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PATVIRTINTA 

Generolo Povilo Plechavičiaus 

kadetų licėjaus direktoriaus 

2019 m. gruodžio 16 d.                         

įsakymu  Nr. 1-296-1 

 

GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJUS 

 

2020 METŲ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO  PLANAS 

 

ĮVADAS 

 

   Licėjaus veiklos kokybės platusis įsivertinimas vykdomas pagal mokyklų, įgyvendinančių 

bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267 ir pagal 

platformos ,,IQES online Lietuva. Instrumentai  mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti“ 

rekomendacijas bei pateiktas anketas.  

2019 m. kadetų licėjaus įsivertinimo modelių kaita: 

1. Mokyklos 

kultūra 

2. Ugdymas ir 

mokymasis 

3. Pasiekimai 4. Pagalba 

mokiniui 

5. Mokyklos 

strateginis 

valdymas 

 

 

1. Rezultatai 2. Ugdymas(is) ir 

mokinių 

patirtys 

3. Ugdymo(si) 

aplinkos 

4. Lyderystė ir 

vadyba 

 

Atsižvelgiant į 2019 m. kadetų licėjaus įsivertinimo modelių kaitą ir į tai, kad mokiniai, 

mokytojai, tėvai/globėjai į pagrindinius veiklos kokybės įsivertinimo klausimus turėjo atsakinėti 

internetinėje svetainėje: www.manoapklausa.lt (patogu sukurti apklausą, rinkti duomenis ir iškart 

http://www.manoapklausa.lt/
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prieinami rezultatai) gautos procentinės vertės buvo  konvertuojamos į kokybės lygį pagal šią 

lentelę: 

 

VEIKLOS KOKYBĖS VERTINIMO LYGIAI 

 

Kokybės lygis Procentinė vertė Aprašomieji veiklos kokybės vertinimai 

4 90 %  - 100 % Labai gera: veiksminga, išskirtinė, kryptinga, 

savita, kūrybiška 

3 60–89 % Gera: viršija vidurkį, tinkama, paveiki, potenciali, 

lanksti 

2 31–59 % Patenkinama: vidutiniška, nebloga, nesisteminga, 

neišskirtinė 

1 11–30 % Prasta: nepatenkinama, neveiksminga, netinkama, 

nekonkreti 

 

Veiklos kokybės platusis (arba visuminis) įsivertinimas pradėtas vykdyti 2019 m. spalio – 

lapkričio mėn.,  įsivertinimo apibendrinimas yra paskelbtas kadetų licėjaus internetinėje 

svetainėje: https://plechavicius.kaunas.lm.lt/wp-content/uploads/2019/12/Veiklos-

kokyb%C4%97s-platusis-%C4%AFsivertinimas_2019.pdf .  

Išskirtinis itin svarbus kadetų licėjui akcentas – kadetų licėjaus mikroklimatas. 

Mokytojų vertinimas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tėvų vertinimas: 

https://plechavicius.kaunas.lm.lt/wp-content/uploads/2019/12/Veiklos-kokyb%C4%97s-platusis-%C4%AFsivertinimas_2019.pdf
https://plechavicius.kaunas.lm.lt/wp-content/uploads/2019/12/Veiklos-kokyb%C4%97s-platusis-%C4%AFsivertinimas_2019.pdf
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Komentaras: kadetų licėjaus mikroklimatą 34,4% tėvų  ir 17,2% mokytojų vertina  labai gerai 

