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1. Rezultatai 

 

 

 

1.1. Asmenybės 

tapsmas 

2 3 pagerėjo 

Tęsiamas patyčių prevencijos OPKUS programos vykdymas 3–10 klasėse. 

Kiekvienoje klasėje organizuota po 18-ka OPKUS klasės valandėlių, 

organizuoti 5 MSG darbuotojų susitikimai. Atlikta Olweus mokinių apklausa 

apie patyčias. Tyrime dalyvavo 100 proc. 3-10 klasių mokinių. Apklausa 

parodė, kad patyčių skaičius yra 18,4 proc., o tai 0,7 proc. mažiau negu 

praėjusiais metais. Didžiajai daliai mokinių gaila mokinio iš kurio tyčiojamasi, 

kur kas mažiau mokinių prisijungtų prie patyčių. 1-10 klasių mokiniai 

dalyvavo Geros savijautos programoje. Mokiniams organizuoti 5 valandų 

užsiėmimai, kurių metu mokėsi bendradarbiavimo, nusiraminimo ir streso 

įveikos technikos. 7 mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

parengti individualūs pagalbos mokiniui planai dėl švietimo pagalbos. Jau 

antri metai kai mokyklos atrinktas gabiausias, aktyviausias ir kūrybiškiausias 

įvairiose mokslo ir meno srityse mokinys yra apdovanojamas Šilutės rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus šventėje „Gabių 

mokinių apdovanojimas“.  

Mokyklos antrame aukšte įrengtos dvi edukacinės bendradarbiavimo ir poilsio 

erdvės 5-10 klasių mokiniams. 

 1.2. Mokinio 

pasiekimai ir 

pažanga 

 

2 2  

5-10 klasių mokinių mokyklos bendras pažangumo vidurkis 0,34 dalimis 

didesnis už praėjusius metus, nėra mokinių, baigusių nepatenkinamu lygiu. 

Antrojo trimestro mokyklos pažangumo vidurkis palyginus su pirmuoju 

trimestru krito 0,03 dalimis, 9,3 procentais sumažėjo labai gerai ir gerai 

besimokančių mokinių, tačiau 4 proc. sumažėjo nepatenkinamai 

besimokančių mokinių.  Geografijos vidurkis po antro trimestro didesnis 0,56 

dalimis. Po antro trimestro 40,82 proc. 5-10 klasių mokinių padarė 

individualią pažangą. Pažanga padaryta nuo 0,01 iki 0,87:  6 kl. – iš 11 

mokinių 7 padarė pažangą; 7 kl. – iš 8 mokinių 1 padarė pažangą; 8 kl. – iš 8 

mokinių 3 padarė pažangą; 9 kl. – iš 9 mokinių 6 padarė pažangą; 10 kl. – iš 

7 mokinių 4 padarė pažangą. Mokiniams pareikštos padėkos. Gerai 
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besimokantiems ir individualią pažangą padariusiems mokiniams organizuota 

pažintinė-edukacinė ekskursija į Anykščius. 

Pagerėjo 8 klasės matematikos ir skaitymo NMPP rezultatai. Matematikos 

surinktų taškų vidurkis 22,7 balo didesnis už praėjusius metus, o skaitymo 

47,8 dalimis didesnis. Gamtos mokslų NMPP rezultato vidurkis 50,0 proc., 

skirtumas nuo šalies vidurkio -0,7, socialinių mokslų vidurkis 53,3 proc., 

didesnis už šalies vidurkį +3,6. 

2022 m. matematikos PUPP vidurkis sumažėjo 1,9 dalimis, lietuvių kalbos ir 

literatūros sumažėjo 0,4 dalimis. Palyginus su rajono rezultatais matematikos 

vidurkis didesnis 0,38 dalimis, lietuvių kalbos ir literatūros didesnis 0,08 

dalimis. 

Analizuojant 5-10 klasių mokinių lankomumą, lyginant pirmo ir antro 

trimestrų duomenis, antrąjį trimestrą mokiniai mokyklą lankė geriau, 21 

pamoka praleido mažiau. Nepateisintų pamokų skaičius vienam mokiniui 

0,79, mažiau negu pirmą trimestrą. 

