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 2017-2018 m. m. pradžioje – 57 pradinių klasių, 70 - 5-10 

kl. mokiniai (iš viso – 127 mok.)

 Ikimokyklinio (36 ugdytiniai) , priešmokyklinio (14 

ugdytinių). Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

grupėse 50 ugdytinių.

 2016-2017 m. m. pradžioje – 65 pradinių klasių, 68 - (5-10 

kl.) mokiniai (iš viso – 133 mok.)

 Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėse 47 

ugdytiniai.

 Ugdytinių skaičius per trimestrą kito nežymiai tik 

ikimokyklinėse gr. (8,3 proc.)



❖ Simona Jankauskaitė (1 kl.)

❖ Jokūbas Miliauskas (1 kl.)

❖ Alesija Šiaulytytė (1 kl.)

❖ Edvinas Pocius (2 kl.)



Ikimokyklinio ugdymo grupė – 1 ugdytinis

Priešmokyklinio ugdymo grupė – 1 ugdytinis

1 klasė - ugdomi pagal bendrąją programą 10 mokinių 

(1 mok. pritaikyta bendroji programa)

2 klasė - ugdomi pagal bendrąją programa - 16 mokinių, 
(1 mok. pritaikyta bendroji programa)

3 klasė - ugdomi pagal bendrąją programą - 13 mokinių, 
(3 mok. pritaikyta bendroji programa)

4 klasė - ugdomi pagal bendrąją programą 13 mokinių.



Bendras pradinių klasių pažangumo vidurkis lygiais ir proc.

Aukštesnysis – 4 mokiniai (7 proc.)

Pagrindinis – 26 mokiniai (45,6 proc.)

Patenkinamas – 25 mokiniai (43,9 proc.)

Nepatenkinamas – 2 mokiniai (3,5 proc.)



I klasė – 2 mokiniai (Titas Mačiulskis, Jokūbas Miliauskas) 

II klasė – 4 mokiniai (Gabija Gubovaitė, Viktorija              

Butkevičiūtė, Ugnius Rinkevičius, Edvinas Pocius)

III klasė – 3 mokiniai (Gabrielius Gubovas,

Gražvydas Eidukis, Viltė Vasiliauskaitė)

IV klasė – 2 mokinės (Gabrielė Kuzminskaitė,

Adelė Petrikaitė).




Praleista pamokų iš viso 1-4 kl.                            

Tenka 1 mok. 

Praleista dėl kitų priežasčių 1-4 kl.

Tenka 1 mok.

1096    (986)

19,23   (15,4)

283      (393)

4,96    ( 6,14)

Praleista dėl ligos 1-4 kl.

Tenka 1 mok.

Nepateisinta pamokų 1-4 kl.

Tenka 1 mok.

812 (589)

14,25 (9,2)

1    (4)

0,02  (0,06)



5-10 klasių mokiniais:

Pažangumo vidurkis

Gintarė Genčiūtė 5 kl. 9,61

Mantas Genčius 6 kl.       9,48 

Guoda Jankauskaitė     9 kl.      9,26

Gabija Genčaitė 10 kl.       9,09

Auksė Viržintaitė 7 kl.            9,09

Gabrielė Kerpytė           6 kl.         9,02

Živilė Stanevičiūtė 8 kl.     8,94

Elina Jokubauskaitė      8 kl.          8,88

Agnė Venckutė             6 kl. 8,85

Gustė Varnelytė 8 kl. 8,72



2017-2018 m. m. 

 9-10 besimokančių – 4 

mok.

 6-8 – 23 mok.

 4-5 –35 mok.

 1-3 – 8 mok.

2016-2017 m. m.

 9-10 besimokančių – 3 

mok. 

 6-8 – 13 mok. 

 4-5 – 47 mok. 

 1-3 – 5 mok.



5 klasė - ugdomi pagal bendrąją programą 13 mokinių 

(2 mok. pritaikyta bendroji programa)

6 klasė - ugdomi pagal bendrąją programa - 9 mokiniai, (3 

mok. pritaikyta bendroji programa ir 1 mok. individualizuota)

7 klasė - ugdomi pagal bendrąją programą - 13 mokinių, 
(1 mok. pritaikyta bendroji programa ir 3 mok. individualizuota)

8 klasė - ugdomi pagal bendrąją programą 13 mokinių.
(1 mok. pritaikyta bendroji programa)

9 klasė - ugdomi pagal bendrąją programą - 7 mokiniai,  
(1 mok. pritaikyta bendroji programa)

10 klasė - ugdomi pagal bendrąją programą - 5 mokinių, 
(3 mok. pritaikyta bendroji programa,1 mok. individualizuota –

mokymas namuose)
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 2017 – 2018 m. m. – 8 mokiniai (11,4 proc. visų 

5-10 kl. mokinių) iš jų: 1 - 6 kl.; 3 - 7 kl.; 4 - 8 kl. 

mokiniai.

 2016 – 2017 m. m. – 5 mokinių (7,4 proc.), iš 

jų: 1-6 kl.; 1-7 kl.; 2-8 kl.; 1-10 kl. mokiniai.



