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1.1. Asmenybės 

tapsmas 

2 2 ꜛ 

Tęsiamas patyčių prevencijos OPKUS programos vykdymas 3-10 klasėse, 

kontaktiniu ir nuotoliniu būdu kiekvienoje klasėje organizuota po 18-ka 

OPKUS klasės valandėlių, organizuoti 5 MSG darbuotojų susitikimai. 1-2 

klasėse įgyvendinama socialinių įgūdžių programa „Obuolio draugai“.  

Mokykloje  mokinių ugdymui nuotoliniu būdu naudojama viena Office365 

TEAMS platforma. 2020 m. rudenį vyko mokymai pedagogams, visi naudoja 

Teams platformą ugdymo procesui ir kitai veiklai organizuoti. Informacinių 

technologijų pamokų ir neformaliojo ugdymo užsiėmimų metu 100 proc. 1-10 

klasių mokinių išmokyti naudotis Teams platforma.  

Mokyklos antrame aukšte dalinai įrengta edukacinė bendradarbiavimo ir 

poilsio erdvė 5-10 klasių mokiniams. Dėl pandemijos mokiniai negali ja 

pasinaudoti. 

 1.2. Mokinio 

pasiekimai ir 

pažanga 

 

2 2 = 

5-10 klasių mokinių mokyklos bendras pažangumo vidurkis pakilo 0,14 

dalimi. Aukštesniuoju-pagrindiniu lygiu baigė 4 mokiniais daugiau negu 

pirmą trimestrą. Lietuvių kalbos ir literatūros vidurkis po antro trimestro 

didesnis 0,18 dalimi, o istorijos  - 0,31 dalimi, matematikos - 0,37 dalimi, 

anglų kalbos – 0,23 dalimi, fizikos – 0,03 dalimi, IT – 0,36 dalimi. Po antro 

trimestro klasių mokinių individuali pažanga:  5 kl. – iš 11 mokinių 2 padarė 

pažangą; 6 kl. – iš 8 mokinių 2 padarė pažangą; 7 kl. – iš 9 mokinių 7 padarė 

pažangą; 8 kl. – iš 11 mokinių 6 padarė pažangą; 9 kl. – iš 8 mokinių 4 padarė 

pažangą; 10 kl. – iš 12 mokinių 3 padarė pažangą, mokiniams ir mokinių 

pareikštos padėkos. 

Organizuoti 5-10 klasių atskiri kiekvienos klasės mokinių individualios 

pažangos aptarimai su mokytojais, vėliau organizuoti atskiri kiekvieno 5-10 

klasės mokinio individualios pažangos aptarimai su vaikų, tėvais (globėjais), 

klasės vadovu ir administracija, pastebėta, kad po šių pokalbių iš 12-kos 10 

klasės mokinių, net 9 mokiniai padarė pažangą iki +0,63 balo dalies, pagerėjo 

aptartų dalykų mokymosi pasiekimai. 
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Analizuojant 5-10 klasių mokinių lankomumą, lyginant pirmo ir antro 

trimestrų duomenis, mokinių lankomumas ugdantis nuotoliniu būdu geresnis, 

po antro trimestro vidutinis praleistų pamokų skaičius vienam mokiniui 6,30 

pamokos, kai po pirmo trimestro 1 mokiniui buvo 23,47 pamokų. 

2. Pagalba 

mokiniui 

2.1. 

Orientavimasis į 

mokinio 

asmenybės 

tapsmą 
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Sudarytos galimybės kiekvienam mokiniui pasirinkti jo poreikius atliepiančias 

įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas. 

100 proc mokytojų, 89 proc mokinių ir 97 proc tėvų mano, kad mokytojų 

padedami mokiniai mokosi įsivertinti savo pažangą. 

97 proc tėvų, 89 proc mokinių ir 95 proc mokytojų teigia, kad mokiniai noriai 

dalyvauja mokyklos organizuojamoje socialinėje ir visuomeninėje veikloje. 

