
Klaipėdos r. Dovilų pagrindinės mokyklos 2013-2014 m.m. pasiekimai 

 

2013—2014 m.m. ugdymo rezultatai: teigiamais įvertinimais mokslo metus baigė 91 proc. 

besimokančių mokinių, 7 mokiniai (3,8 proc.) perkelti į aukštesnę klasę su neigiamais įvertinimais, 

10 mokinių (5,4  proc.) palikti kartoti 4, 7, 8, 9 ir 10 klasės ugdymo programas. 9 klasės mokinys 

pasirinko kitą mokymosi formą. Pagal pradinio ugdymo programą mokslo metus pradėjo 76 ir 

baigė 74 mokiniai, pažangumas 98 proc., 2 ketvirtos klasės mokinys paliktas kartoti ugdymo 

programos. Pradinį išsilavinimą įgijo 18 mokinių (90 proc.). Pagrindinio ugdymo pirmąją dalį 

baigė 18 mokinių (90 proc.).  Pagrindinį išsilavinimą įgijo 9 mokiniai (90 proc.) PUPP dalyvavo 8 

mokiniai, 1 mokėsi pagal individualizuotą ugdymo programą ir pasiekimų patikrinime nedalyvavo, 

3 mokiniams buvo taikoma 5–9 klasėse visų dalykų adaptuota ugdymo programa, todėl jiems 

nepavyko pasiekti minimalaus vertinimo lygio nei lietuvių k., nei matematikoje: lietuvių kalbos 

įvertinimo vidurkis 3,75 balo, matematikos įvertinimo vidurkis 4,6 balo. 1 mokinys tęsia mokslą 

gimnazijoje, 6 – profesinėse mokyklose, 1 – dirba, 1 – liko kartoti 10 klasės ugdymo programos.  

Neformaliajam švietimui 2013—2014 m. m. buvo skirta 21 valanda. Įvairiuose neformaliojo 

švietimo  užsiėmimuose dalyvavo apie 120 mokinių (65 proc.). 78 mokiniai (42 proc.) rinkosi 

pasirenkamojo ugdymo įstaigas (laisvalaikio centras, Dovilų etninės kultūros centras, sporto, 

muzikos ir kt. mokyklos). Aštuoniose dalykų mokinio poreikiams tenkinti grupėse 184 mokiniai 

turėjo galimybę gilinti dalyko žinias, likviduoti mokymosi spragas, ruoštis olimpiadoms, 

konkursams, sportiniams renginiams. Mokykla dalyvavo ir dalyvauja projektuose, konkursuose, 

olimpiadose, Lietuvos pilietinės iniciatyvos centro atstovai noriai kvietė į jų organizuojamus 

renginius ir susitikimus su žymiais žmonėmis. Susitikimai vyko mūsų mokykloje, mokiniai aktyviai 

dalyvavo. Kaip kiekvienais metais dalyvaujame pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija―, 

pilietinėje akcijoje „Eko drąsa―, tarptautiniame projekte ŠMT „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė―, 

tapome Olweus mokykla antrą kartą ir tęsiame OPKUS vykdymą iki 2016 m., pilietinėje akcijoje 

„Darom 2014―, konkurse „Sportiškiausia 2013 m. bendrojo lavinimo mokykla (I vieta, mok. A. 

Šimkevičius), Istorijos Kengūroje ir laimėjus auksinės bei sidabrinės kengūros diplomus (12 

mokinių 6-8 kl., mokyt. L.Uktverienė), Gamtos Kengūroje (4 mokiniai 5-6 kl., mokyt. R. 

Sabaliauskienė), respublikiniame dailyraščio konkurse ―Rašom  2014― ( 17 mokinių 3-10 kl., 

mokyt. E. Jucienė), vertimų konkurse ―Tavo žvilgsnis‖ (20 mokinių 5-10 kl., mokyt. R. 