(4 kokybės lygis).  Gerai (3 kokybės lygis) – 37,5% tėvų ir 55,1% mokytojų. Todėl darytina 

išvada, kad kadetų licėjuje vyrauja supratingumas, demokratiškas požiūris  į  mokinį, pagarba 

jam ir gebėjimas jį išklausyti. Licėjuje yra kuriamos ir puoselėjamos tradicijos, visi laikosi 

vienodų taisyklių. Tačiau 6,2%  tėvų ir 6,8% mokytojų (1 kokybės lygis) pastebi ir netinkamus 

bendravimo su mokiniu būdus, t.y. jų moralizavimas, kritika, gėdijimas. Kadetų licėjuje turėtų 

būti itin vertinamas ir akcentuojamas kadetų garbės kodeksas, dažniau prisimenama priimta 

kadeto priesaika. Rekomenduojamas vienas iš pagrindinių užduočių kadetų licėjuje dirbančiai 

komandai (juk būtina išmokyti moksleivį bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiais ir 

bendraamžiais) taikiai spręsti konfliktus. Atkreiptinas dėmesys, kad kadetų licėjaus 

mikroklimatas yra viso licėjaus gyvenimo pagrindas 

 

2019 m. atlikus licėjaus veiklos kokybės platųjį (arba visuminį) įsivertinimą nustatyti stiprieji ir 

probleminiai licėjaus veiklos aspektai bei jų įsivertinimas: 

Stiprieji licėjaus veiklos aspektai Probleminiai licėjaus veiklos aspektai 

3.2.1. Mokymasis ne mokykloje – 3,3 

2.4.1. Vertinimas ugdymui – 3,2 

1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga – 2,1 

2.4.2. Mokinių įsivertinimas – 2,2 
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1.1.1. Asmenybės tapsmas – 3,1 

2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu – 3,1 

2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius – 

3,0 

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga – 2,2 

2.3.1. Mokymasis – 2,3 

4.1.2. Lyderystė – 2,4 

Komentaras: Visų rodiklių:  3.2.1; 1.2.1; 

1.1.1; 2.3.2; ir 2.1.3 - 3 lygis, nurodytas 

aspektas – 3 lygis, t.y. viršija vidurkį, tinkami, 

paveikūs, potencialūs, lankstūs. Procentinė 

vertė sudarė 60–89 proc., o tai reiškia, kad 

verta kai kuriuos veiklos aspektus paskleisti 

pačiame licėjuje. 

Kadetų licėjaus bendruomenė (mokiniai, 

tėvai/globėjai, mokytojai) aukščiausiai 

įvertino 3.2.1. rodiklį  „Mokymasis ne 

mokykloje“. Išanalizavus apklausos rezultatų 

santrauką, darytina išvada, kad ugdymo 

procese naudojama įranga ir priemonės 

atitinka šiuolaikinius ugdymo reikalavimus ir 

pagal poreikį atnaujinamos. Kadetų licėjus 

plečia ugdymo galimybes, naudodamasi kitų 

organizacijų ištekliais. Mokytojai domisi 

mokymosi ne licėjuje – gamtoje, kultūros 

įstaigose, įmonėse, valdžios institucijose ir kt. 

– galimybėmis ir organizuoja realaus pasaulio 

pažinimu pagrįstą ugdymą už licėjaus ribų 

esančiose aplinkose. 

Kadetų licėjuje kuriama ugdymo(si) sistema 

skatina kiekvieną mokinį kryptingai ugdytis 

bendrąsias kompetencijas. 

Sudarytos tinkamos sąlygos ir galimybės 

naujai atvykusiems mokiniams integruotis į 

Komentaras: Visų rodiklių:  1.2.2; 2.4.2; 

1.2.1; 2.3.1 ir 4.1.2 - 2 lygis, nurodytas 

aspektas – 2 lygis, t.y. vidutiniškai, neblogai, 

nesistemingai, neišskirtinai. Procentinė vertė 

sudarė 31–59 proc., o tai reiškia, kad licėjuje 

yra ką tobulinti, verta kai kuriuos veiklos 

aspektus sustiprinti ir išplėtoti. 

Kadetų licėjaus bendruomenė (mokiniai, 

tėvai/globėjai, mokytojai) žemiausiai įvertino 

1.2.2. rodiklį „Mokyklos pasiekimai ir 

pažanga“. Išanalizavus apklausos rezultatų 

santrauką, darytina išvada, kad mokiniai 

nepakankamai suvokia savo asmenybės 

unikalumą ar žino savo gabumus ir polinkius. 

