
SUDERINTA  

 Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Aurimas Laužadis

2020 m. lapkričio 16 d.

Etapas Nr. Veiklos 
Laikas/truk

mė
Vykdytojai Pastabos 

1.1.  Rokiškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų kokybės 

užtikrinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 

2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS – 40     

http://www.rokiskis.lt/lt/svietimas/neformaliojo-vaiku-svietimo-pw4v.html

2020-02-27 Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius

Supažindinti neformaliojo vaikų švietimo įstaigas su Tvarkos aprašu.

Pasitarimas nuotoliniu būdu siekiant susitarti dėl galutinio Savivaldybės 

apsisprendimo dalyvauti ŠMSM projekte. Turime pasirinkti NVŠ mokyklą dėl 

išorės vertinimo 2020 m. spalio -lapkričio mėn. iš šių įstaigų, įvertinus kiekvienos 

įstaigos privalumus ir problemas dėl galimybės dalyvauti išorės vertinime.: 

Turime susitarti, kuri įstaiga dalyvaus išorės vertinime.

 Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras Privalumai-vykdomų programų įvairovė, sutvarkyta infrastruktūra, aprūpinta sporto įranga. Problemos- mokyklai 

vadovauja l.e. pareigas direktorius 

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla Privalumai-vykdomų programų įvairovė, sutvarkyta infrastruktūra, atnaujinti muzikos instrumentai. Problemos-

mokyklos vidaus struktūros pertvarkymas,  mokyklai vadovauja naujas direktorius 

Rokiškio choreografijos mokykla Privalumai-vykdomų programų įvairovė, sutvarkyta infrastruktūra, atnaujinti muzikos instrumentai. Problemos-

mokyklos reorganizavimas.  

VšĮ Rokiškio jaunimo centras Privalumai-vykdomų programų įvairovė, sutvarkyta infrastruktūra, įkurtos edukacinės erdvės, atnaujintos priemonės. 

Problemos-mokyklos pertvarkymas į biudžetinę įstaigą.  

Rokiškio r. Pandėlio UDC Privalumai-vykdomų programų įvairovė, sutvarkyta infrastruktūra, atnaujintos priemonės. Problemos-mokykla 

nevykdo FŠPU programų. 

Rokiškio r. Juodupės gimnazijos Neformaliojo švietimo skyrius Privalumai-vykdomų programų įvairovė,turi galimybę naudotis  IQES online Lietuva platforma . Problemos-

nepritaikyta infrastruktūra, neatnaujintos priemonės

Rokiškio r. Obelių ginmnazijos neformaliojo švietimo skyrius Privalumai-vykdomų programų įvairovė,turi galimybę naudotis  IQES online Lietuva platforma . Problemos-

nevykdomos FŠPU programos, nepritaikyta infrastruktūra, neatnaujintos priemonės
Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos neformaliojo švietimo skyrius Privalumai-vykdomų programų įvairovė,turi galimybę naudotis  IQES online Lietuva platforma . Problemos-

nepritaikyta infrastruktūra, neatnaujintos priemonės, vykdomos FŠPU programos iš dalies neatitinka bendrųjų 

reikalavimų.
1.3. Nacionalinės švietimo agentūros informavimas dėl Rokiškio r. Pandėlio UDC 

kokybės vertinimo.

2020-05-27 Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius

Rokiškio r. savivaldybės administracijos 2020-05-27 raštas Nr. SD-5.27-1227

1.4. Mokymų organizavimas dėl įsivertinimo:  visoms  mūsų savivaldybės NVŠ 

įstaigoms, skyriams, kitiems  teikėjams.  Dėl mokymų kooperuotis su kaimynais- 

Kupiškiu, Biržais, Pasvaliu. 

2020-06 mėn. Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius; 

Švietimo centras 

"Dešimt žingsnių veiklos kokybės užtikrinimo  link", lektorė Olivija Saranienė

olivija.saraniene@gmail.com

1.5. Vertinimo grupės sudarymas, koordinatoriaus paskyrimas, susitarimas dėl 

vertinimo datos- 2020 m. lapkričio 5-6 d.

