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VARĖNOS JADVYGOS ČIURLIONYTĖS MENŲ MOKYKLOS  

VEIKLOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO METODIKA  

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos veiklos kokybės užtikrinimo metodika (toliau – 

Metodika) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

patvirtinta Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo  metodika, 

mokyklos nuostatais.  

2. Metodikos paskirtis – padėti užtikrinti Mokykloje įgyvendinamų formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo (toliau – FŠPU), neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programų kokybę, 

kurti ir plėtoti FŠPU ir NVŠ programų kokybės kultūrą, pagal poreikį užtikrinant jų įvairovę ir 

dalyvaujančių vaikų skaičių. 

3. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo tikslas – nustatyti Mokyklos veiklos būklę, 

analizuoti, prognozuoti kaitą, bei vertinti vykdomų priemonių įtaką Mokyklos veiklos tikslams ir 

strateginiams tikslams pasiekti, taip pat planuoti galimas intervencijas Mokyklos veiklos kokybei 

gerinti, numatyti ir planuoti Mokyklos pažangos strategiją.  

4. Metodika apima Mokyklos veiklos stebėseną, veiklos įsivertinimą, tyrimus, duomenų 

panaudojimą rezultatų gerinimui. 

 

II SKYRIUS 

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

5. Mokyklos veiklos įsivertinimas atliekamas kasmet, einamųjų metų gruodžio mėnesį, 

pagal Metodikos 1 priede pateiktą formą.  

6. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas vykdomas šiose srityse: ugdymo pasiekimai ir 

pažanga, ugdymo organizavimas, ugdymo aplinka, lyderystė ir vadyba.  

         7. Mokyklos Metodinėse grupėse, ne rečiau kaip per pusmetį, aptariamos ir Metodinei 

tarybai teikiamos mokyklos veiklos tobulinimo sritys ir metodai toms sritims tobulinti. 

            8. Metodinė taryba, Mokyklos tarybos tvirtinimui pateikia mokyklos veiklos kokybės 

ataskaitą, savo siūlymus ir rekomendacijas dėl Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ir tobulintinų 

sričių kartą per metus. 

              

III SKYRIUS 

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS PAŽANGOS UŽTIKRINIMAS 

 

9. Mokyklos metodinė taryba, remdamasi metodinių grupių siūlymais, atrenka labiausiai 

tobulintinas Mokyklos veiklos įsivertinimo sritis, numato rodiklius, atlikimo metodikas ir rezultatų 

pateikimo laikotarpius.  

10. Mokyklos metodinė taryba pasirinktas Mokyklos veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo 

metodiką ir rezultatus, vadovaujantis Metodikos 2 priedu, teikia mokyklos Tarybos tvirtinimui 

einamųjų metų gegužės mėnesį. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUSTATOS 

 

             11. Mokyklos veiklos užtikrinimo metodika ir įsivertinimo tvarka gali būti koreguojama ir 

keičiama pasikeitus sąlygoms, reikalavimams ir poreikiui laikantis mokyklos nuostatų ir įstatymų 

numatytos tvarkos. 

 

_____________________________ 


