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2015-2016 M. M. LAUKTŲ REZULTATŲ ANALIZĖ  
 

Lauktas rezultatas  Stipriosios pusės  Tobulintinos pusės  

1. Gimnazijos mokinių paţangumas yra 100 

procentų.  

Gimnazijos mokinių paţangumas yra 99,72 proc.  Du III klasės mokiniai perkelti į aukštesnę klasę 

su neigiamais įvertinimais.  

Pamokose reikia daugiau kalbėtis su mokiniais 

dėl mokymosi tikslų, pagalbos teikimo, daugiau 

komunikuoti mokytojams su tėvais.  

2. Pagrindinį išsilavinimą įgyja visi II klasių 

mokiniai.  

Pagrindinį išsilavinimą įgijo 100 proc. II klasių 

mokinių  

 

3. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo 

rezultatų vidurkis koreliuoja su metiniais dalyko 

įvertinimais.  

Lietuvių kalbos metinių įvertinimų vidurkis yra 7,09, 

PUPP –7,00; skirtumas yra – 0,09.  

Matematikos metinių įvertinimų vidurkis yra 7,04, 

PUPP – 7,71; skirtumas +0,67.  

Įvertinimų skirtumai nėra ţymūs.  

2 mokiniai gavo neigiamus matematikos PUPP 

įvertinimus,  lietuvių kalbos PUPP nei vienas 

mokinys negavo 10. Mokiniams sunkiausiai sekėsi 

atlikti teksto suvokimo, skyrybos uţduotis, 

formuluoti pagrindinę mintį, samprotauti bei siekti 

tinkamos raiškos, todėl mokytojai turi skirti didesnį 

dėmesį teksto suvokimo pratyboms, pastraipos, teksto 

fragmento pagrindinės minties formulavimui,skatinti 

formuluoti apibendrintas samprotaujamojo pobūdţio 

tezes,reguliariai rašyti diktantus, skirti daugiau laiko 

klaidų taisymui. 

4. Gimnazijos abiturientų, išlaikiusių 

valstybinius brandos egzaminus, procentas yra 

ne maţesnis kaip Vilniaus miesto savivaldybės 

mokyklų.  

Abiturientų, išlaikiusių valstybinius brandos 

egzaminus, procentas yra didesnis uţ Vilniaus 

savivaldybės  mokyklų. 

13 abiturientų neišlaikė lietuvių kalbos ir 

literatūros valstybinio egzamino, nors šį 

egzaminą laikyti rinkosi 170 iš 173 abiturientų.  

5. Gimnazijos abiturientų valstybinių brandos 

egzaminų kokybiniai rezultatai yra artimi 

Septynių valstybinių brandos egzaminų  (anglų 

kalbos, istorijos, matematikos, informacinių 

Dviejų valstybinių brandos egzaminų (lietuvių 

kalbos ir literatūros bei rusų kalbos) 86-100 balų 



Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų 

rezultatams. 

technologijų, biologijos, fizikos ir geografijos) 86-

100 balų įvertintų mokinių skaičius (procentais) yra 

didesnis uţ Vilniaus savivaldybės mokyklų. 

įvertintų mokinių skaičius (procentais) yra 

ţemesnis nei savivaldybės vidurkis. Lietuvių 

kalbos ir literatūros -12,35 proc.,  savivaldybės- 

14,38 proc., rusų kalbos- 44,44 proc., 

savivaldybės - 55,34 proc. 

6. Virš 90 procentų mokinių, įgijusių vidurinį 

išsilavinimą, tęsia mokymąsi kitose ugdymo 

institucijose.  

2016 m. gimnaziją baigusių abiturientų veikla: 

Lietuvos universitetuose studijuoja 113 mokinių 

 (66,08 proc.), kolegijose- 11 mokinių (6,43 proc.), 

kitose mokyklose- 2 mokiniai (1,17 proc.), uţsienyje-

27 mokiniai ( 15,79 proc.); nesimoko, dirba arba 

savanoriauja 18 mokinių  (10,53 proc.). Iš viso tęsia 

mokymąsi 153 mokiniai, t y. 89,47 proc. baigusių 

gimnaziją. 