Konzerskytė,  R. Norkuvienė, I. Galdikaitė), Klaipėdos r. „Seku seku pasaką...― konkurse (4 

mokiniai, mokyt. I.Sireikienė, A.Krušinskienė, V.Vaškienė), Klaipėdos r. geografijos olimpiadoje 

―Mano gaublys‖ , IV vieta (5 mokiniai, mokyt. R.Staponkienė),  anglų k. konkurse ―Protų kovos‖ (7 

mokiniai, mokyt. I.Galdikaitė), Klaipėdos r. mokyklų lietuvių k. olimpiadoje (3 mokiniai, mokyt. 

Z.Girgždienė, A.Simanauskienė),  respublikinėje matematikos Kengūros olimpiadoje (6 mokiniai, 

mokyt. L.Jurevičienė), Klaipėdos r. konkurse „Sveiki dantys―. (6 mokiniai, mokyt. E.Jucienė), 1-4 

klasių respublikiniame konkurse „Šviesoforas― (VII vieta regioniniame etape, mokyt. I.Sireikienė). 

4 ir 8 klasių mokiniai savo žinias ir gebėjimus galėjo pasitikrinti atlikdami standartizuotus testus. 

Ketvirtokai – skaitymo, rašymo ir matematikos, aštuntokai – skaitymo, rašymo, istorijos ir 

matematikos. Standartizuoti testai objektyviai atskleidė mokyklos silpnybes ir stiprybes, parodė 

tobulintinas sritis, leido mokyklai pasilyginti su bendrais rajono ir šalies pasiekimais. Mokiniai gali 

atlikti ar praleisti jam per sunkias užduotis taip parodydami realias savo žinias bei gebėjimus 

pasiekimų lygį (nepatenkinamas, patenkinamas, pagrindinis ir aukštesnysis) mokiniai taip pat pildė 

klausimyną apie socialinę, kultūrinę aplinką. Atlikus standartizuotų testų ir klausimyno analizę, 

galime teikti siūlymus metodinėms pradinių klasių ir dalykininkų grupėms, atkreipti dėmesį į 

rašymo turinio suvokimą, struktūrą, raišką ir raštingumą. Skaitymo pagrindinė problema – žinių 

taikymas, matematikos – geometrija, matai ir matavimai, komunikavimas ir bendrųjų problemų 

sprendimo strategijos. Klausimynuose mokiniai aiškiai išreiškė savo teigiamą poziciją apie 

mokyklos klimato rodiklius, patyčių situacijų sprendimo būdus, mokėjimo mokytis teigiamą 

vertinimą, gera savijautą mokykloje.  



Svarbiausi laimėjimai sportinėje veikloje: I vieta Klaipėdos r. bendrojo lavinimo mokyklų rudens 

kroso varžybose (11 mokinių 6–10 klasių), I vieta Mažosios Lietuvos futbolo turnyre (10 mokinių 

7–10 kl.). I vieta Klaipėdos r. kvadrato varžybose (12 mokinių 3–4 klasių); I vieta Klaipėdos r. 

kvadrato varžybose (20 mokinių, 5–6 kl.);  III vieta zoninėse kvadrato varžybose (12 mokinių  3–4 

klasių); I vieta Klaipėdos r. futbolo varžybose (20 mokinių 6–8 klasių); I vieta zoninėse kvadrato 

varžybose (20 mokinių  5–6 klasių); I vieta Klaipėdos r. bendrojo lavinimo mokyklų svarsčių 

kilnojimo varžybose (9 mokiniai 8–10 klasių); I ir II vieta Klaipėdos r. kaimo vietovių bendrojo 

ugdymo mokyklų merginų ir vaikinų stalo teniso varžybose (8 mokiniai 8–9 klasių); IV vieta 

zoninėse bendrojo lavinimo mokyklų svarsčių kilnojimo varžybose (9 mokiniai 8–10 klasių); I vieta 

zoninėse futbolo varžybose (10 mokinių 5–7 klasių); I ir III vietos finalinėse futbolo varžybose (22 

mokiniai 6–8 klasių);  I vieta 2013-2014 m.m. Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kaimo, 

progimnazijų, vidurinių mokyklų grupėje ( 50 mokinių 3–10 klasių) (mokyt. A.Šimkevičius). 

 


