
 

 

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos ugdymo(si) rezultatai 2017-2020 metais 

 

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijoje iš viso dirba 48 darbuotojai: 32 pedagoginiai ir 16 – 

aptarnaujančio personalo (tarp jų bibliotekininkas). Be šių darbuotojų 2 mokytojo padėjėjai dirba 

projekto „Kokybės krepšelis“ vykdymo laikotarpiu.  

 

Pedagoginiai darbuotojai. Ugdymo proceso organizavimą ir valdymą atlieka 2 darbuotojai, 

kuriems skirta 2,0 pareigybės (etato) dalis. Mokytojams skirta 15,08 pareigybės (etato) dalis. 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogui skirta 0,83 pareigybės (etato) dalis.  

Socialinį pedagoginį švietimą mokykloje atlieka 1 darbuotojas, kuriam skirta 1,0 pareigybės (etato) 

dalis. Specialiajai pedagoginei ir psichologinei pagalbai (specialiajam pedagogui, logopedui ir 

psichologui) skirta 2,25 pareigybės (etato) dalis.  

11-ai pedagoginių darbuotojų progimnazija nėra pagrindinė darbovietė.  

Mokykloje 32 pedagoginiai darbuotojai įgiję aukštąjį išsilavinimą, 27 įgiję kvalifikacinę kategoriją, 

tai sudaro 84,38 proc.    

  

Darbuotojai 

 

  

Skaičius  Iš jų 

moterų/ 

vyrų  

 

Išsilavinimas  

Kvalifikacinės kategorijos  

Aukštasis Mokytojo/ 

pagalbos  

specialisto  

Vyresniojo 

mokytojo/ 

pagalbos 

specialisto  

Mokytojo 

metodinin

ko/ 

pagalbos 

specialisto   

Mokytojai  26 23/3 26 4 9 13 

Direktorius  1 1 1  1  

Pavaduotojas 

ugdymui 

1 1 1   1 

Specialusis 

pedagogas 

1 1 1  1  

 
 

Psichologas 1 1 1  1 

 

 

Logopedas  1 1 1 1   

Socialinis 

pedagogas  

1 1 1   1 

 

Pedagoginių darbuotojų darbo stažas (metais). Vidutiniškas pedagoginių darbuotojų amžius – 48 

metai. Daugiau nei pusės pedagogų darbo stažas siekia daugiau kaip 25 metus.    

nuo daugiau 

kaip 2 iki 5 

 

nuo daugiau 

kaip 5 iki 10 

 

nuo daugiau 

kaip 10 iki 15 

 

nuo daugiau 

kaip 15 iki 20 

 

nuo daugiau 

kaip 20 iki 25 

 

daugiau 

kaip 25 

 

1 2 4 2 6 17 

Nepedagoginiai darbuotojai.  

 

1–4  klasių mokinių metinis pažangumas 2017–2020 metais 

 

 

Mokslo 

metai 

 

Mokinių 

skaičius 

1-4 

Mokymosi lygiai  

Pažan-

gumas 

(proc.) 

 

Mokymosi 

kokybė  

proc.  

A lygis  

 
PA 

lygis  

 

PT lygis NP lygis  

Mokinių, besimokančių atitinkamu lygiu, 

skaičius (procentai)  



2017–2018  95 

 

14 
(14,74) 

50 
(52,63) 

31 (32,63) 0 (0,0) 100 67,36  

2018–2019 96 19 
(19,79) 

53 

(55,21) 

24 (25,00) 0 (0,0) 100 

 
75,00 

2019–2020  100 19 

(19,00) 
59 

(59,00) 

22 (22,00) 0 (0,0) 100 

 
78,00 

 

Lyginat paskutinių trejų metų 1–4 klasių mokymosi rezultatus, nuo 2017–2018 m. m.    4,26 

proc. padaugėjo vien aukštesniuoju lygiu besimokančių mokinių skaičius. Besimokančių 

pagrindiniu aukštesniuoju lygiu skaičius taip pat išaugo 6,37 proc. Atskirus dalykus besimokančių 

patenkinamu lygiu mokinių skaičius atitinkamai sumažėjo10,63 proc. Mokymosi kokybė išaugo nuo 

67,36 proc. iki 78,00 proc.  

