
 
 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 

Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamentas 

rašto Nr. SR–4355               

1  priedas  

 

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2015–2016 M. M. (2016 M.)  

ĮSIVERTINIMO IR PAŢANGOS ANKETA  

 

Mokyklų paţangos stebėjimo anketos  klausimai susiję su Lietuvos paţangos 

strategija „Lietuva 2030“ bei Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija švietimui formuluoja 

tokius uţdavinius: sutelkti švietimo bendruomenę ir visus Lietuvos ţmones (solidarumas) nuolat 

kryptingai lavintis (mokymasis) siekiant asmeninės ir šalies sėkmės (veiklumas). Anketos 

klausimai sustruktūruoti pagal minėtus uţdavinius: solidarumas, veiklumas ir mokymasis.  

Tai trečioji anketa, kurios duomenys leis stebėti pokytį tiek mokyklos, tiek regiono, 

tiek nacionaliniu lygmeniu apie bendrojo ugdymo mokyklose vykstantį paţangos procesą.    
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2015–2016 M. M. (2016 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŢANGOS ANKETA 

Įstaigos kodas (įrašykite) 190531222 

Mokyklos pavadinimas (įrašykite) Šiaulių Jovaro progimnazija 

Regionas (pasirinkite iš sąrašo) Šiaulių apskritis 

Savivaldybė (pasirinkite iš sąrašo) Šiaulių m. 

Mokyklos steigėjas (pasirinkite iš sąrašo) Savivaldybė 

Anketą pildo Nora Kungienė, anglų k. mokytoja, progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 

grupės vadovė, jk.nora@gmail.com, 868210252  

 

1. Kokia metodika naudojatės atlikdami įsivertinimą (pasirinkite): 
o Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika 

(2016) 

 Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijos (2009) 

o Ikimokyklinio ugdymo m-klos vidaus audito metodika (2005) 

o Kita  

 

2. Įrašykite informaciją apie 2015–2016 m. m. (2016 m.) tobulinti pasirinktą rodiklį remiantis 

Jūsų naudota įsivertinimo metodika: 

Nurodykite vieną veiklos rodiklį (jei buvo vertinta tema, sritis ar rodiklių krepšelis, prašytume 

išskirti vieną svarbiausią aspektą ir konvertuoti jį į rodiklį (įrašyti tik vieną rodiklį, pvz., 233 – 

rašykite ne temos, ne srities, bet rodiklio numerį)). 

 

2.1.  Įsivertinimo metu surasti stiprieji veiklos aspektai (įrašykite rodiklio numerį)  

322 Mokiniai dalyvauja ir laimi olimpiadose, konkursuose, sporto varţybose, 

projektuose. 

 

 

2.2.  Įsivertinimo metu surasti silpnieji veiklos aspektai (įrašykite rodiklio numerį) 

114 Bendruomenės tarpusavio santykiai paremti geranoriškumu, pagarba, pasitikėjimu, 

solidarumu ir mandagumu. Siekiama, kad kiekvienas jaustųsi vertingas, reikalingas, 

saugus. 

 

 

2.3.  Tobulinamą veiklą atitinkantis rodiklio numeris (įrašykite rodiklio numerį) 

132 Pageidaujamo elgesio skatinimas.  

 

2.4.  Tobulinamos veiklos pokyčiai: 

 Nesikeitė tobulinama veikla nuo pasirinktos 2014–2015 m. m. 

 Keitėsi: 

2.4.1. Jeigu keitėsi pasirinkta tobulinama veikla 2015–2016 m. m., paţymėkite prieţastį: 

Veikla patobulinta iš esmės 

Pakankamai pagerinta anksčiau buvusi padėtis 

Atrasta didesnė ir aktualesnė problema 

Kita  
 

 

2.5.  Kas mokykloje pagerėjo, kai Jūs tobulinote pasirinktą veiklą? Pagrįskite įrodymais: 

Šis Jūsų aprašymas yra laikomas mokyklos padaryta paţanga ir bus viešai skelbiamas ŠVIS‘e. (aprašymas iki 

150 ţodţių) 

mailto:jk.nora@gmail.com
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Pateikdami šią informaciją Jūs sutinkate viešai skelbti apie savo mokyklos padarytą pažangą ŠVIS‘e 

