
 

ŠILUTĖS R. KINTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 MOKSLO METŲ VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA 

 

I. SIEKIANT TIKSLO: 

Stipriųjų mokyklos veiklos rodiklių (1.1.1. Asmenybės tapsmas, 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai, 4.2.1. Veikimas kartu)   pagalba per 

3 mokslo metus kiekviename mokomajame dalyke pasiekti kiekvieno mokinio pažangos pavyko dalinai. 89⁒ mokinių pasiekė pažangos viename – 

dešimtyje mokomųjų dalykų (pagal administracijos kas trimestrą/pusmetį tris metus stebimą ir kartu su bendruomene analizuojamą mokinių asmeninės 

pažangos dinamiką). Galima gauto dalinio rezultato priežastis – pasikeitę mokymo(si) būdai, metodai nuo 2020 m. pavasario dėl pandemijos. 

 

II. NUSIMATANT UŽDAVINIUS:  

1. Atsakingo už savo mokymąsi mokinio, kaip lygiaverčio partnerio pamokoje, vaidmens stiprinimas išaugo nuo 51⁒ (išorės vertinimo ataskaitos 2018 m. 

duomenimis) iki 87⁒ (mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės (toliau MVKĮG) duomenimis apie veiklos tobulinimo tarpinius rezultatus). 

    (rodiklių „1.1.1. Asmenybės tapsmas“ ir „4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai“ pagalba).   

2. Tikslinis, sąmoningas ir kryptingas mokytojų kolegialus mokymasis išaugo nuo 60⁒ (išorės vertinimo ataskaitos 2018 m. duomenimis) iki 84⁒ (pagal 

MVKĮG parengtas veiklos tobulinimo plano 2020-2021 m. m. išvadas, atitinkančias 2021 m. apklausos „Asmeninis meistriškumas“ išvadas) 

    (rodiklių „4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai“ ir „4.2.1. Veikimas kartu“ pagalba).   

 

III. VYKDANT VEIKLAS: 

1. Atsakingo už savo mokymąsi mokinio, kaip lygiaverčio partnerio pamokoje, vaidmens stiprinimui: 

• Atitinka mokinių savivaldumo pasiektas rezultatas keltus prieš 3 metus lūkesčius: 2021 m. vertinamas 87% (2018 m. buvo nusimatyta 86,67%). 

• Viršijant 17,5% lūkesčius padidintas 47,5% (buvo numatyta 30%) kiekvienoje klasėje sėkmingų pamokų atvejų skaičius, vykdant 3 metus patirties 

mainus „Klasė – klasei“.   

• Atitinkamai lūkesčiams, mokinių pozityvioji savianalizė per 3 metus reflektuojant pasiekė: šeimos rate - 75% (buvo numatyta 70%); su klasės 

vadovu – 76,5% (buvo numatyta 90%), ir 100% mokinių taip pat nurodo, kad su klasės vadovu bendrauja dažnai. 

• Viršyti 14% lūkesčiai, diegiant partnerišką bendravimą „Mokinys – mokytojui“ (tema - „Netradicinė pamoka“) vyko 84% netradicinių pamokų 

(buvo numatyta 70%). 

• Mažiau nei numatyta, diegiant grįžtamąjį ryšį  „Mokinys – mokytojui“, 67% (buvo numatyta 100%) mokinių siūlė idėjas kiekvieno mokomojo 

dalyko pamokoms. 

 

2. Tiksliniam, sąmoningam ir kryptingam mokytojų kolegialiam mokymuisi: 

• Viršijant lūkesčius, besimokant patiems mokytojams: 25% daugiau nei siekta sumažėjo (75%) tradicinių pamokų skaičius (buvo numatyta 50%) ir 

padidėjo pamokų, kuriose aiškūs vertinimo kriterijai, skaičius apie 50%, kaip ir buvo numatyta. 



• Atitinkamai lūkesčiams, vykdant patirties mainus „Kolega kolegai“ žiniomis dalijosi, kaip ir buvo numatyta 100% mokytojų. 

• Mažiau 6% nei numatyta (90%), kryptingai planavo savo asmeninio meistriškumo augimą ir jo atkakliai siekė - 84% mokytojų. 

 

IV. PASIEKTAS REZULTATAS: 

Stipriųjų mokyklos veiklos rodiklių (1.1.1. Asmenybės tapsmas, 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai, 4.2.1. Veikimas kartu)   pagalba  

sustiprėjęs 36⁒ atsakingo už savo mokymąsi mokinio, kaip lygiaverčio partnerio pamokoje, vaidmuo ir 24⁒ tikslinis, sąmoningas bei kryptingas 

mokytojų kolegialus mokymasis  per 3 mokslo metus sąlygojo pasiektą 89⁒ mokinių pažangą viename - dešimtyje mokomųjų dalykų. 

 

V. ATASKAITOS PARENGIMUI NAUDOTI ŠALTINIAI: 

Kiekybiniam duomenų rinkimui: 

• Mokinių asmeninės pažangos dinamikos suvestinės 

• Išorės vertinimo 2018 m. ataskaita 

• Metodinių grupių, tarybų veiklos 2018-2021 m. dokumentai 

• Veiklos tobulinimo plano 2018-2021 m. veiklos tarpinės ataskaitos 

• Anketinių apklausų 2018-2021 m. rezultatų išvados 

Kokybiniam duomenų rinkimui: 

• Diskusijos metodinėse grupėse 

• Fokus interviu 

• Apibendrinamojo pobūdžio laikotarpiais pasitarimų informacija 

Naudotasi nuorodomis: 

https://www.kintai.silute.lm.lt/?page_id=13174 

https://www.kintai.silute.lm.lt/?page_id=9632 

https://www.kintai.silute.lm.lt/?page_id=8369 
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