
1 
 

   

NACIONALINĖ ŠVIETIMO AGENTŪRA 

KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOS VEIKLOS  

TEMINIO IŠORINIO VERTINIMO ATASKAITA (IŠRAŠAS) 

 

VILNIUS 

2022-05-11 Nr. A-17 

 

ĮVADAS 

  Kauno Pilėnų progimnazijoje 2022 m. balandžio 11–14 dienomis NŠA iniciatyva atliktas progimnazijos teminis veiklos kokybės 

išorės vertinimas. Išorinio vertinimo tikslas - įvertinti įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo kryptingumą progimnazijoje. 

   Vertintojai stebėjo pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies formaliojo ugdymo veiklas, darbuotojų ir mokinių bendravimą pamokose 

ir per pertraukas, kalbėjosi su mokiniais, mokytojais, darbuotojais. Stebėta 51 pamoka. Vertinimo metu septyni mokytojai sirgo. Vertintojai 

dalyvavo pokalbiuose su Mokyklos tarybos, Metodinės tarybos, Mokinių tarybos, Vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK), progimnazijos veiklos 

kokybės įsivertinimo (toliau – VKĮ) grupės nariais, specialistais (psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, mokytojo 

padėjėjas), 5–8 klasių vadovais, progimnazijos vadovais.  

  Vertintojai analizavo progimnazijos veiklos dokumentus, Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (toliau – NMPP) 4 ir 8 klasių 

ataskaitas, Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS), Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – NŠA) informaciją, NŠA Kauno 

Pilėnų progimnazijos mokinių, tėvų ir pedagogų nuomonės apie įtraukiojo ugdymo įgyvendinimą mokykloje tyrimą (toliau – NŠA tyrimas), 

mokyklos pirminę (toliau – MPI), savininko Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus (toliau – SPI) pateiktą, interneto 

svetainėje skelbiamą informaciją, stebėjo kasdienį mokyklos gyvenimą, kalbėjosi su bendruomenės nariais.   

   Remiantis teminio vertinimo analizės duomenimis, išskirti ir progimnazijai pristatyti stiprieji ir tobulintini progimnazijos veiklos 

aspektai, skatinantys įtraukties visiems sampratos įgyvendinimą. Vertinimo sprendimai yra priimti bendru išorės vertintojų komandos nutarimu.   

Vertintojų komanda nuoširdžiai dėkoja Kauno Pilėnų progimnazijos vadovų komandai bei visai bendruomenei už konstruktyvų bendradarbiavimą 

ir šiltą bendravimą.  

  

I. KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOS KONTEKSTAS 

  

   1980 m. įsteigta 42-oji vidurinė mokykla, kuri vėliau pavadinta Kauno Pilėnų vidurine mokykla. 2005 m. sujungtos Kauno Pilėnų ir 

Kauno „Aukuro“ vidurinės mokyklos. 2015 m. mokykla tapo pagrindine, 2017 m. – Kauno Pilėnų progimnazija. Pagal mokinių skaičių 

progimnazija antra Eigulių seniūnijoje, kurioje be vidurinį ugdymą teikiančių įstaigų, yra dar 2 progimnazijos, 4 pradinės ir 12 ikimokyklinių 

įstaigų.   
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   Progimnazija vykdo pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programas. Mokykloje mokosi 547 mokiniai: 13 1–4 klasių komplektų, 

vidutinis klasės dydis – 22,4 mokiniai ir 9 5–8 klasių komplektai, vidutinis klasės dydis – 28 mokiniai. Neformaliojo vaikų švietimo programas 

lanko – 257 mokiniai (47 proc.). Mokykloje mokosi 52 specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) mokiniai, kurie mokosi bendrojo ugdymo 

klasėje, jiems parengtos individualizuotos ir pritaikytos programos. SUP mokinių, turinčių nedidelių poreikių, skaičius didėja. Mokykloje mokosi 

5 mokiniai iš Ukrainos. Socialinę paramą (nemokamą maitinimą) gauna 4 proc. mokinių.  

   Progimnazijoje dirba 44 pedagogai, kurie turi reikiamą išsilavinimą. Siekiant užtikrinti pagalbą įvairių poreikių mokiniams, 

specialistų komandoje – psichologas, socialinis pedagogas, logopedas (0,5 etato ), specialusis pedagogas (0,5 etato), mokytojo padėjėjas, numatyta 

dar vieną mokytojo padėjėjo pareigybę steigti iš „Kokybės krepšelio“ projekto lėšų.   

   Progimnazijos bendruomenė nuo 2022 m. dalyvauja Europos Sąjungos socialinio fondo lėšomis finansuojamame projekte „Kokybės 

krepšelis“. Projekto veiklos tobulinimo plano uždaviniai (pvz., užtikrinti kiekvieno mokinio pasiekimų gerėjimą sudarant palankias mokymosi 

sąlygas ir galimybes mokytis pagal savo galias) ir veiklos atliepia įtraukiojo ugdymo sampratos nuostatas.   

 

II. ĮTRAUKIOJO UGDYMO ĮGYVENDINIMO KRYPTINGUMAS MOKYKLOSE:  

STIPRIEJI IR TOBULINTINI MOKYKLOS VEIKLOS ASPEKTAI   

  

STIPRIEJI PROGIMNAZIJOS VEIKLOS ASPEKTAI  

  

• Progimnazijos vizija, orientuota į kiekvieno mokinio ugdymą, priimtina bendruomenės nariams (1.1.1. – 3 lygis).   

