
2018 m. kovo 22 d. 

Mokytojų tarybos posėdis

Pavaduotoja ugdymui 

B. Darkintienė



 II-ąjį trimestrą užbaigė– 57 pradinių klasių, 71 - 5-10 kl.

mokiniai (viso – 128 mok., 1 daugiau)

 Ikimokyklinio (36-15,21 ugdytiniai), priešmokyklinio (14 

ugdytinių). Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

grupėse 50 ugdytinių.

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

kl.) mokiniai (viso – 133 mok.)

 Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėse 47 

ugdytiniai.



Simona Jankauskaitė     (1 kl.)

Jokūbas Miliauskas        (1 kl.)

Alesija Šiaulytytė            (1 kl.)

Beata Kuizinaitė (2 kl.)

Edvinas Pocius               (2 kl.)

Neila Šotochina              (3 kl.) 

Adelė Petrikaitė (4 kl.)



Gintarė Genčiūtė            5 kl.            9,64

Guoda Jankauskaitė      9 kl.      9,23

Gabija Genčaitė            10 kl.       9,14

Mantas Genčius             6 kl.       9,12

Elina Jokubauskaitė      8 kl.          8,94

Agnė Venckutė               6 kl. 8,89

Auksė Viržintaitė            7 kl.            8,83

Gabrielė Kerpytė            6 kl.         8,76

Deivilė Kuprytė              5 kl.             8,62

Orinta Lengvinaitė        9 kl.             8,51





Ikimokyklinio ugdymo grupė – 1 ugdytinis

Priešmokyklinio ugdymo grupė – 1 ugdytinis

1 klasė - ugdomi pagal bendrąją programą 11mokinių 

(iš jų 1 mok. ugdomas pagal pritaikytą programą).

2 klasė - ugdomi pagal bendrąją programa - 17 mokinių, 
(iš jų 3 mok. ugdomi pagal pritaikytas programas).

3 klasė - ugdomi pagal bendrąją programą - 16 mokinių, 
(iš jų 4 mok. ugdomi pagal pritaikytas programas).

4 klasė - ugdomi pagal bendrąją programą 13 mokinių.



5 klasė - ugdomi pagal bendrąją programą  12 mokinių (iš jų 2 mok. 

ugdomi pagal pritaikytas programas).

6 klasė - ugdomi pagal bendrąją programa - 13 mokinių (iš jų 2 mok. 

ugdomi pagal pritaikytas programas, 1 pagal individualizuotą 

programą, ).

7 klasė - ugdomi pagal bendrąją programą - 14 mokinių (iš jų 1 mok. 

ugdomas pagal pritaikytą programą, 3 pagal individualizuotas 

programas).

8 klasė - ugdomi pagal bendrąją programą 15 mokinių, (iš jų 1 mok. 

ugdomas pagal pritaikytą programą).

9 klasė - ugdomi pagal bendrąją programą 8 mokiniai, (iš jų 1 mok. 

ugdomas pagal pritaikytą programą). 

10 klasė - ugdomi pagal bendrąją programą 10 mokinių, (iš jų 2 mok. 

ugdomi pagal pritaikytas programas ir 1 mok. pagal individualizuotą 

programą mokomas namuose).



Bendras pradinių klasių pažangumo vidurkis lygiais ir proc

Aukštesnysis – 7 mokiniai (12,3 proc.)

Pagrindinis – 19 mokinių (33,3 proc.)

Patenkinamas – 29 mokiniai (51 proc.)

Nepatenkinamas – 2 mokiniai (3,5 proc.)
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 2017 – 2018 m. m. – 5 mokiniai (7 proc. visų 5-

10 kl. mokinių) iš jų: 3-7 kl.; 2-8 kl. mokiniai.

 2016 – 2017 m. m. – 7 mokiniai (10,3 proc.), 
iš jų: 1-6 kl.; 1-7 kl.; 2-8 kl.; 1-10 kl. mokiniai.



Kevinas Petrukevičius (1 kl.)

Viktorija Butkevičiūtė (2 kl.)

Kristina Valaikaitė (2 kl.)

Gabrielius Gubovas (3 kl.)

Gražvydas Eidukis (3 kl.)

Darius Kalikas (4 kl.)

Gabrielė Kuzminskaitė (4 kl.)

Evelina Šaltupytė (4 kl.)





Gintarė Genčiūtė (5 kl.)
Ema Jurgutytė (5 kl.)
Dovydas Jarutis (5 kl.)
Akvilė Šotochina (5 kl.)
Lukas Grevys (6 kl.)
Domas Kuizinas (6 kl.)
Agnė Venckutė (6 kl.)
Ignas Dauneckas (6 kl.)
Auksė Viržintaitė (7 kl.)
Alvydas Kuizinas (9 kl.)

Džiaugiamės!



