NERINGOS SAVIVALDYBöS NIDOS VIDURINöS MOKYKLOS IŠORöS VERTINIMO
TRUMPOJI ATASKAITA
ĮŽANGA
Vizito laikas – 2011 m. vasario 7 – 10 d.
Vizito tikslas – mokyklos veiklos kokyb÷s išor÷s vertinimas.
Išor÷s vertintojų komanda:
Vilija Prižgintien÷, vadovaujančioji vertintoja;
Danguol÷ Petkien÷, Loreta Eitutien÷, Anel÷ Raugien÷.
Išor÷s vertintojai steb÷jo 63 pamokas, neformalaus ugdymo užsi÷mimus, mokykloje
vykusius renginius ir kitą veiklą: vadovų ir personalo darbą, mokinių elgesį, santykius pertraukų
metu klas÷se, bibliotekoje, koridoriuose. Vizito metu išor÷s vertintojai kalb÷josi su mokyklos
darbuotojais, mokyklos savivaldos institucijų atstovais, mokiniais, mokinių t÷vais. Išor÷s vertintojų
komanda analizavo mokyklos veiklos, mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo dokumentus,
mokytojų ilgalaikius planus, mokslininkų atliktų tyrimų prieš išor÷s vertinimą ataskaitą bei kitus
dokumentus.
Vertinant vadovautasi tais pačiais, kaip ir vidaus audito, veiklos rodikliais. Vertindami
veiklą mokykloje, išor÷s vertintojai dažniausiai vartojo terminus:
•
„labai gerai“, „kryptingai“, „išskirtinai“, „puiku“ – minima veikla atitinka 4 lygį ir ją
galima paskleisti už mokyklos ribų;
•
„gerai“, „pakankamai kryptingai“, „tinkamai“ – minima veikla atitinka 3 lygį, patirtį
verta skleisti mokykloje;
•
„neblogai“, „patenkinamai“, „vidutiniškai“, „nesistemingai“, „priimtina“ – veikla
mokykloje tinkama, bet yra ką tobulinti, verta sustiprinti ir išpl÷toti ir ji atitinka 2 lygį;
•
„prastai“, „neperspektyvu“, „neveiksminga“, „nekonkretu“ – veikla įvertinta 1 lygiu ir
ją būtina tobulinti.
Išskiriant mokyklos gerąsias bei tobulintinas sritis (+10 ir -5), greta teiginių nurodomi
pagalbiniai rodikliai (pvz., 1.3.3., 2.1.3., 4.1.1. ir t. t.), kuriuos mokykla gali perskaityti, pasitikslinti
naudodamasi vidaus audito metodika.
Išor÷s vertintojų komanda yra įsitikinusi, kad visus rekomenduojamus patobulinimus
mokykla turi galimybių įgyvendinti pati, veiksmingiau panaudodama savo vidaus išteklius ar
pasitelkdama išor÷s partnerius.
Nuoširdžiai d÷kojame mokyklos direktorei Rūtai Žeimienei, pavaduotojai Albinai
Stūrienei ir visai mokyklos bendruomenei už bendradarbiavimą ir svetingumą.
I. MOKYKLOS KONTEKSTAS
Neringos savivaldyb÷s Nidos vidurin÷ mokyklos ištakos – 1743–1744 metai, kada atidaryta
pirmoji mokykla Nidos žvejų ir laukininkų vaikams. Apie 1850 m. mokyklai suteiktas parapin÷s
mokyklos statusas. Po karo Nidoje mokykla prad÷jo veikti 1946 ir iki 1962 metų priklaus÷
Klaip÷dai. 1962 metais, įkūrus Neringos miestą, mokykla tampa 1-ąja aštuonmete mokykla, kuri
greitai peraugo į vidurinę mokyklą. Mokinių skaičius iki 1991 m. mokykloje palaipsniui did÷jo
(1990–1991 m. m. mok÷si 321 mokinys), o nuo 1993 m. – nuolat maž÷ja. Šiuo metu mokykloje
mokosi 158 mokiniai. Dauguma jų – Nidos gyventojai bei mokykliniu autobusu atvežami Preilos
vaikai. Pagrindin÷s mokinių skaičiaus maž÷jimo priežastys – maž÷jantis gimstamumas ir jaunų
šeimų emigracija į užsienį. Po kelis vyresniųjų klasių mokinius kasmet išvyksta mokytis į
Klaip÷dos gimnazijas. Nors mokykla ją lankančių mokinių šeimų socialinę pad÷tį vertina kaip
vidutinę, galima teigti, kad ji yra gera, nes tik trijų šeimų vaikams teikiama socialin÷ parama, tik 1
šeima priskiriama socialin÷s rizikos šeimų grupei, n÷ra probleminių ir disfunkcinių šeimų, dauguma
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mokinių gyvena pilnose šeimose. 2010–2011 m. m. mokykloje mok÷si 4 specialiųjų poreikių
mokiniai, išor÷s vertinimo metu du iš jų jau mok÷si pagal bendrąsias programas.
