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ALYTAUS ,,VOLUNGĖS“ PROGIMNAZIJOS 

MOKINIO  INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO IR FIKSAVIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Aprašo paskirtis – nustatyti mokinių individualios pažangos stebėjimo fiksavimo, gautos 

informacijos analizavimo ir panaudojimo progimnazijoje tvarką. 

2. Mokytojai nuolat stebi mokinių mokymąsi, jų pasiekimus ir daromą pažangą, teikia 

pagalbą siekdami likviduoti mokymosi spragas ar siekdami aukštesnių mokymosi pasiekimų, teikia 

informaciją apie mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, mokymosi pasiekimus, konsultuojasi su 

pagalbos mokiniui specialistais šių mokinių ugdymo klausimais. 

3. Mokinio individualios pažangos vertinimas – tai dabartinių mokinio pasiekimų 

lyginimas su ankstesniais ir daromos pažangos stebėjimas bei pokyčio vertinimas. Pažanga padaryta, jei, 

pasikeitus ugdymo turiniui, įvertinimas lieka tas pats arba yra aukštesnis.  

4. Pamokoje mokinio pažanga matuojama vertinant pamokos uždavinio rezultato atitikimą 

kriterijams. Mokinys pažangą padarė, jei įvykdė pamokos uždavinį. 

5. Klasės (grupės) mokiniai pažangą padarė (mokymas/sis veiksmingas), jei pamokos 

uždavinį (vertinamą pagal kriterijus) įvykdė 70–80 proc. mokinių.  

6. Progimnazijos ugdymo kokybė yra gera, jei 70–80 proc. mokinių daro pažangą. Jei 

pažangos nėra arba ji neatitinka mokinių galimybių, poreikių, progimnazija turi ieškoti naujų 

veiksmingų priemonių (metodų, būdų, formų) pagerinti ugdymo kokybę.  

 

II. MOKINIO INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO, GAUTOS 

INFORMACIJOS ANALIZAVIMO IR PANAUDOJIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

7. Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tikslas: 

7.1. Padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei ir sąmoningai siekti asmeninės ir 

socialinės raidos pažangos. 

8. Mokinio individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo uždaviniai: 

8.1. Padėti mokiniui pažinti save, stebėti, apmąstyti ir valdyti savo mokymąsi, suprasti 

savo stipriąsias ir silpnąsias puses, kelti mokymosi tikslus. 

8.2. Laiku nustatyti iškylančius ugdymosi sunkumus ir numatyti būdus jiems šalinti. 

8.3. Ugdyti mokinių sąmoningumą, pareigingumą, atsakingumą. 

8.4. Stiprinti tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų bendradarbiavimą siekiant užtikrinti 

palankiausias mokiniams ugdymo(si) sąlygas.  

8.5. Nustatyti progimnazijos darbo sėkmę, poveikį mokinių ugdymosi pasiekimams ir 

pažangai. Atkreipti dėmesį į gabiuosius mokinius. 

 

III. MOKINIO INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO FIKSAVIMO TVARKA 

PRADINĖSE KLASĖSE 

 

9. Mokytojų veikla stebint mokinio individualią pažangą: 

9.1. Pildo mokinio asmeninės raidos anketą. 



9.2. Sudaro ir tvarko mokinio pasiekimų aplankus.  

9.3. Tris kartus per mokslo metus individualiai su mokiniais ir jų tėvais aptaria mokinio 

asmeninę pažangą. 

IV. MOKINIO INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO FIKSAVIMO TVARKA 

PAMOKOSE 5–8 KLASĖSE 

10. Mokytojų veikla stebint mokinių individualią pažangą: 

10.1. Dalykų mokytojai padeda mokiniui suplanuoti mokymosi tikslus, stebėti ir fiksuoti 

individualią pažangą.  

10.2. Pastebėjus, kad mokinio pasiekimų lygis yra žemesnis, nei numatyta Pagrindinio 

ugdymo bendrosiose programose ir/ar mokinys nedaro pažangos, atsiradusius mokymosi sunkumus 

aptaria su mokiniu ir mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais). Pildo „Ugdymo pagalbos mokiniui lapą“, 

informaciją pateikia klasės auklėtojui. 

10.3. Po atsiskaitomojo darbo raštu mokytojas mokiniui suteikia galimybę pagerinti  

įvertinimo balą, neišbraukiant pirmą kartą gauto pažymio, jeigu mokinys konsultavosi su dalyko 

mokytoju.   

10.4. Mokytojas likus 3 savaitėms iki I-ojo ir II-ojo pusmečio pabaigos su mokiniais 

aptaria mokymosi pasiekimus, padeda mokiniui planuoti tolesnį mokymąsi. 

10.5. Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, tėvais ir dalykų mokytojais. 

10.6. Dalyvauja įvairiuose mokinio mokymosi pasiekimų ir pažangos aptarimuose, teikia 

informaciją apie mokinį. 

 

V. MOKINIO INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMAS  

KLASĖS AUKLĖTOJO VEIKLOJE 

11. Klasės auklėtojas, gavęs iš dalyko mokytojo informaciją apie atsiradusius mokinio 

mokymosi sunkumus, kalbasi su mokiniu, reikalui esant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), 

bendradarbiauja šalinant mokymosi spragas. 

12. Klasės auklėtojas likus 4 savaitėms iki I-ojo ir II-ojo pusmečio pabaigos su mokiniais 

aptaria mokymosi pasiekimus, stebi padarytą pažangą ir dalyko pamokų lankomumą, esant poreikiui 

bendrauja su dalykų mokytojais ir mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais). 

13. Klasės auklėtojas du kartus per metus aptaria mokymosi pasiekimus su mokiniu ir jo 

tėvais (globėjais, rūpintojais).  

 

VI. INFORMACIJOS ANALIZAVIMAS IR PANAUDOJIMAS 

14. Visas mokinio individualios pažangos fiksavimo formas ir kitus dokumentus mokinys 

kaupia savo pasiekimų aplanke nuo 5 klasės iki progimnazijos baigimo. Aplankas laikomas dalyko 

mokytojų kabinete. 

15. Dalyko mokytojai bendradarbiaudami su klasių auklėtojais, vadovaudamiesi šiuo 

tvarkos aprašu, su mokiniais bei jų tėvais (globėjais, rūpintojais) analizuoja mokinių individualią 

pažangą, daro išvadas ir priima sprendimus. 

16. Klasės auklėtojai mokinių individualios pažangos kaitą apibendrina ir pateikia 

Mokytojų tarybos posėdžiui. 

17. Mokymosi pasiekimai, esant reikalui, analizuojami dalykų mokytojų ir klasės auklėtojų 

metodinių grupių, Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, tėvų susirinkimuose.  



18. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, vadovaudamasis klasių auklėtojų pateiktomis 

ataskaitomis, rengia  mokinių pusmečių, mokslo metų mokymosi pasiekimų ir pažangos analizę ir ją 

pristato mokytojų tarybos posėdžiuose.  

19. Vadovaujantis mokinių mokslo metų mokymosi pasiekimų analize, yra priimami 

sprendimai dėl ugdymo turinio, mokymo metodų ir strategijų, ugdymo proceso planavimo, koregavimo. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Progimnazijos mokytojams, mokiniams ar tėvams pateikus siūlymus, Mokinio individualios 

pažangos stebėjimo ir fiksavimo  tvarkos aprašas, gali būti koreguojamas. 

21. Apraše nustatytų reikalavimų laikymosi prižiūrą vykdo direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui. 
      

 


