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          2013 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. TS-327

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLŲ
VEIKLOS KOKYBĖS IŠORĖS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kėdainių rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų veiklos kokybės išorės
vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų
švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų (toliau – NŠM) veiklos kokybės
išorės vertinimo (toliau – išorės vertinimas) organizavimą ir vykdymą.

2. Šiuo Aprašu savo veikloje vadovaujasi  Kėdainių rajono savivaldybės administracijos
Švietimo skyrius (toliau – Švietimo skyrius), NŠM, išorės vertintojų grupė.

3. NŠM  išorės  vertinimas  yra  švietimo  priežiūros  dalis,  kurios  paskirtis  yra  stebėti
švietimo prieinamumą ir  veiklos  kokybę, skatinti  NŠM veiklos  tobulinimą,  siekiant  geresnės
ugdymo(si) kokybės ir geresnių mokinių rezultatų.

4. NŠM išorės vertinimas yra:
4.1. veiklos  kokybės  vertinimo  sistemos,  kurios  pagrindas  ir  svarbiausias  mokyklos

veiklos kokybę užtikrinantis veiksnys yra vidaus įsivertinimas, dalis;
4.2. formuojamasis  įstaigoje  vykstančių  procesų  vertinimas,  vykdomas  pagal  NŠM

veiklos rodiklius ir teikiantis informaciją, reikalingą NŠM veiklai koreguoti ir jos rezultatams
gerinti.

5. Išorės vertinimas vykdomas vadovaujantis  Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu,
kitais neformalųjį švietimą reglamentuojančiais teisės aktais ir šiuo Aprašu.

6. Apraše vartojamos sąvokos: 
6.1. išorės  vertintojas  –  asmuo,  apmokytas  tikslingai  ir  profesionaliai vykdyti  NŠM

išorės vertinimą ir vykdantis išorės vertinimą. Išorės vertintojas negali dirbti vertinamoje NŠM;
6.2. išorės vertintojų grupė – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

įsakymu sudaryta išorės vertintojų grupė konkrečios NŠM veiklai vertinti. Šiai grupei vadovauja
paskirtas grupės vadovas;

6.3. veiklos  stebėjimo  protokolas  –  specialios  formos  protokolas,  kuriame  išorės
vertintojas fiksuoja informaciją apie stebimą veiklą (1, 2 priedai);

6.4. vertintojo užrašai – popierine ir(ar) elektronine forma parengti sąsiuviniai surinktai
informacijai ir duomenims fiksuoti;

6.5. NŠM įsivertinimas – procesas, kurio metu NŠM bendruomenės nariai  analizuoja
NŠM veiklos kokybę ir ją vertina pagal mokyklos pasirinktą ir susitartą formą;

6.6. NŠM veiklos sritys – vertinami NŠM veiklos aspektai, kuriuos sudaro į temas ir
sritis suskirstyti veiklos rodikliai (3, 4 priedai);

6.7. veiklos  rodiklis  –  NŠM  veiklos  matmuo,  kurio  vertę  pagal  veiklos  kokybės
vertinimo lygius nustato išorės vertintojų grupė;

6.8. veiklos kokybės vertinimo lygis – kiekybinė kokybės išraiška.
7. Kitos  tvarkos  Apraše  vartojamos  sąvokos  atitinka  Lietuvos  Respublikos  švietimo

įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2011, Nr. 38-1804) vartojamas sąvokas.

II. IŠORĖS VERTINIMO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

8. Išorės  vertinimą  organizuoja  Švietimo  skyrius pasitelkdamas  NŠM  išorės
vertintojus, švietimo konsultantus, kurie yra parengti šiam darbui.

9. Išorės vertinimas organizuojamas etapais:
9.1. parengiamieji darbai;



9.2. NŠM veiklos vertinimas;
9.3. vertinimo apibendrinimas, ataskaitos rengimas ir jos derinimas su NŠM;
9.4. veiklos vertinimo ataskaitos NŠM pateikimas ir aptarimas.
10. Švietimo skyrius, organizuodamas NŠM išorės vertinimą, atlieka šias funkcijas: 
10.1.  inicijuoja, planuoja ir organizuoja išorės vertinimą Kėdainių rajono savivaldybės

tarybos įsteigtose NŠM, siūlo įtraukti numatomas vertinti NŠM į rajono savivaldybės trejų metų
strateginį veiklos planą.

10.2. informuoja ir konsultuoja NŠM ir kitus išorės vertinime dalyvaujančius asmenis;
10.3. sudaro išorės vertintojų  grupę iš  5 narių,  siūlo grupės vadovą;  grupė tvirtinama

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu;
10.4. rengia dokumentus, būtinus šiai veiklai atlikti;
10.5. pateikia  išorės  vertintojų  grupės  parengtą  išorės  vertinimo  ataskaitą  NŠM

direktoriui;
10.6. nustato išorės vertinimo ataskaitų formas;
10.7. analizuoja išorės vertinimo ataskaitas, atrenka, fiksuoja ir teikia informaciją apie

NŠM veiklos kokybę; 
10.8. bendradarbiaudamas  su  NŠM  direktoriumi  ir  mokytojais,  inicijuoja  veiklos

gerosios patirties sklaidą; 
10.9. stebi,  analizuoja  ir  konsultuoja  NŠM  pažangą,  organizuoja  pakartotinį  išorės

vertinimą NŠM per vienus metus po vykusio išorės vertinimo, jeigu išorės vertinimo metu bent
viena veiklos sritis buvo įvertinta 1 lygiu ir nebuvo pastebima pažanga.

