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PANEVĖŽIO MOKSLEIVIŲ NAMŲ VEIKLOS KOKYBĖS  IŠORINIO VERTINIMO 
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2019 m. lapkričio 29 d. 

 

I. ĮŽANGA 

 Vizito laikas – 2019 m. lapkričio 21-22 d. 

 Vizito tikslas –  įstaigos veiklos kokybės išorinis vertinimas. 

 

 Išorės vertintojų komanda: 

Virginija Vaitiekienė – vadovaujančioji vertintoja. 

Išorės vertintojai: 

Gražina Danasienė– atsakinga už 1 srities 1.1.  temų vertinimą; 

Virginija Kuzmienė – atsakinga už 1 srities 1.2 ir 1.3. temų bei 1.4.1 ir 1.4.2 veiklos rodiklių 

vertinimą; 

Asta Malčiauskienė - atsakinga už 2 srities vertinimą; 

Žydrūnė Pilkauskienė – atsakinga už 1.srities 1.4.3 veiklos rodiklio, 3 srities ir 4 srities 4.1. 

temos vertinimą;  

  Ramutė Stasevičienė - atsakinga už 4 srities 4.2, 4.3. ir 4.4. temų vertinimą. 

 

 Vizito metu išorės vertintojos stebėjo 14 neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų. Buvo 

gilinamasi į vaikų ir mokytojų veiklą užsiėmimuose. Vertinimui pagrįsti panaudotos Panevėžio 

moksleivių namų (toliau- Mokyklos) mokinių (dalyvavo 104), jų tėvų (dalyvavo 143) ir pedagogų 

(dalyvavo 21) nuomonių apklausų ataskaitomis. Išorės vertintojos kalbėjosi su darbuotojais, 

mokiniais, analizavo mokyklos veiklos dokumentus. Vertinant Mokyklos veiklą, vadovautasi 

Panevėžio miesto savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos 

aprašo vertinimo rodikliais, atsižvelgta į Mokyklos neformaliojo vaikų švietimo programas, 

Mokyklos veiklą reglamentuojančius teisės aktus. Išorės vertintojai dažniausiai vartoja terminus: 

 ,,labai gerai“, „kryptinga“, „savita“– suprasdami, kad minima veikla itin sėkminga ir ja 

būtina  dalintis mieste ir šalyje. 

 „gera“, „turi savitų bruožų“, „tinkama“, „pakankamai kryptinga“, „paveiki“– suprasdami, 

kad minima veikla pakankamai sėkminga, galima dalintis patirtimi su kitais Mokyklos 

pedagogais. Verta tęsti kai kurių kompetencijų stiprinimą 

 ,,patenkinama“, ,,vidutiniška“, ,,nesisteminga“, „priimtina“– veikla Mokykloje tinkama, bet 

yra ką tobulinti, verta sustiprinti ir išplėtoti; 

 ,,prasta“, „netinkama“ „neveiksminga“ – būtina tobulinti; 

Išskiriant Mokyklos stipriuosius bei tobulintinus aspektus, greta teiginių nurodomos temos ar  

veiklos rodikliai (pvz., 4.1., 1.1.1., 2.1.3. ir t. t.), kuriuos Mokykla gali perskaityti, pasitikslinti, 

naudodamasi Panevėžio miesto savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų veiklos išorinio 

vertinimo tvarkos aprašo metodika. 

  

Išorės vertintojai nuoširdžiai dėkoja Mokyklos direktorei Ramintai Juzėnienei, 

direktorės pavaduotojai Daliai Šumskienei bei visam Mokyklos kolektyvui už 

bendradarbiavimą. 
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II. MOKYKLOS STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI 

 

Stiprieji veiklos aspektai 

1. Mikroklimatas klasėse – tinkamas (1.1.6. – 3 lygis). 

2.  Mokykloje gera darbo tvarka ir taisyklės (1.3.1. – 3 lygis). 

3.  Aplinkos tinkamumas mokinių įgūdžiams lavinti, kūrybiškumui ir kompetencijoms ugdyti 

yra paveikus (1.3.3. – 3 lygis). 

4. Mokyklos vaidmuo vietos bendruomenėje turi savitų bruožų (1.4.1. – 3 lygis). 

5. Mokytojo - mokinio dialogas ir bendradarbiavimas yra pakankamai kryptingas (2.2.3. – 3 

lygis). 

6. Bendri mokinių ugdymosi pasiekimai yra geri (3.1.2. – 3 lygis). 

7. Lėšų vadyba tinkama (4.4.1. – 3 lygis). 

 

Tobulintini veiklos aspektai 

1. Bendruomenės santykiai priimtini (1.1.4. – 2 lygis). 

2. Mokyklos kaip besimokančios organizacijos pažangos siekis yra vidutiniškas (1.2.3. – 2 

lygis). 

3. Patalpų pritaikymas mokinių veiklai ir poilsiui patenkinamas (4.4.2.- 2 lygis). 

 

III. KETURIŲ VEIKLOS SRIČIŲ VERTINIMAS 

1. MOKYKLOS KULTŪRA 

Mokyklos kultūra – gera. 

1.1. Panevėžio moksleivių namų etosas vertinamas gerai, išskyrus veiklos rodiklį 

„Bendruomenės santykiai“, kurie vertinami paretenkinamai. 

Mokyklos vertybės, elgesio normos, principai tinkami. Dauguma Mokyklos bendruomenės 

narių žino ir supranta, koks elgesys vertinamas ir toleruojamas. Laikosi tokio elgesio normų. 

Mokykloje yra parengta Patyčių prevencijos programa. Iš IQES online mokytojų apklausos galime 

teigti, kad 75 proc. mokytojų pritaria, jog Mokykloje netinkamo mokinių elgesio problemos 

neaktualios. Iš Mokyklos įsivertinimo ir stebėtų užsiėmimų galime patikinti, kad Mokykloje 

formuojamos teisingumo, sąžiningumo, draugiškumo nuostatos. 

Tradicijos ir ritualai patrauklūs ir įtraukiantys. Mokykloje kasmet vyksta tradiciniai renginiai: 

„Baigiamasis“ koncertas, „Ataskaitiniai“ būrelių renginiai mokslo metų gale bei „Atvirų durų 

dienos“, skirtos tėvams ir mokiniams. Pokalbiuose su mokytojais, mokiniais ir Mokyklos vadovais 

buvo tvirtinama, kad  šie renginiai visos bendruomenės laukiami ir gausiai lankomi. 

