Klaipėdos rajono bendrojo ugdymo mokyklų 2015–2016 m. m.
veiklos kokybės įsivertinimo metu nustatyta pažanga (informacija
taip pat skelbiama tinklalapyje adresu
www.svis.smm.lt/informacija):
Gargždų ,,Kranto“ pagrindinė mokykla (rodiklis 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga)
Pagerėjo mokinių PUPP rezultatai: matematikos įvertinimo vidurkis 2015 m. buvo 2,78, 2016
m. – 4,46; lietuvių k. įvertinimo vidurkis 2015 m. buvo 3,92, 2016 m. – 6,22. Apibendrinti
mokyklos 2 klasių mokinių diagnostinių testų rezultatai 2016 m. buvo: matematika – 94 proc.,
skaitymas – 90,6 proc., rašymas (I dalis) – 92,4 proc., rašymas (II dalis) – 87,4 proc. 4 klasių
mokinių standartizuotų testų rezultatų analizė parodė, kad geriausiai mokiniams sekėsi atlikti
matematikos (aukštesniuoju lygiu įvertinta 45,6 proc. mokinių) ir pasaulio pažinimo testus
(27,9 proc. daugiau nei šalyje mokinių žinios buvo įvertintos aukštesniuoju ir pagrindiniu
lygiu). Nacionaliniame matematinio ir gamtosauginio raštingumo konkurse 2016 m. mūsų
mokyklos 8–10 klasių mokinių vidutiniškai surinkta taškų suma (vidurkis) tik 0,3 mažesnė
negu šalyje.
Gargždų ,,Minijos“ progimnazija (rodiklis 4.2.1. Pagalba mokantis)
2015 m. gruodžio mėn. direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė parengė Gargždų
,,Minijos“ progimnazijos mokinių pasiekimų gerinimo modelį, kuris susideda iš 3 skyrių: 1.
Mokinių pasiekimų ir pažangos stebėsena; 2. Pagalba mokiniui, pagalbos mokiniui kryptys; 3.
Mokinių aukštesniųjų gebėjimų ugdymas. Paskirtas mokytojas-kuratorius, kuris koordinuoja
pagalbą žemesniųjų gebėjimų mokiniams, palaiko ryšius tarp mokinių, mokytojų, klasės
vadovų ir mokinio tėvų. Pirmasis rezultatas: 5–8 klasių mokinių 2015–2016 m. m. pasiekimai
pagerėjo 3 procentais (98 proc.), lyginant su 2014–2015 m. m. pasiekimais (95 proc.).
Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazija (rodiklis 4.2.1. Pagalba mokantis)
Gimnazijos dalykų mokytojai aktyviau renkasi KT renginius, skirtus gabių mokinių ugdymui,
bendradarbiauja ir dalijasi gerąja patirtimi, taiko aktyvuosius ugdymo metodus (diskusijos,
žaidimai,
mokymasis
bendradarbiaujant,
problemų
sprendimo
paieškos,
individualūs/grupiniai projektai, kūrybinės užduotys ir t.t.), naudoja įvairias gabių mokinių
ugdymo formas (pvz., mini projektų pristatymai), konsultuoja mokinius rengiantis
olimpiadoms, konkursams, varžyboms; dalis (30 proc.) mokytojų pamokose taiko Mąstymo
mokyklos metodiką, užduotis individualizuoja/personalizuoja, įtraukia mokinius į tiriamąją
veiklą (Mobili laboratorija). Rajono, apskrities olimpiadose, konkursuose dalyvavo 133
mokiniai, iš jų prizines vietas užėmė 63 mokiniai (47,4 proc.), šalies – 56 mok. (19,6 proc.),
mokosi Fotono mokykloje, dalyvauja „Kengūroje“. Ryškūs meninio ugdymo pasiekimai;
įkurta dramos studija „Ištaško“.