Nesugeba įsivertinti savo asmeninės 

kompetencijos. Pagal atlikto kokybinio 

tyrimo rezultatų analizę galima išskirti šiuos 

svarbiausius trūkumus: lyderystės nebuvimas, 

dideli lūkesčiai dėl mokymosi pasiekimų, 

bendros vertybės ir tikslai, nuolatinė 

mokymosi pažangos stebėsena, tikslingas 

mokymas (esminių gebėjimų ugdymas), 

bendradarbiavimas su tėvais, skatinamasis 

pozityvus vertinimas; grįžtamasis ryšys, 

vertinimo rezultatų panaudojimas; 

orientavimasis į suinteresuotųjų poreikius. 

Daugumos mokinių įgytų bendrųjų ir 
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bendruomenę ir sėkmingai siekti savo tikslų. 

Akivaizdu, kad Kadetų licėjuje sudaroma 

galimybė skirtingų gebėjimų mokiniams 

realizuoti save įvairioje veikloje. 

dalykinių kompetencijų visumos lygis nėra 

optimalus. Tik  18% mokinių teigia, kad yra 

patenkinti savo mokymosi rezultatais. 48% 

mokinių pilnai jaučia atsakomybę už savo 

mokymąsi ir 33% mokinių teigia, kad moka 

mokytis ir pažinti. Savarankiškais save laiko 

42% mokinių. 35 % mokinių suvokia savo 

asmenybės unikalumą, žino savo gabumus ir 

polinkius, moka įsivertinti asmeninę 

kompetenciją. 11% mokinių teigia, kad jiems 

nepatinka nei vienas mokomasis dalykas. 30,3 

% tėvų/globėjų teigia, kad jų vaiką vargina 

per didelis mokymosi krūvis.     

Akivaizdu, kad mokiniai nepakankamai 

mokomi planuoti savo veiklą numatant 

konkrečius žingsnius bei juos įsivertinti 

(aiškūs pamatavimo kriterijai) siekiant 

visuminės ir nuoseklios pažangos. 

 

2020 m. tobulinti pasirinkti kadetų licėjaus veiklos aspektai: 

 

Rodiklis Raktinis žodis Rodiklio aprašymas 

1.2.1. Mokinio 

pasiekimai ir pažanga 

(įsivertinimas - 2,1) 

Pažangos 

pastovumas 

 

Kiekvienas mokinys nuolat ir nuosekliai 

išmoksta naujų ir sudėtingesnių dalykų, 

įgyja naujų gebėjimų, tvirtesnių vertybinių 

nuostatų. Pažangos tempas yra tinkamas 

mokinio galioms – ne per lėtas, bet ir ne 

sekinantis. Pažanga atpažįstama, įrodoma, 

parodoma, pripažįstama, mokiniui ji teikia 

augimo džiaugsmo ir atrodo prasminga. 

1.2.2. Mokyklos Rezultatyvumas Mokinių ugdymo(si) pasiekimai atitinka 
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pasiekimai ir pažanga 

(įsivertinimas – 2,2) 

 

 Bendrosiose ugdymo programose keliamus 

tikslus ir kadetų licėjuje besimokančių 

mokinių galias. Mokiniai, mokinių tėvai 

(globėjai/rūpintojai) ir kadetų licėjų baigę 

mokiniai patenkinti kadetų licėjaus indėliu 

ugdant asmenybes – tikslais, ugdymo 

būdais, rezultatais. Kadetų licėjus turi 

ypatingų, originalių (savitų) ugdymo 

pasiekimų.  

4.1.2. Lyderystė 

(įsivertinimas – 2,4) 

Lyderystė 

mokymuisi 

 

Lyderių veikla telkia kadetų licėjaus 

bendruomenę pokyčiams, inovacijoms 

ugdymo srityje. Lyderiai palaiko profesinį 

įsivertinimą, refleksiją ir tobulėjimą. 

