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             VERTINIMO ATASKAITA (VERTINIMO LAPAS) 
 
 

 

       Profesinio mokymo teikėjo pavadinimas  (įrašyti) 

      Vertinamas švietimo  posritis  (įrašyti) 

      Vertinamos švietimo posričio programos:  

1.    Programos pavadinimas ir valstybinis kodas (įrašyti) 

2.    Programos pavadinimas ir valstybinis kodas (įrašyti) 

3.    Programos pavadinimas ir valstybinis kodas (įrašyti) 

4.    Programos pavadinimas ir valstybinis kodas (įrašyti) 

5.   ... 

 

 

  

Vertinimo 

ataskaitos 

(Vertinimo lapo) 

rengėjai 

1. Vardenis Pavardenis  

2. Vardenis Pavardenis 

3. Vardenis Pavardenis 

4. ... 

  

Vertinimo  

ataskaitos 

(Vertinimo lapo) 

užpildymo data 
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Strateginės 
vertinimo 
sritys 

Planavimas: kriterijai ir rodikliai Įgyvendinimas: kriterijai ir 
rodikliai 

Vertinimas: kriterijai ir rodikliai Peržiūra: kriterijai ir rodikliai 

Mokymo / 
mokymosi 
aplinka 

 Siekis ugdyti nuolat 
besimokantį, atvirą kaitai, 
kūrybingą ir atsakingą 
žmogų 

Profesinio mokymo teikėjo vizija 
ir misija 

Profesinio mokymo teikėjo 
metiniai prioritetiniai uždaviniai 

 Tikslai žinomi profesinio 
mokymo teikėjo 
bendruomenei  

Prioritetinių metinių uždavinių 
atnaujinimo dalyviai 

 Patraukli mokymosi 
aplinka 

Pasitenkinimo aplinka 
matavimas 

Mokinių atsiliepimai 

Mokytojų atsiliepimai 

 Aplinka motyvuoja 
mokymuisi 

‚Nubyrėjusių‘ (nebaigė 
programos ir niekur nesimoko) 
mokinių dalis 

Mokinių pažangumas 

 Ugdoma kokybės 
kultūra  

Veiklos tobulinimo priemonės 

 Informacija apie 
programų įgyvendinimą 
prieinama visiems 
socialiniams 
dalininkams   

Programų įgyvendinimo 
rezultatų viešinimas 
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MOKYMO / MOKYMOSI APLINKA 
 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Kokybės užtikrinimo 
ciklo etapas: 

PLANAVIMAS 
 

  

Kriterijus: Siekis ugdyti nuolat besimokantį, 
atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą 
žmogų 

  

Kriterijus: Tikslai žinomi profesinio mokymo 
teikėjo bendruomenei 

  

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(institucinis lygmuo) 

Profesinio mokymo teikėjo vizija ir 
misija  

  

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(institucinis lygmuo) 

Profesinio mokymo teikėjo metiniai 
prioritetiniai uždaviniai (3 metų 
duomenys)  

  

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(institucinis lygmuo) 

Strateginių metinių tikslų 
atnaujinimo dalyviai (duomenys už 
einamuosius metus) 

  

 
 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Kokybės užtikrinimo 
ciklo etapas: 

ĮGYVENDINIMAS 
 

  

Kriterijus: Patraukli mokymosi aplinka   

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(institucinis lygmuo) 

Pasitenkinimo aplinka matavimas   

 
 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(programos lygmuo) 

Mokinių atsiliepimai    

 
 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(posričio lygmuo) 

Mokytojų atsiliepimai    
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  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Kokybės užtikrinimo 
ciklo etapas: 

VERTINIMAS 
 

  

Kriterijus: Aplinka motyvuoja mokymuisi   

 
 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(programos lygmuo) 

‚Nubyrėjusių‘ (nebaigė programos 
ir niekur nesimoko) mokinių dalis 

  

 
 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(programos lygmuo) 

Mokinių pažangumas   

 
 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Kokybės užtikrinimo 
ciklo etapas: 

PERŽIŪRA 
 

  