Rodiklis 132 

Koreguoti mokomųjų dalykų mokinių pasiekimų ir pažangos aprašai, kuriuose nurodomas 

mokinių skatinimas. TAMO dienyne dalyko mokytojas fiksuoja tėvams ir/ar mokiniui apie 

pagerėjusį mokinio elgesį, padarytą pažangą, lankomumą ir kt. (pagyrimu, komentaru, 

pranešimu). Klasių valandėlių metu kartą per mėnesį ir pusmečio pabaigoje aptariama 

individuali mokinio ūgtis. 2015 m. priimti susitarimai dėl mokyklinės aprangos įsigijimo ir 

dėvėjimo, 85 % mokinių šio susitarimo laikosi.  

 

SOLIDARUMAS (santykiai, savivoka, tapatybė, jausena, atjauta, susitarimai, bendri sprendimai) 

 

1 ţingsnis. Naudodamiesi  IQESonline.lt sistema atlikite mokinių (nuo 5 klasės) ir tėvų (1–12 klasės) 

apklausą 

2 ţingsnis. Įrašyti apibendrintus rezultatus (5 aukščiausių  ir 5 ţemiausių verčių teiginius bei  jų vidurkius, 

gautus iš IQESonline.lt) 

 

3. MOKINIŲ apklausos imtis:  

3.1. Iš viso pakviestų dalyvių (mokinių) skaičius   432 

3.2. Visiškai atsakyti klausimynai  431 

 

4. Mokinių nuomonė apie mokyklą. Aukščiausios vertės 5 teiginiai ir jų vidurkiai: 

(Parašykite 5 aukščiausios vertės teiginius su vidurkiais, gautus iš www.iqesonline.lt ) 

Teiginys:                                               Vidurkis: 
4.1. 2.2 - Aš esu patenkintas, kad mokausi būtent šioje mokykloje.  

 

 

 

 

3,4 

4.2. 1.12 - Mokytojai tiki, kad kiekvienas iš mūsų gali padaryti paţangą, 

mokantis jo dalyko. 

3,4 

4.3. 1.9 - Mokyklos mokytojai visuomet padeda, papildomai paaiškina tiems 

mokiniams, kuriems sunkiau sekasi mokytis. 

3,4 

4.4. 2.3 - Apie mūsų mokyklą mokiniai ir tėvai atsiliepia teigiamai. 3,3 

4.5. 2.5 - Greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla 

(būreliai, šventės, meno renginiai, projektinės savaitės ir pan.). 

3,3 

5. Mokinių nuomonė apie mokyklą. Ţemiausios vertės 5 teiginiai ir jų vidurkiai: 

(Parašykite 5 ţemiausios vertės teiginius su vidurkiais, gautus iš www.iqesonline.lt) 

Teiginys:                                               Vidurkis: 
5.1. 1.15 - Mūsų mokyklos mokiniai drausmingai elgiasi net ir tada, kai nemato 

mokytojai. 

 

 

 

 

 

2,1 

5.2. 1.4 - Per paskutinius du mėnesius mūsų klasėje (mokykloje) iš mokinių 

nesijuokė, nesišaipė, nesityčiojo. 

2,3 

5.3. 3.7 - Mano tėvai mokykloje aktyvūs – įsitraukia į renginių organizavimą, 

veda pamokas, vyksta kartu į ekskursijas, ţygius ir kt. 

2,4 

5.4. 1.11 - Mokytojai mane daţnai pagiria. 2,6 

5.5. 3.4 - Aš mielai padedu organizuoti mokyklos renginius, šventes. 2,6 
 

6. TĖVŲ apklausos imtis:  

6.1. Iš viso pakviestų dalyvių (tėvų) skaičius  708 

6.2. Visiškai atsakyti klausimynai  325 
 

 

 

 

7. Tėvų nuomonė apie mokyklą. Aukščiausios vertės 5 teiginiai ir jų vidurkiai:  

(Parašykite 5 aukščiausios vertės teiginius su vidurkiais, gautus iš www.iqesonline.lt) 
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Teiginys:                                               Vidurkis: 
7.1. 2.10 - Greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla 

(būreliai, šventės, meno renginiai, projektinės savaitės ir pan.).3,6 

 

 

 

 

 

3,6 

7.2. 1.7 - Mokyklos personalas yra geranoriškas bendraudamas su tėvais. 3,6 

7.3. 1.6 - Iš mano vaiko mokytojai tikisi paţangos pagal jo gebėjimus. 3,5 

7.4. 2.1 - Aš esu patenkintas(-a), kad vaikas mokosi būtent šioje mokykloje. 3,5 

7.5. 3.6 - Tėvai yra supaţindinami su mokyklos ugdymo proceso planais (ko, kaip 

ir kiek vaikas mokysis, kokia bus popamokinė veikla). 

