
2019–2020 m. m.

MOKYKLOS 
VEIKLOS KOKYBĖS 

ĮSIVERTINIMO 
IŠVADOS



´SRITIS   1. Rezultatai
´TEMA   1.2. Pasiekimai ir pažanga
´RODIKLIS   1.2.1. Mokinio pasiekimai ir 

pažanga



1. KLAUSIMYNO TĖVAMS 
SUDARYMAS
Darbo grupės vadovė  Ala Kirkevič
´Tatjana Chruščiova
´Oksana Filimonova
´Nadežda Prusakova
´Jelena Štangejeva



KLAUSIMYNO TĖVAMS BENDRA INFORMACIJA

Dalyvauti apklausoje buvo pakviesti 544 tėvai. 

Grįžusi klausimynų kvota sudaro 51,5%. 

Visiškai atsakė į klausimus 280 tėvų (51,5%), iš dalies – 65. 

Atsakytų klausimynų (įskaitant iš dalies atsakytus) 

skaičius – 345 arba 63,4%.



5 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS    
´1.2 - Mano vaikas rimtai žiūri į mokymąsi, stengiasi daryti

asmeninę pažangą. (3,3)
´1.14 - Manau, kad mūsų mokykla tinkamai parengia tolesniam

mokymuisi/studijoms. (3,2)
´1.1 - Apskritai esu patenkintas(-a) savo vaiko mokymosi

rezultatais. (3,2)
´1.4 - Manau, jog mano vaiko ugdymas atitinka jo mokymosi

galimybes ir gebėjimus. (3,2)
´1.3 - Mano vaikas mokykloje turi visas galimybes išmokti tai,

ko reikia. (3,1)



5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS

´1.11 – Mokytojai su manimi/mumis aptaria vaiko mokymosi
pasiekimus, tikslus ir mano vaikui keliamus lūkesčius. (2,8)

´1.12 – Mokytojai skiria daug dėmesio vaiko atsakomybės už savo
veiksmus ir mokymosi rezultatus didinimui. (2,9)

´1.7 – Pamokose vaikas skatinamas kelti sau mokymosi tikslus,
planuoti savo darbą. (2,9)

´1.6 – Mano vaikui mokytojai per pamoką asmeniškai pasako, ko
reikėtų, kad mokytųsi geriau, sėkmingiau. (2,9)

´1.9 – Mano vaikui mokymosi krūvis ir tempas yra optimalus. (3,0)



IŠVADOS
Stipriosios pusės:
´80% tėvų mano, kad vaikai yra motyvuojami siekti gerų mokymosi

rezultatų.
´78% tėvų teigia, kad mokytojas padeda vaikui, jeigu mokantis jam

kyla sunkumų.
´Pagal 77% tėvų nuomonę daugelis mokytojų stengiasi, kad klasė

išmoktų, suprastų ir sudėtingus dalykus.
´73% tėvų sutinka, kad pamokose vaikas skatinamas kelti sau

mokymosi tikslus, planuoti savo darbą.
´71% tėvų mano, kad mokykloje yra geros galimybės vaikui tobulinti

meninius, sportinius gebėjimus.



IŠVADOS
Silpnosios pusės:
´37% tėvų mano, kad mokytojai per pamoką nesako vaikui
asmeniškai, ko reikėtų, kad mokytųsi sėkmingiau.
´30% tėvų nėra tikri, ar mokytojai skiria daug dėmesio vaiko
atsakomybės už savo veiksmus ir mokymosi rezultatų didinimą.
´36% tėvų teigia, jog mokytojai neaptaria su jais vaiko mokymosi
pasiekimų, tikslų ir vaikui keliamų lūkesčių.
´ Daugeliui tėvų (69%) rūpi ir yra įdomus mokyklos gyvenimas.
Tačiau 29% tėvų pripažįsta, jog jie tik kartais domisi tuo, kas vyksta
mokykloje, o 2% tėvų mažai domina mokyklos veikla.



SIŪLYMAI
´Suteikti veiksmingą grįžtamąjį ryšį kiekvienam mokiniui: laiku ir

konkrečiai informuoti apie tai, ką jis daro taisyklingai ar netaisyklingai;
nukreipti mokinių dėmesį į konkrečius pasiekimus ir aiškinti, kaip
grįžtamasis ryšys gali padėti jiems judėti pirmyn, siekiant galutinio
tikslo.

