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MOLETU R. KUNO KULTfTROS rR SPORTO CENTRO
UGDOMOSIOS VEIKLOS STEBESENOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Moletq r. kuno kulturos ir sporto Centro(toliau-centro) ugdomosios veiklos

stebesenos apralas (toliau-Apraias) nustato centro ugdomosios veiklos stebesenos tikslus ir
uZdavinius, stebesenos principus, objekt4 ir rodiklius, stebdsenos organizavim4 ir vykdym4,

ugdomosios veiklos stebesenos informacij os dokumentavim4.

2. Apra5as parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto

ministro Valstybes Svietimo ir mokslo stebesenos tvarkos apra5u patvirtintu 20T9 m. birZelio 27 d.

isakymu Nr. V-757, centro nuostatais, darbo tvarkos taisyklemis, pareigybiq apra5ymais ir kitais

centro veiklq reglamentuoj andiais dokumentais.

3. Centro ugdomosios veiklos stebesena - nuolatine centro ugdymo proceso b[kle,
kaito s analizes vertinimas.

4. Ugdomosios veiklos stebesenos paskirtis:

4.l.vertinti ugdymo proceso kokybg, nustatyti ugdymo organizavimo stiprybes ir
tr[kumus;

4.2.skatinti mokytojus ir kitus pedagoginius darbuotojus analizuoti savo veiklos

rezultatus centro ugdomosios veiklos kontekste;

4.3 pagristi priimamus sprendimus del centro ugdymo organizavimo kokybes

tobulinimo.
5. Apra5e vartojamos s4vokos:

Duomenys-surinkta kokybine(apra5omoji) ir kiekybine(statistine) medZiaga,

atspindinti stebimo proceso b[klg.
Duomenq tvarkymas-ataskaitq, anketq rengimas, jq teikimas duomenq rinkejams,

statistiniq duomenq ir dokumentg, analize.

Informacijos skelbimas-vie5as duomenq ir analitines informacijos skelbimas.

Informacijos teikimas-duomenq ir analitines informacijos perdavimas centro

valdymo ir savivaldybes institucijoms.

Rodiklis-bfkles, skirtumq ir /ar pokydiq masto poZymis, matmuo.

Stebdsenos objektas-stebima centro ugdomoji veikla ar dokumentas.

StebOtojai-centro ugdomqj4 veikl4 stebintys asmenys(direktorius, direktoriaus

pavaduotoj as ugdymui, mokytoj ai).

II. STEBESENOS TIKSLAS IR UZDAVINIAI

6. Ugdomosios veiklos stebesenos tikslas- stebeti, analizuoti ir vertinti ugdymo

proceso bfiklg ir kaitq siekiant inicijuoti pokydius ugdymo kokybei gerinti.

7. Ugdomosios veiklos stebdsenos uZdaviniai:



7.1. rinkti, kaupti ir sisteminti duomenis apie ugdymo proceso btklg, kaitq ir
strateginiq centro tikslq bei uZdaviniq igyvendinim4;

7.2. analizuoti, vertinti ugdomqj4 veikl4, diagnozuoti ugdymo organizavimo trflkumus

ir inicijuoti ugdymo turinio ir proceso kaitq;
7.3. laiku teikti metoding ir kit4 pedagoging pagalb4 mokytojams;

7,4. prii:inreti, kaip laikomasi centro nuostatq, kaip vykdomas centro strateginis,

metinis veiklos planas, ugdymo planas bei kiti centro norminiai dokumentai;

7.5. atrasti ir skleisti paLangras ugdymo proceso organizavimo formas ir ger4j4

praktik4.

III. STEBESENOS OBJEKTAI IR PRINCIPAI

8. Ugdomosios stebesenos objektai yra:

8. 1 . treniruotes, neformalioj o vaikq Svietimo uZsiemimai;

8.2. mokytojq - grupes vadovq veikla;
8.3. ugdymosi rezultatai, mokiniq paZangos ir pasiekimq pokydiai;

8.4. elektroninis dienynas, kiti dokumentai;

8.5. ilgalaikes sporto Sakq programos, ugdymo planai, ugdymo grupiq neformaliojo

Svietimo planai-programos, proj ektai ir kiti dokumentai.

9. Ugdomosios veiklos stebesenos principai:

9.l.demokrati5kumas - stebesena vykdoma vadovaujantis lygybes, tolerancijos,

bendradarbiavimo, doros ir teises normomis;

9.2.humaniSkumas - stebesena grindLiama Zmogaus vertingumo samprata;

9.3.tikslingumas - renkami duomenys ir informacija, kurie yra reikalingi ir tinkami
centro ugdymo proceso stebesenos blklei vertinti, valdymo ir savivaldos subjekto sprendimams

priimti;
g.4.sistemingumas - centro ugdymo stebesenos procesas vyksta planingai, laikantis

tgstinumo;

9.5.neSali5kumas - centro ugdymo proceso stebesena vykdoma be iSankstinio

nusistatymo, laikantis profesinio nepriklausomumo nuo ivairiq interesq grupiq;

9.6.patikimumas - stebesena vykdoma laikantis norminiq dokumentq ir centre priimtq
susitarimq, skelbiama tikrovg atitinkanti informacij a;

9.T.konfidencialumas - skelbiama tik apibendrinto pobfldZio informacija.