3,5 

8. Tėvų nuomonė apie mokyklą. Ţemiausios vertės 5 teiginiai ir jų vidurkiai: 

(Parašykite 5 ţemiausios vertės teiginius su vidurkiais, gautus iš www.iqesonline.lt) 

Teiginys:                                               Vidurkis: 
8.1. 1.4 - Mano vaikas gerai atsiliepia apie visus savo bendraklasius.  

 

 

2,8 

8.2. 2.8 - Esu patenkintas(-a) savo vaiko mokymosi rezultatais. 2,9 

8.3. 3.3 - Tėvų išsakytos nuomonės, kritika ir pasiūlymai yra aptariami ir 

įgyvendinami. 

3,0 

8.4. 1.2 - Per paskutinius du mėnesius mokykloje iš mano vaiko nebuvo 

juokiamasi, šaipomasi, tyčiojamasi. 

3,0 

8.5. 1.9 - Mano vaikas jaučiasi saugiai visoje mokykloje: klasėje, koridoriuose, 

kieme, valgykloje, tualetuose.3,0 

3,0 
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VEIKLUMAS (kūrybiškumo, pilietiškumo ir lyderystės ugdymas)  

 

 

9. Sprendimai, turėję įtakos visos mokyklos veiklai 2015–2016 m. m.  

9.1. Kiek sprendimų mokykloje buvo priimta tėvų iniciatyva?  

(nurodyti skaičių) 

2  

9.2. Kokie sprendimai mokykloje priimti tėvų iniciatyva?  

(aprašymas iki 50 ţodţių) 

Mokinių uniformos. 

1-4 kl. daugiafunkciniai spausdintuvai, 12 vnt. ir 5-8 kl. 1vnt. 

 

9.3. Kiek sprendimų mokykloje buvo priimta mokinių iniciatyva? 

(nurodyti skaičių) 

2  

9.4. Kokie sprendimai mokykloje priimti mokinių iniciatyva?  

(aprašymas iki 50 ţodţių) 

„Saldus Kalėdinis paštas“ 

Konkursas „Gražiausiais žodžiais pasveikink Lietuvą“ (skirtas Kovo 11). 

 

 

10. Kiek mokinių lankė neformaliojo švietimo uţsiėmimus 2015–2016 m. m. (2016 

m.): 

(nurodyti skaičių) 

10.1. Ir mokykloje, ir uţ mokyklos ribų (kai tas pats 

vaikas lanko ir ten, ir ten) 

325 

10.2. Tik mokykloje (pagal ugdymo plano valandas) 212 

10.3. Tik uţ mokyklos ribų 

10.4. Nelanko jokio neformaliojo švietimo uţsiėmimo 

121 

90 

 

 

11. Kokių svarbiausių apdovanojimų turi MOKYKLA KAIP ORGANIZACIJA 2016 

m.?   

11.1. Tarptautinės reikšmės. Įrašykite 1 svarbiausią apdovanojimą  

(aprašymas iki 50 ţodţių). 

 

 

11.2. Nacionalinės reikšmės. Įrašykite 1 svarbiausią apdovanojimą 

(aprašymas iki 50 ţodţių)  

Lietuvos pradinukų matematikos olimpiadoje 4 klasės mokinio Dovydo Labanausko II 
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vieta, mokytoja A.Simavičiūtė  

 

11.3. Kiti  

(aprašymas iki 50 ţodţių) 

34 prizinės vietos Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų organizuotuose 

konkursuose ir olimpiadose. 

Nacionalinis matematinis ir gamtamokslinis raštingumo konkursas – 29 aštuntokai, 

geriausia mokinė mokykloje šiame konkurse - N.Ambrazaitė. 