5-10 klasių mokinių socialinei-pilietinei veiklai skiriama po 10 valandų 

vaikui, socialinė pilietinė veikla įgyvendinta iš dalies dėl karantino, tačiau 5 ir 

10 klasės mokiniai įgyvendino daugiau nei 70 proc valandų, įvairiose 

savanorystės ir pagalbos veiklose.  

Mokinių taryba aktyviai dalyvauja mokyklos gyvenime: suorganizuoti 2 

renginiai, 1 prevencinė akcija, 4 internetinės  apklausos apie nuotolinį 

mokymą(si), elektroninių patyčių situaciją mokykloje, aktyviai dalyvauja 

LMS inicijuotose veiklose ir  Vilkyčių bendruomenės organizuotose talkose. 

100 proc tėvų, 93 proc mokinių ir 100 proc mokytojų mano, kad mokiniai 

gauna suprantamą informaciją apie tolesnio mokymosi ir profesijos 

pasirinkimo galimybes.  Įgyvendinant ugdymo karjerai programą 

suorganizuoti 8 susitikimai 5-10 klasių mokiniams, kurie įtakojo mokinių 

kryptingą pasirinkimą tęsti mokymąsi: 3 mokiniai mokysis gimnazijose, 9 

profesinėse mokyklose. 

 2.2. 

Orientavimasis į 

mokinio poreikius 
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96 proc mokinių, 95 proc mokytojų ir 98 proc tėvų teigia, kad mokytojai 

padeda mokiniams pažinti jų gabumus. Aptarus mokinių ugdymo(si) 

rezultatus: mokytojų tarybos susirinkimuose po I ir II pusmečio (I – IV klasės); 

po trimestrų (5–10 klasės), metodinių grupių susirinkimuose - NMPP, PUPP 

testų rezultatus, numatytos priemonės pasiekimų gerinimui: ugdymo plane 

buvo skirtos 3 val ugdymosi poreikiams tenkinti, lietuvių kalbos ir 

matematikos pasiekimams gerinti, taip pat 11 mokytojų vedė savo mokomųjų 

dalykų konsultacijas, manome, kad tai turėjo įtakos visos mokyklos 

pažangumui, kuris paliko 0,13 dalimi.  
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Mokymosi nuotoliniu būdu metu, pagal poreikį, mokiniams buvo išdalinta 30 

planšetinių ir 20 nešiojamų kompiuterių, 6 mokiniams nupirktos mobilaus 

interneto kortelės, mokinių pamokų lankomumas tris kartus geresnis.  

Įsigytos Etest trijų metų licencija, Ema licencijos – 8 mokytojams ir 1-4 kl. – 

48 mokiniams; 5-8 kl. 40 mokinių - 120 licencijų, Eduka licencijos – 11 

mokytojų ir 6-10 klasių 48 mokiniams, priemonės naudojamos užduočių 

diferencijavimui, individualizavimui ir personalizavimui pagal pamokų turinį.  

93 proc tėvų, 95 proc mokytojų ir 69 proc mokinių sutinka, kad per pamokas 

mokiniai turi galimybę pasirinkti įvairaus sudėtingumo užduotis.  

2020-2021 mokslo metų mokyklos pažangos ataskaitų duomenimis 5-10 

klasių mokinių pažangumas 98,15 proc, vienas mokinys, keliamas su 

neigiamu metiniu įvertinimu.  

 2.3. Mokyklos 

bendruomenės 

susitarimai dėl 

kiekvieno 

mokinio 

ugdymosi sėkmės 

 

2 2 ꜛ 

2021 metų mokyklos veiklos prioritetas – kiekvieno mokinio asmeninė ūgtis. 

100 proc mokytojų, 93 proc mokinių ir 95 proc tėvų teigia, kad mokytojai su 

mokiniais aptaria jų mokymosi sėkmes. 

95 proc mokytojų, 78 proc mokinių ir 97 proc tėvų mano, kad mokiniai kartu 

su mokytojais planuoja savo mokymąsi (tikslus, žingsnius jiems pasiekti). 