11. NŠM veiklos išorės vertinimą vykdo išorės vertintojų grupė: 
11.1. Grupės vadovas, organizuodamas išorės vertinimą:
11.1.1. prieš  10  darbo  dienų  iki  vertinimo  pradžios  NŠM  direktoriui  praneša  išorės

vertinimo datą, susitaria dėl keitimosi informacija, suderina apsilankymo įstaigoje datą; 
11.1.2. aptaria su NŠM direktoriumi įstaigos veiklos įsivertinimo rezultatus ir kaip bus

organizuojamas išorės vertinimas;
11.1.3. analizuoja  surinktą  informaciją,  prireikus  papildomai  tikslina  informaciją,

bendraudamas su NŠM direktoriumi, kitais išorės vertinime dalyvaujančiais asmenimis;
11.1.4. sudaro stebimų veiklų tvarkaraštį informacijai rinkti. Stebimų veiklų tvarkaraštis

NŠM bendruomenei neskelbiamas;
11.1.5. supažindina  išorės  vertintojų  grupės  narius  su  stebimų  veiklų  tvarkaraščiais,

paskiria vertinimo sritis ir(ar) temas;
11.1.6. paskutinę  vertinimo  dieną  NŠM  mokytojų  bendruomenei  pristato  išorės

vertintojų grupės pirmines išvadas – stipriuosius ir tobulintinus NŠM veiklos aspektus;
11.1.7. iki Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme nurodytos

datos parengia išorės vertinimo ataskaitos projektą ir teikia jį NŠM direktoriui;
11.1.8. gavusi iš NŠM išorės vertinimo ataskaitos projekto komentarus ir argumentus,

su išorės vertintojų grupės nariais per 4 darbo dienas juos aptaria, prireikus koreguoja ataskaitą;
11.2. Išorės vertintojų grupės narių funkcijos: 
11.2.1. analizuoja pirminę  informaciją  apie NŠM ir  atliktos  analizės  duomenis  teikia

išorės vertintojų grupės nariams;
11.2.2. vertina grupės vadovo paskirtas NŠM veiklos sritis ir(ar) temas;
11.2.3. vertinimo metu stebi,  renka duomenis pagal  NŠM veiklos rodiklius,  fiksuoja,

analizuoja, interpretuoja ir vertina NŠM veiklą (pamokas, projektus, renginius ir kt.). Duomenis
fiksuoja veiklų stebėjimo protokoluose ir vertintojų užrašuose. Vykdo tėvų (globėjų, rūpintojų),
mokinių, mokytojų apklausas, bendrauja su NŠM savivaldos institucijomis; 

11.2.4.  veiklą įvertina pagal NŠM veiklos kokybės vertinimo lygius (5 priedas);
11.2.5. didesnę  laiko  dalį  skiria  ugdymo  procesui  stebėti,  susitikimams  su  NŠM

mokytojų  bendruomene  ir  kitais  darbuotojais,  tėvais  (globėjais,  rūpintojais)  ir  mokiniais,
savivaldos institucijų atstovais, kitais suinteresuotais asmenimis. Likęs laikas naudojamas NŠM
surinktos informacijos analizei, apibendrinimui ir vertinimui;



11.2.6. stebi ugdytinių ir su jais dirbančių mokytojų veiklą. Stebimos ne mažiau kaip dvi
kiekvieno mokytojo veiklos, išskyrus tuos atvejus, jei mokytojas pageidauja daugiau; 

11.2.7. po kiekvienos stebėtos veiklos nurodo mokytojui ne mažiau kaip 3 stipriuosius ir
ne  daugiau  kaip  2  tobulintinus  veiklos  aspektus,  turinčius  įtakos  mokinių  pasiekimams.
Mokytojo  pageidavimu,  išsamiau  veiklas  aptarti  galima  išorės  vertintojų  grupės  nario  ir
mokytojo sutartu laiku po veiklos;

11.2.8. baigiantis vertinimui, grupės nariai  susitaria dėl NŠM vertinimo išvadų, priima
patikimais  duomenimis  grįstus  sprendimus,  pristato  savo  pastebėjimus  ir  įžvalgas,  parengia
paskirtos srities ir(ar) temų išorės vertinimo ataskaitos projektą su išvadomis, rekomendacijomis,
siūlymais ir teikia jį grupės vadovui; 

11.2.9. aptaria,  įvertina  kartu su grupės vadovu ataskaitą,  prireikus ją koreguoja,  kai
NŠM pateikia išorės vertinimo ataskaitos projekto komentarus;

11.2.10. saugo visų mokyklos duomenų, ypač susijusių su konkrečių mokytojų veikla,
konfidencialumą;

11.2.11. stebi ugdymo proceso eigą, negali būti šio proceso dalyviai.
12. Išorės vertintojai turi stengtis sumažinti išorės vertinimo proceso sukeliamą įtampą

NŠM bendruomenės nariams. Išorės vertintojai pirmiausia turi paisyti mokyklos bendruomenės
interesų. 