 

5–8 klasių mokinių metinis pažangumas 2017–2020 metais    

 

 

Mokslo 

metai 

 

Mokinių 

skaičius 

5–8  

Mokymosi lygiai  

Pažan-

gumas 

(proc.) 

 

Padarė 

pažangą 

(proc.) 

 

 

 

Moky

mosi 

kokybė  

proc.  

A 

lygis  

 

PG 

lygis  

 

PT 

lygis 

NP 

lygis  

Mokinių, besimokančių 

atitinkamu lygiu, skaičius 

(procentai)  

2017-2018  95 3 
(3,16) 

31 
(32,63) 

61 
(64,21) 

0 (0,0) 100 

 
52 

(54,74) 
35,78 

2018-2019 98 4 
(4,08) 

45 
(45,92) 

49 

(50,00) 

0 (0,0) 100 

 
56 

(57,14) 
45,94 

2019-2020  97 6 

(6,08) 
49 

(50,52) 
42 

(43,30) 

0 (0,0) 100 

 
60 

(61,86) 
56,70  

 

 Paskutinių trejų metų 5–8 klasių pažangumo rezultatai rodo, kad didėja mokinių, 

besimokančių tik aukštesniuoju lygiu, skaičius. Jis nuo 2017–2018 mokslo metų išaugo 2,92 proc. 

Atitinkamai daugėja besimokančių pagrindiniu lygiu skaičius, jis padidėjo 17,89 proc., o 

patenkinamu lygiu besimokančių mokinių skaičius sumažėjo 20,91 proc. Per trejus mokslo metus 

mokinių, nepasiekusių patenkinamo mokymosi lygio, nėra. 

Lyginat trejų metų asmeninę mokinių pažangą (matuojamas pokytis I pusmečio ir metinio 

rezultato) 7,12 proc. padaugėjo padariusiųjų pažangą skaičius.  Mokymosi kokybė taip pat išaugo 

nuo  35,78 iki 56,70 proc.  

 

NMPP (diagnostinių ir standartizuotų testų pasiekimų) analizė 
 

2018 metais progimnazijos antrų, ketvirtų, šeštų ir aštuntų klasių mokiniai dalyvavo 

nacionaliniame mokinių pasiekimų (diagnostinių ir standartizuotų testų) patikrinime. Gauti 

rezultatai pateikiami diagramose ir lentelėse (žr. Diagramas Nr. 1–4, Lenteles Nr. 1–4). 
 

2 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo rezultatai (proc.) 
 

Diagrama Nr. 1 
 



 
 

2 klasės mokinių visų dalykų vertinimo rezultatai siekia nuo 74,4 proc. iki 86,1 proc. 

Geriausiai mokiniams sekėsi Kalbos sandaros pažinimo ir Teksto kūrimo užduotys. Sudėtingiau – 

matematikos ir skaitymo užduotys.  

 
4 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai (proc.) 

 
Diagrama Nr. 2 

 
 

4 klasės mokinių visų dalykų standartizuotų testų rezultatai siekė nuo 57,5 proc. iki 70,4 
proc. Ketvirtokams geriausiai sekėsi kurti tekstą ir atlikti matematines užduotis. Teksto suvokimo 
ir pasaulio pažinimo užduočių surinktų taškų procentas žemesnis. Lyginant tų pačių mokinių 2 
klasės mokymosi pasiekimų diagnostinių testų rezultatus, 2018 m. jie mažesni: matematikos –↓20 
proc.; teksto kūrimo – ↓19,5 proc.; skaitymo – ↓7,6 proc. Procentine išraiška yra sąlyginė, kadangi 
kito mokinių, besimokančių antroje ir ketvirtoje klasėje, skaičius ir sudėtis. 