Nepraleido:

V klasė – 6 mokiniai (Širin Dragenytė, Gintarė Genčiūtė, Ema  
Jurgutytė, Dovydas Jarutis, Akvilė Šotochina, Kevinas   
Žadeikis)

VI klasė – 7 mokiniai (Lukas Grevys , Gabrielė Kerpytė, Raminta   

Kontrimaitė , Agnė Venckutė , Austėja Kuzminskaitė,                  
Inesa Kuzminskaitė,  Armandas Šotochinas)

VII klasė – 4 mokiniai (Gintarė Jankauskaitė,  Eimantas Ložys,  

Lauryna Šaltupytė , Auksė Viržintaitė)

VIII klasė – 2 mokiniai (Ernestas Jencius, Rugilė Stanevičiūtė)

IX klasė – 2 mokiniai (Astijus Burba, Kornelijus Burba)

Džiaugiamės!



Praleista pamokų iš viso

Tenka 1 mok. 

667 (1043)

9,5   (15,3)

Praleista dėl kitų priežasčių

Tenka 1 mok. 

389 (356)

5,6   (5,2)



Praleista pamokų dėl ligos

Tenka 1 mok.  

223 (612)

3,2    (9)

Nepateisintų pamokų viso 

Tenka 1 mok.

Daugiausiai nepateisino pamokų 7 kl. 

mokiniai (vienam 7 kl. mok. tenka 3,2 pam.)

10 (76)

0,1     (1,1)



Pažangumo rezultatai 1-10 kl.:

Pirmąjį trimestrą mokėsi – 57 pradinių klasių, 70 - 5-10 kl. mokiniai (iš viso –

127 mok., iš jų su teigiamu įvertinimu užbaigė 92,1 proc. mokinių) ir 33 

ikimokyklinio, 14 priešmokyklinio ugdymo ugdytinių (iš viso 174 ugdytiniai).

Pradinių klasių pažangumas 96,5 proc. (     ),  90,3 proc. 5-10 kl. mokinių (91,5 

proc.).

100 proc. pažangumu I trimestrą užbaigė 1, 4 bei 10  klasių mokiniai.

Džiaugiamės, kad aukštesniuoju lygiu mokosi (4 šauniausi pradinukai ir tiek pat 

5-10 kl. mokinių, (tai sudaro 6,3 proc. visų 1-10 kl. mokinių).

Pagrindiniu lygiu mokosi 45,6 proc. pradinukų ir 33 proc. 5-10 kl. mokinių 

(13,8 proc. daugiau negu praėjusiais mokslo metais.

Patenkinamu lygiu mokosi 43,9 proc. pradinių ir 49 proc. 5-10 kl. mokinių.

Klasių mokymosi vidurkis, lyginant su pernai metų I trim. didesnis tik 

devintokų 0,19 balo, sumažėjo 7 kl. - 0,26 balo,  8 kl. - 0,37 balo.

Žemiausias pažangumas 7 kl. (78,6 proc.) ir 8 kl. (71,4 proc.).

Šiais mokslo metais nepažangių mokinių 4 proc. daugiau negu (2016 – 2017 m. m.).



Lankomumo rezultatai 1-10 kl.:

 Nepraleido nė vienos pamokos 19,3 proc. visų pradinukų (2016 – 2017 m. m. 31,3 proc.)

 ir 36,8 proc. visų 5-10 kl. besimokančių mokinių (2016 – 2017 m. m. 20,5 proc.).

 Pradinių klasių mokiniai iš viso praleido 110 pamokų daugiau negu praėjusiais mokslo 

metais (1 mokiniui tenka 4 pamokomis daugiau), dėl ligos 223 pamokas(1 mokiniui tenka 

5 pamokos daugiau negu pernai).

 376 pamokomis praleista mažiau negu praėjusiais mokslo metais, vienam mokiniui tenka 

5,8 pamokos (2016 – 2017 m. m. -15,3 pamokos).

 Dėl kt. priežasčių praleista daugiau 33 pamokomis, apytiksliai 1 mokiniui tenka po 5,5 

pamokos

 389  pamokomis dėl ligos praleista mažiau negu praėjusiais mokslo metais, vienam 

mokiniui tenka 3,2 pamokos (2016 – 2017 m. m. - 9  pamokos).

 Pateisinta 21 pamoka daugiau negu pernai (1 mokiniui nepateisintų pamokų apytiksliai 

tenka 0,8 pamokos).

 Džiugina 6 ir 10 kl.  mokinių ir klasių vadovų atsakingumas, nes mokiniai pateisino visas 

praleistas pamokas. Kitose kl. nepateisintos tik 2, 3 ar 4 pamokos.

 Daugiausiai nepateisino pamokų 7 kl. mokiniai (vienam 7 kl. mok. tenka 3,2 pam.).



1. Sisteminti ir apibendrinti mokytojo teikiamą pagalbą
mokiniams, kurių žema mokymosi motyvacija ir turi 
nepatenkinamą dalyko įvertinimą. 

2. Būtina VIP refleksija. Įpareigoti klasės vadovus fiksuoti 
individualią vaiko pažangą, aktyvinti bendradarbiavimą su tėvais 
ir dalykų mokytojais, siekiant gerinti mokinių lankomumą ir 
pažangumą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė Darkintienė