´Siekiant suformuoti atsakomybės už savo mokymąsi jausmą ir
pagerinti mokymosi rezultatų kokybę, skatinti aktyvų mokinių
dalyvavimą jų pačių mokymosi procese: bendradariavimą, įsivertinimą
ir vieni kitus vertinimą, keitimąsi nuomonėmis ir komentarais.

´Tobulinti tėvų ir mokytojų tarpusavio bendradarbiavimą, ieškoti tokių
bendradarbiavimo formų, kurios padėtų veiksmingai teikti grįžtamąjį
ryšį, laiku aptarinėti ne tik vaiko pasiekimus ir sunkumus, bet ir tikslus
bei vaikui keliamus lūkesčius.

´Skatinti tėvus aktyviau įsijungti į mokyklos veiklą.



2. KLAUSIMYNO MOKINIAMS SUDARYMAS

Darbo grupės vadovė  Aušra Pakalkienė
´Diana Grigaravičienė
´Aleksandra Urbanovič
´Jolanta Paukštienė
´Lina Meškauskienė



KLAUSIMYNO MOKINIAMS BENDRA
INFORMACIJA

Iš viso pakviestų DALYVIŲ SKAIČIUS: 400

VISIŠKAI atsakyti klausimynai: 153

Iš dalies atsakyti klausimynai: 4

Atsakytų klausimynų  (įskaitant iš dalies atsakytus) skaičius: 
39.3%



5 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS



5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS



IŠVADOS
STIPRIOSIOS PUSĖS
§ 94% apklaustų mokinių „ko gero sutinka“ ar „visiškai sutinka“ su teiginiu

„Aš jaučiu atsakomybę už savo mokymąsi“; vertė 3,5
§ 91% mokinių „ko gero sutinka“ ar „visiškai sutinka“ su teiginiu

„Remdamasis vertinimo rezultatais, analizuoju ir koreguoju savo
mokymąsi“; vertė 3,2

§ 83% mokinių „ko gero sutinka“ ar „visiškai sutinka“ su teiginiu „Aš moku
planuoti savo laiką“; vertė 3,1

§ 86% mokinių „ko gero sutinka“ ar „visiškai sutinka“ su teiginiu „Tai, ką
sužinau naujo, stengiuosi apmąstyti, susieti su tuo, ką jau žinau“; vertė
3,1

§ 76% mokinių „ko gero sutinka“ ar „visiškai sutinka“ su teiginiu
„Gimnazijoje yra geros galimybės išmokti tai, ko man reikia“ ; vertė 3,1



IŠVADOS
Silpnosios PUSĖS
§ 38% mokinių „ko gero nesutinka“ ar „visiškai nesutinka“ su teiginiu „Aš noriai
dalyvauju savo klasės gyvenime ir gimnazijos renginiuose“ ; vertė 2,7

§ 37% mokinių „ko gero nesutinka“ ar „visiškai nesutinka“ su teiginiu „Gimnazija
padeda pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir tobulintinas puses“ vertė 2,9

§ 19% mokinių „ko gero nesutinka“ ar „visiškai nesutinka“ su teiginiu „Apskritai esu
patenkintas savo mokymosi rezultatais; vertė 3,0

§ 25% mokinių „ko gero nesutinka“ ar „visiškai nesutinka“ su teiginiu „Aš domiuosi
naujausiais mokslo, technikos pasiekimais, kultūriniais ir sporto įvykiais; vertė 3,0

§ 22% mokinių „ko gero nesutinka“ ar „visiškai nesutinka“ su teiginiu „Mano
pasiekimai (įvertinimai) atitinka mano mokymosi pasiekimų lūkesčius ; vertė 3,0



SIŪLYMAI
§ Klasės auklėtojams ir dalykų mokytojams skatinti/motyvuoti/rasti būdų

kuo daugiau mokinių įtraukti į savo klasės gyvenimą ir dalyvavimą
gimnazijos renginiuose.

§ organizuoti daugiau pamokų/renginių/edukacinių išvykų, susijusių su
naujaisiais mokslo, technikos pasiekimais, kultūriniais ir sporto įvykiais.

§ stebint VAIKO INDIVIDUALIĄ PAŽANGĄ, skatinti JO asmeninę ūgtį,
ugdymo procese stiprinti formuojamąjį, ugdymuisi padedantį grįžtamąjį
ryšį ir pagalbą teikiantį vertinimą.