 
4 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai (pagal lygius) 

 
Lentelė Nr.1 

Testas Mokinių 

skaičius 

Aukštesnysis 

lygis 

skaičius (proc.) 

Pagrindinis 

lygis 

skaičius (proc.)  

Patenkinamas 

lygis  

skaičius (proc.) 

Nepasiektas 

patenkinamas 

lygis 

skaičius 

(proc.) 

Matematika 22 4 (18,0) 15 (68,0) 3 (14,0) 0 

Skaitymas 24 4 (17,0) 8 (33,0) 12 (50,0) 0 

Rašymas 23 9 (39,0) 12 (52,0) 2 (9,0) 0  

Pasaulio paž. 23 7 (30,5) 10 (43,5) 6 (26,0) 0  



  

2 klasės diagnostinių ir 4 klasės standartizuotų testų rezultatai viršija respublikos skirtingų 

vietovių mokyklų tipų pasiekimų vidurkį.  

 

6 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai (proc.) 

 

       

  Diagrama Nr. 3 

 
 

6 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai (pagal lygius) 
 

Lentelė Nr. 3 

Testas 6 klasės 

mokinių 

skaičius 

Aukštesnysis 

lygis 

skaičius (proc.) 

Pagrindinis 

lygis 

skaičius 

(proc.) 

Patenkinamas 

lygis  

skaičius 

(proc.) 

Nepasiektas 

patenkinamas 

lygis 

 skaičius (proc.) 

Matematik

a 

20 7 (35,0) 13 (65,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Skaitymas 20 7 (35,0) 9 (45,0) 4 (20,0) 0 (0,0) 

Rašymas 20 5 (25,0) 5 (25,0) 7 (35,0) 3 (15,0) 

 
6 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai siekė nuo 54,5 proc. iki 67,0 proc. 

Pasiekusiųjų atitinkamą lygį skaičius rodo, jog mokiniams gerai sekėsi atlikti matematikos ir 
skaitymo testų užduotis, prasčiau – rašymo. Tačiau lyginant tų pačių mokinių 4 klasės 
standartizuotų testų rezultatus, 2018 m. jie žymiai aukštesni: matematikos – ↑29,4 proc.; skaitymo 
– ↑12,5 proc., rašymo – ↑ 1,7 proc. Galima teigti, kad mokinių žinios ir gebėjimai išaugo.  

 
 

8 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai (proc.) 

 

Diagrama Nr. 4 
 



 
 
 

8 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai (pagal lygius) 

 

Lentelė Nr. 4 

Testas 8 klasės 

mokinių 

skaičius 

Aukštesnysis 

lygis 

skaičius (proc.) 

Pagrindinis 

lygis 

skaičius (proc.) 

Patenkinamas 

lygis  

skaičius (proc.) 

Nepasiektas 

patenkinamas 

lygis 

skaičius (proc.) 

Matematika 19 2 (10,5) 13 (68,4) 4 (21,1) 0 (0,0) 

Skaitymas 19 7 (36,8) 3 (15,8) 5 (26,3) 4 (21,1) 

Rašymas 21 3 (14,3) 8 (38,1) 6 (28,6) 4 (19,0) 

Gamtos 

mokslai 

20 10 (50,0) 9 (45,0) 1 (5,0) 0 (0,0) 

Socialiniai 

mokslai 

20 4 (20,0) 14 (70,0) 2 (10,0) 0 (0,0) 

 
8 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai siekė nuo 55,5 proc. iki 62,3 proc. 

Mokiniams gerai sekėsi socialinių ir gamtos mokslų testų užduotys, šiek tiek mažesnis procentas 
surinktų taškų skaitymo, rašymo ir matematikos testų. Palyginus tų pačių mokinių 6 klasės 
rezultatus, jie nežymiai, bet aukštesni nei 2016 metais: matematikos – ↑4,0 proc.; skaitymo – ↑1,1 
proc., rašymo – ↑ 9,5 proc. 