Tapatumo jausmas išreikštas pakankamai. Dauguma bendruomenės narių aktyviai dalyvauja 

Mokyklos gyvenime. Mokiniai ir mokytojai pasakoja, kaip atstovauja savo Mokyklai įvairiuose 

festivaliuose, konkursuose, sporto varžybose. 90 proc. mokytojų, atlikus IQES online mokytojų 

apklausą, yra patenkinti, kad dirba būtent šioje Mokykloje. Mokyklos bendruomenė kiekvienais 

metais susitaria dėl veiklos tobulinimo krypčių bei būdų. Mokykla turi visos bendruomenės 

atpažįstamą logotipą. Bet iš pokalbių su mokiniais aišku, kad jie labiau linkę tapatumo jausmą sieti 

su priklausymu vienam ar kitam būreliui, o ne Mokyklai. 

Bendruomenės santykiai vidutiniški ir tai yra tobulintinas Mokyklos veiklos aspektas. 

Mokinių tarpusavio bei mokinių ir mokytojų santykiuose pastebimas pasitikėjimas vieni kitais, 

geranoriškumas, mandagumas. 98 proc. mokinių teigia, kad mokytojai gerbia mokinius, 99 proc. 

mokinių sako, kad ir patys su visais elgiasi pagarbiai (IQES online mokinių apklausa). Gerbiama 

mokinio nuomonė, į ją įsiklausoma ir dėl ugdymo turinio. Dauguma tėvų vertina mokytojų 



 

3 

 

gebėjimą palaikyti šiltus, draugiškus santykius grupėje. Iš pokalbių su mokytojais paaiškėjo, kad 

mokytojų tarpusavio santykiai – tobulintini. Psichologinis klimatas tarp mokytojų ir Mokyklos 

vadovų – priimtinas. Mokytojai Mokykloje kartais jaučiasi nesaugūs. Tai trukdo susitelkti 

bendriems tikslams. Siekiant aukštesnės bendruomenės santykių kokybės, rekomenduojame labiau 

įtraukti bendruomenės narius į bendrus renginius, įstaigos veiklos įsivertinimą ir planavimą. 

Mokyklos atvirumo ir svetingumo lygis geras. 97 proc. tėvų apklausos metu teigia, kad jie 

Mokykloje visada laukiami. 92 proc. tėvų noriai atvyksta į Mokyklą pasikalbėti vaikų auklėjimo 

klausimais. 88 proc. tėvų sako, kad gana dažnai vyksta bendros veiklos su kitų Mokyklų mokiniais, 

įvairiomis organizacijomis. Teiginį patvirtina ir socialinių partnerių gausa išvardinta Mokyklos 

įsivertinime. Tėvai dalyvauja Mokyklos renginiuose. Jiems prieinama aiški informacija apie įvairius 

Mokyklos darbo aspektus, skelbiama Mokyklos internetiniame puslapyje. Mokyklos erdvės 

estetiškos, patrauklios, kuriančios svetingos Mokyklos įvaizdį.  

Klasių mikroklimatas tinkamas. Stebėtose ugdymo(si) veiklose (14 stebėtų) santykiai tarp 

mokinių ir mokytojo bei mokinių tarpusavio santykiai, 8 kartus buvo įvardyti kaip labai geri, 5 

kartus – kaip geri ir tik vieną kartą – patenkinami. Užsiėmimų metu mokiniai teikia pagalbą 

draugams, kuriems kas nors sekasi silpniau. Turi galimybę mokytis tolerancijos ir pagarbos 

praktiškai. 97 proc. mokinių teigia, kad Mokykloje jaučiasi saugūs. 91 proc. tėvų sako, kad 

Mokykloje skiriamas deramas dėmesys vaiko saugumui 90 proc. mokytojų pastebi, kad mokiniai 

noriai būna Mokykloje net ir tuomet, kai neturi pamokų (IQES online mokinių, tėvų, mokytojų 

apklausa). Klasių mikroklimatas – stiprusis  Mokyklos veiklos aspektas. 

 

1.2. Pažangos siekiai vertinami gerai., išskyrus veiklos rodiklį „Mokyklos kaip organizacijos 

pažangos siekis“, kuris vertintojų komandos nuomone yra vidutiniškas. 

  Asmenybės raidos lūkesčiai siejami su formuojamomis vertybinėmis nuostatomis ir ugdytinių 

įgytais gebėjimais bei kompetencijomis. IQES online tyrimo duomenimis 98 proc. mokinių pritaria 

teiginiui, kad mokytojai tiki kiekvieno iš jų galima pažanga. Užsiėmimuose sudaromos galimybės 

atsiskleisti mokinių iniciatyvai, priimti sprendimus renkantis kūrybinius darbus. Mokiniai skatinami 

kelti sau asmeninius tikslus atsižvelgiant į poreikius ir gebėjimus. Programų ugdymo turinys 

siejamas su bendrųjų, socialinių ir dalykinių kompetencijų ugdymu, dažnu atveju planuojama 

ugdyti labai daug kompetencijų, tačiau ne visada tikslingai apgalvojama, ar tai efektyvu  

konkrečioje būrelio veikloje.  

 Mokymosi pasiekimų lūkesčiai siejami su mokinių saviraiška, lavinimusi, socializacija, 

sveikos gyvensenos ir laisvalaikio kultūros formavimu bei kitais, neformaliajam švietimui aktualiais 

aspektais. Duomenys rodo, kad 75 proc. mokytojų, rengdami ugdymo programas ir organizuodami 

veiklą, atsižvelgia į mokinių poreikius, todėl dauguma mokinių gerai lanko būrelius, siekia išmokti 

naujų dalykų, o dalis vaikų pasirinktą veiklą lanko ne vienerius metus. 86 proc. vertintojų stebėtų 

pamokų mokymasis įvertintas gerai ir labai gerai. Mokiniai gali atskleisti savo kūrybiškumą ir 

individualumą būrelių veikloje, o Mokykloje organizuojamuose renginiuose, varžybose, darbelių 

parodose demonstruojami individualūs pasiekimai.   