IV. STEBESENOS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

10. Ugdymo proceso formali4j4 ir neformali4j4 stebesen4 mokykloje vykdo centro

direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, neformaliq1 gali vykdyti - mokytojai.
1 1. Ugdomosios veiklos proceso stebesenos rt5ys:
11.1. reguliari - pasikartojantys stebesenos darbai, atliekant vadovaujantis centro

metinio veiklos plano tikslais ir uZdaviniais ir patvirtintais stebdsenos planais.
11.2. nereguliari - vykdoma atsiZvelgiant i ugdymo proceso metu iSkylandias

problemas.
12. Centro direktoriaus pavaduotojo ugdymui numatyta stebesena, ira5yta centro

metiniame veiklos plane.
13. Centro direktoriaus pavaduotojas ugdymui ugdymo proceso stebejim4 ir analizg

vykdo kiekvienam mokytojui 2-3 kartus per mokslo metus.



14. Ugdomosios veiklos stebetojai privalo:

14.1. laikytis ugdomosios veiklos principq;

l4.2.objektyviai vertinti mokytojo darbq, negali atstovauti savo, savo Seimos,

giminaidiq, draugq ir kitq asmenq interesams konkredioje verlinamoje situacijoje;

14.3. vadovautis centro vidaus tvark4 reglamentuojandiais dokumentais ir susitarimais,

informuoti mokyojus apie planuojam4 stebesen4 individualiai ne veliau kaip prie5 2 darbo dienas,

suderinant aptarimo laik4;

l4.4.bendrauti ir diskutuoti su mokytoju, kurio veikla stebima, tikslingai,

konstrukty viai, pagarbiai ir mandagiai ;

14.5. vykdant stebesen4, nekelti itampos centro bendruomeneje ir pirmiausia paisyti

mokiniq interesq - ramiai stebeti ir fiksuoti ugdymo eig4, nei Lodliais, nei veiksmais neitakoti

stebesenos proceso;

14.6. saugoti visus stebesenos duomenis apie konkretaus mokytojo veikl4, laikytis

konfi dencialumo principo;

14.7. atliekant stebesen4 vadovautis Siuo apra5u.

V. STEBESENOS RODIKLIAI

15. Centro ugdymo proceso steb6senos rodikliq s4ra54 sudaro rodikliai, atspindintys

ugdymo proceso buklg, skirtumus ar pokydiq m4stq ir centro ugdymo proceso tikslq igyvendinim4;
16. Stebesenos rodikliq s4ra5as:

16.1. Ilgalaikiq sporto Sakos ugdymo programr+ igyvendinimas;
16.2. Pirmus metus dirbandiqjq ir naujai atvykusiq mokytojq veiklos stebejimas;

16.3 darbas su gabiais mokiniais;
1 6. 4. besiruo Siandiqj q atestuotis mokl'toj q veiklo s stebej imas ;
16.5. ugdymo turinio planavimas, uZsiemimq organizavimas;
16.6. uZsiemimo metu taikomq darbo metodq ir formq tinkamumas;
16.7. mokinio verlinimas, skatinimas ugdymo procese ir veiksmingumas;
16.8. mokinio darbo krlvio uZsiemimo metu tinkamumas;
16.9. aplinkos kurimas uZsiemimo metu;
16.10. griZtamojo ry5io uZtikrinimas uZsiemimo metu;
16.1 1. elektroninio dienyno tvarkymo kokybe ir savalaiki5kumas;
16.12. mokytojo darbas su mokiniais ir jq tevais;
1 6. 1 3 .turnyrq, papildomq renginiq, proj ektq organizavimo kokybe;
1 6. l4.kontroliniq normatyvq rezultatq analize. Ugdymo proceso pasiekimq rezultatq

analtze.

VI. STEBESENOS INFORMACIJOS DOKUMENTAVIMAS

17. Ugdomosios veiklos stebesenos metu surinkta informacija fiksuojama uZsiemimo
stebej imo protokole( 1 priedas).

18. Surinkta stebesenos medZiaga kaupiama byloje, dokumentai registruojami
registre(IS), direktoriaus pavaduotoj o ugdymui kabinete.

1 9. Apibendrinta ugdomosios veiklos stebesenos medliaga iSanalizuoj ama asmeniSkai

su pedagoginiu darbuotoju, su centro vadovais. Stebejimo veikla aptariama mokytojq tarybos

posedyje.



VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Apra5o vykdym4 kontroliuoja centro direktorius, aptariant jo igyvendinim4
mokytojq taryboje.

21- Apra5o pakeitimus ir papildymus teikia moky'tojq taryba, tvirtina direktorius'


