
1-4 kl., 5-10 kl. mokinių 
II trimestro

mokymosi pažanga ir pasiekimai 

2019–2020 m. m.

2020 m. balandžio 6 d. 

Mokytojų tarybos posėdis

Pavaduotoja ugdymui 

B. Darkintienė



Mokinių skaičius 2019–2020 m. m. 

(1-4, 5-10 kl.)

 II trimestro pabaigoje – 57 pradinių klasių, 70 (5–10 kl.) mokinių 

(iš viso – 127 mok.).

 Ikimokyklinio – 38 ugdytiniai, 

 priešmokyklinio – 10 ugdytinių. 

 Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėse – 48 ugdytiniai.



Šauniausi pradinių klasių mokiniai

❖ Viktorija Balsevičiūtė (1 kl.)

❖ Viltė Mikalauskaitė (1 kl.)

❖ Juozapas Miliauskas (1 kl.)

❖ Emilijus Mižutavičius (1 kl.)

❖ Estrėja Stikliūtė (1 kl.)

❖ Alesija Šiaulytytė (3 kl.)

❖ Edvinas Pocius (4 kl.)



Pradinių klasių mokinių pažangumas – 98.2 proc. 

Pažangumas lygiais ir procentais:

Aukštesnysis – 7 mokiniai (12.3 proc.)

Pagrindinis – 24 mokiniai (42.1 proc. pradinukų)

Patenkinamas – 25 mokiniai (43,8 proc. pradinukų)

Nepatenkinamas – 1 mokinys (1.7 proc.)



1–4 klasių mokinių II trimestro lankomumas 

Nepraleido nė vienos pamokos 18 mokinių t. y. 31.5 proc.

visų pradinukų ( I tr.- 23 mokinių,    t. y. 40,4  proc. visų pradinukų).

I klasė – Juozapas Miliauskas, EmilijusMižutavičius , Augustas Petrukevičius.

II klasė – Gerda Andrijauskaitė, Brigita Kuzminskaitė ,Giedrė Lukaitė,

Augustė Paulauskytė .

III klasė – Dovydas Kalikas,Jokūbas Miliauskas, Kevinas Petrukevičius .

IV klasė – Viktorija Butkevičiūtė, Kasparas Jokubaitis, Deividas Komšlys, 

Raminta Lukaitė, Mantas Leščinskas, Edvinas Pocius, 

Ugnius Rinkevičius, Eimantas Šunokas .



Praleista pamokų (1–4 kl.)                            

(I trim. praleista 566 pam., t. y. 

1 mokiniui teko 9,93 pam.)

 1 klasė – 309 pam.

 2 klasė – 198 pam.

 3 klasė – 142 pam.

 4 klasė – 128 pam.

 Praleista viso: 777 pam.

 Tenka 1 mokiniui 13.63 pam.



Praleista pamokų dėl ligos (1-4 kl.)                            
I trim. praleista 7 pam., t. y. 

1 mokiniui teko 0,12 pam.)

 1 klasė – 4 pam.

Tenka 1 mokiniui 0.07 pam.

Nepateisinta pamokų (1–4 kl.)
I trim. nepateisintos 3 pam., t. y. 1 mokiniui teko 0,05 pam.)

II trimestrrą visos pamokos pateisintos



Praleista pamokų dėl kitų priežasčių
(I trim. praleista 559 pam., t. y. 

1 mokiniui teko 9,81 pam.)

 1 klasė – 305 pam.

 2 klasė – 198 pam.

 3 klasė – 142 pam.

 4 klasė – 128 pam.

 Praleista viso: 773 pam.

 Tenka 1 mokiniui 13.56 pam.



Švietimo pagalbą gaunantys  spec. poreikių 

mokiniai (ugdytiniai) – 19 mokinių(ugdytinių)

 Ikimokyklinis ugdymas – ugdomi pagal ikimok. progr. 

37 ugdytiniai (1 prit.)

 2 klasė – ugdomi pagal bendrąją progr. 14 ( 2  prit. )

 4 klasė – ugdomi pagal bendrąją progr.  15 ( 4 prit. )

 5 klasė – ugdomi pagal bendrąją programą 10 ( 3 prit., 

1 individualizuota)

 7 klasė – ugdomi pagal bendrąją programą 9 ( 2 prit. ), 

 8 klasė – ugdomi pagal bendrąją progr. 10 (2  prit.,  

1 individualizuota)

 9 klasė – ugdomi pagal bendrąją programą 8 (1  prit., 

2 individualizuotos).



