
2017–2018 MOKSLO METŲ VEIKLOS ANALIZĖS  

,,MOKINIŲ MOKYMOSI PAŽANGA IR PASIEKIMAI“ 

 

5. 2017 m. rugsėjo 1 d. mokykloje buvo 177 mokiniai: iš jų ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo grupėse – 50 (iš jų priešmokyklinio ugdymo grupėje – 14), pradinėse (1–

4) klasėse – 57, 5–10 klasėse – 70.  

Mokykla įgyvendino ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo 

programas. 

6. Mokyklos socialinis kontekstas. 

1 pav. Mokyklos socialinis kontekstas (2017-09-01) 

Koncentras Mokinių 

(ugdytinių) 

skaičius  

Gavo nemokamą maitinimą1 

Skaičius Procentas 

Ikimokyklinės ir priešmokyklinė 

ugdymo grupės 

ikimok. – 36 12 33.3 

priešmok. – 14 6 42.8 

Iš viso: 50 ugdytinių 18 36 

1–4 klasių mokiniai:1 kl. – 11,  

2 kl. – 17, 3 kl. – 16, 4 kl. – 13 

57 18  31.5 

5–10 klasių mokiniai: 5 kl. – 12, 6 

kl. – 13, 7 kl. – 14, 8 kl. – 14, 9 kl. 

– 8, 10 kl. – 10 

71 21 29.5 

Bendras mok. sk. 178 57 32.02  

Mokiniai iš socialinės rizikos šeimų  7 3,9 

Buvo sudarytos sąlygos ir skatinami mokytojai bei pagalbos mokiniui specialistai tobulinti ir plėtoti 

savo bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas, orientuojantis į kūrybiškumo ugdymą, 

tarpdalykines sąsajas ir inovacijas susijusias su ugdymo turinio kaita, problemų sprendimu. Siekiant 

gerinti individualius mokinių poreikius, prioritetą teikiant individualiai mokinio pažangai buvo 

atliekamos apklausos:  

• „VIP vertinimo sistemos įtaka mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimui“; 

• „Vertinimas kaip pagalba mokiniui“; 

• Kokybiškai pedagogo sąveika su vaiko tėvais, bei harmoningos vaikų ugdymosi  

aplinkos kūrimas“.  

• „Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas“. 

Gautos išvados buvo analizuojamos mokytojų tarybos, mokyklos tarybos posėdžiuose ir panaudotos 

numatant priemones mokinių pasiekimams gerinti. 

Mokslo metus užbaigė 57 pradinių klasių mokiniai (2016–2017 m. m. – 68 mok.). 

Pradinių klasių pažangumas 98,2 proc. (2016–2017 m. m. – 98,5 proc. – 65 mok.) Pradinį 

išsilavinimą įgijo 13 mokinių (100 proc. mokinių gavo pradinio išsilavinimo pažymėjimus), 14 

ugdytinių baigė priešmokyklinio ugdymo programą. 

4 pav. Pradinių klasių pažangumas (mokinių skaičius) 

Vertinimas lygiais 2015–2016 2016–2017 2017–2018 

Aukštesnysis 8 7 5 

Pagrindinis 22 25 19 

Patenkinamas 30 32 32 

Nepatenkinamas  – 1 1 

Šaltinis: Mokyklos duomenys. 

                                                           
1 Pastaba – skaičius nurodo, keliems vaikams buvo pritaikytos lengvatos už maitinimo paslaugas ikimokyklinio ugdymo 

grupėse ir kiek vaikų gavo nemokamą maitinimą priešmokyklinio ugdymo grupėje. 



Šauniausieji mokyklos pradinukai 2017 – 2018 m. m.( įvertinti aukštesniuoju lygiu) 

1. Juozapas Miliauskas (1 kl.) 

2. Šiaulytytė Alesija (1 kl.) 

3. Simona Jankauskaitė (1 kl.) 

4. Edvinas Pocius (2 kl.) 

5. Viktorija Butkevičiūtė (2 kl.) 

6. Adelė Petrikaitė (4 kl.) 

 

TOP 10 geriausių 5–10 kl. mokiniai: 

      

      Pažangumo vidurkis 

1.  Gintarė Genčiūtė (5 kl.)   9,6 

2.  Gabija Genčaitė (10 kl.)  9.24 

3.  Elina Jokubauskaitė (8 kl. )  9.11 

4.  Guoda Jankauskaitė (9 kl.)  9,1 

5.  MantasGenčius (6 kl.)  8.85 

6.  Auksė Viržintaitė (7 kl.)  8.85 

7.  Agnė Venckutė (6 kl.  8.63 

8.  Živilė Stanavičiūtė (8 kl. )   8.58 

9.  Gabrielė Kerpytė (6 kl. )  8.55 

10.  Orinta Lengvinaitė (9 kl.)  8.41 

 

Nepraleido pamokų 2017 – 2018 m. m. šie mokyklos mokiniai: 

1. Butkevičiūtė Viktorija 2 kl. 

2. Gubovaitė Gabija 2 kl. 

3. Eidukys Gražvydas 3 kl. 

4. Kuzminskaitė Gabrielė 4 kl. 

5. Jarutis Dovydas 5 kl. 

6. Šotochina Akvilė 5 kl. 

