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UGDYMO PROCESO PATIKROS PLANAS 
 

Tikslas. Užtikrinti ugdymo proceso kokybę įgyvendinant mokyklos veiklos tikslus ir 

uždavinius. 

Uždaviniai: 

1. Stebėti, tirti ir apibendrinti mokyklos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą. 

2. Tirti, analizuoti ir vertinti pamokų, pagalbos mokiniui specialistų užsiėmimų vadybos 

pokytį, atsižvelgiant mokyklos veiklos tobulinimo planą. 

3. Analizuoti ugdymo procese iškylančias problemas ir padėti mokiniams bei  mokytojams 

ieškoti jų sprendimo būdų. 

Eil. 

Nr. 
Sritys Patikros būdai 

Inspektuoja

mos grupės 
Atsakingi Data 

Rezultatų 

aptarimas 

MOKYKLOS VEIKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 

1. Ugdymo proceso 

organizavimas su 

skirtingų gebėjimų 

mokiniais, 

atsižvelgiant į 

mokinių 

individualius  

poreikius, 

gebėjimus ir 

mokymo(si) 

strategijas. 

Pamokų stebėjimas, 

duomenų analizė. 

1–8 klasės Direktoriaus 

pavaduoto-

jos ugdymui 

Gegužės 

mėn. 

Metodinėje 

taryboje, 

mokytojų 

tarybos 

posėdis 

 

2. Inžinerinio ugdymo 

programos, STEAM 

veiklų 

įgyvendinimas. 

Pamokų stebėjimas, į 

mokomuosius 

dalykus integruotų 

temų analizė, 

mokinių bei jų tėvų 

nuomonės tyrimas. 

Inžinerinės 

klasės 

Direktorė,  

inžinerijos 

mokytoja 

Rugsėjo, 

gegužės 

mėn. 

Mokytojų 

tarybos 

posėdis 

3. Gamtamokslinio 

ugdymo pamokų, 

skirtų tiriamajai 

veiklai, analizė ir 

duomenų 

apibendrinimas 

Duomenų analizė 1–8 klasės Metodinė 

taryba  

Birželio 

mėn. 

Metodinėje 

taryboje 

4. Neformaliojo 

švietimo užsiėmimų 

veiklos stebėsena 

(lankomumas, 

dermė su pamokų 

ugdymo turiniu). 

Užsiėmimų 

stebėjimas, 

lankomumo 

duomenų analizė, 

pasiektų rezultatų ir 

mokinių bei jų tėvų 

nuomonės tyrimas. 

Neformaliojo 

švietimo 

būreliai 

Direktorė  

 

Kovo, 

spalio 

mėn. 

Mokytojų 

tarybos 

posėdis 

5. Edukacinių erdvių 

mokykloje ir jos 

teritorijoje 

panaudojimo 

ugdymo procese 

efektyvumas.  

Pamokų mokyklos 

edukacinėse erdvėse 

stebėjimas, mokinių 

bei jų tėvų nuomonės 

tyrimas. 

1–8 klasės Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

metodinės 

tarybos 

nariai 

2019 m. Metodinės 

tarybos 

posėdis 

6. Prevencinių 

programų ir smurto 

prevencijos 

Užsiėmimų 

stebėsena, programų 

įgyvendinimo 

1–8 klasės Vaiko 

gerovės 

komisija 

Gegužės-

birželio, 

gruodžio, 

Mokytojų 

tarybos, 

vaiko 
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rekomendacijų 

įgyvendinimo 

stebėsena. 

naudojant IQES 

tyrimas, mokytojų, 

mokinių ir tėvų 

apklausos duomenys 

Nacionalinės 

mokyklų vertinimo 

agentūros mokyklų 

pažangos anketai. 

mėn. gerovės 

komisijos 

posėdžiai 

7. Grįžtamojo ryšio 

tarp mokytojų, 

specialistų ir tėvų 

užtikrinimas 

siekiant ugdymo 

kokybės. 

Apklausų analizė, 

vertinimas, išvadų 

pristatymas 

mokyklos 

bendruomenei.  

Pedagogai, 

tėvai  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

 

Gruodžio 

mėn.  

Mokytojų 

tarybos 

posėdis, 

Tėvų 

susirinkim-

as 

8. Mokytojų, 

ketinančių įgyti 

aukštesnę 

kvalifikacinę 

kategoriją, praktinės 

ir metodinės veiklos 

stebėjimas ir 

vertinimas. 

Pamokų stebėjimai, 

atestacijos 

dokumentų analizė. 

Besiatestuoja

ntys 

mokytojai 

Direktoriaus 

pavaduotojo

s ugdymui 

Pagal su 

mokytojais 

suderintą 

tvarkaraštį 

Atestacinės 

komisijos 

posėdžiai 

9. Pedagogų veiklos ir 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

savianalizės 

vertinimas.  

Veiklos įsivertinimas 

skatins mokytojus 

tikslingai tobulinti 

savo profesines 

kompetencijas. 

Visi 

pedagogai  

Direktoriaus 

pavaduotojo

s ugdymui 

Gruodžio 

mėn. 

Mokytojų 

tarybos 

posėdis 

 

PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO STEBĖSENA 

10. Švietimo pagalbos 

specialistų veiklos 

efektyvumas. 

Pagalbos mokiniui 

sistemos  

efektyvumas. 

Užsiėmimų 

stebėjimas, 

dokumentų analizė, 

pamokų stebėjimas, 

pokalbiai su 

mokytojais, mokinių 

tėvais. 