13. NŠM direktoriaus funkcijos:
13.1. gavęs pranešimą apie planuojamą išorės vertinimą, supažindina NŠM bendruomenę

su išorės vertinimo paskirtimi, organizavimo tvarka;
13.2. pateikia  vertintojų  grupės  vadovui  reikiamus  vertinimui  dokumentus  ir  kitą

informaciją;
13.3. sudaro sąlygas NŠM bendruomenei ir išorės vertintojų grupei bendradarbiauti; 
13.4. gavęs  išorės  vertinimo  ataskaitos  projektą,  supažindina  su  juo  NŠM  mokytojų

bendruomenę ir per 5 darbo dienas raštu gali pateikti  NŠM bendruomenės komentarus išorės
vertintojų  grupės vadovui.  NŠM bendruomenės komentaras  pridedamas prie išorės vertinimo
ataskaitos;

13.5. inicijuoja išorės vertinimo ataskaitos pristatymą bendruomenės nariams;
13.6. panaudoja išorės vertinimo rezultatus, planuodamas ir tobulindamas NŠM veiklą; 
13.7. per  30  darbo  dienų  nuo  išorės  vertinimo  ataskaitos  gavimo  dienos  parengia  ir

pateikia Švietimo skyriui veiklos tobulinimo planą. 
14. NŠM mokytojai, dalyvaudami išorės vertinime:
14.1. sudaro sąlygas vertinimo metu išorės vertintojų grupės nariui(-ams) stebėti ugdymo

proceso veiklas;
14.2. pateikia  ugdymo  procesą  stebėsiančiam  išorės  vertintojų  grupės  nariui  trumpą

kontekstinę  informaciją  apie  veiklą  (temą  ir  uždavinius),  kitą  mokytojo  nuožiūra  svarbią
informaciją  (pvz.:  apie  gabius,  specialiųjų  poreikių,  turinčius  elgesio  problemų  ir  kitus
ugdytinius ir pan.);

14.3. susipažįsta  su  ataskaitos  projektu  ir  per  3  darbo  dienas  gali  pateikti  savo
komentarus NŠM direktoriui; 

14.4. teikia siūlymus NŠM direktoriui dėl įstaigos veiklos tobulinimo. 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. NŠM išorės  vertinimas  gali  būti  finansuojamas  iš  valstybės,  rajono  savivaldybės
biudžeto ir kitų lėšų.

16. Išorės vertintojų darbas apmokamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatyta tvarka.

17. Už Aprašo įgyvendinimą ir  kontrolę  yra atsakingas  Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

________________________



Kėdainių rajono savivaldybės 
neformaliojo švietimo mokyklų veiklos 
kokybės išorės vertinimo tvarkos aprašo 
1 priedas

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOS VEIKLOS STEBĖJIMO PROTOKOLAS

Išorės vertinimo data: _____________

Veiklos uždavinys Mokytojo vardas, pavardė 

Programos pavadinimas 

Ugdytinių grupė / amžius 
Ugdytinių skaičius sąraše
Ugdytinių skaičius veikloje 
Veiklos tema 

Išorės vertinimo grupės narys
Ugdymo tikslų ir uždavinių 
konkretumas 
Ugdymo turinio planavimas 
ir atskleidimas 
Ugdymo būdų ir metodų 
parinkimas ir taikymas 
Ugdymo(si) medžiagos 
parinkimas, tinkamas 
kūrimas
Partnerystė veikloje, pagalba
vaikui 
Ugdytinių pasiekimų ir 
pažangos vertinimas 

Veiklos rezultatas/poveikis 

______________________



Kėdainių rajono savivaldybės 
neformaliojo švietimo mokyklų veiklos 
kokybės išorės vertinimo tvarkos aprašo 
2 priedas

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO
UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS STEBĖJIMO PROTOKOLAS

       Išorės vertinimo data: _____________
Veiklos uždavinys Mokytojo vardas, pavardė

Programos / dalyko pavadinimas

Mokinių klasė / grupė
Mokinių skaičius klasės / grupės sąraše
Mokinių skaičius užsiėmime
Veiklos tema

Išorės vertinimo grupės narys
Ugdymo tikslų ir veiklos 
formų tinkamumas

Gebėjimas ir noras ugdytis.
Pasirengimas veiklai

Mokytojo ir mokinio 
bendradarbiavimas.
Pagalba mokiniui

Vertinimas kaip pažinimas 
ir informavimas. 
Įsivertinimas

Klasės / grupės 
mikroklimatas ir valdymas

Ugdymo(si) aplinka

Veiklos rezultatas/poveikis 



Kėdainių rajono savivaldybės 
neformaliojo švietimo mokyklų veiklos 
kokybės išorės vertinimo tvarkos aprašo
3 priedas

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOS VERTINIMO SRITYS, TEMOS IR VEIKLOS RODIKLIAI 

Sritis Temos Veiklos rodikliai Rodiklių paaiškinimai 
1. Mokyklos
kultūra

1.1. Etosas ir 
pažangos siekiai 

1.1.1. Tradicijos ir ritualai Pasikartojančios Mokyklos gyvenimo formos, kurios kuria Mokyklos
unikalumo,  jos  veiklos  bei  siekių  tęstinumo  ir  priklausymo
bendruomenei, turinčiai istoriją, jausmą. Tradicijų kūrimas.

