Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo
programas, veiklos išorinio vertinimo
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo
4 priedas
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Pasirengimo vertinti,
vertinimo ir duomenų
apdorojimui skiriamas
laikas****

Išorės vertintojams,
vertinantiems Mokyklų,
vykdančių bendrojo
ugdymo programas,
veiklos išorinio
vertinimo organizavimo
ir vykdymo tvarkos
aprašo 2 priede
nurodytas 1.2, 2.2, 2.3,
2.4, 3.1, 3.2 temas
(rodiklių vertinimą
grindžiant ugdymo(si)
veiklos (pamokos)
stebėjimo forma)
papildomai skiriama:
analizuojantiems 1–3
rodiklius (su 3–10
raktinių žodžių) – 0,75
dienos,
4–6 rodiklius (su 11–20
raktinių žodžių) –
1diena,
7–12 rodiklių (su 21–29
raktiniais žodžiais) – 1,5
dienos
Duomenų analizei vizito
mokykloje metu visiems
išorės vertintojams
skiriama papildoma 1
diena

* – jei mokykla turi skyrius, filialus, kurių buveinė nesutampa su mokyklos buveine, jei mokykloje yra
suaugusiųjų klasių, mokyklose, vykdančiose specializuoto ugdymo krypties programas, į komandą
papildomai įtraukiamas 1 išorės vertintojas;
** – išorinio vertinimo laikas gali būti pratęsiamas, jei mokykloje pamokos ir kita veikla neatitinka
mokyklos ugdymo plano ir patvirtintų tvarkaraščių;
*** – vadovaujančiajam vertintojui ataskaitai rengti skiriamos 3 dienos. Sumažėjus išorinio vertinimo
komandos narių skaičiui ir nesant galimybės pakeisti kitais nariais, jų funkcijas atlieka kiti išorės vertintojai.
Kai vadovaujantysis vertintojas atlieka ir vertintojo funkcijas, darbo dienų skaičius atitinkamai didinamas 1,5
dienos;
**** – vertintojams ataskaitai rengti skiriamos 2 dienos.
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