
KRETINGOS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA 

 

Sritis Rodiklis 

Vertinimo 

lygis prieš 

projektą 

Vertinimo 

lygis po 

pirmųjų 

m. m. 

Pokytis (įrašyti - 

rezultatai pagerėjo, 

pablogėjo, liko tokie 

patys) 

Įrodymai ir/ar argumentai, ir/ar priežastys 

1. Rezultatai 

 

 

 

1.1. Asmenybės 

tapsmas 

3 3 Liko tokie patys  Progimnazijoje 3–8 klasių mokiniams atlikto tyrimo ,,Savijauta progimnazijoje“ 

duomenimis: 191 mokiniui iš 198 apklaustųjų (96,46 %) patinka mokytis 

Progimnazijoje, 168 (84,85 %) – saugiai jaučiasi pertraukų metu, 180 (90,91 %) – 

patinka jų klasė, 187 (94,44 %) mokinių teigia, kad mokytojai juos gerbia, 183 

(92,42 %) mokiniai mano, kad gali išsakyti savo idėjas bendraklasiams, 171 

(86,36 %) mokinys atsakė, kad Progimnazijoje vyksta įdomios veiklos. 

Psichologo atlikto 1 klasių mokinių adaptacijos tyrimas atskleidė, kad 33 

mokiniai iš 38 (86,84 %) mokykloje jaučiasi gerai, 27 – turi teigiamą požiūrį į 

mokytoją (71,05 %); 5 klasių mokinių adaptacijos tyrimo rezultatai rodo, kad 14 

mokinių iš 27 turi puikią adaptaciją (51,85 %), 13 – gerą (48,15 %). 

Lyginant 2018 ir 2020 metų internetinėje sistemoje www.iqesonline.lt atliktų 

mokinių klausimynų atsakymų duomenis, mokinių dalis, kuri Progimnazijoje 

jaučiasi gerai, padidėjo 12 % (nuo 56 % iki 68 %), pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) 

atsakymų duomenis – 22 % (nuo 66 % iki 89 %), 5 % daugiau, palyginus su 

Kretingos r. bendrojo ugdymo įstaigų mokinių dalimi, kuri mokykloje jaučiasi 

gerai (63 %). 2020 m. tėvų Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – NŠA) 

apklausos rezultatai vertėmis: mano vaikui yra svarbu mokytis – 3,5; mokykloje 

mano vaikas yra skatinamas bendradarbiauti – 3,4; į mokyklą mano vaikui eiti 

patinka – 3,4. 2021 m. vasario–kovo mėnesiais nuotoliniu būdu progimnazijos 

psichologo ir specialiojo pedagogo atliktos 5–8 klasių apklausos ,,Patyčių mastas 

S. Daukanto progimnazijoje“ duomenimis labai saugiai jaučiasi – 22 % 

apklaustųjų, saugiai –47 %, niekada nevyksta klasėje patyčios – 50 %, 1–2 kartus 

per du paskutiniuosius mėnesius – 33 %, niekada nesityčiojo kiti iš mokinio – 75 

%, 1–2 kartus per du paskutiniuosius mėnesius – 20 %,  niekada nesityčiojo patys 

iš kitų mokinių – 95 %, 1–2 kartus per du paskutiniuosius mėnesius – 3 %. 

85 % tėvų visai ir i dalies sutinka, kad progimnazijoje siekiama mokinio ir 

mokytojo dialogo, padedančio mokiniui siekti optimalios asmeninės sėkmės. 

 

 1.2. Mokinio 

pasiekimai ir pažanga 

 

2 2 Liko tokie patys  2020 m. mokinių ir tėvų NŠA apklausos duomenimis: aukščiausios vertės –3,6 

(tėvų – per paskutinius 2 mėnesius nesityčiota iš kitų mokinių, 3,5 (tėvų ir 

mokinių – yra svarbu mokytis; mokinių – per paskutinius 2 mėnesius nesityčiota 

iš kitų mokinių);  žemiausios vertės – 2,2 (mokinių – mokantis nuotoliniu būdu 

reikia daugiau pagalbos), 2,5 (mokinių – per pamokas nėra galimybės pasirinkti 

įvairaus sudėtingumo užduotis), 2,6 (mokinių – kartu su mokytoju planuoja savo 

mokymąsi (tikslus, žingsnius jiems pasiekti). 

