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VILNIAUS ŽALIAKALNIO DARŽELIO - MOKYKLOS 

MOKINIŲ ASMENINĖS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO IR 

VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo tvarkos aprašas (toliau - 

aprašas) reglamentuoja mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo tvarką 

mokykloje. Dokumentas parengtas, remiantis  Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo 

programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. 

balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. 

gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija) (su vėlesniais pakeitimais), Pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 

2. Aprašo tikslas – siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos per tam tikrą laiką, 

atsižvelgiant į mokymosi startą bei asmenines raidos galimybes, mokiniui optimalų tempą ir 

bendrosiose ugdymo programose numatytus reikalavimus. 

3. Uždaviniai: 

3.1.padėti mokiniui pažinti save, stebėti, apmąstyti ir adekvačiai įsivertinti savo pažangą, 

nusistatyti nesėkmių priežastis ir planuoti tolimesnį mokymąsi; 

3.2. stiprinti tėvų (globėjų, rūpintojų) 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 IR FIKSAVIMAS 

 4. Asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarka:  

 4.1. Mokinys: 

 4.1.1. kiekvieno pusmečio pradžioje (rugsėjo, sausio mėn.) išsikelia ilgalaikius 

mokymosi tikslus ateinančiam mokymosi laikotarpiui, su klasės vadovu aptaria, kaip sieks 

numatytų rezultatų;  

 4.1.2.pildo asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo formą (aprašo 1 - 2 priedai); 

kiekvienos temos / skyriaus pabaigoje kartu su dalyko mokytoju aptaria, analizuoja sėkmes ir 

nesėkmes, planuoja tolimesnį mokymąsi; 

  4.1.3.pusmečio pabaigoje įsivertina ir su klasės vadovu aptaria, kaip pavyko pasiekti 

numatytų ilgalaikių mokymosi tikslų. 

 

 



  4.2.Mokytojas: 

  4.2.1. per pirmąją savo dalyko pamoką rugsėjo mėnesį mokinius supažindina su 

mokymosi pasiekimų informacijos kaupimo ir jos fiksavimo sistema, aptaria vertinimo kriterijus, 

metodus ir formas; 

  4.2.2. kiekvienos temos / skyriaus pabaigoje kartu su mokiniais aptaria, analizuoja 

sėkmes ir nesėkmes, planuoja tolimesnį mokymąsi; 

  4.2.3. pasibaigus pusmečiui (trimestrui), įvertinęs mokinio pasiekimus nepatenkinamu 

lygiu, „np“, direktoriaus pavaduotojui ugdymui pateikia nepatenkinamo įvertinimo analizę pagal 

patvirtintą formą; 

  4.3. Klasės vadovas: 

 4.3.1. kiekvieno pusmečio pradžioje (rugsėjo, sausio mėn.) su mokiniais aptaria jų 

išsikeltus ilgalaikius mokymosi tikslus ateinančiam mokymosi laikotarpiui, aptaria, kaip sieks 

numatytų rezultatų; 

 4.3.2. kartą per mėnesį klasės valandėlės metu atlieka mokinių individualios pažangos 

analizę, peržiūri auklėtinių mokymosi rezultatus, lankomumo ataskaitas, pagyrimus / pastabas, ir su 

mokiniais aptaria, kaip sekasi siekti numatytų asmeninės pažangos  rezultatų.  

 4.3.3. organizuoja individualius pokalbius su klasėje dirbančiais mokytojais (pagal 

poreikį), mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) (pagal poreikį) ir aptaria mokinių mokymosi 

sėkmes, nesėkmes, elgesio, lankomumo problemas, pagalbos mokiniui teikimo formas ir galimybes; 

 4.3.4. analizuoja fiksuotą individualią mokinių pažangą, su ja supažindina mokinius ir 

jų tėvus (globėjus, rūpintojus), pateikia siūlymus dėl individualių pažangos gerinimo strategijų.  

 4.4. Administracija: 

 4.4.1. organizuoja, klasėje dirbančių mokytojų pasitarimus dėl mokinių asmeninės 

pažangos užtikrinimo ir pateikia siūlymus dėl individualių pažangos gerinimo strategijų; 

 4.4.2. organizuoja mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdžius dėl pagalbos mokiniui 

suteikimo, užtikrinant individualią mokinio pažangą; 

 4.4.3. veda individualius pokalbius su mokymosi ir elgesio sunkumų turinčiais 

mokiniais, dalyvaujant klasės auklėtojui, dalyko mokytojui, mokinio tėvams (globėjams, 

rūpintojams). 

