
 

ŠIAULIŲ „RASOS“ PROGIMNAZIJOS 

DIREKTORIUS 

Į S A K Y M A S 

DĖL PROGIMNAZIJOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IR STEBĖSENOS GRUPĖS 

SUDARYMO 2016-2017 MOKSLO METAIS 

 

2016 m. lapkričio 21 d.  Nr. V-173 

Šiauliai 

 

Vadovaudamasi progimnazijos pedagogų tarybos 2016 m. lapkričio 2 d. nutarimu (protokolo 

Nr. 9): 

1. S u d a r a u  progimnazijos veiklos įsivertinimo ir stebėsenos grupę: 

1.1. Koordinatorė Diana Tamutienė; 

1.2. Nariai: 

1.2.1. Diana Šidlauskė, matematikos vyresnioji mokytoja; 

1.2.2. Janina Žvirblytė Paslavičienė, pradinio ugdymo mokytoja; 

1.2.3. Danguolė Masandukienė, muzikos mokytoja metodininkė; 

1.2.4. Rimantas Bagdonas, technologijų ir dailės vyresnysis mokytojas; 

1.2.5. Rima Šereivienė, padinio ugdymo mokytoja metodininkė; 

1.2.6. Vilma Ratkevičienė, vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja; 

1.2.7. Ieva Valiukienė, logopedė; 

1.2.8. Tatjana Kukelkienė, lietuvių kalbos mokytoja. 

2. N u s t a t a u  veiklos stebėsenos funkcijas: 

2.1. Teikia pagrindines kryptis ir prioritetus rengiant mokyklos strateginį planą, metinę 

veiklos programą; 

2.2. Organizuoja ir kontroliuoja progimnazijos vidaus veiklą; 

2.3. Analizuoja ugdymo procesą ir teikia mokyklos direktoriui siūlymus dėl ugdymo kokybės 

gerinimo; 

2.4. Organizuoja ir kontroliuoja įvairius tyrimus, susijusius su ugdymo procesu ir darbo 

tobulinimu; 

2.5. Teikia praktinę ir metodinę pagalbą mokytojams vidaus audito atlikimo klausimais; 

2.6. Stebi ir analizuoja darbuotojų darbą ir teikia pasiūlymus direktoriui kaip efektyviau 

panaudoti žmoniškuosius resursus; 

2.7. Vykdo mokyklos tikslus atitinkančių projektų paiešką; 

2.8. Organizuoja ir kontroliuoja projektų programų rengimą; 

2.9. Konsultuoja kitus mokyklos darbuotojų projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais; 

2.10. Organizuoja ir kontroliuoja projektų įgyvendinimą; 

2.11. Planuoja ir kontroliuoja mokyklos projektinę veiklą; 

2.12. Rengia teisės aktuose numatytą su švietimu susijusią informaciją mokyklos 

administracijai, savivaldybių bei valstybinėms organizacijoms ir institucijoms; 

2.13. Renka ir teikia mokyklos ataskaitoms bei kitiems dokumentams rengti reikalingą 

informaciją ir duomenis mokyklos vadovams ir kitiems mokyklos padaliniams. 

2.14. Vadovaujasi bendra sutarta bendros veiklos perspektyva, atsakingo mokyklos veiklos 

įsivertinimo rezultatais ir bendromis diskusijomis. 

2.15. Bendradarbiauja su progimnazijos savivalda, 

2.16. Svarsto progimnazijos savivaldos narių iniciatyvas ir teikia pasiūlymus progimnazijos 

direktoriui.  



3. N u s t a t a u  veiklos įsivertinimo funkcijas: 

3.1. Koordinuoja progimnazijos veiklos kokybės vidaus įsivertinimą, 

3.2. Inicijuoja duomenų rinkimo, apdorojimo ir analizės metodinių rekomendacijų ruošimą, 

3.3. Renka patikimus duomenis apie mokyklos veiklą; 

3.4. Išsiaiškina progimnazijos veiklos privalumus ir trūkumus; 

3.5. Susitaria dėl progimnazijos veiklos tobulinimo prioritetų; 

3.6. Dalyvauja darbo grupėse ir komisijose, rengiančiose teisės aktų, reglamentuojančių 

švietimo veiklą, projektus. 

3.7. Aptaria gerosios praktikos pavyzdžius ir juos pateikia. 

3.8.  Bendradarbiauja su progimnazijos savivalda, 

3.9.  Svarsto progimnazijos savivaldos narių iniciatyvas ir teikia pasiūlymus progimnazijos 

direktoriui.  

4. P a v e d u  darbo grupei vadovautis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Geros 

mokyklos koncepcija, 2016-03-29 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. 

2V-267 „Dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės 

įsivertinimo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta mokyklos veiklos įsivertinimo metodika ir 

priedais. 

5. L a i k a u  netekusiu galios progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymą Nr. 

V-115 „Dėl progimnazijos veiklos įsivertinimo ir stebėsenos grupės sudarymo 2015-2016 mokslo 

metais“. 

 

 

 

Direktorė                                Audronė Ispiryan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