10 tarptautinio projekto ,,Erasmus +“ programą „Explore, Create and Know“, ir 4 

projektą ,,Renkuosi mokyti“ vykdantys mokytojai parengs metodinę medžiagą bei 

gamtamokslinių metodinių priemonių aplankus, kurie kartu su projekte ,,Erasmus 

+“ dalyvaujančių 7–8 klasių mokinių veiklų dienoraščiais talpin Office 365 

platformoje. Palyginus 2019 m. ir 2020 m. 15-os šiame projekte dalyvaujančių 

http://www.iqesonline.lt/
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    mokinių užsienio kalbos (anglų) (1-osios) I trimestro rezultatus, 5 mokiniai (33,33 

%) pagerino šio dalyko mokymosi rezultatą.                                                      

Pasiektas 100 % Progimnazijos pažangumas (2019–2020 m. m. – 98,47 %) – visi 

1–8 klasių mokiniai pažangūs (341), nebeliko nepažangių mokinių (pernai buvo 5 

– 1,53 %). Palyginus 4 klasių mokinių 2020–2021 m. m. metinius įvertinimus iš 

lietuvių kalbos (gimtosios) su 2019–2020 m. m. duomenimis: sumažėjo 

aukštesniuoju lygiu įvertintų mokinių skaičius nuo 12 (30,77 %) iki 9 (15,0 %), 3 

mokiniais mažiau (14,23 %); padidėjo pagrindiniu lygiu įvertintų mokinių 

skaičius nuo 14 (35,90 %) iki 28 (46,67 %) – 14 mokinių daugiau (10,77 %) ir 

patenkinamu lygiu įvertintų mokinių skaičius nuo 12 (30,77 %) iki 23 (38,33 %) 

– 11 mokinių daugiau (7,56 %).                                                                         

Palyginus 2019 m. 4 klasių NMPP (skaitymo) rezultatų duomenis su 2021 m.: 

sumažėjo 6,25 % (nuo 18,75 % iki 12,5 %) aukštesnįjį lygį bei 41,67 % (nuo 

43,75 % iki 85,42 %) patenkinamą lygį pasiekusių mokinių, padidėjo 47,92 % 

(nuo 37,5 % iki 85,42 %) pagrindiniu lygiu įvertintų mokinių.              

Pagrindiniu lygiu iš lietuvių kalbos ir literatūros besimokančių 8 klasių mokinių 

skaičius sumažėjo 2,39 % – nuo 18,52 % iki 16,13 %, patenkinamu lygiu – 13,26 

% (nuo 77,78 % iki 64,52 %), bet padidėjo aukštesnįjį lygį pasiekusių mokinių 

skaičius 15,65 % – nuo 3,70 % iki 19,35 %.                                                    

Palyginus 8 klasių mokinių 2020–2021 m. m. metinius įvertinimus iš gamtos 

mokslų su 2019–2020 m. m. duomenimis: padidėjo aukštesniuoju lygiu įvertintų 

mokinių skaičius nuo 3 (5,56 %) iki 19 (30,65 %), 16 mokinių daugiau (25,09 %); 

padidėjo pagrindiniu lygiu įvertintų mokinių skaičius nuo 26 (48,15 %) iki 33 

(53,22 %) – 7 mokiniais daugiau (5,07 %);  sumažėjo patenkinamu lygiu įvertintų 

mokinių skaičius nuo 25 (46,30 %) iki 10 (16,13 %) – 15 mokinių daugiau (30,17 

%).                                                                                                                

Lyginant akademinius mokinių pasiekimus su 2019–2020 m. m. (29 prizinės 

vietos: I v. – 11; II v. – 7; III v. – 11), mokantis nuotoliniu būdu 2020–2021 m.  

m. laimėta 12 prizinių vietų ( I v. – 5; II v. – 2; III v. – 5).                                                                                                                            

2. Pagalba 

mokiniui 

2.1. Orientavimasis į 

mokinio asmenybės 

tapsmą 

2 2 Liko tokie patys  Progimnazijoje sistemingai tiriami ir analizuojami mokinių ugdymosi poreikiai: 

Progimnazijoje Mokytojų tarybos posėdžiuose 4 kartus per mokslo metus 

analizuojami 1–8 klasių mokinių I, II, III trimestrų  ir metinių įvertinimų 

pažangos bei lankomumo rezultatai (kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai), mokinių 

asmeninė pažanga, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių pažangumas. 

