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Liko tokie patys  

 
Palyginus Progimnazijos psichologo 2021–2022 m. m. atlikto 

palyginamojo tyrimo ,,Savijauta progimnazijoje“ duomenis, padidėjo 

pertraukų metu saugiai besijaučiančių 4–8 klasių mokinių dalis – nuo 

84,85 % iki 85 % (+ 0,15 %); padidėjo mokinių, teigiančių, kad mokytojai 

juos gerbia, dalis nuo 94,44 % iki 95,15% (+ 0,71 %).  

Atliktų anoniminių 4–8 ir 5–8 klasių apklausų apie prevencinių programų 

vykdymą duomenimis, niekada nesityčiojo kiti iš mokinio – 75 %, niekada 

nesityčiojo patys iš kitų mokinių – 95 %.  

Atliktos apklausos https://www.manoapklausa.lt/ 2020– 2021 ir 2021–

2022 m. m. giluminio įsivertinimo (rodiklis 2.4.1.Vertinimas ugdymui) 

lyginamoji analizė rodo, kad 100 % mokytojų atsižvelgė į kiekvieno 

mokinio nuomonę (pernai – 97 %), 15 % mažiau per paskutinius 2 mėn. 

teko spręsti mokinių patyčių problemas (54 %, pernai – 69 %); 94,7 % 

tėvų teigė, kad per paskutinius 2 mėn. jų vaikas iš kitų nesityčiojo.  

Tamo dienyne pateiktos 1–8 klasių mokinių tėvų apklausos ,,Tėvų 

nuomonė apie mokinių savijautą ir saugumą Progimnazijoje” rezultatai 

rodo, kad 69 % iš jų savo vaiko savijautą įvertino gerai ir labai gerai, 88 % 

teigė, kad jų vaikas noriai eina į mokyklą ir mokytojams rūpi, kaip jaučiasi 

jų vaikas, 90 % – jų vaikas yra reikšmingas, jo idėjos yra palaikomos.  

Psichologo atliktas mokinių adaptacijos Progimnazijoje tyrimas atskleidė, 

kad 1 klasėse 80 % mokinių jautėsi gerai, 96 % – turėjo draugų; 5 klasėse 

25 % mokinių turėjo puikią adaptaciją, 68 % – gerą. Žodinė apklausa 

parodė, kad sėkmingai adaptavosi visi 20 iš Ukrainos mokytis į 

Progimnaziją priimti mokiniai, 100 % jų perkelti į aukštesnę klasę. 

Mokiniai buvo skatinami laikytis Progimnazijos elgesio taisyklių, būti 

mandagiais, draugiškais – organizuoti 1–4 klasių ,,Kultūringiausio 

mokinio“ ir 5–8 klasių ,,Šauniausios klasės“ konkursai, kiekvieną mėnesį 

išrenkant kultūringiausią klasės mokinį, šauniausią klasę. Kaip ir pernai, 

86 % mokinių teigė, kad Progimnazijoje vyksta įdomios veiklos.  

 1.2. Mokinio 

pasiekimai ir 

pažanga 

 

2 3 Rezultatai pagerėjo 

 

Progimnazijos giluminio įsivertinimo rezultatų duomenimis, 87,7 % 

mokinių ir 85,2 % tėvų teigė, kad mokytojai padeda atpažinti jų gabumus; 

80,33 % mokinių (pernai – 70,0 %) atsakė, kad jie gauna suprantamą 

informaciją apie tolesnio mokymosi ir profesijos pasirinkimo galimybes.   

Kaip ir pernai, visi 1–8 klasių mokiniai yra pažangūs – pasiektas 100 % 

Progimnazijos pažangumas.  