Kriterijus: Ugdoma kokybės kultūra   

Kriterijus:  Informacija apie programų 
įgyvendinimą prieinama visiems 
socialiniams dalininkams 

  

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(institucinis ir vertinimo 
srities lygmuo) 

Veiklos tobulinimo priemonės   

 
 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(posričio lygmuo) 

Programų įgyvendinimo rezultatų 
viešinimas 

  

 
 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Vertinimo sritis MOKYMO / MOKYMOSI APLINKA   

 
Prašom įvardinti, Jūsų nuomone,  pagrindines stiprybes 
MOKYMO / MOKYMOSI APLINKOS vertinimo srityje 

Prašom įvardinti, Jūsų nuomone, tobulintinas vietas MOKYMO 
/ MOKYMOSI APLINKOS vertinimo srityje 
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Strateginės 
vertinimo sritys 

Planavimas: kriterijai ir 
rodikliai 

Įgyvendinimas: kriterijai ir 
rodikliai 

Vertinimas: kriterijai ir rodikliai Peržiūra: kriterijai ir rodikliai 

Mokymasis 
visą 
gyvenimą 

 Posričio lygmeniu 
teikiami įvairios 
paskirties mokymai 

Teikiamų programų pasiūla 

Teikiamų kursų ir pamokų 
pasiūla 

 Sudarytos įvairios 
pereinamumo tarp 
švietimo grandžių 
galimybės  

Pereinamumo tarp įvairių 
švietimo grandžių galimybės 

  Mokymas baigiamas 
sėkmingai  

Absolventai – mokiniai, įgiję 
kvalifikacijos pažymėjimą 

 Mokymasis tęsiamas 
kitose programose  

Absolventai (mokiniai, įgiję 
kvalifikacijos pažymėjimą), 
kitose programose tęsiantys 
mokymąsi 

 Ugdoma kokybės 
kultūra  

Veiklos tobulinimo priemonės 

 Informacija apie 
programų įgyvendinimą 
prieinama visiems 
socialiniams 
dalininkams   

Programų įgyvendinimo 
rezultatų viešinimas 
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MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ 
 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Kokybės užtikrinimo 
ciklo etapas: 

PLANAVIMAS 
 

  

Kriterijus: Posričio lygmeniu teikiami įvairios 
paskirties mokymai 

  

Kriterijus: Sudarytos įvairios pereinamumo 
tarp švietimo grandžių galimybės 

  

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(posričio lygmuo) 

Teikiamų programų pasiūla   

 
 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(posričio lygmuo) 

Teikiamų kursų ir pamokų pasiūla   

 
 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(posričio ir programos 
lygmuo) 

Pereinamumo tarp įvairių švietimo 
grandžių galimybės 

  

 
 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Kokybės užtikrinimo 
ciklo etapas: 

VERTINIMAS 
 

  

Kriterijus: Mokymasis baigiamas sėkmingai   

Kriterijus: Mokymasis tęsiamas kitose 
programose 

  

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(programos lygmuo) 

Absolventai – mokiniai, įgiję 
kvalifikacijos pažymėjimą 

  

 
 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(programos lygmuo) 

Absolventai (mokiniai, įgiję 
kvalifikacijos pažymėjimą), kitose 
programose tęsiantys mokymąsi 
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  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Kokybės užtikrinimo 
ciklo etapas: 

PERŽIŪRA 
 

  

Kriterijus: Ugdoma kokybės kultūra   

Kriterijus:  Informacija apie programų 
įgyvendinimą prieinama visiems 
socialiniams dalininkams 

  

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(institucinis ir vertinimo 
srities lygmuo) 

Veiklos tobulinimo priemonės   

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(posričio lygmuo) 

Programų įgyvendinimo rezultatų 
viešinimas 

  

 
 
 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Vertinimo sritis MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ   

 
Prašom įvardinti, Jūsų nuomone,  pagrindines stiprybes  
MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ vertinimo srityje 

Prašom įvardinti, Jūsų nuomone, tobulintinas vietas 
MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ vertinimo srityje 
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Strateginės vertinimo 
sritys 