Dovilų pagrindinė mokykla (rodiklis 2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu)
Mokinių mokymosi motyvacija yra viena svarbiausių sėkmingo mokymosi prielaidų, ir ją
nuolat reikia tobulinti siekiant vis geresnių rezultatų. Veiklos kokybė įsivertinimo tikslas buvo
išanalizuoti mokinių gebėjimą mokytis pamokoje ir po pamokų. Visi yra laiku supažindinti su
ugdymo proceso planais ir veikla, nuolat bendraujama e.dienyno pagalba. Tėvai teigia, kad
gauna aiškią informaciją apie vaiko mokymąsi, pažangą, pasiekimus ir galimybę likviduoti
spragas. Spragų likvidavimui mokytojai organizuoja laikinąsias grupes, konsultacijas.

Mokytojai stengiasi namų darbų užduotis diferencijuoti, mažinti arba neskirti. Pažangumas
pagerėjo net šešiais balais, visi 4 ir 10 klasių mokiniai įgijo atitinkamą išsilavinimą. Daugelis
mokytojų tobulina mokinių mokymąsi vesdami vis įdomesnes ir prasmingesnes pamokas,
pasitelkdami įvairias veiklos formas, pamokos vyksta netradicinėse erdvėse, išvykose,
dirbtuvėse. Stengiamasi, kad mokiniai pastebėtų savo klaidas, atpažintų savo stiprybes, drįstų
klausti ir patirtų sėkmę.
Endriejavo pagrindinė mokykla (rodiklis 2.3.1. Mokymasis)
Dalykų mokytojai su mokiniais aptaria lūkesčius, nusimato sėkmės kriterijus. 100 proc.
mokinių pildo savo pažangos matavimo lapus. Su šiais duomenimis yra supažindinami
mokinių tėvai. Mokytojai kaupia informaciją apie mokinio mokymosi rezultatus (vertinimo
aplankai), sėkmes ir nesėkmes, aptaria juos su mokiniais, jų tėvais. Metodinėse grupėse yra
analizuojami PUP, standartizuotų testų rezultatai, tai padeda mokytojams planuoti tolimesnę
veiklą. Mokinių tėvai informuojami TAMO dienyne apie vaiko pažangą.
Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinė mokykla (rodiklis 2.3.1. Mokymosi nuostatos ir
būdai)
Tyrimui buvo pasirinkti trys veiklos rodikliai: „Mokymo nuostatos ir būdai“, „Mokėjimas
mokytis“ ir „Vertinimas kaip ugdymas“. Sritis „Vertinimas kaip ugdymas“ patobulinta ir
situacija keitėsi, nes pagerėjo vertinamosios informacijos, skirtos mokiniui, pastovumas,
aiškumas, naudingumas. Mokinių tėvai elektroniniame dienyne TAMO nuolat yra
informuojami apie mokinių pasiekimus. Tėvų informavimui apie mokinių vertinimą
efektyviai išnaudojamas mokyklos internetinis puslapis, kur talpinama informacija apie
mokinių standartizuotų testų rezultatus. Mokytojai turi savo dalyko mokymosi vertinimo
sistemas (kriterijų, organizavimo), su kuriomis yra supažindinti mokiniai ir mokinių tėveliai
mokslo metų pradžioje. Mokinių vertinimui taikomas formalaus ir neformalaus vertinimo
būdų derinys. Mokytojai skatina mokinių savęs vertinimą, vienas kito vertinimą.
Ketvergių pagrindinė mokykla (rodiklis 2.3.1. Mokymosi nuostatos ir būdai)
Socialinio ir emocinio ugdymo programų ,,Laikas kartu", ,,Paauglystės kryžkelės", ,,Raktai į
sėkmę" integravimas į ugdymo procesą pagerino klasių mikroklimatą: žymiai sumažėjo
patyčių atvejų, klasių kolektyvai tapo labiau sutelkti, sustiprėjo mokinių bendradarbiavimas ir
savanorystė. Tai įrodo ,,Mokyklos aplinkos, mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų
tyrimo" 2015 m. ir 2016 m. palyginamoji analizė. Mokinių, kurie nesilaikė taisyklių, nuo 65
procentų 2015 m. sumažėjo iki 44 procentų 2016 m. Mokinių, kurie teigė, kad jiems sunku
susidraugauti, nuo 45 procentų 2015 m. sumažėjo iki 14 procentų 2016 m. 2015 m. 85
procentai tėvų teigė, kad jų vaikai noriai eina į mokyklą, 2016 m. – 100 procentų.
