
 
 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 

Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamentas 

2015-10-07 rašto Nr. SR-4580 

priedas 

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS  

ANKETA 2014-2015 M. M. (2015 M.) 

 

Mokyklų pažangos stebėjimo anketos  klausimai susiję su Lietuvos pažangos 

strategija „Lietuva 2030“ (Žin., 2012, Nr. 61-3050) bei Valstybine švietimo 2013–2022 metų 

strategija (Žin., 2013, Nr. 140-7095), kuri švietimui formuluoja tokį uždavinį: „sutelkti švietimo 

bendruomenę ir visus Lietuvos žmones (solidarumas) nuolat kryptingai lavintis (mokymasis) 

siekiant asmeninės ir šalies sėkmės (veiklumas)“. Anketos klausimai sustruktūruoti pagal minėtą 

uždavinį: solidarumas, veiklumas ir mokymasis.  

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

tiek nacionaliniu lygmeniu apie bendrojo ugdymo mokyklose vykstantį pažangos procesą.    
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ĮSIVERTINIMO  IR PAŽANGOS ANKETA 2014-2015 M. M. (2015 M.) 

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, mokytoja – mokyklos veiklų kokybės įsivertinimo organizavimo 

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

1.Kokia metodika naudojatės atlikdami įsivertinimą (pasirinkite): 

o Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijos (2009) 

o Atnaujinti mokyklų veiklos įsivertinimo rodikliai (2015) 

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

o Bendrasis vertinimo modelis (BVM) 

o ISO standartai  

o Kita  

 

2.Įrašykite informaciją apie 2014-2015 m. m. (2015 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 rodiklio skaičių (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 varžybose, 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 2013-2014 m. m. 

 Keitėsi: 

2.4.1.Jeigu keitėsi pasirinkta tobulinama veikla 2014-2015 m. m., pažymėkite priežastį: 

Veikla patobulinta iš esmės 

Pakankamai pagerinta anksčiau buvusi padėtis 

Atrasta didesnė ir aktualesnė problema 

Kita  
 

 

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

(aprašymas iki 150 žodžių) 

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

Rodiklis 452 

Rugsėjį vyksta klasių tėvų atstovų susirinkimas. Pristatomi šalies švietimo ir progimnazijos 

naujovės bei pasiekimai, ugdymo planas, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir  lankomumo 

apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkų aprašai. 

Rugsėjį – spalį vyksta klasių tėvų susirinkimai (pristatomas konkrečios klasės mokslo metų ugdymo 

planas, susitikimai su dalykų mokytojais). 

5 klasių tėvams vesta paskaita – diskusija „Mano vaikui sunku mokytis. Kodėl? Ką daryti?“ 

7a klasės tėvams vesti 3 praktiniai seminarai ciklas „Geriau pažinkime savo paauglius“ 

Tėvų susirinkimai adaptacijos klausimais – lapkričio mėnesį 5 klasių, o vasario - 1 klasių. 

8 klasių mokinių tėvams vasarį - susitikimas su Šiaulių m. gimnazijų ir PRC atstovais dėl tolesnio 

mokymosi galimybių. 

Organizuojamos srautais (5 klasių ir 6 – 8 klasių) du kartus per mokslo metus tėvų dienos. 

Standartizuotų testų analizavimas 4 ir 8 klasių tėvams. 

Mokykloje dirba psichologas. 
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SOLIDARUMAS (santykiai, savivoka, tapatybė, jausena, atjauta, susitarimai, bendri sprendimai) 

 

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

klasės) apklausą 

2 žingsnis. Įrašyti apibendrintus rezultatus (5 aukščiausias ir 5 žemiausias vertes bei  jų vidurkius, 

gautas iš IQESonline.lt) 

 

3. MOKINIŲ apklausos imtis:  

3.1. Iš viso pakviestų dalyvių (mokinių) skaičius   423 

3.2. Visiškai atsakyti klausimynai  415 

 

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

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

Teiginys:                                               Vidurkis: 

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

 

 

 

 

3,5 

4.2. 2.3 - Apie mūsų mokyklą mokiniai ir tėvai atsiliepia teigiamai. 3,4 

4.3. 1.12 - Mokytojai tiki, kad kiekvienas iš mūsų gali padaryti pažangą, 

mokantis jo dalyko. 