Planavimas: kriterijai ir 
rodikliai 

Įgyvendinimas: kriterijai ir 
rodikliai 

Vertinimas: kriterijai ir rodikliai Peržiūra: kriterijai ir rodikliai 

Mokymo 
prieinamumas 

  Sudarytos sąlygos 
mokytis įvairių 
gebėjimų ir poreikių 
asmenims 

Mokymosi ar darbo patirties 
užskaitymo mechanizmai  

Teikiamos programos  

Mokiniai  

Profesijos mokytojai  

 

 Mokiniai su įvairiais 
poreikiais sėkmingai baigia 
mokymąsi ir yra užimti   

Absolventai (mokiniai, įgiję 
kvalifikacijos pažymėjimą) su 
įvairiais poreikiais 

 

 Ugdoma kokybės 
kultūra  

Veiklos tobulinimo priemonės 

 Informacija apie 
programų įgyvendinimą 
prieinama visiems 
socialiniams 
dalininkams   

Programų įgyvendinimo 
rezultatų viešinimas 
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MOKYMO PRIEINAMUMAS 
 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Kokybės užtikrinimo 
ciklo etapas: 

ĮGYVENDINIMAS 
 

  

Kriterijus: Sudarytos sąlygos mokytis įvairių 
gebėjimų ir poreikių asmenims 

  

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(institucinis lygmuo) 

Mokymosi ar darbo patirties 
užskaitymo mechanizmai 

  

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(posričio lygmuo) 

Teikiamos programos   

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(programos lygmuo) 

Mokiniai   

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(programos lygmuo) 

Profesijos mokytojai   

 
 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Kokybės užtikrinimo 
ciklo etapas: 

VERTINIMAS 
 

  

Kriterijus: Mokiniai su įvairiais poreikiais 
sėkmingai baigia mokymąsi ir yra 
užimti 

  

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(programos lygmuo) 

Absolventai (mokiniai, įgiję 
kvalifikacijos pažymėjimą) su 
įvairiais poreikiais 
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  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Kokybės užtikrinimo 
ciklo etapas: 

PERŽIŪRA 
 

  

Kriterijus: Ugdoma kokybės kultūra   

Kriterijus:  Informacija apie programų 
įgyvendinimą prieinama visiems 
socialiniams dalininkams 

  

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(institucinis ir vertinimo 
srities lygmuo) 

Veiklos tobulinimo priemonės   

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(posričio lygmuo) 

Programų įgyvendinimo rezultatų 
viešinimas 

  

 
 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Vertinimo sritis MOKYMO PRIEINAMUMAS   

 
Prašom įvardinti, Jūsų nuomone,  pagrindines stiprybes  
MOKYMO PRIEINAMUMO vertinimo srityje 

Prašom įvardinti, Jūsų nuomone, tobulintinas vietas MOKYMO 
PRIEINAMUMO vertinimo srityje 
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Strateginės vertinimo 
sritys 

Planavimas: kriterijai ir 
rodikliai 

Įgyvendinimas: kriterijai ir 
rodikliai 

Vertinimas: kriterijai ir rodikliai Peržiūra: kriterijai ir rodikliai 

Mokymo 
modernumas 

  Mokymas atitinka 
šiuolaikinį mokslo, 
technologijų, 
ekonomikos ir kultūros 
lygmenį 

Techninės bazės 
atnaujinimas 

Techninės bazės 
eksploatavimo efektyvumas 

Pajamos už teikiamas 
paslaugas 

Mokiniai 

Mokymo / mokymosi 
medžiagos tipai 

Įmonės ar kiti profesinio 
mokymo teikėjai 

Mokytojai 

Metodiniai ištekliai 

Mokymo metodai  

 

  Ugdoma kokybės 
kultūra  

Veiklos tobulinimo priemonės 

 Informacija apie 
programų įgyvendinimą 
prieinama visiems 
socialiniams 
dalininkams   

Programų įgyvendinimo 
rezultatų viešinimas 
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MOKYMO MODERNUMAS 
 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Kokybės užtikrinimo 
ciklo etapas: 

