Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2018–2019 m. m.
padaryta pažanga tobulinant pasirinktus rodiklius veiklos kokybės įsivertinimo
metu
Naudojama metodika: Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas,
veiklos kokybės įsivertinimo metodika (2016)1 Bendrojo ugdymo mokyklos aprašė Nacionalinės
mokyklų vertinimo agentūros Įsivertinimo ir pažangos anketos 3.4. punktą pagal žemiau lentelėje
pateiktus teiginius:
3.4.1.
MOKYKLOS
PAŽANGA.
Nurodykite
2019 m.
(2018–2019 m.
m.) tobulintos
veiklos
rodiklio
numerį

3.4.2.
Nurodykite
2019 m.
(2018–2019
m. m.)
tobulintos
veiklos
raktinį žodį

3.4.3. Kokį
poveikį
mokyklos
pažangai turėjo
pasirinktos
veiklos
tobulinimas?

3.4.4. Kokį poveikį mokinio brandai,
pasiekimams ir pažangai turėjo
pasirinktos veiklos tobulinimas?

Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazija
322
Tikslingumas
Mokymasis
virtualioje
aplinkoje

Mokydamiesi vieni iš kitų ir
lektorių, įgijome skaitmeninių
priemonių, išmaniųjų
įrenginių panaudojimo
patirties, įsijungėme į Lyderių
laikas 3 veiklas. Skaitmeninis
turinys ir technologijos
padeda įvairiapusiškiau ir
mokiniams patraukliau
mokytis. Daugiau mokytojų
grįžtamajam ryšiui gauti
naudoja Edmodo, Socrative,
Mentimeter programas,
analizuoja, kokią įtaką IKT
panaudojimas daro
mokymosi pažangai. 77%
pamokų šiuolaikinės.

Beveik visi mokiniai pasiekė ne
žemesnį kaip minimalų pasiekimų
lygį, nėra mokinių, kartojančių
ugdymo programą. ,,IKT taikymas
pamokose man padeda geriau
išmokti“ (aukščiausia vertė; 80%
respondentų). Pamokose
ugdymas(is) virtualioje aplinkoje
tikslingas ir turi įtakos mokinių
pažangai (mokytojų ir mokinių
apklausos išvada).

Šiūparių mokykla-daugiafunkcis centras
121
"Optimalumas"
Mokinio
pasiekimai
ir pažanga

Mokykloje aptariami
rezultatai, klasių dinamika
analizuojama 3 kartus per
metus. Pagal NMPP
klausimyno rezultatus
standartizuoti taškai yra
aukštesni nei praėjusiais
metais. 6 kl. mokinių teigiami
rodikliai kilo:

NMPP vertinimo rezultatai –
aukštesni nei kaimo mokyklų
(kaimo mokyklų rezultatai
skliaustuose):
2 kl.: matematikos – 78 % (
73%), skaitymo – 90 % (78 %),
rašymo – 77 % (71 %).
4 kl.: matematikos – 73 % ( 50
%), skaitymo – 73 % (50 %),

standartizuotos pridėtinės
vertės nuo 0,6 iki 1,2;
savijauta nuo 0,72 iki 1,3;
patyčių situacija nuo 0,4 iki
0,5; mokyklos kultūros
rodiklis nuo 1,1 iki 1,4.

rašymo – 63 % (45 %), pasaulio
pažinimo – 77 % (45 %).
6 kl.: matematikos –78 % (40
%), skaitymo –74 % (46 %),
rašymo – 70 % (29 %).

Pagal atnaujintą
metodiką visiems 3-10
klasių mokiniams
nustatytas mokymosi
stilius – mokytojams
pateiktos
rekomendacijos. 95%
mokytojų
bendradarbiaudami
tarpusavyje planuoja,
atrenka, integruoja ir
derina ugdymo turinį.
17% daugiau nei
praėjusiais metais yra
mokinių, pasiekusių
aukštesnįjį lygį.

15% mokinių daugiau nei 2017-2018
m. m. dalyvavo akademiniuose
respublikos ir tarptautiniuose
konkursuose bei olimpiadose.
Progimnazijų reitinguose pagal
olimpiadų rezultatus mokykla yra 15
–oje vietoje.2019 m. NMPP 8 kl.
mokinių aukštesnieji (vidutiniai)
pasiekimai: matematikos ‒ 37,5%,
gamtos mokslų ‒ 62,5%.
Aukštesnieji pasiekimai:
matematikos ‒ 18,8%, gamtos
mokslų ‒ 37,5%. PUUP rezultatai:
matematika(7-10 balų) ‒
34%,lietuvių k.(7-10balų) ‒ 42%.
54% dešimtokų mokslą tęsia
gimnazijose.