3,4 

4.4. 1.9 - Mokyklos mokytojai visuomet padeda, papildomai paaiškina tiems 

mokiniams, kuriems sunkiau sekasi mokytis. 

3,4 

4.5. 2.6 - Mūsų mokykla žinoma kaip sėkminga - pasiekimai įvairiuose 

konkursuose, olimpiadose yra žinomi mieste, šalyje. 

3,4 

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

(Parašykite 5 žemiausios vertės teiginius su vidurkiais, gautus iš 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. 

2,4 

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

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

2,6 

5.4. 1.11 - Mokytojai mane dažnai pagiria. 2,7 

5.5. 3.4 - Aš mielai padedu organizuoti mokyklos renginius, šventes. 2,7 

 

6.TĖVŲ apklausos imtis:  

6.1.Iš viso pakviestų dalyvių (tėvų) skaičius  581 

6.2.Visiškai atsakyti klausimynai  213 

 

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

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

Teiginys:                                               Vidurkis: 

7.1. 3.6 - Tėvai yra supažindinami su mokyklos ugdymo proceso planais (ko, kaip 

ir kiek vaikas mokysis, kokia bus popamokinė veikla). 

 

 

 

 

 

3,5 

7.2. 2.10 - Greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla 

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

3,4 

7.3. 1.7 - Mokyklos personalas yra geranoriškas bendraudamas su tėvais. 3,4 

7.4. 2.2 - Mano vaiko mokykla yra gera mokykla 3,4 

7.5. 2.1 - Aš esu patenkintas(-a), kad vaikas mokosi būtent šioje mokykloje 3,4 

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

(Parašykite 5 žemiausios vertės teiginius su vidurkiais, gautus iš IQESonline.lt) 
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Teiginys:                                               Vidurkis: 

8.1. 3.3 - Tėvų išsakytos nuomonės, kritika ir pasiūlymai yra aptariami ir 

įgyvendinami. 

 

 

 

2,8 

8.2. 1.4 - Mano vaikas gerai atsiliepia apie visus savo bendraklasius. 2,8 

8.3. 3.8 - Mokykla organizuoja tėvams šviečiamuosius užsiėmimus įvairiomis 

vaikų ugdymo temomis. 

2,9 

8.4. 2.8 - Esu patenkintas(-a) savo vaiko mokymosi rezultatais. 3,0 

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

kieme, valgykloje, tualetuose. 

3,0 

3,0 

 

VEIKLUMAS (kūrybiškumo, pilietiškumo ir lyderystės ugdymas)  

 

9. Sprendimai, turėję įtakos visos mokyklos veiklai 2014-2015 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 žodžių) 

1.Koreguotas ir viešai pristatytas Šiaulių Jovaro progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo informacijos rinkimo, fiksavimo bei panudojimo tvarkos aprašas. 

2. Tėvų dienas organizuoti srautais (5 kl., 6 - 8 kl.) ir du kartus per mokslo metus (lapkričio ir 

balandžio mėnesiais). 

 

9.3.Kiek sprendimų mokykloje buvo priimta mokinių iniciatyva? 

(nurodyti skaičių) 

2  

9.4.Kokie sprendimai mokykloje priimti mokinių iniciatyva?  