2. Pagalba 

mokiniui 

2.1. 

Orientavimasis į 

mokinio 

asmenybės 

tapsmą 

 

2 3 pagerėjo 

Sudarytos galimybės kiekvienam mokiniui pasirinkti jo poreikius atliepiančias 

įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas. Mokinių pasiūlymui 

pateikta 11 programų. Neformaliojo ugdymo užsiėmimuose dalyvauja 86,81 

proc. mokinių. 

5-10 klasių mokinių socialinei-pilietinei veiklai skirta 10 valandų mokiniui per 

metus. Veikla įgyvendinta 100 proc. 42,9 proc. 5 ir 10 klasės mokinių įvairiose 

savanorystės ir pagalbos veiklose dalyvavo daugiau negu 10 valandų.  

Mokinių taryba aktyviai dalyvauja mokyklos gyvenime: mokinių tarybos 

pirmininkas 8 kartus dalyvavo LMS vadovų klubuose, mokėsi lyderystės,  

mokinių tarybai inicijuotos 2 LMS veiklos, mokiniai buvo mokomi, kaip 

formuoti komandą,  suorganizavo 6 renginius, po vieną tolerancijos ir 

prevencijos akcijas, inicijavo ir atliko internetines  apklausas: apie uniformų 

dėvėjimą mokykloje (susitarta dėvėti mėlynos spalvos aprangą) ir patyčių 

situacijas klasėse (mokykloje vaikai jaučiasi saugūs). 

Įgyvendinant ugdymo karjerai programą, mokiniai gauna informaciją apie 

tolesnio mokymosi ir profesijos pasirinkimo galimybes: išleistas informacinis 

stendas, 8-10 klasių mokiniams suorganizuoti du virtualūs renginiai, 9-10 

klasių mokiniams vienas pažintinis vizitas, parengta 8 klasės mokinių 

profesijos projektinių darbų paroda, organizuotos individualios konsultacijos 

10 klasės mokiniams. 2021 m.  mokymąsi gimnazijose tęsia 3 mokiniai, 
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palyginus su 2020 m. 2 mokiniais daugiau, kiti mokiniai mokosi profesinėse 

mokyklose. 

 2.2. 

Orientavimasis į 

mokinio poreikius 

 

2 3 pagerėjo 

Ugdymo plane 1-10 klasių mokiniams skirta 11,5 val. pasirenkamiesiems 

dalykams. 5 ir 10 klasėje po vieną valandą skirta matematikos pasiekimams 

gerinti, 9 klasėje 1 val. lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimams gerinti, 1-2 

klasėse 2 val. skaitymo gebėjimų gerinimui. 6 mokytojai 5-10 klasių 

mokiniams vedė savo mokomųjų dalykų konsultacijas. Konsultuotis po 

pamokų lieka apie 86 proc. mokinių. Per antrą trimestrą iš konsultuojamų 

dalykų 39 mokinių pažanga pakilo nuo 1 iki 2 balų.  

Įsigytos Ema elektroninė mokymosi aplinkos (108 vienetai), Eduka klasės (59 

vienetai)  licencijos. Eduka klasės dėka darbą su klase buvo galima perkelti į 

virtualią erdvę, platus užduočių bankas pritaikytas įvairių poreikių ir gabumų 

mokiniams, savalaikis grįžtamasis ryšys sudarė sąlygas ir visi mokiniai patyrė 

sėkmę, nes gavo įvertinimus, nuolatinį pažangos stebėjimą. Interaktyvios 

užduotys kėlė mokinių mokymosi motyvaciją mokytis, pagerino žinių kokybę. 

 2.3. Mokyklos 

bendruomenės 

susitarimai dėl 

kiekvieno 

mokinio 

ugdymosi sėkmės 

 
2 3 pagerėjo 

Siekiant stiprinti individualius mokinio pasiekimus ir pažangą, atnaujintas 

mokinių individualios pažangos aptarimų tvarkos aprašas, susitarta dėl 

individualios pažangos stebėjimo ir vertinimo: 5-10 klasių mokiniai kas 

mėnesį aptaria savo individualią pažangą su klasės vadovu, po trimestrų pildo 

asmeninės pažangos įsivertinimo lapus, analizuoja savo individualią pažangą. 