Progimnazijoje įsteigto visos dienos mokinių klubo ,,Veik“ veiklose dalyvavo 

pradinio ugdymo klasių 20 mokinių iš 188 (10,64 %); savipagalbos grupės 

,,Mokinys mokiniui“ 13 (19,4 %) mokinių iš 7–8 klasių suteikė 101 konsultaciją 

5–8 klasių mokiniams (po 14–15 trumpalaikių / ilgalaikių konsultacijų per 

mėnesį) – 5 mokiniai pasiekė asmeninę pažangą; ,,Budinčioje klasėje“ vykdytas 

personalizuotas ugdymas 12-ai mokinių (8,82 %).  
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 2.2. Orientavimasis į 

mokinio poreikius 

 

2 3 Rezultatai pagerėjo 

 

Visi 57 mokiniai (16,72 %), gaunantys švietimo pagalbą (8 mokomi pagal 

individualizuotą programą, 49 – pagal pritaikytą programą),  patyrė 100 % 

pažangą.  

Stebėtų mokytojų vedamų pamokų duomenimis 70 % mokytojų individualizuoja 

ir diferencijuoja užduotis. Mokinių apklausos būdu išsiaiškintas veiklų poreikis: 

jų vykdymui panaudota 100 %  skirtų valandų Progimnazijos mokinių asmeninių, 

pažinimo, iniciatyvumo, kūrybingumo, socialinių, mokėjimo mokytis bei 

komunikavimo kompetencijų ugdymui. 2020–2021 m. m., palyginus su 2019 –

2020 m. m., 1–8 klasėse neformaliojo švietimo programų pasiūla sumažėjo – 20 

(pernai – 25), tačiau 16,08 % (68 mok.) padidėjo programose dalyvaujančių 1–8 

klasių mokinių skaičius (323 mokiniai (93,35 %), pernai – 255 mokiniai (77,27 

%)). Progimnazijos erdvėse eksponuojami talentingų mokinių darbai. Veikia 

vieno autoriaus galerija – du 8a klasės mokiniai virtualiai pristatė savo kūrybinius 

darbus Progimnazijos bendruomenei. 
 2.3. Mokyklos 

bendruomenės 

susitarimai dėl 

kiekvieno mokinio 

ugdymosi sėkmės 

 

2 3 Rezultatai pagerėjo 

 
Klasių auklėtojų žodinės apklausos duomenimis, daugiau kaip 60 % 1–8 klasių 

mokinių tėvų (globėjų) dalyvavo virtualiuose tėvų susirinkimuose, kartu su 

dalykų mokytojais, vadovais aptarė mokinių mokymosi sėkmingumą.               

Dėl neigiamų signalinių I, II ir III trimestrų įvertinimų organizuota 13 trišalių 

susitikimų (mokinys – jo tėvai (globėjai) – klasės auklėtojas / dalyko mokytojas / 

vadovas) bei numatyta mokymosi pagalba: I signaliniame trimestre – 6 

mokiniams, II – 4, III – 3; visi 5–8 klasių 13 mokinių pasiekė 100 % pažangą.    

5–8 klasių mokinių tėvų apklausa elektroniniame Tamo dienyne  ,,Nuotolinis 

mokymas(is) ,,Kaip mums sekasi?“ atskleidė, kokia yra jų pagalba savo vaikui 

nuotolinio mokymo(si) procese: 5 tėvai iš 28 (17,86 %) teigia, kad padedu tik 

savarankiškame mokymesi, 18 (64,29 %) – padedu tik tada, kai vaikas prašo, 3 

(10,71 %) – pasirūpinu tik tinkama vaiko mokymosi aplinka, dienos režimu. 
3. Ugdymo(si) 

procesas  

3.1. Ugdymo(si) 

planavimas 

2 2 Liko tokie patys 10 mokytojų kūrė patyriminio ugdymo aplankus, 20 mokytojų organizavo 

projektinę veiklą – 70,38 % 1–8 klasių mokinių rengė ir pristatė 17 tarpdalykinių 

projektinių darbų ugdymo dienoje visai bendruomenei.  

5–8 klasėse integruojama lietuvių kalba ir literatūra su etnine kultūra, 

informacinės technologijos – su visais dalykais 8 klasėse – vykdytos bendros 

integruojančios veiklos. 

90 % stebėtų pamokų, mokytojai, keldami ugdymo tikslus, atsižvelgia į mokinių 

asmeninę, socialinę ir kultūrinę patirtį, jų gyvenimo ir progimnazijos veiklos 

kontekstą, 65 % – atsižvelgia į klasės mokymosi stilių bei taiko bendradarbiavimo 

mokantys žaidimai. Atsižvelgiant į mokinių tėvų žodinius prašymus, lanksčiai 

pritaikytas mokymosi laikas ir periodai ugdymo poreikiams, sudarytas 

sinchroninių ir asinchroninių pamokų tvarkaraštis optimizavo mokinių mokymosi 

krūvį (negauta jokių nusiskundimų iš mokinių ir jų tėvų (globėjų).  

