
MAŽEIKIŲ RAJONO TIRKŠLIŲ JUOZO VITKAUS-KAZIMIERAIČIO
PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2020-2021 M. M. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA

Sritis Rodiklis
Vertinimo
lygis prieš
projektą

Vertinimo
lygis po
pirmųjų
projekto

metų

Pokytis (įrašyti -
rezultatai
pagerėjo,

pablogėjo, liko
tokie patys)

Įrodymai ir/ar argumentai, ir/ar priežastys.

1. Rezultatai 1.1. Asmenybės 
tapsmas

3 3 → 1. Neformaliojo ugdymosi veiklose dalyvavo:
2019-2020 m. m. – 57 %  (1- 10 kl. mok.),
2020-2021 m. m. – 61 %  (1-10 kl. mok.). 
2. Patyčių dydis nuo 19,6 % (2019-2020 m. m.) sumažėjo iki 17,5 
% (2020-2021 m. m.).
3. Įgyvendinant prevencines programas, pirmąją pagalbą teikti   
išmoko  62 % , įgijo žinių  85 %  8-10 klasių  mokinių.  
Šaltiniai: Tarptautinio Olweus patyčių masto nustatyto tyrimo 
rezultatai. Klasių valandėlių protokolai. 8-10 klasių mokinių 
apklausų rezultatai. Neformaliojo ugdymo planai.

1.2. Mokinio 
pasiekimai ir 
pažanga

2 2,5 ↑ 1. Dalykų pažangos vidurkis augo:
7 kl. matematika  nuo 5,44 iki 5,67;
         istorija nuo 6,76  iki 7,33;
         lietuvių kalba  nuo 5,13 iki 5,40.
8 kl. matematika nuo 5,0 iki 5,35;
         istorija nuo 6,5 iki 7,35;
         anglų k. nuo 6,12 iki 6,73;
7-8 klasių pažangumo vidurkis iš atskirų  dalykų krito nuo 0,3 iki 1
balo dėl motyvacijos ir atkaklumo stokos, neatsiskaitymo laiku, 
atsiradusių spragų ir negebėjimo prisitaikyti prie  nuotolinio  
mokymosi.
2. Klasių  koncentrų  metinė  pažanga augo:
     2019-2020 m. m.            2020-2021 m. m.
1-4 kl. – 100 %                1-4 kl.  – 100 %
5-8 kl.  – 98,8 %              5-8 kl.  – 100 % 
9-10 kl. – 97,4 %             9-10 kl. – 100%
3. 3-4 klasių  mokinių metinio pažangumo  lygiai:
            2019-2020 m. m.            2020-2021 m. m.
           3 kl.: A  PG  PT               4 kl.: A  PG  PT
                     6     3     7                        5    3    7     
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Šaltiniai: Tamo dienynas. Metinės klasių pažangumo ataskaitos.
2. Pagalba 
mokiniui

2.1. 
Orientavimasis į 
mokinio 
asmenybės 
tapsmą

3 3 → 1. Teikiama specialistų pagalba padėjo 25 %  SUP vaikų  pasiekti 
patenkinamą  lietuvių k. ir matematikos lygį. (Sąsaja su 1.2. 
rodikliu ). 
2. Lietuvių kalbos ir matematikos  dalykų  diferencijuotų užduočių 
bankas 7-8 kl. 26,9 %. mokinių  padėjo pereiti iš patenkinamo į 
pagrindinį  lygį. (Sąsaja su 1.2. rodikliu ).
3. Profesinis informavimas ir konsultavimas buvo paveikus: 35,3% 
10 kl. mokinių  planuoja mokytis gimnazijose, 64,7 %– profesinėse
mokyklose; 8 kl. - 30,7 %  - mokysis gimnazijose. 2019-2020 m. 
m.  14%  - išvyko į gimnazijas, 72%  - į profesines mokyklas, 14 %
-dirba.
 Šaltiniai: Tamo dienynas. Diferencijuotų užduočių bankas. 
Mokyklos logopedo, psichologo, soc. pedagogės išvados. 
Mokyklos ugdymo karjerai planas. 