1.1.2. Tapatumo jausmas Ugdytinių ir personalo priklausymo mokyklai jausmas. Pasitenkinimo
ar  didžiavimosi  šia  priklausomybe  lygis.  Dėmesys  kultūriniams
skirtumams, lygių galimybių sudarymas.

1.1.3. Bendruomenės santykiai, 
mikroklimatas 

Ugdytinių tarpusavio, personalo tarpusavio bei ugdytinių ir personalo
santykių pobūdis: geranoriškumo, pagarbos, pasitikėjimo, solidarumo,
mandagumo ir kt. lygis. Psichologinė mokyklos atmosfera. Saugumo ir
ramybės  lygis.  Bendruomeniškumas:  sutelktumas,  sutarimas,
nusiteikimas siekti bendrų tikslų, veiklos krypties bendrumas. 

1.1.4. Mokyklos atvirumas ir 
svetingumas

Tėvų ir  kitų mokyklos bendruomenės narių priėmimo ir santykių su
jais kultūra. Atvirumas dialogui.

1.1.5. Mokyklos kaip organizacijos 
pažangos siekis

Mokyklos tobulėjimo siekiai. Besimokančios organizacijos bruožai. 

1.2. Tvarka 1.2.1. Darbo tvarka ir taisyklės Mokyklos  veiklos  ritmingumas,  pastovumas,  stabilumas.  Tvarką  ir
drausmę palaikančių reikalavimų aiškumas ir apibrėžtumas. Taisyklių
ir kitų reikalavimų visuotinumas, teisingumas, priimtinumas.

1.2.2. Aplinkos jaukumas Aplinkos tinkamumas mokytis, bendrauti ar ilsėtis (kabinetai, grupės,
svetainė,  kitos  bendrosios  erdvės).  Šilumos  suteikiančių  elementų  ir
švaros bei tvarkos derinys, estetiškumas.

1.3. Mokyklos 
ryšiai 

1.3.1. Partnerystė su kitomis 
institucijomis

Bendravimas ir bendradarbiavimas su kitomis mokyklomis, švietimo ir
kultūros centrais, policija, sąjungomis, draugijomis ir kt. Partnerystė su
užsienio institucijomis, mokinių ir mokytojų dalyvavimas tarptautinėse
mainų programose, projektuose.

1.3.2. Mokyklos įvaizdis ir viešieji Visuomenės  ir  bendruomenės  žinios  apie  Mokyklą  ir  požiūris  į  ją.



ryšiai Mokyklos  įvaizdžio  kūrimas:  informavimo  apie  Mokyklos  veiklą
kultūra. 

2. Ugdymas 
ir ugdymasis

2.1. Ugdymo 
turinys

2.1.1. Programų atitiktis valstybės 
nustatytiems kriterijams, vaikų 
ugdymosi poreikiams ir interesams

Mokykloje  parengta  ugdymo programa  atitinka  valstybės  nustatytus
reikalavimus, vietos bendruomenės poreikius. Planuojama ir vykdoma
veikla  dera  su  Mokyklos  ugdymo  programa,  užtikrina  ugdymo
tęstinumą,  yra orientuota į visuminį vaiko ugdymą.  Ugdymo turinys
siejamas su ugdytinių patirtimi, interesais, praktiniais poreikiais. 

2.1.2. Pasirenkamosios programos Pasirenkamųjų programų pasiūlos ir paklausos atitiktis. 
2.1.3. Ugdymo programos Programų, ilgalaikių ir  trumpalaikių planų dermė.  Jų sistemiškumas,

kryptingumas,  turinio  realizavimo  požymių  nuoseklumas.  Numatytų
ugdyti kompetencijų dermė. 

2.2. Ugdomosios 
veiklos 
tikslingumas, 
veiksmingumas ir
rezultatyvumas

2.2.1. Ugdymo(si) tikslų ir uždavinių 
numatymas. Ugdymo turinio planavimas

Tikslų siejimas su gyvenimo aplinka,  vaikų gebėjimais ir poreikiais,
rezultatais  ir  vertinimu.  Užsiėmimai,  rezultatai  siejami  su  tolesniu
ugdymu ir ugdymųsi.

2.2.2. Ugdymo(si) būdų, metodų ir 
ugdomosios medžiagos parinkimas

Akivaizdi ugdymo(si) būdų ir metodų įvairovė atsižvelgiant į ugdytinių
amžių,  jų  poreikius,  ugdymosi(si)  stilių  ir  kita.  Ugdomoji  medžiaga
patraukli,  įvairi,  atitinkanti  vaikų  poreikius  ir  galias.  Naudojami
alternatyvūs informacijos šaltiniai ugdymo turiniui perteikti.

