
UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJA 

 

REZULTATAI 

PASIEKIMAI IR PAŽANGA 

MOKYKLOS PAŽANGUMAS 

Klasė Mok. 
Skaičius 

Pažangumas Vidurkis Perkelta į 
aukštesnę 

klasę 

Pasiliko 
kartoti 
kursą 

Išvykę 
mokiniai 

Baigė 
nepatenkinamai 

1 klasė 15 100 0 0 0 0 0 

2 klasė 15 100 0 0 0 0 0 

3 klasė 18 100 0 0 0 0 0 

4 klasė 19 100 0 0 0 0 0 

1-4 klasės 67 100 0 0 0 0 0 

5 klasė 13 100 8,15 0 0 1 0 

6 klasė 11 100 8,08 0 0 0 0 

7 klasė 16 100 7,51 0 0 2 0 

8 klasė 25 100 7,81 0 0 2 0 

5-8 klasės 65 100 7,89 0 0 5 0 

9 klasė 23 100 7,25 0 0 3 0 

10 klasė 19 100 7,67 0 0 0 0 

9-10 klasės 42 100 7,46 0 0 3 0 

11 klasė 18 100 7,92 0 0 9 0 

12 klasė 13 100 7,14 0 0 0 0 

11-12 klasės 31 100 7,53 0 0 9 0 

Iš viso 
mokykloje: 

205 100 5,72 0 0 17 0 



 

 Mokinių skaičius. 

1-4 ir 5-8 klasėse mokinių skaičius labai panašus. Atitinkamai 67 (1-4 kl.) ir 65 (5-8 kl.) 

Imant 9 -10  ir 11 -12 klases mokinių atitinkamai yra 42 ir 31. 

Mokinių mažėja, tačiau jei lygintume 1-4 ir 5-8 klases matome, kad mažėjimas stabilizavosi t.y. pradinėse klasėse vaikų yra panašiai ( 

netgi dviem daugiau ) kaip ir  5-8  klasėse. 

 Pažangumas. 

Dar vienas teigiamas rodiklis, kad mokinių pažangumas yra 100% visose klasėse. 

  Vidurkis. 

Lygindami mokinių vidurkius matome, kad 5-8 klasių mokinių vidurkiai yra didžiausi t.y. 7,89.  

9-10 klasių – 7,46, o 11-12 – 7,43. 

Matome, kad 9-10 klasių mokinių vidurkis yra mažesnis nei 5-8 klasių, o 11-12 klasių mokinių vidurkis nors ir mažesnis už 5-8 klasių, 

bet aukštesnis nei 9-10 klasių. Tai rodo, kad vidurinį ugdymą renkasi motyvuoti mokiniai. 

 Perkelta į aukštesnę klasę. Pasiliko kartoti kurso. Baigė nepatenkinamai. 

Dar vienas teigiamas mokyklos pliusas yra tai, kad visi mokiniai perkelti į aukštesnę klasę. Nėra mokinių paliktų kartoti kursą arba 

baigusiu nepatenkinamai. 

 

PAŽANGUMAS- LANKOMUMAS 

Eil. Nr. Klasė Mokinių sk metų 
pradžioje. 

Mokinių sk metų 
pabaigoje. 

Atvyko Išvyko Bendras pažangumas 

Viso baigė % 

1 1 15 15 0 0 15 100 



2 2 15 15 0 0 15 100 

3 3 18 18 0 0 18 100 

4 4 19 19 0 0 19 100 

1–4 klasių 67 67 0 0 67 100 

5 5 13 12 0 1 12 100 

6 6 11 11 0 0 11 100 

7 7 16 16 0 0 16 100 

8 8 25 25 0 0 25 100 

9 Ig 23 22 0 1 22 100 

10 IIg 19 19 0 0 19 100 

5–10 klasių 107 105 0 2 105 100 

11 IIIg 18 18 0 0 18 100 

12 IVg 13 13 0 0 13 100 

11-12 klasių 31 31 0 0 31 100 

Viso: 205 203 0 2 203 100 

 

Pašalinta Kurso kartojimas Viso praleista pamokų Pateisintų Nepateisintų 

0 0 515 515 0 

0 0 483 483 0 

0 0 277 277 0 

0 0 319 311 8 

0 0 1594 1586 8 

0 0 234 234 0 

0 0 708 662 46 

0 0 364 331 33 



0 0 616 556 60 

0 0 1163 1102 61 

0 0 919 765 154 

0 0 4004 3650 354 

0 0 918 801 117 

0 0 938 759 179 

0 0 1856 1560 296 

0 0 7454 6796 658 

 

2019-2020 mokslo metų pažangumo ir lankomumo ataskaitos analizė. 

 

Lyginant mokinių pažangumą matome, kad daugiausiai mokinių besimokančiu aukštesniuoju lygiu yra pradinėse klasėse t.y. 1-4 . 

Aukštesniuoju lygiu besimokančių mokinių yra 21 (11 mergaičių ir 10 berniukų).  

5-10 klasėse aukštesniuoju lygiu mokosi tik 3 mokiniai (2 mergaitės ir 1 berniukas). 

11-12 klasėse besimokančiu aukštesniuoju lygiu nėra. 

Pagrindiniu lygiu daugiausiai mokosi 5-8 klasių mokiniai. Jų yra 30 (19 mergaičių ir 11 berniukų) . 

Nemažai pagrindinių lygiu mokosi ir 1-4 klasėse. Jų yra 28 ( 17 mergaičių ir 11 berniukų). 

11 klasėse pagrindiniu lygiu mokosi 6 mokiniai (4 mergaitės ir 2 berniukai). 

Iš 12 klasės mokinių nė vienas nesimoko pagrindinių lygiu. 

Patenkinamu lygiu daugiausiai besimokančiųjų 5-8- klasėse – 73. 

1-4 tokių mokinių yra 34, o 11-12 – 25. 

Išnagrinėjus ataskaita galimą teigti, kad mokykloje daugiausiai besimokančiu patenkinamu lygiu, o mažiausiai aukštesniuoju lygiu, 

tačiau džiugina tai, kad nėra mokinių besimokančiu nepatenkinamu lygiu.  

Kalbant apie praleistas pamokas, matome, kad daugiausiai pamokų praleidžia ir daugiausiai jų nepateisintų yra 9 -10 klasėse: 

9 klasė -1163 (nepateisinta 61) 

10 klasė – 919 (nepateisinta 154) 

11 klasė – 859 (nepateisinta 110) 

12 klasė – 1797 (nepateisinta 289) 



Mažiausiai pamokų praleido 1-4 klasių mokiniai ir jos beveik visos pateisintos: 

1-4 kl. - 1586 (8 nepateisintos) 

Viso buvo praleista 7395 pamokos iš jų 6744 pateisintos, o 651 nepateisinta. 

Iš pateiktų duomenų matome, kad geriausiai mokykla lanko 1-4 klasių mokiniai, o prasčiausiai 9-12 klasių mokiniai. 

 

MOKINIŲ SKAIČIAUS POKYTIS PAGAL LYGIUS 

 

 

Klasių 

koncentrai 

Mokinių skaičius 

 

Aukštesniuoju lygiu Pagrindiniu lygiu Patenkinamu lygiu 

Mokslo 

mtai 

2018/2019 2019/2020 2018/2019 2018/2019 2018/2019 2018/2019 2018/2019 2018/2019 

1-4 62 67 20 20 18 20 24 27 

5-8 77 65 7 8 25 27 45 30 

Ig-IIg 44 42 2 2 14 14 28 26 

IIIg- IVg 28 31 0 0 12 12 16 19 

 

  Iš pateiktų duomenų matyti, kad 1 - 4 klasėse, lyginant pagal mokslo metus 2018 -2019 ir 2019 – 2020 bei mokinių skaičių pokytis 

besimokančių pagrindiniu lygiu 0,9% yra geresnis 2019 – 2020 m. m., o patenkinamu lygiu – 1,6% didesnis. 

 5 – 8 klasėse pokytis besimokančių aukštesniuoju lygiu 3% geresnis 2019 – 2020 m. m., pagrindiniu lygiu - 9% žemesnis,  

patenkinamu lygiu - 2%  2019 – 2020m.m. mažesnis. 

 Ig – IIg klasėse pokytis yra tik besimokančių  patenkinamu lygiu 1,7% 2019 – 2020 m. m. didesnis. 

 IIIg – IVg klasėse pokytis besimokančių patenkinamu lygiu 2019 – 2020 m. m. 4.2% didesnis. 

 Kuo vyresnė klasė, tuo mokinių besimokančių aukštesniuoju lygiu skaičius mažėja. 

 Patenkinamu lygiu besimokančiųjų mokinių skaičius didėja. 

 

Klasė 5 6 Pokytis 6 7 Pokytis 

Mokslo metai 2018/2019 2019/2020  2018/2019 2019/2020  

Lietuvių k. ir lit. 7,1 6,55 0,55 5,75 5,96 0,21 

Užsieno k.  7,0 7,18 0,18 7,31 7,69 0.38 



( anglų) 

Užsieno k.  

( rusų) 

- 7,27 - 7,5 6,77 0,73 

Užsieno k.  

(vokiečių) 

- - - 7,25 8 0,75 

Istorija 7,5 7,64 0,14 7,19 7,31 0,12 

Geografija - 7,64 - 6,63 6,88 0,25 

Matematika 6,3 6,18 0,12 5,31 5,63 0,32 

Informacinės 

technologijos 

- 8,36 - 7,56 7,75 0,19 

Biologija - - - - 6,25  

Gamta ir 

žmogus 

7,4 6,64 0,76 6,56 -  

Fizika - - - - 6,44 - 

Chemija - - - - - - 

Dailė 9,9 9,64 0,26 9,19 9,25 0,06 

Muzika 9,9 9,55 0,35 9,56 9,13 0,43 

Technologijos 9,7 9,36 0,34 9,81 9,31 0,5 

Fizinis ugdymas 9,77 9,82 0,05 9,31 9,19 0,12 

 

  2019-2020 mokslo metais, lyginant su 2018-2019 mokslo metais šeštos klasės mokinių pažangumo vidurkis  aukštesnis iš užsienio 

kalbos (anglų), istorijos ir fizinio ugdymo. Septintos klasės mokinių vidurkis aukštesnis iš užsienio kalbos ( vokiečių), socialinių mokslų 

(istorijos ir geografijos), matematikos, informacinių technologijų ir dailės.  