2.2. 
Orientavimasis į 
mokinio poreikius

3 3 → 1. 12 mokytojų  įvaldė Ema ir Eduka skaitmenines mokymosi 
aplinkas. Tai padėjo 1-4 ir 7-8 klasėse parinkti užduotis įvairių 
gebėjimų  mokiniams. (Sąsaja su 1.2. rodikliu ).
2. Logopedo ir spec. pedagogo individuali ir grupinė veikla: 2020-
2021 m. m. padėjo 26,3 % SUP vaikų visiškai pašalinti kalbėjimo 
ir kalbos sutrikimus, dalinai – 73,7 %; 2019-2020  m. m. visiškai 
pašalinta sutrikimų – 14 % mokinių, dalinai - 86 %.
3. Suasmeninus ugdymą (si) 7-8 klasėse skaitmeninėmis 
programomis  kilo  technologijų  dalyko metinis pažangumo 
vidurkis: 7 kl. nuo 9  iki 9,67 balo; 8 kl. nuo 9,15 iki 9,77 balo.  
(Sąsaja su 1.2. rodikliu ).  
Šaltiniai: Tamo dienynas. Metinės klasių pažangumo ataskaitos. 
Logopedės –spec. pedagogės metinės veiklos ataskaitos.

2.3. Mokyklos 
bendruomenės 
susitarimai dėl 
kiekvieno 
mokinio 
ugdymosi sėkmės

2 2,5 ↑ 1. Diferencijuotų užduočių bankas 7-8 kl. 25 % mokinių padėjo  
pagerinti lietuvių k. raštingumo, skyrybos ir gramatikos sampratos 
įgūdžius. 7 kl. pažanga iš matematikos kilo 20 % mokinių; 8 kl. – 
19,2 %, krito –27 % mokinių dėl motyvacijos ir individualių 
pastangų trūkumo, atkaklumo stokos ir nuotolinio mokymosi būdo.
(Sąsaja su 1.2. rodikliu).
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2. Mokyklos turimos IT priemonės panaudotos lanksčiai: 2020-
2021 m. m. 25 % IT priemonių laikinai išduota mokinių 
nuotoliniam ugdymuisi, 2019-2020 m. m. – 15 %.
Šaltiniai: Tamo dienynas. Diferencijuotų užduočių bankas. 
Metinės klasių pažangumo ataskaitos.

3. 
Ugdymo(si) 
procesas 

3.1. Ugdymo(si) 
planavimas

2 2,5 ↑ 1. 2019-2020 m. m. 77 % mokytojų dirbo su ZOOM platforma.  
2020-2021 m. m. investavus į mokytojų kvalifikaciją, 100 % 
mokytojų išmoko dirbti  ZOOM , 50 % – Google for Education 
platforma. (Sąsaja su 1.2. rodikliu).
2. Ema ir Eduka platformos padėjo mokytojams planuoti užduotis 
įvairių poreikių mokiniams. Tai motyvavo ir kėlė SUP vaikų 
susidomėjimą ir pažangą  iš  lietuvių k. ir matematikos dalykų: 
2020-2021 m. m. 3-4 kl. 13,8 % , 5-10 kl. -18,47 %. 2019-2020 m. 
m. 3-4 kl. – 11,2 %, 5-10 kl.- 16,6 %.
Šaltiniai: Tamo dienynas. Metinės klasių pažangumo ataskaitos.