Mokykloje dirba 25 mokytojai, keturiems mokykla – ne pagrindin÷ darboviet÷. 3 mokytojai
d÷sto po 2 dalykus, 3 – studijuoja aukštosiose mokyklose, beveik visi mokyklos mokytojai turi
aukštąjį išsilavinimą. Penki mokytojai atestuoti mokytojo metodininko, 10 – vyresniojo mokytojo
kvalifikacin÷ms kategorijoms. Mokykla turi visus pagalbą mokiniui teikiančius specialistus:
socialinį pedagogą, logopedą, psichologą, mokytojo pagalbininką ir bibliotekininką.
Mokyklai vadovauja direktor÷ Rūta Žeimien÷, turinti 38 metų pedagoginio darbo stažą,
atestuota II vadybinei kategorijai. Direktoriaus pavaduotoja Albina Stūrien÷ mokykloje dirba 33
metus (iš jų – 12 metų vadybinį darbą), atestuota II vadybinei kategorijai.
Mokyklos pastatas pastatytas 1964 metais. 1996 metais renovuotas senasis pastatas, 1999
metais pabaigtas renovuoti pagrindinis mokyklos korpusas, 2002 – pastatytas naujas korpusas,
kuriame įsikūr÷ technologijų kabinetas berniukams, aktų sal÷ ir valgykla. 2005 metais pastatyta
nauja sporto sal÷, įrengta treniruoklių sal÷. Mokykla turi gerai įrengtą sporto aikštyną. Vidin÷s ir
išorin÷s erdv÷s puikiai sutvarkytos, prižiūr÷tos, jaukios. Didelį d÷mesį mokyklai skiria ir Neringos
savivaldyb÷: kasmet iš savivaldyb÷s biudžeto skiriamos trūkstamos mokinio krepšelio l÷šos (2009
m. – 81,2 tūkst. Lt; 2010 m. – 106,1 tūkst. Lt), skiriamos l÷šos baldams, mokymo priemon÷ms,
naujoms informacin÷ms komunikacin÷ms technologijoms (toliau – IKT) įsigyti. Mokykla pritraukia
ir kitus finansavimo šaltinius: nuomoja patalpas, dalyvauja projektuose, vykdo 2 proc. gyventojų
pajamų mokesčio surinkimo akciją, ieško privačių asmenų, organizacijų paramos renginiams, fondų
paramos knygoms bibliotekai įsigyti. Šiuo metu dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerijos Mokyklų
tobulinimo programos (toliau – MTP) plius programos projekte „Menų, gamtos mokslų ir
technologijų infrastruktūra“.
II. MOKYKLOS STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI
Mokyklos stiprieji veiklos aspektai
1. Kuriamas savitas mokyklos etosas.
Nidos vidurin÷je mokykloje lengvai atpažįstamos sukurtos bendruomen÷s tradicijos ir
vertyb÷s, kurių laikomasi ir kurios puosel÷jamos. Mokykla tiesiog alsuoja Nida - turi išskirtinį
charakterį ir dvasią. Galima teigti, kad sukurtas savitas mokyklos etosas, sustiprinantis teigiamą
ugdomąjį poveikį. Iš pokalbių su mokiniais, mokytojais, administracijos atstovais galima daryti
išvadą, kad bendruomen÷s nariai supranta ir pritaria mokyklos vizijai, misijai ir filosofijai, geba
savais žodžiais jas nusakyti. Beveik visiems aiškūs bendri susitarimai, kurių stengiamasi laikytis.