  

Klasė 

7 8 Pokytis 8 Ig Pokytis 

Mokslo metai 2018/2019 2019/2020  2018/2019 2019/2020  

Lietuvių k. ir lit. 6,46 6,76 0,21 6,36 5,91 0,45 

Užsieno k.  

( anglų) 

7,04 6,92 0,12 6,96 6,78 0,18 



Užsieno k.  

( rusų) 

7,06 7,18 0,12 7,11 6,59 0,52 

Užsieno k.  

(vokiečių) 

7,4 7,63 0,23 5,17 6,17 1,0 

Istorija 7,19 7,16 0,03 5,96 6,57 0,61 

Geografija 6,92 6,88 0,04 6,72 6,78 0,06 

Matematika 6,12 6,52 0,4 6,24 5,78 0,46 

Informacinės 

technologijos 

7,73 8,08 0,35 7,64 6,83 0,81 

Biologija 6,62 6,88 0,26 6,6 5,83 0,77 

Fizika 6,38 6,6 0,22 6,28 6,74 0,46 

Chemija - 6,8 - 6,24 6,52 0,28 

Dailė 9,46 9,6 0,14 9,04 9,09 0,05 

Muzika 9,42 9,08 0,34 9,56 9 0,56 

Technologijos 9,65 9.2 0,45 9,24 -  

Integruotas 

technologijų 

kursas 

- - - - 9,31  

Fizinis ugdymas 9,15 9,24 0,09 9,26 9,14 0,12 

   Aštuntos klasės mokinių mokymosi vidurkis, lyginant su ankstesniais metais, žemesnis iš socialinių mokslų ( istorijos 

ir geografijos), muzikos ir technologijų.  

 I gimnazijos klasės mokinių vidurkis aukštesnis iš užsienio kalbos ( vokiečių), socialinių mokslų (istorijos ir geografijos), gamtos 

mokslų ( fizikos ir chemijos) bei dailės. 

     

Klasė Ig IIg Pokytis IIg IIIg Pokytis 

Mokslo metai 2018/2019 2019/2020  2018/2019 2019/2020  

Lietuvių k. ir lit. 6,32 6,37 0,05 5,52 6,28 0,76 

Užsieno k.  

( anglų) 

7,11 6,46 0,65 7,04 7,94 

B2 

0,9 

Užsieno k.  

( rusų) 

7 7,62 0,62 7,05 - - 



Užsieno k.  

(vokiečių) 

5,83 5,67 0,16 6,4 - - 

Istorija 6,32 7,21 0,89 6,76 8,17 1,41 

Geografija 6,58 7,58 1,0 7,08 -  

Matematika 5,58 6 0,42 4,92 6,3A 5,88B  

Informacinės 

technologijos 

7,26 7,6 0,34 6,8 7,6A 7,7 B  

Biologija 6 6,74 0,74 6,2 6,44 0,24 

Fizika 6,37 7 0,63 6,92 7,4A 6B   

Chemija 6,16 6,58 0,42 5,92 7,6 1,68 

Ekonomika - 7,79 - 7,68 - - 

Dailė 9,32 8,95 0,37 8,88 - - 

Muzika 9,16 9,26 0,1 9,48 9,93 0,45 

Technologijos - 9,53  9,6 9,93 0,33 

Integruotas 

technologijų 

kursas 

9,79 - - - - - 

Fizinis ugdymas 9,68 9,63 0,05 9,36 9,33 0,06 

Ansamblinis 

muzikavimas 

9,67 9,67 0 10 - - 

Mityba 9,78 - - - - - 

Konstrukcinės 

medžiagos 

9,4 - - - - - 

  

 2019-2020 mokslo metais, lyginant su 2018-2019 mokslo metais II gimnazijos klasės mokinių pažangumo vidurkis  aukštesnis iš 

visų mokomųjų dalykų, išskyrus užsienio kalbas ( anglų ir vokiečių), dailę ir fizinį ugdymą. 

 III gimnazijos klasės mokinių mokymosi vidurkis šiais mokslo metais žemesnis tik iš fizinio ugdymo. 

    

Klasė IIIg IVg Pokytis 

Mokslo metai 2018/2019 2019/2020  

Lietuvių k. ir lit. 5,31 5,23 0,08 



Užsieno k.  

( anglų) 

6,14B1 

8,67B2 

6B1  

7,5B2 

0,17 

1,17 

Užsieno k.  

(vokiečių) 

6 7 1 

Istorija 6,36A ;7B 6,27A; 6,5B 0,09A 0,5B 

Matematika 6,5A; 5B 5,63A; 5,2B 0,87A0,44B 

Informacinės 

technologijos 

8,25A; 7,11B 7,25A 

6,67B 

1A 

0,44B 

Biologija 6,25A; 5,6B 6,33A, 6,33B 0,08A 

0,73B 

Fizika 7A; 6,33B 7A; 8B 1,67B 

Chemija 6,71 7,86 1,15 

Muzika 9 9,17 0,17 

Statyba ir medžio 

apdirbimas 

9,7 9 0,7 

Fizinis ugdymas 9,18 9,27 0,09 

Automobilis 6,64 - - 

Ugdymas karjerai 8,86 7,43 1,43 

  

 IV gimnazijos klasės mokinių mokymosi vidurkis iš septynių mokomųjų dalykų žemesnis nei III gimnazijos klasėje: lietuvių 

kalbos ir literatūros, užsienio kalbos ( anglų), istorijos, matematikos, informacinių technologijų, statybos ir medžio apdirbimo ir ugdymo 

karjerai. 

 

METINĖ LANKOMUMO SUVESTINĖ 

 

Klasė Viso 
praleista 
pamokų 

Dėl 
ligos 

Pateisintos tėvų Dėl varžybų, 
olimpiadų, 
konkursų, 

kitų renginių 

Direktoriaus 
įsakymu 

Kitos 
priežastys 

Nepateisintos 
per metus 

Dėl 
ligos 

Kt. 
priežastys 



1 661 233 375 52 0 0 0 1 

2 656 0 594 55 0 0 0 7 

3 370 21 274 67 0 0 0 8 

4 386 326 10 16 0 0 9 25 

5 302 0 221 36 16 2 10 17 

6 764 389 198 82 6 21 10 58 

7 386 5 241 88 0 8 1 43 

8 642 348 58 110 38 9 0 79 

Ig 1224 125 759 202 0 58 13 67 

IIg 961 83 474 126 25 90 2 161 

IIIg 942 117 359 217 28 0 90 131 

IVg 948 178 241 324 0 18 0 187 

Viso: 8242 1825 3804 1375 113 206 135 784 

 

  2019 – 2020 mokslo metais mažiausiai praleido pamokų 4 klasės mokiniai, vienam mokiniui tenka 20 pamokų, 

daugiausiai – IV gimnazijos klasės mokiniai, vienam mokiniui tenka 72 pamokos.  

 Dėl ligos nepraleido pamokų 2 ir 5 klasių mokiniai. Daugiausiai sirgo 6 klasės mokiniai , vienam mokiniui tenka 35 pamokos. 

Pagal tėvų pateisinimą dėl ligos mažiausiai - 4 klasės mokiniai (0,5 pamokos vienam mokiniui), daugiausiai – 2 klasės mokiniai (40 pamokų 

vienam mokiniui).  

 Dėl kitų priežasčių mažiausiai praleido pamokų 4 klasės mokiniai( 0,8 pamokos), daugiausiai – IV g klasės mokiniai (25 pamokos). 

Dėl varžybų, olimpiadų, konkursų, kitų renginių daugiausiai praleido III g klasės mokiniai ( 1,6 pamokos vienam mokiniui).  

 Direktoriaus įsakymu daugiausiai praleido IIg klasės mokiniai (4,7 pamokos vienam mokiniui). Dėl kitų priežasčių daugiausiai 

praleido IIIg klasės mokiniai ( 5 pamokos vienam mokiniui). 

  Nepateisintų pamokų mažiausiai  turi 1 klasės mokiniai    (0,07 pamokos vienam mokiniui), daugiausiai – IVg (14,4 pamokos 

vienam mokiniui). 

MOKINIŲ, PRALEIDUSIŲ TAM TIKRĄ PROCENTĄ PAMOKŲ, ATASKAITA 

 

 

Mokinių, praleidusių 30% pamokų, skaičius: 1. 

 



 
Klasė Praleistos 

pamokos 
Pateisintos 

dėl ligos 
Pateisintos 

dėl kitos 
priežasties 

Pateisintos 
tėvų dėl 

ligos 

Pateisintos 
tėvų dėl 

kt.priežasčių 

Dėl varžybų Direktoriaus 
įsakymu 

Nepateisintos Pavėluotos 
pamokos 

Visos 
pamokos 

6  310 260 0 46 0 0 0 4 1 1003 

Viso:  310 260 46 0 0 0 0 4 1 1003 

 

Mokinių, praleidusių 20% pamokų, skaičius: 3. 

 
Klasė Praleistos 

pamokos 
Pateisintos 

dėl ligos 
Pateisintos 

dėl kitos 
priežasties 

Pateisintos 
tėvų dėl 

ligos 

Pateisintos 
tėvų dėl 

kt.priežasčių 

Dėl varžybų Direktoriaus 
įsakymu 

Nepateisintos Pavėluotos 
pamokos 

Visos 
pamokos 

1  150 51 0 78 21 0 0 0 0 736 

6  310 260 0 46 0 0 0 4 1 1003 

IVg  197 81 0 55 56 0 0 5 0 831 

Viso:  657 392 179 0 77 0 0 9 1 2570 

 

 

Mokinių, praleidusių 10% pamokų, skaičius: 16. 