7. Grevys Lukas 6 kl. 

5 pav. Metinis pradinių klasių mokinių lankomumas 

Šaltinis: Mokyklos duomenys. 

6 pav. Metinis 5–10 klasių mokinių lankomumas  

    Mokslo metai 2015–2016 2016–2017 2017–2018 

Praleista pamokų per mokslo metus 

Tenka 1 mok. 

3409 

50,8 

3727 

55,6 

3864 

54,4 

Praleista dėl ligos 

Tenka 1 mok. 

1380 

20,5 

2601 

38,8 

2009 

28,2 

Praleista dėl kitų priežasčių 1843 1037 1785 

    Mokslo metai 2015–2016 2016–2017 2017–2018 

Praleista pamokų per mokslo metus 

Tenka 1 mok. 

2046 

34,1 

3358 

51,6 

3233 

56.7 

Praleista dėl ligos 

Tenka 1 mok. 

1258 

21 

2222 

34,2 

2091 

36.6 

Praleista dėl kitų priežasčių 

Tenka 1 mok. 

767 

12,7 

1131 

17,4 

1140 

20 

Nepateisinta pamokų 21 

0,35 

5 

0,08 

2 

0,03 



Tenka 1 mok. 27,5 15,5 25,1 

Nepateisinta pamokų 

Tenka 1 mok. 

186 

2,7 

89 

1,3 

70 

0,98 

Šaltinis: Mokyklos duomenys. 

12.2. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai.  

 

Mokyklos mokiniai (ugdytiniai) per mokslo metus dalyvavo įvairiuose mokyklos, rajono ir 

šalies konkursuose, olimpiadose, festivaliuose:  

Mokinių (ugdytinių) pasiekimai 2017–2018 m. m. 

Tarptautiniai renginiai Dalyviai, nugalėtojai 

Matematikos ,,Kengūros“ konkursas II vieta – Mantas Genčius (6 kl.) 

VII tarptautinė meno bienalė jaunimui (Bielsk 

Podlaski, Lenkija). Metų tema „Pomėgiai ir 

talentai 2018“ .Išsiųsti 2 darbai Pauliaus Jakaičio 

(6 kl.) ir Gintarės Genčiūtės (5 kl.) 

https://endriejavas.klaipeda.lm.lt/be-

kategorijos/pomegiai-ir-talentai-2018/  

Sidabro paletės prizas – Gintarė Genčiūtė  

(5 kl.)  

XVII tarptautinis vaikų meno konkursas „Aš 

gyvenu prie jūros“ Latvijoje, 2018 metų potemė 

„Tiltas“. Išsiųsti keturi mokinių darbai. Tai 

Pauliaus Jakaičio, Aistės Kėželytės, Karolinos 

Kuisytės ir Rūtos Jančauskaitės. 

Diplomas – Paulius Jakaitis  (6 kl.) 

II tarptautinis mažųjų grafikos formų konkursas 

Lenkijoje ,,Tarp juodos ir baltos lentos“. 

Iškeliavo 25 miniatiūrų kolekcija. 

https://endriejavas.klaipeda.lm.lt/be- 

kategorijos/spalvos-lemia-kurybine-sekme/ 

Diplomas – Kubilius Henrikas (9 kl.)  

45-asis tarptautinis vaikų meno konkursas 

„Lidice 2017“ Čekijoje.  

  

Diplomas – Alvydas Kuizinas (8 kl.) 

https://www.mdvvlidice.cz/en/archive/45/award

s/fore ign/#c25  

Alvydas Kuizinas  

2017 m. rugsėjo 25 d. vyko į Čekijos ambasadą 

Vilniuje atsiimti diplomo  

Respublikiniai renginiai   

Respublikinis jaunųjų rūbų dizainerių konkursas-

festivalis „Kitokia mada–2018“ (pristatyta 10 kl. 

mokinių kolekcija „Skrisk su manimi“ ) 

Diplomas už avangardiškumą 

Respublikinis mokinių fotografijų konkursas 

,,Vandens ženklai“  

 

 

I vieta – Adelė Petrikaitė (4 kl.), 

III vieta – Auksė Vainiūtė (4 kl.),  

Paskatinamasis prizas (pirmame etape) – 

Evelinai Šaltupytei (4 kl.) 

Respublikinis vaikų kūrybinių darbų konkursas 

,,Knygos skirtukas“, skirtas Lietuvos 100-mečiui. 

Laureatė – Ugnė Stanevičiūtė (1 kl.), skatinta 

asmenine dovanėle ir diplomu 

Nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio 

raštingumo konkursas 

Diplomai – Elinai Jokubauskaitei (8 kl.), 

Guodai Jankauskaitei (9kl.), Skaistei 

Jomantaitei (10 kl.) 

Respublikinis vertimų konkursas  

„Tavo žvilgsnis“.  

Adelė Petrikaitė (4 kl.) pateko į geriausių 

vertėjų sąrašą. 