Pažym÷tina, kad dauguma mokinių gerbia tas normas, d÷l kurių susitarta, geba paaiškinti, kod÷l jų
reikia laikytis. Mokytojai, klasių aukl÷tojai savo veikloje kuria mokyklos vidaus gyvenimo kultūrą.
Remiantis mokinių ir jų t÷vų nuomone, pokalbių metu gauta informacija, galima daryti išvadą, kad
dauguma mokinių t÷vų neturi priekaištų mokyklai d÷l normų, kurių joje laikomasi, pripažįsta, kad
jos yra teisingos ir naudingos. Direktor÷ R.Žeimien÷ pabr÷žia, kad kiekvienas mokyklos
darbuotojas savo geru pavyzdžiu kuria mokyklos įvaizdį. Mokykla didžiuojasi savo tradicijomis,
ypač tomis, kurios vienija mokinius, mokytojus, t÷vus ir miesto bendruomenę. Be tradicinių,
įvardijamos Bendruomenę telkia ir vienija gamtosaugin÷s, makulatūros rinkimo, pagyvenusių
žmonių lankymo akcijos, miesto gražinimo talkos. Išor÷s vertinimo metu buvo proga pamatyti
etnokultūrinę popietę ,,Žuvininkai mes esme”, kur puikiai atsikleid÷ savo krašto tradicijų, vertybių,
paveldo puosel÷jimas, bendradarbiavimas tarp mokyklos ir miesto kultūrą puosel÷jančių įstaigų.
Mokykla turi savo atributiką – herbą, v÷liavą, himną, emblemą, prie kurių sukūrimo prisid÷jo
mokiniai ir mokytojai. Mokyklos atributika veiksmingai naudojama ant siunčiamų raštų, vokų
dedadama emblema, mokykloje matomoje vietoje laikoma mokyklos v÷liava, stenduose – himno
žodžiai ir herbas.
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2. Jauki ir estetiška mokyklos aplinka.
Kiekvienam apsilankiusiam mokykloje gilų įspūdį palieka jos eksterjeras ir interjeras.
Mokyklos aplinka išskirtinai jauki, puošiama mokinių darbais, informatyviais, estetiškais stendais,
tinkamai išnaudojamos erdv÷s. . D÷mesys skiriamas baigusiems mokyklą - ,,Dvyliktokų al÷joje“
iškabintos buvusių mokinių nuotraukos. Mokykla dalyvavo ,,Geriausiai tvarkomos švietimo
įstaigos” konkurse ir buvo įvertinta diplomu. Siekdami patraukliai ir įsimintinai pristatyti savo
mokyklą, mokiniai apie ją sukūr÷ scenarijų keliomis kalbomis. Anot direktor÷s, mokykloje yra
gidai, kurie gali svečiams suteikti informacijos apie mokyklą, Nidą ir Neringą Mokyklos
bendruomen÷ didžiuojasi savo gražia ir jaukia mokykla.
3. Aktyvi mokyklos veikla vietos bendruomen÷je.
Mokykla ieško būdų tenkinti mokinių poreikius ir ugdyti intelektualaus bendravimo
įgūdžius – į renginius ar vesti užsi÷mimų pakviečiami žymūs žmon÷s. S÷kminga patirtimi
įvardijamas bendradarbiavimas su doc. dr. Ina Dagyte, vedusia mokykloje neformaliojo ugdymo
būrelį apie krašto ir savęs pažinimą. Bendruomen÷ dalyvauja įvairiuose projektuose, yra išleidusi
mokinių iliustruotų knygų, atvirukų, foto albumų, kurie garsina mokyklą. Mokiniams naudinga
partneryst÷ su Nacionaline moksleivių akademija, Nidos LIONS klubu, Kauno paslaugų verslo
darbuotojų profesinio rengimo centru. Mokykla yra svarbi Nidos bendruomenei, savivaldybei,
tod÷l, kaip teigia Mokyklos tarybos nariai, yra dedamos visos pastangos, kad ji gal÷tų vykdyti savo
misiją.