Pašlūžmio mokykla-daugiafunkcis centras (rodiklis 2.4.2. Mokinių įsivertinimas)
Dauguma mokytojų (apie 60 –70%) per savo dalyko pamokas skatina mokinius savarankiškai
atlikti užduotis, juos vertina už originalumą, gebėjimą teisingai ir greitai atlikti užduotis
naudojantis ne tik savo žiniomis, bet ir įvairiais informacijos šaltiniais. Mokiniams sudaromos
sąlygas įsivertinti savo veiklą. Daugumos mokinių (apie 75%) įsivertinimai nuo mokytojų
įvertinimų nesiskiria arba skiriasi tik 1 balu. Apie 60% mokinių per pamokas geba
savarankiškai atlikti pateiktas užduotis, nurodytuose šaltiniuose (bibliotekoje, internete) randa
reikiamos informacijos ir ja pasinaudoja.

Plikių Ievos Labutytės pagrindinė mokykla (rodiklis 3.1.1. Atskirų mokinių pažanga)
Mokyklai tęsiant mokinio individualios pažangos sistemos įgyvendinimą ir tobulinimą
pagerėjo individuali mokinių pažanga per mokslo metus: 56% mokinių pažangą darė
nuosekliai kiekvieną trimestrą; 33% mokinių pažanga svyravo, 11% mokinių pažangos
padaryti nepavyko. 4, 6, 8 klasių mokinių standartizuotų testų rezultatai ženkliai geresni už
šalies tokio paties tipo mokyklų rezultatų vidurkį. Pokalbių ir tyrimų metu nustatyta, kad
dauguma mokinių sėkmingai geba išsikelti konkrečius tikslus pažangai pasiekti, reflektuoti ir
įsivertinti asmeninius pasiekimus, problemas. Visi 10 klasių mokiniai sėkmingai (pagal
išsikeltus tikslus ir lūkesčius) pasirinko tolimesnio mokymosi kryptis.
Slengių mokykla-daugiafunkcis centras (rodiklis 5.5.1. Tėvų pagalba mokantis)
Mokyklos patalpos kryptingai pritaikytos ugdomajai veiklai. 100 proc. mokytojų ir auklėtojų
taikė kompleksinę pagalbą mokiniui. Efektyviai panaudoti būdai ir formos bendradarbiavime
su ugdytinių tėvais, kaimo bendruomene ir socialiniais partneriais.
Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija (rodiklis 2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu)
Nežymiai (0,1 dalimi iš LIONS QUEST apklausos) padidėjo saugiai besijaučiančių mokinių
skaičius – 64 proc. Pagerėjo 0,05 dalimi mokinių pažanga ir lankomumas: 1 mokiniui teko
2,15 praleistos pamokos mažiau (iš mokslo metų ataskaitos).
Vėžaičių pagrindinė mokykla (rodiklis 4.1.1. Bendroji rūpinimosi mokiniais politika)
Mokykloje yra aiški mokinių informavimo apie pagalbą mokiniams ir jų apsaugą nuo
prievartos, nusikalstamumo ir žalingų įpročių sistema. Efektyvėja VGK veikla, mokiniai esant
problemoms pildo drausmės pažeidimo lapus, jų elgesys ir pasiekimai aptariami posėdžiuose.
Mokykloje vykdoma švietėjiška veikla sveikos ir saugios gyvensenos klausimais. Mokykloje
diegiamos socialinio ir emocinio ugdymo programos. Vyksta psichologinės paskaitos
mokyklos bendruomenei. Kartą per mėnesį yra vedamos klasės valandėlės bendravimo ir
karjeros klausimais.