(aprašymas iki 50 žodžių) 

1. Dviračių stovėjimo aikštelė. 

2. Poilsio zona mokiniams (teniso stalas, stalo žaidimai). 

 

 

10.Kiek mokinių lankė neformaliojo švietimo užsiėmimus 2014-2015 m. m. (2015 m.): 

(nurodyti skaičių) 

10.1. Ir mokykloje ir už mokyklos ribų (kai tas pats vaikas lanko ir ten, ir 

ten) 

486 

10.2. Tik mokykloje (pagal ugdymo plano valandas) 273 

10.3. Tik už mokyklos ribų 417 

 

 

11.Kokių svarbiausių apdovanojimų turi MOKYKLA KAIP ORGANIZACIJA 2014 – 2015 m.?   

 

11.1 Tarptautinės reikšmės. Įrašykite 1 svarbiausią apdovanojimą  

(aprašymas iki 50 žodžių). 

IX tarptautinis festivalis - konkursas „Aušrinė žvaigždė“ I vieta jaunučių ir jaunių kategorijoje, 

2015m. balandžio29 – gegužės 2 
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11.2.Nacionalinės reikšmės. Įrašykite 1 svarbiausią apdovanojimą 

(aprašymas iki 50 žodžių)  

Mokykla konkurso laimėtoja. Mokytojų komanda su mokiniais išbandė virtualią mokymosi aplinką 

„ITSLEARNING“ ir skirta 10 nešiojamųjų kompiuterių. 

 

11.3. Kiti  

(aprašymas iki 50 žodžių) 

Mokykla konkurso „Mokyklų pažangos projektai 2014” laimėtoja (finansinė parama fizinių  

aplinkų   sukūrimui mokykloje). 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjos V.Damskienės ir LR 

Seimo nario V.Simulik padėka Jovaro progimnazijos mokytojams ir vadovams už jaunųjų 

lyderių ugdymą (2015). 

ŠMM UPC padėka už projektą “Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5 – 8 kl.) mokinių 

esminių kompetencijų ugdymas“. 

LIMA padėka „Lietuvos istorijos žinovas“  - nacionalinis konkursas 

Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centro padėka už kampaniją „Eismo gyvatėlė“ 

LR Seimo pirmininko padėka už nacionalinį vaikų piešinių konkursą  „Mano stebuklingos Kalėdos“ 

 

 

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

(aprašymas iki 50 žodžių) 

Tęsiamos ir įgyvendinamos veiklos pradėtos 2014 metais (įsisavinamos gautos priemonės), 

tikslingas ir strategiškas dalyvavimas projektuose, tautiškumo puoselėjimas kolektyve „Šėltinis“, 

kreipiame dėmesį į mokymosi kokybę ir duomenų analizę. 

 

 

 

 

 

13.Kokias 3 veiksmingiausias partneriško bendradarbiavimo su tėvais formas Jūs taikote 

mokykloje? (išreitinguokite nuo pačios veiksmingiausios (13.1 – 13.3): 

13.1 tėvų informavimas (el. dienynas, žinutės, naujienlaiškiai, skambučiai telefonu ir 

pan.); 

 individualūs susitikimai su mokinių tėvais (aptariama mokinių pažanga ir pasiekimai); 

 13.2tėvų susirinkimai; 

 13.3tėvų dienos (savaitės); 

 tėvų konferencijos; 

 tėvų klubai; 

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

dalyvavimas išvykose, ekskursijose, sporto varžybose ir pan.); 

 tėvų savanoriškos veiklos mokykloje (vedamos pamokos ar renginiai, ekskursijos į tėvų 

darbovietes, dalyvavimas mokyklos šventėse ar minėjimuose ir pan.); 

 tėvų pedagoginis švietimas (supažindinimas su švietimą reglamentuojančiais dokumentais ir 

įvairiomis tvarkomis, aptariamos programos ir planai, ko vaikai turi išmokti, ir kaip jiems padėti 

mokytis; tėvų įtraukimas į vykdomas apklausas bei tyrimo rezultatų pristatymą). 