3. DOKUMENTŲ ANALIZĖ 

Darbo grupės vadovė  Aušra Gaidamavičienė
´Ana Ivanova
´Jelena Kižina
´Irina Petkevič
´Kristina Statulevičienė
´Beata Bartosikienė



Tikslas. Remiantis 2018-2019 m. m. ir 2019-2020 m. m.  
gimnazijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais,  
išnagrinėti, kokiuose miesto, šalies renginiuose, akcijose, 
konkursuose dalyvauja mokiniai ir kokie dalyvių pasiekimai. 

Metodas. Dokumentų analizė.



Veiklos rodiklio analizė

Darbo grupė veiklos rodikliui apie mokinių
dalyvavimą miesto, šalies renginiuose, akcijose,
konkursuose nagrinėti rėmėsi šiais vertinimo šaltiniais:
2018–2019 m. m. ir 2019–2020 m. m. gimnazijos mėnesio
renginių planu, gimnazijos metine veiklos programa,
mokytojų tarybos, metodinių grupių veiklos (programos,
posėdžių protokolai) dokumentais.



















EDUKACINIAI KONKURSAI „OLYMPIS“

1–12 klasių mokiniai gali išbandyti savo jėgas net devyniuose konkursuose:
anglų k., lietuvių k., matematikos, fizikos, informacinių technologijų, chemijos,
biologijos /pasaulio pažinimas, geografijos ir istorijos. Konkursų „OLYMPIS“
pagrindinis siekis – sudominti mokinius mokomuoju dalyku ir skatinti mokinių
mokymosi motyvaciją. Tai nėra olimpiada. Konkursuose yra įvairaus sudėtingumo
užduočių pagal mokomąją programą, todėl juose pasitikrinti žinias gali visi mokiniai.
Konkursai vyksta du kartus per mokslo metus – lapkritį (Rudens sesija) ir kovą
(Pavasario sesija).

2018–2020 m. dalyvavo gausus būrys 1–0 klasių mokinių, kurie savo jėgas
išbandė anglų k., lietuvių k., matematikos, fizikos, informacinių technologijų,
biologijos, geografijos ir istorijos konkursuose.
Dalyvavimas OLYMPIS konkursuose suteikė mokiniams galimybę pasitikrinti dalyko
(–ų) žinias, lavino darbo kompiuteriu įgūdžius. Reikia pažymėti, kad dauguma
mokinių rinkosi dalyvauti daugiau nei 2 (iki 7) edukaciniuose konkursuose.





IŠVADOS

1. Mokinių dalyvavimas miesto, šalies renginiuose, olimpiadose, 
akcijose, edukaciniuose ir kūrybiniuose konkursuose ir pasiekti 
rezultatai:

1.1. suteikė  galimybes atsiskleisti skirtingų gebėjimų mokiniams;
1.2. stiprino mokinių savivertę , kūrybiškumą, 

savarankiškumą bei sąmoningumą;
1.3. sudarė sąlygas pakartoti ir įtvirtinti dėstomo (–ų)  dalyko 

(–ų)  medžiagą;
1.4. išplėtė mokinių dalyko (–ų) , kultūrines kompetencijas;
1.5. paįvairino mokymosi procesą.



IŠVADOS
2.    Mokytojai pastebi, pripažįsta  individualius mokinių pasiekimus 
ir skatina kiekvieną mokinį  dalyvauti miesto, šalies renginiuose, 
akcijose, konkursuose. 
3.    Edukacinių  konkursų organizavimas  internetinėje erdvėje 
skatino  informacinių technologijų naudojimą ugdymo procese ir 
lavino  darbo kompiuteriu įgūdžius.
4.Itin svarūs mokyklos mokinių pasiekimai dalykinių konkursų,
olimpiadų
respublikiniuose ir tarptautiniuose etapuose.
5. Aktyvesni yra jaunesniųjų klasių mokiniai.



SIŪLYMAI

1. Tęsti kryptingą mokinių  veiklą,  padedančią  pastebėti kiekvieno  
vaiko  potencialą bei  sudarančią puikias sąlygas jam save atrasti,  
išaugti, subręsti ir realizuoti savo polinkius dalyvaujant miesto, 
šalies renginiuose, olimpiadose, akcijose.