ĮGYVENDINIMAS 
 

  

Kriterijus: Mokymas atitinka šiuolaikinį 
mokslo, technologijų, ekonomikos 
ir kultūros lygmenį 

  

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(institucinis lygmuo) 

Techninės bazės atnaujinimas   

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(posričio lygmuo) 

Techninės bazės eksploatavimo 
efektyvumas 

  

 

  Vertinimas balais 
(nuo 0 iki 10) 

Komentarai  

Rodiklis:  
(posričio lygmuo) 

Pajamos už teikiamas paslaugas   

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(programos lygmuo) 

Mokiniai   

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(programos lygmuo) 

Mokymo / mokymosi medžiagos 
tipai 

  

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(institucinis ir 
programos lygmuo) 

Įmonės ar kiti profesinio mokymo 
teikėjai 

  

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(programos lygmuo) 

Mokytojai   

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(programos lygmuo) 

Metodiniai ištekliai   

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(programos lygmuo) 

Mokymo metodai   
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 Vertinimas balais 
(nuo 0 iki 10) 

Komentarai  

Kokybės užtikrinimo 
ciklo etapas: 

PERŽIŪRA 
 

  

Kriterijus: Ugdoma kokybės kultūra   

Kriterijus:  Informacija apie programų 
įgyvendinimą prieinama visiems 
socialiniams dalininkams 

  

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(institucinis ir vertinimo 
srities lygmuo) 

Veiklos tobulinimo priemonės   

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(posričio lygmuo) 

Programų įgyvendinimo rezultatų 
viešinimas 

  

 
 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Vertinimo sritis MOKYMO MODERNUMAS   

 
Prašom įvardinti, Jūsų nuomone,  pagrindines stiprybes  
MOKYMO MODERNUMO  vertinimo srityje 

Prašom įvardinti, Jūsų nuomone, tobulintinas vietas MOKYMO 
MODERNUMO vertinimo srityje 
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Strateginės vertinimo 
sritys 

Planavimas: kriterijai ir 
rodikliai 

Įgyvendinimas: kriterijai ir 
rodikliai 

Vertinimas: kriterijai ir rodikliai Peržiūra: kriterijai ir rodikliai 

Kvalifikacijos 
atitiktis Lietuvos 
ūkio poreikiams 

 Programos 
rengiamos ir 
reguliariais 
atnaujinamos 
pagal ūkio 
poreikius  

Programų rengimo ir 
atnaujinimo poreikiai 

Atnaujintų per metus 
posričio programų 
skaičius 

Programų atnaujinimas 

 Nustatyti rodikliai 
programų 
įgyvendinimo 
stebėsenai   

Rodikliai programų 
įgyvendinimo kokybės 
stebėsenai 

 Mokytojai tobulina savo 
kvalifikaciją 

Sąlygos profesinės 
kvalifikacijos atnaujinimui 

Dalyvavimas projektinėje 
veikloje 

Profesinės ir pedagoginės 
kvalifikacijos atnaujinimas  

 Efektyvus mokinių 
įgytų kompetencijų 
vertinimas   

Kompetencijų vertinimo 
metodai 

Meistriškumo konkursai 

Meistriškumo konkursų 
dalyviai 

 Vertinama programos 
įgyvendinimo kokybė 

Programų įgyvendinimo 
vertinimas 

 Geras absolventų 
įsidarbinimas   

Absolventų (mokiniai, įgiję 
kvalifikacijos pažymėjimą) 
įsidarbinimas 

 Darbdaviai patenkinti 
absolventų kvalifikacija   

Darbdavių atsiliepimai 

 Ugdoma kokybės 
kultūra  

Veiklos tobulinimo priemonės 

 Informacija apie 
programų įgyvendinimą 
prieinama visiems 
socialiniams 
dalininkams   

Programų įgyvendinimo 
rezultatų viešinimas 
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KVALIFIKACIJOS ATITIKTIS LIETUVOS ŪKIO POREIKIAMS   
 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Kokybės užtikrinimo 
ciklo etapas: 

PLANAVIMAS 
 

  

