Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2016–
2017 m. m. veiklos kokybės įsivertinimo metu nustatyta pažanga
(informacija taip pat skelbiama tinklalapyje adresu
www.svis.smm.lt/informacija)
Bendrojo ugdymo mokyklos atsakė į šiuos klausimus:
1. Kokį poveikį mokinio brandai, jo pasiekimams ir pažangai turėjo pasirinktos veiklos
tobulinimas?
2. Kaip pagerėjo ugdymo(-si) procesas?
3. Ką naujo mokytojai pritaikė savo darbe po kvalifikacijos tobulinimo (seminarų,
kursų ar kt. mokymosi formų)?
4. Kaip patobulėjo mokinių mokymasis panaudojus išteklius (finansinius, materialinius,
intelektualinius)?
Gargždų ,,Kranto“ pagrindinė mokykla (rodiklis 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga)
1. Sukurta mokinių individualios pažangos stebėsenos sistema 1–10 klasėse.
2016–2017 m. m. po pirmo trimestro 45,2% 5–10 klasių mokinių pasiekė išsikeltus tikslus,
13,3% pagerino išsikeltus tikslus. 2016-2017 m. m. 5-8 klasių mokinių mokymosi kokybė
pagerėjo 13,6% lyginant su ankstesniais metais. 2017 m. matematikos PUPP rezultatų
vidurkis, lyginant su 2016 m. vidurkiu, gerėjo 0,11 balo, lietuvių kalbos vidurkis gerėjo 0,13
balo. 2017 m. gimnazijose mokslus tęsė 45%, profesinėse mokyklose – 51% mokinių. Tik 5%
(2016 m.) ir 4% (2017 m.) buvusių dešimtokų nusprendė mokslų kurį laiką netęsti.
2. 2016-2017 m. m. 65,5% stebėtų pamokų mokytojai taikė darbo grupėse
metodą, 37,5% pamokų buvo taikomas darbo porose metodas, 71% stebėtų pamokų buvo
individualizuojamas arba diferencijuojamas ugdymo turinys.
3. Po kvalifikacijos tobulinimo mokytojai bendradarbiauja ir veda integruotas
pamokas, netradicines veiklas. Per 2016–2017 m. m. vesta 61 integruota pamoka. Taikomas
integruotas mokomojo dalyko ir anglų, rusų kalbos mokymas. Metodinės grupės ėmė taikyti
naują veiklos praktiką - naujausios mokslinės, metodinės literatūros analizę ir pristatymą.
4. Siekdami tobulinti mokinių mokymosi pasiekimus atliekame nacionalinio
mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatų analizę, numatome, kokius dalykus reikia tobulinti.
2 klasių mokinių NMPP vidutiniškai surinktų taškų dalis (procentais) yra didesnė nei šalies
pagrindinių mokyklų: matematikos – 11,9, skaitymo – 10,6, rašymo (teksto kūrimo) – 7,9,
rašymo (kalbos sandaros pažinimas) – 8,7. 4 klasių mokinių NMPP vidutiniškai surinktų
taškų dalis (procentais) yra didesnė nei Lietuvos pagrindinių mokyklų: matematikos – 23,3,
rašymo – 18,9. Palyginus 2016 m. ir 2017 m. nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo
rezultatus pagal vidutiniškai surinktų taškų dalį procentais mums pavyko pagerinti 6 klasės
mokinių matematikos pasiekimus 6%, rašymo - 6,6% ; 8 klasių mokinių matematikos
rezultatai pagerėjo 1,9%, gamtos mokslų – 7%.
Gargždų ,,Minijos“ progimnazija (rodiklis 2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius)
2. Patobulintas 2017–2018 m. m. progimnazijos ugdymo planas: susitarta dėl
pamokų už mokyklos ribų, dėl dalykinių kompetencijų ugdymo, neformaliojo švietimo ir
tarpdalykinių ryšių pamokose. Įsivertinimo grupė išanalizavusi 149 ilgalaikius planus
nustatė, kad visi mokytojai savo planuose jau pateikia klasių charakteristikas su mokinių
pasiekimų lygiais ir pažangos siekiu, planuoja bendrųjų kompetencijų ugdymą, beveik visi
mokytojai numato kontrolinių darbų laiką, integruotų pamokų organizavimą, 70 procentų
mokytojų numato planuose pamokas netradicinėse aplinkose.