4. Tinkami dalykų ryšiai ir integracija.
Dalykų ryšiai ir integracija pakankamai kryptingi. Mokykla, siekdama mažinti mokinių
krūvį ir priartinti mokymąsi prie gyvenimo aktualijų, pri÷m÷ sprendimus d÷l dalykų, kurių ugdymo
turinys susijęs ar priskiriamas tai pačiai ugdymo sričiai, integravimo. Ugdymo plane numatyta
gamtos, tiksliųjų mokslų ir humanitarinio ciklo mokomųjų dalykų integracija , prevencinių
programų integravimas į ugdymo turinį. Integruojamų dalykų turinys numatytas mokytojų
ilgalaikiuose ir teminiuose planuose, mokytojai metodin÷se grup÷se susitaria d÷l integruotų pamokų
bei renginių organizavimo. Integruotos pamokos bei renginiai mokykloje vyksta reguliariai.
5. Neformalusis ugdymas tenkina daugumos mokinių poreikius.
Neformalusis mokinių švietimas mokykloje turi savitų bruožų. Mokykloje sudarytos sąlygos
mokinių iniciatyvumui ir saviugdai per įvairią meninę, sportinę, projektinę veiklą. Neformalusis
ugdymas organizuojamas derinant mokinių pageidavimus ir mokytojų siūlomas programas.
6. Paveikus mokinių mokytojų dialogas daugumoje pamokų.
Daugumoje išor÷s vertintojų steb÷tų pamokų dominavo tradiciniai mokymo (-si) metodai:
mokytojo aiškinimas, skaitymas, rašymas, mokytojo – mokinio dialogas, pokalbis, demonstravimas,
atsakin÷jimas į klausimus žodžiu, apklausa žodžiu, skaičiavimas, savarankiškas užduočių atlikimas
iš vadov÷lio ar pratybų sąsiuvinio, pasakojimas, garso įrašų klausymas. Daugumoje steb÷tų pamokų
mokytojų aiškinimas buvo suprantamas mokiniams, stiprino jų pasitik÷jimą ir skatino mokymąsi.
Pasteb÷ta, jog mokiniai konsultavosi su mokytoju, buvo išklausyti, jiems teikta reikiama
pagalba.
7. Geri mokymosi pasiekimai.
Nidos vidurin÷s mokyklos mokiniai yra ypač aktyvūs visų miesto švenčių ir renginių
dalyviai, jų pasirodymai būna pakankamai aukšto meninio lygio. Gabūs mokiniai dalyvauja
istorijos, informacinių technologijų olimpiadose, įvairiuose konkursuose, projektuose, akcijose.
Mokykla domisi, kaip sekasi jos buvusiems mokiniams. Visi abiturientai, įgiję vidurinį išsilavinimą
per paskutiniuosius 2 metus (2008-2009; 2009-2010 m. m.), tęsia mokslą kitose mokymosi
įstaigose. Mokyklą tenkina baigiamųjų egzaminų rezultatai per paskutiniuosius dvejus metus – 10050 balų išlaikytų valstybinių egzaminų procentas nuo bendro išlaikytų valstybinių egzaminų
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skaičiaus viršija 50 procentų. Domimasi ir įgijusių pagrindinį išsilavinimą mokinių tolesniu
mokymusi. Mokykla siekia, kad kuo daugiau dešimtokų tęstų mokslą Nidos vidurin÷s mokyklos
vienuoliktoje klas÷je, tačiau pritariama mokininio pasirinkimui tęsti mokslą profesinio rengimo
mokykloje ar kitoje vidurinį išsilavinimą teikiančioje ugdymo įstaigoje. Palaikomi ryšiai su
buvusiais mokiniais – jie kviečiami į profesinio orientavimo ar kitus mokyklinius renginius.
Mokykla didžiuojasi savo buvusių mokinių pasiekimais.