Ketvergių pagrindinė mokykla
222
Ugdymo(si)
organizavimas

Diferencijavimas,
individualizavimas,
suasmeninimas

Gargždų ,,Minijos“ progimnazija
213
Gabumų ir
Orientavimasis talentų
į mokinių
ugdymas
poreikius

98 proc. mokytojų ir
pagalbos mokiniui
specialistų dalyvavo
kvalifikacijos tobulinimo
seminaruose apie gabių
vaikų ugdymą, organizuota
PPT psichologės paskaita
mokinių tėvams, pravestos
tikslinės klasės valandėlės
5-8 kl. mokiniams, atliktas
tyrimas „Gabių mokinių
poreikių tenkinimas“,
organizuota metodinė
savaitė „Savi saviems“,
kurios metu mokytojai
vedė atviras pamokas,
pristatė darbo su gabiais
vaikais metodus.
100 proc. panaudotos
neformaliojo švietimo
valandos.

Padedant PPT, organizuota gabių
mokinių paieška pradinėse
klasėse, 1 mokiniui sudaryta
galimybė pereiti į aukštesnę
klasę. Gabių vaikų ugdymui
taikomi specialieji moduliai
aukštesniųjų gebėjimų vaikams,
kuriuos parengė specialiosios
pedagogikos ir psichologijos
centras, 9 proc. išaugo
neformaliojo švietimo būrelius
lankančiųjų skaičius, 17 proc.
padidėjo mokinių dalyvavimas
dalykinėse olimpiadose,
konkursuose, tarptautiniuose
projektuose.

Dituvos pagrindinė mokykla
242 Mokinių Įsivertinimas
įsivertinimas kaip
savivoka

Mokykloje buvo susitarta dėl
mokinių įsivertinimo sistemos
patvirtinimo ir įgyvendinimo.
Dauguma mokytojų ėmė laikytis
įsivertinimo sistemos
rekomendacijų.

Įsivertindami mokiniai jaučiasi
atsakingi už savo rezultatus.
Mokiniai sužino, ką išmoko, ką
galima patobulinti, kartu su
dalyko mokytoju aptarti, kokie
bus tolimesni mokymosi
žingsniai.

Endriejavo pagrindinė mokykla
121
Mokinio
pasiekimai
ir pažanga

Pažangos
pastovumas

Mokykloje sukūrus individualios
mokinio pažangos stebėjimo ir
fiksavimo sistemą, aktyviau į
mokyklos veiklą įtraukiant
tėvus, organizuojant
individualias konsultacijas
„Mokinys-tėvas-mokytojas“, 47
proc. mokinių pagerėjo metinis
pažymių vidurkis, lyginant su
praėjusiais mokslo metais,
padidėjo PUPP rezultatų
vidurkiai: matematikos – 1,8
balo, lietuvių kalbos – 1,4 balo
(lyginant su 2017–2018 m. m.).
2 klasės mokinių NMPP
pasiekimai didesni, nei šalies
vidutiniškai surinktų taškų dalis
(proc.). Sukurta „Mokinių
skatinimo sistema“.

100 proc. 1–4 klasių mokinių
dalyvavo bent vienoje dalykinėje
konsultacijoje; 84 proc. 5–10
klasių mokinių dalyvavo bent
vienoje dalykinėje konsultacijoje.
Tai padėjo mokiniams siekti
geresnių rezultatų. Stebėdami
asmeninę pažangą, mokiniai
mokosi planuoti, nuosekliai
siekti geresnio rezultato.