 Mokyklos pedagogų kvalifikacija atitinka reikalavimus, darbo krūvio sandaroje yra skirtos 

valandos veikloms, susijusioms su profesiniu tobulėjimu. Mokykloje 2 kartus per metus  

organizuojami bendri mokymai bendruomenės bendrųjų kompetencijų tobulinimui, dalykines 

kompetencijas mokytojai tobulina dalyvaudami kitų įstaigų organizuojamuose kursuose, dalijasi 

gerąja profesine patirtimi. Darbuotojai plečia savo kompetenciją, tačiau iš pokalbių su mokytojais 

paaiškėjo, kad tai daro siekdami asmeninių rezultatų, mažai galvodami apie kolektyvinių siekių ir 

tikslų plėtojimą. Dalis pedagogų nenoriai dalyvauja Mokyklos veiklos planavime, jiems neramu dėl 

pokyčių, susijusių su vaikų skaičiaus mažėjimu, didėjančia konkurencija, tarpusavio santykiais. 

Dalyvavimo kvalifikaciniuose renginiuose analizė patvirtino hipotezę, kad Mokykla kaip 

organizacija individualiam darbuotojų mokymuisi nesuteikia konteksto, suderinto su Mokyklos 

visuma. Apibendrinant vertintojų komanda teigia, kad  Mokyklos kaip besimokančios organizacijos 
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pažangos siekis yra tobulintinas aspektas ir rekomenduoja plėtoti saugų Mokyklos mikroklimatą, 

pakartotinai identifikuoti poreikį pokyčiui, susitarti dėl  mokymosi tikslų, organizuoti narių 

prasmingą mokymąsi, pasireiškiantį elgsenos pokyčiais. 

 

1.3.Tvarka Mokykloje yra gera.  

 Darbo tvarka ir taisyklės yra stiprusis Mokyklos veiklos aspektas. Įstaigoje parengti ir 

naudojami ugdymo organizavimą, veiklos įsivertinimą ir planavimą, ugdymo aprūpinimą 

reglamentuojantys dokumentai ir tvarkos yra tinkami, padeda plėtoti valdymo prieinamumą, 

užtikrina efektyvų administravimą, informacijos sklaidą. Sukurta gerai veikianti mokinių 

registravimo, neformaliojo vaikų švietimo tikslinį finansavimą pasirinkusių mokinių apskaitos 

sistema. Mokykloje veiksmingai taikoma lėšų apskaita už neformalųjį vaikų švietimą ir  teikiamas 

socialines lengvatas. Suderintas ir paskirstytas darbo krūvis mokytojams pagal naująją darbo 

apmokėjimo tvarką, numatytos valandos papildomiems darbams. Siekiant nuoseklaus metodinės 

veiklos organizavimo 2018 metais parengtas naujas dokumentas „Mokyklos mokytojų metodinės 

grupės veiklos nuostatai” ir pakoreguotas Metodinės tarybos darbo reglamentas. Gerai vykdoma 

pedagoginio darbo priežiūra: būrelių veikla, dienynai, mokinių lankomumas. 93 proc. stebėtų 

pamokų vertintojai fiksavo tinkamus susitarimus, gerą ir labi gerą tvarką. Išvardintos priemonės 

užtikrina efektyvų Mokyklos veiklos funkcionavimą. 

 Pageidaujamo elgesio skatinimas yra tinkamas. Mokyklos vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta 

tvarka už asmeninius pasiekimus mokiniai skatinami padėkomis, asmeninėmis dovanėlėmis. 

Bendruomenės narius skatina aktyviai veiklai dalyvavimas organizuojamose parodose, 

konkursuose, varžybose, rengiamose darbų ekspozicijose, sukurtuose teatriniuose pasirodymuose, 

koncertuose tėveliams. Mokinius motyvuoja ir galimybė gauti pažymėjimą, liudijantį apie įgytas 

kompetencijas ir pasirinktos programos baigimą neformaliojo švietimo mokykloje. Darbuotojams 

taikomi įvairių formų paskatinimai įvertinus labai gerai jų praėjusių kalendorinių metų veiklą. 

Praktikuojamos bendros kolektyvo edukacinės išvykos, renginiai, tačiau pokalbiuose mokytojai 

teigė, kad tai suprantama tik kaip kvalifikacijos kėlimo būdas, bet netraktuojama ir kaip motyvacinė 

priemonė, skatinanti susitekti bendrų tikslų įgyvendinimui. 

 Siekiant stiprinti įstaigos materialinius resursus atnaujintos bendrosios ir edukacinės erdvės, 

įsigyta šiuolaikinių baldų, kompiuterinės technikos, priemonių būrelių darbui. Tikslinio 

finansavimo lėšos efektyviai panaudotos ugdymo procesui modernizuoti, materialinei bazei turtinti. 

Užsiėmimų patalpose gausu priemonių, jos veiksmingai naudojamos. Vertintojų stebėtuose 86 proc.  

užsiėmimų aplinkos tinkamumas ir panaudojimas įvertinti gerai ir labai gerai. Pokalbių metu 

Mokyklos vadovai ir mokytojai kaip didžiausią pokytį įstaigoje nurodė atliktą remontą, estetiškai 

tvarkomas erdves, sudarytą galimybę įsigyti daugiau ugdymo priemonių, išspręstą patalpų trūkumo 

klausimą būrelių veiklos organizavimui. Vertintojų komanda iš pokalbių su mokytojais ir 

mokiniais, užsiėmimų stebėjimo medžiagos, daro išvadą, kad aplinkos tinkamumas mokinių 

įgūdžiams lavinti, kūrybiškumui ir kompetencijoms ugdyti yra stiprusis Mokyklos veiklos aspektas. 