 4.5.Pagalbos mokiniui specialistai: 

 4.5.1. padeda mokiniams nusistatyti mokymosi nesėkmių priežastis ir įveikti mokymosi 

sunkumus; 

 4.5.2.. teikia pagalbą dalykų mokytojams ir klasių vadovams, siekiant užtikrinti  

mokinių asmeninę pažangą; 

 4.5.3. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), teikia informaciją apie 

pagalbos būdus mokiniui mokymosi sunkumams įveikti namuose; 

 4.5.4. mokyklos psichologas nustato kiekvienam mokiniui mokymosi stilius ir teikia 

rekomendacijas dalykų mokytojams. 

 4.6. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai): 

 4.6.1. domisi vaiko asmeninės pažangos rezultatais, reikalui esant padeda juos 

įgyvendinti; 

 4.6.2. ne mažiau kaip 1-2 kartus per mokslo metus lankosi mokykloje, bendradarbiauja 

su klasės vadovu ir dėstančiais mokytojais, aptaria vaiko asmeninės pažangos rezultatus ir jų 

gerinimo galimybes; 

 4.6.3. pagal poreikį dalyvauja vaiko gerovės komisijos posėdžiuose. 

 

 

 



III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

5. Pasiekimų anketas, asmeninės pažangos planus ir kitą informaciją mokinys kaupia 

savo pasiekimų aplanke. 

6. Klasės auklėtojai I pusmečio ir mokslo metų pabaigoje direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui pateikia informaciją, kiek mokinių klasėje lyginant praėjusių metų metinį ir pirmą bei 

pirmą ir antrą pusmetį padarė mokymosi pažangą bei siūlo didžiausią pažangą klasėje padariusį 

mokinį paskatinimui. 

7. Veiklos kontrolę vykdo mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktorius. 
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Vilniaus Žaliakalnio darželio- mokyklos 

Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, 

fiksavimo ir vertinimo tvarkos aprašo 

1 priedas  

 

VILNIAUS ŽALIAKALNIO DARŽELIO - MOKYKLOS 

 

INDIVIDUALIOS PAŽANGOS ĮSIVERTINIMO, SAVISTABOS LAPAS 

201__  - 201__   m. m. 

    1-2 kl. ucz.____________________________________________ 

 

Eil. 

Nr. 
Twierdzenie 

Data 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 

1. Podczas lekcji pracuję          

2. Potrafię pracować samodzielnie          

3. Mam potrzebne przybory szkolne          

4. Szykuję się do lekcji podczas przerw          

5.  Podczas lekcji nie przeszkadzam 

pracować innym 

         

6. Miejsce pracy utrzymuję w porządku          

7. Mam akuratne zeszyty           

8. Omawiam rezultaty testów z rodzicami          

9. Przechowuję testy w teczce          

10. Odpowiednio zachowuję się w szkole          

 

Znaczenie kolorów: 

1. Zielony- wspaniale  

2. Żółty- dobrze  

3. Czerwony- nie udaje się 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, 

fiksavimo ir vertinimo tvarkos aprašo 

2 priedas 

 

 VILNIAUS ŽALIAKALNIO DARŽELIO-MOKYKLOS 

INDIVIDUALIOS PAŽANGOS ĮSIVERTINIMO, SAVISTABOS LAPAS 

 

201 __   - 201 __  m. m. 

3-4 kl.  ucz. _________________________  

 

Ja na lekcjach 

Znaki umowne 

0 – nigdy, 1 – rzadko, 2 – często, 3 – zawsze 

Data 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 

1.  Na lekcjach pracuję          

2.  Pracuję samodzielnie          

3.  Odrabiam lekcje          

4.  Mam wszystkie przyrządy szkolne          

5.   Na przerwach szykuję się do lekcji          

6.  Na lekcji nie przeszkadzam pracować innym          

7.  Na ławce i półce porządek          

8.  Mam akuratne zeszyty          

9.  Omawiam rezultaty testów z rodzicami           

10.  Przechowuję testy w teczce          

 Ja wśród szkolnych kolegów          

1.  Umiem obcować          

2. Dzielę się          

3. Pomagam kolegom z klasy          

4. Jestem tolerancyjny          

5. Potrafię uniknąć konfliktom          

6. Potrafię słuchać, gdy mówią inni          

7. Dołączam się do porządkowania klasy          

8. Wykonuję  powierzone dla mnie obowiązki           

9. Odpowiednio zachowuję się w stołówce          

10. Odpowiednio zachowuję się w szatni          

11. Odpowiednio zachowuję się podczas przerw          

12. Odpowiednio zachowuję się w drodze do domu          

 Moje osiągnięcia          

1. Mowa ojczysta          

2. Język litewski          

3. Matematyka          

4. Poznanie świata          

5. Język angielski          

6. Muzyka          

7. Wychowanie fizyczne          

8. Prace i plastyka          

9. Religia          

 

Zaznacz: zielony- wspaniale, żółty- dobrze,  niebieski- muszę popracować, czerwony- nie 

udaje się 
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