 
Klasė Praleistos 

pamokos 
Pateisintos 

dėl ligos 
Pateisintos 

dėl kitos 
priežasties 

Pateisintos 
tėvų dėl 

ligos 

Pateisintos 
tėvų dėl 

kt.priežasčių 

Dėl varžybų Direktoriaus 
įsakymu 

Nepateisintos Pavėluotos 
pamokos 

Visos 
pamokos 

1  150 51 0 78 21 0 0 0 0 736 

2  85 0 0 85 0 0 0 0 0 755 

2  78 0 0 58 20 0 0 0 0 755 

6  310 260 0 46 0 0 0 4 1 1003 

6  128 102 0 18 1 0 0 7 3 1003 

7  102 0 0 80 18 0 0 4 0 1006 

Ig  126 21 0 71 14 0 0 20 0 1023 

Ig  104 0 0 93 9 0 1 1 0 1021 



IIg  189 0 1 140 32 0 3 13 0 1019 

IIg  140 48 0 48 7 0 3 34 0 1069 

IIIg  100 33 3 36 14 13 0 5 2 928 

IVg  197 81 0 55 56 0 0 5 0 831 

IVg  150 8 0 31 68 0 5 42 5 868 

IVg  103 0 0 11 34 0 0 58 2 828 

IVg  96 7 0 19 47 0 0 23 0 830 

IVg  96 58 0 25 12 0 0 1 0 833 

Viso:  2154 669 894 4 353 13 12 217 13 14508 

 

 

 Mokinių, praleidusių 30% pamokų, skaičius: 1 

Šeštos klasės mokinys iš viso praleido 310 pamokų, iš jų 260 pateisintos dėl ligos, 46 dėl kitų priežasčių. 

 Mokinių, praleidusių 20% pamokų, skaičius: 3. Daugiausiai pamokų praleido IVg  klasės mokinys iš viso 197 pamokas, iš jų  81 

pateisintos dėl ligos, 55 pateisintos tėvų dėl ligos, 56 dėl kitų priežasčių. 

 Mokinių, praleidusių 10% pamokų, skaičius: 16. Daugiausiai pamokų praleido IIg klasės mokinys iš viso 189 pamokas, iš jų  140 

pateisintos dėl ligos. 1 klasės mokinys iš viso praleido 150 pamokų , iš jų  51 pateisinta dėl ligos, 78 pateisintos tėvų  dėl ligos. 

IV g  klasės mokinys iš viso praleido 150 pamokų, iš jų 68 pateisintos dėl kitų priežasčių, 42 nepateisintos. 

IIg klasės mokinys iš viso praleido 140 pamokų, iš jų 48 pateisintos dėl ligos, 48 pateisintos tėvų dėl ligos. 

IVg klasės mokinys iš viso praleido 103 pamokas, iš jų 34 dėl kitų priežasčių, 58 nepateisintos. 

 Mokinių, praleidusių 10 proc. pamokų, skaičius sudaro 14508. 

 

MOKYKLOS LANKOMUMO ATASKAITA PAGAL KLASES 

 
Klasė Mok. 

Skaičius 
Praleistos 
pamokos 

Pateisintos 
dėl ligos 

Pateisintos 
kitos 

Pateisintos 
tėvų dėl 

ligos 

Pateisintos 
tėvų dėl 

kt. 
priežasčių 

Pateisintos 
dėl varžybų, 
olimpiadų 

Pateisintos 
direktoriaus 

įsakymu 

Nepateisin
tos 

Pavėluota į 
pamokas 

Tenka 
vienam 

mokiniui 
nepateisi

ntų 

Tenka 
vienam 

mok. 
praleistų 

pam. 

1 15 515 187 0 277 51 0 0 0 0 0 34,33 



Viso: 15 515 187 0 277 51 0 0 0 0 0 34,33 

2 15 483 0 0 436 47 0 0 0 0 0 32,2 

Viso: 15 483 0 0 436 47 0 0 0 0 0 32,2 

3 18 277 20 0 200 57 0 0 0 0 0 15,39 

Viso: 18 277 20 0 200 57 0 0 0 0 0 15,39 

4 19 319 276 9 10 16 0 0 8 0 0,42 16,79 

Viso: 19 319 276 9 10 16 0 0 8 0 0,42 16,79 

5 13 234 0 9 183 24 16 2 0 0 0 18 

Viso: 13 234 0 9 183 24 16 2 0 0 0 18 

6 11 708 371 10 187 68 6 20 46 5 4,18 64,36 

Viso: 11 708 371 10 187 68 6 20 46 5 4,18 64,36 

7 16 364 5 1 235 84 0 6 33 1 2,06 22,75 

Viso: 16 364 5 1 235 84 0 6 33 1 2,06 22,75 

8 25 616 341 0 58 110 38 9 60 14 2,4 24,64 

Viso: 25 616 341 0 58 110 38 9 60 14 2,4 24,64 

IG 23 1163 118 13 731 187 0 53 61 0 2,65 50,57 

Viso: 23 1163 118 13 731 187 0 53 61 0 2,65 50,57 

IIG 19 919 78 1 455 120 22 89 154 1 8,11 48,37 

Viso: 19 919 78 1 455 120 22 89 154 1 8,11 48,37 

IIIG 18 918 113 89 357 214 28 0 117 11 6,5 51 

Viso: 18 918 113 89 357 214 28 0 117 11 6,5 51 

IVG 13 938 177 0 241 323 0 18 179 11 13,77 72,15 

Viso: 13 938 177 0 241 323 0 18 179 11 13,77 72,15 

 

 

 Daugiausiai praleido pamokų Ig (1163), IVg (938), IIg ir IIIg klasės, atitinkamai po 919 ir 918.  



 Nors daugiausiai pamokų praleido Ig klasė, tačiau šioje klasėje yra daugiau mokinių už IIg, IIIg ir IV g klases. I g klasėje mokosi 

23 mokiniai. IIg – 19, IIIg – 18, o IVg tik 13. Todėl Ig klasėje tenkantis praleistų pamokų skaičius vienam mokiniui nėra pats didžiausias. Jis 

siekia 50,57 pamokos, be to nepateisintų pamokų yra tik 61.  

 Tuo tarpu IIg nepateisintų pamokų yra 154.  Vienam mokiniui tenka 48,37 praleistos pamokos. 

 IIIg klasėje nepateisintų pamokų yra 117. Vienam mokiniui tenka 51 praleista pamoka. 

 IVg klasėje yra 179 nepateisintos pamokos. Vienam mokiniui tenka 72,15 praleistų pamokų. 

 6 klasė praleido tik 708 pamokas ir nepateisintų yra tik 46 pamokos, tačiau ši klasė yra nedidelė (joje mokosi  11 mokinių) ir todėl 

vienam mokiniui tenka 64,36 praleistos pamokos.  

 1, 2, 3 klasės praleido atitinkamai 515, 483 ir 277 pamokas, tačiau visos praleistos pamokos pateisintos ir vienam mokiniui 

praleistų pamokų dalis yra: 

1klasėje – 34,33 pamokos 

2 klasėje – 32,2 pamokos 

3 klasėje 15,39 pamokos 

 Taip pat visos praleisto pamokos ( 234) pateisintos 5 klasėje, o 4 klasėje iš 319 pamokų nepateisintos tik 8 pamokos. Šiose klasėse 

atitinkamai vienam mokiniui praleistų pamokų tenka: 

5 klasė -18 pamokų 

4klasė – 16,79 pamokos 

 7 klasėje nors ir buvo praleistos 364 pamokos nepateisintos – 33, tačiau vienam mokiniui tenka 22,75 pamokos. 

 Galima daryti išvadą, kad daugiausiai pamokų praleido IVg klasės mokiniai, nes šioje klasėje vienam mokiniui tenka 72,15 pateistų 

pamokų. 

 Mažiausiai pamokų praleido 3 klasės mokiniai, vienam mokiniui tenka 15,39 praleistos pamokos. Tai yra mažiausias praleistų 

pamokų skaičius tenkantis vienam mokiniui. 

 Kalbant apie mokinių vėlavimą į pamokas išsiskiria 8 , IIIg ir IVg klasės mokiniai: 8 klasėje – 8 mokiniai pavėlavo į pamokas 

III g klasėje  - 11 mokinių pavėlavo į pamokas, IV g klasėje – 11 mokinių pavėlavo į pamokas. 

 

MOKYKLOS ALNKOMUMO ATASKAITA PAGAL KONCENTRUS 

 
Klasė Mok. Skaičius Praleistos 

pamokos 
Pateisintos 

dėl ligos 
Pateisintos 

kitos 
Nepateisintos Pavėluota į 

pamokas 
Tenka vienam 

mokiniui 
nepateisintų 

Tenka vienam 
mok. praleistų 

pam. 



1 klasės 15 515 187 328 0 0 0 34,33 

2 klasės 15 483 0 483 0 0 0 32,2 

3 klasės 18 277 20 257 0 0 0 15,39 

4 klasės 19 319 276 35 8 0 0,42 16,79 

1-4 klasės 67 1594 483 1103 8 0 0,12 23,79 

5 klasės 13 234 0 234 0 0 0 18 

6 klasės 11 708 371 291 46 5 4,18 64,36 

7 klasės 16 364 5 326 33 1 2,06 22,75 

8 klasės 25 616 341 215 60 14 2,4 24,64 

5-8 klasės 65 1922 717 1066 139 20 2,14 29,57 

9 klasės 23 1163 118 984 61 0 2,65 50,57 

10 klasės 19 919 78 687 154 1 8,11 48,37 

9-10 klasės 42 2082 196 1671 215 1 5,12 49,57 

11 klasės 18 918 113 688 117 11 6,5 51 

12 klasės 13 938 177 582 179 11 13,77 72,15 

11-12 klasės 31 1856 290 1270 296 22 9,55 59,87 

 

Pradinio ugdymo koncentre (1 – 4 kl.) iš viso mokiniai praleido 1594 pamokas. Daugiausiai pamokų praleido 1 klasės mokiniai - 515 pamokų. 

