PATVIRTINTA
Direktoriaus įsakymu
2017-09-01 Nr. V-113-(1.6.)
LINKUVOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO IR
PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Aprašo paskirtis – nustatyti mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos
mokiniui teikimo tvarką gimnazijoje.
2. Tikslas – siekti aukštesnės kiekvieno mokinio individualios pažangos.
3. Uždaviniai:
3.1. padėti mokiniui pažinti save, stebėti, apmąstyti ir valdyti savo mokymąsi, suprasti savo
stipriąsias ir silpnąsias puses, kelti mokymosi tikslus;
3.2. stiprinti tėvų ir mokyklos bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti palankiausias vaikams
ugdymosi sąlygas;
3.3. laiku nustatyti iškylančius ugdymosi sunkumus ir numatyti būdus jiems šalinti.
II SKYRIUS
MOKINIŲ ASMENINĖS PAŽANGOS STEBĖJIMAS, FIKSAVIMAS

4. Individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarka:
4.1. kiekvienas 5 – 3 g k l a s ė s mokinys pildo individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo
formą (1 priedas), asmeninės pažangos įsivertinimo lapą (2 priedas) bei mokinio
asmeninės pažangos stebėjimo lapą (3 priedas).;
4.2. kiekvieno dalyko mokytojas pildo stebėjimo ir fiksavimo formą (4 priedas);
4.3. kiekvieno pusmečio pradžioje (rugsėjo, vasario mėn.) mokinys kartu su dalyko mokytoju
aptaria, kaip sieks individualios pažangos numatytų rezultatų; klasės auklėtojas ne rečiau
kaip kartą per mėnesį peržiūri auklėtinių mokymosi rezultatus, lankomumo ataskaitas,
pagyrimus / pastabas, komentarus ar kitus elgesį fiksuojančius dokumentus ir su mokiniu
aptaria, kaip sekasi siekti asmeninės pažangos numatytų rezultatų. Jei mokiniui kyla
mokymosi, elgesio, lankomumo problemų gali būti priimti nauji susitarimai dėl
individualios pažangos, gali būti aptariama dalyvaujant dalyko mokytojui, reikalui esant,
gali būti kviečiami tėvai, kreipiamasi į Mokyklos vaiko gerovės komisiją (toliau – MVGK);
4.4. po signalinio pusmečio (sausio ir balandžio mėn.) organizuojamas klasėje dirbančių
mokytojų pasitarimas ir aptariamos mokinių mokymosi sėkmės, nesėkmės, elgesio,
lankomumo problemos, tikslinamas pagalbos mokiniui teikimas;
4.5. klasės auklėtojai mokslo metų pabaigoje direktoriaus pavaduotojui ugdymui pateikia
informaciją, kiek mokinių klasėje lyginant pirmą ir antrą pusmetį padarė mokymosi
pažangą bei siūlo didžiausią pažangą klasėje padariusį mokinį paskatinimui;
4.6. mokinių atostogų (rudens ir pavasario) metu dalykų mokytojai ir klasės auklėtojas tėvams
teikia individualias konsultacijas apie mokinio asmeninę pažangą;
4.7. du kartus per metus (po signalinių pusmečių) organizuojami MVGK posėdžiai mokiniams,
turintiems mokymosi, elgesio ir lankomumo problemų;

4.8. baigiantis mokslo metams 2, 4, 6, 8 klasių auklėtojai kartu su mokiniu ir jo tėvais aptaria
mokymosi pasiekimų rezultatus.
5. Rekomenduojama dalyko mokytojams:
5.1. daugiau dėmesio skirti įsivertinimui pamokoje, išėjus temą, pasibaigus pusmečiui;
5.2. vesti mokinio pasiekimų aplanką.