1. Skatinti  mokinius dalyvauti įvairiuose šalies ar miesto 
organizuojamuose edukaciniuose konkursuose ir plačiau  skleisti 
informaciją apie juos, taip keliant mokymosi motyvaciją, pagarbą 
kiekvienam mokiniui.



4. KLAUSIMYNO MOKYTOJAMS SUDARYMAS

Darbo grupės vadovė  Inga Kulienė
´Tatjana Anufrijeva
´Galina Kuzborska
´Aleksej Peržu
´Džiuginta Poškutė
´Tatjana Trušakova



KLAUSIMYNO MOKYTOJAMS BENDRA 
INFORMACIJA

´ Iš viso pakviesta respondentų: 90

´Visiškai atsakyti klausimynai : 60

´ Iš dalies atsakyti klausimynai: 3

´Atsakytų klausimynų (įskaitant iš dalies atsakytus) skaičius: 70%



5 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS 

´ 2.1 – Mūsų mokykla mokiniams teikia tikrai kokybišką išsilavinimą. 3,7
´ 2.4 – Mokytojas nuolat stebi mokinių mokymąsi ir jiems suteikia grįžtamąją 

informaciją apie jų pažangą ir pasiekimus. 3,6
´ 2.7 – Mokytojas informuoja mokinių tėvus ar globėjus, kitus mokytojus apie 

mokinio pasiekimus, jo mokymąsi, reikalingą konkrečią pagalbą, aptaria su 
tėvais ar globėjais tolesnius ugdymo planus. 3,6

´ 3.1 – ..tinkamai informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus kaupimo 
sistemai. 3,5

´ 2.2 – Mūsų mokykloje yra veiksminga mokinių skatinimo sistema. 3,4



5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS

´2.8 – Mūsų mokykloje mokiniai pastoviai analizuoja savo 
pažangą. 3,1

´3.5 – ...skiriamas dėmeys mokinių mokymui planuoti ir 
efektyviai naudoti savo laiką. 3,2

´3.3 – ... skiriamas dėmesys mokinių mokymosi mokytis 
gebėjimų plėtojimui. 3,3

´ 2.3 – Ugdymo procese vyrauja mokytis padedantis vertinimas. 
3,3

´ 2.6 – Ugdymo procese diferencijuojamos užduotys mokiniams 
pagal jų gebėjimus. 3,3



IŠVADOS

´ mūsų mokykla mokiniams teikia tikrai kokybišką išsilavinimą
su teiginiu visiškai sutiko 41 respondentas - 68% apklaustųjų; 

klausimo vertė 3,7;
´ mokytojas nuolat stebi mokinių mokymąsi ir jiems suteikia 

grįžtamąją informaciją apie jų pažangą ir pasiekimus; 
su teiginiu visiškai sutiko 39 respondentai - 64% apklaustųjų; 

klausimo vertė 3,6;



IŠVADOS
´ mokytojas informuoja mokinių tėvus ar globėjus, kitus mokytojus apie 

mokinio pasiekimus, jo mokymąsi, reikalingą konkrečią pagalbą, aptaria 
su tėvais ar globėjais tolesnius ugdymo planus; su teiginiu visiškai sutiko 
36 respondentas – 59% apklaustųjų; klausimo vertė 3,6;

´ mūsų mokykloje mokiniai pastoviai analizuoja savo pažangą; su teiginiu 
visiškai sutiko 25 respondentas – 15% apklaustųjų; klausimo vertė 3,1;

´ ... skiriamas dėmesys mokinių mokymui planuoti ir efektyviai naudoti 
savo laiką su teiginiu visiškai sutiko 19 respondentų – 32% 
apklaustųjų; klausimo vertė 3,2;



IŠVADOS

´ skiriamas dėmesys mokinių mokymosi mokytis gebėjimų plėtojimui su 
teiginiu visiškai sutiko 22 respondentai – 37% apklaustųjų; klausimo vertė 
3,3;

´ ugdymo procese vyrauja mokytis padedantis vertinimas su teiginiu visiškai 
sutiko 21 respondentas – 34% apklaustųjų; klausimo vertė 3,3;

´ ugdymo procese diferencijuojamos užduotys mokiniams pagal jų gebėjimus 
su teiginiu visiškai sutiko 22 respondentai – 37% apklaustųjų; klausimo 
vertė 3,3;

´



SIŪLYMAI

´skatinti mokinius pastoviai analizuoti savo pažangą;
´mokyti mokinius planuoti ir efektyviai naudoti savo laiką;
´plėtoti  mokinių mokymosi mokytis gebėjimus;
´siekti, kad ugdymo procese vyrautų  mokytis padedantis 

vertinimas;
´ugdymo procese diferencijuoti užduotis mokiniams pagal jų 

gebėjimus.