Agluonėnų pagrindinė mokykla
322
Tikslingumas
Mokymasis
virtualioje
aplinkoje

Projekte ,,Samsung mokykla
ateičiai“, dalyvavo 26 proc.
pedagogų, mokė kitus
pedagogus, atliko praktines
užduotis. 37 proc. mokytojų
mokėsi ilgalaikiuose
nuotoliniuose KTU mokymuose.
Mokykloje vyko nuotoliniai
mokymai „Edmodo aplinka“.
30 proc. mokytojų kuria
skaitmeninį mokymosi turinį
mokomojo dalyko pamokoms.
Mokiniai IKT įrankių pagalba
motyvuojami mokytis, mokosi
bendradarbiauti, susieti

87 proc. mokinių skaitmeninių
priemonių naudojimą pamokoje
laiko priimtinu. 85 proc. mokinių
teigia, kad ugdymo turinio
kūrimo įrankiai, praktinis jų
naudojimas skatina jų
mokymosi motyvaciją. 85 proc.
mokinių pripažįsta, kad
skaitmeninis turinys padeda
sisteminti informaciją, pamokos
nėra perkraunamos, dažniausiai
jie pamokose – ne pasyvūs
klausytojai, o pamokos
bendraautoriai. Mokiniai mokosi
naudodamiesi mobiliaisiais

virtualią ir realią aplinkas.

telefonais, planšetiniais
kompiuteriais.

Slengių mokykla-daugiafunkcis centras
422
Bendradarbia
vimas su
tėvais

Pažinimas
ir sąveika

30 proc. daugiau nei
praėjusiais metais pagerėjo
tėvų prisijungimas prie el.
dienyno. Mokytojai ir tėvai
surado daugiau galimybių
bendradarbiauti tarpusavyje,
organizuojamos vakaronės
popietės susitikimus,
individualius pokalbius.

50 proc. tėvų įsitraukia į bendras
veiklas, skatinančias mokinio
pažangą, domėjimąsi jo psichine
ir fizine sveikata.
Bendradarbiaudami su tėvais
mokytojai pasiūlo tinkamus
pagalbos būdus, nukreipia pas
pagalbos vaikui specialistus, taip
suteikdami galimybę vaikams
augti pagal savo gebėjimus.

Dovilų pagrindinė mokykla
222
Ugdymo(si)
Mokytojai aktyviai dalyvavo
Ugdymo(si)
organizavimas įvairiuose seminaruose.
organizavimas
Ugdymo procesą
individualizavo ir
diferencijavo namų darbų
užduotis, atsiskaitymo
būdą personalizavo. Tėvai
teigė, kad mokykloje vyksta
mokinių pasiekimų
aptarimai su tėvais,
gaunama aiški informacija
apie mokymąsi, pažangą ir
mokymosi spragas. 93
proc. mokinių teigė, kad
mokytojai stengėsi kuo
geriau išmokyti, jei kyla
sunkumų, mokytojai randa
laiko sunkumams pašalinti,
gali visada klausti, jeigu
nesupranta.

Mokinių mokymosi pasiekimai ir
pažanga pagerėjo. Visi 10 klasės
mokiniai įgijo pagrindinį
išsilavinimą ir sėkmingai tęsia
mokymąsi profesinėse ir
gimnazijose. Pagerėjo 5-8 klasių
mokinių mokymosi pasiekimai,
geri 6, 8 klasės mokinių
standartizuotų testų įvertinimai.
50 proc. 8 klasės mokinių
sėkmingai tęsia mokslą
gimnazijose.

Plikių Ievos Labutytės pagrindinė mokykla
222
Ugdymo(si)
Pradinių klasių mokytojai
Ugdymo(si)
integralumas visus mokslo metus dalyvavo
organizavimas
projekte „Atvirkščia pamoka
– kiekvieno mokinio
pažangai“: patobulėjo
mokytojų profesinė
kompetencija, sukurtos

4 ir 6 klasėse palyginus su
praėjusiais mokslo pagerėjo
pridėtinės vertės rodikliai.
Mokinių matematikos, skaitymo,
rašymo ir pasaulio pažinimo
rezultatai aukštesnį už to paties ir
kitų tipų šalies mokinių

aktvių mokymo metodų
priemonės, mokinio
pažangos įsivertinimo
instrumentai. Socialinis ir
emocinis ugdymas buvo net
tik integruojamas į formalųjį
ir neformalųjį švietimą, bet
mokomas kaip atskiras
dalykas.

rezultatus. 65% mokinių per
mokslo metus padarė individualią
pažangą. Analizuojant
paskutinių3 metų rodiklius
pastebėtas ženklus mokinių
socialinės emocinės sveikatos
pagerėjimas.

Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija
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Veikimas
kartu

Bendradarbiavimo 74% mokyklos personalo
kultūra.
save laiko vieninga bendro
tikslo siekiančia komanda ir
tarpusavio
bendradarbiavimui teikia
didelę reikšmę. 64%
pedagogų pritaria aiškiems
mokyklos tikslams,
prioritetams, jo siekdami
bendradarbiauja
tarpusavyje įvairiose darbo
grupėse, planuojant savo
darbą. 74% poreikio keistis
neįžvelgia. 91% tėvų
pastebi, kad mokykla
padeda skatina mokinius
būti aktyviais mokyklos
gyvenimo kūrėjais.

90% mokinių pritarė mokymosi
svarbai, 84% išsakė, kad buvo
skatinami bendradarbiauti,
padėti vieni kitiems, 77%
pripažino, kad mokytojai padėjo
pažinti jų gabumus ir polinkius,
72% nebijo pamokose bandyti,
daryti klaidų ar neteisingai
atsakyti. 93% tėvų įtraukiami į
vaiko mokymosi sėkmių
aptarimą.
100% mokinių įgijo pagrindinį ir
vidurinį išsilavinimą. 100 balų
įvertinimai iš vokiečių ir rusų k.
BE. 90% išlaikytų BE, iš jų 50%
įvertinti pagrindiniu ir
aukštesniuoju pasiekimų lygiu.
Bendras PUPP lietuvių k. vidurkis
7. NMPP 6 kl. matematikos
pagrindinio ir aukštesniojo lygio
rezultatai 47% aukštesni nei tų
pačių mokinių 4 kl. (2017).

Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinė mokykla
231
Mokymosi
Mokymasis socialumas

5% pagerėjo mokinių
gebėjimas mokytis
bendradarbiaujant įvairiomis
aplinkybėmis įvairios sudėties
ir dydžio grupėse bei poromis.

Labai nežymiai pagerėjo
mokymosi rezultatai. 30 %
mokinių išmoko dirbti įvairios
sudėties grupėse,
bendradarbiaujant tarpusavyje,
analizuoti, planuoti savo
mokymosi pasiekimus.

Kretingalės pagrindinė mokykla
122
Mokyklos
pasiekimai
ir pažanga

Atskaitomybė Mokyklos 4 klasės mokinių
NMPP rezultatai atitinka šalies
mokyklų pasiekimų vidurkį.
Palyginus 2017-2018 m. m.
metinius rezultatus su 20182019 m. m. mokymosi
rezultatais vidurkis pakilo nuo
6,59 iki 6,98 balo. 92 %
mokinių tėvų gauna savalaikią
informaciją apie vaiko
asmeninę pažangą ir
pasiekimus. Įgyvendinamos
įvairios ir efektyvios
bendradarbiavimo su tėvais
formos (trišalės konsultacijos,
atvirų durų dienos).
Mokykloje yra įvairi
neformaliojo vaikų švietimo
programų pasiūla.

Apie 70% mokyklos mokinių yra
iniciatyvūs, dalyvauja
projektuose, renginiuose,
konkursuose, olimpiadose.
Aktyvi mokyklos mokinių
savivaldos veikla. Mokiniai daro
asmeninę pažangą, lyginant su
ankstesnių metų akademiniais
pasiekimais. Mokinių
pažangumas padidėjo lyginant
su 2017-2018 m. m. 5,2 % , o
nepateisintų pamokų skaičius
sumažėjo - 25%. Ne mažiau 70
% mokinių sąmoningai siekia
pažangos ir suvokia pažangos
fiksavimo reikšmę pasiekimams.

Lapių pagrindinė mokykla
312
Ergonomiškumas Mokykla visiškai atnaujino
pastatas ir
„Reprezentacinę erdvę“ –
jo aplinka
įrengtas istorijos kampelis,
pasiekimų siena, patobulino
„Mokymosi erdves“ –
kūrybiškam ugdymo(si)
procesui atsirado galimybė
naudotis interaktyviomis
lentomis. Vaizdingesnės,
šiuolaikiškos pamokos
daugiau mokinių įtraukė į
aktyvų ugdymo(si) procesą:
40% mokytojų dirba su
nauja interaktyvia
programa. Mokiniai aktyviau
dalyvauja popamokinėje
veikloje, siekia laimėjimų
konkursuose, varžybose,
olimpiadose.