Kita (aprašymas iki 50 

žodžių): 
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MOKYMASIS (pasiekimai ir pažanga) 

 

 

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

 (Aprašymas iki 50 žodžių, jeigu neteikėte ar norite patikslinti 2013-2014 m. m.  informaciją) 

NEC nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursas 

 

 

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

 (užpildykite toliau esančią lentelę) 

 

 

 

 

                                                           
 Gabūs vaikai (2014-01-27, įsakymas Nr.V-38) – tai vaikai, galintys efektyviai įgyti žinių 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 bendraamžius 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 dažnai? 
Aprašykite kas vyksta ir 

kokiomis formomis: 

15.1.  Mokinys xPamokoje  Pildo lentelę “Mano maži 

žingsneliai į sėkmę”: po kiekvieno 

atsiskaitomojo darbo (anglų k.), 

braižo diagramas (matematika, 

lietuvių k.), kaupia darbų aplankus 

ir juos peržiūri, pildo asmeninius 

įsivertinimo lapus, mėnesio 

pabaigoje juos aptaria su mokytoja 

ir tėvais. 

 

☐Kas savaitę 

☐Kas 2 savaites 

xKas mėnesį  

xKas trimestrą/kas pusmetį 

☐Metų pradžioje/pabaigoje 

☐Nevyksta 

15.2.Tėvai xKas dieną  Peržiūri mokytojų pateiktą 

informaciją TAMO dienyne. 

Kiekvieną dieną peržiūri 

sąsiuvinius, pratybų sąsiuvinius. 

Kalbasi su vaiku ir aptaria, ką 

išmoko ir naujo sužinojo per dieną. 

Peržiūri atsiskaitymo darbus,  

kontrolinius darbus ir analizuoja 

klaidas. Rezultatą vertina kas 

pusmetį. 

xKas savaitę  

xKas 2 savaites  

xKas mėnesį  

xKas trimestrą/kas pusmetį  

xMetų pradžioje/pabaigoje  

☐Nevyksta 

15.3.  

Mokytojas 
xPamokoje  Stebi mokinio darbą pamokoje, 

fiksuoja, ką mokinys veikia, kaip 

save įsivertina. Atkreipia dėmesį į 

rezultato pokytį (įvertinimų 

gretinimas, mokinio pildoma 

lentelė - diagrama). Mokinių darbai 

kaupiami aplankuose. Pildo 

pasiekimų lenteles, stebi, kaip kinta 

mokymosi rezultatai. 

xKas savaitę   

xKas 2 savaites  

xKas mėnesį  

xKas trimestrą/kas pusmetį  

xMetų pradžioje/pabaigoje  

☐Nevyksta 

15.4.Administracija ☐Pamokoje Susitikimų su klasių vadovais metu 

surenka duomenis apie mokinių 

pažangą. xKas savaitę  

☐Kas 2 savaites 

☐Kas mėnesį 
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 5 – 8 klasės 

Kas stebi? Kaip dažnai? 
Aprašykite kas vyksta ir 

kokiomis formomis: 

15.7. Mokinys xPamokoje  Stebi pažymius TAMO paskyrose: 

dienynas ir pusmečiai, atlieka 

užduotis įsivertinimui kiek naujo 

sužinojo, stebi pagyrimus, lygina 

savo atsiskaitomųjų darbų 

įvertinimus, stebi kaitą pagal 

TAMO “vidurkių palyginimas”,  

pasižiūri klasės reitingavime 

kelintas yra, pildo lapą - lentelę 

“Mano pasiekimai”. 

xKas savaitę  

xKas 2 savaites  

xKas mėnesį  

xKas trimestrą/kas pusmetį  

xMetų pradžioje/pabaigoje  

☐Nevyksta 

15.8.Tėvai xKas dieną  Informacija TAMO dienyne: 

peržiūri užduotus darbus, dienyną, 

pranešimus, reitingą - klasės 

vidurkį. Kiekvieną dieną stebi 

pažymius ir kas mėnesį veda 

vidurkį. 

Kalbasi su vaiku apie mokyklą, 

namų darbus, įvertinimus. 

