
 
 

(1-4 kl., 5-10 kl.) mokinių mokymosi 
pažanga, pasiekimai ir lankomumas 

2016 – 2017 m. m. 
 

 

 

             2017 m. rugpjūčio 30 d.   

                   Mokytojų tarybos posėdis 

              Pavaduotoja ugdymui  

B.Darkintienė 



Pradinukai 

 
 Mokslo metus užbaigė 65 pradinių klasių 
 mokiniai (2015 – 2016 m. m. - 60 mok.).  

 
 
 Bendras pradinių klasių pažangumas – 98,5 

proc. (2015 – 2016 m. m. – 100 proc.).  

  



 

Šauniausieji pradinukai 

 

 Viktorija Butkevičiūtė (1 kl.) 

 Deividas Komšlys(1 kl.) 

 Beata Kuizinaitė (1 kl.) 

 Edvinas Pocius (1 kl.) 

 Gabija Jankutė (1 kl.) 

 Adelė Petrikaitė (3 kl.) 

 
 

 

 



Pažangumas pagal lygius 

Lygiai 2016 – 2017 m. m. 2015 – 2016 m. m.   

Aukštesniuoju 

 

6 mokiniai 

9,2 proc. 
 

8 mokiniai 

13,3 proc. 

Pagrindiniu 

 

30 mokinių 

46,1 proc. 

 

22 mokiniai 

36,6 proc. 

Patenkinamu 

 

28 mokiniai 

43,07 proc. 

30 mokinių 

50 proc. 

Nepatenkinamu  1 mokinys 

1,5 proc. 

 

0 



Lankomumas 2016 – 2017 m. m. 
Praleistos pamokos 2016 – 2017 m. m.   2015 – 2016 m. m.   

Praleista pamokų per metus 

Tenka 1 mok.  

 

3352 

51,5 

2046 

34.1 

Praleista dėl ligos 

Tenka 1 mok. 

2217 

34,1 

1258 

21 

Praleista dėl kitų priežasčių 

Tenka 1 mok. 

1131 

17,4 

767 

12,7 

Nepateisinta pamokų 

Tenka 1 mok. 

4 

0,06 

21 

0,35 



Tenka vienam mokiniui 51,5 pam. 

            (2015 – 16  m. m. – 34,1 pam.) 

 

 Nepraleido nė vienos pamokos 5 pradinukai ( t. y. 8 

proc. visų pradinukų; 2015 – 16  m. m. 16,6 proc. ).  

 Geriausiai pamokas lankė trečiokai. 

mokiniai nepraleido nė vienos pamokos ( t.y. 6,6 proc. visų 

pradinukų).  

 Viso (1284 pam.) dėl ligos (836 pam.) ir dėl kitų 

priežasčių (448 pam.) per mokslo metus daugiausiai 

praleido antros klasės mokiniai. 



Šie pradinukai nepraleido pamokų: 

 

 Edvinas Pocius (1 klasė) 

 Deividas Komšlys (1 klasė) 

 Viltė Vasiliauskaitė (2 klasė) 

 Airidas Kuzminskas (2 klasė) 

 Gintarė Genčiūtė (4 klasė) 

 

 



Mokslo metus užbaigė 67  

(5–10 kl. mokiniai) 2015 – 2016  m. m. – 67 mok. 

 
 

Džiugina pasiekimais 

 

  Mantas Genčius 5 kl. 

       Gabija Genčiūtė 9 kl. 

    2015 – 2016  m. m. – 3 mok.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pažangumas (5–10 kl.)  

 

 Lygiais Balais 

 

2016 – 2017 m. m. 

 

2016 – 2017 m. m. 

 

 

2015– 2016 m. m. 

 

 

Aukštesniuoju 

 

(9 – 10) 

  
2 mokiniai 3 proc. 3 mokiniai 

4,4 proc. 

Pagrindiniu 

 

(6 – 8) 23 mokinių 34,3 proc. 10 mokinių 

15 proc. 

