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Bendra informacija 

Katyčių pagrindinėje mokykloje 2018-2019 m. m. buvo sukomplektuota mišri 

priešmokyklinio ugdymo grupė ir 8 klasių komplektai. Iš viso mokėsi 124  mokiniai. Ikimokyklinio 

ugdymo grupę lankė 16 vaikų. Dirbo 40 darbuotojų.  

Vykdytos ikimokyklinio ir priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir neformaliojo ugdymo 

programos. 

Po atlikto mokyklos kokybės išorinio vertinimo, per 2019 metus buvo įgyvendinta 60 % 

veiklų, numatytų 2018-2020 metų tobulinimo plane. 

2019 metais buvo iškeltas tikslas – ugdymo (-si) kokybės gerinimas, atsižvelgiant į 

tobulintinas mokyklos veiklos sritis bei numatyti uždaviniai šiam tikslui įgyvendinti: 

1. Didinti ugdymo (-si) formų ir būdų įvairovę, virtualų mokymą, siekiant aukštesnių 

mokinių asmeninių pasiekimų ir mokymosi įprasminimo. 

2. Tobulinti individualios mokinio pažangos stebėjimo ir vertinimo sistemą. 

Įgyvendinant uždavinius vykdėme šias veiklas: 

1. Kiekvieno mokinio individualios pažangos stebėsenos efektyvinimas. Mokytojai išklausė 

seminarą „Asmeninės mokinio pažangos matavimas pamokoje“. Mokiniai anketose (MIP lapuose) 

fiksavo savo individualią mokymosi pažangą, kurią kas mėnesį aptarė su klasių vadovais, o su 

dalykų mokytojais – po kiekvieno atlikto savarankiško darbo. Didesnis dėmesys buvo skiriamas 

gabių mokinių ugdymui: skirtos 2 val. lietuvių kalbos ir matematikos moduliams bei 3 val. 

matematikos, anglų ir lietuvių kalbų konsultacijoms. Sudarytas gabių mokinių ugdymo planas.  

Šios veiklos efektyvumas  80%, todėl ji tęsiama ir kitais metais.  

2. Mokytojų ir mokinių bendrųjų ir dalykinių kompetencijų gilinimas. Didesnis dėmesys 

buvo skiriamas mokinių mokėjimo mokytis kompetencijai didinti. Su psichologės pagalba mokiniai 

nusistatė savo mokymosi stilių ir aptarė su klasės vadovu. Taikytas metodas „Mokomės kartu“, 

kūrybiškumą skatinantys metodai, vestos pamokos netradicinėse aplinkose. 

Šios priemonės visiškai įgyvendintos, nors jos išlieka aktualios.   

3. Didesnis dėmesys skiriamas mokinių vertinimui ir įsivertinimui. Mokiniai ir tėvai mokslo 

metų pradžioje supažindinti su „Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu“ ir dalykų 

mokytojų parengtų mokymosi pasiekimų vertinimo reikalavimais bei kriterijais. Dalykų mokytojai 

mokslo metų pradžioje su mokiniais nusistatė pasiekimų lygį, jį aptarė ir fiksavo mokyklos priimta 

forma. 4, 6 ir 8 klasių mokinių mokymasis tris kartus per metus aptartas kartu su dalykų mokytojais 

ir tėvais.  

Ši priemonė įgyvendinta 90% ir tęsiama kitais metais, nes papildysime naujomis veiklomis. 

4. Mokytojų ir mokinių skatinimas ugdytis lyderystės gebėjimus ir savo veikla telkti 

mokyklos bendruomenę pokyčiams. Bendruomenės nariai dalyvavo rajoninio projekto „Lyderių 

laikas 3“ seminaruose. Sudarytas bendradarbiavimo su Usėnų, Katyčių, Kintų pagrindinėmis 

mokyklomis (KUK) planas. Mokiniams ir mokytojams sudarytos sąlygos išreikšti save 

organizuojant renginius, vykdant projektus, akcijas ir kitas veiklas mokykloje, rajone ir 

respublikoje. 

Siekiant stiprinti partnerystę ir bendradarbiavimą su rajono mokyklomis, ši nuostata išlieka 

aktuali ir perkeliama į kitų metų veiklos užduotis. 

