PATVIRTINTA
Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros
direktoriaus 2018 m. gegužės 31d. įsakymu Nr. 2V-64

NACIONALINĖS MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪROS 2018 M. VEIKLOS PLANAS
Statusas, misija, funkcijos ir darbo kryptys. Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra (toliau - Agentūra) yra valstybinė biudžetinė švietimo
įstaiga, savo veikloje vadovaujasi Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros veiklos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2017 m. liepos 28 d. įsakymu Nr.V-619 „Dėl Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros nuostatų tvirtinimo“ ir Nacionalinės
mokyklų vertinimo agentūros darbo tvarkos taisyklėmis, patvirtintomis Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktoriaus 2018 m. sausio 4
d. įsakymu Nr. V -l „Dėl Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“.
Vykdydama veiklas, Agentūra vadovaujasi Valstybine švietimo 2013-2022 metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo
2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2018-2020 metų strateginiu
veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-344 „Dėl Švietimo ir mokslo
ministerijos 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2018 metų veiklos
planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-445 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministerijos 2018 metų veiklos plano patvirtinimo“ .
Agentūra vykdo veiklas, susijusias su LRV programos II prioritetu: Švietimo, kultūros ir mokslo paslaugų kokybės bei efektyvumo didinimas.
A gentūros 2018 m. veiklos prioritetai:
• Bendrojo ugdymo mokyklų išorinio veiklos vertinimo tvarkos atnaujinimas pagal Geros mokyklos koncepciją, įtraukiojo ugdymo nuostatas
ir privalomo bendrojo ugdymo mokyklų išorinio vertinimo ir stebėsenos įgyvendinimo plano patvirtinimas (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės programos įgyvendinimo plano (toliau - LRV PĮP) 2.3.5 darbas).
• Pedagogų kvalifikacijos tobulinimą vykdančių institucijų vertinimo sistemos sukūrimas pagal Geros mokyklos koncepcijos nuostatas (LRV
PĮP 2.3.5 darbas).
• Švietimo reformų, didinančių valdymo orientaciją į rezultatus, analizė ir analizės rezultatų teikimas visų lygių švietimo vadybininkams ir
visuomenei.
• Pedagogų veiklos vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas (LRV PĮP 2.3.1 darbas) ir švietimo įstaigų vadovų profesinės karj eros modelio,
susiejančio rengimą, pirmųjų dviejų metų pagalbos sistemą, kvalifikacijos tobulinimo priemones ir institucijos veiklos rezultatų vertinimą,
sukūrimas ir įdiegimas (LRV PĮP 2.3.3 darbas).
P agrindiniai A gentūros 2018 m. veiklos rodikliai:
1. 2 viešosios diskusijos dėl mokyklų išorinio veiklos vertinimo.
2. Atliktas 75 mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, išorinis vertinimas.
3. Parengti ir pateikti švietimo ir mokslo ministrui tvirtinti 3 ŠMM įsakymų projektai.

4.
5.
6.
7.

Sukurtas mokytojų refleksijos modelio projektas.
Parengtas naujas mokytojų kvalifikacijos tobulinimą vykdančių institucijų vertinimo tvarkos aprašas.
Atliktas 13 institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimas
Parengtas pranešimas apie Lietuvos Respublikos Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos vykdymo „pusiaukelės“ rezultatų
analizę.
8. Parengta 2018 m. švietimo būklės analizė.
9. Parengtas Agentūros metinis pranešimas.
10. Parengti mokytojų ir švietimo įstaigų vadovų veiklai vertinti, švietimo įstaigų vadovų rezervui formuoti 4 dokumentų projektai.
11. Įvertinti 450 pretendentų į švietimo įstaigų (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovus vadovavimo kompetencijos.
12. Organizuotas 160 besiatestuojančių pedagogų praktinės veiklos vertinimas.
13. Atrinkta ir parengta 12 NVS išorės vertintojų pilotiniam NVS teikėjų vertinimui.
14. Lietuvos 100 skirta konferencija „Švietimo kokybės užtikrinimo istorinė raida“ .
15. ERASMUS+ projektas.