Patenkinamu 

 

(4 – 5) 40 mokinių 59,7 proc. 50 mokinių 

74,6 proc. 

Nepatenkinamu  (1 – 3) 2 nepažangus  3 proc. 4 nepažangūs  

5,9 proc. 



Klasių mokymosi vidurkis balais 
Klasė Mokslo metai 

2016 – 2017 m. m. 

 

2015– 2016 m. m. 

 

     5 klasė      8      - 

     6 klasė 

 

    7,34      8,1 

     7 klasė      7,09      7,12 

     8 klasė 

 

     7,13      7,6 

     9 klasė 

 

     7,35      7,3 

     10 klasė 

 

     6,73      6,98 

Bendras vidurkis      7,3      7,3 



Klasių pažangumas procentais 
Klasė Mokslo metai 

2016 – 2017 m. m. 2015– 2016 m. m. 

     5 klasė 

 

     100 proc.      - 

     6 klasė 

 

    100 proc. 

 

     100 proc. 

 

     7 klasė 

 

     100 proc. 

 

     85,7 proc. 

 

     8 klasė 

 

     90 proc. 

 

     87,5 proc. 

 

     9 klasė 

 

     100 proc.      100 proc. 

 

     10 klasė       100 proc.      83,3 proc. 

 

Bendras vidurkis      91,2 proc. 

 

     94 proc. 



5-10 kl. mokinių lankomumas 
 

 

Nepraleido nė vienos pamokos: 

 

 Lukas Grevys (5 klasė) 

 Auksė Viržintaitė (6 klasė) 

 Nedas Genčas (6 klasė)  

 Gintarė Jankauskaitė (6 klasė)  

 

Tai sudaro 6 proc. visų 5-10 kl. mokinių (2015– 2016 m. m. – 6 proc.) 

 



Praleista iš viso (5-10 kl.) 

 
Nelankymo priežastys Praleista pamokų 

2016 – 2017 m. m. 2015– 2016 m. m. 

Praleista pamokų per metus 

Tenka 1 mok.  

 

3727 

55,6 

3409 

50.8 

Praleista dėl ligos 

Tenka 1 mok. 

 

2601 

38,8 

1380 

20.5 

Praleista dėl kitų priežasčių 

Tenka 1 mok. 

 

1037 

15,15 

1843 

27.5 

Nepateisinta pamokų 

Tenka 1 mok. 

 

89 

1,3 

186 

2.7 



Išvados ir pasiūlymai 

 Bendras 5-10 kl. pažangumas 91,2 proc. visų  klasių aukštesnis negu 2015– 2016 m. m. 

          mokslo metais. 

 Pagerėjo pagrindiniu lygiu besimokančių mokinių skaičius (pradinėse klasėse 11,1 proc.;  
5-10 kl 19,3 proc.). 

 Klasių bendras mokymosi vidurkis nepakito (7,3). 

 Per mokslo metus nepraleido nė vienos pamokos 8 proc. pradinių kl. mokinių  (2015 

         2016 m. m. - 16,6 proc.) ir 6 proc.  5-10 kl. mokinių (2015– 2016 m. m. 6proc.).  

 Džiugina klasių vadovų bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinių tėvais, todėl 
atsakingiau pateisinamos praleistos pamokos. Dėkojame už darbą visiems klasių 
vadovams. 

Siūlome: 

 Ieškoti efektyvesnių bendradarbiavimo formų su tėvais, siekiant užtikrinti pamokų 

lankomumą, jų pateisinimą ir atsakingesnį jų vaikų požiūrį į pamokas. 

 Sisteminti ir apibendrinti mokytojo teikiamą pagalbą mokiniams, kurių mokymosi 

motyvacija žema, ir neigiamas dalyko įvertinimas. 

 Pamokoje būtina refleksija, įpareigoti klasės vadovus fiksuoti individualią vaiko pažangą, 

aktyvinti bendradarbiavimą su dalykų mokytojais, specialistais, siekiant gerinti mokinių 

lankomumą ir pažangumą. 
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