NKKM kompiuterių mokyklos konkursas Diplomas – Deivilei Kuprytei (5 kl.) 



Mokinių (ugdytinių) pasiekimai 2017–2018 m. m. 

„Žiemos fantazija 2017“ 

Rajoniniai renginiai   

 Klaipėdos rajono mokyklų 4–6 klasių mokinių 

kūrybinių darbų konkursas ,,Myliu Etno“.  

I vieta – Darius Kalikas (4 klasė) 

Klaipėdos rajono mokinių kompiuterinių piešinių 

konkursas „Sveikas, medi“ 

 

 III vieta – Deividas Kuprys (8 kl.) 

Klaipėdos rajono 5–10 klasių lietuvių kalbos 

diktanto konkursas  

I vieta – Gintarė Genčiūtė (5 kl.) 

III vieta – Gabrielė Kerpytė (6 kl.)  

Šaltinis: Mokyklos duomenys. 

Mokiniai per mokslo metus aktyviai dalyvavo sportinėje veikloje. 

2017–2018 m. m. pasiekti pasiekimai sporte: 

Respublikiniai renginiai  

Projektas „Lietuvos mažųjų žaidynių“ II etapas 

Klaipėdoje (Respublikinė ikimokyklinio ugdymo 

kūno kultūros pedagogų asociacija) 

II etapo nugalėtojai – „Žvirbliukų“ grupės 

komanda (5–6 m. vaikučiai) 

 

Projektas „Lietuvos mažųjų žaidynių“ baigiamasis 

festivalis Palangoje. 

Laureatai – „Žvirbliukų“ grupės komanda  

(5–6 m. vaikučiai) 

Rajoniniai renginiai   

Klaipėdos rajono 3–4 klasių mokinių kroso 

varžybos  

II vieta – mokyklos mokinių komanda 

 

Klaipėdos rajono kaimo vietovių mokyklų 

lengvosios atletikos rungčių varžybos. 

III vieta – mokyklos merginų komanda 

Mokinių saviraiškos ir užimtumo įvairovę užtikrina galimybė rinktis neformaliojo 

švietimo būrelius (skirta 11 val.). 

7 pav. Neformaliojo švietimo valandų paskirstymas pagal veiklos kryptis 

Veiklos kryptis Neformaliojo 

vaikų švietimo 

programų 

(būrelių) 

skaičius 

Neformaliojo vaikų 

švietimo 

programose 

dalyvavusių 

mokinių skaičius 

Neformaliojo 

vaikų švietimo 

programų 

(būrelių) 

skaičius 

Neformaliojo 

vaikų švietimo 

programose 

dalyvavusių 

mokinių skaičius 

2016–2017 m. 

m. 

2016–2017 m. m. 2017–2018 m. 

m. 

2017–2018 m. m. 

Dailės 1 15 2 29 

Muzikos 2 28 2 18 

Sporto 3 32 3 27 

Teatro 1 12 1 13 

„Tinklalapių kūrimas“ 1 7 1 7 

Kita:     

„Jaunieji tyrinėtojai“ 1 14 - - 

• „Medžio darbai“ 1 10 1 8 

• Muziejininkai 1 11 1 19 

Iš viso: 11 129 11 121 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės, atlikdamos platųjį įsivertinimą 2018 

m. pavasarį, padėjo nustatyti ryškiausius privalumus ir tobulintinas sritis. 

5 aukščiausios vertės: 

2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai – 3,2; 



3.1.3. Aplinkų bendrakultūra – 3,2; 

2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas – 3,1; 

2.1.1. Ugdymo(-si) tikslai – 3,1; 

2.2.2. Ugdymo(-si) organizavimas – 3,1. 

5 žemiausios vertės: 

3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje – 2,3; 

4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais – 2,6; 

2.4.2. Mokinių įsivertinimas – 2,6; 

3.2.1. Mokymasis ne mokykloje – 2,6; 

1.1.1. Asmenybės tapsmas – 2,7. 

Išanalizavus Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus pasirinktos tobulinti 2 

rodikliai: 4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais ir 2.4.2. Mokinių įsivertinimas.  

16. Pagal pateiktus mokyklos šaltinių duomenis, 2017–2018 m. m. veiklos plano 

įsivertinimo analizę galima apibendrinti ir teigti, kad mokykloje ir šalyje mokiniai pagal savo 

pomėgius ir gebėjimus turėjo galimybę dalyvauti metodinėse dienose, projektuose ir kt. 

netradicinėse veiklose, kad skatinamos mokinių iniciatyvos, mokinių savarankiškas mąstymas, jų 

saviraišką, mokymasis iš patirties. 

2017–2018 mokslo metų SSGG kokybinė ir kiekybinė analizė, pasiekti mokinių 

mokymosi, nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo ir neformaliojo švietimo ugdymo(si) 

rezultatai leidžia daryti išvadą, kad mokyklos 2017–2018 mokslo metų veiklos plano įgyvendinimo 

laukiamas rezultatas pasiektas. 
 

Pavaduotoja ugdymui    Birutė Darkintienė 