5. MOKINIO PAŽANGOS ĮSIVERTINIMO 
ANALIZĖ

Darbo grupės vadovė  Elena Obolskaya
´Jekaterina Bezumenko
´Irina Jermak
´Natalija Rezničenko
´Marina Udinceva



Darbo grupė atliko mokinių pažangos įsivertinimo analizę 
nagrinėdama mokinių pildomą „Pažangos įsivertinimo aplanką“.

Kiekvieno pusmečio pradžioje mokiniai klasės valandėlės metu 
įsivertina savo individualius ugdymosi poreikius bei galimybes. 
Moksleiviai pildo „Asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo lentelę“ 
įrašydami planuojamus kiekvieno mokomojo dalyko pusmečio 
įvertinimus. Pusmečio pabaigoje mokiniai palygina realius rezultatus 
(įvertinimus) su planuotais. Darbo grupė analizavo 2017–2018 m. m., 
2018–2019 m. m., ir 2019–2020 m. m. 1 pusmečio rezultatus









Įsivertindami savo asmeninę pažangą mokiniai taip pat pildo „Asmeninės pažangos pokyčio 
lentelę“. Šioje lentelėje mokiniai palygina kelių metų savo visų dalykų metinius įvertinimus. 
Bendra apžvalginė analizė parodo, kad:



IŠVADOS, SIŪLYMAI

1.Ir toliau pildyti „Pažangos įsivertinimo aplanką“, stebėti mokinių 
asmeninę pažangą bei fiksuoti asmeninės pažagos pokytį yra labai 
naudingas instrumentas mokinių ugdymosi planavimo įgūdžiams lavinti 
bei bendrosioms mokymosi kompetencijoms ugdyti. Mokiniai geba 
prisiimti atsakomybę už mokymosi rezultatus.
2. Situacijoje, kai realūs įvertinimai yra žemesni už planuotus pusmečio 
pradžioje – klasių vadovams pasiūlyti mokiniams parengti detalųjį 
individualų ugdymosi pasiekimų gerinimo bei mokymosi spragų 
šalinimo planą, suderinti jį su dalykų mokytojais.
3. Klasių vadovams individualių pokalbių su mokinių tėvais metu nuolat 
aptarti mokinio daromą pažangą bei analizuoti pažangos pokytį.



6. DOKUMENTŲ ANALIZĖ 

Darbo grupės vadovė  Vera Savčenko
´Tatjana Atabajeva 
´Alina Voinova
´Olga Didžiulienė
´Irina Lukaševič
´Jūratė Skrickienė
´Marina Žukova



ANALIZUOJAMI DOKUMENTAI IR VEIKLA

• Vilniaus Aleksandro Puškino mokyklos veiklos planas

• Neformaliojo ugdymo užsiėmimai 2018–2019 m.m.

• Neformaliojo ugdymo klasės vadovų aplankas (lentelė: lanko būrelį –
gimnazijoje, lanko būrelį – miesto neformaliojo ugdymo įstaigoje) 

• Klasės vadovų bei mokytojų dalykininkų organizuojamų edukacinių veiklų, 
išvykų suvestinė.

• Edukacinių veiklų, išvykų pagal „Kultūros paso” programą suvestinė.

• Mokyklos metodinių būrelių organizuojamų neformaliojo švietimo renginių 
suvestinė (dalykų savaitės, konkursai, renginiai ir kt.)



IŠVADOS
• vykdant neformalųjį švietimą, ugdoma bendrųjų mokinių kompetencijų, tautinės ir 

pilietinės savimonės, pagarbos gyvenamajai aplinkai ir savo šaliai, supažindinama 
su bendruomenės ir tautos tradicijomis, kitų tautų kultūrinėmis vertybėmis.

• neformaliojo ugdymo veiklą vykdo visų bendrojo ugdymo dalykų mokytojai, 
bendradarbiaudami tarpusavyje, su klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), 
socialiniais partneriais.