Specialusis 

pedagogas, 

logopedai, 

mokytojai,  

dirbantys su 

specialiųjų 

poreikių 

mokiniais  

Vaiko 

gerovės 

komisija 

Gegužės Vaiko 

gerovės 

komisijos 

posėdis 

11. Mokinių tėvų 

(globėjų) 

informavimas apie 

mokinių mokymosi 

pasiekimus, 

pamokų 

lankomumą, elgesį 

mokykloje 

Tyrimas IQES 

sistemoje, 

individualūs 

pokalbiai su klasių 

vadovais. 

 

1–8 klasių 

mokytojai, 

PUG 

pedagogė 

Direktorė  

 

Gegužės 

mėn. 

Mokytojų 

tarybos 

posėdis 

12. Patyčių problemos 

sprendimo būdų 

analizė, vertinimas. 

Tyrimas IQES 

sistemoje. 

1–8 klasių 

mokiniai,  

mokinių 

tėvai, 

mokytojai 

Socialinė 

pedagogė  

V. 

Baniulienė 

Gegužės, 

spalio 

mėn. 

Vaiko 

gerovės 

komisija, 

mokytojų 

tarybos 

posėdis 

13. Mokinių socialinės 

aplinkos įtaka 

ugdymosi 

rezultatams. 

1-8 kl. mokinių ir 

naujai atvykusių 

mokinių  socialinės 

aplinkos tyrimas 

1–8 klasių 

mokiniai, 

mokytojai, 

priešmokykli

nio ugdymo 

pedagogas 

Socialinė 

pedagogė  

V. 

Baniulienė 

Spalio 

mėn. 

Vaiko 

gerovės 

komisijos 

posėdis 
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14. Dalyvavimo 

pamokose, 

mokantis nuotoliniu 

būdu, analizė, 

pagalbos poreikio 

tyrimas 

Lankomumo 

ataskaitų analizė. 

Tėvų, mokinių ir 

mokytojų  apklausa. 

Mokytojai, 

mokiniai, 

mokinių 

tėvai 

Vaiko 

gerovės 

komisija 

 

Kiekvieno 

mėn. 4 

savaitė 

Vaiko 

gerovės 

komisijos 

posėdis 

PASIEKIMŲ REZULTATŲ PANAUDOJIMO STEBĖSENA 

15. Pusmečių ir metinių 

mokinių mokymosi 

rezultatų 

panaudojimas 

individualiai 

mokinių pažangai 

siekti. 

Pusmečių ir metinių 

rezultatų analizė, 

mokinių lūkesčių 

analizė. 

1–8 klasės Direktoriaus 

pavaduoto-

jos ugdymui 

Vasario, 

birželio, 

rugpjūčio 

mėn. 

Mokytojų 

tarybos 

posėdžiai 

16. 1 ir 5 klasių 

mokinių, PUG 

vaikų adaptacija 

mokykloje ir PUG 

vaikų mokyklinė 

branda. 

Veiklų stebėjimas, 

socialinės mokinių 

aplinkos tyrimas, 

mokinių nuomonės, 

savijautos, poreikių 

tyrimas, tėvų 

nuomonės tyrimas. 

1, 5 klasių 

mokiniai, 

pamokos, 

PUG veikla 

Direktoriaus 

pavaduoto-

jos ugdymui  

 

Spalio – 

lapkričio 

mėn. 

Vaiko 

gerovės 

komisija, 

Mokytojų 

tarybos 

posėdis, 

klasių tėvų 

susirinki-

mai 

DOKUMENTŲ NUOSTATŲ VYKDYMO, KOKYBĖS TVARKYMO STEBĖSENA 

17. TAMO el. dienyno 

pildymas, 

panaudojimas 

ugdymo procese 

Dienyno pildymo 

analizė. 

1–8 klasių  

mokytojai 

Direktoriaus 

pavaduoto-

jos ugdym-

ui, direktorė 

Sausio – 

gruodžio 

mėn. 

Metodinių 

grupių 

pasitarimai  

18. Vadovėlių ir 

mokymo priemonių 

užsakymo dermė su 

Bendrosiomis 

programomis ir 

ilgalaikiais 

teminiais planais. 

Mokytojų pateikiamų 

užsakymų analizė. 

1–8 klasių  

mokytojai 

Mokytojai, 

bibliotekos 

vedėja  

 

Kovo-

balandžio 

mėn. 

Metodinės 

tarybos 

susirinkimai, 

mokyklos 

internetinė 

svetainė 

19. Mokinių asmens 

bylų tvarkymo ir 

informacijos 

pateikimo kokybė.  

Mokinių asmens 

bylos. 

Klasių 

vadovai 

Direktoriaus 

pavaduoto-

jos ugdymui 

Birželio 

mėn. 

Klasių 

vadovų 

pasitarimas 

20. Mokyklos ugdymo 

plano vykdymas, 

susitarimų 

laikymasis, 

mokytojų darbo 

krūvių analizė. 

2020–2021 m. m. 

veiklos rezultatų 

analizė, mokytojų 

darbo krūvių analizė. 

1–8 klasių  

mokytojai 

Direktorė  

 

Birželio, 

rugpjūčio 

mėn. 

Metodinių 

grupių 

susirinkimai, 

mokytojų 

tarybos 

posėdis, 

mokyklos 

internetinė 

svetainė 

21. Dalykų teminių 

planų kokybė. 

Susitarimų 

laikymasis. 

Mokytojų teminių 

planų peržiūra.  

1–8 klasių  

mokytojai 

Direktoriaus 

pavaduoto-

jos ugdymui 

Rugsėjo 

mėn.  

Metodinė 

taryba 

22. Neformaliojo 

švietimo programų 

peržiūra. 

Mokytojų parengtų 

programų analizė. 

1–8 klasių  

mokytojai 

Direktorė  

 

Rugsėjo 

mėn. 

Individualūs 

pokalbiai su 

būrelių 

vadovais 

__________________ 