6 ir 8 klasių standartizuotų testų rezultatai viršija respublikos skirtingų vietovių mokyklų 

tipų pasiekimų vidurkį.  

 

2019 metais antrų klasių mokiniai atliko diagnostinius matematikos, skaitymo, rašymo I ir 

II dalies testus. Ketvirtokai sprendė matematikos, skaitymo, rašymo, pasaulio pažinimo 

standartizuotus testus. Rezultatai pateikiami diagramose ir lentelėje (žr. Diagramas Nr. 1–2, Lentelę 

Nr. 1). 

 

2 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo rezultatai (proc.), lyginant 

skirtingų vietovių ir mokyklų tipų mokinių pasiekimus. 

 
Diagrama Nr. 1 



 
 

Remiantis diagrama daroma išvada, kad 2 klasės mokinių visų dalykų vertinimo rezultatai 

aukšti – siekia nuo 78,3 proc. iki 83,3 proc. Ypač gerai mokiniams sekėsi kalbos sandaros pažinimo 

ir teksto kūrimo, matematikos užduotys. Sudėtingiau buvo atlikti skaitymo užduotis.  

 

4 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai (proc.), lyginant skirtingų vietovių ir 

mokyklų tipų mokinių pasiekimus. 
 

Diagrama Nr. 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagramos duomenys rodo, kad 4 klasės mokinių visų dalykų standartizuotų testų 

rezultatai siekia nuo 57,4 proc. iki 73,8 proc. Ketvirtokams geriausiai sekėsi kurti tekstą ir atlikti 
skaitymo suvokimo užduotis. Matematikos ir pasaulio pažinimo užduočių surinktų taškų procentas 
žemesnis. Lyginant su 4 klasės pasiekimų metine ataskaita dauguma NMPP įvertinimų atitinka to 
paties dalyko įvertinimą (rašymo – 64 proc., skaitymo – 56 proc., matematikos – 68 proc., pasaulio 
pažinimo – 71 proc.). Lyginant tų pačių mokinių 2 klasės mokymosi pasiekimų diagnostinių testų 
rezultatus, 2019 m.  jie šiek mažesni. Tačiau tiek 2 klasės diagnostinių, tiek 4 klasės standartizuotų 
testų rezultatai viršija beveik visų respublikos skirtingų vietovių mokyklų tipų pasiekimų vidurkius.  

 
4 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai (pagal lygius) 

Lentelė Nr.1 

Testas Mokinių 

skaičius 

Aukštesnysis 

lygis 

skaičius (proc.) 

Pagrindinis 

lygis 

skaičius (proc.)  

Patenkinamas 

lygis  

skaičius (proc.) 

Nepasiektas 

patenkinamas 

lygis 

skaičius 

(proc.) 

Matematika 25 5 (20,0) 15 (60,0) 5 (20,0) 0 

Skaitymas 25 6 (24,0) 10 (40,0) 8 (32,0) 1 (4,0) 

Rašymas 25 7 (28,0) 15 (60,0) 3 (12,0) 0  

Pasaulio paž. 24 4 (17,0) 17 (71,0) 3 (12,0) 0  

 



Remiantis lentelės duomenimis matyti, kad beveik visi ketvirtokai dalyvavo NMPP. 

Matematikos, rašymo ir pasaulio pažinimo dalykų lygis optimaliai atitinka kiekvieno individualias 

galias bei ugdymosi patirtį. Skaitymo testas buvo sunkus tik vienam mokiniui ir jis nepasiekė 

patenkinamo lygio. 

5-8 KLASIŲ MOKINIŲ LAIMĖJIMAI 2017–2018, 2018–2019, 2019–2020 M.M. 