Įvykdžius priemones ir veiklas numatytiems uždaviniams įgyvendinti 2019 m. mokinių balo 

vidurkis (6,9) sumažėjo 0,2 lyginant su 2018 m., tačiau mokinių pažangumas padidėjo 1%, nuo 

92% iki 93%. Vadinasi sumažėjo su neigiamais įvertinimais besimokančių mokinių. 
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Mokykla kasmet dalyvauja Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (NMPP). 8 

klasės mokinių matematikos (513 taškų) ir gamtos mokslų (529 taškai) pasiekimų įvertinimas 

viršija respublikos vidurkį (500 taškai). 6 klasės mokinių rašymo ir matematikos vidurkiai žemesni, 

skaitymo – aukštesni nei respublikos vidurkis. 4 klasės mokinių pasiekimai atitinka respublikos 

vidurkį. NMPP rezultatai suteikia galimybę žinoti, vertinti ir įsivertinti savo veiklą ne tik 

mokiniams bet ir mokytojams. Su rezultatais supažindinami tėvai. 10 klasės mokinių lietuvių kalbos 

ir matematikos pasiekimų patikrinimo vidurkiai yra aukštesni nei rajono vidurkis. Išanalizavus 

mokinių mokymosi rezultatus priimami žingsniai pasiekimams gerinti. 

Visi 4 klasę baigę mokiniai mokosi mūsų mokykloje. 8 klasę baigė 12 mokinių,  vienas 

išvyko mokytis į Šilutės I gimnaziją. Mokyklą baigė 15 dešimtokų, 6 iš jų mokosi gimnazijose.  

Tėvai įtraukiami į vaikų ugdymą (si) įvairiomis formomis: organizuoti trys tėvų susirinkimai 

aktualiomis temomis; paskaita „Prekyba žmonėmis“; 4, 6, 8 klasių mokinių individualios pažangos 

aptarimas kartu su tėvais ir dalykų mokytojais; užsiėmimas su psichologe; dalyvavo diskusijoje 

„Kokia mokykla gera“. Vykdant tarptautinius Erasmus+ projektus, tėvai dalyvavo susitikimuose su 

projektų dalyviais, buvo pakviesti su vaikais pažaisti stalo žaidimus, prisidėjo rengiant foto parodą 

„Aš ir pasaulis“. Tėvams suorganizuota popietė „Šeimos diena“ ir lapkričio mėnesį „Tėvų diena“. 

 

Bendradarbiauta su socialiniais partneriais: 

Tęsiamas bendradarbiavimas su Katyčių seniūnija, Šilutės m. F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos  Katyčių filialu, Senųjų kaimo tradicijų kultūros centru bei Katyčių bendruomene 

organizuojant bendrus renginius, edukacinius užsiėmimus mokiniams, rengiant mokinių darbų 

parodas. Sprendžiant mokinių ir jų šeimų socialines problemas, mokinių ir tėvų psichologinį 

konsultavimą, mokinių pedagoginį ir psichologinį vertinimą bendradarbiauta su  Tauragės apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariatu, Šilutės švietimo pagalbos 

tarnyba ir Žemaičių Naumiesčio bendruomeniniais šeimos namais. Su Usėnų pagrindine mokykla ir 

Pamario zonos pradinių klasių mokytojų metodiniu būreliu organizuota metodinė veikla, dalintasi 

patirtimi ir dalyvauta bendruose renginiuose. 

Išorės vertintojai mokyklos partnerystę įvertino 3 lygiu ir pastebėjo, kad tinklaveika yra 

kryptinga.  

 

Darbuotojai  

2019 m. dirbo 17 mokytojų, 4 pagalbos mokiniui specialistai: logopedas, specialusis  

pedagogas, mokytojo padėjėjas, socialinis pedagogas. 2019 metais dirbo dvi pedagogės 

nespecialistės, t. y. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės, kurios mokosi Klaipėdos 

valstybinėje kolegijoje. Panaudota tik 0,5 logopedo etato (skirta 0,75). Nepanaudota 0,5 psichologo 

etato, tačiau sudarius sutartį su Žemaičių Naumiesčio bendruomeniniais šeimos namais mokyklos 

bendruomenei buvo teikiamos psichologo paslaugos. 

Atestuota – 15mokytojų, iš jų: vyresniųjų mokytojų – 7, metodininkų – 8, mokytojų – 1; 

pensininkų –2, jaunųjų specialistų – 3. 

Vadovų kvalifikacija: direktorius – II vadybinė kategorija, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui – II vadybinė kategorija.  

Mokytojai tobulindami savo kvalifikaciją išklausė paskaitą „Pedagogų emocinės savijautos 

svarba. Streso valdymas“. Dalyvavo seminare „Paauglystės kryžkelės“ ir kituose dalykiniuose, 

pedagoginiuose bei nuotoliniuose kursuose ir seminaruose. 