8. Tinkama bendroji rūpinimosi mokiniais politika.
Mokykla ir visi jos darbuotojai rūpinasi savo mokiniais. Yra sukomplektuoti reikiami
pagalbos specialistai: logoped÷, specialioji pedagog÷, psicholog÷, mokytojo pagalbinink÷. Tris
dienas mokykloje dirba Klaip÷dos miesto Visuomen÷s sveikatos biuro specialistas. Susitarta d÷l
šviet÷jiškos ir prevencin÷s veiklos – su t÷vais aptariami vaikų amžiaus tarpsnių, pedagogin÷s
psichologijos klausimai, su mokiniais atliekami tyrimai d÷l patyčių ir saugumo, su pedagoginiais
darbuotojais atliktas psichosocialin÷s aplinkos tyrimas. Vykdomos akcijos, organizuojama
priklausomybę sukeliančių medžiagų prevencin÷ - projektin÷ veikla, rengiama ir eksponuojama
informacin÷ stendin÷ medžiaga įvairia psichologine tematika. Ugdymo plane apibr÷žta, į kokius
mokomuosius dalykus integruojamos prevencin÷s programos. 5 -7 klas÷se vykdoma LIONS
QUEST programa, ugdanti mokinių socialinius įgūdžius. Bendradarbiaujama su Neringos PSPC,
PK ir kitomis vyriausybin÷mis bei nevyriausybin÷mis organizacijomis. Mokykloje retai pasitaiko
pašaipų ar nedidelių tarpusavio kivirčų, dažniausiai mokiniai globoja silpnesnius, tylesnius
bendraklasius. Vykdomas mokinių sveikos gyvensenos ir socialinių geb÷jimų ugdymas. Į min÷tus
projektus ir renginius įtraukiami ir uždarieji bei mokiniai iš socialin÷s rizikos šeimų. Vykdomas ir
individualus darbas su rizikos grup÷s vaikais ir šeimomis.
9. Nuosekli psichologin÷ ir socialin÷ pagalba.
Psichologin÷ pagalba mokiniui pirmiausia teikiama supažindinant t÷vus su amžiaus tarpsnių
psichologin÷mis charakteristikomis. Pasteb÷ta, kad silpnai besimokantys mokiniai pasižymi žema
saviverte, tai sukelia įvairių problemų bendraujant klas÷je ir mokantis. Sistemingai kaupiami
psichologiniai faktai, remiantis tyrimais rengiamos rekomendacijos mokytojams ir t÷vams. Stebima
ir analizuojama 1 ir 5 klasių mokinių adaptacija bei 4-okų pasirengimas dalykinei sistemai.
Mokyklos bendruomen÷je yra 3 socialiai remtinos šeimos, 20 šeimų nepilnos. Rizikos grup÷s vaikų
– 12, NR įskaitoje – 3 mokiniai. Socialin÷ pedagog÷ stebi šių mokinių elgesį ir mokymąsi, o
socialinę pagalbą teikia visa specialistų komanda – socialin÷ pedagog÷, psicholog÷, logoped÷ ir
sveikatos priežiūros specialistas. Prevencinio darbo grup÷ teikia pagalbą socialiai ir pedagogiškai
apleistiems vaikams ir šeimoms, vyksta patikrinimai viešose vietose (d÷l alkoholio ir tabako
vartojimo) – prevencinio darbo grup÷ lanko žinomas mokinių susibūrimo vietas prie mokyklos ir
mieste, vykdoma v÷lavimo į pamokas kontrol÷. Mokyklos vykdomos prevencin÷s veiklos
veiksmingos. Mokiniai žino apie pagalbos specialistų teikiamą pagalbą ir, esant poreikiui, kreipiasi
patys, dalį nukreipia klasių vadovai. Organizuojamas mokinių pav÷ž÷jimas iš Preilos ir Pervalkos,
33 mokiniams teikiamas nemokamas maitinimas. Klas÷se yra mokiniai, atsakingi už lankomumo
steb÷jimą ir fiksavimą. Parengta Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarka.
10. Tinkamas d÷mesys personalui.
D÷mesys personalui veiksmingas. Su darbuotojais mokykloje bendraujama pagarbiai, šiltai.