Ištekliai.
2018 m. patvirtinta 644,0 tūkst. Eurų Agentūros sąmata.
Patvirtinti 36,5 etatai.
ŠMM lėšos - 408,0 tūkst. Eurų.
ES Mokymosi visą gyvenimą programos EURYDICE paprogramės lėšos - 50,2 tūkst. Eurų.
Eil.
Nr.

.

VEIKLOS

RODIKLIAI

LAIKAS

ATSAKINGAS

PLANUOJAMOS
LĖŠOS (Eurais)

PASTABOS

LAISVAS PROFESIONALUS MOKYTOJAS/DĖSTYTOJAS:

1

Pretendentų į valstybinių ir savivaldybių
švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias
mokyklas) vadovus vadovavimo
kompetencijų vertinimas (ŠMM 2018
veiklos plano1 2.4.4.1 veiksmas)

Įvertinti 450 pretendentų
kompetencijas

2018 m. I-IV
ketvirtis

2.

Pretendentų į valstybinių ir savivaldybių
švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias
mokyklas) vadovus vadovavimo
kompetencijų stiprinimas

10 informacinių seminarų

2018 m.
I-IV
ketvirtis

S. Dinapienė

112500 (ŠMM
lėšos)

S. Dinapienė
A. Račkauskienė

1Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2018 metų veiklos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2018 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-445 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2018 metų veiklos plano patvirtinimo“

Eil.
Nr.
3.

4.

5.

6.

VEIKLOS
Bendradarbiaujant su ŠMM parengti
mokytojų ir švietimo įstaigų vadovų
veiklai vertinti, švietimo įstaigų vadovų
rezervui formuoti reikiamus dokumentus
(ŠMM 2018 veiklos plano2 2.3.1.1;
2.4.2.3;2.4.2.4 veiksmai)
Besiatestuojančių pedagogų (mokytojų,
profesijos mokytojų ir pagalbos mokiniui
specialistų (išskyrus psichologus)
praktinės veiklos vertinimo
organizavimas
Kartu su ŠPA, IA, MIV skyriais parengti
aprašą „Geros mokyklos vadybos
pavyzdžiai“ (vadovaujantis išorinio
vertinimo duomenimis)
75 bendrojo ugdymo mokyklų išorinių
vertinimų organizavimas ir vykdymas,
vertinimo ataskaitų parengimas ir
skelbimas (ŠMM 2018 veiklos plano
2.4.4.1 veiksmas)

7.

2019 m. bendrojo ugdymo mokyklų
vertinimų planavimas

8.

13 institucijų, vykdančių mokytojų ir
švietimo pagalbą teikiančių specialistų
kvalifikacijos tobulinimą, veiklos

RODIKLIAI

LAIKAS

ATSAKINGAS

Parengti xx dokumentų
projektai

2018 m.
I-IV ketvirtis

J. Monkevičienė
D. Bielinytė
S. Dinapienė

Deleguoti 160 praktinės
veiklos vertintojų

2018 m.
I-IV ketvirtis

D. Bielinytė

I aprašas

2018 m.
I-IV ketvirtis

J. Monkevičienė
S. Dinapienė
D. Bielinytė

75 išorinio vertinimo
ilgosios ataskaitos ir
75 išorinio vertinimo
trumposios ataskaitos
vertintoms mokykloms ir
jų savininkams
Švietimo ir mokslo
ministro 2 įsakymų
projektai (dėl mokyklų
atrankos kriterijų ir
vertinamų mokyklų sąrašo
tvirtinimo)
13 išorinio vertinimo
ataskaitų vertinamoms
institucijoms

2018 m.
I pusm.

S. Vaicekauskienė
R. Klimašauskienė
R. Korenkienė
R. E. Norkūnienė
I. Jašinauskienė

2018 m. II-III
ketvirtis

S. Vaicekauskienė
R. Klimašauskienė

2018 m. I-IV
ketvirtis

R. Korenkienė

PLANUOJAMOS
PASTABOS
LĖŠOS (Eurais)

14080 (ŠMM
lėšos)

250 000 (ŠMM
lėšos)

Vertinimui
(ŠMM lėšos)

7350

Redagavimui
(Agentūra)

4224

ŠMM lėšos
(tikėtina)

2Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2018 metų veiklos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2018 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-445 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2018 metų veiklos plano patvirtinimo“

Eil.
Nr.

