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2014 m. analizuota mokyklos veiklos sritis “Pasiekimai”.   

 

 

Sritis Tema 
 

Veiklos rodiklis 

3. PASIEKIMAI 3.1. Pažanga 3.1.1. Atskirų mokinių pažanga 

 

3.1.2. Mokyklos pažanga 

 

3.2. Mokymosi pasiekimai 3.2.1. Akademiniai pasiekimai 

 

3.2.2. Kiti pasiekimai 

 

3.2.3. Tolesnio mokymosi sėkmė 

 

 

Atlikus veiklos kokybės įsivertinimą nustatyti lygiai: 

 

Veiklos rodikliai Lygis 

3.1. Pažanga 3 lygis 

3.2. Mokymosi pasiekimai 3 lygis 

 

Nustatyti mokyklos veiklos privalumai, trūkumai ir pateikti pasiūlymai:  
 

Stipriosios mokyklos pusės Pradinėse klasėse mokiniai į(si)vertina atskirų temų pasiekimus, 

jų rezultatai fiksuojami diagramose, kuriose jie mato ir gali palyginti 

dabartinius mokymosi pasiekimus su ankstesniais rezultatais. 

Dalykų mokytojai veda signalinius pažymius, supažindina 

mokinius ir aptaria su jais.  

Daugelis mokinių geba įsivertinti ir vertinti savo pasiekimus 

mokydamiesi. 

Daugiau nei pusė mokinių geba planuoti savo asmeninę veiklą, 

aptaria ją su mokytojais, sąmoningai siekia pažangos ir mano, jog 

mokykla parengia tolesniam mokymuisi/studijoms. 

Mokyklos mokiniams sudaromos palankios sąlygos siekti aukštų 

mokymosi rezultatų – vyksta įvairios olimpiados, konkursai, 

projektai. Mokiniai aktyviai juose dalyvauja.  

Dalis olimpiadose, konkursuose, projektuose dalyvavusių 

mokinių tampa laureatais, laimi prizines vietas. 

2013/2014 m.m. dauguma mokinių pasiekė teigiamų metinių 

rezultatų ir atitiko standartų reikalavimus. 

Beveik visi mokiniai išlaiko brandos egzaminus ir pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikrinimo testus.  

Silpnosios mokyklos pusės Mokykloje nėra mokinio asmeninės pažangos stebėjimo ir 

fiksavimo, rezultatų analizavimo ir panaudojimo sistemos.  

Daugelis mokinių nekaupia savo darbų.  

Mokymosi kokybės gerėjimas nenustatytas. Pasiekimai nėra 

lyginami su praėjusių metų rezultatais.  



Ne visi mokiniai pasiekė teigiamų metinių rezultatų ir išlaikė 

brandos egzaminus.  

Mokyklos internetinėje svetainėje ir mokyklos aplinkoje 

neatsispindi mokinių dalyvavimas visuomeninėje veikloje. 

Ne visi mokiniai, baigę vidurinę mokyklą, (į)stoja į šalies 

aukštąsias universitetines mokyklas ir kolegijas.   

Duomenys, apie mokinių perėjusių į kitas mokyklas mokymosi 

sėkmingumą nekaupiami ir nefiksuojami. Nėra duomenų, jog 

mokykla domisi savo buvusiais mokiniais, renka apie juos 

duomenis. 

Tobulinti pasirinkti 

mokyklos veiklos aspektai 

Sukurti mokinio asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo, 

rezultatų analizavimo ir panaudojimo sistemą.  

Atlikti mokymosi pasiekimų analizę ir lyginti su praėjusių metų 

rezultatais. 

Apie konkursų ir olimpiadų prizinių vietų laimėtojus skelbti 

rajoninėje spaudoje, internetinėje erdvėje, nuolat tai akcentuoti 

mokyklos tėvų ir bendruomenės susirinkimuose. 

Sukurti vieningą mokinių ir mokytojų skatinimo - drausminimo 

sistemą pagal nustatytus tam tikrus kriterijus. 

Domėtis mokinių, išėjusių į kitas mokymo įstaigas, mokymosi 

rezultatais, bendrauti su jais. 

Mokyklos internetinę svetainę tvarkyti pagal reikalavimus. 

Padėti mokiniams įsivertinti savo gebėjimus renkantis egzaminus. 
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