2020-09 mėn. Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius; Danutė 

Kniazytė

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2020 m. rugsėjo 23 d. isakymas Nr. AV-954 "Dėl 

neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų išorinio vertinimo grupės  sudarymo ir išorės vertinimo koordinatoriaus 

skyrimo"

1.6. NVŠ teikėjo Rokiškio r. Pandėlio universalus daugiafunkcio centro išorinio 

vertinimo plano parengimas ir paskelbimas savivaldybės tinklalapyje

2020-10-20 Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius

www.rokiskis.lt

1.6.   NVŠ teikėjo Rokiškio r. Pandėlio universalus daugiafunkcio centro  parengtos 

įsivertinimo medžiagos pateikimas Vertinimo grupės vadovei

2020-10-20 Vertinimo grupės 

koordinatorė D. 

Kniazytė

Jurgitai Trifeldienei– Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjai (Vertinimo grupės 

vadovei)

1.7. NVŠ teikėjo parengtos įsivertinimo medžiagos pateikimas Vertinimo grupės 

nariams

2020-10-23 Vertinimo grupės 

vadovė J. Trifeldienė

2.1. Visų rajono neformaliojo švietimo įstaigų ir skyrių veiklos įsivertinimas pagal 

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu  Nr. TS – 

40  sprendimu patvirtinto Aprašo 2 priedą    

2020-05-31 NVŠ teikėjai Veiklos įsivertinimas privalomos neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykloms. 

Kiti NVŠ teikėjai išoriniame vertinime gali dalyvauti jiems patiems pageidaujant. 

2.2. NVŠ teikėjų dalyvavimas mokymuose dėl įsivertinimo. 2020-06-09 NVŠ teikėjai Nuotoliniai mokymai "Dešimt žingsnių veiklos kokybės užtikrinimo  link", lektorė Olivija Saranienė

olivija.saraniene@gmail.com

2.3. NVŠ teikėjas Rokiškio r. Pandėlio universalus daugiafunkcis centras pateikia  

parengtą įsivertinimo medžiagą

2020-10-01 Rokiškio r. Pandėlio 

universalaus 

daugiafunkcio centro 

direktorė Sonata 

Babickienė

Medžiagą siunčia el paštu: jaunimas@post.rokiskis.lt D. Kniazytei

1.1. Pateiktos medžiagos analizavimas iki lapkričio 

mėn. 5 d. 

Išorinio vertinimo 

grupė

1.2. Išorinio vertinimo grupės vizitas įstaigoje: Rokiškio r. Pandėlio universaliajame daugiafunkciame centre (Kraštinė g. 9, Pandėlio m., LT-42363 Rokiškio r.,)

1.2.1. Analizuoja NVŠ teikėjo parengtus įsivertinimo dokumentus bei su vertinimu 

susijusią informaciją

*Dėl COVID -19 vertinimas vykdomas nuotoliniu būdu ir perkeliams į 2020 m. lapkričio 19-20 d. 

1.2.2. Vertina grupės vadovo paskirtas sritis pagal 3 lygių skalę

1.2.3. Dalyvauja pokalbiuose su vaikais, tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, 

vadovais, renka duomenis pagal Tvarkos aprašo 2 priede nurodytus veiklos 

rodiklius

Vertinimo grupės koordinatorė padeda organizuoti susitikimus su atrinktomis grupėmis

1.2.4. Išorinio vertinimo rezultatus fiksuoja Tvarkos aprašo 2 priede nustatytoje formoje

1.2.5. Siūlo priemones, padėsiančias NVŠ teikėjui gerinti veiklos kokybę

1.2.6. Prireikus, stebi ugdymo procesą, stebėjimo metu surinktus duomenis fiksuoja 

protokole, nurodydami stebėjimo laiką ir rezultatus (išvadas). Sprendimą dėl 

ugdymo proceso stebėjimo priima vertinimo grupė, jei vertinimo grupės išvados 

nesutampa su NVŠ veiklos įsivertinimo išvadomis.

1.2.7. Susitaria dėl vertinimo išvadų: ne mažiau 5 stipriųjų ir ne daugiau kaip 3 

tobulintinų veiklos aspektų

1.2.8. Kiekvieną vertinimo dieną supažindina NVŠ teikėją su Vertinimo grupės 

įžvalgomis. Paskutinę vertinimo dieną  NVŠ teikėjui ir NVŠ teikėjo 

bendruomenei pristato vertinimo grupės pirmines išvadas - ne mažiau kaip 5 NVŠ 

teikėjo stipriuosius ir ne daugiau kaip 3 tobulintinus veiklos aspektus 

Vertinimo grupės 

vadovas

2.1. Teikia dokumentus ir kitą informaciją Vertinimo grupei

2.2. Dalyvauja Vertinimo grupės  pokalbiuose su vaikais, tėvais (globėjais, 

rūpintojais), mokytojais,teikia  duomenis pagal Tvarkos aprašo 2 priede 

nurodytus veiklos rodiklius

*Dėl COVID -19 vertinimas vykdomas nuotoliniu būdu ir pokalbiai vyksta zoom platformoje