VEIKLOS
išorinių vertinimų organizavimas,
koordinavimas ir vykdymas (ŠMM
2018 veiklos plano 2.4.4.1 veiksmas)

9.

Vertintojų duomenų analizė ir teikimas
atestacijai

10.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimą
vykdančių institucijų įsivertinimo
rekomendacijų projekto sukūrimas pagal
Geros mokyklos koncepcijos nuostatas
(ŠMM 2018 veiklos plano 2.4.3.3
veiksmas)
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimą
vykdančių institucijų konsultavimo
plėtra.

11.

12.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimą
vykdančių institucijų konsultavimo
plėtra.

13.

Neformaliojo vaikų švietimo kokybės
eksperimentinės metodikos išbandymas 6ose savivaldybėse: 24 neformaliojo vaikų
švietimo teikėjų išorinio vertinimo
organizavimas

RODIKLIAI

Išduota 13 akreditacijos
pažymėjimų, papildytas
akredituotų institucijų
sąrašas
37 vertintojų stebėtų
pamokų analizė ir
palyginimas
Parengtas Pedagogų
kvalifikacijos tobulinimą
vykdančių institucijų
įsivertinimo
rekomendacijų projektas
2-ji mokymai 2
diferencij uotoms
klausytojų grupėms apie
institucijų veiklos kokybę
ir veiklos tobulinimą,
siekiant rezultato ir
pamatuojant poveikį pagal
tęstinę programą
4 seminarai regionuose
pedagogų kvalifikacijos
tobulinimą vykdančių
institucijų darbuotojams
apie įsivertinimą ir
kokybės vadybą.
24 neformaliojo vaikų
švietimo teikėjų išorinio
vertinimo ataskaitos, išorės
vertintojų rekomendacijos
metodikai ir vertinimo
procesui tobulinti,

LAIKAS

2018 m. I-IV
ketvirtis
2018 m.
II-IV
ketvirtis

ATSAKINGAS

A. GražytėSkominienė
R. E. Norkūnienė
I. ŠedeckytėLagunavičienė

PLANUOJAMOS
LĖŠOS (Eurais)

PASTABOS

4000

Finansavimas
numatytas
pasitelktiems
švietimo
ekspertams

560

Finansavimas
numatytas
lektoriams,
kavai

2018 m.
I-IV ketvirtis

I. SedeckytėLagunavičienė

2018 m.
I-IV ketvirtis

I. SedeckytėLagunavičienė

2000 +112 kavos
pertraukai

2018 m.
III ketvirtis

K. Kurtinys
R. Korenkienė
D. Verbiejienė
S. Pavlovskaja

15800
(ŠMM lėšos)

(200 lektoriui+
360 kavos
pertraukoms)

Finansavimas
lektoriams,
kavai,
komandiruotėms

Eil.
Nr.
14.

15.

16.

VEIKLOS

Išorės vertintojų kvalifikacijos tobulinimas

Išorės vertintojų atranka ir rengimas

Išorės vertintojų atestavimas

RODIKLIAI
grįžtamojo ryšio tyrimas
Refleksijos dienos (3 vnt.)

Seminaras kuruojantiems ir
vadovauj antiems
vertintojams (2 vnt.)
Seminaras vadovaujantiems
vertintojams (1 vnt.)
Seminarai išorės vertintojams
(4 vnt.)
Mokymų IV dalis
kandidatams į išorės
vertintojus (31 asm.)
Atrinkta ir pilotiniam
vertinimui parengta 15
neformaliojo vaikų švietimo
teikėjų veiklos kokybės
išorės vertintojų bei 8
savivaldybių švietimo
padalinių specialistai neformaliojo vaikų švietimo
teikėjų įsivertinimo ir išorinio
vertinimo proceso
organizatoriai
31 kandidato į išorės
vertintojus atestavimas
54 išorės vertintojų
pakartotinis atestavimas

