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KLAIPĖDOS ,,VERDENĖS“ PROGIMNAZIJOS  

INDIVIDUALIOS MOKINIO PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ PAMATAVIMO TVARKOS 

APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinio individualios pažangos ir pasiekimų pamatavimo tvarkos aprašas (toliau – 

aprašas) reglamentuoja 1–8 klasių mokinių individualios pažangos ir pasiekimų pamatavimą 

Klaipėdos „Verdenės“  progimnazijoje (toliau – mokykla). 

2. Aprašas suderintas Mokytojų tarybos posėdyje, mokinio pažangos ir pamatavimo 

kriterijai aptarti klasių valandėlių, metodinių grupių susirinkimų metu. 

3. Mokinio pažangos ir pasiekimų pamatavimo tikslai: 

3.1. skatinti kiekvieną mokinį įsivertinti individualią pažangą, apmąstyti sėkmes ir 

tobulintinus dalykus; 

3.2. sudaryti sąlygas mokytojui analizuoti kiekvieno mokinio individualią pažangą 

formaliajame ir neformaliajame ugdyme plėtojant bendrąsias kompetencijas. 

4. Mokinių individualios pažangos ir pasiekimų pamatavimu siekiama ugdyti kritinio 

mąstymo, savivertės gebėjimus: 

4.1. analizuoti lankomumą, mokymosi veiklą ir rezultatus, dalyvavimą neformaliojoje 

veikloje, turimus socialinius įgūdžius, nustatyti sėkmių ir nesėkmių priežastis; 

4.2. planuoti veiklą – numatyti, ką kitą mėnesį, atlikdamas formaliojo ir neformaliojo 

ugdymo veiklas, darys kitaip; 

4.3. priimti sprendimus – remiantis turima patirtimi, keltis naujus asmenybės ugdymo (si) 

tikslus. 

5. Individualūs mokinio pasiekimai ir pažanga nelyginami su kitų mokinių pasiekimais ir 

pažanga. 

II SKYRIUS 

 INDIVIDUALIOS MOKINIO PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ PAMATAVIMO TVARKA  

 

6. Mokslo metų pradžioje su individualios mokinio pažangos ir pasiekimų pamatavimo 

tvarkos aprašu supažindinami mokiniai, tėvai, klasių auklėtojai, dalykų mokytojai. 

7. Ugdymo proceso metu 1–8 klasių pedagogai nuolat stebi mokinį, pasirinktu būdu 

(priedai pridedami) fiksuoja individualią pažangą, analizuoja rezultatus, juos aptaria individualiai su 

mokiniu ir tėvais. 



 

8. 1–4 klasių mokiniai savo kasdienę pažangą pamokose įsivertina „Šviesoforo“ metodu (1 

priedas) ir fiksuoja klasėje sutartu būdu. 

9. 1–4 klasių mokiniai įsivertina diagramose (2–8 priedai), pažymėdami surinktų 

taškų ar padarytų klaidų skaičių. Pasiektą asmeninę pažangą stebi remdamiesi atsiskaitomųjų darbų 

vertinimo lentele (2 priedas). 

10. 1–4 klasių mokinių diagnostiniai rašto darbai ir įsivertinimo diagramos kaupiami 

individualiuose mokinių pažangos stebėjimo ir vertinimo segtuvuose. 

11. 1–4 klasių mokinių tėvai su vaiko pažanga  ar patiriamais mokymosi sunkumais gali 

susipažinti skaitydami įrašus elektroniniame dienyne, peržiūrėdami įrašus pratybų sąsiuviniuose, 

komentarus prie rašto darbų, vartydami vaiko diagnostinių darbų segtuvus, įsivertinimo aplankus, 

individualių pokalbių metu. 

12. Muzikos pamokose 1–4 klasių mokinių pažanga stebima, analizuojant spalvų pokyčius 

įsivertinimo lentelėse (9 priedas). 

13. Užsienio kalbų pamokose apie 2–4 klasių mokinių daromą pažangą ar sunkumus 

informuojama žodžiu arba rašomi trumpi komentarai prie rašto darbų. 

14. 2–4 klasių mokiniai savo kasdienę pažangą, pasiektą užsienio kalbos  pamokose, 

įsivertina „Šviesoforo“ metodu – remdamiesi šviesoforo spalvų apibūdinimais, atitinkama spalva 

nusispalvina langelį lentelėje „My language passport“ (10–14 priedai). 

15. 5–8 klasių mokiniai kiekvieno trimestro pabaigoje, klasės valandėlės metu, padedant 

klasės auklėtojui pildo mokinio individualios pažangos įsivertinimo lapus. Kiekvienas individualiai 

analizuoja pokyčius, įsivertina savo mokymąsi pagal nurodytus vertinimo kriterijus (priedas 1). 

16. 5–8 klasių mokiniai kiekvieno mėnesio pabaigoje, klasės valandėlės metu, padedant 

klasės auklėtojui, vadovaudamiesi pateiktais klausimais pildo mėnesio refleksiją (priedas 2). 

16. 5–8 klasių auklėtojai, atsižvelgdami į iškilusius sunkumus, 1 kartą per mėnesį, 

analizuoja mokinių pažangos ir pasiekimų įsivertinimo lapus, aptaria individualiai su mokiniu ar/ir 

jo tėvais (globėjais, rūpintojais). 

17. Kiekvieno trimestro pabaigoje 5–8 klasių auklėtojai atlieka tarpinę mokinio pažangos ir 

pasiekimų analizę, ieško problemų sprendimų būdų, numato individualios pagalbos kryptis, pagal 

poreikį informuoja Vaiko gerovės komisijos narius, direktoriaus pavaduotojus ugdymui. 

18. 5–8 klasių mokinių individualios mokinio pažangos ir pasiekimų segtuvai laikomi 

klasių auklėtojų kabinetuose. 

19. 5–8 klasių tėvai (globėjai, rūpintojai) apie individualią mokinio pažangą informuojami 

Tėvų dienos metu,  tėvų susirinkimų metu, elektroninio dienyno  sistemoje ar kitu susitartu būdu. 

20. Mokinio individualūs pasiekimai ir pažanga aptariami Mokytojų tarybos posėdžiuose. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Aprašas skelbiamas mokyklos internetiniame tinklalapyje. 

22. Individualios mokinio pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema esant reikalui gali 

būti tobulinama. 

________________________________________ 