2.2.3. Grupės valdymas, ugdymo(si) 
aplinkos kūrimas.

Kuriama ugdomoji aplinka ir mikroklimatas, įvairių poreikių ugdytinių
veiklai skatinti. Sudaromos sąlygos vaikų saviraiškai ir kūrybiškumui
plėtoti. Valdomi grupėje vykstantys procesai. 

2.2.4. Laiko ir išteklių naudojimas. Racionaliai  naudojama  grupės  erdvė,  veiklos  laikas,  pasirenkamas
tinkamas tempas. Ugdymo(si ) krūvių derinimas su ugdytinių galiomis.

2.3. Ugdytinių 
pasiekimų 
vertinimas

2.3.1. Pasiekimų ir pažangos vertinimo 
formų, būdų ir metodų numatymas

Mokytojas  naudoja  programoje  numatytas  vertinimo  formas,  stebi
vaikus,  fiksuoja  pastebėjimus,  analizuoja  ir  pasižymi  išvadas  apie
vaikų pasiekimus.

2.3.2. Vertinimas kaip informavimas Tėvų (globėjų) informavimo apie vaikų sėkmę ugdantis dažnumas ir
kokybė. Informavimo procedūrų apibrėžtumas. Informavimo tikslai.

2.4. Vaiko 
pasiekimų 
kokybė

2.4.1. Vaiko daroma pažanga įvairiais 
amžiaus tarpsniais

Sukurta  veiksminga  vaikų  pasiekimų  vertinimo  sistema,  laiduojanti
vaikų ugdymo(si) pažangą. Pasiekimų rezultatai panaudojami tikslingai
ir veiksmingai.

2.4.2. Vaiko pasiekimų kokybė 
priešmokykliniame amžiuje

Sukurta ir veikia ugdytinio asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo,
rezultatų  analizavimo  ir  panaudojimo  sistema.  Vaikų  pažanga
akivaizdi,  atitinkanti  priešmokyklinio ugdymo standartą,  mokytojų ir



tėvų lūkesčius.
2.4.3. Specialiųjų poreikių vaikų 
ugdymosi pažanga

Akivaizdi  specialiųjų  poreikių  vaikų  daroma  pažanga.  Pilnai
panaudojamos  visos  specialiųjų  poreikių  vaikų  ugdymo  galimybės
laiduoja ugdymosi pažangą.

3. Pagalba 
vaikui ir 
šeimai

3.1. Rūpinimasis 
ugdytiniais

3.1.1. Bendroji rūpinimosi ugdytiniais 
politika

Mokyklos  susitarimai  dėl  pagalbos  ugdytiniams  ir  jų  apsaugos  nuo
prievartos, nusikalstamumo, žalingų įpročių ir jų laikymasis. Personalo
pasidalijimas rūpinimosi pareigomis ir savo atsakomybės suvokimas.
Pagalbos priemonių dermė ir jų tikslingumas.

3.1.2. Vaiko saugumo ir sveikatos 
užtikrinimas

Ugdytinių saugumo, savigarbos, pasitikėjimo savimi, savarankiškumo
ir  lygių  galimybių  užtikrinimas.  Veikianti  sveikatos  stiprinimo  ir
fizinio aktyvumo skatinimo sistema.

3.2. Pedagoginė, 
psichologinė ir 
socialinė pagalba

3.2.1. Pedagoginė pagalba Ugdymo(si)  palaikymas:  konsultavimas,  adaptacija,  ugdymosi
sunkumų,  elgesio  sutrikimų  turintiems  vaikams.  Ugdymo
diferencijavimas  ir  individualizavimas  atsižvelgiant  į  ugdytinių
gebėjimus ir galimybes. Emocinio saugumo užtikrinimas 

3.2.2. Psichologinė ir socialinė pagalba Dėmesys  ugdytinių  psichologinėms  problemoms  ir  jų  sprendimas.
Psichologinės  pagalbos  paklausos  ir  pasiūlos  atitiktis.  Lankstumas
organizuojant  psichologinę  pagalbą.  Mokyklos  informuotumo  apie
ugdytinių  socialines  problemas  lygis.  Socialinės  pagalbos
organizavimas Mokykloje.

3.2.3. Pagalba specialiųjų ugdymosi 
poreikių vaikams

Mokyklos  pasirengimas  specialiųjų  poreikių  ugdytinių   integracijai.
Ugdytinių  specialiųjų  ugdymosi  poreikių  tenkinimas.  Specialiųjų
ugdymosi  poreikių  nustatymo  veiksmingumas.  Specialiųjų  poreikių
ugdytinių  ugdymo  organizavimo  veiksmingumas.  Mokytojams  ir
tėvams (globėjams) teikiama specialistų pagalba. 