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Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazija (rodiklis 3.1.1. Įranga ir priemonės)
1. Sumažėjo nepasiekusiųjų min. pasiekimų lygio I–II kl. 0,3; III–IV kl. 2,3;
signalinio I–II kl. 9,79; III–IV kl. 3,77 proc. Daugiau mokinių lanko konsultacijas. 5 proc.
sumažėjo mokinių, nepasiekusių PUPP minimalaus pasiekimų lygio. 1 proc. padidėjo
aukštesnįjį pasiekimų lygį pasiekusiųjų skaičius. VBE vidurkis pakilo 1,1 balo; 3,5 proc.
sumažėjo neišlaikiusiųjų matematikos, 1,2 lietuvių kalbos ir literatūros.
2. 75 proc. mokytojų tikslingai taiko formuojamojo vertinimo strategijas
pamokose išsiaiškinant mokinių poreikius, gebėjimus, įgūdžius ir žinias, organizuoja darbą
pamokose atsižvelgdami į mokinių skirtybes, teikia jiems pagalbą mokantis, sudaro sąlygas
mokiniams įsivertinti mokymosi pažangą pamokose.
3. Mąstymo mokyklos įrankius, socialinio-emocinio ugdymo (SEU programa
„Raktai į sėkmę“), naujų internetinių mokomųjų programų (mentimeter.com, quizzlet.com ir
kt. ) taikymo kompetencijas.
4. Bendravimo ir bendradarbiavimo, savarankiškumo, informacijos paieškos
dirbant su IKT, darbo su naujomis internetinėmis programomis įgūdžiai.
Agluonėnų pagrindinė mokykla (rodiklis 1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga)
1. Metinis pažangumas - 100 proc. NMPP antros klasės mokinių matematikos ir
rašymo rezultatai buvo panašūs į kitų mokyklų rezultatus. 4 klasės mokinių matematikos,
skaitymo ir pasaulio pažinimo rezultatai ženkliai viršijo įvairių tipų mokyklų rezultatus. 6
klasės mokinių skaitymo rezultatai yra aukštesni už kitų mokyklų rezultatus. 8 klasės
mokiniai lenkė kitus matematikos, skaitymo, rašymo ir socialinių mokslų srityse. Gamtos
mokslų pasiekimai atitinka vidurkį. PUPP matematikos ir lietuvių kalbos įvertinimų vidurkis
viršijo šalies vidurkį.
2. 95 proc. dalykų mokytojų tinkamai analizuoja ugdymo rezultatus, vertinimo
informaciją, koreguoti ugdymo turinį.
3. Žinias apie individualios pažangos vertinimo būdus ir duomenų analizavimo
kompetencijas.
4. Klasės vadovai, esant reikalui kartu su dalyko mokytoju, mokiniu aptaria
individualią pažangą ir numato pagalbą.
Dituvos pagrindinė mokykla (rodiklis 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga)
1. 20 proc. pagerėjo mokinių pažangumas 2016–2017 m. m. lyginant su 20152016 m. m.
2. Ugdymo procese dažniau nei praėjusiais metais naudotos IT technologijos,
mokyklos biblioteka naudota kaip nauja erdvė edukacinei veiklai. 2 kartus dažniau vyko
netradicinės pamokos mokyklos kieme ir parke.
3. Mokytojai po kvalifikacijos kursų arba seminarų dalijosi patirtimi ir įgytas
žinias bei darbo metodus, formas, naujoves taikė pamokose gerinant mokymosi pasiekimus ir
asmeninę pažangą. Pavyzdžiui, 80 pradinių klasių mokytojų taiko voratinklio įsivertinimo
sistemą. Lyginant su praėjusiais metais 50 proc. daugiau mokytojų dažniau taiko skaitymo
strategijas.
4. Gautas mokyklinis autobusas leidžia ugdymo procesą perkelti į kitas
edukacines erdves. Mokiniams dažniau nei praėjusiais metais vestos pamokos muziejuose,
galerijose, amatų centruose, gamtos parkuose. Aplankyti rajono piliakalniai, todėl 4–5 klasių
mokiniai dalyvavo respublikiniame konkurse „Lietuva-piliakalnių šalis“. Moderni įranga
klasėse leidžia daugiau nei pusei mokinių geriau pasiruošti projektų pristatymams.