Diskutuoja su vaiku, kaip pagerinti 

mokymosi rezultatus. Stebi testų 

rezultatus. Skaito mokytojų 

komentarus ir aptaria juos su vaiku. 

Peržiūri pusmečio bendrą vidurkį. 

xKas savaitę  

xKas 2 savaites  

xKas mėnesį  

xKas trimestrą/kas pusmetį  

xMetų pradžioje/pabaigoje  

xKas trimestrą/kas pusmetį  

xMetų pradžioje/pabaigoje  

☐Nevyksta 

15.5.Pagalbos mokiniui 

specialistai 
☐Pamokoje Kalba su tėvais. Tikrina TAMO 

dienyne mokinio pastabas, 

lankomumą. Stebi mokinių elgesį, 

emocinę būseną. 

 

xKas savaitę  

☐Kas 2 savaites 

xKas mėnesį  

xKas trimestrą/kas pusmetį  

☐Metų pradžioje/pabaigoje 

☐Nevyksta 
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Išgirsta informacija susirinkimų 

metu. 

☐Nevyksta 

15.9. Mokytoj

as 
xPamokoje  Tikrina namų darbų užduotis, 

individualiai bendrauja ir nurodo 

pažangą ir būdus, kaip gerinti 

rezultatus, fotografuoja, filmuoja 

mokinių sukurtus darbus, naudoja 

kaupiamąjį mokinio pažangos 

aplanką, naudoja kaupiamąjį 

įvertinimą, daro pažymių analizę, 

aptaria pusmečio rezultatu ir 

lūkesčius. 

xKas savaitę  

xKas 2 savaites  

xKas mėnesį  

xKas trimestrą/kas pusmetį  

xMetų pradžioje/pabaigoje  

☐Nevyksta 

15.10.Klasės 

auklėtojas 
xKas dieną*  Kalba su dalykų mokytojais, 

individualiai su vaiku,  

TAMO informacija apie kiekvieną 

klasės mokinį: kartą per mėnesį 

aptaria pasiekimus, kartu numato 

priemones rezultatų gerinimui. 

Likus mėnesiui iki pusmečio su 

mokiniais pildo mokymosi 

pasiekimų stebėjimo lapą.  

(Komentarus jame rašo mokiniai, 

tėvai. Pusmečiui pasibaigus, 

analizuojamas pokytis.) 

xKas savaitę 

xKas 2 savaites  

xKas mėnesį  

xKas trimestrą/kas pusmetį  

xMetų pradžioje/pabaigoje  

☐Nevyksta 

15.11.  

Administracija 
☐Pamokoje Susitikimų su klasių vadovais ir 

kuratoriais metu surenka duomenis 

apie mokinių pažangą. ☐Kas savaitę 

☐Kas 2 savaites 

xKas mėnesį  

x Kas trimestrą/kas pusmetį  

xMetų pradžioje/pabaigoje  

☐Nevyksta 

5.12.Pagalbos 

mokiniui specialistai 
☐Pamokoje Stebi mokinio pastabas, 

lankomumą, elgesį, emocinę 

būseną. Kalba su mokytojais, xKas savaitę  

                                                           
* Patikslinimas: aprašykite kas vyksta ir kokiomis formomis klasės auklėtojas kas dieną (red. pataisyta iš žodžio „pamokoje“) stebi 
individualią mokinio mokymosi pažangą. 
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xKas 2 savaites tėvais. Analizuoja ir pildo pažangos 

lentelės, mokomųjų dalykų 

pasiekimus stebi. 

Pažangą fiksuoja kortelėje. 

Nuolatinis bendravimas-pokalbiai 

su tėvais, mokytojomis, PPT 

specialistais. 

xKas mėnesį 

xKas trimestrą/kas pusmetį  

xMetų pradžioje/pabaigoje  

☐Nevyksta 

 

 9 – 10 klasės (I- II gimnazijos klasės) 

Kas stebi? Kaip dažnai? 
Aprašykite kas vyksta ir 

kokiomis formomis: 

15.13.  