Lietuvos moksleivių dainų šventė 2016 – 200 mokinių dalyvių. 

Kolektyvo „Šėltinis“ Jaunių grupė I vieta Šiaulių apskrities vaikų ir moksleivių 

liaudiškų šokių grupių konkursiniame festivalyje „Pašokdinsiu vidury ratelio“.  

 

12. Kuo Jūsų mokykla ypatinga, išskirtinė? Kaip jūs palaikote ir puoselėjate savo 

išskirtinumą? 

(aprašymas iki 50 ţodţių) 

Tautinio šokio ir rūbo propagavimas šokių (200 mokinių) klasėse.  

Kūrybinių partnerysčių projekto tęstinės  veiklos (dalyviai 114 mokinių, 18 

mokytojų). Mokinių vasaros stovyklų organizavimas: pradinių klasių, užsienio kalbų 

ir matematikos stovyklos.  

Mokytojų lyderystės skatinimas – „Kūrybinės klasės“. 

Edukacinių erdvių („Šnekoriai“ – lietuvių kalba, „Murzinų“ tyrimų centras – 

pasaulio pažinimas, „Gudrutis“ – matematika, kūno kultūros centras) pradiniame 

ugdyme naudojimas. 

 

13. Kokias veiksmingiausias partneriško bendradarbiavimo su tėvais formas Jūs 

taikote mokykloje (išranguokite pagal veiksmingumą: 1-veiksmingiausia, 2-

veiksmingesnė .... 9-veiksminga): 

1 tėvų informavimas (el. dienynas, ţinutės, naujienlaiškiai, skambučiai telefonu 

ir pan.); 

 2 individualūs susitikimai su mokinių tėvais (aptariama mokinių paţanga ir 

pasiekimai); 

 4 tėvų susirinkimai; 

 3 tėvų dienos (savaitės); 

 9 tėvų konferencijos; 

 8 tėvų klubai; 

6 tėvų talkos (kuriant ugdymo aplinkas mokykloje, budėjimas valgykloje ar 

diskotekoje, dalyvavimas išvykose, ekskursijose, sporto varţybose ir pan.); 

 5 tėvų savanoriškos veiklos mokykloje (vedamos pamokos ar renginiai, 

ekskursijos į tėvų darbovietes, dalyvavimas mokyklos šventėse ar minėjimuose ir 

pan.); 

 7 tėvų pedagoginis švietimas (supaţindinimas su švietimą reglamentuojančiais 

dokumentais ir įvairiomis tvarkomis, aptariamos programos ir planai, ko vaikai turi 
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išmokti, ir kaip jiems padėti mokytis; tėvų įtraukimas į vykdomas apklausas bei 

tyrimo rezultatų pristatymą). 

Kita (aprašymas iki 50 

ţodţių): 

 

 

 

MOKYMASIS (pasiekimai ir paţanga) 

 

 

14. Kokius būdus ir instrumentus naudojate mokykloje gabių
 mokinių atpaţinimui:  

 (Aprašymas iki 50 ţodţių, jeigu neteikėte ar norite patikslinti 2014–2015 m. m.  informaciją) 

 

 

15. Kaip stebima individuali mokinio mokymosi paţanga Jūsų mokyklos klasių koncentruose: 

 (uţpildykite toliau esančią lentelę) 

 

 

 

 

 

                                                           
 Gabūs vaikai (2014-01-27, įsakymas Nr.V-38) – tai vaikai, galintys efektyviai įgyti ţinių ir mokėjimų; 

juos pritaikyti naujoms problemoms spręsti; sparčiai mokytis iš patirties. Jų intelektinių gebėjimų lygis yra 

labai aukštas (individualiai testuojamųjų standartizuotais intelekto testais intelekto koeficientas yra du 

standartiniai nuokrypiai ar daugiau nei vidurkis). Turėdami šiuos intelektinius gebėjimus, gabūs vaikai 

lenkia arba pajėgūs pralenkti panašios patirties ir aplinkos bendraamţius savo vienos ar kelių mokslo sričių 

akademiniais pasiekimais. Šiems vaikams būdingas aukštas kūrybiškumo lygis. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=98ea2cb0898b11e397b5c02d3197f382 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=98ea2cb0898b11e397b5c02d3197f382
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 1 – 4 klasės 

Kas stebi? Kaip daţnai? 
Aprašykite kas vyksta ir 

kokiomis formomis: 

15.1.  Mokinys ☐Pamokoje  × Pamokoje mokiniai po tam tikrų 

uţduočių, mokytojo paraginti, 

ţodţiu arba raštu stebi savo 

paţangą (rankų ţenklai, 

„šviesoforas“, „termometras“ ir 

kt.) 