 

Pasiekimai 

Vienuolikoje neformaliojo švietimo būrelių dalyvavo 85 % mokinių.   Vis dar išlieka 

problema kaip įtraukti į šias veiklas specialiųjų poreikių mokinius.  Mokykloje organizuojama 

sportinė veikla yra mėgiama mokinių ir jie turi pasiekimus ne tik rajone bet ir respublikoje. 

Mokykloje   vykdomi tradiciniais tapę matematikos „Pangea“, „Matematikos ekspertas“, „Olympis“ 

ir „Kengūra“ konkursai. 

 

Mokinių dalyvavimas renginiuose, konkursuose ir jų pasiekimai:  
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Olimpiados, konkursai, renginiai Pasiekimai rajone Laimėjimai respublikoje 

Technologijų olimpiada „Mano laiškas 

rytojui 

II vieta – 2 mokiniai   

Meninio skaitymo konkursas III vieta  

1-4 kl. šaškių varžybos I vieta   

Matematikos olimpiada II vieta – 1 mok. 

III vieta – 1 mok. 

 

Matematikos konkursas „Pangea“  12 mokinių pateko į II  

etapą 

Matematikos konkursas „Kengūra“ I vieta – 1 mok. 

II vieta – 2 mok.  

IV vieta – 1 mok. 

V vieta – 2 mok. 

 

Įvairių mokomųjų dalykų internetinis 

konkursas „Olympis“ 

 I laipsnio diplomai – 19  

II laipsnio diplomai – 34  

III laipsnio diplomai – 29   

Regioninė šventė „Pažinsi tautosaką – atrasi 

save“ 

Apdovanoti diplomu 

už etninės kultūros 

puoselėjimą ir 

perteikimą jaunajai 

kartai 

 

Krepšinio 3x3 mergaičių varžybos II vieta  

Krepšinio 3x3 berniukų varžybos III vieta  

Tinklinio varžybos (berniukai) II vieta zonoje  

Gim. 2006 m. ir jaun. mergaičių kvadrato 

varžybos 

I vieta I vieta zoninėse varžybose 

I vieta tarpzoninėse 

varžybose 

IV vieta finalinėse 

varžybose 

Gim. 2009 m. ir jaun. kvadrato varžybos I vieta I vieta zoninės 

Gim. 2007 m. ir jaun. mergaičių kvadrato 

varžybos 

I vieta  

Pradinių klasių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 

varžybos 

I vieta I vieta zoninėse varžybose 

II vieta tarpzoninėse 

varžybose 

5-6 klasių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos II vieta  

 

Mokinių lankomumas 

Visi mokiniai, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, lanko mokyklą. 

Mokslo 

metai 

Mokinių 

skaičius 

Praleistos 

pamokos 
Dėl ligos 

Dėl kitų 

priežasčių 

Nepateisintos 

pamokos 

Praleistų 

pamokų 

skaičius 

vienam 

mokiniui 

Nepateisintų 

pamokų 

skaičius 

vienam 

mokiniui 

2016-2017 137 12252 3990 

(32,57%) 

7477 

(61,02%) 

785 

(6,41%) 

89,43 5,72 

2017-2018 135 10287 6178 

(60,1%) 

3435 

(33,4%) 

674 

(6,5%) 

76,2 5 

2018-2019 124 7975 5042 

(63,2%) 

2477 

(31,1%) 

456 

(5,7%) 

64,3 3,7 

Mokykloje įgyvendinama Mokinių pamokų lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo 

prevencijos tvarka. Per pastaruosius trejus metus 25 pamokomis sumažėjo vienam mokiniui 
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tenkančių praleistų pamokų skaičius bei 2 pamokomis sumažėjo nepateisintų pamokų skaičius, 

tenkantis vienam mokiniui. Siekiant toliau gerinti mokinių lankomumą planuojama tobulinti 

individualius pagalbos mokiniui planus bei intensyvinti bendradarbiavimą su mokinių šeimomis ir 

seniūnijos socialiniais darbuotojais, dirbančiais su šeimomis, organizuojant bendrus susirinkimus ir 

pasitarimus.  

 

Dalyvavimas projektuose  

Rajoninis vaikų socializacijos projektas vaikų vasaros poilsio stovykla „Santarvė“ – 

dalyvavo 22 mokiniai, iš jų 10 gaunantys socialinę paramą. 

ES Erasmus + tarpmokyklinės partnerystės projektai pradėti 2018 m. rugsėjo mėn., kuriuose 

dalyvauja visa mokyklos bendruomenė: 

“Play to learn, learn to play“, 

“Arts for life: developing life skills through the arts“, 

“Developing pupils‘ skills“. 