2.3. Kiekvieną vertinimo dieną susipažįsta  su Vertinimo grupės įžvalgomis. 

Paskutinę vertinimo dieną NVŠ teikėjas ir NVŠ teikėjo bendruomenė 

susipažįsta su  vertinimo grupės pirminėmis išvadomis - ne mažiau kaip 5 NVŠ 

teikėjo stipriaisias ir ne daugiau kaip 3 tobulintinais veiklos aspektais 

1.1. Vertinimo grupės nariai  pateikia išorės vertinimo rezultatus grupės vadovei iki lapkričio 

16 d.  

Pakeitimas.  

iki lapkričio 

30 d.

Vertinimo  grupės 

nariai

Jurgitai Trifeldienei el. paštu: jurgita.trifeldiene@kupiskis.lt

1.2. Vertinimo išvadas, partengtas pagal tvarkos aprašo 4 priedą pateikia Rokiškio r. 

Pandėlio universaliajam daugiafunkciam centrui ir Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriui

iki lapkričio 

23 d.   

Pakeitimas. 

iki gruodžio 

7 d.

Grupės vadovė 

JurgitaTrifeldienė

Aurimui Laužadžiui el paštu: svietv@post.rokiskis.lt; Sonatai Babickienei el. paštu: pandeliomlc@gmail.com

2.1. Su rezultatais ir išvadomis per 10 darbo dienų supažindina bendruomenę

2.2. Informaciją apie atliktą išorinį vertinimą viešai skelbia 4 priedą  įstaigos 

tinklalapyje ir kitose viešojo informavimo priemonėse.

2.3. Parengia veiklos tobulinimo planą ir jį pateikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriui

1.1. Analizuoja NVŠ teikėjo - Pandėlio UDC išorinio vertinimo išvadas, konsultuoja, 

stebi pažangą

1.2. Koordinuoja veiklos tobulinimo plano įgyvendinimą, inicijuoja gerosios patirties 

sklaidą

1.3. Organizuoja pakartotinį išorinį vertinimą po vienerių metų, jeigu išorinio 

vertinimo metu bent viena veiklos sritis, tema buvo įvertinta žemu lygiu. 

po metų 

esant 

poreikiui

1.1. Parengtą veiklos tobulinimo planą derina su  Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi lapkrits- 

gruodis

Rokiškio r. Pandėlio 

universalus 

daugiafunkcis centras

iki gruodžio 

15 d.  

Pakeitimas. 

iki gruodžio 

21 d.

Rokiškio r. Pandėlio 

universalaus 

daugiafunkcio centro 

direktorė Sonata 

Babickienė
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lapkričio 5-6 

d.  *perkelta 

į lapkričio 

19-20 d. 

Rokiškio r. Pandėlio 

universalaus 

daugiafunkcio centro 

bendruomenė

II. 1. Savivaldybės administracijos lygmens veiksmai

II. 2. NVŠ teikėjo  veiksmai

Išorinio vertinimo 

grupė

lapkričio 5-6 

d.  *perkelta 

į lapkričio 

19-20 d. 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NVŠ TEIKĖJO  VEIKLOS KOKYBĖS IŠORINIO VERTINIMO  PLANAS

I. 1. Savivaldybės administracijos lygmens  veiksmai

I. 2. NVŠ teikėjo  veiksmai

Parengė Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūrois ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, 

vertinimo grupės koordinatorė, Tel. 8458 71281

Mob. +37061692848

jaunimas@post.rokiskis.lt

IV. 1. Savivaldybės administracijos lygmens veiksmai

lapkritis- 

gruodis

Švietimo , kultūros ir 

sporto skyrius; Danutė 

Kniazytė

1.2. 2020-05-27 Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius; 

Švietimo centras 
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IV. 2. NVŠ teikėjo  veiksmaiIV
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III. 1. Savivaldybės administracijos lygmens veiksmai

III. 2. NVŠ teikėjo  veiksmai
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http://www.rokiskis.lt/

