KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
PAŽANGOS RODIKLIAI PAGAL GEROS MOKYKLOS BRUOŽUS (2017 M., 2018 M.)
Eil.
Nr.
1.

Vertinama
sritis
Asmenybės
augimas
(ūgtis)

2.

Asmenybės
augimas
(ūgtis)

3.

Asmenybės
augimas
(ūgtis)

Rodiklis

Ką rodo

Matavimo
vnt.
Procentai

Mokinių ir jų tėvų,
gerai ir labai gerai
vertinančių
mokyklos veiklą
ugdant mokinių
asmenybes, dalis
NEC parengtų
diagnostinių testų
mokymosi
pasiekimų 4, 6 ir 8
klasėje vertinimui
taikymas

Tėvų ir mokinių
požiūrį į mokyklos
įtaką mokinių
asmenybinei
brandai
Mokyklos/mokytoj
ų dėmesį
mokymosi
rezultatams,
mokinių pasiekimų
stebėjimą ir
įrodymais pagrįstą
mokymą

Taiko

Mokinių, kurių
metinis pažymys
atitinka PUP
vertinimą
grupuojant pagal 3
pasiekimų lygius

Mokyklos taikomo
mokinių vertinimo
objektyvumą.

Atitinka/
procentai

Įrodymų sąrašas
2017 m.
2018 m.
Apklausa NMVA naudojant IQES
Apklausa NMVA naudojant IQES
online Lietuva klausimyną.
online Lietuva klausimyną.
Vykdyta 2017-11-17
Vykdyta 2018-12-18
Tėvai – 78%
Mokiniai – 85%
Nacionalinių pasiekimų patikrinimų
rezultatai:
4 kl. pasiekimų vidurkis procentais:
Matematika – 61,3
Skaitymas - 59,1
Rašymas – 80,1
Pasaulio pažinimas – 61,7
6 kl. pasiekimų vidurkis procentais;
Matematika – 31,8
Skaitymas – 36,2
Rašymas – 80,1
8 kl. pasiekimų vidurkis procentais:
Matematika – 38,4
Skaitymas – 63,1
Rašymas – 61,7
Gamtos mokslai – 45,8
Socialiniai mokslai – 55,9
PUP rezultatai:
10 klasės pasiekimų vidurkis:
Matematika – 4,3
Lietuvių kalba - 5,9
Pasiekimai lietuvių k. pup/metinis
Aukštesnysis: 6% / 6%
Pagrindinis: 38% /0%
Patenkinamas: 56% / 94%

Tėvai – 98,7%
Mokiniai – 91%
Nacionalinių pasiekimų patikrinimų
rezultatai: mokyklos/šalies
4 kl. pasiekimų vidurkis procentais:
Matematika – 50,7/51,1
Skaitymas - 55,6/45,4
Rašymas – 58,0/47,6
Pasaulio pažinimas – 64,7/44,0
6 kl. pasiekimų vidurkis procentais;
Matematika – 35,2/40,4
Skaitymas – 60,6/51,1
Rašymas – 50,8/38,6
8 kl. pasiekimų vidurkis procentais:
Matematika – 40,5/42,2
Skaitymas – 64,9/43,9
Rašymas – 56,0/36,7
Gamtos mokslai – 56,8/42,8
Socialiniai mokslai – 53,1/45,4
PUP rezultatai:
10 klasės pasiekimų vidurkis:
Matematika – 4,6
Lietuvių kalba - 5,8
Pasiekimai lietuvių k. pup/metinis
Aukštesnysis; 7,1%./ 7,1%
Pagrindinis: 50% / 28,6%
Patenkinamas: 42,9% / 63,3%.

Mokinių ir jų tėvų,
gerai ir labai gerai
vertinančių klasės
ir mokyklos
mikroklimatą, dalis
Mokyklos
įgyvendinamų
socialiai orientuotų
prevencinių
programų kokybė

Mokinių savijautą
mokykloje.