Palyginus 4 klasių mokinių 2021–2022 m. m. metinius įvertinimus iš 

lietuvių kalbos su 2020–2021 m. m. duomenimis, 3,31 % daugiau mokinių 

mokslo metus iš lietuvių kalbos baigė pagrindiniu pasiekimų lygiu (nuo 

46,67 % iki 50,0 %), 11 % padidėjo 6,25 % (nuo 15,0 % iki 26,0 %), 

aukštesnįjį lygį pasiekusių mokinių skaičius, sumažėjo patenkinamu lygiu 

https://www.manoapklausa.lt/
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     įvertintų mokinių skaičius 14,33 % (nuo 38,33 % iki 24,0 %); iš pasaulio 

pažinimo: 9,33 % padidėjo aukštesniuoju lygiu įvertintų ketvirtokų – baigė 

36 % (pernai – 26,67 %), 7,67 % padidėjo pagrindiniu lygiu įvertintų 

mokinių skaičius – nuo 48,33 % iki 56,0 %, 17 % sumažėjo patenkinamu 

lygiu įvertintų mokinių skaičius (nuo 25,0 % iki 8,0 %);                                                                 

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

lietuvių kalbos ir literatūros su 2021–2022 m. m. duomenimis, pagrindinį  

pasiekimų lygį pasiekusiųjų skaičius padidėjo nuo 19,36 % iki 46,15 % (+ 

26,79 %).  

Palyginus 2022 m. NMPP rezultatus iš matematikos su 2021 m. 

duomenimis, 14,51 % didesnis surinktų taškų vidurkis (nuo 44,6 % iki 

59,11 %). Džiugina surinktų taškų vidurkis iš socialinių mokslų – 85,19 

%, iš gamtos mokslų – 59,73 %. 
Projekto ,,Erasmus +“ programoje dalyvaujančių 7 klasių mokinių veiklų 

dienoraščiai patalpinti Office 365 platformoje, 6 mokiniai pagerino anglų 

kalbos kalbėjimo įgūdžius: pravedė projekto partneriams iš 5 šalių renginį 

anglų kalba I tarptautinio susitikimo Progimnazijoje metu, 3 – pirmą kartą 

keliavo už Lietuvos ribų – užmegzti bendravimo ryšiai, stipresnė 

motyvacija mokytis anglų kalbos ir pažinti pasaulio šalis.  

1–4 klasės dalyvavo projektų mugėje: mokiniai rengė ir pristatė projektus. 

Progimnazijos naujai įrengtame gamtamoksliniame kabinete vestos 

patyriminio ugdymo pamokos, mokiniai atliko laboratorinius darbus.                                    

Iš viso 2021 m. laimėta 20 prizinių vietų: I vieta – 6; II vieta – 4; III vieta 

– 10 (pernai – 12 prizinių vietų: I vieta – 5, II vieta – 2, III vieta – 5).           

2. Pagalba 

mokiniui 

2.1. 

Orientavimasis į 

mokinio 

asmenybės tapsmą 

2 3 Rezultatai pagerėjo 

 
Skaitymo ir rašymo įgūdžių lavinimo veiklose dalyvavo 3–4 klasių  

22 mokiniai (lankomumas – 95 %), patobulinti tarties, skaitymo suvokimo 

įgūdžiai, skaitymas padėjo suvokti skaitomo teksto prasmę, užduodami 

klausimai skatino mokinius prisiminti gautą informaciją. 

10,64 % pradinio ugdymo mokinių dalyvavo Progimnazijoje įsteigto visos 

dienos mokinių klubo ,,Veik“ veiklose. 

Savipagalbos grupėje „Mokinys mokiniui“ 4 klasių 20 % mokinių teikė 

mokymosi pagalbą 1–2 klasių mokiniams iš lietuvių ir anglų kalbų, 

matematikos ir pasaulio pažinimo – visi mokiniai pasiekė asmeninę 

pažangą.  

Progimnazijos ,,Budinčioje klasėje“ 5–8 klasių 21 mokinys pasiekė 

asmeninę pažangą iš 9 dalykų (pasiektas 100 % metinis pažangumas, 
bendras pažymių vidurkis pakilo bent vienu balu). 

 2.2. 