PLANUOJAMOS
LĖŠOS (Eurais)

LAIKAS

ATSAKINGAS

2018 m. I ketvirtis

B. Rutkauskienė
K. Kurtinys
S. Pavlovskaja
D. Verbiejienė
S. Pavlovskaja

430

S. Pavlovskaja

800

B. Rutkauskienė
S. Pavlovskaja
S. Pavlovskaja
D. Verbiejienė

5500

B. Rutkauskienė
K. Kurtinys

4200
(ŠMM lėšos)

2018 m. I ketvirtis

D. Verbiejienė
K. Kurtinys
S. Pavlovskaja

1000,00

2018 m. I-IV
ketvirtis

D. Verbiejienė
K. Kurtinys
S. Pavlovskaja

2000,00

2018 m. I ketvirtis

2018 m. III
ketvirtis
2018 m. I-IV
ketvirtis
2018 m. I ketvirtis

2018 m. I-II
ketvirtis

MODERNUS UIGDYMO TURINYS

160

1460

PASTABOS

Eil.
Nr.

VEIKLOS

17.

2018 metų Agentūros metinio raporto
parengimas

18.

Metodinės dienos Agentūros
darbuotojams

19.

Bendrojo ugdymo turinio atnaujinimas

20.

Mokyklų mikroklimato būklės vertinimo
metodika ir tyrimas3 (11.01.03.03.08
priemonės veiklos)

21.

Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių
finansavimas skirtingose savivaldybėse

RODIKLIAI

LAIKAS

Duomenų iš Agentūros
2018 m. II-IV
ketvirtis
skyrių analizė,
apibendrinimas ir eleidinys.
vasario II savaitė
balandžio II savaitė
birželio I savaitė
rugsėjo III savaitė
lapkričio II savaitė
gruodžio II savaitė
Siūlymų teikimas SMM
2018 m. I-IV
darbo grupėje rengiamoms
ketvirtis
bendrųjų programų
atnaujinimo gairėms
Techninių sąlygų būklės
2018 m.
vertinimo metodikos
II-IV ketvirtis
parengimui ir būklės
tyrimui atlikti parengimas,
paslaugos vykdymo
priežiūra ir vertinimas
Į KOKYBĘ ORIENTUOTA FINANSAVIMO
Tyrimo „Vieno bendrojo
ugdymo mokyklos mokinio
kaina skirtingose
savivaldybėse“ atlikimas ir
rezultatų viešinimas
Agentūros interneto
svetainėje)

2018 m.
I—III ketvirtis

ATSAKINGAS

PLANUOJAMOS
LĖŠOS (Eurais)

E. Bakonis
A. Gražytė
J. Jevsejevienė
L. Paurienė
ŠPAS
IAS
MVAS
MIVS
MIS
IAS
E. Bakonis

E. Bakonis
S. Balevičienė
J. Jevsejevienė

PASTABOS
Su visais
Agentūros
skyriais

ŠMM darbo
grupė

25 000 Eur

ŠMM skirtas
finansavimas

SISTEMA
A. Kalvaitis

3Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2017-2019 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2017 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-326 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2017-2019 metų strateginio
veiklos plano patvirtinimo“ (11.01.03.03.08 priemonės veiklos)

Eil.
Nr.

VEIKLOS

RODIKLIAI

LAIKAS

ATSAKINGAS

PLANUOJAMOS
LĖŠOS (Eurais)

PASTABOS

v

22.

Pagalba ŠMM rengiant Lietuvos
Respublikos Vyriausybės švietimo
pertvarkos (reformos) gaires

SMM darbo grupės
2018 m.
S. Balevičienė
parengtų tezių švietimo
I ketvirtis
R. Zablackė
reformų finansavimo
svarbai pagrįsti įvertinimas
EFEKTYVIAI TVARKOMAS INSTITUCIJŲ TINKLAS

23.