Klasė Praleista iš viso Praleista dėl ligos Praleista dėl kt. pr. Nepateisinta pamokų

I klasė 228 

(1mok.21)

153

(1mok14)

75

(1mok.6,8)

_

II klasė 349

(1mok.20,5)

261

(1mok.15,3)

88

(1mok.5,2)

2

(1mok.0,11)

III klasė 407

(1mok.25,4)

272

(1mok.17)

135

(1mok.8,4)

_

IV klasė 248

(1mok.19)

119

(1mok.9,2)

101

(1mok.7,8)

_



Klasės Praleista iš viso Praleista dėl ligos Praleista dėl kt. pr. Nepateisinta 

pamokų

V klasė 232 (19,3) 129 (10,7) 91 (7,5) 12 (1)

VI klasė 204 (15,6) 196 (15,07) 8 (0,6) __

VII klasė 604 (43,1) 424 (30,2) 180 (12,8) __

VIII klasė 673 (44,8) 492 (32,8) 173 (11,5) 8 (0,5)

IX klasė 228 (28,5) 129 (16,1) 99 (12,3) __

X klasė 354 (39,3) 177 (19,6) 177 (19,6) __



Praleista pamokų viso 1–4 kl.                            

Tenka 1 mok. 

Praleista pamokų viso 5–10 kl.                            

Tenka 1 mok.

1232    (1493)

21,6      (23)

2295    (1450)

32,3     (21,3)

Praleista dėl kitų priežasčių 1–4 kl.

Tenka 1 mok.

Praleista dėl kitų priežasčių 5–10 kl.

Tenka 1 mok.

399       (408)

7          (6,2)

728      (562)

10,2        (8,3)



Praleista dėl ligos 1–4 kl.

Tenka 1 mok.

Praleista dėl ligos 5–10 kl.

Tenka 1 mok.

805        (1040)

14,1        (16 )

1547      ( 786)

21,7      (11,5) 

Nepateisintų pamokų viso 1–4 kl.

Tenka 1 mok.

Nepateisintų pamokų viso 5–10 kl.

Tenka 1 mok.

2              (4)

0,03         ( 0,06)

20         (102)

0,26            (1,5)



 Pažangumo rezultatai 1-10 kl.:

• Pirmąjį trimestrą mokėsi – 57 pradinių klasių, 71 - 5-10 kl. mokiniai (viso – 128 

mok. iš jų su teigiamu įvertinimu lygiais užbaigė 94,5 proc. mokinių) ir 36 

ikimokyklinio, 14 priešmokyklinio ugdymo ugdytinių (viso 178 ugdytiniai).

• Pradinių klasių pažangumas 96,5 proc. (toks pat) ,94,2 proc. 5-10 kl. mokinių (90 

proc.).

• 100 proc. pažangumu I trimestrą užbaigė 1, 4 bei 5,6, 9,10  klasių mokiniai.

• Džiaugiamės, kad aukštesniuoju lygiu mokosi  7 pradinukai (buvo 4 ) ir  vienas

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

• Pagerėjo pagrindiniu lygiu besimokančių 5 -10 kl. mokinių skaičius, tai sudaro 

35,2 proc. (18 proc.). 

• Patenkinamu lygiu mokosi 51 proc. pradinių ir 35,2 proc. 5-10 kl. mokinių.

• Klasių mokymosi vidurkis, lyginant su pernai metų II trim. didesnis 5.7,8,9 

(0,39 balo), 10 kl. ir sumažėjo 6 kl. -0,16 balo.

• Žemiausias pažangumas 7 kl. (78,5 proc.).

• Šiais mokslo metais nepažangių mokinių 3,3 proc. mažiau negu 2016 – 2017 m. m..



Lankomumo rezultatai 1-10 kl.:
• Nepraleido nė vienos pamokos 14,03 proc. visų pradinukų (2016 – 2017 m. 

m. 13,8 proc.)ir 14,08 proc. visų 5-10 kl. besimokančių mokinių.

• Pradinių klasių mokiniai iš viso praleido 260 pamokų mažiau negu 

praėjusiais mokslo metais (1 mokiniui tenka 1,5 pamokomis mažiau), 

dėl ligos 236 pamokas mažiau (1 mokiniui tenka 6 pamokos mažiau 

negu pernai).

• 5 – 10 kl. mokiniai daugiau praleido negu pernai 834 pamokomis (1 

mok. tenka daugiau 10,9 pam.), dėl ligos-724 pam. (1 mok. tenka 10 

pam. daugiau), dėl kt. priežasčių-91 pam. daugiau.

• Daugiausiai pamokų praleido 3, 7, 8 kl. mokiniai.

• Nepateisino pamokų 2, 5, 8 kl. mokiniai.

• Sumažėjo nepažangių mokinių skaičius lyginant su praėjusiais mokslo 

metais

• Nepateisinta 20 pamokų, tai 83 pam. mažiau negu pernai (1 mokiniui 

nepateisintų pamokų apytiksliai tenka 0,28 pamokos).

• Džiugina 1,3,4 ir 6,7,9,10 kl.  mokinių ir klasių vadovų atsakingumas, nes 

mokiniai pateisino visas praleistas pamokas. 

•.



 Dalykų mokytojams, klasių vadovams, VGK grupei tikslingai analizuoti ir 

teikti pagalbą mokiniams: 

• Nepažangiems mokiniams sudaryti Pasiekimų gerinimo planus.

• Kryptingai, tinkamai fiksuoti vertinimo informaciją ir panaudoti grįžtamajam ryšiui.