Mokytojai ir kadetų licėjaus vadovai 

periodiškai atvirai ir konstruktyviai 

diskutuoja apie mokinių mokymosi sėkmes 

ir problemas, padeda vieni kitiems. 

 

 

TIKSLAS: Atlikti kadetų licėjaus veiklos kokybės teminį įsivertinimą bei iškilusių problemų 

analizę atsižvelgiant į 2019 m. atlikto plačiojo (arba visuminio) įsivertinimo išvadas, 

rekomendacijas ir tobulinti pasirinktus veiklos aspektus bei kadetų licėjaus 2020 m. veiklos 

plano tikslus. 

UŽDAVINIAI: 

1. Stiprinti Kadetų licėjaus  bendruomenės narių tapatumo jausmą, atsakomybę už viso licėjaus 

veiklos kokybę ir  pozityvų licėjaus mikroklimatą; 

2. Atkreipti kadetų licėjaus bendruomenės dėmesį į stipriuosius ir probleminius veiklos aspektus, 

lemiančius  mokinių pasiekimų gerėjimą pamokoje, teikiant jiems veiksmingą pedagoginę 

pagalbą. 
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3. Remiantis kadetų licėjaus veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais, kartu su vaiko gerovės 

komisija (VGK) priimti bendrus sprendimus dėl būtinų veiksmų, skatinant mokytojų, 

instruktorių, tėvų bendradarbiavimą  bei užtikrinti mokinių saugumą; 

4. Atlikti teminį įsivertinimą „Skaitmeninių technologijų panaudojimas ugdomajame procese“; 

5. Atlikti iškilusių problemų: „Mokyklos pasiekimai ir pažanga“ bei „Lyderystė“ įsivertinimą; 

6. Pripažinti mokytojų meistriškumą ir gerąsias praktikas kaip tinkamus pavyzdžius mokytojų 

bendruomenės, Kadetų licėjaus  kaip organizacijos mokymuisi; 

6. Aptarti veiklos kokybės įsivertinimo išvadas  metodinėse grupėse, Metodinėje taryboje, 

pristatyti kadetų licėjaus  tarybai, Mokytojų tarybai, tėvų susirinkimuose. 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO VYKDYMO  PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Data Pastabos 

1. 2019 m. veiklos kokybės 

plačiojo įsivertinimo 

pristatymas kadetų licėjaus 

bendruomenei. 

Sausio  mėn. Parengta kadetų veiklos kokybės 

įsivertinimo ataskaita, joje pateikiami 

licėjaus veiklos kokybės įsivertinimo 

apibendrinti duomenys, jų analizė, 

suformuluojamos įsivertinimo išvados 

ir rekomendacijos kadetų licėjaus 

veiklos kokybei tobulinti.  

Žr. 

https://plechavicius.kaunas.lm.lt/wp-

content/uploads/2019/12/Veiklos-

kokyb%C4%97s-platusis-

%C4%AFsivertinimas_2019.pdf  

2. 2020 m. Veiklos kokybės 

įsivertinimo veiklos plano 

pateikimas licėjaus 

Sausio  mėn.   Parengtas veiklos kokybės 

įsivertinimo vykdymo planas 2020 

metams. Jis paskelbtas kadetų licėjaus 

https://plechavicius.kaunas.lm.lt/wp-content/uploads/2019/12/Veiklos-kokyb%C4%97s-platusis-%C4%AFsivertinimas_2019.pdf
https://plechavicius.kaunas.lm.lt/wp-content/uploads/2019/12/Veiklos-kokyb%C4%97s-platusis-%C4%AFsivertinimas_2019.pdf
https://plechavicius.kaunas.lm.lt/wp-content/uploads/2019/12/Veiklos-kokyb%C4%97s-platusis-%C4%AFsivertinimas_2019.pdf
https://plechavicius.kaunas.lm.lt/wp-content/uploads/2019/12/Veiklos-kokyb%C4%97s-platusis-%C4%AFsivertinimas_2019.pdf
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bendruomenei.  svetainėje 

https://plechavicius.kaunas.lm.lt/  

Susitarta dėl licėjaus veiklos kokybės 

įsivertinimo (VKĮ) darbo grupės darbo 

laiko. 