Vidutiniškai kas 2 savaites – po 

kontrolinių darbų, stebi savo 

paţangą (ţymi diagramas 

(„voratinklis ir kt.), rašo, ko sieks, 

lygina savo darbus).  

Po pusmečio įvertinimų vyksta 

individualūs trišaliai pokalbiai. 

☐Kas savaitę 

☐Kas 2 savaites × 

☐Kas mėnesį 

☐Kas trimestrą/kas pusmetį × 

☐Metų pradţioje/pabaigoje 

☐Nevyksta 

15.2.  Tėvai ☐Kas dieną × Kas dieną, pagal poreikį ir 

situaciją, elektroninio dienyno 

komentarų, pastabų ir pagyrimų 

skiltyje tėvai mato mokytojo 

pastebėjimus.  

Vidutiniškai kas 2 savaites – po 

kontrolinių darbų, elektroniniame 

dienyne, gebėjimų skiltyje stebi 

mokytojo parašytą savo vaiko 

paţangą.   

Po pusmečio įvertinimų vyksta 

individualūs trišaliai pokalbiai. 

Metų pabaigoje elektroniniame 

dienyne stebi kiekvieno dalyko 

aprašus.  

☐Kas savaitę 

☐Kas 2 savaites × 

☐Kas mėnesį 

☐Kas trimestrą/kas pusmetį × 

☐Metų pradţioje/pabaigoje × 

☐Nevyksta 

15.3.  

Mokytojas 

☐Pamokoje × Kiekvieną dieną pamokoje vyksta 

stebėjimas, kuris daţniausiai 

formaliai nefiksuojamas.  

Vidutiniškai kas 2 savaites – po 

kontrolinių darbų, savo uţrašuose 

pasiţymi pastebėjimus apie vaiko 

paţangą (sutartiniais ţenklais, 

lentelės ir pan.).  

Kas pusmetį, vedant mokinio 

pasiekimų lygmenis, mokytojas 

☐Kas savaitę 

☐Kas 2 savaites × 

☐Kas mėnesį 

☐Kas trimestrą/kas pusmetį × 

☐Metų pradţioje/pabaigoje 



9 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 – 8 klasės 

palygina pusmečio darbus, vaiko 

paţangą ir formaliai „išveda“ 

pasiekimų lygmenį. 

☐Nevyksta 

15.4. Administracija ☐Pamokoje × Pamokoje, pagal poreikį, tikslingai 

stebimi individualūs atvejai.  

Kas pusmetį analizuojamos 

mokinių paţangumo ataskaitos 

(TAMO dienynas). 

Metų pabaigoje analizuojamos 

mokslo metų kokybės ataskaitos ir 

mokymosi apskaitos suvestinės 

(TAMO dienynas). 

2 kl. diagnostinių ir 4 kl. mokinio 

standartizuotų testų rezultatai 

analizuojami, lyginami, aptariami ir 

pristatomi mokytojų bei tėvų  

susirinkimuose. 

☐Kas savaitę 

☐Kas 2 savaites 

☐Kas mėnesį 

☐Kas trimestrą/kas pusmetį × 

☐Metų pradţioje/pabaigoje × 

☐Nevyksta 

15.5. Pagalbos 

mokiniui specialistai 

☐Pamokoje × Kiekvieną dieną pamokoje 

(švietimo pagalbos specialisto 

uţsiėmime) vyksta stebėjimas, 

kuris daţniausiai formaliai 

nefiksuojamas. 

Esant poreikiui, organizuojami 

vaiko gerovės komisijos posėdţiai, 

kurių metu nagrinėjamos 

nesėkmingo mokymosi prieţastys, 

numatomos švietimo pagalbos 

priemonės.  