Prizininkai šalies/ 

regiono/rajono 

olimpiadose, 

konkursuose, 

varžybose 

Prizininkai šalyje Prizininkai 

regione 

Prizininkai rajone 

2017– 

2018 

2018– 

2019 

2019– 

2020 

2017– 

2018 

2018– 

2019 

2019– 

2020 

2017– 

2018 

2018– 

2019 

2019– 

2020 

I–III vietos 

 

– 5 11 – 1 – 24 41 26 

Laureatai 

 

– – – – – – – – 4 

 

Progimnazijos mokiniai kasmet aktyviai dalyvauja tarptautiniuose konkursuose „Kengūra“, 

„Kings“, „Olympis“,  „Bebras“. Juose užima  aukštas vietas ne tik rajono, bet ir respublikos mastu, 

gausiai pelno organizatorių teikiamus I–III laipsnio diplomus, medalius, padėkas.  

Ketveri metai mokinių komanda sėkmingai dalyvauja tarptautiniame informacinių 

technologijų konkurse „Venspilio iššūkis“.    

Planavimo sistema. 

Mokykla savo veiklą planuoja rengdama trejų metų strateginį veiklos planą,  metinius veiklos, 

pradinio ir pagrindinio ugdymo programų planus, pagalbos mokiniui specialistų, klasės vadovų, 

dalykų ilgalaikius, savivaldos institucijų (metodinės tarybos ir metodinių grupių) veiklos planus ir 

mėnesio veiklos planus. Remiantis šių dokumentų nuostatomis rengiami mokomųjų dalykų, 

pasirenkamųjų dalykų planai bei neformaliojo švietimo užsiėmimų programos. Ugdomąją veiklą 

mokykla organizuoja rengdama pamokų ir neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraščius. 

Mokyklos veiklą planuoja direktoriaus įsakymu iš mokyklos bendruomenės atstovų sudarytos darbo 

grupės.      

Finansiniai ištekliai. 

Progimnazijos veikla finansuojama iš Valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšų. 

Papildomos lėšos gaunamos iš projektams skiriamų lėšų, rėmėjų, 1,2 proc. GPM paramos, patalpų 

nuomos. 

Pagal Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką 2017 m. mokinio 

krepšelio dydis buvo 1045 Eur, nuo 2018 metų sausio 1 d iki 2018 metų rugpjūčio 31 d. – 1099 

Eur. 

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d., įvedus etatinį mokytojų darbo apmokėjimą, specialios tikslinės 

dotacijos lėšos apskaičiuojamos ir paskirstomos pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo 

metodiką. 

Gauti asignavimai (eurais) mokyklos veiklai 2018–2020 metais. 

Asignavimų šaltinis 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Valstybės lėšos 278208,00 315077,00 356836,00 

Savivaldybės lėšos 128989,00 168667,00 186378,00 

Biudžetinių įstaigų 

pajamų, paramos 

lėšos  

1812,00 3473,00 13348,00 

 

Progimnazija skirtas mokymo lėšas naudoja darbo užmokesčiui pagal ugdymo planą, 

mokyklos ugdymo procesui organizuoti ir valdyti, mokyklos bibliotekos darbuotojui, psichologui, 

spec. pedagogui, soc. pedagogui ir mokytojų padėjėjams. Taip pat mokymo lėšos naudojamos 

vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms pirkti, mokinių pažintinės ir ugdymo karjerai 

veikloms vykdyti, mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti, 

ĮKT diegimui ir panaudojimui.  



Mokymo lėšų, skiriamų progimnazijai pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo 

metodiką, trūksta. 
Nors priimami savivaldybės administracijos ir Savivaldybės tarybos sprendimai yra palankūs mokyklos 

mokymosi aplinkos atnaujinimui (atnaujinta sporto salė, įrengta mini futbolo aikštė, įsigytas išmanusis 

ekranas) tačiau savivaldybės suformuotas aplinkos lėšų biudžetas netenkina progimnazijos kaip 

šiuolaikiškos ugdymo įstaigos poreikių.  

 

 

Pavaduotoja ugdymui Vilma Anelauskienė 

_____________________________ 