Procentai

Sisteminį požiūrį į
socialinių problemų
sprendimą,
bendruomeniškumo
puoselėjimą.

Visi
mokyklos
mokiniai
dalyvauja 1
prevencinėj
e
programoje

Saviraiškus
dalyvavima
s mokyklos
gyvenime
Dialogiškas
ir
tyrinėjantis
ugdymasis/
mokymasis.

Mokyklos
organizuotų
renginių edukacinio
kryptingumas

Mokyklos renginių
ugdomąjį
potencialą

Mokyklos
internetinė
svetainė,
mokyklos
veiklos
planas
Veiklos
įsivertinim
o
duomenys

Dialogiškas
ir
tyrinėjantis
ugdymasis/
mokymasis,

Edukacinių erdvių
pritaikymo
kūrybiškai,
inovatyviai veiklai,
tyrinėjančiam,

Kūrybišką
mokyklos požiūrį į
ugdymosi
organizavimą, jos
išradingumą, laisvę

Stebėtos
pamokos,
veiklos
įsivertinim
o

4.

Saviraiškus
dalyvavima
s mokyklos
gyvenime

5.

Saviraiškus
dalyvavima
s mokyklos
gyvenime

6.

7.

Pasiekimai matematika:
Aukštesnysis: - 6%. / 6%
Pagrindinis: 13% / 25%
Patenkinamas: 6% / 69%
Metinis atitinka PUP vertinimą
lietuvių k. 62%
matematika 75%
Apklausa NMVA naudojant IQES
online Lietuva klausimyną.
Vykdyta 2017-11-17
Tėvai – 76%
Mokiniai – 84 %
„Zipio draugai“ 1,2 klasės.
„Obuolio draugai“ 3 klasė.
„Įveikiame kartu“ 4 klasė
„Olweus“ 5, 6, 7, 8, 9, 10 klasės.
(klasių valandėlės organizuojamos
sistemingai, laikomasi programų
planų). Duomenys iš el. dienyno
„Mano dienynas“
2017 m. vyko 17 renginių.
90% mokinių lanko jų poreikius ir
polinkius atitinkančius būrelius.
dalyvauja visuomeninėje veikloje.
50% mokinių dalyvauja mokyklos ir
klasės savivaldoje.
50% mokinių dalyvauja mokyklos,
savivaldybės, regiono,
respublikiniuose ir tarptautiniuose
konkursuose, projektuose,
olimpiadose. 90% mokinių renkasi
sveiką gyvenimo būdą.
Erdvės funkcionalios, lengvai
pertvarkomos ir pritaikomos
skirtingiems ugdymo(si) poreikiams:
pamokoms ir popamokinei veiklai,
individualiam, partneriškam, grupių

Pasiekimai matematika:
Aukštesnysis: - 0%. / 7,1%
Pagrindinis: – 0% / 7,1%
Patenkinamas: 100%. / 85,7%
Metinis atitinka PUP vertinimą
lietuvių k. 71,4%
matematika – 85,7%
Apklausa NMVA naudojant IQES
online Lietuva klausimyną.
Vykdyta 2018-12-18
Tėvai – 93,2%5
Mokiniai – 84,5%
„Zipio draugai“ 1 klasė
„Obuolio draugai“ 2, 3 klasės.
„Įveikiame kartu“ 4 klasė
„Olweus“ 5, 6, 7, 8, 9, 10 klasės.
2017-2018 m. m. registruoti 2 patyčių
atvejai.
Per 2018-2019m. m. I trimestrą - nėra
2018 m. vyko 21 renginys.
Neformaliojo švietimo ar kitoje
popamokinėje veikloje dažnai ar labai
dažnai dalyvauja 74% mokinių, 23%
dalyvauja retai.
91% mokinių, lankančių neformaliojo
švietimo būrelius, bent kartą per metus
savo darbus arba meninę veiklą
pristato mokykloje arba už jos ribų
(parodos, viktorinos, renginiai,
konkursai).
Apklausa NMVA naudojant IQES
online Lietuva klausimyną.
Vykdyta 2018-11-09
100% mokytojai teigia, kad mokinių
mokymui skirta įranga ir priemonės

8.