• Nuolat vykdomos neformaliojo švietimo programos bei renginiai padeda orientuoti 
mokinius į mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinę, iniciatyvumo ir 
kūribingumo, asmeninę bei dalykinę kompetencijų ugdymą ir sėkmingos 
asmenybės konstravimą



IŠVADOS
• Turiningai praleidžiamas laikas. Gimnazijoje sėkmingai kuriamos alternatyvios mokymosi 

erdvės, padedančios spręsti popamokinio užimtumo problemas.

• Įgyjama bendravimo ir bendradarbiavimo patirties, , ugdomi demokratinio gyvenimo pagrindai.

• Dalyvaujama įvairiuose projektuose, bendraujant ir bendradarbiaujant su tėvais, globėjais, 
kitomis švietimo įstaigomis bei cocialiniais partneriais

• Įgyjama galimybė dalyvauti įvairiuose projektuose.

• Būrelių vadovai nuolat supažindina bendruomenę su mokinių pasiekimais, organizuojant
parodas, koncertus, spartakiadas, varžybas ir kitus renginius.

• sudaromos visos sąlygos vaiko kompetencijoms ugdytis per pasirinktą veiklą, siūlomos veiklos
ir būdai yra prieinami visiems mūsų mokykloje besimokantiems mokiniams pagal amžių, turimą
patirtį nepriklausomai nuo socialinės padėties;



IŠVADOS
´ MOKINIAI:

• Jaučiasi priklausantys mokyklos bendruomenei;

• Savivalda grindžiama dialogo ir tarimosi kultūra, mokinių teise inicijuoti, priimti 
ir įgyvendinti sprendimus ir kurti mokyklos gyvenimą. 

• Plačiai vykdoma veikla, kuri dažnai turi tęstinumą (įtraukiami ivairių klasių 
mokiniai);

• Kultūriniai ir pramoginiai renginiai tampa mokyklos tradicija;

• neformaliojo ugdymo veikla (įvairiapusę pagalbą mokiniams išnaudojant naujų 
technologijų galimybes) orientuojama į mokinių pasiekimų gerinimą;



IŠVADOS
• Ugdymo diferencijavimas Gimnazijoje įgyvendinamas suteikiant galimybę

vaikams pagal amžių, gebėjimus ir polinkius rinktis ir gilintis į šiuos dalykus: 
matematikos ir gamtos mokslų, kalbų, menų, sporto.

• Mokiniai renkasi ekonomiką, braižybą, geografiją, retoriką (viešojį kalbą) 
informacines technologijas, istorijos, kalbų, modulius, kurių programos leidžia
tobulinti bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas. Gimnazijoje sudarytos visos
galimybės įvairiapusei meninei raiškai ir sportui. 

• Mokiniai jau pradinėse klasėse gali rinktis ir realizuoti savo gebėjimus dailės, 
choreografijos, teatro, muzikos ir sporto būreliuose. Šių sričių mokinių
pasiekimai žinomi ne tik mieste, bet ir respublikoje



SIŪLYMAI

• Dera ir toliau sudaryti palankias sąlygas mokiniams  dalyvauti įvairiose 
neformaliojo švietimo veiklose.

• Dera ir toliau sudaryti sąlygos vaikų kompetencijoms ugdyti per pasirinktą 
veiklą. Veiklos ir būdai yra prieinami visiems vaikams pagal amžių, 
išsilavinimą, turimą patirtį.

• Aktyvinti neformaliojo ugdymo veiklą.

• Įtraukti  mokinius į neformaliojo švietimo programų, renginių 
organizavimą, planavimą, realizavimą. Skatinti išreikšti savo nuomonę, 
pasiūlymus.



SIŪLYMAI

• Kiekvienų mokslo metų pabaigoje bendradarbiaujant su gimnazijos mokinių tėvais
bei savivaldos institucijomis,  analizuoti ir įvertinti metų neformaliojo švietimo 
programų aktualumą ir efektyvumą vykdant mokinių ir tėvų/globėjų apklausą, 
kurios rezultatų pagrindu įvertinti ateinančių mokslo metų mokinių neformaliojo
švietimo poreikius, juos tikslinti mokslo metų pradžioje ir, atsižvelgiant į juos, 
siūlyti neformaliojo švietimo programas

• Skirstant neformaliojo švietimo valandas atsižvelgti į šiuos kriterijus: 

ü mokinių poreikius ir tėvų pageidavimus (atlikto tyrimo duomenimis); 

ü pedagogų kvalifikaciją ir gebėjimą vykdyti kokybišką popamokinę veiklą; 

ü Gimnazijos tikslus, uždavinius bei neformalaus ugdymo pobūdžio dermę. 