3.2.4. Šeimai teikiamų paslaugų 
įvairovė

Teikiamos  paslaugos  tenkina  šeimos  poreikius.  Mokyklos
organizuojamas tėvų (globėjų) pedagoginis, psichologinis ir su vaiku
ugdymu susijęs švietimas yra skirtas padėti šeimai.

4. Mokyklos
valdymas

4.1. Mokyklos 
strategija

4.1.1. Mokyklos vizija, misija ir tikslai Vizijos, misijos, tikslų kūrimo būdai. Jų visuotinumo ir priimtinumo
Mokyklos bendruomenei laipsnis.

4.1.2. Planavimo procedūros Mokyklos  bendruomenės  dalyvavimas  planuojant  Mokyklos  veiklą.
Mokytojų bendradarbiavimas.

4.1.3. Planų kokybė ir dermė Įsivertinimo  ir  vertinimo  išvadų  naudojimas  pagrindžiant  strateginį
planą. Strateginio ir metinio plano dermė. Planų sąsajos su regiono ir



šalies  strateginiais  prioritetais.  Ryšys  su  ankstesniųjų  metų  planų
įgyvendinimo rezultatais. 

4.1.4. Plano įgyvendinimas ir jo 
poveikis

Plano  įgyvendinimo  lygis  ir  įtaka  Mokyklos  bendruomenės
sutelktumui ir Mokyklos raidai.

4.2. Mokyklos
įsivertinimas 

4.2.1. Įsivertinimo procesas Mokytojų bendruomenės dalyvavimo vertinant Mokyklos veiklą lygis.
Personalo  santykiai  vertinimo  metu.  Vertinimo  proceso  sukelti
santykių, sutelktumo, susikalbėjimo, požiūrio į darbą pokyčiai.

4.2.2. Įsivertinimo rezultatų naudojimas Įsivertinimo  ir  kitų  Mokyklos  vertinimo  išvadų  analizavimas  ir
naudojimas planuojant ir tobulinant Mokyklos veiklą.

4.3. Vadovavimo 
stilius

4.3.1. Valdymo demokratiškumas Sprendimų  priėmimo  būdai  ir  kultūra.  Mokyklos  savivalda.  Tėvų
(globėjų) įtraukimas į Mokyklos valdymą ir veiklą. 

4.3.2. Lyderystė mokykloje Iniciatyvos  ir  atsakomybės  pasiskirstymas  mokykloje.  Lyderiai  ir
sąlygos jiems augti. Vidurinės grandies vadovų aktyvumas ir vaidmuo
Mokykloje.

4.4. Personalo 
valdymas

4.4.1. Personalo komplektavimas Mokyklos  personalo  skaičiaus,  išsilavinimo  ir  kvalifikacijos
pakankamumas. Trūkstamų darbuotojų paieškos politika ir įdarbinimo
principai.

4.4.2. Dėmesys personalui Pagarba  personalui,  skatinimas  ir  sąlygų  sudarymas  tobulinant
kvalifikaciją.  Personalo  patirties  panaudojimas.  Pradedančiųjų  dirbti
globa ir mokymas. 

4.4.3. Personalo darbo organizavimas Komandinio darbo skatinimas ir komandų darbo tikslingumas. Pareigų
ir  darbo  krūvių  paskirstymas.  Aptarnaujančiojo  personalo  veiklos
veiksmingumas.  

4.5. Materialinių 
išteklių valdymas

5.5.1. Lėšų vadyba Biudžetinių  lėšų  ir  pajamų  gaunamų už  teikiamas  paslaugas  ir  kitų
pajamų panaudojimas. Pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas ir kitų
pajamų (fondų, projektų ir pan.) pritraukimas.

4.5.2. Turto vadyba Materialinių išteklių kiekis, tinkamumas, pritaikymas, atnaujinimas ir
turtinimas,  jų  prieinamumas  ir  naudojimo  veiksmingumas.
Informacijos šaltinių įvairovė, jų prieinamumas ir panaudojimas.

4.5.3. Patalpų naudojimas Racionalus  mokyklos  ploto,  vidinių  ir  išorinių  erdvių,  patalpų
pritaikymas ir naudojimas ugdymo procesui.

________________________________



Kėdainių rajono savivaldybės 
neformaliojo švietimo mokyklų veiklos 
kokybės išorės vertinimo tvarkos aprašo
4 priedas

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ 
VERTINIMO SRITYS, TEMOS IR VEIKLOS RODIKLIAI 

      Sritis Temos Veiklos rodikliai Rodiklių paaiškinimai
1.Mokyklos 
kultūra

1.1. Etosas 1.1.1. Vertybės ir tradicijos Vertybės, kurios sukuria mokyklos charakterį ar dvasią. Pasikartojančios
mokyklos  gyvenimo  formos,  kurios  kuria  mokyklos  unikalumo,  jos
veiklos  ar  siekių  tęstinumo  bei  priklausymo  bendruomenei,  turinčiai
istoriją, jausmą. Tradicijų kūrimas.