Su 5-10 klasių dalykų mokytojais susitarta po I trimestro pagal numatytus 

kriterijus įvertinti kiekvieno mokinio dalykines sėkmes, gebėjimus, 

tobulintinas sritis, numatyti pagalbos priemones. Klasių vadovai susistemina 

dalykų mokytojų informaciją apie mokinį, pasiruošia trišaliams pokalbiams su 

mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), po pokalbių numato 

refleksiją su mokiniu. Trišaliai pokalbiai siekiant kiekvieno mokinio pažangos 

vykdomi antrus metus. 98 proc. tėvų (globėjų, rūpintojų) jungėsi į vaiko 

individualios pažangos aptarimus. 100 proc. apklaustų tėvų pripažino, kad 

trišaliai pokalbiai yra naudingi ir turi įtakos gerinant vaikų pasiekimus.  

3. 

Ugdymo(si) 

procesas  

3.1. Ugdymo(si) 

planavimas 
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Nustatytas 5-10 klasių mokinių mokymosi stilius, parengtos rekomendacijos, 

kuriomis vadovaujasi mokytojai diferencijuodami, individualizuodami 

mokymo turinį. 95 proc. mokytojų planuoja dalykų integracinius ryšius ir veda 

integruotas pamokas, tai matyti peržiūrėjus Tamo dienyne vestų pamokų 

įrašus. 6–10 klasėse suplanuoti ir įgyvendinti 5 integruoti IT projektai su 

fizikos, lietuvių kalbos ir literatūros, geografijos, biologijos dalykais.  
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Rengiamas edukacinės patirties bankas. Teams platformoje sukurti aplankai 

pagal dalykus, kur mokytojai talpina savo parengtą metodinę medžiagą, 

pamokų planus, mokinių įsivertinimo būdus, užduotis ir kitą medžiagą. 

Dalinasi savo gerąja darbo patirtimi su kolegomis. 

3.2. Mokymosi 

lūkesčiai ir 

mokinių 

skatinimas 

 

2 3 pagerėjo 

100 proc. 5-10 klasių mokinių sako, kad jiems svarbu mokytis, kad mokytojai 

padeda pažinti mokinio gabumus, 97,83 proc. pripažįsta, kad yra skatinami 

bendradarbiauti, 91,30 proc. mokinių teigia, kad mokykloje atsižvelgiama į jo 

nuomonę. 8 mokytojams skirtos valandos ruošti aukštesniųjų gebėjimų 

mokinius olimpiadoms, konkursams. 5-10 klasių mokiniams organizuotos 7 

mokyklinės olimpiados, kuriose dalyvavo 71 mokinys. Geriausius rezultatus 

pasiekusiems įteikti padėkos raštai. 1-10 klasių 84 mokiniai dalyvavo 

tarptautiniuose renginiuose: laimėta viena 2 vieta, 2 laureatai, 5 medaliai, 77 

diplomai, 26 padėkos; respublikos renginiuose dalyvavo 2 mokiniai – gautos 

padėkos; rajono renginiuose dalyvavo 15 mokinių: laimėta viena 2 vieta, dvi 

3 vietos – gauti Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 

padėkos raštai.  

Individualūs mokinio pasiekimai ir pastangos matomi, pripažįstami, 

skatinami. Geriausiai besimokantiems, individualią pažangą padariusiems 

mokiniams, organizuotos 2 apskrito stalo arbatėlės, įteikti mokyklos padėkos 

raštai, prizai.  Organizuojamos išvykos mokinių skatinimui, edukacinės 

išvykos, pamokos laboratorijose. 