Geriausiai pamokas lankė 3 klasės mokiniai, jie praleido 277 pamokas. Daugiausiai dėl ligos 276 pateisintų pamokų 4 klasėje. 1-3 klasių 

mokinių visos praleistos pamokos pateisintos. 8 nepateisintos pamokos liko tik 4 klasės mokinių. 

 Pagrindinio ugdymo koncentre (5 – 8 kl.) iš viso mokinai praleido 1922 pamoka. Daugiausiai pamokų praleido 6 klasės mokiniai  - 

708 pamokas. Tačiau daugiausiai dėl ligos pateisintų pamokų taip pat 6 klasėje – 371 pamoka. Dėl kitų priežasčių daugiausiai pamokų šiame 

koncentre praleido 7 klasės mokiniai – 326 pamokas. Nepateisintų pamokų (60 pamokų) ir vėlavimų į pamokas (14) daugiausia - 8 klasėje. 

Mažiausiai pamokų per mokslo metus praleido 5 klasės mokiniai – 234 pamokas. Taip pat šioje klasėje visos mokinių praleistos pamokos 

pateisintos.  

 I – II gimnazinių klasių koncentre iš viso mokiniai praleido 2082 pamokas. Daugiausiai pamokų praleido I g klasės mokiniai – 

1163 pamokas. Tačiau šioje klasėje mažiausias skaičius nepateisintų pamokų – 61 pamoka. Geriau šiame koncentre  pamokas lankė II g klasės 

mokiniai jie praleido 918 pamokų, tačiau šios klasės mokinių nepateisintų pamokų ženkliai daugiau (154 pamokos) lyginant su I g klase. 

 Vidurinio ugdymo koncentre (III – IV gimnazinėse klasėse) iš viso mokiniai praleido 1856 pamokas. Daugiausiai pamokų praleido 

IV g klasės mokiniai 938 pamokas, o III g klasės mokiniai – 918 pamokų. Daugiausiai dėl ligos pateisintų pamokų IV g klasėje – 177 pamokos. 



Dėl kitų priežasčių daugiausiai pamokų nelankė ir 688 pamokas pateisino III g klasės mokiniai. Nepateisintų pamokų daugiausia šiame 

koncentre IV g klasėje 179 pamokos. Pavėluota į pamokas vienodai abiejose  klasėse po 11.  

 Lyginant visas klases matyti, kad prasčiausiai per mokslo metus pamokas lankė I g klasės mokiniai.  

 Geriausiai per visus mokslo metus pamokas lankė 5 klasės mokiniai. 

 

MOKINIŲ PASIEKIMAI 

 

 Per 2019-2020 mokslo metus už aukštesniuosius mokymosi pasiekimus ir laimėjimus rajono olimpiadose bei konkursuose 

gimnazijos Padėkos raštu apdovanoti penkiolika 4-8 klasių mokiniai, už aukštesniuosius mokymosi pasiekimus ir puikų mokyklos lankymą- taip 

pat penkiolika 1-8 ir II gimnazijos  klasių mokinių. 

  Rajono olimpiadose 1-3 vietas laimėjo septyni mokiniai, įvairiuose konkursuose puikius rezultatus pasiekė  aštuoni mokiniai, 

rajono mokinių komandinėse varžybose- aštuoniolika mokinių.  Trys mokiniai mokyklą lankė puikiai.  

      

MOKYMASIS KARANTINO METU 

 

 Karantino metu, ugdymo procesas nuotoliniu būdu (mokiniai reguliariai, 5 dienas per savaitę, būdami skirtingose vietose, 

naudodami informacines komunikacijos priemones ir technologijas, susijungdavo  į klasę, grupę ir nuosekliai mokėsi mokomi mokytojų pagal 

pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) buvo organizuojamas vadovaujantis Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos 

ugdymos(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos raganos gimnazijos direktoriaus 

2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V- 125.  

 Nuotoliniu būdu besimokančių mokinių lankomumo apskaita buvo tvarkoma pagal prisijungimo prie virtualios mokymo aplinkos, 

elektroninio pašto ar internetinės telefonijos programų duomenis ir fiksuojama elektroniniame dienyne. 

  Gimnazija, organizuodama mokymą karantino metu nuotoliniu būdu,  užtikrino nuotolinio mokymo aplinkos saugumą, prieigą 

prie nuotolinio mokymo aplinkos, apskaito mokymo(si) laiką nuotolinio mokymo aplinkoje, užtikrino vertinimo procedūrų laikymąsi ir 

vertinimo informacijos apsaugą. 

 

VEIKLOS REGLAMENTAVIMAS 

 

 Per 2019-2020 mokslo metus gimnazijos direktoriaus ar/ ir mokytojų metodinės tarybos buvo parengtos ir direktoriaus įsakymu 

patvirtintos šie teisės aktai:  

 



1. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir gimnazijos nelankymo 

prevencijos tvarkos aprašas. Direktoriaus įsakymas 2019-09- 02 Nr.V-132. 

2. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka. Direktoriaus 

įsakymas 2019-10-23 Nr.V-180. 

3. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas. Direktoriaus įsakymas 2020-01-

07 Nr. V- 4. 

4. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai. Direktoriaus įsakymas 2020-01-31 Nr. 

V-30. 

5. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas. Direktoriaus 

įsakymas 2020-01-31 Nr. V-33. 

6. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas. Direktoriaus 

įsakymas 2020-03-23 Nr V- 125. 

7. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų 

stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas. Direktoriaus įsakymas 2020-04-01 Nr. V- 129. 

8. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos mokinių maitinimo tvarkos aprašas. Direktoriaus įsakymas 2020-05-12 Nr. V-

150. 

9. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos moknių priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas. Direktoriaus įsakymas 2020- 05-

12 Nr. V-152. 

10. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos mokinių priėmimo į muzikos skyrių tvarkos aprašas. Direktoriaus įsakymas 

2020-05-12 Nr. V-154. 

11. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos aprūpinimo bendrojo lavinimo         dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis 

tvarkos aprašas. Direktoriaus įsakymas 

 2020-05-12 Nr. V- 157. 

12. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos mokinių namų darbų skyrimo tvarkos aprašas. Direktoriaus įsakymas 2020-06-

17 Nr. V-178. 

13. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos mokinių mokymosi krūvio reguliavimo tvarkos aprašas. Direktoriaus įsakymas 

2020-06-17 Nr. V-179. 



MOKYTOJŲ IR TĖVŲ BENDRADARBIAVIMAS 

 

 Per 2019-2020 mokslo metus organizuoti klasių tėvų susirinkimai: 

 1 - 4 klasėse  6 tėvų susirinkimai. 

  5 -8  klasėse pravesti 4 tėvų susirinkimai. 

 I g – II g  klasėse pravestas 1 susirinkimas ( II g  neorganizuota) . 

 III g – IV g  klasėse pravestas 1 susirinkimas ( III g  neorganizuota) . 

 Su mokinių individualiais pasiekimais reguliariai ir nuosekliai supažindinama tik pradinių klasių mokinių tėvai. 

MOKYTOJŲ MOKYMASIS 

  

Renginiai Renginių skaičius Dalyvavusių pedagogų skaičius 

Individualus pedagogų švietimas, 
mokymai 

7 10 

Grupiniai (daugiau nei 3 dalyvavę)  
pedagogų mokymai, seminarai, 
kursai 

6 39 

Seminarai 11 11 

Konferencijos, forumai 6 12 

Rajono metodinių būrelių 
užsiėmimai 

4 6 

Metodinės dienos 2 2 

Edukacinės išvykos 2 3 

 

 Per 2019 – 2020 mokslo metus daugiausia gimnazijos pedagogų dalyvavo  rengiamuose grupiniuose mokymuose, seminaruose, 

kursuose (39). 

 2019 – 2020 mokslo metais Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos pedagogai taip pat aktyviai dalyvavo  Respublikoje ir rajone 

organizuojamose konferencijose ir forumuose(12), bei seminaruose (11). 



 

NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 

 

 
Klasių  

koncentrai 

 
Iš viso mokinių 

 
Būrelių 
skaičius 

 
Mokinių, lankančių 

būrelius skaičius 

 
Lankančių būrelius proc. nuo 

viso mokinių skaičiaus 

 
5 – 8 kl. 

 

 
65 

 
4 

 
45 

 
69,2% 

 
I – II g kl. 

 

 
42 

 
4 

 
29 

 
69% 

 
III – IV g kl. 

 

 
31 

 
3 

 
13 

 
41,9% 

 

 2019 – 2020 mokslo metais 5- 8 klasių ir I – IV  gimnazinių klasių mokiniams veikė 11 neformalaus ugdymo būrelių buvo . 

Didžiausias procentas mokinių lankiusių neformalaus ugdymo būrelius 2019 – 2020 mokslo metais metais buvo  5 – 8 klasėse (69,2 %). 

Iš gimnazinių klasių didžiausias procentas 2019 – 2020 mokslo metais lankiusių neformalaus ugdymo būrelius buvo  I – II gimnazinėse klasėse 

(69%).  

PALANKIOS APLINKOS KŪRIMAS  

 

             2019-2020 m. gimnazijos bendruomenė dalyvavo patyčių prevencijos ir kitokio žeminančio elgesio programoje „Friends“, 

kuri vykdoma etapais, pagal iš anksto apgalvotus ilgalaikius veiksmus, skirtus konkrečiai mokyklai. Į programos įgyvendinimą mokykloje buvo 

įtraukiami visi bendruomenės nariai: visas mokyklos darbuotojų kolektyvas ir administracija, taip pat mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai). 

Bendradarbiaujant parengta ir gimnazijos direktorės 2019-10-23 įsakymo nr. V – 180  patvirtinta ,,Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos 

vykdymo Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje tvarka”. Mokiniai klasių valandėlėse su šia tvarka supažindinti pasirašytinai. Mokinių tėvai 

supažindinti klasių tėvų susirinkimuose (priedas).  



