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LINKUVOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO IR 
PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos 
mokiniui teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir 
vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 
d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo 
patvirtinimo”, Pradinio ugdymo ir Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis 
LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl pradinio ir 
pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo”, Vidurinio ugdymo bendrosiomis 
programomis, patvirtintomis LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 
„Dėl vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo”, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo 
ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. 
balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas 
tvarkos aprašo patvirtinimo”  ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių mokymosi 
pasiekimų ir pažangos vertinimą.  
2. Aprašo paskirtis – nustatyti mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos 

mokiniui teikimo tvarką gimnazijoje.  

3. Tikslas – siekti aukštesnės kiekvieno mokinio individualios pažangos, atsižvelgiant į asmenines 

raidos galimybes, mokiniui optimalų tempą ir bendrosiose ugdymo programose numatytus 

reikalavimus. 

4. Uždaviniai:  

4.1. padėti mokiniui pažinti save, stebėti, apmąstyti ir valdyti savo mokymąsi, suprasti savo 

stipriąsias ir silpnąsias puses, kelti mokymosi tikslus;  

4.2. stiprinti tėvų ir mokyklos bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti palankiausias vaikams 

ugdymosi sąlygas;  

4.3. laiku nustatyti iškylančius ugdymosi sunkumus ir numatyti būdus jiems šalinti.  

 
II SKYRIUS 

MOKINIŲ ASMENINĖS PAŽANGOS STEBĖJIMAS, FIKSAVIMAS 
 

5. Individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarka:  

5.1. kiekvienas 5–3g klasės mokinys pildo individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo formą (1 

priedas) bei mokinio asmeninės pažangos stebėjimo lapą (2 priedas);  

5.2. kiekvieno dalyko mokytojas pildo vaiko individualios pažangos (VIP) stebėjimo ir fiksavimo 

formą, patalpintą office.com platformos Linkuvos gimnazijos vidiniame puslapyje; 

5.3. 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);  

5.4. 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;  

5.5. 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;  

5.6. mokinių atostogų (rudens ir pavasario) metu dalykų mokytojai ir klasės auklėtojas tėvams 

teikia individualias konsultacijas apie mokinio asmeninę pažangą;  

5.7. du kartus per metus (po signalinių pusmečių) organizuojami MVGK posėdžiai mokiniams, 

turintiems mokymosi, elgesio ir lankomumo problemų;  

5.8. baigiantis mokslo metams 2, 4, 6, 8 klasių auklėtojai kartu su mokiniu ir jo tėvais aptaria 

mokymosi pasiekimų rezultatus.  

6. Rekomenduojama dalyko mokytojams:  

6.1. daugiau dėmesio skirti įsivertinimui pamokoje, išėjus temą, pasibaigus pusmečiui;  

6.2. vesti mokinio pasiekimų aplanką.  

 

III SKYRIUS 

PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMAS 

 

7. Pagalbos mokiniui teikimo modelis:  

7.1. Administracija:  

7.1.1. organizuoja klasėje dirbančių mokytojų pasitarimus;  

7.1.2. organizuoja MVGK posėdžius;  

7.1.3. veda individualius pokalbius su mokymosi ir elgesio sunkumų turinčiais mokiniais, 

dalyvaujant klasės auklėtojui ir dalyko mokytojui; 

7.1.4. sudaro sąlygas mokiniui, laikinai negalinčiam dirbti su visais klasėje, mokytis kitoje 

aplinkoje; 

7.1.5. koordinuoja trumpalaikių ir ilgalaikių konsultacijų organizavimą, jų tvarkaraščio sudarymą. 

7.2. Klasių auklėtojai:  

7.2.1. bendradarbiauja su dalykų mokytojais, stebint mokinio individualią pažangą;  

7.2.2. aptaria su mokiniu jo individualią pažangą;  

7.2.3. dalyvauja įvairiuose svarstymuose;  

7.2.4. teikia informaciją apie mokinį;  

7.2.5. informuoja tėvus.  

7.3. Mokytojai:  

  7.3.1. koreguoja mokinio mokymąsi pamokos metu, pritaiko užduotis pagal mokinio gebėjimus; 

  7.3.2. mokymo metodus ir priemones taiko, atsižvelgiant į mokinių mokymosi stilių, gebėjimus, 

darbo tempą; 

  7.3.3. pamokos metu organizuoja mokinių pagalbą kitiems mokiniams; 

  7.3.4. suteikia galimybę gabiems mokiniams giliau nagrinėti mokomąją medžiagą, rengtis 

olimpiadoms ir konkursams; 



7.3.5. du kartus per mokslo metus aptaria kartu su mokiniais individualios pažangos siekimą;  

7.3.6. bendradarbiauja su klasės auklėtojais ir tėvais;  

7.3.7. bendradarbiauja su mokiniams pagalbą teikiančiais specialistais: specialiuoju pedagogu, 

logopedu, psichologu, mokytojo padėjėju, socialiniu pedagogu.  

7.4. Kiti specialistai:  

7.4.1. teikia pagalbą dalykų mokytojams ir klasių auklėtojams;  

7.4.2. bendradarbiauja su mokinių tėvais;  

7.4.3. teikia grįžtamąją informaciją apie mokinį.  

7.5. Mokinys, šeima:  

7.5.1. mokinys vykdo individualios pažangos siekimo planą;  

7.5.2. reikalui esant dalyvauja VGK posėdžiuose;  

7.5.3. šeima domisi rezultatais, įsipareigoja padėti;  

7.5.4. tėvai 1–2 kartus per mokslo metus lankosi mokykloje.  

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

8. Individualios pažangos veiklą vykdo klasių auklėtojai, mokytojai.  

9. Veiklos kontrolę vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui.  

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 priedas 

20  –20  m.m.  ......... klasės mokinio(-ės) ..................................................................................... 

 

ASMENINĖS PAŽANGOS STEBĖJIMAS IR FIKSAVIMAS 

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.   

6. _________________________ 

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. ___________________________ 

 

Tėvų parašas ...................................... 

 

 

 Planuojami 

 I pusm. 

rezultatai 

(rugsėjo 

mėn.) 

Signalinis 

(lapkričio 

mėn.) 

I pusm. 

 

(sausio 

mėn.) 

Kaita 

 

↓↑ 

Planuojami 

II pusm. 

rezultatai 

(vasario 

mėn.) 

Signalinis 

(balandžio 

mėn.) 

II pusm. 

 

(birželio 

mėn.) 

Kaita 

 

↓↑ 

Metinis 

įvertinimas 

Tikyba / Etika          

Lietuvių kalba                    

Anglų kalba                    

Rusų kalba                    

Prancūzų kalba          

Matematika                    

Ekonomika          

Inform. techn.                    

Biologija          

Fizika                    

Chemija                    

Gamta ir 

žmogus 

         

Geografija                    

Istorija                    

Piliet. ugd.                    

Dailė                    

Muzika                    

Šokis          

Technologijos                    

Fizinis ugd.                    

Žmogaus sauga                   



2 priedas 

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

Metai                

Klasė                

Laikotarpis  I  II  M  I  II  M  I  II  M  I  II  M  I  II  M  I  II  M  I  II  M  

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                                            

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                                            

 

 

 



 