3. Pateikiama licėjaus 

įsivertinimo ir pažangos anketa 

Nacionalinei mokyklų 

vertinimo agentūrai (NMVA). 

 

Iki 01-15 NMVA pateikti įsivertinimo  bendrieji 

duomenys, išryškinami sėkmingi ir 

probleminiai licėjaus veiklos aspektai, 

atkreipiamas dėmesys į didžiausią 

poveikį kadetų pasiekimams ir 

pažangai darančius veiksnius. 

4. Atliekamas teminis 

įsivertinimas „Skaitmeninių 

technologijų panaudojimas 

ugdomajame procese“. 

Vasario mėn. Atskleisime skaitmeninį savo kadetų 

licėjaus potencialą. Pasinaudojant 

SELFIE – mokymo ir mokymosi 

savianalizės priemone: 

https://ec.europa.eu/education/schools-

go-digital_lt , skatinsime mokytojus 

ugdyme efektyviai naudotis 

skaitmeninėmis technologijomis. 

5.  Pasirengimas 2020 m. tobulinti 

pasirinktus kadetų licėjaus 

veiklos aspektus: 

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir 

pažanga:1.2.2. Mokyklos 

pasiekimai ir pažanga; 4.1.2. 

Lyderystė, tyrimui. 

Kovo mėn. Kadetų licėjuje įvykusiame 2019 m. 

veiklos kokybės plačiajame  

įsivertinime nustatyta: mokinio 

pasiekimų ir pažangos rodiklio kokybė 

– 2,2; mokyklos pasiekimų ir 

pažangos rodiklio kokybė – 2,1; 

lyderystės rodiklio kokybė – 2,4. 

Atsižvelgiant į pažangos rodiklių 

kokybę sukuriamos antrojo bei 

ketvirtojo lygio pirminės iliustracijos 

atsižvelgiant į licėjaus ekonominį, 

https://plechavicius.kaunas.lm.lt/
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_lt
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_lt
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socialinį, kultūrinį kontekstą, veiklos 

specifiką, tradicijas, licėjuje 

veikiančias struktūras ir darbo 

organizavimo būdą. 

6.  2020 m. tobulinti pasirinktų 

kadetų licėjaus veiklos aspektų 

įsivertinimo vykdymas 

(mokytojai, mokiniai, licėjaus 

personalas, mokinių tėvai) 

pasinaudojant IQES online 

Lietuva: https://iqesonline.lt  ir 

parengtais 

www.manoapklausa.lt  

klausimynais. 

Balandžio - 

gegužės mėn. 

Remdamasi sukurtomis antrojo bei 

ketvirtojo lygio iliustracijomis Kadetų 

licėjaus bendruomenė įvertina tris 

rodiklius:  1.2.1.; 1.2.2.; 4.1.2. 

Planuojami problemos įvertinimo 

darbai: renkami, apdorojami, 

išanalizuojami duomenys ir analizės 

rezultatai, išskiriant licėjaus veiklos 

privalumus ir trūkumus. Vykdoma 

licėjaus bendruomenės apklausa. 

7.  2020 m. tobulinti pasirinktų 

kadetų licėjaus veiklos aspektų 

rezultatų apibendrinimas.  

Birželio mėn. Parengiama giluminio įsivertinimo 

ataskaita. Svarbiausias akcentas: 

Asmenybės ūgtis. Ją apibūdina šie 

bruožai: asmenybės branda (savivoka, 

savivertė, vertybinis kryptingumas ir 

gyvenimo būdas); pasiekimai 

(mokinių įgytų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų visuma); pažanga (per 

tam tikrą laiką pasiektas lygis, 

atsižvelgiant į mokymosi startą bei 

asmenines raidos galimybes, mokiniui 

optimalų tempą ir bendrosiose 

ugdymo programose numatytus 

reikalavimus). 

https://iqesonline.lt/
http://www.manoapklausa.lt/
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8. VKĮ darbo grupės ataskaitos 

parengimas ir pristatymas 

pedagogų tarybos posėdyje. 