Orientavimasis į 

mokinio poreikius 

 

2 3 

 

 

Rezultatai pagerėjo 

3 

Progimnazijoje sistemingai tirti ir analizuoti 1–8 klasių mokinių ugdymosi 

poreikiai: mokytojų tarybos posėdžiuose 4 kartus per mokslo metus aptarti 

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

lankomumo kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai, mokinių (atskirai – 

specialiųjų ugdymosi poreikių) asmeninė pažanga, NMPP rezultatai. 
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Visi 64 mokiniai (18,77 %), gaunantys švietimo pagalbą (iš jų 6 mokėsi 

pagal individualizuotą programą), patyrė 100 % pažangą. 

1–8 klasių mokinių apklausos raštu būdu išsiaiškintas veiklų poreikis: 

panaudota 100 % valandų Progimnazijos mokinių asmeninių, pažinimo, 

iniciatyvumo, kūrybingumo, socialinių, mokėjimo mokytis, 

komunikavimo kompetencijų ugdymui; padidėjo neformaliojo švietimo 

programų pasiūla – 27 programos (pernai – 20).  

80 % mokinių, parodė asmeninį savo veiklos rezultatą įsiliedami į rajono ir 

Progimnazijos bendruomeninę veiklą ir dalyvaudami parodose, varžybose, 

miesto šventėse, koncertuose, festivaliuose: sukūrė scenografiją menų, 

vaikų ir jaunimo šventei rajone ,,Vasara atrieda“, rajono mokiniams ir jų 

tėvams pademonstravo savo mokymąsi per meninę raišką kūrybinėse 

dirbtuvėse ,,Mano miestas – mano namai“ Kretingos miesto šventei.  

5–8 klasių 8 mokiniai eksponavo ir virtualiai pristatė savo kūrybinius 

darbus ,,Vieno autoriaus galerijoje“ Progimnazijos bendruomenei, 

Kretingos r. grupinėse parodose ,,Atrask daugiau“, ,,Matau muziką“, 

,,Wawe on wawe“, ,,Laikmečio atradimai“ Kretingos r. švietimo centre, 

vykdė prasmingas kultūrinių intervencijų projekto ,,Istorijos. Garsais ir 

vaizdais“ veiklas, laimėtos 6 prizinės vietos rajono dailės olimpiadose.  

Vienas specialiųjų poreikių (didelių) mokinys, lankantis keramikos būrelį, 

laimėjo I vietą šalies vaikų kūrybinių darbų konkurse ,,Platelių ežero salų 

padavimai ir legendos“ bei II vietą rajoninėje dailės olimpiadoje. 

 2.3. Mokyklos 

bendruomenės 

susitarimai dėl 

kiekvieno mokinio 

ugdymosi sėkmės 

 

2 3 Rezultatai pagerėjo 

 
Žodinės apklausos duomenimis, klasių auklėtojai teigė, daugiau kaip 70 

% 1–8 klasių mokinių tėvų (globėjų) dalyvavo tėvų susirinkimuose, kartu 

su dalykų mokytojais, vadovais aptarė mokinių mokymosi sėkmingumą;  

100 % mokytojų konstatavo, kad raštu ir žodžiu teikta savalaikė 

informacija apie mokinių mokymąsi, daromą pažangą ir problemas.                
Dėl neigiamų signalinių I, II ir III trimestrų įvertinimų organizuoti 27 

trišaliai susitikimai (mokinys – tėvai – klasės auklėtojas / dalyko 

mokytojas / vadovas), 5–8 klasių 27 mokiniams teikta individuali 

mokymosi pagalba – visi pasiekė 100 % pažangą.     

Progimnazijos giluminio įsivertinimo lyginamosios analizės duomenimis,   

76,5 % mokinių (pernai – 72,0 %) ir 86,3 % tėvų (pernai – 83,0 %) teigė, 

kad su mokiniais aptariamos mokymosi sėkmės. 