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Dovilų pagrindinė mokykla (rodiklis 4.3.1. Kompetencija)
1. Komandinis darbas ir bendradarbiavimas turėjo įtakos brandai, jų
pasiekimams ir pažangai. Pradinių klasių mokiniai mokslo metus baigė geriau (100 proc.) pagerėjo mokymosi pažanga. Pagrindinį išsilavinimą įgijo visi 10 klasės mokiniai, tik gaila,
kad spec. poreikių turintys mokiniai negauna pritaikytų užduočių PUPP. 99 proc. tęsia mokslą
profesinėse mokyklose, 1 pasirinko gimnaziją. 99 proc. specialiųjų poreikių turinčių mokinių
padarė pažangą.
2. Visų klasių mokinių mokymosi pažangumas pagerėjo, išskyrus 2 septintos
klasės mokinius, kurie palikti kartoti ugdymo programos, todėl, kad praleido daug pamokų be
pateisinamos priežasties ir laiku neatsiskaitė. Vienas iš jų, pasirinko kitą mokymosi formą,
nes turi 16 metų. Diagnostinių ir standartizuotų testų rezultatai rodo, kad pridėtinė vertė
užaugo 0,2proc. Geresni skaitymo, rašymo, matematikos, socialinių mokslų, mokėjimo
mokytis, mokyklos klimato rezultatai. Sumažėjo patyčių atvejų, nes efektyviau vykdomos
prevencinės programos.
3. Mokytojai grįžę iš seminarų, kursų mokymų dalijasi gerąja patirtimi su
kolegomis, daugiau kaip pusė dirbančių pedagogų bando įgytą patirtį perteikti pamokose,
taiko IT naujoves, įrankius ir skatina mokinius naudoti IT rengiantis įvairiems projektams lietuvių, geografijos, istorijos, fizikos, chemijos pamokose. Pamokos jau vyksta netradicinėse
erdvėse, mokiniai mokomi muziejuose, edukacinėse išvykose, su etninės kultūros centro
specialistais organizuoja bendrus renginius ir projektus. Darbas komandose atskleidžia narių
gebėjimus ir galimybę save realizuoti.
4. Visi finansiniai ištekliai buvo skirti mokinių profesiniam švietimui,
edukacinėms išvykoms, kelionėms. Mokiniai išvykę už mokyklos ribų įgyja socialinių,
kultūrinių, emocijų valdymo kompetencijų, sužino ir turi galimybę susipažinti su įvairių
profesijų atstovais bei profesinių mokyklų teikiamomis paslaugomis. Įtvirtina teorinius
įgūdžius praktikoje.
Endriejavo pagrindinė mokykla (rodiklis 1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga)
1. Pagerėjo mokymosi rezultatai lyginant su praėjusiais metais: visų 9 klasės
mokinių anglų kalbos metinis įvertinimas didesnis nei praėjusiųjų metų, o 56 proc. –
matematikos. 31 proc. 7 klasės mokinių pagerino anglų kalbos rezultatus, 62 proc. – istorijos.
Trečdalio 2–4 klasių mokinių anglų kalbos įvertinimai pagerėjo lyginant su praėjusiais
mokslo metais.
2. Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimo (toliau – NMPP) analizė parodė,
kad 4 klasės mokinių matematikos (61,3 –52,7), rašymo (67,4 – 58,1), pasaulio pažinimo
(61,3 – 52,3), 8 klasės mokinių socialinių mokslų (50,0 – 39,4) surinktų taškų vidurkiai
(proc.) viršijo šalies vidurkį. (Skliaustuose Mokyklos – Šalies taškų vidurkiai.)
3. 33 proc. mokyklos pedagogų dalyvauja Erasmus+ programos projekto
„Mokykis ir žaisk su IT‘ veiklose: kelia kvalifikaciją, dalijasi patirtimi mokykloje ir
tarptautiniuose mokymuose (3 šalyse). Mokinių ir mokytojų sukurtos kompiuterinės mokymo
priemonės, mobiliosios aplikacijos („Plickers“, „QRcode“, „Aurasma“ ir kt.), kompiuterinės
programėlės naudojamos apie 55 proc. anglų kalbos pamokų, apie 20 proc. matematikos,
pasaulio pažinimo pamokų (1–4 klasės).
4. Įsigyti planšetiniai kompiuteriai (programos Erasmus+ projekto „Mokykis ir
žaisk su IT“ lėšos), vykdomos projekto veiklos sudarė galimybę 80 proc. Mokyklos mokinių
tobulinti informacinių technologijų gebėjimus per anglų k. pamokas. 2016–2017 m. m. 3 val.
buvo skirtos mokinių poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai organizuoti. Numatomos
konsultacinės valandos. 56 proc. 8–10 klasių mokinių dalyvavo Nacionalinio matematinio ir
gamtamokslinio raštingumo konkurse. Vieno 8 klasės mokinio rezultatai viršijo šalies
pasiekimų vidurkį.