Priimant į darbą aptariamos darbo sąlygos, kurios surašomos į darbo sutartis. Pedagoginiam ir
techniniam personalui sudaromos galimyb÷s kelti kvalifikaciją. Jauniems mokytojams paskiriami
mokytojai konsultantai. Tačiau vertinimo metu pasteb÷ta, kad didesn÷s metodin÷s pagalbos reik÷tų
pradedantiems mokytojams planuojant konkrečią pamoką. Mokykloje rūpinamasi ir naujų mokytojų
gerove – atvykusiems suteikiamas gyvenamas būstas arba savivaldyb÷s l÷šomis apmokami
nuompinigiai. Tai rodo rimtą savivaldyb÷s požiūrį į Nidos vaikų ugdymą. Organizuojamos
tradicin÷s švent÷s, į kurias visuomet kviečiami ir mokytojai pensininkai. Pavaduotoja ugdymui
kasmet organizuoja kvalifikacijos k÷limo seminarus užsienyje. Taip mokytojai turi galimybę kelti
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socialinę, kalbinę kompetencijas, pl÷sti akiratį. Už pasiekimus mokytojai ir techninis personalas
skatinami pad÷kos raštais ir nedidel÷mis kal÷din÷mis dovan÷l÷mis. Visa tai sudaro palankias darbo
sąlygas ir formuoja tinkamą bendradarbiavimo atmosferą.
Mokyklos tobulintini veiklos aspektai
1. Mokymosi veiklos diferencijavimas.
Mokymosi veiklos diferencijavimas neišskirtinis. Pagal mokinių geb÷jimus iš dalies
diferencijuojamas ir individualizuojamas ugdymo turinys, metodai, tempas. Išor÷s vertintojų
steb÷tose pamokose pasigedo veiklos, namų darbų užduočių diferencijavimo gabesniems
mokiniams, , mokinių veiklos diferencijavimo pagal pasirinktą mokymosi lygį 11-12 klas÷se.
Mokinių individuali pažanga būtų ryškesn÷, pad÷tų labiau atskleisti ir vystyti kiekvieno mokinio
geb÷jimus ir siekius, jei skirtingų geb÷jimų mokinių ugdymas būtų organizuojamas diferencijuojant
ir individualizuojant mokymą (-si).
2. Vertinimas pamokose.
Mokyklos ugdymo plane teigiama, kad su dalykų vertinimo kriterijais mokiniai
supažindinami kiekvienų mokslo metų pradžioje, rekomenduojama kriterijus iškabinti kabinetų
stenduose, tačiau išor÷s vertinimo metu informacija apie vertinimą pasteb÷ta tik lietuvių kalbos
kabineto stende. Vertintojų steb÷tose pamokose ne visuomet buvo aišku, kokiais vertinimo
kriterijais, būdais vadovaujamasi, vertinimas retai komentuotas, ne visuomet fiksuota ir panaudota
vertinimo metu gauta informacija. Mokymo (-si) kokyb÷ pager÷tų, jei mokytojai nuolat steb÷tų
mokinių pažangą pamokoje, naudotų įvairesnes ir veiksmingesnes mokymosi motyvaciją
skatinančias išmokimo vertinimo formas bei informuotų apie pažangą ir tolesnių mokymosi
žingsnių planavimą.
3. Pamokos apibendrinimas ir mokinių pažangos pamatavimas.
Mokinių išmokimo steb÷jimas neišskirtinis. 19 proc. steb÷tų pamokų vertintojai kaip
tobulintiną sritį išskyr÷ išmokimo tikrinimo formų panaudojimą ir veiksmingumą. Pasigendama
nuoseklesnio tikrinimo, ką mokiniai išmoko atskiruose pamokos etapuose, po atskirų veiklų. Dalyje
steb÷tų pamokų mokytojai tikrino, kiek mokiniai suprato ir ką išmoko, bet trūko sistemingo
tikrinimo, d÷mesio mokinio asmeninei pažangai. Nuolatinis mokinių išmokimo steb÷jimas ir
pasiekimų pamokoje palyginimas su uždavinyje numatytais pamatuojamais vertinimo kriterijais,
galimyb÷ išsakyti savo nuomonę apie mokymosi s÷kmes ir nes÷kmes pamokoje ir gautos
informacijos panaudojimas pad÷tų mokiniams suprasti, ką jiems dar reik÷tų išmokti ar patobulinti,
mokytojams – kaip planuoti tolimesnes veiklas..
