomi 1-3 probleminiai rodikliai;

14.3. rezultatus pristato Centro bendruomenei, kuri analizuodama, tardamasi nusprendZia,
koki4 veiklos sriti, veiklos rodikli ar konkredi4 problem4 pasirinkti giluminiam isivertinimui.

15. Pasirinktos srities analize - giluminis isivertinimas vykdomas keliais etapais:
o iliustraciiq krlrimas,

o duomenq rinkimas,
o dokumentq ir kitq Saltiniq lapq pildymas.

15.1. Giluminio isivertinimo metu {sivertinimo grupe planuoja ir vykdo pasirinktos Centro
veiklos problemos ivertinimo darbus.

15.2. inicijubja ir koordinuoja antrojo ir ketvirtojo lygio iliustracijq k[rimE, atsiZvelgiant i
ataskait4, visq Centro bendruomenes nariq susitarim4 del jq;

15.3. nustato vertinimo objektus, Saltinius, metodus, priemones ir kt.;
15.4. organizuoja duomenq rinkim4. Rinkdami duomenis naudojasi Centre atliekamq

tyrimq, analizir4 medZiaga bei Centro savgs vertinimo instrumentq naudojimo rekomendacijomis,
pateiktomis NMVA;

15.5. apdoroja ir analizuoja surinktus duomenis;



15.6. Centro bendruomenei pateikia isivertinimo rezultatus, i5skirdama Centro veiklos
stiprybes, silpnybes, galimybes ir gresmes (SSGG); suformuluojama Centre egzistuojanti problema

ar kelios problemos, susitariama del prielasties ir pasekmes rodikliq, veiklos tobulinimo prioritetq
(Centro taryba priima nutarim4 del tobulintinq ro dikliq) ;

15.7. Centro bendruomend bendru sutarimu sudaro problemos / -q sprendimo plan4 ir
numato jo [gyvendinimo Zingsnius.

16. Atsiskaitymas ir informavimas apie Centro veiklos kokybes isivertinimo rezultatus:

16.1. Veiklos kokybes fsivertinimo grupe ir Centro vadovas atsiskaito Centro bendruomenei

apie veiklos kokybes isivertinimo vykdymo procesQ ir rezultatus;

16.2. Veiklos kokybes isivertinimo rczultatai naudojami sudarant strategini Centro plan4 ir
metinf Centro veiklos planq, siejami su pedagogq veiklos vertinimu.

V SKYRIUS
LAUKIAMI REZULTATAI

19. Centro bendruomene gerai informuota apie reali4 visq Centro veiklos sridiq b[klE.
20. Sustiprejusi visq bendruomenes nariq atsakomybe uZ Centro veikl4.
21. fsivertinant veikl4 uZtikrinamas profesionalumas ir ugdymo bei kitq Centro veiklq

kokybe.

22.Darbrotojai turi galimybes priimti sprendimus ir dalyvauti planuojant istaigos veikl4.

YI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. UZ Centro veiklos kokybes isivertinimo vykdymq gali blti skiriami priedai prie
atlyginimo.

23. Veiklos kokybes isivertinimo vykdymo metu gauti duomenys yra konfidenciali Centro
informacija. Centras savo nuoZi[ra gali veiklos kokybes isivertinimo rykdymo duomenis teikti
kitiems asmenims ar institucij oms.