9.

Dinamiška
ir atvira
ugdymo
aplinka

savivaldžiam
mokymuisi
originalumas

ir iniciatyvumą.

duomenys

Dialogiškas
ir
tyrinėjantis
ugdymasis/
mokymasis,
Paremiantis
mokymąsi
ugdymas/
mokymas
Dialogiškas
ir
tyrinėjantis
ugdymasis/
mokymasis,
Paremiantis
mokymąsi
ugdymas/

Mokinių ir jų tėvų,
gerai ir labai gerai
vertinančių pamokų
organizavimo
atitiktį mokinių
poreikiams, dalis

Tėvų ir mokinių
požiūrį į mokyklos
gebėjimą
organizuoti įdomias
ir mokinius
įtraukiančias
pamokas.

procentai

Išorinio mokyklos
vertinimo metu
įvardintų stiprybių
(+10) dalis iš 2 ir 3
srities (ugdymas ir
mokymąsis,
pasiekimai)

Pamokų kokybę.

40 proc.

įvairios, skirtingos paskirties,
atitinkančios situaciją, dalyko turinį,
poreikius ir mokinių amžių. Įrangos ir
ES paramos projekto „Mokyklų
priemonių pakanka, jos tikslingai
aprūpinimas gamtos ir technologinių
panaudojamos ugdymo(si) tikslams
mokslų priemonėmis“ lėšomis nupirkta pasiekti. 96% nurodo, kad ugdymo
įranga ir priemonės naudojamos
procese naudojama įranga ir priemonės
tyrinėjančiam, savivaldžiam
atitinka šiuolaikinius ugdymo
mokymuisi.
reikalavimus ir pagal poreikį
atnaujinamos. 100% - mokyklos
interjeras (spalvų parinkimas, baldai ir
jų išdėstymas, stendai, puošyba ir kitos
detalės) kuria gerą nuotaiką bei
mokinių amžiui derantį jaukumą, ugdo
darnos jausmą ir gerą skonį.
96% apklaustųjų teigia, kad mokymosi
aplinka – patalpų išdėstymas,
įrengimas, apšvietimas, vėdinimas ir
šildymas – yra patogi, sveika ir palanki
mokytis.
Apklausa NMVA naudojant IQES
Apklausa NMVA naudojant IQES
online Lietuva klausimyną,
online Lietuva klausimyną,
Vykdyta 2017-11-17
Vykdyta 2018-12-18
darbui, mokymuisi su mokytojais ar
savarankiškai.

Tėvai – 79%
Mokiniai – 75%

2011-02-21-24 d. nustatyti stiprieji
veiklos aspektai:
1. Tenkinami daugumos mokinių
saviraiškos ir saviugdos poreikiai
(2.1.5).
2. Įvairi, prasminga, siejama su
gyvenimo praktika ugdomoji veikla
(2.3.1, 2.3.2).

Tėvai – 89%
Mokiniai – 79,25%

3. Daugumoje pamokų vyrauja
konstruktyvus mokytojo ir mokinio
dialogas (2.3.3).
4. Geri mokinių pasiekimai varžybose,
konkursuose, olimpiadose (3.2.2).
Mokyklos tarybos posėdžių protokolai.
Vyko 5 posėdžiai, priimta 14
susitarimų.

Mokyklos tarybos posėdžių protokolai.
Vyko 6 posėdžiai, priimta 15
susitarimų.

Protokolai

Mokytojų tarybos posėdžių protokolai.
Vyko 9 posėdžiai, priimta 46
susitarimai.

Mokytojų tarybos posėdžių protokolai.
Vyko 11 posėdžių, priimta 53
susitarimai.