3. Ugdymo(si) 

procesas  

3.1. Ugdymo(si) 

planavimas 

2 3 Rezultatai pagerėjo 

 
 

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

informacinės technologijos – su visais dalykais 4a, 4b ir 8 klasėse. 95 % 

procentai mokytojų (38 kolegialios poros) dalijosi savo patirtimi ir stebėjo 

pamokas bei veiklas, mokėsi vieni iš kitų. 80 % mokytojų papildė 

Daukanto edukacinės patirties banką. 93 % stebėtų pamokų, mokytojai, 

keldami ugdymo tikslus, atsižvelgia į mokinių asmeninę, socialinę ir 

kultūrinę patirtį, jų gyvenimo ir Progimnazijos veiklos kontekstą. 

Vykdytos bendros integruojančios veiklos. 10 mokytojų parengė 
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     patyriminio ugdymo aplankus, 23 mokytojai (pernai – 20) organizavo 

projektinę veiklą pagal mokinių poreikius, polinkius ir galias, tobulino 

bendradarbiavimo ir komunikavimo kompetencijas.  

Gilintos pedagogų kompetencijos siekiant kokybiško ugdymo – 

įgyvendinta ilgalaikė 40 valandų kvalifikacijos tobulinimo programa 

„Efektyvi šiuolaikinė pamoka“, 47 % mokytojų dalyvavo seminare – 

edukacinėje išvykoje ,,Patirtinis mokymas“, įgijo patirtinio mokymo 

kompetencijų – 27 % pedagogų pasidalino patyriminio ugdymo praktika 

metodinėje dienoje ,,Patyriminio ugdymo veiksmingumas“ Progimnazijoje 

(skaityta 14 pranešimų).                                                                                                     
3.2. Mokymosi 

lūkesčiai ir 

mokinių 

skatinimas 

 

3 4 Rezultatai pagerėjo 

 

Sistemingai stebėta, fiksuota, analizuota 1–8 klasių mokinių individuali 

pažanga, numatyti būdai mokymosi pasiekimų gerinimui bei mokymosi 

pagalbai gauti. 100 % mokytojų padėjo mokiniams atpažinti jų gabumus, 

skatino bendradarbiauti. Vykdydami tarptautinį projektą ,,Erasmus +“ 

projektas „Explore, Create and Know“ ir nacionalinius projektus  

„Kokybės krepšelis“, pokyčių projektą ,,Renkuosi mokyti – mokyklų 

kaitai!“, kultūrinių intervencijų projektą „Istorijos. Vaizdais ir garsais“, 

sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo skatinimo projektą ,,Sveikatiada“, 

mokiniai patobulino tiriamosios veiklos, bendradarbiavimo įgūdžius – 

Pagal Progimnazijos giluminio įsivertinimo apklausos rezultatus, 87,6 % 

mokinių ir 89,1 % tėvų mano, kad mokiniai skatinami bendradarbiauti. 

Stebėtų pamokų, atvirų veiklų metu 89 % mokytojų drąsina mokinius 

reikšti nuomonę, nebijoti klysti, skatina ištaisyti klaidas, iš jų mokytis.  

1–8 klasių mokslo pirmūnai, olimpiadų ir konkursų bei ,,Kultūringiausio 

mokinio“ ir ,,Šauniausios klasės“ konkursų nugalėtojai Padėkos dienoje 

apdovanoti padėkomis, 5–8 klasių mokslo pirmūnai ir išvyka į edukacinį 

medijų centrą ,,Lojoteka“. Bibliotekoje apdovanoti 20 aktyviausių 2–5 

klasių knygų skaitytojų. 

3.3. Ugdymo(si) 

organizavimas 

 

2 3 Rezultatai pagerėjo 

 

 

Organizuotos mokiniams patrauklios, prasmingos atviros (integruotos) 

pamokos, veiklos, ugdymo dienos: ,,Skaityti – tai sėdėti ant pasaulio 

stogo“, „Keliauk. Ieškok. Pažink“, ,,Augu Lietuvoje“ ir kt., renginiai 

Progimnazijos erdvėse ir už jos ribų (muziejuose, Kretingos tradicinių 

amatų centre, išvykose, Vaikų ir jaunimo menų šventėse, ir kt.  