 

1.4. Mokyklos partnerystė ir viešieji ryšiai – tinkami.  

 Mokyklos veikla žinoma mieste, turi bendruomenės pripažinimą, kuria prielaidas paveikiam 

bendradarbiavimui su kitomis ugdymo ir kultūros srities įstaigomis. Sportinio,  meninio, amatų 

sektoriaus būreliai dalyvauja bendrose ugdymo įstaigų viktorinose, parodose, varžybose, 

konkursuose, kas leidžia plėtoti mokinių saviraišką, lanksčiau ugdyti bendrąsias ir socialines 

kompetencijas. Amatų būrelių mokiniai eksponuoja savo kūrybinius darbus mieste organizuojamose 

Kalėdinėse, Kaziuko mugėse. ,,Cido“ arenos renginiuose vykdomos įvairių veiklų edukacinės 

dirbtuvės, pristatomas Mokyklos reklaminis stendas, taip viešinama pozityvi  informacija apie 

įstaigą. Miesto bendruomenių rūmuose vykstantis kasmetinis baigiamasis mokslo metų renginys – 

koncertas gerai reprezentuoja ugdytinių pasiekimus, telkia bendruomenę. Moksleivių namų 

pedagogų parengtos edukacinės programos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų 
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ugdytiniams yra populiarios, lankomos, turi savitų bruožų. Mokyklos meniniai ir sporto kolektyvai 

dalyvauja įvairiuose respublikiniuose bei tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, varžybose, 

nusipelno apdovanojimų. Vertintojų komanda daro išvadą, kad Mokyklos vaidmuo vietos 

bendruomenėje yra stiprusis veiklos aspektas. 

 Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su socialiniais partneriais yra tikslingos ir paveikios 

siekiant demonstruoti mokinių pasiekimus, ieškoti naujų darbo formų, sudaryti sąlygas pedagogų 

gerosios patirties sklaidai, plėtoti informaciją apie įstaigą. Vaikai turi galimybę rengti savo darbų 

parodas, akcijas, koncertus miesto bibliotekose, prekybos centruose „Rimi“, Citybumas“, 

mokyklose, darželiuose. Siekiant priartinti paslaugas prie vaiko gyvenamosios vietos sudarytos 

bendradarbiavimo sutartys su „Aušros“, Beržų ir M. Karkos progimnazijomis, kuriose vykdomos 

dailės, modernaus šokio, liaudies šokių programos. Užmegzti partnerystės ryšiai su  Vilniaus vaikų 

ir jaunimo klubu „Lakštingala“. Bendradarbiaujama su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 

centru organizuojant respublikinius sportinio turizmo renginius, edukacines programas, projektines 

veiklas. Kartu su Panevėžio apskrities vyriausiuoju policijos komisariato kelių policijos biuro 

pareigūnais rengiamas Respublikinis konkursas ,,Saugokime jaunas gyvybes keliuose“, Panevėžio 

miesto pradinių klasių moksleivių varžybos ,,Šviesoforas“ bei jaunųjų dviratininkų varžybos 

,,Saugus ratas“.  

 Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai vertinami tinkamai. Mokykla save reklamuoja vykdydama 

edukacines programas, kurios pristatomos Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklų 

mokiniams. Pokalbio su Mokyklos vadovais metu, buvo teigiama, kad Mokykla naudoja įvairius 

informacinius sklaidos šaltinius: skelbimus, informacinius leidinukus, žinutes internetiniame 

puslapyje, spaudoje, kvietimus į programas mokytojų Facebook grupių paskyrose. Geriausi 

pagalbininkai informacijos sklaidoje, Moksleivių namų vaikai, nes informacija „iš lūpų į lūpas“ 

keliauja greičiausiai ir veiksmingiausiai. Dar labai svarbios miesto šventės, mugės, kuriose 

pristatoma įstaigą. Mokykla sėkmingai bendradarbiauja su miesto mokyklomis, Panevėžio kurčiųjų 

ir neprigirdinčiųjų pagrindine mokykla, bibliotekomis (Gabrielės Petkevičaitės – Bitės, Židinys, 

Žalioji pelėda, Žiburėlis), prekybos centrais City bumas, RIMI, organizuoja parodas kitose miesto 

įstaigose bei organizacijose, užmegzti ryšiai ir su kitų miestų neformaliojo vaikų švietimo  

mokyklomis. Mokyklos internetinėje svetainėje talpinama informacija dažnai atnaujinama ir 

patraukliai pateikiama. Reguliariai keičiami informaciniai stendai apie teikiamas švietimo 

paslaugas, suteikia galimybę padidinti informacijos sklaidą apie ugdymosi galimybes Moksleivių 

namuose, sudaryti sąlygas pedagogų profesinės karjeros plėtotei, galimybę rengti bendrus renginius, 

projektus, tenkinti mokinių socializacijos poreikius, skleisti gerąją patirtį bei informaciją miesto 

visuomenei, įvairiomis priemonėmis demonstruoti mokinių pasiekimus. 

 

2. UGDYMAS(IS) 

 
 Ugdymas ( is) – vidutiniškas. 

 2.1. Ugdymo ir  ugdomosios veiklos organizavimas priimtinas. 

 Ugdymo planai ir tvarkaraščiai vertinami patenkinamai. Mokyklos Ugdymo planas rengiamas 

vieniems metams pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo ir jaunimo reikalų 

skyriaus vedėjo 2019 m. rugpjūčio 28 d. Nr. VI-163 (22.1.7.) įsakymu patvirtintą neformaliojo 

vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos 2019-2020 mokslo metų 

ugdymo plano struktūrą.  

 Ugdymo paslaugos 2019-2020 m. m. teikiamos pagal 3 krypčių programas: meninio ugdymo, 

turizmo ir sporto bei techninės kūrybos. Užsiėmimai vyksta pagal patvirtintas grupinės veiklos 

programas. Mokiniams siūloma rinktis jų polinkius ir interesus atitinkančius užsiėmimus, 

sudaromos sąlygos siekti daugumai mokinių asmeninės ir pilietinės brandos, ugdytis gyvenime 

būtinas bendrąsias kompetencijas ir gebėjimus. Planuojant naujų programų pasiūlą atsižvelgiama į 

užsiėmimų populiarumą, mokyklos erdves iš dalies - į mokinių pageidavimus. Pokalbyje mokiniai 
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teigė, jog norėtų įvairesnių užsiėmimų. Ugdymo plane pateikta praėjusiųjų mokslo metų ugdymo 

plano analizė yra aprašomojo pobūdžio: pateikiami  pasiekimai varžybose, konkursuose, statistiniai 

duomenys, tačiau aprašymas nepagrįstas vertinamąja analize, t.y. sunku nustatyti organizuotų veiklų 

poveikį Mokyklos pokyčiams, mokinių pažangai, fragmentiškai atskleidžiamas Mokyklos 

savitumas. Ugdymo plano 2019 -2020 m .m. ir Veiklos plano 2019-2020 m. m. analizė rodo, kad 

dokumentuose dalis informacijos (pvz. mokinių, mokytojų, užsiėmimų statistinė informacija) 

dubliuojama.  