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Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinė mokykla (rodiklis 1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir
pažanga)
1. Ugdymo veiklose tikslingai ir saugiai taikomos virtualios aplinkos ir
skaitmeninės mokymo terpės. 74 % mokinių teigia, kad elektroniniame dienyne kasdien
stebi savo daromą pažangą, mokymosi organizavimą (pagyrimai, pastabos apie pamokas,
konsultavimas, namų darbų skyrimas, klasės veiklos (SEU, socialinė-pilietinė ir kt.). Tai yra
26 % daugiau lyginant su praėjusiais mokslo metais. Pagerėjo mokinių pasiruošimas
pamokoms, pažangumas pakilo 0,2 balo lyginant su 2016 m. metiniais įvertinimais.
2. 88 % mokinių supranta, kad yra svarbu nuolat stebėti ir analizuoti savo
mokymosi pažangą, o 74 % nurodo, jog nuolat stebi ir analizuoja savo mokymosi pažangą,
dabartinius savo mokymosi rezultatus lygina su ankstesniais. 2017 m. lietuvių kalbos PUPP
rezultatų vidurkis pakilo nuo 6,3 iki 7,4, o matematikos nuo 5,9 pakilo iki 6,3.
Neišlaikiusiųjų matematikos mokinių skaičius nekito: 1 mokinys.
3. Daugiau kaip 80 % mokytojų naudoja IKT mokinių asmeninei pažangai
stebėti. Elektroninio dienyno teikiami privalumai leidžia mokytojams, klasių vadovams
pateikti daugiau informacijos apie vaikų ugdymą. Klasės vadovo, mokinio ir mokinio tėvo
bendradarbiavimas padeda siekti pozityvių pokyčių.
4. Visuose kabinetuose yra kompiuteriai ir interneto prieiga. Daugiau negu 60 %
kabinetų yra multimedijos. Informacinių technologijų kabinete 80 % atnaujinta kompiuterinė
įranga. Mokiniai įgijo darbo su naujomis internetinėmis programomis, informacijos paieškos
dirbant su IKT įgūdžių.
Ketvergių pagrindinė mokykla (rodiklis 2.4.2. Mokinių įsivertinimas)
1. 2015–2016 m. m. mokėsi 194 mokiniai. Aukštesniuoju lygiu10 mokinių;
pagrindiniu lygiu – 68 mokiniai. 2016–2017 m. m. mokėsi 196 mokiniai. Aukštesniuoju
lygiu18 mokinių, pagrindiniu lygiu – 77 mokiniai. 2017 m. vykdyto IEA TIMS pilotinio
tyrimo ketvirtokų rezultatai: Matematika: šalies ‒ 55,5; mūsų mokyklos – 57,4; Gamtos
mokslai: šalies ‒ 56,2; mūsų mokyklos – 61,5. 2017 m. mokyklą baigė visi 6 dešimtokai,
gimnazijose mokosi 4.
2. 15 proc. padidėjo mokinių dalyvavimas olimpiadose, akademinio pobūdžio
konkursuose „Kengūra“, „Olimpis“, „Nalanda“, „Bebras“, „Kings“ ir kt. Į „Kengūros“ lyderių
turus pateko 4 mokiniais daugiau nei praėjusiais metais. Lyginant su praėjusiais mokslo
metais 14 mokinių daugiau įsijungė į tarptautinius eTwinning projektus. 85 proc. mokinių
geba stebėti savo mokymosi pažangą, moka įvardinti ugdymosi spragas, žino, kur ir kokios
pagalbos prašyti. 82 proc. mokytojų pamokoje planuoja vertinimą ir įsivertinimą.
3. Dauguma mokytojų patobulino mokinio pažangos stebėsenos gebėjimus. 70
proc. pedagogų geba sieti pamokos uždavinius su vertinimo ir įsivertinimo kriterijais. 68 proc.
specialistų vertinimo ir įsivertinimo dermę numato ilgalaikiuose planuose. 85 proc. mokytojų
išmoko dirbti su „IQES online“ sistema, „EDUKA klasė“, „Ugdymo sodų“, ištekliais,
naudoti elektronines EMA pratybas ir kitus skaitmeninius išteklius.
