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1.

Veiklos sritis
UGDYMOSI
REZULTATAI

Kriterijus

Dabartinis rezultatas

Laukiamas rezultatas

Duomenų šaltinis

Matematikos BE
aukštesnįjį lygį
pasiekusių mokinių
skaičiaus didėjimas.

Matematikos BE rezultatai:
0 proc. mokinių pasiekė BE
aukštesnįjį lygį.

Matematikos BE rezultatai:
5 proc. mokinių pasiekė BE
aukštesnįjį lygį.

NEC protokolas

2.

Matematikos PUPP
aukštesnįjį lygį
pasiekusių mokinių
skaičiaus didėjimas.

Matematikos PUPP
rezultatai: 5 proc. mokinių
pasiekė aukštesnįjį lygį.

Matematikos PUPP rezultatai:
10 proc. mokinių pasiekė
aukštesnįjį lygį.

NEC protokolas

3.

Informacinių
technologijų BE
pasirinkusių mokinių
skaičiaus didėjimas.

BE pasirinkimo suvestinė:
0 proc. laikė IT brandos
egzaminą.

BE pasirinkimo suvestinė: 10
proc. mokinių, nuo pasirinkusių
mokytis IT išplėstiniu kursu,
laikė IT brandos egzaminą.

BE pasirinkimo suvestinė

5.

Biologijos VBE
įvertinimų vidurkis.

2018 m. biologijos VBE
įvertinimų vidurkis 46,6
proc.

2019 m. biologijos VBE
įvertinimų vidurkis didesnis
kaip 50 proc.

NEC VBE protokolas ir
TAMO dienyno IV a b klasių
pažangumo ataskaitos.

6.

Fizikos VBE
įvertinimų vidurkis.

2018 m. fizikos VBE
įvertinimų vidurkis 32 proc.

2019 m. fizikos VBE įvertinimų
vidurkis didesnis kaip 40 proc.

NEC VBE protokolas ir
TAMO dienyno IV a b klasių
pažangumo ataskaitos.

7.

Gamtamokslinio
ugdymo dalykų I a b
klasių 2019 m.
metinių darbų
įvertinimai.

2018 m. 14 proc. I a klasės
mokinių pasiekė aukštesnįjį
lygį biologijos, 14 proc.
fizikos ir 7 proc. chemijos
metinių darbų įvertinime.

2019 m. 16 proc. I a b klasių
mokinių pasiekė aukštesnįjį lygį
biologijos, 16 proc. fizikos ir 9
proc. chemijos metinių darbų
įvertinime.

Metinių darbų įvertinimai
TAMO dienyne.

8.

Lietuvių kalbos
PUPP rezultatai.

2018 m. 70 proc. PUPP
rezultatų sutapo su
metiniais įvertinimais.

2019 m. 75 proc. PUPP
rezultatų sutaps su metiniais
įvertinimais.

2019 m. metiniai įvertinimai ir
PUPP rezultatų suvestinės.

9.

Lietuvių kalbos VBE
rezultatai.

2018 m. 70 proc. VBE
rezultatų sutapo su
metiniais įvertinimais.

2019 m. 75 proc. VBE
rezultatų sutaps su metiniais
įvertinimais.

2019 m. metiniai įvertinimai ir
VBE rezultatų suvestinės.

10.

Dalyvavimas
olimpiadose,
konkursuose,
konferencijose.

2018 m. lietuvių kalbos
rajoninėse olimpiadose
dalyvavo 9 mokiniai,
konkursuose – 16 mokinių,
konferencijose -3 mokiniai.

2019 m. lietuvių kalbos
olimpiadose dalyvaus 10
mokinių, konkursuose – 25
mokiniai, konferencijose -5
mokiniai.

Duomenų statistika.

11.

Dalyvavimas
respublikinėse
varžybose.

8 komandos dalyvavo
respublikinėse varžybose.

9 komandos dalyvaus
respublikinėse varžybose.

Lietuvos mokinių sporto
žaidynių suvestinė.

Pasiekimai muzikos
olimpiados
rajoniniame etape ir
dalyvavimas
konkursuose.

Laimėta 1 prizinė vieta
muzikos olimpiados
rajoniniame etape,
dalyvauta 3 konkursuose.

Laimėta ne mažiau kaip viena
prizinė vieta muzikos
olimpiados rajoniniame etape ir
dalyvauta 4 konkursuose,
kuriuose užimtos 2 prizinės
vietos.

RŠPT olimpiadų rezultatų
suvestinė.

Dalyvavimas ir
pasiekimai dailės
rajoniniuose ir
respublikiniuose
konkursuose.

Dalyvauta 3 dailės
rajoniniuose/
respublikiniuose
konkursuose.

Dalyvauta 5 rajoniniuose/
respublikiniuose konkursuose,
užimtos 2 prizinės vietos.

RŠPT olimpiadų rezultatų
suvestinė.

Dalyvavimas ir
pasiekimai
technologijų
rajoniniuose ir/ar
respublikiniuose
konkursuose.

Dalyvauta 2 rajoniniuose
ir/ar respublikiniuose
konkursuose.

Dalyvauta 4 rajoniniuose ir/ar
respublikiniuose konkursuose,
užimtos 2 prizinės vietos.

RŠPT olimpiadų rezultatų
suvestinė.

15.

Pasiekimai pradinių
klasių mokinių
olimpiadų
rajoniniuose etapuose.