Mokinys 
☐Pamokoje (iki 150 žodžių) 

 
☐Kas savaitę 

☐Kas 2 savaites 

☐Kas mėnesį 

☐Kas trimestrą/kas pusmetį 

☐Metų pradžioje/pabaigoje 

☐Nevyksta 

15.14.  Tėvai ☐Kas dieną (iki 150 žodžių) 

☐Kas savaitę 

☐Kas 2 savaites 

☐Kas mėnesį 

☐Kas trimestrą/kas pusmetį 

☐Metų pradžioje/pabaigoje 

☐Nevyksta 

15.15.  

Mokytojas 
☐Pamokoje (iki 150 žodžių) 

☐Kas savaitę 

☐Kas 2 savaites 

☐Kas mėnesį 

☐Kas trimestrą/kas pusmetį 

☐Metų pradžioje/pabaigoje 
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☐Nevyksta 

15.16.  Klasės 

auklėtojas 
☐Kas dieną* (iki 150 žodžių) 

☐Kas savaitę 

☐Kas 2 savaites 

☐Kas mėnesį 

☐Kas trimestrą/kas pusmetį 

☐Metų pradžioje/pabaigoje 

☐Nevyksta 

15.17. Administracija ☐Pamokoje (iki 150 žodžių) 

☐Kas savaitę 

☐Kas 2 savaites 

☐Kas mėnesį 

☐Kas trimestrą/kas pusmetį 

☐Metų pradžioje/pabaigoje 

☐Nevyksta 

15.18. Pagalbos 

mokiniui specialistai 
☐Pamokoje (iki 150 žodžių) 

☐Kas 1 savaitė 

☐Kas 2 savaites 

☐Kas mėnesį 

☐Kas trimestrą/kas pusmetį 

☐Metų pradžioje/pabaigoje 

☐Nevyksta  

 

 11 – 12 klasės (III-IV gimnazijos) 

Kas stebi? Kaip dažnai? 
Aprašykite kas vyksta ir 

kokiomis formomis: 

15.19. Mokinys ☐Pamokoje (iki 150 žodžių) 

 
☐Kas savaitę 

☐Kas 2 savaites 
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☐Kas mėnesį 

☐Kas trimestrą/kas pusmetį 

☐Metų pradžioje/pabaigoje 

☐Nevyksta 

15.20. Tėvai ☐Kas dieną (iki 150 žodžių) 

☐Kas savaitę 

☐Kas 2 savaites 

☐Kas mėnesį 

☐Kas trimestrą/kas pusmetį 

☐Metų pradžioje/pabaigoje 

☐Nevyksta 

15.21. Mokytojas ☐Pamokoje (iki 150 žodžių) 

☐Kas savaitę 

☐Kas 2 savaites 

☐Kas mėnesį 

☐ Kas trimestrą/kas pusmetį 

☐Metų pradžioje/pabaigoje 

☐Nevyksta 

15.22. Klasės 

auklėtojas 
☐Kas dieną* (iki 150 žodžių) 

☐Kas 1 savaitė 

☐Kas 2 savaites 

☐Kas mėnesį 

☐Kas trimestrą/kas pusmetį 

☐Metų pradžioje/pabaigoje 

☐Nevyksta 

15.23. Administracija ☐Pamokoje (iki 150 žodžių) 

☐Kas 1 savaitė 

☐Kas 2 savaites 

☐Kas mėnesį 
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☐Kas trimestrą/kas pusmetį 

☐Metų pradžioje/pabaigoje 

☐Nevyksta  

15.24. Pagalbos 

mokiniui specialistai 
☐Pamokoje (iki 150 žodžių) 

☐Kas 1 savaitė 

☐Kas 2 savaites 

☐Kas mėnesį 

☐Kas trimestrą/kas pusmetį 

☐Metų pradžioje/pabaigoje 

☐Nevyksta 

______________________________________ 