           Tvarka aptarta ir pristatyta Metodinėje taryboje (reikalinga data), VGK (reikalinga data), Pedagogų tarybos posėdyje (reikalinga 

data),. Tvarka parengta remiantis pirmųjų 2018-2019 m. m. programos FRIENDS mokymų pastebėjimais, patirtimi ir išvadomis. Mokytojai ir 

gimnazijos darbuotojai supažindinti mano dienyno pagalba. 

       Antrųjų Programos metų (2019-2020 m.m.) įgyvendinimas mokykloje prasidėjo moksleivių ir darbuotojų apklausa apie saugumo 

jausmą mokykloje ir žeminančio elgesio patirtis. Apklausa atlikta 2019-10-09-17 dienomis. 2019-11-11-12 d. vyko II – osios apklausos 

pristatymai mokiniams ir administracijai (ir pagalbos mokiniui specialistams). Apklausos rezultatų pristatyme dalyvavo po 15 mokinių iš 3-6, 5-

8 ir I –IV klasių. Susitikime su mokyklos administracija pristatome mokinių apklausos, atliktos internetinėje erdvėje, rezultatų suvestinę. Taip 

pat mokinių mintis apie šią apklausą, išsakytas susitikimo su jų atstovais metu. Kartu su mokyklos vadovu ir kitais administracijos nariais 

analizuojami rezultatai, nustatomos sritys, kurioms teks skirti didžiausią dėmesį, padedama mokyklai, rengiant veiklos planą, kuriame numatoma 

vienerių mokslo metų patyčių prevencinė veikla. 

         Kiekvienais mokslo metais mokykloje vykdomi mokymai visiems mokyklos darbuotojams, klasių auklėtojams,  susitikimai su 

tėvais, globėjais, rūpintojais, mokyklos darbuotojais, kuriuose planuojamos ir aptariamos prevencinės veiklos. Mokinių tėvams remiantis 

programa 2019-12-06 VŠĮ ,,Psichologinio konsultavimo grupė” lektorė organizavo paskaitą – diskusiją mokinių tėvams ,,Auklėjimo strategijos 

šiandien, rezultatas - rytoj”. Paskaitoje diskusijoje dalyvavo 27 mokinių tėvai.  

    Mokymai mokyklos darbuotojams buvo organizuoti nuotoliniu būdu Zoom platformoje 2020-06-15-16 ir mokinių tėvams 

globėjams (rūpintojams) nuotoliniu būdu Zoom platformoje 2020-06-16. Mokymuose dalyvavo 40 mokyklos darbuotojų ir 8 mokinių tėvai. 

         Programos įgyvendinimo laikotarpiu mokyklai yra suteikiamos metodinės priemonės, siekiant mažinti patyčias ir kitokį žeminantį 

elgesį. Klasių auklėtojai organizuodami klasės valandėles naudojosi užduočių knygomis pagal amžiaus grupes. 

       Mokiniai klasių valandėlėse kartu su auklėtojais ir pagalbos mokiniui specialistais analizavo situacijas, ieškojo priimtinų 

situacijos sprendimo būdų. Per mokslo metus 1-4 klasėse įvyko 16 klasės valandėlių, kuriose gvildenti patyčių ir kitokio žeminančio elgesio 

klausimai. 

Klasė Klasės 

auklėtojas 

Mokinių 

skaičius 

Tema 

1 Edita 

Kazlauskienė 

15 Pokalbis ,,Mums kartu gera”, klasės taisyklės 2019-09-06 

Atmosfera klasėje (Friends programa) 2019-09-20 

Saugios aplinkos klasėje taisyklės (Friends programa) 2019-12-13 

Pokalbis ,,Koks elgesys kitus skaudina, koks džiugina” (Friends programa) 2020-01-10 

Pokalbis ,,Koks elgesys mane džiugina”, aptars gražaus elgesio pavyzdžius (Friends 

programa) 2020-05-29 



2 Danutė 

Ivanauskienė 

15 Analizuos įvairias situacijas, atpažins patyčias, ieškos sprendimo būdų (Friends programa) 

2020-05-15 29 

3 Otilija 

Norvilienė 

18 Pokyčiai ir atsakomybė (Friends programa) 2020-05-15 

Pokalbis ,,Aš esu atsakingas” kurs saugios aplinkos taisykles” (Friends programa)2020-03-

13 

Pokalbis ,Koks elgesys mane džiugina”, aptars gražaus elgesio pavyzdžius (Friends 

programa) 2020-01-10 

Kalėdinis sveikinimas vienišam. Dalinsis gėriu ir pagarba vienas kitam.2019-12-20 

Diskusija ,,Atmosfera klasėje“ (Friends programa) 2019-11-15 

Pokalbis apie draugišką bendravimą, tarpusavio supratimą. Kokie veiksniai daro didžiausią 

įtaką tarpusavio saugumui klasėje (Friends programa) 2019-10-04 

Žaidimų popietė. Žaidimai lauke. Draugiškumas. Bendradarbiavimas. 2019-09-27 

4 Edita 

Anglickienė 

19 Draugystė ir meilė 2019-12-20 

Patyčių formos, ką daryti jei vyksta patyčios 2019-11-15 

Kokių taisyklių laikysis klasėje, mokykloje 2019-09-13 

    

  1- 4 klasėse organizuota 16  klasės valandėlių. 

5- 8 klasės  

 

Klasė Klasės 

auklėtojas 

Mokinių 

skaičius 

Tema 

5 Simona 

Tekorienė 

13 ,,Koks aš esu” 2020-01-17 

Pokalbis diskusija ,,Aš unikalus” 2020-11-29 

6 Jolanta 

Jautakienė 

11 Diskusija ,,Garbingas elgesys internete” 2020-01-28 

Laiškas sergančiam draugui 2019-12-17 

Bendravimas socialiniuose tinkluose, smurto prevencijos ir intervencijos tvarka2019-11-26 

Valandėlė žaidimas ,,Ar gerai pažįsti savo klasės draugus” 2019-11-05 

Kuria klasės taisykles 2019-09-24 

7 Dalia 

Nekrašienė 

16 Patyčios internete, duomenų apsauga 2020-04-01   

Pokalbis ,,Aš esu atsakingas” 2020-02-26 

8 Danutė 25 Diskusija – pagarba, meilė, atsakomybė 2020-05-13 



Mickevičienė Pokalbis ,,Aš esu atsakingas” 2020-02-26 

Apie skundimą ir pagalbos ieškojimą, filmuotos situacijos žiūrėjimas ir aptarimas 2019-11-08 

 

5- 8 klasėse organizuota 12  klasės valandėlių. 

I – II gimnazijos klasių 

 

Klasė Klasės 

auklėtojas 

Mokinių 

skaičius 

Tema 

I g Mintautas 

Kazlauskas 

23 Klasės pareigos ir taisyklės, jų laikymasis 2020-02-26 

Pokalbis – diskusija ,,žodinės patyčios mokykloje, klasėje, internete. Kaip reaguoti?” 

2019-09-26 

II g Aidas 

Juozapavičius 

19 Pokalbis ,,Gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės, jų laikymasis 2020-02-26 

 

I – II gimnazijos  klasėse organizuotos 3  klasės valandėlės. 

III – IV gimnazijos klasės 

 

Klasė Klasės 

auklėtojas 

Mokinių 

skaičius 

Tema 

III g Kęstutis 

Radavičius 

18 Teisės, pareigos, atsakomybė 2020-04-22 

Bendravimo įgūdžių formavimas 2020-01-08 

Mikroklimato klasėje aptarimas 2019-11-13 

Pokalbis apie patyčias, ignoravimą 2019-10-16 

Pokalbis apie toleranciją, supratingumą 2019-10-09 

IV g Nemira 

Rimdeikienė 

13 Supažindinimas su patyčių prevencijos ir intervencijos gimnazijoje tvarka 2019-12-

02 

 

 III – IV gimnazijos klasėse organizuotos 6 klasės valandėlės. 

   

 Apklausų rezultatų lyginamoji analizė 



3-5 klasės (mažiausiai saugios vietos 2018 m. Persirengimo kambariai, sporto salė, koridoriai, praėjimai) (2019 m. Internetas, persirengimo 

kambariai, mokyklos kiemas) 

6-8 klasės (2018 m. mokyklos kiemas, sporto salė, rūbinė/2019 m. koridoriai, praėjimai, įėjimas, tualetai) 

I – IV g klasės (2018 m. mokyklos kiemas, sporto salė, rūbinė) 2019 m. (sporto salė, mokytojų kambarys, rūbinė) 

 Gerasis pokytis 

 3-5 klasės (2018 m. 25 mokiniai nepatyrė internetinėje erdvėje nieko, kas sukeltų liūdesį ar pažeminimo jausmą, 2019- 31 mokinys) 

3-5 klasės (2018 m. 34 mokiniai (87,2 % teigia, kad kitas mokinys jų nežemino, 2019- 37 mokiniai 88,1%) 

3-5 klasės 2 mokiniai 2018 m. nurodė, kad dėl pasirinkto sporto, dėvimų rūbų, išvaizdos, klausomos muzikos ir pomėgių buvo žeminami, tai 

2019 m. apklausos duomenimis mokiniai nebuvo žeminami. 

3-5 klasės per pastaruosius 12 mėn. 2018 m. 4 mokiniai nurodė patyrę patyčias, 2019 m. 3 mokiniai; apie savaitę laiko buvo tyčiojamasi iš 3 

mokinių 2018 m, apie savaitę 2019 iš 1 mokinio. 

3-5 klasės 32 mokiniai 2018 m. teigė, kad žino, ką gali daryti , kur gali kreiptis, jei patiria žeminantį elgesį, 2019 m. – 34 mokiniai.  

6-8 klasė 2018 m. žeminantį elgesį iš kito mokinio patyrę nurodė 14 mokinių, 2019 m – 6 mokiniai; 

6-8 klasė per pastaruosius 12  mėn. 2018 m. apie savaitę laiko buvo tyčiojamasi iš 4 mokinių;  2019 iš 2 mokinių. 