96 proc. 5-10 klasių vadovų kartu su mokiniais, laikėsi susitarimų ir pildė 

asmeninės pažangos įsivertinimo lapus, nuotolinio mokymo metu iškilus 

klausimams dėl VIP lapų efektyvumo, mokytojų tarybos posėdžio metu 

diskutuota ir susitarta atnaujinti IMP stebėjimo sistemą, palaipsniui atsisakant 

turimų VIP lapų pildymo, pereinant prie trišalių pokalbių, susitarimų laikėsi 

83 proc. 5-10 klasių vadovų, vienas klasės vadovas organizavo dvišalius 

pokalbis, po pokalbių 5-10 klasėse 63 proc mokinių pasiekimai pakilo, nukrito 

12 proc mokinių pažanga. 

100 proc mokytojų kiekvienų mokslo metų gale įsivertina savo veiklą ir jos 

rezultatus „Mokytojo veiklos įsivertinimo“ lapuose, pagal mokytojo metinį 

įsivertinimą analizuojama mokytojo darbo kokybė, teikiami pasiūlymai 

veiklos tobulinimui.  

3. 

Ugdymo(si) 

procesas  

3.1. Ugdymo(si) 

planavimas 

 
2 2 = 

Išanalizavus Tamo dienyne pateiktus vestų pamokų įrašus, palyginus su 

ilgalaikiais planais, galima teigti, kad dalykų planai įgyvendinami 95 proc, 

buvo koreguojami pagal situaciją. 

95 proc. mokytojų diferencijuoja veiklas pamokoje, atsižvelgdami į mokinių 

asmeninę patirtį. NŠA mokytojų apklausos duomenimis jie teigia, kad 

mokiniams padeda pažinti jų gabumus (3,4), 71 proc pokalbių su mokiniais ir 
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tėvais (ar kitais teisėtais jų atstovais) duomenimis, pasitvirtina, kad mokytojai 

sudaro sąlygas mokiniams ugdytis turimus gebėjimus. 

Pokalbių su pedagogais metu nustatyta, visi mokytojai nuotolinio ugdymo  

metu sustiprino IT kompetencijas. Metodinių būrelių, mokytojų tarybos 

posėdžių metu 19 proc. mokytojų pristatė ir dalinosi skaitmenizuoto turinio 

darbo patirtimi ir naujovėmis, kurias kolegos panaudojo savo pamokose.  

Įgyvendintos praktinių studijų dienos, integruoti skirtingi mokomieji dalykai, 

įgyvendinta 10 mokytojų parengtų programų, ypatingai sustiprintos 1-10 

klasių mokinių dalykinės kompetencijos. 

Ugdymo proceso stebėsena vyko analizuojant dokumentaciją, 96 proc. 

mokytojų laikėsi susitarimų dėl nuotolinio mokymo organizavimo, ilgalaikių 

planų, trimestrų, pusmečių rezultatų, lankomumo ataskaitų pateikimo. Dėl 

epidemijos ir saugumo užtikrinimo mokytojų kolegialus pamokų stebėjimas 

vyko 16 proc. numatytų stebėjimų. 

3.2. Mokymosi 

lūkesčiai ir 

mokinių 

skatinimas 
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Mokinių tarybos atliktos 5-10 klasių mokinių apklausos duomenimis  20 proc 

mokinių teigia, kad pamokose taikomi metodai neatliepia mokinių lūkesčių. 

Organizuota 5 dienų patyriminė veikla praktinių studijų dienos, kurių metu 

mokiniai, kūrė produktus, atliko tyrimus, analizavo ir sistemino informaciją, 

ją pristatė Vydūno gimnazijos ir Juknaičių pagrindinės mokyklos mokiniams, 

stebėjo ir vertino jų darbus ir patirtis. 

Vyko individualūs 1-10 klasių mokinių-tėvų-klasių vadovų  pokalbiai, kurių 

metu aptarti šeimų lūkesčiai, pagalbos būdai, vėliau įtakojo mokinių geresnį 

klasių mokinių pažangumą. 