Gera mokykla: Mokyklos pasirinkimo
kriterijai

Įvykdytas tyrimas
(klausimyno parengimas,
anketos rezultatų
apibendrinimas ir
viešinimas Agentūros
interneto svetainėje)

2018 m.
II-III ketvirtis

S. Mikėne
J. Jevsejevienė
R. Zablackė

EFEK TY V U S VALDYMAS
24.

2018 m. Lietuvos Respublikos švietimo
būklės apžvalgos parengimas ir
viešinimas

Parengtas leidinys ir
pristatymo medžiaga

25.

Lietuvos Respublikos Valstybinės
švietimo 2013-2022 metų strategijos
vykdymo „pusiaukelės“ rezultatų
analizė ir viešinimas
Nacionalinio lygmens politikų ir
švietimo administratorių operatyviųjų
poreikių švietimo analizei tenkinimas

Parengta medžiaga viešai
diskusijai

26.

27.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programos įgyvendinimo švietimo srityje
stebėsena

Konsultacijos (iki 6),
švietimo problemos
analizės (iki 10, pagal
užsakymus ir randamus
duomenis)

Parengta LRV programos
įgyvendinimo ataskaitos už
2017 m. švietimo dalis

2018 m.
III ketvirtis

2018 m.
II ketvirtis

2018 m.
I—IV ketvirtis

2018 m.
I
ketvirtis

J. Jevsejevienė
R. Zablackė
A. Gražytė
A. Kalvaitis
S. Mikėne
S. Balevičienė
L. Paurienė
S. Mikėne
E. Bakonis
J. Jevsejevienė
R. Zablackė
A. Gražytė
S. Balevičienė
L. Paurienė
A. Kalvaitis
J. Jevsejevienė
L. Paurienė
S. Balevičienė

Su ŠMM
ŠKRPD

Eil.
Nr.

VEIKLOS

RODIKLIAI

LAIKAS

ATSAKINGAS

28.

Mokyklų savarankiškumo modelio
sukūrimas ir įdiegimas4

Darbo grupės parengtas
savarankiškos mokyklos
modelio aprašas

29.

Bendradarbiaujant su ŠMM, pasirengta
mokyklų veiklos išorinio vertinimo naujų
formų (teminio ir rizikos vertinimų)
įdiegimui

Atnaujintas „Mokyklų,
vykdančių bendrojo
ugdymo programas,
veiklos išorinio vertinimo
organizavimo ir vykdymo
tvarkos aprašas“.

2018 m. II-III
ketvirtis

S. Vaicekauskienė
L. Jašinauskas

30.

Bendradarbiaujant su ŠMM, atnaujinta
mokytojų kvalifikacijos tobulinimą
vykdančių institucijų vertinimo sistema

2018 m. II-IV
ketvirtis

R. Korenkienė
S. Vaicekauskienė

31.

Bendradarbiaujant su vertintomis
mokyklomis ir jų savininkais vykdoma
pagalbos mokyklai teikimo (kai
mokyklos veiklos įvertinime dominuoja
2 ir 1 lygiai) stebėsena ir mokyklos
pažangos aptarimas.

Parengtas mokytojų
kvalifikacijos tobulinimą
vykdančių institucijų
vertinimo kriterijai ir
rodikliai
2 renginiai su mokyklomis
ir jų savininkais (aptarti,
kaip rengti veiklos
tobulinimo projektus ar
veiklos gaires)

2018 m. II pusm.

L. Jašinauskas
R. Korenkienė
S. Vaicekauskienė

2018 m. I
ketvirtis

PLANUOJAMOS
PASTABOS
LĖŠOS (Eurais)

S. Balevičienė

4 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2018 metų veiklos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2018 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-445 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2018 metų veiklos plano patvirtinimo“ (2.4.2.2
veiksmas)

Eil.
Nr.
32.

33.

34.

35.

36.

37.