6-8 klasė 2018 m. niekam apie patirtas patyčias nesakė 5 mokiniai, 2019 m – 2 mokiniai. 

6-8 klasės 2018 m. 5 mokiniai nurodė, kad daug kartų patyrė kito mokinio seksualinį priekabiavimą, 2019 m. – 2 mokiniai; 

6 -  8 klasės 3  mokiniai 2018 m. teigė, kad mokiniams suteikiama galimybė dalyvauti ruošiant visos mokyklos smurto, patyčių prevencijos ir 

saugios aplinkos kūrimo planą, 2019 m – 8 mokiniai;  

I – IV gimnazijos klasėse:  2018 m. 12 mokinių teigė, kad žeminantis elgesys buvo susijęs su jų interesais, pomėgiais, rūbais, muzika kurią 

mėgsta, konfliktais, pinigais, išvaizda, 2019 m. – 1 mokinys. 

I – IV g klasės per pastaruosius 12 mėn. 2018 m. iš 12 mokinių buvo tyčiojęsi kiti mokiniai, 2019 – iš 3 mokinių; Apie savaitę laiko 2018 m. 

patyčias patyrė 8 mokiniai, 2019 m. – 2 mokiniai1 metus 2018 – 1 mokinys, 2019 m- 0 mokinių. Kad ir toliau tyčiojamasi 2018 m. teigė 8 

mokiniai, 2019 m. – 2 mokiniai;  

I – IV g kl. 2018 m. 14 mokinių nurodė, kad per praėjusius metus juos pažemino suaugęs dirbantis mokykloje, 2019- 8 mokiniai.    

 Per mokslo metus kiekvienoje klasėje organizuoti  užsiėmimai, mokinių mokymai, susiję su savimonės, savitvardos, pykčio 

valdymo, streso įveikos, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių lavinimu, socialiniu sąmoningumu. 

 7- 8 ir gimnazijos IV klasėse per mokslo metus buvo organizuojami 2-5 reguliarūs ir nuoseklūs psichologo užsiėmimai, susiję su 

savęs pažinimu, pykčio valdymu, konfliktų sprendimu, elektroninėmis patyčiomis ir streso valdymu.  



 Tikslinė psichologo  prevencija taikyta  19,51 proc. mokinių. 

 Tikslinė socialinio pedagogo  prevencija taikyta 18,5  proc. mokinių. 

 Atrankinė socialinio pedagogo  prevencija taikyta 4-6 klasėse reguliariai vykdant  (kartu su sveikatos priežiūros specialiste) 

mokymus dėl  fizinės ir psichinės mokinių sveikatos palaikymo. 2 klasėje projektinėje veikloje ir klasės valandėlėje buvo stiprinami  bendravimo 

ir bendradarbiavimo įgūdžiai. 5 klasėje vyko savęs pažinimo ir socialinių emocinių kompetencijų  ugdymo klasės valandėlės. 3- 8 ir  II 

gimnazijos klasių specialiųjų poreikių mokiniams socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimuose (175) ugdytas mokinių gebėjimas derinti savo ir 

kolektyvo poreikius, bendravimo ir bendradarbiavimo, savikontrolės, atsisakymo, problemų sprendimo bei sunkumų įveikimo  įgūdžiai. 

  „Friends“ programa suteikė visiems žinių ir įgalino naudotis priemonėmis, kurių įgyvendinimas stiprina mokyklos galias kovoje su 

patyčiomis. Suteikiamos žinios yra grindžiamos teisės aktais, sėkmingų pastangų kovoti su patyčiomis tyrimais ir patirtimi. „Friends“ programa 

patvirtina, kad būtent suaugusieji yra atsakingi už patyčių prevenciją mokykloje, todėl suteikia jiems ilgalaikės kovos su patyčiomis strategijos 

gaires. 

 1-4 ir 5-8 klasėse organizuota daugiausiai klasės valandėlių; Organizuojami pokalbiai, rečiau pokalbiai -diskusijos, valandėlės žaidimai; 

 Dėmesys skiriamas draugiškiems, pagarbiems tarpusavio santykiams; situacijų analizei;  

 Programa įgyvendinta mokykloje nuotoliniu būdu Zoom platformoje (mokymai visiems mokyklos darbuotojams apie 

reagavimą/intervenciją) nuo balandžio mėnesio. Analizuotos temos – reagavimas į patyčias ir kitokį žeminantį elgesį, šių atvejų 

fiksavimas, tolesnių pagalbos žingsnių planavimas.  

 Neorganizuojamos (neužfiksuojamos) klasės valandėlės FRIENDS tema I – II ir III – IV g klasėse; 

 Neužfiksuota informacija apie mokinių tėvų supažindinimą klasių tėvų susirinkimuose; 

      „Friends“ programa suteikė visiems žinių ir įgalino naudotis priemonėmis, kurių įgyvendinimas stiprina mokyklos galias kovoje su 

patyčiomis. Suteikiamos žinios yra grindžiamos teisės aktais, sėkmingų pastangų kovoti su patyčiomis tyrimais ir patirtimi. „Friends“ programa 

patvirtina, kad būtent suaugusieji yra atsakingi už patyčių prevenciją mokykloje, todėl suteikia jiems ilgalaikės kovos su patyčiomis strategijos 

gaires. 

 Per 2019-2020 mokslo metus 8 mokytojai tobulino kvalifikacinę mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje. 

 Gimnazijos teritorijoje direktoriaus iniciatyva  mokyklos sode atnaujinta  sena veja, kartu su gimnazijos bendruomene įrengtas 

naujas gėlynas. Pagaminti ir pastatyti suoleliai, komponuojami ir įrengiami  mažosios architektūros objektai. Atnaujinti  gimnazijos vestibiulio, 

aktų salės, valgyklos interjerai. 

 Per mokslo metus buvo organizuoti 92 bendri renginiai ekskursijos, žygiai, projektinės veiklos.  



UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS 

 

 SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

 SLURŠ  programa buvo  integruota į šių dalykų turinį: 

 1. 5-6 klasėse: dorinį ugdymą (katalikų tikybą, etiką),  lietuvių kalbą ir literatūrą, I užsienio kalbą, II užsienio kalbą, informacines 

technologijas, gamtą ir žmogų, geografiją, technologijas; 

 2. 7-8 klasėse: dorinį ugdymą (katalikų tikybą, etiką),   lietuvių kalbą ir literatūrą, I užsienio kalbą, II užsienio kalbą, informacines 

technologijas, geografiją,  biologiją, chemiją,  fiziką, technologijas; 

 3. I-II klasėse dorinį ugdymą (katalikų tikybą, etiką),   lietuvių kalbą ir literatūrą, I užsienio kalbą, II užsienio kalbą, informacines 

technologijas, geografiją, biologiją, fiziką, technologijas; 

 4. III-IV klasėse: dorinį ugdymą (katalikų tikybą, etiką), lietuvių kalbą ir literatūrą, I užsienio kalbą, biologiją, chemiją,  fiziką, 

technologijas. 

 

 Per mokslo metus  5-8 klasėse pravesta  atvirų integruotų  ir integruotų į dalykus  pamokų; 

 

            Mokytojas              Dalykas      Pravestų   pamokų skaičius 

N. Partauskienė Tikyba 1 

G.Sungailienė Lietuvių k.ir lit. 8 

J. Jautakienė Lietuvių k.ir.lit. 14 

I.Kučinskienė Anglų k. 1 

R.Kančiauskis Anglų k. 2 

S.Vaškevičienė Technologijos 2 

D.Mickevičienė Vokiečių k. 6 

V.Varanavičienė Rusų k. 10 

V.Petrikienė Biologija 2 

L.Dukauskienė Chemija 1 

D.Leskovienė Fizika 1 

 

 Per mokslo metus I g-II g klasėse pravesta  atvirų integruotų  ir integruotų į dalykus  pamokų; 

 



            Mokytojas              Dalykas   Pravestų   pamokų skaičius 

L.Dukauskienė Chemija 2 

V.Petrikienė Biologija 2 

S.Vaškevičienė Technologijos 2 

 

 

 Per mokslo metus III g- IV g klasėse pravesta  atvirų integruotų  ir integruotų į dalykus  pamokų; 

 

            Mokytojas              Dalykas  Pravestų   pamokų skaičius          

G.Sungailienė Lietuvių k.ir lit. 3 

 

  Daugiausiai  per mokslo metus  atvirų  integruotų  ir integruotų į dalykus  pamokų ( 48 pamokos ) pravesta 5-8 klasėse .  I g-II g 

klasėse pravestos 6  , o  III g-IV g klasėse tik 3 atviros integruotos  ir integruotos į dalykus  pamokos. 

 Įgyvendinant SLURŠ programą spalio mėnesį gimnazijoje vyko renginių ciklas “Geros sveikatos link”, kuriame dalyvavo 5 – 8 ir I 

– III g klasių mokiniai. Sveikatos ugdymas gimnazijoje vyko  per integruotas pamokas ir veiklas, kurių metu buvo skatinamas mokinių sveikatai 

palankus elgesys, aptariant pagrindinius sveikos mitybos principus ir taisykles, analizuojant maisto pasirinkimo galimybes ir reklamos 

subtilybes, aiškinantis pagrindinių maisto medžiagų reikšmę organizmui ir ieškant sveikatai naudingų maisto produktų. Sveikatos ugdymas 

gimnazijoje buvo tęsiamas ir plėtojamas neformaliuoju būdu ir už jos ribų. Mokiniai patyriminėse išvykose susipažino su sveikatos raštingumo, 

mitybos ir sveikos gyvensenos principais, praktiškai išbandė programėlę „Mitybos dienoraštis“, kūrė plakatus, skirtus viešinti sveikatinimo 

renginius gimnazijoje. 

 Renginių cikle “Geros sveikatos link”  dalyvavo 5 – 8 ir I – III g klasių mokiniai. Renginių ciklas „Geros sveikatos link“ buvo itin 

aktyvus, įvairus ir kūrybiškas. Parodyta, jog sveikatą  lemia daugybė reiškinių. 