1.1.2. Bendruomenės 
santykiai 

Mokinių  tarpusavio,  personalo  tarpusavio  bei  mokinių  ir  personalo
santykių  pobūdis:  geranoriškumo,  pagarbos,  pasitikėjimo,  solidarumo,
mandagumo ir kt. lygis. Psichologinė mokyklos atmosfera. Saugumo ir
ramybės  lygis.  Bendruomeniškumas:  sutelktumas,  sutarimas,
nusiteikimas siekti bendrų tikslų, veiklos krypties bendrumas.

1.1.3. Mokyklos atvirumas ir 
svetingumas

Tėvų ir kitų mokyklos bendruomenės narių priėmimo ir santykių su jais
kultūra. Atvirumas dialogui.

1.1.4. Grupių (klasių) 
mikroklimatas

Mokinių santykiai ir savijauta klasėse. Klasės mikroklimato palankumas
mokymuisi. 

1.2. Pažangos siekiai 1.2.1. Mokymosi pasiekimų 
lūkesčiai

Kiekvieno mokinio skatinimas siekti aukščiausio jam įmanomo lygio.

1.2.2. Mokyklos kaip 
organizacijos pažangos siekis

Mokyklos tobulėjimo siekiai. Besimokančios organizacijos bruožai. 

1.3. Tvarka 1.3.1. Darbo tvarka ir 
taisyklės

Mokyklos  veiklos  ritmingumas,  pastovumas,  stabilumas.  Mokytojų  ir
mokinių  drausmingumas  ir  susitarimų  laikymasis.  Tvarką  ir  drausmę
palaikančių reikalavimų aiškumas ir apibrėžtumas. 

1.3.2. Pageidaujamo elgesio 
skatinimas

Palankaus  emocinio  klimato  mokytis  kūrimas.  Skatinimų  sistema
mokykloje. 

1.3.3. Edukacinės erdvės 
jaukumas

Edukacinės erdvės tinkamumas mokytis, bendrauti ar ilsėtis (kabinetai,
biblioteka  ir  skaitykla,  kitos  bendrosios  erdvės).  Šilumos  suteikiančių
elementų ir švaros bei tvarkos derinys, estetiškumas.



1.4. Mokyklos 
partnerystė ir viešieji
ryšiai

1.4.1. Mokyklos vaidmuo 
vietos bendruomenėje

Mokyklos funkcijos, reikšmė, svarba ir statusas bendruomenėje.

1.4.2. Partnerystė su kitomis 
institucijomis

Bendravimas  ir  bendradarbiavimas  su  kitomis  mokyklomis  bei
institucijomis, reikšmingomis mokyklos veiklai. Partnerystė su užsienio
institucijomis. 

1.4.3. Mokyklos įvaizdis ir 
viešieji ryšiai

Visuomenės  žinios  apie  mokyklą  ir  požiūris  į  ją.  Mokyklos  įvaizdžio
kūrimas: informavimo apie mokyklos veiklą kultūra. 

2. Ugdymas(is) 2.1. Neformaliojo 
ugdymo 
organizavimas

2.1.1. Ugdymo programos Programų  ir  mokytojų  teminių  planų  dermė.  Turinio  (žinių,  ugdomų
gebėjimų  ir  nuostatų)  aktualumas,  modernumas  ir  priimtinumas
mokiniams. Sudėtingumo lygis ir tinkamumas mokymosi pažangai.

2.1.2. Ugdymo planai ir 
tvarkaraščiai

Mokyklos ugdymo planas. Tvarkaraščių patogumas mokiniams. 

2.2. Veiklos 
organizavimas

2.2.1. Mokytojo veiklos 
planavimas

Veiklos planavimas, laiko racionalus naudojimas atsižvelgus į mokinių
išmokimo lygį. Mokymosi uždavinių kėlimas ir formulavimas. Veiklos
struktūros pagrįstumas. Uždavinių, turinio, metodų ir mokymo priemonių
dermė.

2.2.2. Grupės (klasės) 
valdymas

Mokinių darbo organizavimas. Darbingo klimato sukūrimas ir dėmesio
palaikymas. Veiklos laiko panaudojimo racionalumas ir veiksmingumas.
Destruktyvaus elgesio, konfliktų ir kitų problemų sprendimas. 

2.3. Ugdymo(si) 
kokybė

2.3.1. Ugdymo nuostatos ir 
būdai 

Dėmesys mokymosi poreikiams ir stiliams. Ugdomosios veiklos formų
(strategijų, būdų, metodų, užduočių) tinkamumas mokymosi motyvacijai
ir mokinių aktyvumui palaikyti. 

2.3.2. Mokytojo ir mokinio 
dialogas

Mokinių  informavimas  apie  veiklos  paskirtį  ar  uždavinius.  Mokytojo
aiškinimo,  demonstravimo  ir  nurodymų  suprantamumas.  Padedantis
mokytis  ir  kuriantis  pasitikėjimą  kalbėjimasis  ir  diskutavimas.
Veiksmingas pagyrimų naudojimas. 

2.3.3. Ugdymosi motyvacija Mokinių  noro  mokytis,  aktyvumo  ir  pasitikėjimo  savo  jėgomis  lygis.
Atsakomybė už savo mokymąsi.