7.DOKUMENTŲ ANALIZĖ 
(PUPP, ANGLŲ KALBOS LYGIO NUSTATYMAS)

Darbo grupės vadovė  Lilija Tvorgal
´Ana Barbarovič
´Irena Celencevičienė
´Alevtina Gromyka
´Ana Gudeliun
´Lija Tavdgiridze
´Ana Novickaja 



Mokinių pasiekimai ir pažanga

PUPP gimtoji (rusų) kalba ir literatūra
10 klasė



Gimtosios kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų 
patikrinimo 2017/2018 ir 2018/2019 m.m. rezultatų analizė

Metai Aukštesnysis
A. (9-10)

Pagrindinis
Pg. (6-8)

Patenkinamas
Pt. (4-5)

Nepatenkinamas
Npt. (1-3)

Atleistas Neatvyko

2018 15
30,62%

29

59,18%

5

10,2%

0 0 0

2019 12

37.5%

18

56.25%

2

6,25%

0 0 0



Gimtosios kalbos PUPP rezultatų analizė

AukštesnysisPagrindinis Patenkinam
as Npt.

2017/18 15 29 5 0
2018/19 12 18 2 0
Столбец1

15

29

5

0

12

18

2
0

2017/18 2018/19



IŠVADOS

´2018–2019 m. m. gimtosios kalbos pagrindinio ugdymo 
pasiekimų patikrinime dalyvavo mažiau mokinių, negu 
2017–2018 m. m. Sumažėjo mokinių, pasiekusių 
patenkinamą lygį, skaičius ir mokinių, pasiekusių 
pagrindinį pasiekimų lygį, skaičius. Aukščiausią lygį 
pasiekusių mokinių skaičius išlieka didžiausias.



SIŪLYMAI

´Daugiau dėmesio skirti skaitymui, skaitomo 
teksto suvokimui, gimtosios kalbos rašybai, 
praktiniam darbui.



Mokinių pasiekimai ir pažanga

PUPP matematika 10 klasė



PUPP matematika 10 klasė

Įvertinimas 2017–2018 
m. m.

2018–2019 
m. m.

A. (9-10) 5 1
Pg. (6-8) 15 13
Pt. (4-5) 25 16

Npt. (1-3) 4 4
Viso: 49 34







IŠVADOS

´2018 – 2019 m.m. matematikos PUPP dalyvavo 
mažiau mokinių negu 2017 – 2018 m. m. 
Sumažėjo mokinių, pasiekusių aukščiausią 
lygį, padidėjo mokinių skaičius, pasiekusių 
nepatenkinamą ir pagrindinį lygį. Patenkinamą lygį 
pasiekusių mokinių skaičius išlieka didžiausias.



SIŪLYMAI

´Prevencinės priemonės siekiant užtikrinti geresnį mokinių 
pamokų lankomumą;

´Rengti individualius mokymo(si) planus ar modulius 
vaikams, neturintiems mokymosi motyvacijos, taikyti 
individualius ugdymo(si) metodus;

´Siūlyti pagalbą mokantis, ruošiant namų darbus;
´Stiprinti bendradarbiavimą su tėvais.



Mokinių pasiekimai ir pažanga

PUPP lietuvių kalba ir literatūra
10 klasė



Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio 
ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatų analizė

Metai
Aukštesnysis

9 - 10
Pagrindinis

6 - 10

Patenkina
mas
4 - 10

Atleistas Neatvyko

2018 4 28 15 3 0

2019 3 17 12 4 2



Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo 
pasiekimų patikrinimo rezultatų analizė



IŠVADOS

´2018 m. ir 2019 m. buvo daugiausia mokinių, pasiekusių 
pagrindinį pasiekimų lygi – 56 proc. ir 45 proc. 

´Pasiekusių aukštesnįjį pasiekimų lygį mokinių skaičius 
išlieka stabilus 2018 m. ir 2019 m. – 8 proc.

´Daugėja mokinių, pasiekusių patenkinamą pasiekimų lygį, 
skaičius: 2018 m. – 30 proc., 2019 m. – 32 proc.