Dalyvauta pradinių klasių
mokinių olimpiadų
rajoniniuose etapuose ir
neužimta nei viena prizinė
vieta.

Laimėta bent viena prizinė vieta RŠPT olimpiadų rezultatų
pradinių klasių mokinių
suvestinė.
olimpiadų rajoniniuose
Organizatorių pažymos.
etapuose.

16.

Mokinių, nepasiekusių
patenkinamo lygio
istorijos dalyke,
skaičius.

Istorijos 2017- 2018 m. m.
metiniame įvertinime
patenkinamo lygio
nepasiekė 2 mokiniai.

Istorijos 2018- 2019 m. m.
metiniame įvertinime
patenkinamą lygį pasiekė visi
mokiniai.

12.

13.

14.

Organizatorių pažymos.

Organizatorių pažymos.

Organizatorių pažymos.

Metinė TAMO ataskaita

17.

Mokinių pasiekimai
respublikiniuose
istorijos konkursuose,
projektuose

2018 m. užimtos 2 prizinės
vietos respublikiniuose
istorijos konkursuose ir
projektuose.

2019 m. užimtos ne mažiau
kaip trys prizinės vietos arba
patekta į tolimesnius etapus ar
finalinius etapus
respublikiniuose istorijos
konkursuose, projektuose.

Konkursų rezultatų suvestinė,
diplomai

18.

Istorijos VBE
rezultatai sutampa su
metiniais įvertinimais

Istorijos VBE rezultatai 67
proc. sutampo su metiniais
įvertinimais.

Istorijos VBE rezultatai 75
proc. sutampa su metiniais
įvertinimais.

TAMO dienyno ataskaita ir
VBE rezultatai

19.

Mokinių, nepasiekusių
patenkinamo lygio
geografijos dalyke,
skaičius.

Geografijos 2017- 2018 m.
m. metiniame įvertinime
patenkinamo lygio
nepasiekė 6 mokiniai.

Geografijos 2018- 2019 m. m.
metiniame įvertinime
patenkinamo lygo nepasiekė 3
mokiniai.

Metinė TAMO ataskaita

20.

Mokinių pasiekimai
rusų kalbos
olimpiadoje.

2018 m. nedalyvauta rusų k.
olimpiados rajoniniame
etape.

Laimėta 1 prizinė vieta rusų
kalbos olimpiados rajoniniame
etape.

RŠPT olimpiadų rezultatų
suvestinė.

21.

Užsienio kalbos
(anglų) lygio
nustatymo rezultatai.

2018 m.61 proc. mokinių
atlikdami užsienio kalbos
(anglų) lygio užduotis
pasiekė B2 lygį.

2019 m. 65 proc. mokinių
atlikdami užsienio kalbos
(anglų) lygio užduotis pasieks
B2 lygį.

NEC protokolas

22.

Anglų k. VBE
įvertinimų vidurkis.

2018 m. anglų VBE
įvertinimų vidurkis 57 proc.

2019 m. anglų VBE įvertinimo
vidurkis 62 proc.

NEC VBE protokolas ir
TAMO pažangumo ataskaita.

23.

Mokinių, nepasiekusių
patenkinamo lygio
anglų kalbos dalyke,
skaičius.

Pirmosios užsienio kalbos
(anglų) 2018-2019 m. m.
pirmame pusmetyje
patenkinamo lygio
nepasiekė 1,9 proc.
mokinių.

Pirmosios užsienio kalbos
(anglų) 2018-2019 m. m.
antrame pusmetyje patenkinamą
lygį pasiekė visi mokiniai.

TAMO pažangumo ataskaita.

24.

Specialiųjų ugdymosi
poreikių turinčių
mokinių pažangumas.

95 proc. mokinių, turinčių
specialiųjų ugdymosi
poreikių, 2017-2018 m. m.
metiniame įvertinime yra
pažangūs.

99 proc. mokinių, turinčių
specialiųjų ugdymosi poreikių,
2018-2019 m. m. metiniame
įvertinime yra pažangūs.

TAMO pažangumo ataskaitos.

25.

Specialiųjų ugdymosi
poreikių turinčių
mokinių dalyvavimas
konkursuose.

Dalyvauta 4 konkursuose
ir/ar parodose

Dalyvauta ne mažiau 5
konkursuose ir /ar parodose.

Konkursų suvestinės.

26.

PATYČIOS

Mokinių savijauta
(baimė, kad iš jų gali
būti tyčiojamasi).

21,4 proc. 3-4 klasių
mokinių bijo, kad iš jų bus
tyčiojamasi.

15,0 proc. 3-4 klasių mokinių
bijo, kad iš jų bus tyčiojamasi.

OLWEUS apklausa.

27.

UGDYMAS (IS)
IR MOKINIŲ
PATIRTYS

Priešmokyklinio
amžiaus vaikų
susitelkimas veiklai,
dėmesio išlaikymas,
plėtojant savo galias.

Atlikus pirminį pasiekimų ir
gebėjimų vertinimą
susitelkia veiklai, išlaiko
dėmesį 50 proc. vaikų.

Atlikus antrinį (mokslo metų
pabaigoje) gebėjimų vertinimą
susitelkia veiklai, išlaiko dėmesį
ne mažiau 70 proc. vaikų.

Pasiekimų (socialinės
kompetencijos gebėjimų)
vertinimo aprašai.

Pažanga bus padaryta, kai 75 proc. nusimatytų kriterijų pasieks laukiamą rezultatą.
__________________________