III SKYRIUS
PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMAS
6. Pagalbos mokiniui teikimo modelis:
6.1. Administracija:
6.1.1. organizuoja klasėje dirbančių mokytojų pasitarimus;
6.1.2. organizuoja MVGK posėdžius;
6.1.3. veda individualius pokalbius su mokymosi ir elgesio sunkumų turinčiais mokiniais,
dalyvaujant klasės auklėtojui ir dalyko mokytojui.
6.2. Klasių auklėtojai:
6.2.1. bendradarbiauja su dalykų mokytojais, stebint mokinio individualią pažangą;
6.2.2. aptaria su mokiniu jo individualią pažangą;
6.2.3. dalyvauja įvairiuose svarstymuose;
6.2.4. teikia informaciją apie mokinį;
6.2.5. informuoja tėvus.
6.3. Mokytojai:
6.3.1. du kartus per mokslo metus aptaria kartu su mokiniais individualios pažangos
siekimą;
6.3.2. bendradarbiauja su klasės auklėtojais ir tėvais;
6.3.3. bendradarbiauja su mokiniams pagalbą teikiančiais specialistais: specialiuoju
pedagogu, logopedu, mokytojo padėjėju, socialiniu pedagogu.
6.4. Kiti specialistai:
6.4.1. teikia pagalbą dalykų mokytojams ir klasių auklėtojams;
6.4.2. bendradarbiauja su mokinių tėvais;
6.4.3. teikia grįžtamąją informaciją apie mokinį.
6.5. Mokinys, šeima:
6.5.1. mokinys vykdo individualios pažangos siekimo planą;
6.5.2. reikalui esant dalyvauja VGK posėdžiuose;
6.5.3. šeima domisi rezultatais, įsipareigoja padėti;
6.5.4. tėvai 1–2 kartus per mokslo metus lankosi mokykloje.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7. Individualios pažangos veiklą vykdo klasių auklėtojai, mokytojai.
8. Veiklos kontrolę vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

_______________________

1 priedas
2019–2020 m. m. _____ klasės mokinio(-ės) _____________________________________
ASMENINĖS PAŽANGOS STEBĖJIMAS IR FIKSAVIMAS

Tikyba / Etika
Lietuvių kalba
Anglų kalba
Rusų kalba
Matematika
Inform. techn.
Fizika
Chemija
Geografija
Biologija
Istorija
Pilieti.pag.
Dailė
Muzika
Technologijos
Fizinis ugd.
Žmogaus s.
Tėvų parašas _____________________

+
↓↑

Kaita
+
↓↑

Metinis
įvertinimas

Kaita

II pusmetis
(birželio mėn.)

I pusmetis
(sausio mėn.)

Signalinis
(lapkričio
mėn.)

Planuojami I
pusm. rezul.
(rugsėjo mėn.)

6._________________________

Signalinis
(balandžio
mėn.)

Numatyk konkrečius žingsnius savo
mokymosi tikslui pasiekti (pabrauk arba
įrašyk).
1. Sistemingai atliksiu namų darbus.
2. Stropiai lankysiu pamokas.
3. Kreipsiuosi pagalbos į dalyko
mokytoją.
4. Kreipsiuosi pagalbos į klasės auklėtoją.
5. Kreipsiuosi pagalbos į kitą mokinį.
6. Man padės šeimos nariai.
7. Kreipsiuosi pagalbos į logopedą,
specialųjį pedagogą.
8. ____________________________
Planuojami II
pusmečio
rezultatai
(vasario mėn.)

Ko tu norėtum šiais metais pasiekti,
išmokti? Pabrauk arba parašyk vieną
mokymosi tikslą, kurį labai norėtum
pasiekti.
1.Išmokti planuoti laiką.
2. Atsakingai atlikti namų darbus.
3. Suprasti, ko mokausi.
4. Išmokti atsirinkti, kurios užduotys
svarbiausios.
5. Būti dėmesingas pamokų metu.

2 priedas
2019–2020 m. m. _____ klasės mokinio(-ės) ______________________________________
ASMENINĖS PAŽANGOS ĮSIVERTINIMO LAPAS
Vertinimas

Eil.
Nr.

0 – niekada

1 – retai

2 – dažnai

DATA
VERTINIMO KRITERIJUS

09

10

11

MOKYMASIS
1.