 

UGDYMO KARJERAI PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

       Nuo 2018 m. rugsėjo 1d. direktoriaus įsakymu sudarytos profesinio orientavimo grupės darbui vadovauja – Gražina Montrimienė. 

       Kvalifikacijos kėlimas per 2019-2020 m. m.: 

       ,,Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas sistemos mokymus profesinio orientavimo specialistams“ 8 akad. val. 

 

Asmeniui skirtas savaitinių val. (ar etato) skaičius: 



Tarifikuojamos 4 valandos per savaitę, t. y. 3 val. ugdymo karjerai koordinatorius, 1 val. IVg klasėje pasirenkamasis dalykas ( J. 

Jautakienė). 

Gimnazijoje numatytų veiklų fiksavimas: 

Veikla fiksuojama direktoriaus įsakymu patvirtintame  Ugdymo karjerai veiklos žurnale: jame fiksuojama veiklos tema, data valandų 

skaičius, dalyviai. 

Konkrečios profesinio orientavimo veiklos vykdomos vadovaujantis direktoriaus įsakymais, parengiamos veiklų programos. Jas rengia 

asmuo, atsakingas už profesinį orientavimą (jei veikla integruojama, kartu su asmeniu, į kurio veiklą integruojamas profesinis orientavimas). 

Taip pat vykdoma mokinių, dalyvavusių renginyje, registracija pasirašytinai. Jeigu veiklą, susijusią su profesiniu mokinių orientavimu, 

vykdo klasių auklėtojai, dalykų mokytojai ar pagalbos mokiniui specialistai, jie rengia tuos pačius dokumentus, veiklą fiksuoja elektroniniame 

dienyne pildydami turinį pagal veiklas. 

Minėtus dokumentus kaupia asmuo, atsakingas už profesinį orientavimą. 

Metų gale yra rengiama ataskaita apie profesinio orientavimo įgyvendinimą gimnazijoje. Ją rengia asmuo, atsakingas už profesinį 

orientavimą. 

 

Ugdymo karjerai programos kompetencijos pagal amžiaus tarpsnius 

 

       Yra sudarytos sąlygos visiems mokiniams įgyti karjeros kompetencijų (žinių, gebėjimų ir nuostatų apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo 

galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitoms gyvenimo sritimis ir realizavimą). Pildė ir atnaujino karjeros 

planus 60 I-IV g klasių mokinių. 

 

Ugdymo karjerai  integravimas: 

       Yra parengta Ugdymo karjerai programa integruota į 1-4, 5-8, I-IV gimnazijos klasių ugdymo turinį.  

       Ugdymo karjerai programa 1-4 klasėse integruojama į dorinį ugdymą, pasaulio pažinimą, dailę ir technologijas, klasės auklėtojų veiklą. 

Ugdymo karjerai programa 5-8, I-IV g klasėse integruojama po 2 val. per metus į kiekvieno dalyko ugdymo turinį bei klasės auklėtojų veiklą. 

 

Pagrindinio ugdymo programoje Ugdymo karjerai programa integruojama: 

 



 5-6 klasėse į dorinio ugdymo, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos, matematikos,  gamtos ir žmogaus, istorijos, technologijų, 

geografijos, informacinių technologijų, muzikos, kūno kultūros pamokas. 

 7-8, I-II gimnazijos klasėse  į dorinio ugdymo, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos, matematikos, biologijos, istorijos, fizikos, 

technologijų, geografijos, ekonomikos (II g klasėje), informacinių technologijų, muzikos, kūno kultūros pamokas. 

 klasės auklėtojų veiklą. 

Vidurinio ugdymo programoje Ugdymo karjerai programa integruojama: 

 į dorinio ugdymo, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, istorijos, statybos ir medžio apdirbimo, informacinių technologijų, užsienio 

kalbos, biologijos, kūno kultūros pamokas. 

 klasės auklėtojų veiklą. 

 

Informacijos (proforientavimas) apie mokymosi ir darbo galimybes perteikimas: 

 

      Gimnazija sudaro sąlygas visiems mokiniams gauti ir aptarti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes, pasitelkiant informacines 

sistemas ir kitas priemones. 

      Profesinis informavimas vyksta gimnazijoje, išvykose už gimnazijos ribų. Jį vykdo asmuo, atsakingas už profesinį informavimą gimnazijoje, 

klasių auklėtojai, dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai. 2019-2020 m. m. dalyvauta: 

1-4 klasės  

Saugaus eismo pamoka – susitikimas su Kelmės r. bendruomenės pareigūne V. Ancikevičiene, 1 klasė, dalyvavo 15 mokinių; 

Kelionė į Kelmę – pažintis su priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, pailgintos dienos grupė bei Maltiečių VDC, dalyvavo 17 mokinių; 

Diarchy vizitas gimnazijoje – pažintis su mago profesija, 1-4 klasės, 40 mokinių. 

5-8 klasės 

Užsiėmimai, pamokos - 12, dalyvavo  - 70  5 – 8 klasių mokinių; 

Susitikimai su įvairių profesijų atstovais gimnazijoje: 

Užvenčio kultūros centro renginių organizatore O. Granickiene, 8 klasė, dalyvavo 26 mokiniai; 

Su šaulių sąjungos rinktinės nariais, 5-8, I – IV g klasės, dalyvavo 70 mokinių; 

Nepilnamečių teisminė atsakomybė – Kelmės r. bendruomenės pareigūnės paskaita, pažintis su pareigūnės darbo specifika, 7 klasė, dalyvavo 16 

mokinių; 



Atvirų durų diena tėvų darbovietėse ,,Šok į tėvų klumpes“, 5-8 klasės, dalyvavo 15 mokinių. 

I-IVg klasės  

 NKS 2019, klausėsi Rimvydo Jurkuvėno, Remigijaus Žiogo, Editos Mačiulskės e-pamokas, atliko įvairius karjeros testus, mokėsi pažinti save, 

įvertinti asmeninių savybių reikšmę karjeroje; dalyvavo 63 I-IVg klasių mokiniai;  

Savanorystės renginys ,,Savanorystės vertė savanoriui“, 8, I-IIIg  klasės, dalyvavo 13 mokinių; 

Ekskursija į J. Balvočiūtės ekologinį ūkį ir Viekšnių vaistinę – muziejų, 7, IIg klasės, 17 mokinių;  

Susitikimai su JAGO profesinio orientavimo koordinatore ,,Kaip tinkamai pasirinkti profesiją“, III – IVg klasės, dalyvavo 31 mokinys; 

Išvyka į Šiaulių universitetą ir Šiaulių kolegiją, IIIg, dalyvavo 15 mokinių; 

Išvyka į Tarptautinę mokymosi ir planavimo karjeros parodą ,,Studijos 2020‘‘ Vilniuje, II-IVg klasės, dalyvavo 17 mokinių; 

Atvirų durų dienos nuotoliniu būdu pasiūla klasių auklėtojams – susitikimas su Lietuvos kariuomenės atstovais; SMK, VDU, ŠU, VGTU 

aukštųjų mokyklų atstovais, pažintis su jų siūlomomis programomis bei studijomis, I-IVg klasės. 

       Išvardinta veikla fiksuojama direktoriaus įsakymu, rengiama programa, saugoma mokinių registracija. 

 

 Profesinio veiklinimo organizavimas: 

 

       Įgyvendinant profesinį veiklinimą gimnazijoje, mokiniai stebėjo darbinę veiklą ir turėjo galimybę užsiimti praktine veikla :  

1-4 klasės  

Robotikos akademijos pamokos, 1-4 klasės, dalyvavo 56 mokiniai; 

Edukaciniai užsiėmimai + praktinė veikla: 

,,Mažosios raganėlės“ – pažintis su tautodailininko profesija, 4 klasė, 19 mokinių; 

Susitikimas su poete S. Kubiliene, pailgintos dienos grupė ir Maltieėių VDC, dalyvavo 20 mokinių; 

Susitikimas su raytoja I. Zarambaite, 4 klasė, dalyvavo 19 mokinių; 

5-8 klasės 

Klasės valandėlė ,,Medaus kelias“, 5 klasė, dalyvavo 14 mokinių; 

Ekskursija į Kražius, 7 klasė, dalyvavo 10 mokinių. 

I_IVg klasės 

Mokytojų dienos organizavimas gimnazijoje, IVg klasė, dalyvavo 13 mokinių; 

Veiklinimas Telšių profesinio rengimo centre (patyriminis vizitas), Ig klasė, dalyvavo 18 mokinių; 



Viešnagė Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje, IIIg klasė, dalyvavo 15 mokinių; 

Edukacinė išvyka ,,Žaidimai ir atradimai raketų bazėje“, IIg klasė,  dalyvavo 11 mokinių. 

       Išvardinta veikla fiksuojama direktoriaus įsakymu, rengiama programa, saugoma mokinių registracija. 

 

 Profesinio konsultavimo (individualaus ar grupinio) organizavimas, fiksavimas. 

 

      Vykdant profesinį konsultavimą gimnazijoje, mokiniams buvo teikiamos individualios ir grupinės konsultacijos. Jas teikė asmuo atsakingas 

už profesinį orientavimą gimnazijoje, socialinis pedagogas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, klasių auklėtojai.  

       Mokiniams teiktos šios konsultacijos: individualios konsultacijos dėl priėmimo sąlygų į konkrečią mokymosi įstaigą – 13, individualios 

konsultacijos renkantis Brandos egzaminus – 4, individualios konsultacijos pildant Individualų ugdymosi planą – 10, individualios konsultacijos 

dėl karjeros planų pildymo – 15, grupinės konsultacijos dėl karjeros planų pildymo – 52, individualios konsultacijos pildant prašymą studijuoti 

www.lamabpo.lt  - 5, grupinės konsultacijos kitais klausimais – 8.  