Užsiėmimų tvarkaraštis padeda įgyvendinti ugdymo turinį. Pokalbiuose mokytojai teigė, kad 

sudarant užsiėmimų tvarkaraščius pagal galimybes yra derinami mokinio, mokytojo ir 

įgyvendinamos programos interesai. Analizuojant dokumentus, kalbantis su mokiniais nustatyta, 

kad sudarant užsiėmimų tvarkaraščius iš dalies atsižvelgiama į mokinių interesus, tačiau vizito metu 

pastebėtos problemos organizuojant užsiėmimus: dalis mokinių vėlavo į užsiėmimus, 57 proc. 

stebėtų užsiėmimų dalis mokinių vėlavo, pertraukos tarp užsiėmimų buvo trumpesnės nei numatyta 

Mokiniams sunku derinti dalyvavimą skirtinguose užsiėmimuose, nes dalies užsiėmimų laikas 

dubliuojasi.  

Mokytojo veiklos planavimas ir ugdomosios veiklos struktūra vertinami patenkinamai. 

Mokytojai yra susitarę dėl ugdomosios veiklos planavimo, numatyta bendra ilgalaikių programų 

struktūra (tikslai, uždaviniai, priemonės, vertinimo kriterijai, ugdymo turinys). Ilgalaikę programą 

mokytojai detalizuoja vieniems mokslo metams. Tačiau vertinimo metu nustatyta, kad programų 

planuose nepakankamai dėmesio skiriama mokinių pažangos vertinimui, įsivertinimui: pateiktos tik 

bendros nuostatos (pvz. „dalyvavimas miesto, respublikiniuose festivaliuose – konkursuose“), 

programos kokybės užtikrinimui (pvz. „Užsiėmimus, mokinių pasirodymus gali stebėti tėvai ir 

visuomenė“), daugumoje programų sužymėtos visos galimos kompetencijos (pavyzdžiui - 27 

kompetencijos).   

 Išsami pateiktų programų analizė rodo, kad tik nedidelė dalis mokytojų juos koreguoja, 

atsižvelgdami į sparčiai besikeičiantį ugdymo(-si) kontekstą. Siekiant aukštesnės ugdymo(-si) 

kokybės, būtų tikslinga atlikti mokinių gebėjimų analizę ir, planuojant programų įgyvendinimą, 

atsižvelgti į konkrečios grupės mokinių poreikius bei galimybes, planuose pateikti konkrečių grupių 

charakteristikas.  

Daugumoje (98 proc.) stebėtų užsiemimų bendrieji reikalavimai struktūrai buvo  išlaikyti. 

Tačiau nei viename užsiėmime veiklos struktūra nebuvo išskirta, kaip stiprusis aspektas.  

 

2.2. Ugdymo  ir ugdymosi kokybė  vertinama gerai.  

Ugdymo nuostatos ir būdai yra paveikūs. Daugumoje stebėtų užsiėmimų mokiniams buvo 

siūloma prasminga, tinkamo lygio ugdomoji veikla. Daugumoje stebėtų užsiėmimų (79 proc.) 

mokinių veikla buvo nukreipta į išmokimą, mokytojai pasirengę užsiėmimams. Daugumoje stebėtų 

veiklų mokytojai atsižvelgė į mokinių pasiekimus ir gebėjimus: naudojosi mokinių turimomis 

žiniomis, veiksmingai naudojo mokymo priemones, siejo mokymo ir gyvenimo, skatino 

bendradarbiauti. Racionalus ir veiksmingas veiklos laiko panaudojimas stebėtas daugumoje 

užsiėmimų. 

1 lentelė 

Labai gerai Gerai Patenkinamai Prastai 

29 proc. 50 proc. 21 proc. 0 proc. 

Ugdymo nuostatų ir būdų, veiklos formų tinkamumo apibendrintas vertinimas  

 

Mokytojo aiškinimas, demonstravimas ir nurodymų suprantamumas, darantys pozityvią 

įtaką ir padedantys mokiniams mokytis, fiksuotas (86 proc.) stebėtų užsiėmimų. Šiose veiklose 

mokytojų nuoseklus, įdomus, paveikus aiškinimas skatino mokinius mąstyti, ieškoti, domėtis. Iš 

pokalbių su mokiniais paaiškėjo, kad jie pritaria teiginiui, jog daugelis mokytojų stengiasi, kad 

mokiniai kuo geriau suprastų ir  išmoktų. 
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Ugdymo ir gyvenimo ryšys vertinamas gerai (3 lygis). Daugelyje užsiėmimų (86 proc.) 

ugdomoji veikla prasminga ir susieta su gyvenimo praktika bei nukreipta į mokinių interesus.  

2 lentelė 

Labai gerai Gerai Patenkinamai Prastai 

36 proc. 50  proc. 14 proc. 0 proc. 

Ugdomosios veiklos prasmingumo (Ugdymo ir gyvenimo ryšys) apibendrintas vertinimas 

 

36 proc. stebėtų veiklų užfiksuotas veiksmingas mokymasis iš artimiausios aplinkos bei 

patirtų gyvenimo situacijų, užsiėmimuose įgytų žinių praktinis pritaikymas užfiksuotas kaip 

stiprusis veiklos aspektas. Šiose veiklose ugdytiniams pateikti klausimai, susiję su jų patirtimi, 

interesais ir žiniomis, gyvenamąja ar ugdomąja aplinka, skatino juos mąstyti, remtis savo patirtimi, 

žiniomis, ugdymo turinį darė patrauklesnį. Veiksmingi patirtinio mokymosi pavyzdžiai užfiksuoti 

„Dailės pasaulyje“, „Dailės“, „Bokso“, „Sportinio turizmo“ užsiėmimuose. Tačiau dalyje (14 proc.) 

stebėtų veiklų mokymo turinys aktualizuojamas fragmentiškai. Tik nedidelėje dalyje stebėtų veiklų 

buvo kuriama sužadinanti, mokinius motyvuojanti užsiėmimų pradžia, nuteikianti mokinius 

tikslingam darbui. 

Mokytojo ir mokinio dialogas ir bendradarbiavimas yra savitas. ir yra stiprusis veiklos 

aspektas. Mokytojo ir mokinio dialogas užsiėmimuose paveikus.  