3.2. Mokymosi 
lūkesčiai ir 
mokinių 
skatinimas

3 3 → 
 

1. Gamtos mokslų (fizikos, biologijos) dalyko pamokose patirtinis 
mokymasis padėjo pakelti  pažangos vidurkį: 8 kl. fizikos nuo  6,19
balo (2019-2020 m. m.) iki  6,3 balo (2020-2021m. m.); biologijos 
nuo 6,46 (2019-2020 m. m.) iki 6,92 balo (2020-2021 m. m.).
2. Ema ir Eduka platformų įsigijimas ir naudojimas motyvavo, 
skatino mokinius mokytis ir būti  įvertintiems, siekti pažangos: 
2019-2020 m. m. 42 % pradinių klasių mokinių padarė pažangą; 
2020-2021 m. m. – 90 % mokinių padarė pažangą; 7-8 kl. 2019-
2020 m. m. 58 %, 2020-2021 m. m. – 86 %.
(Sąsaja su 1.2., 2.2 rodikliais).
Šaltiniai: Tamo dienynas. Metinės klasių pažangumo ataskaitos. 

3.3. Ugdymo(si) 
organizavimas

2 2,5 ↑    1. Administracijos ir mokytojų stebėtose 72 pamokose  (iš jų 46, tai
sudaro 65 %)  fiksuota:  aktyvūs mokymosi metodai, įvairios 
mokinių veiklos (tyrinėja, kuria, sprendžia, taiko, pristato, dirba 
porose, grupėse, analizuoja, padeda kitiems).
2. 5-8 klasių mokinių apklausose vidaus įsivertinimo rodiklio –„Per
pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis“ –
augo 0,2 įverčio (nuo 2,4 iki 2,6).
3. Tikslingai naudojama įranga ir skaitmeninės priemonės leido 7-8
kl. pasiekti 100 % metinį pažangumą (2019-2020 m. m. – 96,1 %).
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Šaltiniai: Metodinių grupių susirinkimų protokolai. Mokinių 
apklausos. Klasių vadovų veiklų planai. Metinės klasių pažangumo
ataskaitos.

3.4. Mokymasis 2 2,5  ↑
  

1. Klasių pažanga augo: 2020-2021 m. m. 7 klasės metinis 
pažangumas -100 % ( 2019-2020 m. m.  – 96,1%);  2020-2021 m. 
m. ir 2019-2020 m. m. 8 kl. metinis pažangumas liko stabilus - 100
%.  (Sąsaja su 1.2. rodikliu)   
2.  Aktyvi, personalizuota mokinių veikla padėjo siekti  pažangos 7
kl.: istorijos nuo 6,75 iki 7,33, užsienio kalba (anglų) nuo  6,19 iki 
6,27, technologijų nuo 9 iki 9,67 balo. Pažanga krito: geografijos 
nuo 5,56 iki 4,80 balo; dailės nuo 7,63 iki 6,53 balo dėl 
motyvacijos ir individualių pastangų trūkumo,  atkaklumo stokos ir
mokymosi  nuotoliniu būdu. (Sąsaja su 1.2. rodikliu).
3. 6-8 klasių  mokinių  dviejų  mokslo metų  matematikos dalyko 
NMPP lygiai:
             2018-2019 m. m.                 2020-2021 m. m.
          6 kl.: A     PG   PT              8 kl.: A  PG  PT  
                     2     16     3                          -    16    5    
Šaltiniai: Tamo dienynas. Metinės klasių pažangumo ataskaitos.

3.5. (Įsi) 
vertinimas 
ugdymui

2 3 ↑ 1. Į pažangos stebėjimą, jos fiksavimą ir aptarimus įsitraukė 5-10  
kl. 2020-2021 m. m. – 71 % mokinių, 2019-2020 m. m. – 53 %.
2. 2020-2021 m. m.  67 % 5-10 kl. mokinių tėvų įsitraukė į vaikų 
asmeninės pažangos aptarimus,  2019-2020 m. m.  – 51 %. 
3. Investavus į mokytojų kvalifikacijos kėlimą 64 % 1-4 ir 5-10 
klasių stebėtose pamokose fiksuotas tinkamai organizuotas 
grįžtamasis ryšys.
Šaltiniai: Klasių vadovų veiklų planai, apklausos. 5-10 kl. mokinio
individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo forma. Stebėtų 
pamokų forma.

_________________________________________________

Mokyklos direktorė                                                                                                    Dovilė Budreckienė