Dalyvavimas tiek tarptautiniuose, tiek ir rajoniniuose projektuose sudaro sąlygas organizuoti 

įvairias pažintines, edukacines, kultūrines bei poilsines veiklas, įtraukiant į jas mokinius, 

patiriančius socialinį nepriteklių, turinčius mokymosi bei elgesio problemų.  

Patraukliais būdais skatinamas mokinių įsitraukimas ir aktyvus dalyvavimas mokyklos 

gyvenime. Taip pat sudaromos sąlygos patirti sėkmę įvairių gebėjimų mokiniams. 

 

                Mokinio krepšelis 

Sąmatos straipsnių pavadinimas 

Gauta pagal 

sąmatą 

mokyklai Eur  

Panaudota 

Eur 

Gauta pagal 

sąmatą 

ikimokyklinei 

grupei Eur 

Panaudota 

Eur 

IŠ VISO GAUTA 304306 304306 7614 7614 

Darbo užmokestis 295084 295084 7300 7300 

Socialinio draudimo įmokos 4603 4603 114 114 

Mokymo priemonės 2595 2595 200 200 

Kvalifikacija 586 586 - - 

Komandiruotės  79 79 - - 

Kitos paslaugos 790 790 - - 

Darbdavio soc. parama pinigais 569 569 - - 

Vienam mokiniui/vaikui teko 2454,08 (124 mok.) 585,69 (16 vaikų) 

 

Savivaldybės savarankiškos lėšos 

Sąmatos straipsnių pavadinimas 

Gauta pagal 

sąmatą 

mokyklai 

Eur 

Panaudota 

Eur 

Gauta pagal 

sąmatą 

ikimokyklinei 

grupei  Eur 

Panaudota 

Eur 

IŠ VISO GAUTA 164768 164768 22092 22092 

Darbo užmokestis 112240 112240 17150 17150 

Socialinio draudimo įmokos 1594 1594 258 258 

Darbuotojų sveikatos tikrinimas 430 430 360 360 

Kvalifikacijos kėlimas 133 133 - - 

Komunalinės paslaugos 28940 28940 - - 

Ryšių paslaugos 446 446 - - 

Transporto išlaikymas 17686 17686 - - 

Kitos prekės  
(valymo priemonės, santechnika) 

2399 2399 4224 4224 

Ilgalaikio turto remontas 500 500 - - 

Darbdavio soc. parama pinigais  400 400 100 100 
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Viešieji darbai 

 Gauta Eur Panaudota Eur 

IŠ VISO GAUTA 1237,03 1237,03 

Iš biudžeto 1237,03 1237,03 

 

Rėmėjai 

Likutis 2018-01-01  1373,50 Eur Gauta Eur Panaudota Eur 

Rėmėjų lėšos (2%) 603,87 471,29 

Gautos knygos iš savivaldybės 30,90  

Programos „Paauglystės kryžkelės“ mokomoji medžiaga 

iš ES fondų  

610  

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių 

mokslų priemonėmis“ 

4398,35, iš jų: 

VL 431,43 

ES 3025,54+941,38 

 

Katyčių bendruomenė 1391,47  

Nešiojami kompiuteriai pradinėms klasėms 997,04  

 

Spec. lėšos  

Iš viso gauta Eur 
Gauta mokyklai 

Eur 
Panaudota Eur 

Gauta 

ikimokyklinei 

grupei Eur 

Panaudota Eur 

7626,71 3000,00 3000,00 4626,71 4626,71 

 

Finansuoti  projektai 

 Gauta Eur Panaudota Eur Likutis Eur 

ES projektas 2018-1-LV01-KA229-046988_3 17460,80 15595,7 1865,10 

ES projektas 2018-1-IS01-KA229-038819_2 22092,00 21383,53 708,47 

ES projektas 2018-1-LT01-KA229-047004_1 25027,20 18246,92 6780,28 

Vaikų vasaros poilsio stovykla (SB) 730,00 

350,00 (maitinimui) 

730,00 

350,00 

- 

 

Ugdymosi aplinkos ir sąlygų gerinimas 

Pavadinimas Išlaidos Eur 

Ilgalaikis remontas 500,00 

Kompiuteriai 997,04 

Projektoriai 3 vnt. 950,98 

Kitos mokymo priemonės 492,01 

Ikimokyklinio ugdymo 

priemonės 

939,48 

Iš viso 3379,51 

 

Problemos 

1. Pasenęs vadovėlių fondas. 

2. Neatnaujinta IV aukšto kabinetų elektros instaliacija. 

3. Neįrengta ikimokyklinio ugdymo vaikų žaidimų aikštelė. 

 

 

 

Mokyklos direktorius     Algirdas Plaipa 