Kas pusmetį, bendradarbiaujant su 

dalykų mokytojais, analizuojama  

mokinių mokymosi paţanga 

(pasiekimų lygmenys, paţymiai). 

Vaiko gerovės komisijos 

posėdţiuose aptariami specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių pasiekimai (atliekamos 

lyginamosios analizės).  

☐Kas savaitę 

☐Kas 2 savaites 

☐Kas mėnesį 

☐Kas trimestrą/kas pusmetį × 

☐Metų pradţioje/pabaigoje 

☐Nevyksta 
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Kas stebi? Kaip daţnai? 
Aprašykite kas vyksta ir 

kokiomis formomis: 

15.7. Mokinys ☐Pamokoje x Mokinys informaciją apie savo pasiekimus 

ir daromą paţangą įvairiais būdais gauna 

pamokos metu. Dalykų mokytojai aptaria 

mokinio individualią paţangą 

analizuodami kontrolinių darbų ir 

atsiskaitomųjų darbų rezultatus. 

 Mokiniai turi kiekvieno dalyko 

individualios paţangos segtuvus, kuriuose 

kaupia kontrolinius ir atsiskaitomuosius 

darbus, pildo dalyko  paţangos stebėjimo 

lapą (fiksuoja įvertinimus, braiţo 

diagramas, rašo komentarus ir pan.). 

Ne rečiau kaip kartą per mėnesį su klasės 

vadovu/kuratoriumi aptaria individualią 

paţangą, pusmečių pabaigoje ir mokslo 

metų pabaigoje pildo duomenis  

individualios paţangos stebėjimo ir 

matavimo lape, rašo komentarus, planuoja 

mokymosi uţdavinius. 

☐Kas savaitę 

☐Kas 2 savaites x 

☐Kas mėnesį x 

☐Kas trimestrą/kas pusmetį x 

☐Metų pradţioje/pabaigoje x 

☐Nevyksta 

15.8. Tėvai ☐Kas dieną x Tėvai apie vaiko pasiekimus ir daromą 

paţangą gauna savalaikią informaciją 

Tamo dienyne, susipaţindami su 

įvertinimais ir mokytojo komentarais, 

pagyrimais/pastabomis. 

Pusmečio pabaigoje tėvų susirinkimų metu 

tėvai supaţindinami su klasės ir 

individuliai su vaiko mokymosi 

pasiekimais ir paţanga. 

Kartą per pusmetį tėvų dienų metu (trišalio 

pokalbio metu) aptariama mokinio 

individuali paţanga  ir priimami 

susitarimai dėl tolimesnių priemonių 

mokymosi  pasiekimams gerinti. 

 Geguţės mėn. 6 ir 8 kl. mokinių 

standartizuotų testų rezultatai ir asmeniniai 

mokinio gebėjimai aptariami su mokiniu ir 

jo tėvais individualių susitikimų su 

mokytoju metu. 

☐Kas savaitę x 

☐Kas 2 savaites x 

☐Kas mėnesį x 

☐Kas trimestrą/kas pusmetį x 

☐Metų pradţioje/pabaigoje x 

☐Nevyksta 

15.9.  

Mokytojas 

☐Pamokoje x Visos 5-8 kl. mokytojų metodinės grupės 

yra priėmusios susitarimus, kaip bus 

stebima atskirų mokomųjų dalykų mokinio 

individuali paţanga.  Lietuvių k., uţsienio 

kalbų, matematikos, socialinių mokslų ir  

gamtos mokslų dalykų mokytojai 

kiekvieną pamoką savo 

uţrašuose(dienynuose)  fiksuoja mokinių 

pasiekimus, lankomumą, pasirengimą 

pamokai, kaupiamuosius vertinimus, namų 

darbų atlikimą – pagal tai seka individualią 

☐Kas savaitę 

☐Kas 2 savaites x 

☐Kas mėnesį x 

☐Kas trimestrą/kas pusmetį x 

☐Metų pradţioje/pabaigoje x 
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mokinio paţangą. Mokytojai su mokiniais,  

analizuodami atsiskaitomųjų darbų 

rezultatus, aptaria daromą individualią 

paţangą. Mokiniai turi kiekvieno dalyko 

individualios paţangos segtuvus, kuriuose 

kaupia kontrolinius ir atsiskaitomuosius 

darbus, pildo dalyko  paţangos stebėjimo 

lapą (fiksuoja įvertinimus, braiţo 

diagramas, rašo komentarus ir pan.). 