Įrengtos ir patobulintos įvairios
tiesiogiai ir netiesiogiai
veikiančios mokinių ugdymąsi
erdvės: fizinė erdvė (teniso
stalai, įvairių žaidimų lentos;
kartu su Lapių bendruomene
įrengta lauko treniruoklių
aikštelė), įruošta ramybės,
poilsio, laisvalaikio bei skaitymo
erdvė.
Metinių trimestrų įvertinimų
vidurkis pagerėjo 0,13 balo.
Remiantis „Mokinių apklausos
NŠA2019 (Mk14) duomenimis
mokinai su džiaugsmu eina į
mokyklą (apie 70%). Pagerėjo
lankomumas – vidutiniškai 1
mokinys praleidžia dvejomis
pamokomis mažiau.

Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija
222 Diferencijavimas Mokytojai ugdymo procese
taiko ugdymo turinio,
skirtingų mokymosi metodų,
vertinimo diferencijavimą.
Tobulintinos veiklos vertė
sumažėjo iki 2,4 (mokinių
atsakymuose 2017 – 2018 m.

Mokiniai stebi, analizuoja savo
individualią pažangą, yra
atsakingais už savo pasiekimus
kiekvienas (30% padarė
asmeninę pažangą). Ugdymo
plane skirtos visų dalykų
konsultacinės valandos (mokiniai

ataskaitoje buvo 2,6, tėvų
nuomone “Mano vaikas per
pamoką gali pasirinkti
užduotis pagal savo
gebėjimus”- 2,7, o 2017 –
2018 m. m. buvo 2,9).
2020 m. toliau tobulinsime
ugdymo turinio ir vertinimo
diferencijavimą.

konsultuojasi, renkasi užduotis
pagal savo gebėjimus),
vykdomas integruotas gamtos
mokslų kursas 5-6 kl. Mokiniai
pagal gebėjimus renkasi dalykų
A, B lygius, skirti dalykų
moduliai. Siekiama pagrįsti
diferencijavimo naudą mokinių
pasiekimams neišskiriant
mokinių skirtybių ir gebėjimų.

Gargždų ,,Kranto“ pagrindinė mokykla
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Mokymosi
lūkesčiai ir
mokinių
skatinimas

Mokymosi
Stebėtose pamokose 10 proc.
įprasminimas išaugo fiksuojamas
kūrybiškumo, kritinio mąstymo,
gebėjimų bendradarbiauti ir
spręsti problemas
kompetencijų ugdymas.
Net 52% mokytojų planuodami
profesinį tobulėjimą, pasirinko
tobulinti kompetencijas dėl
aktyviųjų ugdymo metodų
taikymo.
Įrengta mokykloje gamtos
mokslų laboratorija. Įgyvendinti
5 šalies lygmens projektai,
kurių turinys buvo tiesiogiai
susijęs su mokymosi
įprasminimu. Dvi pradinių
klasių mokytojos pradėjo
dalyvauti technologinės
kūrybos mentorystės
programoje „Technologijų
vedliai".

IEA TIMSS 2019 pagrindinio
tyrimo kompiuterinio testavimo
rezultatai 4 klasėse aukštesni nei
šalies vidurkis (matematika – 58
(šalyje -50,2); gamtos mokslai –
59,2 (šalyje -53,1). 2 kartus
išaugo mokinių dalyvavimas
praktinėse konferencijose,
tiriamosiose veiklose, mini
projektuose.

Vėžaičių pagrindinė mokykla
232
Ugdymas
mokyklos
gyvenimu

Veiklos,
įvykiai,
nuotykiai

Suaktyvinus mokykloje ugdymą
mokyklos gyvenimu, sustiprinus
mokinių savivaldos veiklą,
pagerėjo mokinių savijauta,
mokykla tapo patrauklesnė,
sumažėjo patyčių atvejų.
Palyginus pokyčius po 2 metų,
mokinių ir tėvų nuomonė
atsakant į anketos klausimus
apie patyčias ir renginius
mokykloje, vertinimai pakilo 2-4
dešimtosiomis balo.

Tendencijos pozityvios,
rezultatai bus suvedami
pasibaigus pusmečiui ir metams.

Paslūžmio mokykla-daugiafunkcis centras
122
mokyklos
pasiekimai
ir pažanga

Rezultatyvumas Mokinių ugdymo(si)
pasiekimai atitinka
Bendrosiose ugdymo
programose keliamus tikslus
ir mokykloje besimokančių
mokinių galias.

Pagerėjo 70% mokinių ugdymosi
pasiekimai.

______________________________

Parengė Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
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