Aštuoniolika mokinių nesimoko, nes 

neapsisprendė, kurią studijų kryptį pasirinkti, ne 

visiems pavyko sėkmingai išlaikyti valstybinius 

brandos egzaminus. Du mokiniai nebaigė 

gimnazijos, neišlaikė lietuvių kalbos ir literatūros  

VBE, buvo išvykę iš Lietuvos ir neatvyko laikyti 

mokyklinio egzamino. 

7. Dalyvaujama olimpiadose, konkursuose: 

organizuojamos visų mokomųjų dalykų 

olimpiados, konkursai, varţybos gimnazijoje; 

dalyvaujama atitinkamuose Vilniaus miesto 

renginiuose, laimima prizinių vietų; 

dalyvaujama Lietuvos Respublikos lygmens 

renginiuose.  

Organizuotos visų mokomųjų dalykų olimpiados 

gimnazijoje. Mokiniai laimėjo prizinių vietų miesto 

olimpiadose, dalyvavo šalies etapuose. Ţenklūs 

sporto pasiekimai.  

Didesnį dėmesį gabių mokinių ugdymui turėtų 

skirti informacinių technologijų, lietuvių kalbos 

ir literatūros, menų mokytojai. 

8. Visi I, III klasių mokiniai parengia ir apgina 

ilgalaikius projektinius darbus. Geriausius 

darbus parengę mokiniai dalyvauja Vilniaus 

miesto, Lietuvos konkursuose.  

96,7 procentai I  klasių ir 94,86 procentai III klasių 

mokinių parengė ir apgynė ilgalaikius projektinius 

darbus. Geriausius projektinius darbus parengę 

mokiniai pristatė juos keturiuose šalies renginiuose: 

biologijos-3, chemijos-2, fizikos, matematikos ir 

lietuvių kalbos- po 1 darbą. Viename miesto 

renginyje pristatyti 2 biologijos ir vienas fizikos 

projektiniai darbai.  

Šeši I klasių ir aštuoni III klasių mokiniai 

neparengė projektinių darbų (mokiniai 

įpareigojami parengti ir apginti darbus  iki 2016 

m. gruodţio mėn.). 

 Mokytojai turėtų aktyviau nukreipti mokinius 

pristatyti projektinius darbus miesto ir/ar šalies 

renginiuose.  



9. Dauguma (virš 80 proc.) mokinių ir jų tėvų 

teigiamai vertina gimnazijos veiklą.  

 

Tėvai ir mokiniai palankiai vertina ugdymo proceso 

organizavimą gimnazijoje. 2016 m. atliktoje 

apklausoje mokinių tėvai teigiamai įvertino visą 

gimnazijos veiklą (4,41 balo iš 5 galimų). Mokiniai 

visą gimnazijos veiklą įvertino 8,99 balo iš 10 galimų 

(91,8 proc. mokinių gimnazijos veiklą įvertino 8, 9 

arba 10 balų). 

Į tėvų išreikštus pageidavimus bei  pasiūlymus 

bus atsiţvelgta organizuojant 2016-2017 m. m. 

veiklą.  

10. Dauguma (virš 90 proc.) mokinių 

gimnazijoje gerai jaučiasi.  

2016 m. apklausoje mokiniai savo savijautą 

gimnazijoje įvertino 8,98 balo iš 10 galimų (92,3 

proc. mokinių savo savijautą gimnazijoje įvertino 8, 

9 arba 10 balų). Pirmokai savo savijautą klasėje 

įvertino 9 balais iš 10 galimų (91,9 proc. pirmokų 

savo savijautą klasėje įvertino 8, 9 arba 10 balų). 

 

11. Dauguma (virš 80 proc.) mokinių palankiai 

vertina ugdymo karjerai veiklas gimnazijoje.  

 

Ugdymo karjerai veikla yra sudėtinė gimnazijos 

veiklos dalis, visos suplanuotos veiklos įgyvendintos. 

91,8 proc. mokinių gimnazijos ugdymo karjerai 

veiklą įvertino gerai ir labai gerai, 81, 9 proc. 

mokinių gerai ar labai gerai įvertino informacijos 

apie mokymosi galimybes siekiant asmeninių 

karjeros tikslų suteikimą. 

Ugdant mokinių karjeros planavimo gebėjimus, 

daugiau dėmesio skirti  neapsisprendusiems III 

klasių mokiniams. 

12. Daugumai (virš 80 proc.) mokinių pakanka 

informacijos apie mokymosi galimybes 

gimnazijoje pagal Vidurinio ugdymo programą 

ir studijų galimybes Lietuvoje baigus gimnaziją.  

