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PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ
ANALIZĖ
Viso besimokančių pradinėse klasėse mokinių yra 218.

Aukštesniuoju lygiu mokosi – 57 mokiniai ( 26 %), o pagrindiniu -118 (54%).

Viso aukštesniuoju ir pagrindiniu lygiu mokosi -175 mokiniai (80%).

Metiniame trimestre tokių mokinių buvo – 168. 

Lyginant su pirmuoju praeitų metų trimestru tokių mokinių buvo -157. 

Teigiamas pokytis – 7 mokiniai t.y. 3,2 % lyginant su metiniu ir 8% su pirmuoju 
trimestru. 

Pažangumas lyginant su praeitų metų 1-uoju timestru pagerėjo 0,6%. Visų
pradinių klasių pažangumas – 99,15 %.  



DALYVAVIMAS KONKURSUOSE-KUR?

Tarptautiniuose konkursuose dalyvavo 85 pradinių klasių mokiniai, laimėjo – 26 
mokiniai (30,6%).

Respublikiniuose konkursuose dalyvavo 145 pradinių klasių mokiniai, laimėjo – 66 
mok. (45,5%). 

Konkursuose mieste dalyvavo 75 moksleiviai, laimėjo – 16 mok. (21,3%). 

Dalykiniuose konkursuose, olimpiadose ir varžybose  dalyvavo 71,5 % pradinių
klasių mokinių,  prizines vietas laimėjo 35,4 % mokinių.

Edukacinėse programose dalyvauja 100% pradinių klasių mokinių (218 mok.).



DALYVAVIMAS KONKURSUOSE –KOKIOSE?      

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“;

Tarptautinė matematikos olimpiada „KINGS“;

Tarptautinis konkursas ,,Olympis“;

Tarptautinis pradinių klasių mokinių piešinių ir dailyraščio konkursas „Skaitau lietuvišką pasaką“;

Tarptautinis kūrybinis projektas „Vienas žodis – Lietuva“;

Respublikinis 3 – 4 klasių mokinių piešinių konkursas ,,Langinių raštai“;

Kauno miesto ugdymo įstaigų 1 - 4 kl. mok. protų mūšių maratonas „Proto bokštai“;

Kauno miesto 3 – 4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas;

Respublikinė paroda „Mokykla 2020“ mažųjų atradimų laboratorija ,, Triukai su vandeniu‘‘ (60 min.)

https://mokytojotv.emokykla.lt/2021/02/paroda-mokykla-2020-atradimu_11.html

https://mokytojotv.emokykla.lt/2021/02/paroda-mokykla-2020-atradimu_11.html


DŽIUGINA MŪSŲ MOKINIŲ LAIMĖJIMAI 



RESPUBLIKINIŲ KONKURSŲ LAIMĖTOJAI

Respublikiniame vaikų kūrybinių darbų konkurse „Rieduliukas“ :

Matias Lukoševičius – II vieta piešinių konkurse (mok. J. Stankaitienė);  

Patricija Pilnikovaitė – III vieta fotografijų konkurse (mok. J. Vaitkevičienė).

Nacionaliniame kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurse :

Aurėja Drūtytė ir Mykolas Lauritėnas apdovanoti diplomais (mok. A. Venclovienė).

Respublikinis konkursas ,, Antrasis gyvenimas‘‘:

Tauras Vadeika – III vieta, ,,Stop Corona 2021‘‘;

Konkursas ,, Mano inžinerinis piešinys‘‘:

Tauras Bocevičius ir Mantas Žilėnas- III vieta.



LAIMĖTOJAI IR JŲ DARBELIAI



UGDYMAS IR INTEGRUOTA VEIKLA 

Muziką, dailę, tikybą ir anglų kalbą dėsto mokytojai dalykininkai; 

Apskaita vykdoma elektroniniame dienyne ,,Tamo‘‘;

1-4 klasių mokinių tėveliai nuolat informuojami apie pradinių klasių mokinių
mokymosi pasiekimus;

Kas metai organizuodavome būsimų pirmokų mokyklėlę birželio mėnesiais, tačiau 
pandemija keičia planus;

Atsižvelgiant į muziejų siūlomas edukacines programas, organizuojamos pamokos 
netradicinėse erdvėse. Taip pat integruotos pamokos ir projektinės veiklos;

Pradinių klasių mokytojai turi sąlygas naudotis  interaktyviąja lenta, planšetinių
kompiuterių klase. Taip pat turime savo atskirą pradinių klasių kiemelį ir 1-4 klasių
gamtos mokslų kabinetą.



AKIMIRKOS...      



Pasaulinė akcija ,,Pamoka lauke”- mozaikos dėliojimas iš gamtinių medžiagų;

Integruota veikla- projektas ,,Valgau sveikai gyvenu linksmai”;

Fizinio lavinimo pamoka lauke „Dirbame komandoje“.

ĮDOMIOS VEIKLOS 



ĮDOMIOS VEIKLOS  

3-ių klasių mokinių integruota pamoka ,,Vandens apytakos ratas‘‘;

4c klasės technologijų pamoka, kurios metu aiškinamasi, kaip tiltai atlaiko didžiulius svorius;

Integruota matematikos – dailės pamoka „Geometrinės figūros ir kūnai“.