 

     Informacija apie profesinio orientavimo įgyvendinimą gaunama individualių pokalbių metu su klasių auklėtojais, mokiniais klasių valandėlių 

metu, mokinių tėvais tėvų susirinkimų metu, vykdant minėtos veiklos stebėseną.  

NACIONALINIO SAUGUMO IR KRAŠTO GYNYBOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

 Programa gimnazijoje įgyvendinama  I-IV gimnazijos klasėse integruojant į šių dalykų turinį: istorijos, pilietiškumo ugdymo, 

fizinio ugdymo, geografijos,  žmogaus saugos mokomuosius dalykus. Programą įgyvendinant buvo naudojami šie mokymo ir mokymosi 

metodai: teisės aktų, žiniasklaidoje, internetiniuose tinklalapiuose ir socialiniuose tinkluose pateiktų situacijų, susijusių su nacionaliniu saugumu 

ir (arba) krašto gynyba, analizė ir vertinimas; praktiniai užsiėmimai; pažintiniai apsilankymai. 

 2019-2020 mokslo metais buvo organizuojama: 

 žygis su orientacinėmis ir praktiškomis pirmosios medicininės pagalbos užduotimis kartu su visuomenės sveikatos 

specialistais. 

 Edukacinė programa ,,Žaidimai ir atradimai raketinėje bazėje“ Šilinės g. 4, Plokščių k., Platelių sen., Plungės r. 

 

MEDIJŲ IR INFORMACINIO RAŠTINGUMAS (MIR) 

 

http://www.lamabpo.lt/


 MIR integruojama 7-8 klasėse į šiuos mokomuosius dalykus: lietuvių kalbą, istoriją ir klasės valandėles.  Gimnazijos I-IV 

klasėse į etiką, lietuvių kalbą, istoriją, pilietiškumo pagrindus, geografiją, ekonomoką ir verslumą, informacines technologijas, dailę, muziką ir 

šių klasių valandėles. 

 MIR komanda iš  administracijos atstovo, lietuvių kalbos ir literatūros, dorinio ugdymo, istorijos, pilietiškumo pagrindų, ir 

informacinių technologijų mokytojų, bibliotekininko susitarė dėl medijų ir informacinio raštingumo turinio ir metodikos įgyvendinimo būdų: 

suderino ilgalaikius planus konkrečioms klasėms; pasiskirstė temas ir potemes; suplanavoa integruotų pamokų tvarkaraščius, klasės auklėtojų 

valandėles. 

FINANSINIO IR MOKESČIŲ RAŠTINGUMO MODULIAI (FMR) 

 

 Finansinis raštingumas ir verslumas buvo  integruojamas: 

   pagrindinio ugdymo programoje 5-8 klasėse į šiuos mokomuosius dalykus: etiką, lietuvių kalbą, matematiką, 

geografiją, technologijas.   

  pagrindinio ugdymo programoje gimnazijos I-II klasėse į pilietiškumo pagrindus, ekonomikos ir verslumo 

privalomąjį dalyką. 

  Vidurinio ugdymo programoje gimnazijos III-IV klasėse  į matematikos,  informacinių technologijų, statybos ir 

medžio apdirbimo dalykus.   

 Gimnazijoje gruodžio pirmą savaitę  buvo organizuojama Antikorupcinė savaitė. 

 

ETNINĖS KULTŪROS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

  

 Pagrindinio ugdymo programoje etninė kultūra buvo integruojama į 5-6,  7-8 ir   gimnazijos I-II  klasių šiuos ugdymo dalykus: dorinį 

ugdymą, lietuvių kalbą ir literatūrą, istoriją, pilietiškumo ugdymą, gamtą ir žmogų,  geografiją, ekonomiką ir verslumą, fiziką, dailę, muziką, 

technologijas ir pagal jas planuojamos integruotos pamokos. Mokytojai metodinėse grupėse suderino ilgalaikius planus konkrečioms klasėms, 

pasiskirstė temas, susiplanavo integruotų pamokų tvarkaraščius. 

IŠVADOS 

 Mokinių pažangumas yra 100 proc. visose klasėse. 

 Atsižvelgiant į mokinių metinius vidurkius, galima teigti, kad vidurinį ugdymą renkasi motyvuoti mokiniai. 

 Visų klasių mokiniai perkelti į aukštesnę klasę. Nėra mokinių paliktų kartoti kursą arba baigusių nepatenkinamai. 

 Daugiausia mokinių besimokančių aukštesniuoju lygiu yra pradinėse klasėse. 

 Mažiausiai pamokų praleido 1-4 klasių mokiniai ir jos beveik visos pateisintos. 

 Dėl ligos nepraleido pamokų 2 ir 5 klasių mokiniai. 



 Lyginant visas klases matyti, kad prasčiausiai per mokslo metus pamokas lankė I g klasės mokiniai. 

 Geriausiai per visus mokslo metus lankė 5 klasės mokiniai. 

 Mokinių, praleidusių 30 proc. pamokų: 1.  

 Daugiausia pamokų praleido IV g klasės mokiniai, nes šioje klasėje vienam mokiniui tenka 72,15 pateisintų pamokų. 

 Mažiausiai pamokų praleido 3 klasės mokiniai, vienam mokiniui tenkaa 15, 39 praleistos pamokos. Tai yra mažiausias praleistų 

pamokų skaičius, tenkantis vienam mokiniui. 

 Patenkinamu lygiu besimokančiųjų skaičius didėja. 

 Su mokinių individualiais pasiekimais reguliariai ir nuosekliai supažindinami tik pradinių klasių mokinių tėvai. 

 Didžiausias procentas mokinių lankiusių neformalaus ugdymo būrelius 2019 – 2020 mokslo metais metais buvo  5 – 8 klasėse 

(69,2 %). 

 Per 2019 – 2020 mokslo metus daugiausia gimnazijos pedagogų dalyvavo  rengiamuose grupiniuose mokymuose, seminaruose, 

kursuose (39). 

  

 Mokyklos bendruomenės dalyvavimas „Friends“ programoje visų tikslinių grupių nariams suteikė žinių ir įgalino naudotis 

priemonėmis, kurių įgyvendinimas stiprina mokyklos galias kovoje su patyčiomis. 

 Per mokslo metus kiekvienoje klasėje organizuoti  užsiėmimai, mokinių mokymai, susiję su savimonės, savitvardos, pykčio 

valdymo, streso įveikos, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių lavinimu, socialiniu sąmoningumu. 

 Per 2019-2020 mokslo metus 8 mokytojai tobulino kvalifikacinę mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje. 

    Gimnazija sudaro sąlygas visiems mokiniams gauti ir aptarti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes, pasitelkiant 

informacines sistemas ir kitas priemones. 

 Sveikatos ugdymas gimnazijoje vyko  per integruotas pamokas ir veiklas, kurių metu buvo skatinamas mokinių sveikatai palankus 

elgesys 

 

REKOMENDACIJOS 

  

 2020-2021 mokslo metais, siekiant individualios mokinio pažangos sistemingai taikyti formuojamąjį ir diagnostinį vertinimą, 

stebint ir užsirašant informaciją apie mokinių mokymąsi, pritaikyti programas, metodus, aptariant ir skatinant mokinių iniciatyvą aiškinantis 

mokymosi poreikius.  

 Administracijai: 

 Skatinti mokytojus nuolat mokytis įvairiose komandose;  

 Skatinti formuojamąjį ir diagnostinį vertinimą bei grįžtamąjį ryšį, kuris padės pagerinti mokinių mokymąsi ir pažangą. 



 Užtikrinti, kad žemi mokinių mokymosi pasiekimai būtų diagnozuoti, analizuojami ir į juos atsižvelgiama. 

 Užtikrinti efektyvų integruotos pagalbos teikimą žemų pasiekimų mokiniams.    

 Mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams: 

 Susitarti dėl individualizuoto ugdymo pamokoje požymių skirtingiems klasės mokinių sugebėjimų lygiams, poreikiams.  

 Stebėti kolegų pamokas, studijuoti šaltinius, dalytis patirtimi ir atradimais, tikslingai bendradarbiauti. 

 Ugdyti mokinių emocinį  elgesį, akcentuojant susivaldymą, atkaklumą, ir savęs suvokimą, siekiant bendros gerovės ir motyvuojant 

mokinius. 

 Klasių auklėtojams: 

 Sistemingai teikti tėvams grįžtamąją informaciją, nuolat skatinti ir organizuoti mokytojų ir tėvų nuolatinį bendradarbiavimą palaikant ir 

skatinant mokinio pažangą. 

 Įtraukti tėvus, didinant pagalbą ir plečiant tėvų informavimą pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų mokinių tėvams. 

 Sutelkti dėmesį į mokinius iš socialiai- ekonomiškai sunkiai gyvenančių šeimų. 

  Atlikti apklausas IQES online Lietuva platformoje: 

 siekiant sužinoti mokytojų nuomonę apie mokyklos įtaką mokinių mokymosi rezultatams, mokymosi mokytis ir socialinių gebėjimų 

ugdymą, iniciatyvumo, kūrybiškumo ir verslumo ugdymą. 

 siekiant išsiaiškinti mokinių nuomonę apie mokyklos įtaką dalyko pasiekimams, mokėjimą mokytis ir pažinimą, socialinės 

kompetencijos ir bendravimo, iniciatyvumo, kūrybiškumo ir verslumo. 

 siekiant išgirsti tėvų nuomonę dėl mokyklos įtakos dalyko pasiekimams, mokymo mokytis ir socialinių gebėjimų ugdymo, iniciatyvumo, 

kūrybiškumo ir verslumo ugdymo. 

 

Ataskaitą rengė gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupės nariai: 

 Loreta Dukauskienė, chemijos vyresnioji mokytoja 

 Erika Lukšaitė, muzikos vyresnioji mokytoja 

 Marytė Norkienė, matematikos vyresnioji mokytoja 

 Nemira Rimdeikienė, istorijos vyresnioji mokytoja 

 Vida Varanavičienė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja 

  Silva Vaškevičienė, direktoriau pavaduotoja ugdymui 

 