Pasidžiaukime II trimestro

TOP dešimtuku

 5-10 klasių mokiniai:

pažangumo vidurkis

❖ Gintarė Genčiūtė (7 kl.) 9,45

❖ Jonas Šiaulytis (5 kl.) 9,42

❖ Adelė Petrikaitė (6 kl.) 9,40

❖ Martynas Damulis (8 kl.) 9,35

❖ Mantas Genčius (8 kl.) 9,33

❖ Neila Šotochina (5 kl.) 9,30

❖ Lauryna Šaltupytė (9 kl.) 8,91

❖ Inga Jokubauskaitė (5 kl.) 8,90

❖ Gabrielė Kuzminskaitė (6 kl.) 8,82

❖ Erika Genčiūtė (6 kl.) 8,64



Pažangumas balais (5–10 kl.)

2018 – 2019 m. m.

 9-10 besimokančių – 1 mok. 

 6-8 – 25 mok. 

 4-5 – 35 mok. 

 1-3 – 6 mok.

2019 – 2020 m. m.

 9-10 besimokančių – 4 mok. 

 6-8 – 22 mok. 

 4-5 – 39 mok. 

 1-3 – 5 mok.



Mokymosi pažangumas lygiais
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Klasių pažangumas procentais
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Nepažangūs (5–10 kl.) mokiniai

-

 2019 – 2020 m. m. – 5 mokiniai 
(7 proc. visų 5–10 kl. mokinių) – iš jų 1-8 kl. 3-9 kl.; 1-10 kl.  

mokiniai.

 2018 – 2019 m. m. – 6 mokiniai 
(9 proc.), iš jų: 1-6 kl.; 3-8 kl.; 2-9 kl. mokiniai.



Lankomumas
(I trim. nepraleido 25 mok., tai sudarė 35,2 proc. visų 5–

10 kl. mokinių)

Nepraleido pamokų:

❖5 klasė – 2 mokiniai (Gražvydas Eidukis, Guoda Vainoriūtė)

❖6 klasė – 4 mokinės (Erika Genčiūtė, Liucija Grudzinskaitė, 

Adelė Petrikaitė, Evelina Šaltupytė )

❖7 klasė - 3 mokiniai (Širin Dragenytė, Donatas  Eidukys, 

Ema Jurgutytė)

❖8 klasė - 5 mokiniai (Martynas Damulis, Ignas Dauneckas, 

Mantas Genčius, Lukas Grevys, Paulius Jakaitis)

❖9 klasė – 1 mokinė (Gintarė Jankauskaitė)

❖10 klasė – 2 mokiniai (Vytautas Kėželis, Julius Raudonis)

Nepraleido pamokų 17 mokinių, tai sudaro 23.9 proc. visų 

5–10 kl. mokinių.



Praleista pamokų per II tr.
(2018–2019 m. m. II trim. praleista 1530 pam., t. y. 

1 mokiniui teko 22,8 pam.)

5 klasė – 254 pam. (1 mok.-18,14 pam.)

6 klasė – 77 pam.  (1 mok.-6,42 pam.)

7 klasė – 148 pam. (1 mok.-13,45 pam.)

8 klasė – 164 pam. (1 mok.-12,62 pam.)

Praleista viso: 643 pam.                    Tenka 1 mokiniui – 12,86 pam.

 9 klasė – 243 pam. (1 mok.- 22,09pam.)

 10 klasė – 381 pam. (1 mok.- 44,33 pam.)

Praleista viso:  624 pam. Tenka 1 mokiniui – 31,2 pam.

 5 – 10 kl. praleista viso: 1267 pam.

 Tenka 1 mokiniui – 18,1 pam.



Praleista pamokų dėl kt. priežasčių
(2018– 2019 m. m. II trim. praleista 547 pam., t. y. 

1 mokiniui teko 8,16 pam.)

 5 klasė – 219 pam. (1 mok.- 15,64 pam.)

 6 klasė – 72 pam.  (1 mok.- 6 pam.)

 7 klasė –143 pam. (1 mok.- 13 pam.)

 8 klasė – 154 pam. (1 mok.-11,84 pam.)