• Paveikus informacinių komunikacinių technologijų naudojimas pamokoje, skatinantis skirtingų poreikių mokininių motyvacijos ir 

pažangos augimą (1.1.5. – 3 lygis).  

• Tinkamas įtraukiam ugdymuisi sąlygų supratimui ir mokymuisi sudarymas pradinėse klasėse (2.2.2. – 3 lygis).  

• Švietimo pagalbos specialistų veikla, įgalinanti tinkamą įtraukiojo ugdymo įgyvendinimą progimnazijoje (2.1.5. – 3 lygis).  

• Įtrauki bendradarbiavimo kultūra (2.2.4. – 3 lygis).  

  

TOBULINTINI PROGIMNAZIJOS VEIKLOS ASPEKTAI  

  

• Kompetencijų ugdymas pamokoje, skatinantis skirtingų poreikių mokinių ūgtį (2.1.1. – 2 lygis).  

• Visų mokinių įtraukimas į mokymosi procesą (2.2.1. – 2 lygis).  

• Pasiekimų vertinimas pamokoje, siekiant kiekvieno mokinio pažangos pagal jo poreikius ir galias (2.3.2. – 2 lygis).  
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III. ĮSIVERTINIMO VEIKSMINGUMO MOKYKLOS PAŽANGAI ĮVERTINIMAS  

  

   Veiklos kokybės įsivertinimas progimnazijoje atliekamas pagal Mokyklų, įgyvendinančių bendrojo ugdymo programas, veiklos 

kokybės įsivertinimo metodiką (2016-03-29 įsakymas Nr. V-267). Iš pokalbio su veiklos kokybės įsivertinimo (toliau – VKĮ) grupės nariais, NŠA 

ir progimnazijos informacijos paaiškėjo, kad veiklos kokybės įsivertinimas atliekamas kasmet pagal rekomenduojamus įsivertinimo etapus. VKĮ 

grupės sudėtis dvejus metus nesikeitė, nariai pasiskirstę funkcijomis, kuruoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Darbo grupės narių nuomone, 

veiklos kokybės įsivertinimas yra svarbus.  

   Remiantis gautais duomenimis, išgryninamos tobulintinos progimnazijos veiklos sritys, formuluojamos išvados, rekomendacijos 

veiklai planuoti ir tobulinti, kurias VKĮ grupė pristato Mokytojų tarybos posėdžiuose, Mokyklos tarybai. Pagrindiniai duomenų rinkimo būdai – 

dokumentų analizė, anketinės apklausos. Mokytojai atlieka platųjį įsivertinimą kasmet, grupės nariai pritaria, kad verta ieškoti įvairesnių duomenų 

rinkimo metodų (pvz., interviu, pokalbis). 2020 m. analizuoti rodiklio 2.2.2. Ugdymo organizavimas raktiniai žodžiai: diferencijavimas, 

individualizavimas, suasmeninimas; įvairovė; klasės valdymas. Remiantis duomenimis išgryninti prioritetai, pvz., dirbti taikant mokymosi 

paradigmą, planuoti ir vykdyti 5–7 minučių kiekvienos pamokos refleksiją, pateiktos rekomendacijos, pvz., kiek galima labiau pažinti mokinius, 

įvertinti jų skirtybes, <...> pagal tai organizuoti ugdymą, skatinti mokinių dalyvavimą renkantis užduotis, mokymosi būdus ir tempą. Išorės 

vertinimo metu fiksuota, kad tai išlieka aktualiais pamokos kokybės gerinimo aspektais. 2021 m. analizuoti 2.4.2 rodiklio Mokinių įsivertinimas 

raktiniai žodžiai: dialogas vertinant, įsivertinimas kaip savivoka.  

   Remiantis VKĮ grupės rekomendacijomis, koreguotas Kauno Pilėnų progimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos 

aprašo VIII skyrius Mokinių pažangos ir pasiekimų įsivertinimas ir fiksavimas, patobulinta pažangos fiksavimo tvarka „Asmeninė ūgtis“ (1–4 kl.), 

„Pažangos įsivertinimo lentelės“ ir „Mokinio lūkesčiai mokykloje“ (5–8 kl.), parengtas pristatymas „Mokinių individualios pažangos stebėjimo 

sistema“. Atlikus mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikių analizę, inicijuoti mokymai: seminaras „Mokinio individualios pažangos stebėsena, 

fiksavimas ir įsivertinimas“ (19 val.), mokytojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo programoje „Mokinio individualios pažangos praktika 

mokykloje: stebėsena, pasiekimų gerinimas ir į(si)vertinimas“ (40 val.).   

   Progimnazijoje sudarytos tinkamos sąlygos dalyvauti įsivertinime, teikti siūlymus, planuoti ugdymą tariantis metodinėse bei darbo 

grupėse. Siekiant veiksmingesnio veiklos kokybės įsivertinimo poveikio ugdymo(si) kokybei, VKĮ grupei verta konkretinti rekomendacijas (pvz., 

organizuojant pamokas individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turinį) susitariant dėl konkrečių priemonių ir terminų, analizuoti suplanuotų 

priemonių įgyvendinimo veiksmingumą, išryškinant sąsajas tarp dalyvių atskaitomybės ir tobulinimo bendraveikos, analizuoti grįžtamojo ryšio ir 

įsivertinimo poveikį mokiniui, mokytojui ir vadovams, siekiant kiekvieno mokinio pažangos.   

 