Daugiau kaip 60 % Progimnazijos mokytojų, pagalbos mokiniui 

specialistų vedė bent po vieną atvirą pamoką / veiklą. Daugiau nei 95 % 

pedagogų stebėjo ir perėmė patirtį. Sėkmėmis sistemingai pasidalinta 

Progimnazijos interneto svetainėje ir socialiniame tinkle Facebook 

esančioje progimnazijos paskyroje. 

82,79 % 1–8 klasių mokinių 2021–2022 m. m. parengė ugdymo dienoje 

pristatytė 18 tarpdalykinių projektinių darbų.  

Progimnazijos 2–4 klasių 16-ai mokinių organizuota patirtinė vasaros 

stovykla ,,Pamatyk, išbandyk, pajusk“. 
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3.4. Mokymasis 2 3 Rezultatai pagerėjo 

 

  

Progimnazijos giluminio įsivertinimo lyginamosios analizės duomenimis,   

91,4 % (pernai – 80,0 %) mokinių ir 91,4 % tėvų teigė, kad yra svarbu 

mokytis, 95 % tėvų mano, kad vaiko mokymasis atitinka jų lūkesčius; 

kartu su mokytoju planavo savo mokymąsi – 63,0 % (pernai – 56,0 %) 

mokinių, 73,7 % (pernai – 71,0 %) tėvų; 76,6 % mokinių (pernai – 72,0 %)  

konstatavo, kad pamokoje nebijo suklysti. 

Sukurtos ugdymą praturtinančios erdvės patyriminiam ugdymui: lauko 

lysvės, skaitymo zonos su moduliniais akustiniais minkštasuoliais 

koridoriuose pradinio ugdymo mokiniams, įrengti oro kondicionieriai 

klasėse, visiškai įrengta dailės studija. Gamtamokslinis kabinetas 

papildytas naujomis kėdėmis. Įsigyti 2 komplektai įrangos, skirtos 

hibridiniam ugdymui, 6 išmaniosios lentos. 

 

 

 

 

 

3.5. 

(Įsi)vertinimas 

ugdymui 

 

 

2 3 Rezultatai pagerėjo 

 

Progimnazijos giluminio įsivertinimo lyginamosios analizės duomenimis,   

69,2 % mokinių, 80,0 % tėvų ir 100 % mokytojų teigė, kad atsižvelgiama į 

mokinio nuomonę; 84,1 % mokinių (pernai – 80,0 %) ir 84,2 % tėvų 

(pernai – 84,0 %) konstatavo, kad mokytojų padedami mokiniai mokėsi 

įsivertinti savo pažangą; pasiekimų vertinimas buvo aiškus 86,4 % 

mokinių ir 92,6 % tėvų. 

Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ugdytos skaitmeninio raštingumo, 

patyriminio ugdymo, komunikavimo ir kitos kompetencijos, 76 dienomis 

padidėjo Progimnazijos pedagogų dalyvavimo juose skaičius (nuo 429 

dienų iki 505 dienų).  

Progimnazijos 2 vadovams ir 7 pedagogams, europinio projekto „LEAN 

modelio diegimas Kretingos rajono ikimokyklinėse įstaigose“ dalyviams, 

įteikti Asaichi, PDCA, Kaizen Teian vadybos metodų vidinio eksperto 

pažymėjimai – stiprėja pasidalytoji lyderystė, LEAN vadyba taikyta 

Progimnazijos tobulinimui ir mokinių pasiekimų gerinimui. 

Direktorius ir jo pavaduotojas ugdymui dirbo ES finansuojamame projekte 

„Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje 

lyderiams“ su tarptautinio švietimo ekspertais, tobulino savo vadovavimo 

įgūdžius. Progimnazijos komanda dalyvavo Mokyklų pasirengimo diegti 

atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias 

programas veiklos tyrime.  

Progimnazija pateko į „Tūkstantmečio mokyklų“ pažangos programos  

I vykdymo etapą. 

_______________ 

 

Ataskaitą parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Garjonienė 