Praleista viso: 588 pam.                    Tenka 1 mokiniui – 11,76 pam.

 9 klasė – 243 pam. (1 mok.- 22,09 pam.)

 10 klasė – 346 pam. (1 mok.- 38,44 pam.)

Praleista viso:  589 pam. Tenka 1 mokiniui – 29,45 pam.

 5 – 10 kl. praleista viso: 1177 pam.

 Tenka 1 mokiniui – 16,81 pam.



Praleista pamokų dėl ligos
(2018– 2019 m. m. II trim. praleista 947 pam., t. y. 

1 mokiniui teko 14,13 pam.) 

8 klasė –10 pam. (1 mok.-0,76 pam.)

Nepateisinta pamokų (1–4 kl.)
(2018 – 2019 m. m. II trim. nepateisintos 36 pam., t. y. 

1 mokiniui teko 0,54 pam.)

 5 klasė – 35 pam. (1 mok.- 2,5 pam.)

 6 klasė – 5 pam.  (1 mok.- 0,41 pam.)

Nepateisinta: 40 pam.                    Tenka 1 mokiniui – 1,54 pam.

 10 klasė – 35 pam. (1 mok.- 3,9 pam.)

5 – 10 kl. nepateisinta : 75 pam. Tenka 1 mokiniui – 1,07 pam.



Išvados

Pažangumo rezultatai 1-10 kl.:

➢Antrąjį trimestrą mokėsi – 57 pradinių klasių, 70 - 5-10 kl. mokiniai (iš viso –

127 mok., iš jų su teigiamu įvertinimu užbaigė 95,2 proc. mokinių).

➢Švietimo pagalbą gauna 19 spec. poreikių mokinių, iš jų: 13 mok. ugdomi pagal 

pritaikytas ir 4 mok. pagal individualizuotas programas.

➢Pradinių klasių pažangumas 98,2 proc.;  92,1 proc. 5-10 kl. mokinių 

➢100 proc. pažangumu II trimestrą užbaigė 2, 3, 4 bei 5, 6, 7 klasių mokiniai.

➢Padidėjo 1–10 klasių mokinių besimokančių aukštesniuoju lygiu, džiaugiamės, 

kad aukštesniuoju lygiu mokosi 8,7 proc. mokinių.

➢Pagrindiniu lygiu mokosi pradinukų 42,1 proc. (pagerėjo5,3 proc.) ir 45.1 proc. 

5–10 kl. mokinių.

➢Patenkinamu lygiu mokosi pradinukų 43,9 proc. ir 54,9  proc. 5–10 kl. mokinių.

➢Nepraleido pamokų per I trimestrą 40.3 proc. pradinukų ir 35.2 proc.  5–10 kl. 

mokinių.

➢Geriausiai pamokas lankė 6 kl. (2.3 pam.), 4 ( 5.1 pam.), 2 kl. (7.7 pam.), 8 kl. 

(9.4 pam.).

➢Padidėjo 6,7,9,10 klasių mokinių mokymosi vidurkis lygnant su  trimestru.



Lankomumo rezultatai 1-10 kl.:

▪ Lyginant su I  trimestru pradinių klasių mokiniai šį trimestrą praleido 211 

pamokų daugiau, t.y., kad 1 mokiniui tenka 3,7 pam. daugiau.

▪ Dėl kt. priežasčių praleista daugiau, t. y.  1 mok. tenka daugiau 3,75 

praleistų pamokų.

▪ 4 kl. didžiausia, mažiausiai pamokų praleido dėl kt. priežasčių, daugiausiai 

pamokų praleido I  kl. Mokiniai.

▪ Nepraleido pamokų 18 pradinių kl. mokinių, t.y.  31,5 proc. ir 5–10 kl.  17 

mokinių, t.y. 23,9 proc. 

▪ Daugiausiai pamokų praleido 10 kl. mokiniai (346 pam., tenka  1 mok. –

38,44 pam.) ir 9 kl. (243 pam., tenka  1 mok. –22,09 pam.). Nedžiugina ir 5 

kl. mokinių lankomumas, vienam mok. Tenka 15,64.

▪ Nepateisintų pamokų 5–10  kl. daugiau negu I trimestrą, 1 mok. tenka 1,07

pamokos. Pradinukų visos pamokos pateisintos.