Pasaulio pažinimo pamoka (ilgalaikis tyrimas) „Pelėsio augimo tyrimas“.



EDUKACIJOS, AKCIJOS...   

Pradinių klasių mokiniai aktyviai dalyvauja nuotoliniuose edukaciniuose užsiėmimuose 
su keramike Jurgita Čiplyte bei daugelyje kitų, kaip:

Edukacija “Adventinio vainiko pynimas”;

Edukacija ,, Karpiniai‘‘;

Edukacija apie šiaudus;

Jaunojo tyrėjo diena ,,Aš- jaunasis mokslininkas”;

Pamoka „Būk saugus“ ir t.t. 



EDUKACIJOS SU KERAMIKE IR DARBELIAI 



PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ DARBELIAI 
EKSPONUOJAMI PANEVĖŽIO BENDRUOMENIŲ
RŪMUOSE (409 DARBELIAI)



PROJEKTAI PRADINĖSE KLASĖSE

STEAM, kurio tikslas:

ugdyti pradinių klasių mokinių kritinį mąstymą, praktinį suvokimą apie STEAM dalykų taikymą 
praktikoje bei bendruomenės įsitraukimą į planuojamas veiklas.

TECHART (informatika pradiniame ugdyme), kurio tikslas:

tobulinti pradinių klasių mokinių technologinių žinių ir matematikos įgūdžius pasitelkiant kūrybą. 
Tai tęstine visų metų mokymosi programa, su tikslu technologinę kūrybą pradiniam ugdyme įlieti 
į bendrojo ugdymosi programą.

eTwinning projektas „My cultural map“, kurio tikslas:

ištirti kultūrinius skirtumus, nustatyti bendrus aspektus ir rengti bendrus projektus. Projekto veiklomis 
siekiama pasidalinti kultūriniais ir istoriniais turtais bei puoselėti UNESCO paveldo objektus šalyje 
ir už jos ribų. 



PROJEKTAI PRADINĖSE KLASĖSE 

STEAM - bendradarbiavimas su Kolorado (JAV) lituanistine mokykla per etnokultūros 
veiklas , kurios apims etnografines Lietuvos sritis. Suplanuotų veiklų metu, kovo mėnesį, 
STEAM kūrybinės mokytojų ir mokinių komandos keliaus po Aukštaitiją. Šioje 
nuotolinėje kelionėje dalyvaus 20 mūsų progimnazijos mokinių.

Paviešintos STEAM veiklos Lietuvoje e-MOKYKLA portale:

https://www.emokykla.lt/bendrasis/pradzia/veiklos-mokykloje-steam-kurybines-
dirbtuves/44143

https://www.emokykla.lt/bendrasis/pradzia/mokyklos-patirtis-steam-pasaulio-
pazinimo-pamokose/44354

https://www.emokykla.lt/bendrasis/pradzia/veiklos-mokykloje-steam-kurybines-dirbtuves/44143
https://www.emokykla.lt/bendrasis/pradzia/mokyklos-patirtis-steam-pasaulio-pazinimo-pamokose/44354


PROJEKTAI PRADINĖSE KLASĖSE 



2-Ų KLASIŲ MOKINIŲ MOKYMASIS 
PLAUKTI GIRSTUČIO BASEINE



TRADICINIAI RENGINIAI 

Advento rytmetys ir vainiko pynimas;

Rudenėlio šventė;

Mokomės kitaip savaitė;

Kaziuko mugė;

Dviratuko šventė, organizuojama bendradarbiaujant su darželiais.  



KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI 

Ar bus pradinukams popamokinė grupė mokykloje? Taip, jeigu susirinks pakankamas skaičius vaikų, t.y. 15;

Kaip užregistruoti ir kokia priėmimo tvarka būsimam pirmokui? Pagal savivaldybės paskelbtą priėmimo tvarką. Kai tik bus 

paskelbta, ja pasidalinsime progimnazijos tinklalapyje https://www.ktuprogimnazija.lt/mokiniu-priemimas/

Kokie dokumentai bus privalomi pateikti registruojantis į mokyklą? Dokumentai bus nurodyti priėmimo tvarkoje, 

progimnazijos tinklalapyje.

Kas bus pirmų klasių mokytojos? Dabartiniai 4-tų klasių mokytojai, kurie skaitė pranešimus;

Ar yra kažkokie stojamieji testai ar egzaminai? Ne nėra, tačiau planuojamas motyvacinis pokalbis; 

Kiek vaikų planuojama klasėse? 24;

Ar pradinukai turi savo zonas mokyklose ir nuolat nesimaišo tarp vyresniųjų klasių?  Taip; 

Kodėl rinktis Jūsų mokyklą? Progimnazijoje yra saugios aplinkos, gera ugdymo kokybė bei patyrę pedagogai;
Būsimų auklėtojų vardai ir pavardės? Paaiškės rugpjūčio mėnesį;

Jei pastebimi vaiko gabumai vienoje srityje, ar jie yra skatinami, tarkim suteikiant papildomas užduotis ir pan.? Taip, 
ugdymas diferencijuojamas ir individualizuojamas.

https://www.ktuprogimnazija.lt/mokiniu-priemimas/


AČIŪ UŽ DĖMESĮ