4. Vadovėliams lyginant su 2015–2016 m. m. panaudota 547 Eur daugiau,
mokymo priemonėms – 929 Eur daugiau. Kitų lėšų ugdymo priemonėms skirta: 2015–2016
m. m. ‒ 2520 Eur ; 2016–2017 m. m. ‒ 2750 Eur. Mokyklos kompiuterių klasės atnaujinimas,
demonstracinės įrangos papildymas, naujausių vadovėlių ir mokymosi priemonių parinkimas
sudaro sąlygas mokiniams dirbti su 3 atsakyme aptartomis priemonėmis, o tai įtakoja 1 ir 2
atsakymuose nurodytus faktus.
Kretingalės pagrindinė mokykla (rodiklis 2.1. Ugdymo(si) planavimas)
1. Pasirinkta sritis – ugdymo(si) planavimas. Sukurtos kryptingai dirbančios
mokytojų komandos. Paruošti bendri susitarimai dėl planavimo, reglamentuotas mokinių
pasiekimų ir pažangos vertinimas, dažniau nei praėjusiais metais mokytojai atsižvelgia į
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mokinių patirtį, analizuoja mokinių ugdymosi poreikius. Nacionalinio mokinių pasiekimų
patikrinimo rezultatai atitinka šalies vidurkį. Sėkmingai pradėta taikyti sukurta vaiko
individualios pažangos (VIP) ir pagalbos mokiniui tvarka.
2. Geresnių rezultatų pasiekia mokiniai, lankantys konsultacijas po pamokų.
Mokiniams su nepatenkinamais vertinimais paskirti kuratoriai ir jiems sudaryti individualūs
planai mokymosi pasiekimams gerinti. Mokytojai su kiekvienu mokiniu aptarė mokymosi
pažangą, pasiekimus kartą per mėnesį, todėl pagerėjo mokinių mokymosi motyvacija ir
rezultatai.
3. Keldami ugdymo tikslus, mokytojai labiau atsižvelgia į mokinių patirtį ir
individualius gebėjimus, diferencijuojamas ir individualizuojamas mokymas, mokymosi
laikas pritaikomas ugdymo poreikiams, planuojamos integruotos pamokos, organizuojama
projektinė veikla. Mokytojai taiko įvairesnes mokymo strategijas ir būdus, dažniau bendrauja
ir bendradarbiauja su pagalbos mokiniui specialistais.
4. Modernizuojamos mokyklos patalpos kompiuterine įranga, padidėjo
mokyklos bibliotekos fondas. Mokiniai aktyviau lankosi bibliotekoje-skaitykloje, skaito
daugiau knygų. Pamokos dažniau vyksta netradicinėje aplinkoje. Naudojant informacinius
šaltinius internetinėje erdvėje (video bandymai, įvairios mokomosios programos) pamokos
tapo įvairesnės, įdomesnės.
Lapių pagrindinė mokykla (rodiklis 1.1.1. Asmenybės tapsmas)
1. Tobulinant rodiklį iš dalies pagerėjo mokinių elgesys, tarpusavio santykiai,
drausmė. Pagerėjo ir neformaliojo vaikų švietimo rezultatai. Tai matoma mokinių
koncertuose, parodose, spektakliuose. Daugiau nei 70 proc. mokinių aktyviai dalyvauja
neformaliuose užsiėmimuose, kur stiprinamas vertybinis pagrindas, jaučiama mokinių
pilietinė branda. 30 proc. nei praėjusiais mokslo metais pagausėjo laimėjimų įvairiuose
konkursuose.
2. Mokykloje sukurta veiksminga ir tikslinga skatinimo sistema, kuri formuoja
teigiamą požiūrį į ugdymo(si) procesą ir tinkamą elgesį. Patobulinta mokinio asmeninės
pažangos planavimo ir pasiekimų įsivertinimo sistema, stebima individuali mokinių pažanga.
Teikiama informacija apie mokinio pasiekimus ir pažangumą reguliariai, taikant naujas
formas ir būdus. Sukurtos ir patvirtintos atitinkamos tvarkos, aprašai.
3. Išanalizavus pedagogų ilgalaikius ir veiklos planus, galime teigti, kad
prevencinės programos skatinančios sveiką gyvenimo būdą yra integruojamos į mokomuosius
dalykus bei popamokinę veiklą tikslingiau. Mokytojai, organizuodami ugdymo procesą,
atsižvelgia į individualią mokinių pažangą, jų gebėjimus, patirtį. Siekiant mokinius skatinti
savarankiškai mokytis, mokytojai formuluoja aiškius ir konkrečius pamokos uždavinius,
numatyti laukiami ir pamatuojami rezultatai (80 proc. pamokų ), naudoja įvairūs aktyvius
mokymo/-si metodus, stengiasi dažniau pagirti mokinius už jų padarytą pažangą.