3.3. Ugdymo(si) 

organizavimas 

 

2 3 pagerėjo 

Organizuota 5 dienų patyriminė veikla praktinių studijų dienos „Mes iš 

Pamario krašto. Darnaus vystymosi tikslų siekimas“. 100 proc. mokytojų 

parengė ir įgyvendino 9 integruotas mokomųjų dalykų programas, sustiprintos 

1-10 klasių mokinių dalykinės kompetencijos. Vyko bendradarbiavimas su 

Šilutės Vydūno gimnazija, Juknaičių pagrindine mokykla, organizuota bendra 

mokinių apibendrinamoji konferencija. 

Suburtos 7 KGR grupės. KGR dalyvavo ir pamokas vedė 100 proc. 1-10 klasių 

mokytojų, stebėtos ir aptartos 22 pamokos tema „Užduočių diferencijavimas, 

individualizavimas, personalizavimas“. 

Organizuota integruotų mokslų savaitė „Pamokos kitaip“. Mokytojai parengė 

11 integruotų programų, pravedė 16 integruotų pamokų. Pravesta 21 pamoka 

netradicinėje erdvėje (lauko klasėse). 97,83 proc. mokinių teigiamai vertina 

pamokas lauko klasėse. 
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Įgyvendintas pamokos studijos modelis 6 klasėje anglų k. ir lietuvių k. 

pamokose su Šilutės rajono Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos 

mokytojais. Šio metodo taikymas atskleidė visiškai kitokį mokinio stebėjimą 

pamokoje, konkretaus mokinio pasiekimus ir pokytį pamokose. 

3.4. Mokymasis 
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97,88 proc. 5-10 klasių mokinių teigia, kad pamokose organizuojamos įvairios 

veiklos, pritaikomi įvairūs mokymo būdai, formos. 91,30 proc. mokinių sako, 

kad pamokos užduotys diferencijuojamos, individualizuojamos, pamokos 

metu gali pasirinkti užduotis pagal savo poreikius ir gebėjimus. 

Organizuoti 5-10 klasių atskiri kiekvienos klasės mokinių individualios 

pažangos aptarimai su mokytojais, vyko individualūs trišaliai 5-10 klasių 

mokinių-tėvų-klasių vadovų  pokalbiai, kurių metu aptarti šeimų lūkesčiai, 

pagalbos būdai, vėliau įtakojo mokinių geresnį klasių mokinių pažangumą. Po 

pokalbių, po antrojo trimestro, 5 klasės pažangumas pakilo iš vieno dalyko 1 

balu; 6 klasės iš 4 dalykų nuo 0,45 iki 0,91 balo; 7 klasės iš 3 dalykų nuo 0,03 

iki 0,31 balo, 8 klasės iš 6 dalykų nuo 0,25 iki 0,88 balų, 9 klasės iš 4 dalykų 

nuo 0,33 iki 1,44 balo, 10 klasės iš 2 dalykų nuo 0,29 iki 0,57 balų. 

3.5. 

(Įsi)vertinimas 

ugdymui 

 

2 2  

96 proc. mokytojų taiko įvairius vertinimo būdus, kuriuos numato 

ilgalaikiuose planuose. 95 proc. mokinių teigia, kad mokytojai prieš kiekvieną 

atsiskaitomąjį darbą supažindina su užduočių vertinimo kriterijais, mokiniams 

pasiekimų vertinimas yra aiškus. 100 proc. mokytojų rengia kiekvieno 

mokinio asmeninės pažangos aplanką, fiksuoja, analizuoja su mokiniu, aptaria 

jo individualią pažangą.  

Mokiniams ir jų tėvams informacija apie mokymąsi pateikiama reguliariai 

(TAMO dienyne, individualiai, žinutėmis TEAMS platformoje). Tamo 

dienyne 86 proc. mokytojų pateikia informaciją apie mokinio sėkmes, 

rašydami pagyrimus, apie ugdymosi problemas, fiksuodami pastabas -  

mokinių pagyrimų ir pastabų santykis: 45 proc. pagyrimų ir 60 proc. pastabų. 

90 proc. klasės vadovų teikia tėvams signalinius trimestrų rezultatus, bendrai 

siekiant vaiko asmeninės pažangos.  

___________________________________ 