Birželio mėn. 2019/2020 m.m veiklos kokybės 

įsivertinimo darbo grupės parengtas 

pranešimas pristatytas jau tradicija 

tapusiame baigiamajame (metodinių 

gr., metodinės tarybos)  m.m. 

renginyje. 

9. Atlikti pakartotinai teminį 

įsivertinimą „Skaitmeninių 

technologijų panaudojimas 

ugdomajame procese“. 

Rugsėjo mėn. Palyginami vasario mėn. tyrimo 

rezultatai su rugsėjo mėn., tyrimo 

rezultatais, aptariamos išvados 

metodinių gr. susirinkimuose, 

koreguojami teminiai planai. 

10. Darbas su  licėjaus įsivertinimo 

ir pažangos anketa, kuri bus 

pateikta Nacionalinei mokyklų 

vertinimo agentūrai (NMVA). 

 

Spalio - 

lapkričio mėn. 

NMVA pateikti įsivertinimo  bendrieji 

duomenys, išryškinami sėkmingi ir 

probleminiai licėjaus veiklos aspektai, 

atkreipiamas dėmesys į didžiausią 

poveikį kadetų pasiekimams ir 

pažangai darančius veiksnius. 

Nuo 2019-09-02 Nacionalinės 

mokyklų vertinimo agentūros veiklas 

vykdo Nacionalinė švietimo agentūra: 

https://www.nsa.smm.lt/   

11. Licėjaus veiklos kokybės 

įsivertinimo išvadų ir 

rekomendacijų licėjaus veiklos 

planavimui ruošimas ir 

pateikimas. 

 Gruodžio mėn. Parengiamos rekomendacijos ir 

prioritetai licėjaus veiklos 2021 

metams   planavimui. 

 

https://www.nsa.smm.lt/
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VKĮ darbo grupės darbo laikas: kiekvieno mėnesio pirmasis antradienis, 7 pamoka, 14:00 val., 

313 kabinetas. Esant poreikiui dėl trumpų pasitarimų apie susitikimo laiką informuojama epaštu, 

kurių adresai: Algirdas Keblikas keblickas@gmail.com , Ilona Čimžienė 

ilonacimziene@yahoo.com , Gražina Žebelienė grazina.zebeliene@gmail.com , Jūratė 

Ivanauskienė ivjurate@gmail.com , Visvaldas Stanevičius visvaldas.stanevicius@gmail.com  , 

Živilė Bartkevičienė zivile.bartkeviciene@gmail.com , Vida Gricienė vidagric@gmail.com , 

Olgita Cironkaitė olgitaorama@gmail.com, Neringa Linkevičienė nerlinke@gmail.com , 

susitinkama 313 kabinete sutartą dieną antrosios ilgosios pertraukos metu 12 val. 35 min. 

Kadetų licėjaus veiklos kokybės įsivertinimo grupės darbo veiklą koordinuoja direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Loreta Vosylė loreta.vosyle@gmail.com  

  

Kadetų licėjaus veiklos kokybės įsivertinimo grupės pirmininkas Algirdas Keblikas, 

matematikos mokytojas 

Nariai: 

Olgita Cironkaitė, lietuvių kalbos mokytoja 

Jūratė Ivanauskienė, matematikos mokytoja 

Gražina Žebelienė, technologijų mokytoja 

Živilė Bartkevičienė, kūno kultūros mokytoja 

Ilona Čimžienė, etikos mokytoja 

Visvaldas Stanevičius, informacinių technologijų mokytojas 

Neringa Linkevičienė, socialinė pedagogė 

Vida Gricienė, psichologė 

VKĮ grupės pirmininkas A. Keblikas 
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