VEIKLOS
Formaliojo profesinio mokymo (ŠMM
2018 veiklos plano 2.4.3.1 veiksmas)

SMM užsakymu išoriniuose vertinimuose
rinktos informacijos apžvalga, kitų
duomenų susisteminimas,
atliktų analizių pristatymas pasirinkta
forma
Komunikavimo su išorės vertintojais
technologijų patobulinimas (darbo ei.
paštu ir excel)
Parengti ir vykdyti Nacionalinės
mokyklų vertinimo agentūros 2018 m.
veiklos viešinimo planą

RODIKLIAI

LAIKAS

ATSAKINGAS

Bendradarbiaujant su
KPMPC ir SKVC
suplanuotos projekto
„Profesinio mokymo
kokybės užtikrinimo
sistemų ir procesų
stiprinimas“ veiklos ir,
gavus pritarimą, pradėtos
vykdyti pagal numatytą
projekto veiklų
įgyvendinimo grafiką

2018 m.

L. Jašinauskas
S. Vaicekauskienė

Parengtos 3 apžvalgos

2018 m. I-IV
ketvirtis

L. Jašinauskas
R. Klimašauskienė
S. Vaicekauskienė

Parengtos 2 elektroninės
priemonės

2018 m. I-IV
ketvirtis

Parengtas Nacionalinės
mokyklų vertinimo
agentūros 2018 m. veiklos
viešinimo planas

2018 m. I
ketvirtis

S. Vaicekauskienė
A. Gražytė
R. Klimašauskienė
I. Jašinauskienė

Pedagogų
kvalifikacijos
tobulinimą 1 analitinis tekstas
vykdančių
institucijų
įsivertinimo „Švietimo naujienose“
duomenų
rinkimas,
kodavimas,
apibendrinimas, analizė
Bendrojo ugdymo mokyklų apibendrintų Sukoduota įsivertinimo ir
įsivertinimo ir pažangos duomenų pažangos anketose
rinkimas, analizė, interpretacija už 2017 mokyklų pateikta
m. (2016-2017 m. m.)
kiekybinė informacija.

I—IV ketvirtis

2018 m.
III-IV ketvirtis

I. SedeckytėLagunavičienė

2018 m.
I-III ketvirtis

E. Gailiūtė

PLANUOJAMOS
LĖŠOS (Eurais)

PASTABOS

Eil.
Nr.

VEIKLOS

RODIKLIAI

LAIKAS

ATSAKINGAS

PLANUOJAMOS
LĖŠOS (Eurais)

2018 m.
IV ketvirtis

E. Gailiūtė

4000

PASTABOS

1 temos kokybinis
duomenų kodavimas ir
analizė, (kokybinė
mokyklų pažangos
ataskaitų analizė).
Pateikta ŠVIS‘ui daugiau
nei 50 proc. nuo visų
mokyklų pažangos
aprašymų, vykdant VŠS
rodiklį,
Agentūros svetainėje
paskelbta pažangos
ataskaitų apibendrinta
duomenų pateiktis.
1 duomenų analizė,
skaičiavimai ir pateikties
parengimas metiniam
Agentūros veiklos
pristatymui 2018 birželį
Švietimo ir mokslo
ministerijoje.
Straipsnio parengimas 1
tema iš įsivertinimo ir
pažangos anketų (2017 m.)
duomenų
38.

Remiantis tyrimo „Bendrojo ugdymo
pažangos supratimo tyrimas ir
rekomendacij os“ rekomendacij omis
parengti bendrojo ugdymo mokykloms

Parengta bendrojo ugdymo
mokykloms pažangos ir
įsivertinimo anketa už
2018 m. (2017-2018 m. m.
)

Finansavimas
pasitelktiems
tyrėjams
mokslininkams

Eil.
Nr.

39.

40.

VEIKLOS
įsivertinimo ir pažangos anketą (2018
m.)
Konsultuoti bendrojo ugdymo mokyklų
vadovus ir mokytojus įsivertinimo
organizavimo ir duomenų rinkimo,
apibendrinimo, analizės ir interpretavimo
klausimais, pateikti apibendrintus
rezultatus iš 2017 m. įsivertinimo ir
pažangos anketų seminaruose,
mokymuose

Organizuoti ir užtikrinti įsivertinimo
idėjos plėtrą.