2016 m. apklausoje mokiniai informaciją apie 

mokymosi galimybes gimnazijoje įvertino 8,7 balo iš 

10 galimų (81,9 proc. mokinių įvertino 8, 9 arba 10 

balų).  

Informaciją apie studijų galimybes baigus 

gimnaziją mokiniai įvertino 7,8 balo iš 10 galimų 

(66,1 proc. mokinių įvertino 8, 9 arba 10 balų). 

Atkreiptinas dėmesys į šią veiklą. 



13. Sumaţėja be pateisinamų prieţasčių 

praleistų pamokų, tenkančių vienam mokiniui, 

skaičius.  

Nuo 33,8 iki 25,5 sumaţėjo praleistų be pateisinamų 

prieţasčių pamokų, tenkančių vienam mokiniui, nuo 

35 iki 19 - vengiančių lankyti gimnaziją mokinių 

skaičius. Gimnazijos vadovai, mokytojai, Vaiko 

gerovės komisija taiko įvairius pagalbos teikimo 

būdus ir priemones vengiantiems lankyti mokyklą ir 

stokojantiems mokymosi motyvacijos mokiniams, jų 

tėvams.  

Probleminiu išlieka III-IV klasių mokinių 

lankomumas. Tobulinant pagalbos mokiniui 

sistemą ieškoti efektyvesnių veiklos su 

vengiančiais lankyti mokyklą, stokojančiais 

mokymosi motyvacijos mokiniais, jų tėvais 

būdų.  

14. Virš 80 procentų mokinių tėvų tenkina 

bendradarbiavimas su gimnazija.  

2016 m. apklausoje 88,4 proc. mokinių tėvų nurodė, 

jog juos tenkina bendradarbiavimas su gimnazija, šį 

teiginį jie įvertino 4,4 balo iš 5 galimų.  

Atkreiptinas dėmesys į nurodytą informacijos 

apie neformaliojo ugdymo būrelius 

nepakankamumą. 

15. Dauguma (virš 80 proc.) mokinių palankiai 

vertina kūrybiškumą skatinančias veiklas 

gimnazijoje.  

2016 m. geguţės mėnesį vykusios mokinių apklausos 

duomenimis, 96 proc. apklaustųjų I-IV klasių 

mokinių palankiai įvertino gimnazijoje vykusias 

kūrybiškumą ir lyderystę skatinančias veiklas. 97 

proc. jų teigia, kad gimnazijoje sudaromos palankios 

sąlygos gebėjimams atsiskleisti. 88,8 proc. 

apklaustųjų mokinių tenkino mokinių tarybos 

vykdoma veikla. Didėja mokinių, dalyvaujančių 

savanorystę ir lyderystę skatinančiuose šalies ir 

miesto projektuose, skaičius. 2015 m. NMVA 

apklausoje ir mokiniai, ir jų tėvai 3,4 balais iš 4  

įvertino gimnazijoje greta įprastinių pamokų 

mokykloje organizuojamą ir kitokią veiklą (būreliai, 

šventės, meno renginiai, projektinės savaitės ir pan.).  

Skatinti aktyvesnį mokinių tėvų dalyvavimą 

gimnazijos veikloje: ugdymo procese, įvairiuose 

renginiuose, projektuose. 



16. Mokytojai ne maţiau kaip 5 dienas per 

mokslo metus dalyvauja kvalifikacijos 

tobulinimo mokymuose.  

91,7 proc. mokytojų kėlė kvalifikaciją ne maţiau 

kaip 5 dienas per metus. Vidutiniškai vienam 

mokytojui teko 7,1 kvalifikacijos kėlimo dienų.  

Penki mokytojai (8,3) proc. kėlė kvalifikaciją 

maţiau kaip 5 dienas. Du mokytojai gimnazijoje 

pradėjo dirbti ne mokslo metų pradţioje. Danų k. 

mokytoja skyrė tik 0,5 dienos kvalifikacijos 

kėlimui. 

Metodinėse grupėse organizuoti gerosios 

patirties sklaidą, aptarti kvalifikacijos kėlimo 

galimybes ir poreikius, pertvarkyti mokytojų 

metodinės veiklos organizavimą gimnazijoje.. 

 

_____________________________________ 

 

 