Įdėmiai klausausi, aktyviai dalyvauju pamokose.

2.

Visada ir laiku atlieku namų darbus, į pamokas
einu pasirengęs.

3.

Esu drausmingas, netrukdau kitiems dirbti.

4.

Visada turiu reikiamas priemones.

5.

Apmąstau, kaip galėčiau pagerinti mokymąsi.

6.

Savarankiškai gebu atlikti daugumą užduočių.

7.

Nevėluoju į pamokas, laiku atsiskaitau už atliktus
darbus.

8.

Be priežasties nepraleidinėju pamokų.

9.

1.
2.
3.

Jei nesiseka mokytis, kreipiuosi į mokytoją ar
draugus.
NEFORMALUS UGDYMAS
Laisvalaikiu lankausi
teatre/koncerte/kine/parodoje/renginyje.
Lankiau būrelį (sporto, muzikos, dailės ir pan.
mokyklas).
Dalyvauju įvairiuose gimnazijos ir klasės
renginiuose.

4.

Dalyvauju konkursuose, olimpiadose, varžybose.

5.

Laisvalaikiu skaitau knygas.

6.

Laisvalaikiu sportuoju, žaidžiu aktyvius žaidimus.

7.

3 – labai dažnai

Esu kūrybingas, man patinka ką nors kurti, piešti,
konstruoti.
SOCIALINIAI ĮGŪDŽIAI

1.

Padedu draugams, mokytojams, kitiems
žmonėms.

2.

Esu draugiškas, geranoriškas, mandagus.

3.

Siūlau idėjas klasės ir gimnazijos veiklai, drąsiai
išsakau nuomonę.

4.

Gebu ir mėgstu dirbti komandoje.

5.

Gebu valdyti savo emocijas.

6.

Stengiuosi save pažinti.

7.

Pasitikiu savimi, nebijau klysti.

8.

Lengvai bendrauju.

12
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04

05

Vidur
kis

REFLEKSIJA PASIBAIGUS I PUSMEČIUI
1.Kas pavyko atlikti?.......................................................................................................................

2.Kokie mokymosi būdai pasiteisino?.....…………………………………………………………………………………

3.Kokios kliūtys iškilo?..................................................................................................................

4.Kaip galėčiau įveikti kliūtis?......................................................................................................

5.Ką reikėtų patobulinti?.................................................................................................................

6.Kito pusmečio tikslai?....................................................................................................................

REFLEKSIJA PASIBAIGUS II PUSMEČIUI
1.Kas pavyko atlikti......................................................................................................................

2.Kokie mokymosi būdai pasiteisino?..........................................................................................

3.Kokios kliūtys iškilo?..................................................................................................................

4.Kaip galėčiau įveikti kliūtis?.......................................................................................................

5.Ką reikėtų patobulinti?............................................................................................................

6.Kitų mokslo metų tikslai?.............................................................................................................

3 priedas

MAP (mokinio asmeninės pažangos) stebėjimas ______________________________________
(Vardas, pavardė)

Metai
Klasė
Laikotarpis
10
9,9
9,8
9,7
9,6
9,5
9,4
9,3
9,2
9,1
9
8,9
8,8
8,7
8,6
8,5
8,4
8,3
8,2
8,1
8
7,9
7,8
7,7
7,6
7,5
7,4
7,3
7,2
7,1
7
6,9
6,8
6,7
6,6
6,5
6,4
6,3
6,2
6,1
6
5,9
5,8
5,7
5,6
5,5
5,4
5,3
5,2
5,1
5
4,9
4,8
4,7

I

II

M

I

II

M

I

II

M

I

II

M

I

II

M

I

II

M

I

II

M

4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
4,1
4
3,9
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3
3,2
3,1
3,0

4 priedas
2019–2020 m. m. ___ klasės mokinių
ASMENINĖS PAŽANGOS STEBĖJIMAS IR FIKSAVIMAS
0 – nedirba

1 – pastangos nepakankamos, galėtų geriau

2 – stengiasi, dirba

3 – pažanga

ryški
Vardas, pavardė
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