1-10 klasių mokiniai dalyvavo rajono, šalies dalykiniuose konkursuose, 

olimpiadose (matematikos, lietuvių k. anglų k. pasaulio pažinimo, teisinių 

žinių). 8 mokytojams skirtos valandos ruošti aukštesniųjų gebėjimų mokinius 

olimpiadoms, konkursams. Šiais metais vienas 8 klasės mokinys apdovanotas 

Šilutės rajono mero padėka už aktyvų dalyvavimą įvairiuose konkursuose, 

olimpiadose, bei aukštus pasiekimus šalies ir rajono mastu.  

Mokykloje vyko 16 neformaliojo ugdymo būrelių, kuriuos lanko 252 mokiniai 

vidutiniškai po du tris būrelius vienas vaikas. Ugdymo nuotoliniu būdu metu 

mokinių būrelių lankymas sumažėjo, ypač sausį, vasarį, kovą, net iki 50 proc, 

intensyvesnis lankymas balandį – birželį.  

3.3. Ugdymo(si) 

organizavimas 
2 2 ꜛ 

Nuotoliniu būdu vyko keturi integruoti projektai, IT dalyko ir geografijos, 

lietuvių kalbos, biologijos dalykų integruotos veiklos su 6-8 klasių mokiniais 
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 Įgyvendintas pamokos studijos modelis  anglų k. ir lietuvių k. pamokose su 

Klaipėdos rajono Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos, Šilutės rajono Saugų 

Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos mokytojais, tobulinta pamokos struktūra, 

nustatytos modelio įgyvendinimo sėkmės ir tobulintinos sritys, pasirengta 

kitam etapui. Šio metodo taikymas, atskleidė visiškai kitokį mokinio stebėjimą 

pamokoje, konkretaus mokinio pasiekimus ir pokytį pamokose. 

100 proc. mokytojų pamokų organizavimui naudoja Teams ir Tamo. Mokinių 

tarybos atliktos apklausos duomenimis ugdymui nuotoliniu būdu labiausiai 

tinkama Teams platforma įvardijo 73 proc. 5-10 klasių mokinių. 

3.4. Mokymasis 

 

2 2 ꜛ 

Naudojantis NŠA mokinių apklausos duomenimis mokiniai teigia, kad 

mokykloje yra skatinami bendradarbiauti (3,4), mokiniams svarbu mokytis 

(3,5), sekasi mokytis nuotoliniu būdu (3,0), kartu su mokytoju mokiniai 

planuoja savo mokymąsi (tikslus, žingsnius jiems pasiekti 2,8). Mokinių  

tarybos apklausos duomenimis, mokinių mokėjimo mokytis ir savivaldaus 

mokymosi kompetencijos 54 proc respondentų nuomone, sunkiai sekėsi 

konstruktyviai mokytis, rasti informaciją 32 proc. 

3.5. 

(Įsi)vertinimas 

ugdymui 
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96 proc mokytojų taiko įvairius vertinimo būdus, numatyti ilgalaikiuose 

planuose. Naudojantis NŠA mokinių apklausos duomenimis mokiniai teigia, 

kad pasiekimų vertinimas yra aiškus (3,3), mokytojų padedami mokiniai 

mokosi įsivertinti savo pažangą (3,0). Mokinių  tarybos apklausos 

duomenimis 62 proc 5-10 klasių mokinių kreipiasi į mokytojus pagalbos ir 

žino kaip jos ieškoti. 

Mokiniams ir jų tėvams informacija apie mokymąsi pateikiama reguliariai 

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

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

pastabų. 

Mokytojai mokiniams teikė grįžtamąjį ryšį per individualius trišalius 

pokalbius (vaikai-tėvai-klasės vadovas-administracija), administracija 

dalyvavo 42 susitikimuose, mokiniai diskusijų būdu įsivertino savo 

pasiekimus, nusimatė tobulintinus dalykus, sritis, refleksiją ir stebėseną vykdė 

klasių vadovai. Pažangos ataskaitos duomenimis 5-10 klasių mokinių bendras 

pasiekimų vidurkis padidėjo 0,13 dalimi, nepakilo tų mokinių, kurie susidūrė 

su pandemijos iššūkiais ir sunkiai sekėsi juos įveikti. 

___________________________________ 