3 lentelė 

Labai gerai Gerai Patenkinamai Prastai 

43 proc. 29 proc. 28 proc. 0 proc. 

Mokytojo ir mokinio dialogo ir bendradarbiavimo apibendrintas vertinimas 

 

Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad paveikus mokytojo ir mokinio bendradarbiavimas 

bei tinkama pagalba vaikui užfiksuota  daugumoje stebėtų užsiėmimų. Bendraujama individualiai ar 

su visa grupe. Mokytojo aiškinimas, demonstravimas ir nurodymų suprantamumas, konsultavimas 

darantys pozityvią įtaka ir padedantys mokiniams mokytis, fiksuotas (72 proc.) veiklų. Šiose 

veiklose mokytojų nuoseklus, įdomus, paveikus aiškinimas skatino mokinius būti kūrybiškais, 

nebijoti klysti, ieškoti. Tinkamas mokinių iniciatyvos palaikymas ir skatinimas užfiksuotas „Dailės 

pasaulyje“, „Dailės“, „Bokso“, „Sportinio turizmo“, „Keramikos“, „Spalvos ir spalviukai“ 

užsiėmimuose. Gerą mokytojų ir mokinių dialogo kokybę patvirtina ir pokalbyje dalyvavę 

mokiniai, apklausoje dalyvavę tėvai. Pokalbyje mokiniai  akcentavo, kad  užsiėmimuose kuriama 

pasitikėjimą skatinanti mokymosi aplinka, nuosekliai  palaikomos mokinių iniciatyvos. Pažymėtina, 

kad mokinių bendradarbiavimo įgūdžiai kryptingai ugdomi koncertinėje, sportinėje veikloje, nes 

beveik visi mokiniai dalyvauja Mokyklos varžybose, koncertuose, parodose, muzikiniuose 

projektuose. Vertintojai konstatuoja, kad mokytojo ir mokinio dialogas ir bendradarbiavimas  yra 

stiprusis veiklos aspektas.  

Ugdymosi motyvacija. Ugdymo(si) (įsi)vertinimas yra geri. Stebėtose užsiėmimuose 

ugdymosi motyvacija dažniausiai vertinta gerai. Apibendrinto vertinimo lentelėje pateikti duomenys 

rodo, kad didžiosios daugumos  užsiėmimų (89 proc.) mokymosi  kokybė yra labai gera arba gera, o 

dalies stebėtų veiklų (11 proc.) yra patenkina. Geras mokinių elgesys ir drausmė užsiėmimuose  

patvirtina pakankamai gerą mokinių mokymosi motyvaciją. 

4 lentelė 

Labai gerai Gerai Patenkinamai Prastai 

39 proc. 50 proc. 11  proc. 0 proc. 

Ugdymosi motyvacijos apibendrintas vertinimas 

 

Vizito metu beveik visi mokinių buvo pasiruošę veikloms, turėjo reikiamas priemones. Tačiau 

vėlavimo atvejų užfiksuota dalyje (57 proc.) užsiėmimų. Geras grupės mikroklimatas, tarpusavio 

santykiai stiprino mokinių motyvaciją užsiėmimuose. Mokinių aktyvumą lėmė noras tobulėti, 
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atsakomybė už savo ugdymąsi. Daugumoje stebėtų veiklų didesnė mokinių dalis gebėjo 

savarankiškai atlikti užduotis. Aktyvi, atsakinga mokinių veikla stebėta „Dailės“, „Bokso“, 

„Sportinio turizmo“, Pop grupės „Šypsenėlė“ užsiėmimuose. 50 proc. stebėtų užsiėmimų mokinių 

mokymosi motyvacija išskirta kaip stiprusis veiklos aspektas. Vertintojai vizito metu atkreipė 

dėmesį į tai, kad mokinių motyvacijos lygiui tiesioginę įtaką darė mokytojo veikla užsiėmime. 

Stebėjimo duomenys rodo, kad mokinių motyvacija buvo gera tuomet, kai ugdymo organizavimas 

ir realizavimas tenkino beveik visų mokinių poreikius, lūkesčius ir galimybes.  

 

 

3. PASIEKIMAI 

 

Pasiekimai mokykloje – geri  

3.1. Individuali mokinių pažanga vertinama gerai. 

Su ugdymosi rezultatais tėvai susipažįsta dalyvaudami renginiuose, koncertuose, varžybose, 

stebėdami mokinių darbus, darbų ekspozicijas. Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami visus 

mokslo metus, neformaliuoju būdu. Neformaliojo vaikų švietimo programose individuali mokinių 

pažanga vertinama koncertų, konkursų, meninių pasirodymų, varžybų, dailės ir kitų kūrybinių darbų 

parodų metu. Dalis mokytojų naudoja savo individualios vaiko pažangos vertinimo sistemą. 

Mokiniai renka ir kaupia konkursų laureatų diplomus, festivalių nominacijas, padėkas, dailės ir kitų 

kūrybinių darbų aplankus, kuriuos turi galimybę aptarti su tėvais, mokytojais. Ne visuose stebėtose 

užsiėmimuose, buvo skatinama įsivertinti, pristatyti savo darbus. Vadovaujantis „Neformaliojo 

vaikų švietimo programos baigimo pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašu“, baigus 

programą, mokiniams išduodami pažymėjimai, kuriame nurodomos mokinio įgytos kompetencijos. 

Organizuodami ugdymo turinį, mokytojai atsižvelgia į mokinių poreikius ir gebėjimus, koreguoja 

kartu su mokiniais ugdymo turinį, leidžia rinktis metodus užduočių atlikimui. Mokiniai įgyja 

refleksijos ir savianalizės, gebėjimo dirbti grupėje įgūdžių, formuojamos vertybinės nuostatos. Savo 

pasiekimus mokiniai demonstruoja įvairiais būdais ir lygiais: organizuojant kūrybinių darbų 

parodas, koncertus, varžybas, pasirodymai tėveliams (rūpintojams, globėjams). 

3.2. Bendri mokinių ugdymosi pasiekimai vertinami tinkamai ir yra stiprusis mokyklos 

veiklos aspektas.   