Menų, dorinio ugdymo, technologijų ir 

kūno kultūros dalykų mokytojai aptaria su 

mokiniais paţangą pabaigus atskirą temą, 

skyrių. Individualios paţangos aptarimas 

vyksta refleksijos būdu, atskirais atvejais 

raštu (komentarai uţrašų sąsiuviniuose). 

Kartą per pusmetį tėvų dienų metu 

aptariama mokinio individuali paţanga 

(tėvai, mokinys, mokytojas). 

 6 ir 8 kl. mokinio standartizuotų testų 

rezultatai aptariami su mokiniu ir jo tėvais 

organizuotų individualių susitikimų su 

mokytoju metu. 

☐Nevyksta 

15.10. Klasės 

auklėtojas 

☐Kas dieną 5-8 klasių vadovai/kuratoriai kartą per 

mėnesį veda valandėles, skirtas mokinių 

mokymosi paţangos fiksavimui ir  

aptarimui. Mokinių  mokymosi rezultatai 

fiksuojami atskirame individualios 

paţangos stebėjimo ir matavimo lape, 

analizuojama ir aptariama individuali 

mokinių paţanga. Pusmečių pabaigoje ir 

mokslo metų pabaigoje aptariami  klasės ir 

kiekvieno mokinio mokymosi pasiekimai, 

padaryta individuali paţanga, 

formuluojami  mokymosi tikslai ir 

uţdaviniai.  

Su mokiniais, kurie patiria mokymosi 

sunkumų, klasių vadovai dirba 

individualiai. 

☐Kas savaitę 

☐Kas 2 savaites 

☐Kas mėnesį x 

☐Kas trimestrą/kas pusmetį x 

☐Metų pradţioje/pabaigoje x 

☐Nevyksta 

15.11.  

Administracija 

☐Pamokoje Bent kartą per mėnesį pasirinktinai  

analizuojami mokinių, kurie patiria įvairių 

mokymosi sunkumų ir/ar  nedaro 

planuotos mokymosi paţangos,  mokymosi 

pasiekimai ir jų daroma paţanga. 

Detaliai analizuojama ir apibendrinama 

Tamo  informacija, kaip tėvai susipaţįsta 

su vaiko pasiekimais ir su mokymusi 

susijusia informacija(tėvų prisijungimai 

prie Tamo, tėvų komentarai, kt.).  

Pusmečių pabaigoje ir mokslo metų 

pabaigoje rengiamos kiekybinės ir 

kokybinės mokinių pasiekimų 

lyginamosios analizės (atskirų klasių, 

☐Kas savaitę 

☐Kas 2 savaites 

☐Kas mėnesį x 

☐ Kas trimestrą/kas pusmetį x 

☐Metų pradţioje/pabaigoje x 
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atskirų dalykų,  kiekvieno mokinio, 

skaičiuojama mokinių, padariusių paţangą, 

dalis). Mokinių paţanga analizuojama 

metodinių grupių susirinkimuose, 

mokytojų taryboje, mokytojų 

susirinkimuose.  

6 ir 8 kl. mokinio standartizuotų testų 

rezultatai analizuojami, lyginami, 

aptariami ir pristatomi mokytojų bei tėvų  

susirinkimuose.  

☐Nevyksta 

5.12. Pagalbos 

mokiniui specialistai 

☐Pamokoje x Mokymosi paţanga stebima kiekvienoje 

pamokoje ir aptariama su mokiniais.   

(Taip pat mokiniai pildo savo įsivertinimo 

lapus). Kas pusmetį yra daroma mokinių 

pasiekimų analizė, kuri lyginama su 

ankstesniais pasiekimais, daromos išvados 

apie pasiektus rezultatus, kurios yra 

aptariamos vaiko gerovės posėdyje ir 

mokytojų susirinkimuose.  

☐Kas savaitę 

☐Kas 2 savaites 

☐Kas mėnesį 

☐Kas trimestrą/kas pusmetį x 

☐Metų pradţioje/pabaigoje 

☐Nevyksta 

 

 

  