RODIKLIAI

4 seminarai - mokymai
bendrojo ugdymo mokyklų
vadovams ir mokytojams,
BU mokyklų
konsultavimas apie
įsivertinimo organizavimą
bei apie BU mokyklų
pateiktus įsivertinimo ir
pažangos anketos
duomenis (2017 m.).
Pristatyti leidinį „Gera
mokykla: nuo geros - prie
geresnės „ (Metodinės
rekomendacijos
planuojant ir
organizuojant mokyklos
įsivertinimą); „Mokytojo
TV“ laidoje.
Užtikrinta naudojimosi
IQES online paslauga
Lietuvos mokykloms

LAIKAS

ATSAKINGAS

PLANUOJAMOS
LĖŠOS (Eurais)

2018 m. II-IV
ketvirtis

E. Gailiūtė

480

J. Tumlovskaja

Finansavimas
kavos
pertraukoms

L. Gudaitė

2018 m.
I-IV ketvirtis

J. Tumlovskaja

2018 02 22

57000

I - II ketvirtis

L. Gudaitė
K. Kurtinys

I-II ketvirtis

L. Gudaitė

6000

I. Jašinauskienė

6000

Užtikrintas IQESonline
administravimas
I-II ketvirtis
Užtikrinta IQESonline
serverių priežiūra,
vystymas ir remontas

PASTABOS

Pagal paslaugų
sutartį 2017-1229 Nr. 113

Eil.
Nr.
41.

VEIKLOS
Tęsti BUM gerosios patirties sklaidą
veiklos kokybės įsivertinimo ir
tobulinimo srityje. IQES online sistemoje
ir gerąją patirtį Kokybės siekiančių
mokyklų klubo konferencijose.

42.

Parengti ir išleisti filmuotas metodinis
leidinys pagal Geros mokyklos
koncepcijos nuostatas ir mokymosi
paradigmą, remiantis atrasta sėkminga
patirtimi iš išorės vertinimo duomenų

43.

Skleisti informaciją apie įsivertinimo
poveikį
Vidinis Agentūros MIS projektas
„Įsivertinimo integralumas ir refleksijos
kultūros skatinimas siekiant ugdymo
kokybės“ I etapas

44.

45.

46.

RODIKLIAI

LAIKAS

ATSAKINGAS

Parengti ne mažiau 2-jų
gerosios patirties aprašymų
apie įsivertinimo ir
tobulinimo sėkmę ir
patalpinti į IQESonline
sistemą

2018 m.
II-IV ketvirtis

J. Tumlovskaja

Parengti, organizuoti ir
dalyvauti 2 KSM klubo
konferencijose
1 filmuotas gerosios
patirties metodinis leidinys
- mokymosi paradigmos
sklaida ugdymo procese

2018 m.
II, IV ketvirtis

J. Tumlovskaja

2018 m.
II-IV ketvirtis

J. Tumlovskaja

Parengtas 1 tekstas

2018 m.
III ketvirtis
2018 m.
I—IV ketvirtis

J. Tumlovskaja

Sausio 18 d.

V. Jurgaitis
M. Bilotienė

Sausio mėnuo

V. Jurgaitis

Projekto „Įsivertinimo
integralumas ir refleksijos
kultūros skatinimas
siekiant ugdymo kokybės“
I etapo įvykdymas (pagal
atskirą planą)
U žtikrinti Nacionalinės m okyklų veritinimo agentūros veiklą
Agentūros 2017 m. veiklos aptarimas ir
Agentūros skyrių darbo
2018 m. veiklos planavimas
plano projekto
pristatymas
Lietuvos Respublikos valstybės ir
Pareiginės algos
savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo
kintamosios dalies
apmokėjimo įstatymo 9 straipsnio
nustatymas
nuostatų įgyvendinimas.

L. Gudaitė

PLANUOJAMOS
LĖŠOS (Eurais)

PASTABOS

5300

Filmavimo
paslaugos,
montavimas,
eksperto
paslaugos,
leidyba.

4540(+1440
perkelta iš 11 p.)

Pasitelktiems
ekspertams

Eil.
Nr.