Kriterijus: Programos rengiamos ir reguliariai 
atnaujinamos pagal ūkio poreikius 

  

Kriterijus: Nustatyti rodikliai programų 
įgyvendinimo kokybės stebėsenai 

  

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(institucinis lygmuo) 

Programų rengimo ir atnaujinimo 
poreikiai 

  

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(posričio lygmuo) 

Atnaujintų per metus posričio 
programų skaičius 

  

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(programos lygmuo) 

Programų atnaujinimas   

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(institucinis lygmuo) 

Rodikliai programų įgyvendinimo 
kokybės stebėsenai 

  

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Kokybės užtikrinimo 
ciklo etapas: 

ĮGYVENDINIMAS 
 

  

Kriterijus: Mokytojai nuolat tobulina savo 
kvalifikaciją 

  

Kriterijus: Efektyvus mokinių įgytų 
kompetencijų vertinimas 

  

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(institucinis lygmuo) 

Sąlygos profesinės kvalifikacijos 
atnaujinimui 

  

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(programos lygmuo) 

Dalyvavimas projektinėje veikloje   

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(programos lygmuo) 

Profesinės ir pedagoginės 
kvalifikacijos atnaujinimas 
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  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(programos lygmuo) 

Kompetencijų vertinimo metodai   

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(institucinis lygmuo) 

Meistriškumo konkursai   

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(programos lygmuo) 

Meistriškumo konkursų dalyviai   

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Kokybės užtikrinimo 
ciklo etapas: 

VERTINIMAS 
 

  

Kriterijus: Vertinama programos 
įgyvendinimo kokybė 

  

Kriterijus: Geras absolventų  įsidarbinimas   

Kriterijus: Darbdaviai patenkinti absolventų 
kvalifikacija 

  

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(institucinis lygmuo) 

Programų įgyvendinimo vertinimas   

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(programos lygmuo) 

Absolventų (mokiniai, įgiję 
kvalifikacijos pažymėjimą) 
įsidarbinimas 

  

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(institucinis ir 
programos lygmuo) 

Darbdavių atsiliepimai   
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  Vertinimas balais 
(nuo 0 iki 10) 

Komentarai  

Kokybės užtikrinimo 
ciklo etapas: 

PERŽIŪRA 
 

  

Kriterijus: Ugdoma kokybės kultūra   

Kriterijus:  Informacija apie programų 
įgyvendinimą prieinama visiems 
socialiniams dalininkams 

  

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(institucinis ir vertinimo 
srities lygmuo) 

Veiklos tobulinimo priemonės   

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(posričio lygmuo) 

Programų įgyvendinimo rezultatų 
viešinimas 

  

 
 
 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Vertinimo sritis KVALIFIKACIJOS ATITIKTIS ŪKIO 
POREIKIAMS 

  

 
Prašom įvardinti, Jūsų nuomone,  pagrindines stiprybes  
KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES ŪKIO POREIKIAMS  vertinimo 
srityje 

Prašom įvardinti, Jūsų nuomone, tobulintinas vietas 
KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES ŪKIO POREIKIAMS vertinimo srityje 
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Strateginės vertinimo 
sritys 

Planavimas: kriterijai ir 
rodikliai 

Įgyvendinimas: kriterijai ir 
rodikliai 

Vertinimas: kriterijai ir rodikliai Peržiūra: kriterijai ir rodikliai 

Informavimo ir 
karjeros 
planavimo 
veiksmingumas 

 Informavimas 
vykdomas 
efektyviai  

Informavimo politika 

Informavimo specialistai 

Informavimo būdai 

 

 Kvalifikuota pagalba 
kiekvienam mokiniui 

Pagalba karjeros planavimo 
klausimais  

 

 Efektyvus mokinių 
priėmimas 

Priimtų ir planuotų priimti 
skaičiaus santykis 

 Aukštas absolventų 
užimtumo lygis   

Absolventų (mokiniai, įgiję 
kvalifikacijos pažymėjimą) 
užimtumas 

Mokinių lūkesčių atitiktis 

 

