Panevėžio Mykolo karkos pagrindinė mokykla
2020–2021 mokslo metų pažangumas
Mokslo metus baigė 283 5–10 klasių mokiniai ir 232 pradinukai, iš viso
515 mokinių. Atvyko 8, išvyko 5 mokiniai. Atvyko du pirmokai, po vieną antroką,
ketvirtoką, penktoką, septintoką, du šeštokai. Pakeitė gyvenamąją vietą dvi pirmokės,
trečiokė, šeštokas ir aštuntokas.
Aukščiausiuoju lygiu mokėsi 8,48 proc., pagrindiniu – 35,69 proc.,
patenkinamu – 45,23 proc. visų 5–10 klasių mokinių. 10,6 proc. mokinių mokytis
nesisekė. Net 14,12 proc. penktokų mokėsi aukščiausiuoju lygmeniu, 0 proc. – 9–10
klasių mokinių. Labiausiai nesisekė mokytis 7 ir 8 klasių mokiniams. Didžiausias
metinis pažangumo vidurkis 5c ir 5e kl. (8,18), 8,01 – 6c kl., 7,9 – 6a kl., 7,55 – 5d kl.,
7,38 – 7b kl. Daugiausiai nepateisintų pamokų praleido aštuntokai. Kartoti kursą
pasiliko 4 mokiniai.
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 5 (100 proc.)
dešimtos klasės mokiniai. Lietuvių kalbos ir literatūros įvertinimų vidurkis 5,2. Vieno
mokinio įvertinimas 6, kitų –5. Dalies žodžiu surinkti taškai: du mokiniai surinko po
20 taškų, vienas – 18, du po 16, vidurkis – 18 taškų. Dalies raštu teksto suvokimo
surinktų taškų vidurkis 5,4, daugiausiai surinkta 7 taškai (58,3 proc.), mažiausiai – 3
taškai (25 proc.). kalbos pažinimo ir vartojimo surinktų taškų vidurkis 7,2, teksto
kūrimo 4,2 taškai. Bendras surinktų taškų vidurkis 16 (60 proc.). Galutinė didžiausia
surinkta taškų suma 38 iš 80 (47,5 proc.), mažiausia – 32 (40 proc.) Matematikos
įvertinimų vidurkis 5,6. Bendras taškų vidurkis 22 (45 proc.). Didžiausias įvertinimas
7, mažiausias – 3. Didžiausia surinkta taškų suma 27 (60 proc.), mažiausia – 12 (27
proc.). Pagal veiklos sritis: skaičiai ir skaičiavimai – taškų vidurkis 8,4 (64,6 proc.),
reiškiniai, lygtys, nelygybės, sąryšiai ir funkcijos – 7 (14 proc.), geometrija, matai ir
matavimai – 3,6 (12 proc.), statistika ir tikimybių teorija – 3 (6 proc.). Pagal
kognityvinių gebėjimų grupę – žinios ir supratimas – surinktų taškų vidurkis 12,2 iš 21
(58 proc.), matematikos taikymas ir matematinis mąstymas – 9,8 iš 24 (40,85 proc.).
10 klasės mokiniai mokymąsį tęsia: du Margaritos Rimkevičaitės
profesinio rengimo centre, trys – Profesinio rengimo centre. Jie pasirinko kompiuterio
derintojo, virėjo, santechniko, apdailininko, technikos priežiūros, verslo darbuotojo
profesijas.
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