Vnt.

Teiktos 3 paraiškos.
1. Projektas Nr. KALV-LEADER-6BI-1-3 „Jungėnų pagrindinės mokyklos
stadiono bėgimo takų įrengimas ir
pritaikymas jaunimo poreikiams‘.
2. SPPC Olweus patyčių prevencijos
programos diegimo Jungėnų
pagrindinėje
3. Projektas „Neformaliojo vaikų
švietimo paslaugų plėtra“.
34 procentai
1. Organizavo seminarus mokykloje:
G. Valaitytė, N. Bendaravičiūtė
2. Skaitė pranešimus:
D. Simanavičienė,
D. Martimjanovienė,
I. Bendaravičiūtė, R. Staniševskė,
D. Kazlauskienė, N. Bendaravičiūtė,
G. Valaitytė, D. Skrupskienė.

Teiktos 2 paraiškos
1. Švietimo informacinių technologijų
centro projektas „IT pradiniame
ugdyme“
2. Kalvarijos savivaldybės 2018 m.
visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos projektas
„Emocinės sveikatos stiprinimas
mokykloje“.

mokymas

10.

Lyderystė
ir įgalinanti
vadyba

Mokyklos taryboje
priimtų sprendimų
skaičius

11.

Lyderystė
ir įgalinanti
vadyba

Mokytojų taryboje
priimtų sprendimų
skaičius

12.

Lyderystė
ir įgalinanti
vadyba

Teiktų paraiškų
dalyvauti
projektuose
skaičius

13.

Besimokant
i
bendruome
nė

Mokytojų, per
pastaruosius metus
vedusių atviras
pamokas (tiesiogiai
nesusijusias su
mokytojo
atestacija), vedusių
seminarus ir/ar
skaičiusių
pranešimus, dalis

Mokyklos
savivaldos
veiksnumą,
bendruomenės įtaką
priimant
sprendimus.
Mokyklos
savivaldos
veiksnumą,
bendruomenės įtaką
priimant
sprendimus.
Mokyklos
iniciatyvumą,
smalsumą,
atkaklumą

Protokolai

Mokytojų norą
dalintis savo
atradimais,
motyvaciją tobulėti,
bendruomenės
mokymąsi.

Procentai

36 procentai
1. Organizavo seminarus mokykloje:
N. Bendaravičiūtė T. Radzevičienė, G.
Valaitytė
2. Skaitė pranešimus:
D. Simanavičienė,
D. Martimjanovienė, ,
R. Staniševskė, N. Bendaravičiūtė,
G. Valaitytė.
3. Vedė atviras pamokas:

14.

Įsipareigoję
vietos
bendruome
nė ir
steigėjas

Finansinės
savivaldybės
paramos ugdymo
procesui tobulinti
dydis

Mokyklos ir
steigėjo
bendradarbiavimą

Lėšos

15.

Įsipareigoję
vietos
bendruome
nė ir
steigėjas

Straipsniai
mokyklos
internetinėje
svetainėje

Mokyklos veiklos
kokybės
pripažinimą vietos
bendruomenėje

Įrodymai
(lėšos)

20 proc. parama stadiono bėgimo takų
modernizavimo projektui.
Bendra projekto vertė 39 375,00 Eur

Straipsniai mokyklos internetinėje
svetainėje adresu:
rastine@jungenumokykla.lt

__________________________________________________

I. Bendaravičiūtė, R. Staniševskė
J. Kasputienė, D. Simanavičienė,
G. Valaitytė, R. Berteškienė
20 proc. (7875,00 Eur) parama
stadiono bėgimo takų modernizavimo
projektui.
284 Eur. Kalvarijos savivaldybės 2018
m. visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos projektui
„Emocinės sveikatos stiprinimas
mokykloje“.
Straipsniai mokyklos internetinėje
svetainėje adresu:
rastine@jungenumokykla.lt
Informaciniai stendai mokykloje