20 % pedagogų suplanavo ir pravedė pamokas, užsiėmimus netradicinėse erdvėse 

už Progimnazijos ribų, sėkmėmis pasidalinta progimnazijos interneto svetainėje ir 

socialiniame tinkle Facebook esančioje progimnazijos paskyroje. 
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3.2. Mokymosi 

lūkesčiai ir mokinių 

skatinimas 

 

3 3 Liko tokie patys  Stebima, fiksuojama, analizuojama 1–8 klasių mokinių individuali pažanga,  

numatomi būdus mokymosi pasiekimų gerinimui bei mokymosi pagalbai gauti. 

100 % mokytojų padeda mokiniams atpažinti jų gabumus, skatina 

bendradarbiauti. Stebėtų pamokų, atvirų veiklų metu 80 % mokytojų drąsina 

mokinius reikšti savo nuomonę, nebijoti klysti, skatina ištaisyti savo klaidas ir iš 

jų mokytis. 70,38 % 1–8 klasių mokinių (240 iš 341) vykdė ir ugdymo dienoje 

pristatė projektinius darbus, kuriems vadovavo 20 mokytojų.  

1–4 klasių 62 (18,18 %) mokiniai (mokslo pirmūnai, ,,Kultūringiausio mokinio“ 

konkurso bei olimpiadų ir konkursų nugalėtojai) Padėkos dienoje apdovanoti 

padėkos raštais ir dovanėlėmis. 

3.3. Ugdymo(si) 

organizavimas 

 

2 2 Liko tokie patys Organizuotas 1–8 klasių ugdymas nuotoliniu būdu, taikytas mokymas mišriu 

būdu 5–8 klasėse, pritarus progimnazijos tarybai lanksčiai koreguotas pamokų ir 

pertraukų laikas. Vykdyta nuotoliniu būdu progimnazijoje 5–7 klasėse 

besimokančių 19 (18,1 %) mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, priežiūra – visi 

mokiniai patyrė asmeninę pažangą, visų dalykų metiniai įvertinimai yra teigiami. 

3.4. Mokymasis 2 2 Liko tokie patys  IQES online platformoje vykdytos apklausos 2021 m. duomenimis: 32 % tėvų ir 

31 % mokinių mano, kad su mokiniu mokytojai aptaria, ko iš jo tikisi; 43 % tėvų 

ir 31 % mokinių – mokytojų teikiama informacija apie mokinio mokymąsi yra 

informatyvi; 44 % tėvų ir 55 % mokinių – mokinys, gavęs įvertinimą, supranta, 

kokias mokymosi spragas jam dar reikia taisyti. 

70 % stebėtų pamokų grįžtama prie jau išmoktų dalykų, mokomasi sieti idėjas, 

suvokti, patikrinti ir perkonstruoti savo supratimą, mąstymą ar veiklos būdą; 

mokiniai geba ir yra motyvuojami mokytis bendradarbiaujant poromis ar grupėse. 

3.5. (Įsi)vertinimas 

ugdymui 

 

 

2 3 Rezultatai pagerėjo 

 

2020 m. aktyviai dalyvauta kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, ugdytos 

skaitmeninio raštingumo, patyriminio ugdymo, komunikavimo ir kitos 

kompetencijos, padidėjo progimnazijos pedagogų dalyvavimo juose dienų ir 

valandų skaičius nuo 429 dienų ir 2664 valandų iki 505 dienų ir 2483,5 valandų 

(137 d. ir 1110 val. daugiau negu 2019 m.).  

IQES online platformoje vykdytos apklausos 2021 m. duomenimis: 88 % 

mokytojų mokiniams suteikia galimybes pasirodyti kuo geriau; 85 % mokytojų  

mokslo metų eigoje aptaria su mokiniais jų mokymosi pažangą; 84 % – taiko 

formalius ir neformalius vertinimo būdus; 76 % – siekia surinkti pakankamai 

informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus; 75 % – siekia mokinio ir 

mokytojo dialogo padedančio mokiniams siekti optimalios asmeninės sėkmė;    

73 % – su mokiniais aptaria vertinimo kriterijus.  

 

Ataskaitą parengė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Garjonienė 