 2018 metais suorganizuoti 122 renginiai: 62 parodos, 5 varžybos, 55 įvairaus pobūdžio 

renginiai. Įgyvendinti projektai: Vaikų vasaros užimtumo programa „Atostogų kaleidoskopas“, 

Vaikų ir jaunimo meninio ugdymo projektas „Talentus atrandame kasdien“, tęstinis Visuomenės 

sveikatos ugdymo projektas „Sportuoju ir judu – sveikai gyvenu“.  42 edukacinės programos ne tik 

suartino Mokyklos bendruomenę bendram tikslui, skatino kurti, išreikšti save, bet kartu buvo puiki 

mokyklos veiklos sklaidos miesto visuomenei priemonė. Mokyklos būrelių: šiuolaikinių šokių 

studija „Selevy“, Drabužių dizainas, Kūrybinės dirbtuvės, Dailės pasaulyje, Meninė keramika, 

Dailieji amatai, Keramika, Teatro studija, liaudies šokių grupė „Aušrinė“, Sportinis turizmas 

ugdytiniai, respublikinių, tarptautinių konkursų, konkursų – festivalių, varžybų I-III vietų 

nugalėtojai. Kiekvienų mokslo metų pabaigoje, Mokyklos vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta 

tvarka, už puikius ugdymosi rezultatus, pasiekimus meno, sporto srityje, pavyzdingą elgesį, aktyvų 

dalyvavimą Mokyklos organizuojamuose renginiuose ar kitokioje veikloje, mokiniai skatinami 

direktoriaus įsakymu parengtomis padėkomis, asmeninėmis dovanėlėmis. 79 proc. apklaustųjų 

mokinių teigė, kad daro bendras veiklas už Mokyklos ribų, teiginiui – „Aš noriai įsitraukiu į 

bendras mokyklos veiklas“ pritarė 83 proc. apklaustųjų mokinių. 88 proc. apklaustųjų tėvų teigė, 

kad „Gana dažnai vyksta bendros veiklos už mokyklos ribų su kitų mokyklų mokiniais, įvairiomis 

organizacijomis ir kt.“. 
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4. MOKYKLOS VALDYMAS 

 

Mokyklos valdymas priimtinas.  

4.1.Mokyklos veiklos planavimas vidutiniškas.   

91 proc. apklaustųjų mokytojų teigė, kad planuodami veiklas, remiasi Mokyklos vizija, 

misija, vertybėmis, Mokyklos veiklos prioritetais. Pokalbio metu su Mokyklos vadovais buvo 

išsakyta, kad Mokyklos bendruomenė turi svajonių, norėtų papildomų erdvių, kad būtų galimybė 

organizuoti laisvalaikio užimtumą šeimoms. Mokykla kasmet parengia kelias naujas programas. 

Tačiau per paskutinius metus, įstaigoje sumažėjo teikiamų paslaugų kiekis. Vadovai supranta, kad 

reikia naujų veiklų, bet neturi bazės. Mano, kad patrauklūs būtų kino filmų kūrimas, 

programavimas. Reikia plėsti kryptis arba ieškoti kitokių sprendimų. Išanalizavus Mokyklos 

planavimo dokumentus, pasigendama dermės tarp vizijos, misijos, veiklos filosofijos, strateginio 

tikslo. 

Planavimo procedūros tinkamos. Kiekvienų ataskaitinių metų pabaigoje, Mokyklos 

bendruomenėje, Mokyklos taryboje analizuojamas 2017-2019 metų strateginio veiklos plano 

įgyvendinimo veiksmingumas, teikiama išsami informacija apie visų Mokyklos veiklos sričių 

kokybę, išaiškinamos stipriosios ir silpnosios veiklos sritys. Metų pradžioje Mokyklos 

bendruomenės susirinkimuose, darbuotojams pristatomi metinės veiklos tikslai, uždaviniai, 

numatomos priemonės tikslų įgyvendinimui. Darbuotojai įtraukiami į veiklos priemonių 

įgyvendinimą, vykdymą ir prisiima atsakomybę už rezultatus Įstaigos ugdymo planą rengia, 

Mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtinta darbo grupė. Ugdymo programos aptariamos metodinėse 

grupėse. 61 proc. apklaustųjų mokytojų teigė, kad su jais tariamasi dėl Mokyklos ugdymo plano 

įgyvendinimo.  

Planų kokybė ir dermė vidutinė. Mokyklos 2017-2019 metų strateginiame plane, 2019 metų 

veiklos plane, pateikiama praėjusių metų veiklos rezultatų analizė. Vertėtų siekti, kad metinės 

veiklos planai ne atkartotų strateginiame plane apibrėžtus veiklos tikslus bei uždavinius, o 

konkretinti, detalizuoti skirtingus strateginio plano aspektus. Veiksmingiau naudoti įsivertinimo ir 

vertinimo išvadų naudojimą, pagrindžiant strateginį bei metinės veiklos planą. 

Plano įgyvendinimas ir jo poveikis priimtinas. Mokyklos strateginis planavimas iš dalies 

skatina ateities analizavimą, atskleidžia naujas galimybes ir grėsmes. Mokykloje dirba 

kompetentingi mokytojai, turintys skirtingą pedagoginę patirtį. Tačiau Mokykla, kaip besimokanti 

organizacija, savo veiklą turėtų sustiprinti ir išplėtoti. Pokalbio su mokytojais metu, buvo išsakyta 

nuomonė, kad Mokykla kuria bendradarbiavimo kultūrą, darbiniai mokytojų santykiai dažniausiai 

yra savaiminiai, iš dalies savanoriški (be prievartos ir vadovų reguliavimo), skatinantys įsipareigoti 

ir tobulinti organizacijos veiklą. 

 

4.2. Mokyklos įsivertinimas yra priimtinas.  

 Įsivertinimo procesas yra paveikus. Mokyklos veiklai įsivertinti sudaryta darbo grupė, kuriai 

vadovauja Mokyklos direktorės pavaduotoja. Įsivertinimo grupės veikla planinga: parengtas 

Mokyklos veiklos įsivertinimo planas, kuris nuosekliai įgyvendinamas. Atliekant įsivertinimą 

dalyvauja mokytojai, mokiniai ir tėvai. Dažniausiai taikomi vertinimo metodai: anketos, pokalbiai, 

dokumentų analizė. Įsivertinimo rezultatai aptariami Mokytojų tarybos posėdžiuose. Kalbantis su  

mokytojais, Mokyklos vadovais paaiškėjo, jog įsivertinimo procesams Mokykloje skiriamas 

pakankamas dėmesys. Vertintojai nustatė, kad įsivertinimo procesui Mokykloje kasmet skiriamas 

vis didesnis dėmesys, jis nuolat tobulėja. 