4. Atnaujinta IKT bazė: informacinių technologijų klasė – įsigyti nauji
kompiuteriai, kiekvienas mokytojas turi kompiuterizuotą darbo vietą. Todėl mokytojai 30
proc. dažniau naudoja IKT priemones (kompiuterius, interaktyvias mokymosi priemones:
Eduka klasė ir kt.) pamokoje. Mokiniai buvo skatinami dalyvauti tarptautiniuose
konkursuose, pvz. „Olimpis“, „Kengūra“, „Bebras“ , „Gintaro kelias“ ir kt.
Pašlūžmio mokykla-daugiafunkcis centras (rodiklis 3.2.2. Mokymasis virtualioje
aplinkoje)
1. Tobulėja mokinių kompiuterių naudojimo mokymosi tikslams įgūdžiai. 18%
mokinių padidėjo mokymosi motyvacija. Stebimas ir pažangumo rezultatų pagerėjimas
(lietuvių kalba).
2. Anot mokinių ugdymo procesas pasidarė patrauklesnis, įdomesnis, nes apie
70% pamokų yra naudojami kompiuteriai, projektoriai.
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3. 70% mokytojų savo pamokose pritaiko (naudoja įrašus, muzikinius intarpus,
žaidimus, kūrinių ištraukas ir kt. ) kursuose ir seminaruose įgytas žinias.
4. Visi mokyklos mokiniai ugdymo proceso metu nuolat ne tik girdi mokytojo
aiškinimą, bet ir mato tai virtualioje aplinkoje. Laisvalaikiu mokiniai naudojasi mokyklos
kompiuteriais, ruošiasi pamokoms, projektams.
Plikių Ievos Labutytės pagrindinė mokykla (rodiklis 3.1.1. Įranga ir priemonės)
1. Stebint pamokas nustatyta, kad dėl veiksmingo kompiuterinės technikos
naudojimo pamokose 40—55 % mokinių stiprėjo mokymosi motyvacija, didėjo mokinių
dėmesio sutelktumas, mokiniai geriau suvokė mokomąją medžiagą.63 % 5-10 klasių mokinių
per 2016-2017 m. m. padarė individualią pažangą. NMPP testų rezultatai aukštesni už šalies
tokio paties tipo mokyklų rezultatų vidurkį.
2. Dauguma mokytojų pamokos uždaviniui įgyvendinti tinkamai ir tikslingai
naudojo turimas mokymo priemones ir kitus informacijos šaltinius. Mokymo procesas tapo
modernesnis, patrauklesnis ir veiksmingesnis, buvo skatinimas jų kūrybiškumas.
3. 90 % mokytojų dalyvavo IKT taikymo ugdymo procese kursuose. Stebint
pamokas ir analizuojant tyrimų rezultatus nustatyta, kad, palyginus su praėjusiais dvejais
mokslo metais daugiau negu pusė pedagogų veiksmingiau taiko IT pamokoje.
4. Modernizuoti užsienio kalbų, socialinių mokslų, technologijų (įsigyti nauji
baldai ir atnaujinta virtuvės įrangą), lietuvių k. ir 2 pradinių klasių kabinetai, aktų salė.
Įrengtas lauko aikštynas aikštyno prieigose. Papildomai sukurtos 2–3 edukacinės erdvės.
Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija (rodiklis 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga)
1. Tobulindami asmenybės tapsmą, domėjomės tema - namų darbais, drausme,
tėvų aktyvumu. 97% tėvų pritarė, namų darbai pagilina medžiagą, tai grįžtamasis ryšys,
privalu bendradarbiauti. 95% mokinių pritarė, tėvų domėjimasis sėkme skatino mokytis. 510 kl. mokinių pažangumas 2,49% aukštesnis nei praėjusiais m.m., sumažėjo nepažangių
dvigubai; neišlaikiusiųjų VBE 6 mažiau; kilo balų vidurkiai: VBE– matematikos 9,1, anglų –
10, rusų – 37,5; PUPP lietuvių 0,37 – visi įvertinti teigiamai.
2. Dauguma mokytojų taikė VIP, pamatuodami daromą mokinio asmeninę
pažangą. 90% apklaustųjų tėvų nurodė, kad įtraukiami į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus.
