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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Grigiškių ,,Šviesos“ gimnazijos ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas nustato 

gimnazijos ugdomosios veiklos stebėsenos tikslą ir uždavinius, stebėsenos principus, organizavimą 

ir vykdymą bei fiksavimą. 

2. Aprašas parengtas pagal Valstybės švietimo ir mokslo stebėsenos tvarkos aprašą (LR 

švietimo ir mokslo ministro įsakymas 2012 m. rugpjūčio 14 d. Nr. V-1201, kitais gimnazijos veiklą 

reglamentuojančiais dokumentais). 

3. Gimnazijos ugdomosios veiklos stebėsena – nuolatinė gimnazijos ugdymo proceso 

būklės, kaitos analizė ir vertinimas. 

4. Ugdomosios veiklos stebėsenos paskirtis: 

4.1. vertinti ugdymo proceso kokybę, nustatyti ugdymo organizavimo stiprybes ir 

trūkumus, 

4.2. skatinti mokytojus analizuoti savo veiklą ir rezultatus, 

4.3. pagrįsti priimamus sprendimus dėl gimnazijos ugdymo organizavimo kokybės 

tobulinimo. 

 

II. STEBĖSENOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

5. Tikslas – analizuoti ir vertinti ugdymo proceso būklę ir kaitą siekiant inicijuoti 

pokyčius ugdymo kokybei gerinti. 

6. Uždaviniai: rinkti ir sisteminti duomenis apie ugdymo proceso būklę, kaitą ir 

strateginių gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą: 

6.1. analizuoti, vertinti ugdomąją veiklą, diagnozuoti ugdymo trūkumus ir inicijuoti 

ugdymo turinio ir proceso kaitą, 

6.2. laiku teikti metodinę ir kitą pedagoginę pagalbą mokytojams, 

6.3. atrasti ir skleisti pažangias ugdymo proceso organizavimo formas ir gerąją praktiką. 

 



III. STEBĖSENOS PRINCIPAI 

7. Demokratiškumas – stebėsena vykdoma vadovaujantis lygybės, tolerancijos, 

bendradarbiavimo normomis. 

8. Humaniškumas – stebėsena grindžiama žmogaus vertingumo samprata. 

9. Sistemingumas – visas ugdymo stebėsenos procesas vyksta planingai, laikantis 

tęstinumo. 

10. Nešališkumas – stebėsena vykdoma be išankstinio nusistatymo. 

11. Konfidencialumas – skelbiama tik apibendrinto pobūdžio informacija. 

 

IV. STEBĖSENOS OBJEKTAS 

12. Pamokos organizavimo kokybė. 

13. Klasės vadovų, socialinės, specialiosios pedagoginės ir psichologinės pagalbos 

specialistų veikla. 

14. Ugdymosi rezultatai, mokinių pažangos ir pasiekimų pokyčiai. 

15. Elektroninis dienynas, mokinių asmens bylos ir kiti dokumentai. 

16. Ilgalaikiai dalykų planai, ugdymo programos, projektai ir kiti dokumentai. 

17. Ugdymo programų įgyvendinimas. 

18. Pirmus metus dirbančių ir naujai atvykusių mokytojų veiklos stebėjimas. 

19. Darbas su mokiniais, turinčiais mokymosi ir elgesio problemų. 

20. Darbas su gabiais mokiniais. 

21. Mokytojų praktinės veiklos stebėjimas. 

22. 5-ų klasių ir naujai atvykusių mokinių adaptacija. 

23. Neformaliojo švietimo užsiėmimų, pasirenkamųjų, dalykų modulių organizavimo 

kokybė. 

24. Bandomųjų egzaminų rezultatų analizė, BE pasirinkimo adekvatumas. 

 

V. STEBĖSENOS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

25. Ugdymo formaliąją stebėseną vykdo gimnazijos direktorius, pavaduotojai ugdymui, 

neformaliąją – metodinių grupių pirmininkai, socialinis, specialusis pedagogai, psichologas, klasių 

vadovai, gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupės nariai. 

26. Ugdymo proceso stebėsenos rūšys: reguliari – pasikartojanti, patvirtinta planais; 

nereguliari – vykdoma atsižvelgiant į ugdymo proceso metu iškylančias problemas. 

 

VI. STEBĖSENOS INFORMACIJOS DOKUMENTAVIMAS 

27. Stebėsenos metu surinkta informacija fiksuojama pamokos stebėjimo formose. 



28. Stebėsenos medžiaga aptariama asmeniškai su mokytoju/klasės vadovu/specialistu 

ir apibendrinta pateikiama metodinėje taryboje/grupėje/mokytojų taryboje. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

29. Aprašo vykdymą kontroliuoja gimnazijos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui, 

aptariant jo įgyvendinimą mokytojų taryboje. 

30. Aprašo pakeitimus ir papildymus teikia mokytojų taryba, metodinė taryba, tvirtina 

gimnazijos direktorius. 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Danutė Verseckienė, 

Metodinės tarybos pirmininkė – Inga Andruškevičienė. 

 

 

PAMOKOS STEBĖJIMO ATMINTINĖ 

Stebėjimo aspektai Turinys Pastabos 

Pamokos planavimas ir 

organizavimas 

Mokymosi uždavinių kėlimas, 

apibrėžtumas. Pamokos struktūros 

logiškumas, pagrįstumas. Mokymosi 

uždavinių, metodų bei mokymosi 

priemonių dermė. Laiko vadyba. 

 

Mokymas 

Mokytojo aiškinimo ir nurodymų 

suprantamumas. Mokymo medžiagos 

aktualizavimas. Tinkamas metodų 

parinkimas. Individualaus ir grupinio 

mokymo(si) derinimas, namų darbų 

apimtys, tikslingumas, namų darbų 

individualizavimas. 

 

Mokymasis 

Mokinių aktyvumas, gebėjimas 

savarankiškai atlikti užduotis, vertinti 

savo mokymąsi. Gebėjimas ir noras 

bendradarbiauti su kitais mokiniais ir 

mokytoju. 

 



Pagalba mokiniui 

Individualizavimas konsultuojant ir 

teikiant pagalbą įvairių poreikių 

mokiniams (spec. poreikių, gabiems, 

turintiems elgesio sutrikimų). 

 

Vertinimas 

Kiekvieno mokinio matymas. 

Pamokoje sukauptos vertinimo 

informacijos panaudojimas mokymosi 

uždaviniui pasiekti. 

 

Santykiai, tvarka, 

klasės valdymas 

Klasės mikroklimato palankumas 

mokymui(si): mokinių tarpusavio 

santykiai ir savijauta klasėje, mokinių 

– mokytojo santykiai. Tvarka ir 

drausmė. Elgesio problemų 

sprendimas. 

 

Mokymosi aplinka Patalpos tinkamumas mokytis, 

jaukumas, estetiškumas. Informacijos 

šaltinių ir mokymosi priemonių 

tinkamumas ir panaudojimo 

veiksmingumas. 

 

Pasiekimai pamokoje Mokinių pasiekimai lyginant su iškeltu 

uždaviniu. Pamokos rezultatų 

apibendrinimas, aptarimas, 

įvertinimas, tikrinimas, kiek mokiniai 

suprato ar išmoko. 

 

_________________________ 