4. Mokyklos planų kokyb÷.
Ugdymo plano turinys nepakankamai konkretus ir pritaikytas mokyklos kontekstui,
nepakankamai aiškūs ugdymo organizavimo aspektai. Aprašomojoje ugdymo plano dalyje dažnai
minimos bendros fraz÷s (,,gali būti organizuojama”, ,,gali būti sudaroma”), nurodyta mokyklai
neaktuali informacija, pvz. klas÷ į grupes dalijama lietuvių (valstybinei) kalbai mokyti, informacija
apie paralelines klases, pateikiama Juodkrant÷s Liudviko R÷zos Jūrų kadetų mokyklos samprata,
neinformatyvūs kai kurie priedai. Išsamus, pakankamai orientuotas į mokinių poreikius ir lūkesčius,
koreguojamas, atsižvelgiant į aktualijas, ugdymo planas, labiau atskleistų mokyklos savitumą,
nurodytų aiškesnius ugdymo organizavimo aspektus. Mokykla savo veiklą planuoja nepakankamai
nuosekliai. Pokalbyje su metodinių grupių vadovais paaišk÷jo, kad planuojant vadovaujamasi
metodinių grupių pateikiama SSGG analize, taip pat remiamasi kai kurių mokykloje atliktų
psichologinių ir socialinių tyrimų išvadomis. 2009-2011 m. strateginiai ir 2011 m. veiklos
programos tikslai iš dalies dera tarpusavyje, metodinių grupių ir specialistų planuose apibr÷žtos
veiklos taip pat iš dalies dera su veiklos programos tikslais. Mokyklai būtų tikslinga konsultuotis
veiklos planavimo klausimais su šios srities konsultantais.
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5. Sistemingas mokyklos veiklos įsivertinimas.
Mokyklos įsivertinimas (vidaus auditas) neveiksmingas. 2002 – 2006 m. mokykla kasmet
vykd÷ vidaus įsivertinimą pagal Vidaus audito metodiką. Atlikę visų 7 sričių vertinimą, mokytojai
atsisak÷ visuminio įsivertinimo ir tenkinasi epizodiniais metodinių grupių SSGG aspektais.
Pirmin÷je informacijoje mokykla pateik÷ tobulintinus rodiklius pagal Vidaus audito metodiką:
3.1.3. (mokytojo ir moksleivio dialogas); 5.1.5. (bendravimas ir bendradarbiavimas); 5.2.1. (t÷vų
įtraukimas į mokyklos veiklą); 5.3.2. (mokyklos vieta bendruomen÷je), tačiau mokytojai negal÷jo
paaiškinti, kaip ir kod÷l buvo pasirinkti šie tobulintini mokyklos veiklos aspektai. Išor÷s vertinimo
komanda įvertino mokyklos veiklą ir nustat÷, kad mokytojų ir mokinių dialogas daugumoje pamokų
yra paveikus, o mokyklos veikla vietos bendruomen÷je yra aktyvi ir tai stipriosios mokyklos pus÷s.
Mokyklos minimas bendravimas ir bendradarbiavimas bei t÷vų įtraukimas į mokyklos veiklą n÷ra
labiausiai tobulintini mokyklos veiklos aspektai. Veiklos rodiklių skaitiniai identifikatoriai
neatitinka atnaujintos Vidaus audito metodikos - mokykla naudojosi 2002 m. metodika. Mokyklai
būtinas visuminis veiklos įsivertinimas, kad tikslingai nustatytų s÷kmingus ir pasirinktų tobulintinus
veiklos aspektus. Mokykla gali pasirinkti vieną iš Švietimo ir mokslo ministerijos rekomenduojamų
visuminio įsivertinimo metodikų ir ja vadovaudamasi planuoti mokyklos kaitą.
______________________________________________________________

