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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 vadovai, 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 asmeninę pažangą stebi remdamiesi vadovėlių autorių sudaryta 

įsivertinimo ir vertinimo sistema.  



9. 1–4 klasių mokinių diagnostiniai rašto darbai ir įsivertinimo diagramos kaupiami 

individualiuose mokinių pažangos stebėjimo ir vertinimo segtuvuose. 

10. 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. 

11. Kartą per mėnesį klasės valandėlės metu 1–4 klasių vadovai individualiai su mokiniu 

aptaria mėnesio mokymosi pasiekimus, nustato mokymosi sunkumus ir sėkmės priežastis, mokosi 

išsikelti sau tinkamus mokymosi tikslus ir numatyti žingsnius rezultatų gerinimui.  

12. 1–8 klasių mokinių mokymosi pažangos informacija gali būti renkama panaudojant 

virtualias aplinkas.  

              13. 5–8 klasių mokiniai lietuvių kalbos ir literatūros pažangą pamokose įsivertina ir fiksuoja 

mokytojų numatytais vertinimo būdais ir formomis (1 priedas). 

14. 5–8 klasių mokiniai matematikos ir informacinių technologijų pažangą pamokose 

įsivertina ir fiksuoja mokytojų numatytais vertinimo būdais ir formomis (2 priedas). 

15. 5–8 klasių mokiniai užsienio kalbų (anglų, vokiečių, rusų) pažangą pamokose įsivertina 

ir fiksuoja mokytojų numatytais vertinimo būdais ir formomis (3 priedas). 

16. 5–8 klasių mokiniai gamtos ir socialinių mokslų (gamta ir žmogus, biologija, fizika, 

chemija, istorija, žmogaus sauga) pažangą pamokose įsivertina ir fiksuoja mokytojų numatytais 

vertinimo būdais ir formomis (4 priedas). 

 17. 5–8 klasių mokiniai muzikos, technologijų, fizinio, dorinio ugdymo, dailės pažangą 

pamokose įsivertina ir fiksuoja mokytojų numatytais vertinimo būdais ir formomis (5 priedas). 

18. 5–8 klasių mokiniai kiekvieno pusmečio pabaigoje, klasės valandėlės metu, padedant 

klasės vadovui pildo mokinio individualios pažangos įsivertinimo lapus. Kiekvienas individualiai 

analizuoja pokyčius, įsivertina savo mokymąsi pagal nurodytus vertinimo kriterijus (6 priedas).  

19. 5–8 klasių mokiniai kiekvieno mėnesio pabaigoje, klasės valandėlės metu, padedant 

klasės vadovui, vadovaudamiesi pateiktais klausimais pildo mėnesio refleksiją (6 priedas ). 

20. 5–8 klasių vadovai, 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). 

21. Kiekvieno pusmečio pabaigoje 5–8 klasių vadovai 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. 

22. Nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu 5–8 klasių mokiniai pildo mokinio 

individualios pažangos įsivertinimo lapus ir mėnesio refleksiją naudojant Microsoft Teams aplinką.  

23. 5–8 klasių mokinių individualios mokinio pažangos ir pasiekimų segtuvai laikomi klasių 

vadovų kabinetuose, elektroniniu būdu užpildytos formos išsaugomos mokinio Microsoft Teams 

prieigoje. 

24. 5–8 klasių tėvai (globėjai, rūpintojai) apie individualią mokinio pažangą informuojami 

Tėvų dienos metu,  tėvų susirinkimų metu, elektroniniame dienyne ar kitu susitartu būdu. 

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

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

26. Aprašas skelbiamas Mokyklos interneto svetainėje. 



27. Individualios mokinio pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas esant būtinybei gali 

būti tobulinamas. 

 

________________________________________ 