SEU užsiėmimai vedami kartą per savaitę. Visiems nepažangiems teikiama mokymosi
pagalba, mokiniams sudaromos sąlygos gilinti žinias. Aktyvesnė mokinių savivaldos veikla.
Pagal mokinių poreikius sudarytas neformalusis švietimas. Tradiciniai ir netradiciniai
renginiai tapo brandesni. Veiklą pradėjo tėvų forumas. Ugdytiniai nominuoti
respublikiniuose, rajoniniuose konkursuose, tarp sportiškiausių rajonų mokyklų 2017 m.
esame antri.
3. Visi mokytojai, dirbantys su pradinių klasių mokiniais dalyvavo mokymuose
kaip naudoti išmaniąsias lentas bei interaktyvias užduotis praturtinant ir darant šiuolaikinėmis
savo pamokas, pritaikė žinias, apie elektroninių pratybų, vadovėlių ir skaitmeninių užduočių
banko naudojimą, pamokos tapo šiuolaikiškesnės, patrauklesnės mokiniui. Dauguma
pedagogų išklausė SEU mokymus ir taikė Lions Quest metodiką savo dalyko pamokose.
Didesnis dėmesys dalykų pamokose skiriamas kūrybiškumo puoselėjimui, etninės kultūros
ugdymui. Daugelis mokytojų koregavo savo taikomą VIP.
4. Sukūrus mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarką, dvigubai sumažėjo
nepažangių lyginant su praėjusiais m. m., 2,5% išaugo 5-10 klasių mokinių pažangumas.
Mokymosi motyvacija keliama dalyvaujant 2 tarptautiniuose projektuose Erasmus+. Įsigyta
išmanioji lenta, pradinių klasių pamokos tapo įdomesnės. Nauji klasių vadovai išklausė SEU
mokymus, sėkmingai diegiama programa. 94% apklaustiems mokiniams mokymasis yra
svarbus. Išplėstos edukacinės erdvės: įrengtas vidaus kiemelis, universali sporto aikštė,
išplėsta mokinių poilsio zona – mokymasis tapo patrauklesnis.
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Slengių mokykla-daugiafunkcis centras (rodiklis 2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių
skatinimas)
1. 100 proc. mokytojų sudarydami savo dalykų metinius planus atsižvelgia į
savo klasės mokinių individualius gebėjimus. 82 proc. mokinių geba stebėti savo individualią
pažangą. 30 proc. daugiau nei praėjusiais metais mokinių geba džiaugtis savo sėkme, jiems
leidžiama bandyti ir klysti, mokytis iš savo klaidų. 87 proc. tėvų, trečdaliu daugiau nei pernai
yra įtraukiami į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus. Tikėjimas mokinių galiomis padeda
formuotis aukštesniems mokinių siekiams ir savigarbai.
2. 38 proc. daugiau nei praėjusiais metais mokytojų, pažindami savo mokinius
parenka ugdymo(si) metodus, formas ir užduotis. Mokiniai dažniau nei praėjusiais metais
ugdymo procese tyrinėja, eksperimentuoja, tai skatina mokinių smalsumą, entuziazmą, sudaro
sąlygas kurti, domėtis, pasitikėti savo jėgomis. Trečdaliu daugiau mokinių, nei pernai nebijo
pamokose klysti, bandyti iš naujo, rasti ir taisyti savo klaidas, iš jų mokytis. Ugdymo procesas
mokiniams, lyginant su pernai pradėjo labiau teikti džiaugsmo, patirti mokymosi sėkmę.
3. Praėjusiais mokslo metais visi pedagogai dalyvavo mokykloje organizuotose
seminaruose: „Individualios mokinių pažangos stebėjimo sistema VIP“ ir „Skaitymo
strategijų panaudojimas, taikant mąstymo žemėlapius“, po kurių sėkmingai savo darbe
pritaikė įgytas žinias. Sukurta vaiko individualios pažangos stebėjimo sistema. Mokytojai
drąsiau nei pernai mokymąsi sieja su mokinių gyvenimo patirtimis, sprendžia dabartiniam
gyvenimui aktualius klausimus. Vis dažniau nei pernai, apie 48 proc. mokytojų dalijasi
patirtimi įgyta seminaruose.