 Ugdoma kokybės 
kultūra  

Veiklos tobulinimo priemonės 

 Informacija apie 
programų įgyvendinimą 
prieinama visiems 
socialiniams 
dalininkams   

Programų įgyvendinimo 
rezultatų viešinimas 
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INFORMAVIMO IR KARJEROS PLANAVIMO VEIKSMINGUMAS   
 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Kokybės užtikrinimo 
ciklo etapas: 

PLANAVIMAS 
 

  

Kriterijus: Informavimas vykdomas efektyviai   

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(institucinis lygmuo) 

Informavimo politika   

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(institucinis lygmuo) 

Informavimo specialistai   

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(institucinis lygmuo) 

Informavimo būdai   

 
 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Kokybės užtikrinimo 
ciklo etapas: 

ĮGYVENDINIMAS 
 

  

Kriterijus: Kvalifikuota pagalba kiekvienam 
mokiniui 

  

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(institucinis ir 
programos lygmuo) 

Pagalba karjeros planavimo 
klausimais 

  

 
 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Kokybės užtikrinimo 
ciklo etapas: 

VERTINIMAS 
 

  

Kriterijus: Efektyvus mokinių priėmimas   

Kriterijus: Aukštas absolventų užimtumo lygis   

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(programos lygmuo) 

Priimtų ir planuotų priimti mokinių 
skaičiaus santykis 

  

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(programos lygmuo) 

Absolventų (mokiniai, įgiję 
kvalifikacijos pažymėjimą) 
užimtumas 
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  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(institucinis ir 
programos lygmuo) 

Mokinių lūkesčių atitiktis   

 
 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Kokybės užtikrinimo 
ciklo etapas: 

PERŽIŪRA 
 

  

Kriterijus: Ugdoma kokybės kultūra   

Kriterijus:  Informacija apie programų 
įgyvendinimą prieinama visiems 
socialiniams dalininkams 

  

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(institucinis ir vertinimo 
srities lygmuo) 

Veiklos tobulinimo priemonės   

 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Rodiklis:  
(posričio lygmuo) 

Programų įgyvendinimo rezultatų 
viešinimas 

  

 
 
 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Vertinimo sritis INFORMAVIMO IR KARJEROS 
PLANAVIMO VEIKSMINGUMAS 

  

 
Prašom įvardinti, Jūsų nuomone,  pagrindines stiprybes  
INFORMAVIMO IR KARJEROS PLANAVIMO VEIKSMINGUMO  
vertinimo srityje 

Prašom įvardinti, Jūsų nuomone, tobulintinas vietas 
INFORMAVIMO IR KARJEROS PLANAVIMO VEIKSMINGUMO 
vertinimo srityje 
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KOKYBĖS UŽTIKRINIMO CIKLO ETAPAI 
 
  Vertinimas balais 

(nuo 0 iki 10) 
Komentarai  

Kokybės užtikrinimo ciklo etapas PLANAVIMAS   

Kokybės užtikrinimo ciklo etapas ĮGYVENDINIMAS   

Kokybės užtikrinimo ciklo etapas VERTINIMAS   

Kokybės užtikrinimo ciklo etapas PERŽIŪRA   

 
Prašom įvardinti, Jūsų nuomone,  pagrindines stiprybes  
PLANAVIMO etape 

Prašom įvardinti, Jūsų nuomone, tobulintinas vietas 
PLANAVIMO etape 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prašom įvardinti, Jūsų nuomone,  pagrindines stiprybes  
ĮGYVENDINIMO etape 

Prašom įvardinti, Jūsų nuomone, tobulintinas vietas 
ĮGYVENDINIMO etape 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prašom įvardinti, Jūsų nuomone,  pagrindines stiprybes  
VERTINIMO etape 

Prašom įvardinti, Jūsų nuomone, tobulintinas vietas 
VERTINIMO etape 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prašom įvardinti, Jūsų nuomone,  pagrindines stiprybes  
PERŽIŪROS etape 

Prašom įvardinti, Jūsų nuomone, tobulintinas vietas 
PERŽIŪROS etape 
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„SKĖČIO“ šablonas 
 
 
 
 
 
 