 Įstaigos įsivertinimo rezultatų naudojimas yra priimtinas. Tyrimų, anketų, įsivertinimo 

duomenys kasmet panaudojami tobulinant Mokyklos veiklą. Įsivertinimo metu gauta informacija 

pateikiama Mokytojų taryboje. Įsivertinimo anketoje mokykla nurodė, kad analizuoja neformalaus 

švietimo programų pasiūlą ir paklausą, tačiau per mažas dėmesys skiriamas ugdymo ir ugdomosios 

veiklos, Mokyklos kultūros ir veiklos planavimo įsivertinimui. Vertintojai pastebi, jog įsivertinimo 



 

10 

 

metu teikiamos rekomendacijos bei numatytos tobulinti priemonės tik dalinai atsispindi Mokyklos 

2017-2019 metų strateginiame plane, 2019 metų veiklos plane, mokytojų veiklos įsivertinimo 

anketose. Mokiniai, tėvai su įsivertinimo išvadomis supažindinami iš dalies. Mokyklos internetinėje 

svetainėje įsivertinimo išvados neskelbiamos. 

 

4.3. Vadovavimo stilius  - priimtinas. 

Vadovavimo demokratiškumas ir dėmesys personalui yra vidutiniškas. Mokyklai vadovauja 

administracija, kuri atsiskaito Mokyklos tarybai. Vadovės dalykiškai ir geranoriškai bendrauja su 

visais darbuotojais. Dalis mokytojų yra įtraukiami į darbo grupių, komandų veiklą. Pagal Mokyklos 

galimybes dažniausiai darbuotojai pagerbiami Padėkos raštais, kasmet organizuojama bent dvi 

bendros  išvykos, darbuitojai skatinami vienkartiniais priedus už papildomus darbus.  

.  Personalo komplektavimas ir darbo organizavimas priitinas. Mokykloje dirba pakankamai 

kvalifikuotų pedagogų: 5 mokytojai  metodininkai, 8 vyresnieji mokytojai, 5 mokytojai ir 3 

neatestuoti mokytojai. Mokyklos direktorė inicijuoja reikalingų ir kompetentingų darbuotojų 

paiešką, tačiau jaunų mokytojų beveik nėra, pedagoginio personalo kaita nedidelė. Vizito metu 

nustatyta, kad dalis mokytojų rūpinasi kvalifikacijos tobulinimu, tobulina bendrąsias ir specialiąsias 

(dalykines ir didaktines) kompetencijas savišvietos būdu ar individualiai lankydami seminarus 

kitose ugdymo įstaigose, tačiau šis procesas yra nepakankamai kryptingas. Įstaiga neturi 

kvalifikacijos tobulinimo sistemos, nesuplanuotas kolegialus mokymasis kolega – kolegai, nėra 

numatyti kvalifikacijos tobulinimo prioritetai, kurie būtų orientuoti į Mokyklos viziją, siekimą 

sudaryti mokytojui sąlygas mokytis visą gyvenimą. Mokytojai savo veiklą įsivertina, tačiau 

nenusistato asmeninių lūkesčių sau, siektinų tikslų, kurie atlieptų Mokyklos veiklos prioritetus. 

Pokalbyje mokiniai palankiai vertino mokytojų kompetenciją, profesionalumą ir meistriškumą. 

 

4.4. Materialinių išteklių valdymas potencialus, išskyrus veiklos rodiklį „Patalpų 

naudojimas“,  kuris vertinamas vidutiniškai. 

Lėšų vadyba gera ir tai yra stiprusis mokyklos veiklos aspektas. Mokykla savo ūkinę ir 

finansinę veiklą organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės 

nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos, Finansų ministerijos norminiais teisės aktais, Mokyklos 

metiniais veiklos planais, savininko pareigas ir teises atliekančios institucijos kiekvienais metais 

patvirtintomis Švietimo ir ugdymo programų sąmatomis. Mokyklos bendruomenė, Mokyklos taryba 

kasmet svarsto materialinių ir finansinių mokyklos išteklių panaudojimo veiksmingumą, pritaria 

metinėms finansinėms Mokyklos ataskaitoms, svarsto naujų metų biudžeto projektus. Mokyklos 

perspektyvai užtikrinti didelę reikšmę turi optimalus, aiškiais, skaidriais bendruomenės susitarimais 

paremtas išteklių paskirstymas, tą pokalbiuose patvirtino ir mokytojai. 

 Patalpų panaudojimas vertinamas patenkinamai ir yra tobulintinas Mokyklos veiklos aspektas. 

Mokyklos pastatas yra saugiu atstumu nuo gatvės, pastato išorė nerenovuota. Įstaigą turi higienos 

pasą. Vidaus erdvės atnaujinamos pagal Mokyklos turimas lėšas. Vizito metu išorės vertintojai 

fiksavo, kad mokymosi aplinka – patalpų išdėstymas, įrengimas, apšvietimas – yra neblogas ir 

palankus mokytis. Tačiau vizito metu fiksuota, kad dauguma kabinetų per maži ugdomosioms 

veikloms: choreografijos ir treniruoklių salėse nėra ventiliacijos, sportinio turizmo salėje trūksta 

erdvės ir aukščio, dalyje kabinetų priemonės sudėtos dėžėse po stalais, nes trūksta vietos. Patalpos 

dėl jų išplanavimo specifikos nėra pritaikytos vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Pažymėtina, kad stebint mokinius pertraukų metu (dalis mokinių sėdėjo koridoriuose ant grindų) 

išryškėjo akivaizdus poreikis mokinių poilsiu. Mokyklos vadovės, mokiniai ir mokytojai 

susitikimuose su vertintojais išsakė pageidavimus, jog norėtų, kad Mokyklai būtų pakeisti langai, 

įrengta aktyviam ir pasyviam poilsiui skirtų zonų, kabintai būtų erdvesni.  

 Panevėžio miesto savivaldybei reikėtų ieškoti sprendimų, kurie pagerintų ugdymo(si) sąlygas 

įstaigoje. 

_________________________ 