VEIKLOS

RODIKLIAI

LAIKAS

ATSAKINGAS

47.

Darbuotojų 2017 m. darbo įsivertinimas
ir vertinimas

Metiniai pokalbiai su
pavaldžiais darbuotojais

Sausio mėnuo

V. Jurgaitis
M. Bilotienė
Skyrių vedėjai

48.

Darbuotojų 2018 metinių užduočių
rengimas ir tvirtinimas

Metinės užduotys

Sausio mėnuo

49.

Agentūros veiklos nuostatų
įgyvendinimas

Parengti 2017 metų
Agentūros veiklos
ataskaitą
Parengtas 2018 metų
Agentūros veiklos plano
projektas
Pakoreguotas Agentūros
2017 -2020 metų
strateginio plano
projektas
Viešųjų pirkimų
komisijos reglamentas

Sausio-vasario
mėnuo

V. Jurgaitis
M. Bilotienė
Skyrių vedėjai
V. Jurgaitis
M. Bilotienė

I ketvirtis

V. Jurgaitis
M. Bilotienė

I ketvirtis

V. Jurgaitis
M. Bilotienė

III ketvirtis

D. Sosunov

50.

Atnaujinti viešųjų pirkimų komisijos
reglamentą

51.

Parengti 2018 m. viešųjų pirkimų planą

Parengtas 2018 m.
viešųjų pirkimų planas

I ketvirtis

52.

Sudaryti įstaigos dokumentacijos planą,
dokumentų registrų sąrašą

IV ketvirtis

53.

Atnaujinti Agentūros apskaitos politiką

III ketvirtis

I. Tučinskienė

54.

Agentūros veiklos įsivertinimas

55.

Skaityklos veiklos koordinavimas

2019 metų
dokumentacijos planas ir
dokumentų registrų
sąrašai
Atnaujinta apskaitos
politika
Veiklos įsivertinimo
ataskaita
Atlikta bibliotekos fondų
inventorizacija

A. Rudžianskienė
D. Sosunov
I. Tučinskienė
A. Rudžianskienė

IV ketvirtis

M. Bilotienė

I-IV ketvirtis

B. Rutkauskienė
D. Verbiejienė

PLANUOJAMOS
LĖŠOS (Eurais)

PASTABOS

Eil.
Nr.

VEIKLOS

RODIKLIAI

LAIKAS

ATSAKINGAS

PLANUOJAMOS
LĖŠOS (Eurais)

T arp tau tin is bendradarbiavim as. SICI. EU RY D ICE
56.

SICI veikla

57.

EURYDICE tinklo Lietuvos Respublikoje
koordinavimas

58.

EBPO INES-NESLI veiklos Lietuvos
Respublikoje koordinavimas

Trumpinimai:
IAS - Informavimo ir administravimo skyrius
MIS - Mokyklų įsivertinimo skyrius
MIVS - Mokyklų išorinio vertinimo skyrius
MVAS - Mokymų ir vertintojų atestavimo skyrius
PVS - Pedagogų vertinimo skyrius
SPAS - Švietimo politikos analizės skyrius

Dalyvavimas SICI
renginiuose (3 žmonės 3
renginiuose)
Dalyvavimas
tarptautiniame SICI
projekte „Profesinė
komunikacija“
Atnaujinti nacionaliniai
aprašai, 3 lyginamosios
apžvalgos, 4 teminės
ataskaitos, apžvalgų
vertimo koordinavimas,
veiklų viešinimas.
Informacijos pagal 3-4
NESLI klausimynus
užpildymas,
EBPO leidiniui „Education
at a Glance 2018“ teiktų
Lietuvos duomenų patikra
dalyvavimas INES-NESLI
koordinatorių pasitarime (1
asmuo)

I-IV ketvirtis

K. Kurtinys

3000
(nario mokestis)

II-IV ketvirtis

K. Kurtinys
R. Korenkienė

1080
(SICI lėšos)

I-IV ketvirtis

R. Zablackė

I- IV ketvirtis

E. Bakonis

II- III ketvirtis

IV ketvirtis

PASTABOS

