
Klaipėdos r. Dovilų pagrindinės mokyklos 2014-2015 m.m. pasiekimai 

 

2014–2015 m. m. ugdymo rezultatai: teigiamais įvertinimais mokslo metus baigė 92 proc. 

besimokančių 1–10 klasių mokinių, 11 mokinių (5,8 proc.) perkelti į aukštesnę klasę su neigiamais 

įvertinimais, 4 mokiniai (2  proc.) palikti kartoti 2 ir 10 klasės ugdymo programų.  Pagal pradinio 

ugdymo programą mokslo metus pradėjo 81 ir  baigė 80 mokinių, pažangumas 98 proc. Pradinį 

išsilavinimą įgijo 22 mokiniai (100 proc.). Pagrindinio ugdymo pirmąją dalį baigė 25 mokiniai 

(100 proc.) 9 iš jų tęsia mokslą gimnazijose. Pagrindinį išsilavinimą įgijo 8 mokiniai (80 proc.) 

PUPP dalyvavo 9 mokiniai, 1 mokiniui buvo skirtas namų mokymas (jis PUPP nedalyvavo), 4 

mokiniams buvo taikomos 5–8 klasėse visų dalykų pritaikytos  ugdymo programos, todėl 3 iš jų  

nepasiekė minimalaus vertinimo lygio  lietuvių k., ir 2 iš jų – matematikoje: lietuvių kalbos 

įvertinimo vidurkis 3,7 balo, matematikos įvertinimo vidurkis 3,9 balo. 1 mokinė tęsia mokslą 

gimnazijoje, 7 – profesinėse mokyklose,  2 – liko kartoti 10 klasės ugdymo programos. 

Per mokslo metus mokyklos mokiniai dėl įvairių priežasčių praleido 10233 pamokas (po 53 

pamokas kiekvienam). Iš jų dėl ligos – 7224 pamokos (kiekvienam po 38 pamokas),dėl kitų 

priežasčių 1854 pamokos ( kiekvienam po 10 pamokų), nepateisintos arba praleistos be priežasties – 

1155 pamokos (kiekvienam po 6 pamokas).  

Neformaliajam švietimui 2014–2015 m. m. buvo skirta 21 valanda. Įvairiuose neformaliojo 

švietimo  užsiėmimuose mokykloje dalyvavo 99 mokiniai (50 proc.). 44 mokiniai (23 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, konferencijose. Lietuvos pilietinės iniciatyvos centro atstovai kartu su Litgridu kvietė į 

jų organizuojamus renginius ir susitikimus su žymiais žmonėmis, mokiniai noriai ir aktyviai 

dalyvavo, taip pat esame Lietuvos moksleivių sąjungos Klaipėdos mokinių savivaldų informavimo 

centro  nariai ir turėjome galimybę dalyvauti mainų programoje. Kiekvienais metais dalyvaujame 

pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“, pilietinėje akcijoje „Eko drąsa“, tarptautiniame 

projekte ŠMT „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“. Esame kviečiami dalintis gerąja patirtimi su rajono 

ir respublikos mokyklų bendruomenėmis dėl patyčių prevencinės programos vykdymo ir 

organizavimo, nes  2014 m. pavasarį vykdyto audito metu mokykla dokumentais   patvirtino, kad 

laikosi  Olweus programos standarto reikalavimų, ir yra pripažįstama OLWEUS mokykla antrą 

kartą. OPKUS vykdymą tęsiame iki 2016 m., taip pat Paramos vaikams centras 2014 m. įteikė 

pažymėjimą, kad mokykla dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerijos akredituotoje socialinių – 

emocinių įgūdžių lavinimo prevencijos programoje „Antras žingsnis“. Kasmet dalyvaujame 

pilietinėje akcijoje „Darom 2015“, konkurse „Sportiškiausia  2014 m. bendrojo lavinimo mokykla“ 

(I vieta, mok. A. Šimkevičius), 2014–2015 m. m. Lietuvos mokinių olimpinio festivalio (kaimo 

progimnazijų ir pagrindinių mokyklų grupė) I vietos laimėtoja (mokytojas 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  2015“ ( 17 mokinių 2–10 kl., mokyt. E. Jucienė), vertimų konkurse 

“Tavo žvilgsnis” (20 mokinių 5–10 kl., mokyt. R. Konzerskytė,  R. Norkuvienė, I. Galdikaitė), 

Klaipėdos r. „Tramtatulio“ konkurse (5 klasės mokinys D. Krušinskis  tapo nugalėtoju, mokyt. A. 

Simanauskienė), Klaipėdos r. geografijos olimpiadoje “Mano gaublys” , III vieta (9 mokiniai, 

mokyt. R.Sabaliauskienė),  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. I.Sireikienė), 1–4 klasių respublikiniame konkurse 

„Šviesoforas“ (mokyt. I.Sireikienė), respublikiniame IT konkurse „Bebras“, I, II, V, IX vietos (7 

mokiniai, mokyt. D.Vinciūnienė), Klaipėdos r. dainų konkurse – festivalyje  „Augino močiutė“ (2 



mokiniai, mokyt. G.Krušinskis), Klaipėdos r. diktanto rašymo konkurse I vieta (3 mokiniai, mokyt. 

A.Simanauskienė, Z.Girgždienė), Lietuvos istorijos žinovo konkurse (8 mokiniai, 

mokyt.L.Uktverienė), piešinių konkurse „Ar pažįsti pavojaus veidą?“ I vieta (mokyt. 

R.Končiauskienė), viktorinoje „Europrotai“ III vieta (6 mokiniai, mokyt. L.Uktverienė), anglų 

kalbos konkurse „Hard nuts“ VI vieta, (5 mokiniai, R.Konzerskytė, E.Jucienė). 

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

Ketvirtokai – skaitymo, rašymo, matematikos ir gamtos pažinimo; aštuntokai – skaitymo, rašymo, 

matematikos, socialinių ir gamtos mokslų. 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 pasidžiaugti pakankamai gerais rezultatais, nes 

mūsų mokyklos mokinių žinios ir gebėjimai pralenkia šalies mokinių pasiekimų rezultatus, bet 

tobulinti ugdymo kokybę privalome ir siūlome  metodinėms pradinių klasių ir dalykininkų grupėms, 

atkreipti dėmesį į rašymo turinio suvokimą, struktūrą, raišką ir raštingumą. Skaitymo- daugiau 

dėmesio skirti aukštesniems mąstymo gebėjimams, matematikos – problemų sprendimui ir 

aukštesniems mąstymo gebėjimams, gamtos moksluose daugiau dėmesio skirti gamtos tyrimui, 

fizikiniams procesų pokyčiams ir jų taikymui praktikoje; socialinių  mokslų srityje  mokinių žinias 

ir gebėjimus orientuoti į istorinį  laiką su geografine erdve. Klausimynuose mokiniai aiškiai išreiškė 

savo teigiamą poziciją apie mokyklos klimato rodiklius, patyčių situacijų sprendimo būdus, 

mokėjimo mokytis teigiamą vertinimą, gerą savijautą mokykloje.  

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

kroso varžybose (11 mokinių 6–10 klasių),. 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); II 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); I vieta zoninėse futbolo varžybose (10 mokinių 5–7 klasių); IV ir IV vietos finalinėse 

futbolo varžybose (22 mokiniai 6–8 klasių);  IV vieta 2014–2015 m.m. Lietuvos mokinių olimpinio 

festivalio kaimo, progimnazijų, vidurinių mokyklų grupėje ( 50 mokinių 3–10 klasių) (mokyt. 

A.Šimkevičius). 

 

 