SIŪLYMAI

´Daugiau dėmesio skirti skaitymui, skaitomo teksto
suvokimui, lietuvių kalbos rašybai, praktiniams
lietuvių kalbos vartojimo darbams.



Anglų kalbos lygio nustatymas 

Metai Aukščiausias 
lygis

(pasiektas B1)

Pagrindinis 
lygis

(pasiektas 
B1.1)

Patenkinamas 
lygis

(pasiektas  A2 
ir dalinai B1.1)

Viso 
dalyvavo

2017-
2018

9 15 10 34

2018-
2019

11 13 7 31





IŠVADOS

´2018–2019 m.m. anglų kalbos lygio nustatyme dalyvavo 
mažiau mokinių nei 2017–2018 m.m., tačiau procentiniai 
rodikliai rodo geresnius rezultatus: sumažėjo mokinių, 
pasiekusių patenkinamą pasiekimų lygį, skaičius ir išaugo 
mokinių, pasiekusių aukščiausią pasiekimų lygį, skaičius. 
Pagrindinį lygį pasiekusių mokinių skaičius išlieka 
didžiausias.



LYGIO PRISKYRIMAS
STIPRIŲJŲ IR TOBULINTINŲ PUSIŲ NUSTATYMAS

Veiklos sritis, 
tema, rodiklis 

Vertini- 
mo lygis 
(4;3;2;1) 

                                  Išvados 

Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

1.  Rezultatai 
1.2. Pasiekimai ir 
pažanga 
Rodiklis   1.2.1. 
Mokinio pasiekimai 
ir pažanga 

3 1. 94%  apklaustų mokinių jaučia 
atsakomybę už savo mokymąsi . 

2. 91%  apklaustų mokinių 
,remdamiesi vertinimo rezultatais, 
analizuoja ir koreguoja savo 
mokymąsi. 

3. 80% tėvų mano, kad vaikai yra 
motyvuojami siekti gerų mokymosi 
rezultatų. 

4. 78% tėvų teigia, kad mokytojas  
padeda vaikui, jeigu mokantis jam 
kyla sunkumų.  

 

 

 

 
 

1. 38% mokinių nenoriai 
dalyvauja savo klasės 
gyvenime ir mokyklos 
renginiuose. 

2. 37% mokinių nemano, kad  
gimnazija padeda pažinti 
save, suprasti savo stipriąsias 
ir tobulintinas puses. 

3. 37% tėvų visiškai sutinka 
arba iš dalies sutinka , kad 
mokytojai per pamoką nesako 
vaikui asmeniškai, ko reikėtų, 
kad mokytųsi sėkmingiau. 

4. 36% tėvų teigia, jog 
mokytojai neaptaria su jais 
vaiko mokymosi pasiekimų, 
tikslų ir vaikui keliamų 
lūkesčių.  

 



SIŪLYMAI
1. Suteikti veiksmingą grįžtamąjį ryšį kiekvienam mokiniui: laiku ir konkrečiai informuoti 

apie tai, ką jis daro tinkamai, skatinti jo asmeninę ūgtį; nukreipti mokinio dėmesį į 
konkrečius pasiekimus ir aiškinti, kaip grįžtamasis ryšys gali padėti jam judėti pirmyn, 
siekiant galutinio tikslo.

2. Siekiant suformuoti atsakomybės už savo mokymąsi jausmą ir pagerinti mokymosi 
rezultatų kokybę, skatinti aktyvų mokinių dalyvavimą jų pačių mokymosi procese: 
bendradariavimą, įsivertinimą ir vieni kitų vertinimą, keitimąsi nuomonėmis ir 
komentarais.

3. Tobulinti tėvų ir mokytojų  tarpusavio bendradarbiavimą, ieškoti tokių bendradarbiavimo 
formų, kurios padėtų veiksmingai teikti grįžtamąjį ryšį, laiku aptarti ne tik vaiko 
pasiekimus ir sunkumus, bet ir tikslus bei vaikui keliamus lūkesčius.

4. Skatinti tėvus aktyviau įsijungti į mokyklos veiklą.
5. Klasės auklėtojams ir dalykų mokytojams skatinti, motyvuoti, rasti būdų  kuo daugiau 

mokinių įtraukti į savo klasės gyvenimą ir dalyvavimą gimnazijos renginiuose. 


