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Klaipėda



Mokinių skaičiaus pokytis 5–8 klasėse



5 klasių mokinių I pusm. pažangumas



6 klasių mokinių I pusm. pažangumas



7 klasių mokinių I pusm. pažangumas



8 klasių mokinių I pusm. pažangumas



5 klasių mokinių mokymasis I pusmetį pagal 

pasiekimų lygius



6 klasių mokinių mokymasis I 

pusmetį pagal pasiekimų lygius



6 klasių mokinių dvejų mokslo metų 

rezultatų palyginimas (I pusm.)



7 klasių mokinių mokymasis I 

pusmetį pagal pasiekimų lygius



7 klasių mokinių dvejų mokslo metų 

rezultatų palyginimas (I pusm.)



8 klasių mokymasis I pusmetį pagal 

pasiekimų lygius



8 klasių mokinių dvejų mokslo metų 

rezultatų palyginimas (I pusm.)



5–8 klasių 2020–2021 m. m. I pusmečio vidurkiai



6 klasių mokinių 2020–2021 m. m. ir 2019–2020 m. 

m. I pusmečio pasiekimų vidurkių palyginimas



7 klasių mokinių 2020–2021 m. m. ir 2019–2020 m. 

m. I pusmečio pasiekimų vidurkių palyginimas



8 klasių mokinių 2020–2021 m. m. ir 2019–2020 m. 

m. I pusmečio pasiekimų vidurkių palyginimas



5–8 klasių mokinių mokymasis pagal pasiekimų 

lygius 2020–2021 m. m. I pusm. (63 proc.)



5–8 klasių mokinių mokymasis pagal pasiekimų 

lygius 2019–2020 m. m. I pusm. (59 proc.)



5–8 klasių mokinių mokymasis pagal pasiekimų 

lygius 2018–2019 m. m. I trim.(60,6 proc.)
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Nepažangūs 5–8 klasių mokiniai



Išvados

• 2020–2021 m. m. I pusmetį baigė 506 5–8 klasių mokiniai.

• 2  proc. 5–8 klasių mokinių I pusmetį baigė puikiai, 10 proc. – labai gerai,  
51 proc. – gerai, 34 proc. – patenkinamai, 3 proc. – nepatenkinamai.

• Lyginant 2020–2021 m. m. I pusmečio pasiekimų rezultatus su 2019–2020 
m. m. I pusmečio rezultatais, puikiai, labai gerai ir gerai besimokančiųjų 
padidėjo  4 proc. (63 proc. – 59 proc.).



Nutarta
• Mokytojams dalykininkams parengti I pusmetį nepatenkinamai baigusiems 

mokiniams individualius ugdymo planus, išsiųsti mokiniams, jų tėvams, 
pavaduotojai ugdymui „Mano dienyne“.

• Vasario 17 d. 15 val. organizuoti  nuotolinį direkcinį posėdį, supažindinti 
mokinius ir jų tėvus su dalykų individualiais ugdymo planais. 

• Klasių auklėtojams padėkoti I pusmetį puikiai ir labai gerai baigusiems 
mokiniams.

• Organizuoti klasės tėvų susirinkimus dėl mokinių I pusmečio rezultatų.

• Metodinėse grupėse aptarti mokinių, baigusių I pusmetį žemesniais nei 
praėjusių metų įvertinimais priežastis ir numatyti pasiekimų gerinimo 
būdus.

• Klasių vadovams paskatinti 5–8 klasių mokinius dalyvauti pasiekimų 
gerinimo žaidime „Mano iššūkis – pasiekti viršukalnę“.

• Mokytojams pamokose sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui įsivertinti, 
įvardinti sėkmes ir numatyti tobulintinus dalykus.

• Kiekvienam mokiniui klasių valandėlių metu matuotis individualią pažangą, 
reflektuoti, numatyti pasiekimų gerinimo būdus.