2.3.4. Ugdymasis 
bendradarbiaujant

Mokinių  gebėjimas  ir  noras  dirbti  bendradarbiaujant  įvairiomis
aplinkybėmis  įvairios  sudėties  ir  dydžio  grupėse.  Mokinių  savitarpio
pagalba mokantis.

2.4. Pagalba 
mokiniui ir šeimai 

2.4.1. Tėvų pedagoginis 
informavimas

Mokyklos  organizuojamas  tėvų  (globėjų,  rūpintojų)  pedagoginis
informavimas,  skirtas  padėti  mokiniams.  Mokytojų  ir  tėvų  (globėjų,
rūpintojų) bendradarbiavimas padedant vaikams ugdytis.



2.4.2. Pagalba planuojant 
karjerą

Mokinių informavimas apie tolesnio mokymosi galimybes. Individualus
konsultavimas ir pagalba renkantis mokymosi kryptį. Informavimas apie
profesijas, jų paklausą ir specialybės įgijimo galimybes.

3. Pasiekimai 3.1. Pažanga ir 
pasiekimai

3.1.1. Mokinių pažanga ir 
pasiekimai

Kiekvieno  mokinio  daroma  pažanga,  palyginti  su  ankstesniais
gebėjimais.
Dalyvavimas ir pasiekimai konkursuose, projektuose. 

4. Mokyklos 
valdymas

4.1. Mokyklos 
veiklos planavimas

4.1.1. Mokyklos vizija, misija
ir tikslai

Vizijos,  misijos,  tikslų  kūrimo  būdai.  Jų  visuotinumo  ir  priimtinumo
mokyklos bendruomenei laipsnis.

4.1.2. Planavimo procedūros Mokyklos  bendruomenės  dalyvavimas  planuojant  mokyklos  veiklą.
Mokytojų bendradarbiavimas.

4.1.3. Planų kokybė ir dermė Strateginio ir  metinio plano dermė.  Ryšys su ankstesniųjų metų planų
įgyvendinimo rezultatais. 

4.2. Mokyklos 
įsivertinimas 

4.2.1. Įsivertinimo procesas ir
rezultatų naudojimas

Pagal  mokyklos  bendruomenės pasirinktą  įsivertinimo būdą vykdomas
įsivertinimo procesas.
Bendruomenės dalyvavimas vertinant mokyklos veiklą. 
Įsivertinimo  ir  kitų  mokyklos  vertinimo  išvadų  analizavimas  ir
naudojimas planuojant ir tobulinant mokyklos veiklą

4.3. Vadovavimo 
stilius

4.3.1. Vadovavimo principai Sprendimų  priėmimo  būdai  ir  kultūra.  Mokyklos  savivalda.  Tėvų
(globėjų, rūpintojų) įtraukimas į mokyklos valdymą ir veiklą.
Iniciatyvos ir atsakomybės pasiskirstymas mokykloje.

4.3.2. Personalo 
komplektavimas ir darbo 
organizavimas

Mokyklos  personalo  skaičiaus,  išsilavinimo  ir  kvalifikacijos
pakankamumas.  Trūkstamų  darbuotojų  paieškos  politika  ir  įdarbinimo
principai.

Komandinio  darbo  skatinimas  ir  komandų  darbo  tikslingumas.
Pareigų  ir  darbo  krūvių  paskirstymas.  Aptarnaujančiojo  personalo
veiklos veiksmingumas.  

4.4. Materialinių 
išteklių valdymas

4.4.1. Lėšų vadyba Biudžetinių  lėšų  ir  pajamų,  gaunamų  už  teikiamas  paslaugas,
panaudojimas. Kitų pajamų pritraukimas.

4.4.2. Patalpų naudojimas Racionalus  mokyklos  ploto,  vidinių  ir  išorinių  erdvių,  patalpų
pritaikymas ir naudojimas ugdymo procesui.

___________________________________



Kėdainių rajono savivaldybės 
neformaliojo švietimo mokyklų veiklos 
kokybės išorės vertinimo tvarkos aprašo 
5 priedas

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLŲ VEIKLOS KOKYBĖS 
VERTINIMO LYGIAI

Kokybės 
lygis

Aprašomieji veiklos kokybės
vertinimai

Išvada

4 lygis Labai gera: kryptinga, originali, 
įspūdinga, savita, puiki, 
nepriekaištinga, kūrybiška

Veikla itin sėkminga. Būtina dalytis 
patirtimi šalyje ir mieste

3 lygis Gera: tinkama, paveiki, turi savitų 
bruožų, potenciali, lanksti

Veikla pakankamai sėkminga. Gali 
dalytis patirtimi su kitais. Verta tęsti kai 
kurių kompetencijų stiprinimą

2 lygis Patenkinama: vidutiniška, priimtina, 
nesisteminga

Veikla ir dalis kompetencijų tinkamos. 
Yra ką tobulinti, sustiprinti ir išplėtoti

1 lygis Prasta: neveiksminga, nevykusi, 
netinkama, nekonkreti, neperspektyvi

Veikla nepriimtina. Kompetencijas 
būtina tobulinti

______________________________
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