4. Atnaujinti 1 klasės matematikos ir lietuvių kalbos vadovėliai leidžia
mokiniams mokytis aktyviai ieškant, bandant, tyrinėjant, pažįstant. Tai gerina mokymosi
motyvaciją, norą dalyvauti pamokoje. Šiais mokslo metais mokykla naudojasi nauju el.
dienynu „Eduka“, kuris sudaro sąlygas stebėti individualią vaiko pažangą. 30 proc. daugiau
nei pernai mokinių dalyvavo įvairiuose edukaciniuose konkursuose, kurie skatino džiaugtis
savo pasiekimais, pažanga bei patirti mokymosi sėkmę.
Šiūparių mokykla-daugiafunkcis centras (rodiklis 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga)
1. NMPP 4, 6, 8 klasių visų dalykų rezultatai yra aukštesni negu šalies kaimo
mokyklų vidurkis: 4 kl. matematika 47 %, skaitymas 61 %, rašymas 56 %, pasaulio pažinimas
63 %, 6 kl. matematika 66 % , skaitymas 55% , rašymas 43% , 8 kl. matematika 37% ,
skaitymas 55 % , rašymas 43 %, gamtos mokslų 55 %, socialinių mokslų 39 %.
2. 10 % daugiau negu praėjusiais metais mokinių teigia, kad pamoka tapo
įvairesnė. 67 % mokytojų vartoja IKT, 14 % mokytojų dirba su Eduka klase. 100 % mokinių
vertina savo pažangą sutarta forma.
3. 100 % klasės auklėtojų pradėjo dirbti pagal SEU programą Lions Quest, 84 %
pedagogų tobulino pamokos vadybą bei metodus (mąstymo žemėlapiai, skaitymo strategijos).
4. Mokykloje įrengta nauja virtuali kompiuterių klasė, 100 % pradinių klasių
mokytojų aprūpinta projektoriais, magnetinėmis lentomis. Mokinių iniciatyva įrengtas poilsio
kambarys.
Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija (rodiklis 2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu)
1. Iš LIONS QUEST ir NMVA apklausų rezultatų sumažėjo patyčių: buvo 2,5
vertė, dabar 3,1 įvertinimas. Pakilo „Aš noriai einu į mokyklą“ rodiklis buvo 2,7, dabar yra
2,9. Padaugėjo 0,52 % besimokančių 9-10, padaugėjo 4,2 % mokinių padariusiųjų
individualią pažangą iš trijų ir daugiau dalykų.
2. Naudojant LIONS QUEST programų įgyvendinimą, iš pokalbių ir tyrimų
metu nustatyta, kad 6 % mokinių labiau suvokia mokymosi svarbą, tapo motyvuotesni, siekia
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ne tik geresnių pažymių, bet ir žinių. Gimnazijoje mokiniai lengviau įsisavina pateiktą
medžiagą, mokiniai tapo dėmesingesni ir atsakingesni. Iš pokalbio su mokytojais ir stebėtų
pamokų pagerėjo pamokos organizavimas, klasės valdymas, nes efektyvesnės atnaujintos
drausminimo ir skatinimo gimnazijos taisyklės.
4. Gimnazija įsigijo LIONS QUEST metodinę medžiagą. Gerėja mikroklimatas,
mokinių motyvacija, susidomėjimas dalyku, nes 25% daugiau užsiėmimų nei pernai vyksta
netradicinėse erdvėse: išnaudojamas įkurtas sodas, poilsio erdvė vestibiulyje, miestelio amatų
centas, gimnazijos ir kiti muziejai ir kt. 0,2% padidėjus neformaliojo švietimo pasiūlai,
pagerėjo mokinių užimtumas ir saviraiška: mokiniai dalyvauja projektinėse veiklose,
renginiuose, edukacinėse išvykose, savanorystėje.
Vėžaičių pagrindinė mokykla (rodiklis 2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas)
1. 5 proc. mokinių aktyviau dalyvauja pamokoje, labiau supranta mokytojo
aiškinimą; 5 proc. mokinių lyginant su praėjusias metais pasiekė aukštesnės mokymosi
kokybės rezultatų.
2. 10 proc. mokinių pagerėjo namų darbų atlikimo kokybė, kai pamokoje
daugiau dėmesio yra skiriama namų darbų užduočių paaiškinimui.
3. 10 proc. mokytojų paįvairino savo pamokas tokiais metodais, kaip schemos ar
minčių žemėlapiai; 5 proc. mokytojų atkreipė dėmesį, kad darbą reikia organizuoti mažose
grupėse.
4. 5 proc. sumažėjo neigiamus įvertinimus turinčių mokinių.
______________________________

