
 

PATVIRTINTA  

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 

direktoriaus 2017-06-15 įsakymu Nr. 1-28 

 

ŠIRVINTŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ ASMENINĖS PAŽANGOS 

STEBĖJIMO, FIKSAVIMO, PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 

  

1. Aprašo paskirtis – nustatyti mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos 

mokiniui teikimo tvarką progimnazijoje.  

2. Tikslai:   

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

stipriąsias ir silpnąsias puses, kelti mokymosi tikslus;   

 stiprinti tėvų ir mokyklos bendradarbiavimą siekiant užtikrinti palankiausias 

vaikams ugdymosi sąlygas;  

 laiku nustatyti iškylančius ugdymosi sunkumus ir numatyti būdus jiems šalinti;  

 nustatyti mokyklos darbo sėkmę, poveikį mokinių ugdymosi pasiekimams ir 

pažangai.  

3. Asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarka:  

3.1. Kiekvienas 5 – 8 klasės mokinys spalio, sausio ir balandžio mėn., pasitaręs su klasės 

auklėtoju, pildo įsivertinimo anketą (priedas Nr.1 arba Nr. 7). 

3.2. Visų mokomųjų dalykų mokytojai ugdymo proceso metu nuolat stebi mokinius, 

pasirinktu būdu (priedai Nr. 2, 3, 4, 5, 6) fiksuoja jų asmeninę pažangą, analizuoja rezultatus ir, 

reikalui esant, juos aptaria individualiai su mokiniu ir tėvais bei kitais pagalbos mokiniui 

specialistais (logopedas, spec. pedagogas, socialinis pedagogas). 

3.3. Turėdamas mokinių užpildytas anketas  dalyko mokytojas organizuoja individualius 

pokalbius su  mokiniais bei jų tėvais, kurių metu aptariamos mokinių mokymosi sėkmės ir 

nesėkmės, savijauta, elgesys,  formuluojami lūkesčiai. 

3.4. Klasės auklėtojas ne rečiau kaip kartą per mėnesį peržiūri auklėtinių mokymosi 

rezultatus, lankomumo ataskaitas, pagyrimus/pastabas ar kitus elgesį fiksuojančius dokumentus ir 

su mokiniu aptaria, kaip sekasi siekti asmeninės pažangos.  

3.5. Trimestro pabaigoje mokiniai įsivertina ir su klasės auklėtoju bei dalykų mokytojais 

aptaria, kaip pavyko pasiekti  įsivertinimo anketoje numatytų tikslų.  

3.6. Pasiekimų įsivertinimo anketą, asmeninės pažangos planus, pažangos diagramas ir kitus 

dokumentus mokinys kaupia savo pasiekimų aplanke.  

3.7. Dorinio ugdymo, menų, technologijų, kūno kultūros, žmogaus saugos mokytojai mokinių 

asmeninę pažangą fiksuoja kas pusmetį. 

4. Rekomenduojama mokinio pasiekimų aplanko struktūra:   

4.1. Asmeninė informacija. Mokinio vardas ir pavardė.  

4.2. Informacija apie mokymosi ir asmeninio tobulėjimo tikslus. Įsivertinimo anketa. 

Asmeninės pažangos diagramos. Karjeros planai.   

4.3. Informacija apie pasiekimus. Metiniai patikrinamieji kontroliniai darbai ar jų rezultatai.  

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) asmeniniai mokinių profiliai. Pažangos 

diagramos. Informacija ir dokumentai, liudijantys mokinio dalyvavimą, laimėjimus įvairiuose 

konkursuose, projektuose, organizacijų ir savanoriškoje veikloje ir pan.  

4.4. Informacija apie specifinius gebėjimus, interesus. Klasės auklėtojų, švietimo pagalbos 

specialistų parengti klausimynai, testai.   

5. Klasės auklėtojai  mokslo metų pabaigoje mokyklos vadovams pateikia informaciją, kiek 

mokinių klasėje, lyginant pirmą ir paskutinį trimestrą, padarė mokymosi pažangą, bei siūlo 

didžiausią pažangą klasėje padariusį mokinį paskatinti.  

6. Pagalbos mokiniui teikimo modelis:  

6.1. Administracija:  



 

• veda individualius pokalbius su mokymosi ir elgesio sunkumų turinčiais mokiniais 

dalyvaujant klasės auklėtojui ir dalyko mokytojui;  

• organizuoja VGK posėdžius; 

• garantuoja švietimo pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams; 

• sudaro sąlygas organizuoti konsultacijas gabiems ir mokymosi sunkumų turintiems 

mokiniams. 

6.2. Klasės auklėtojai:  

• bendradarbiauja su dalykų mokytojais;  

• padeda mokiniui stebėti individualią pažangą;  

• dalyvauja įvairiuose svarstymuose;  

• teikia informaciją apie mokinį tėvams (globėjams) ir mokyklos administracijai.  

6.3. Mokytojai ir kiti specialistai:  

• aptaria individualios pagalbos planą su mokiniais;  

• bendradarbiauja su klasės auklėtojais ir tėvais;  

• specialiųjų poreikių turintiems mokiniams pagalbą teikia logopedas, specialusis 

pedagogas.  

6.4. Mokinys, šeima:  

• šeima domisi rezultatais, įsipareigoja padėti mokiniui mokytis;  

• tėvai 1 – 2 kartus per mokslo metus lankosi mokykloje;  

• pagal poreikį dalyvauja VGK posėdžiuose.  

7. Baigiamosios nuostatos: 

7.1. Asmeninės pažangos veiklą vykdo klasių auklėtojai ir mokytojai, už veiklos vykdymą 

mokslo metų pabaigoje atsiskaito metodinių grupių pirmininkai.  

7.2. Veiklos kontrolę vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

7.3. Asmeninės pažangos stebėjimo tvarkos aprašas gali būti koreguojamas atsižvelgiant į 

naujus patvirtintus dokumentus, reglamentuojančius ugdymo kokybę, mokinių pasiekimų vertinimą, 

vertinimo rezultatų panaudojimą. 

 

_____________ 

 

Aptarta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 

Metodinės tarybos posėdyje 2017-06-15, prot. Nr. 4 

 

  



 

Priedas Nr. 1  

  

ĮSIVERTINIMO ANKETA  
  

_______________________________________     _________                  __________________   

                        (vardas pavardė)                              (klasė)                                        (data)  

  

Nuostatos, gebėjimai, pastangos 

Įsivertink 

balais nuo 

1 iki 10 

Mokinio, tėvų pastabos, komentarai 

1. Suprantu, kodėl svarbu mokytis, kaip tai 

siejasi su mano ateitimi.  

    

2. Esu patenkintas  savo mokymosi 

rezultatais.  

    

3. Pamokose stropiai dirbu, netrukdau 

kitiems.  

    

4. Visada turiu visas pamokai reikalingas 

mokymosi priemones, dėviu uniformą.  

     

5. Laiku ir stropiai atlieku visus namų 

darbus.  

   

6. Nevėluoju į pamokas, nepraleidžiu jų be 

pateisinamos priežasties.  

    

7. Jaučiuosi saugus klasėje, mokykloje, 

palaikau draugiškus santykius su mokiniais, 

mokytojais.  

    

8. Turiu idėjų klasėje, mokykloje ir imuosi 

iniciatyvos joms įgyvendinti.  

    

9. Per pertraukas ir po pamokų elgiuosi 

drausmingai, laikausi tvarkos.  

   

 

 

Mokinio vardas, pavardė, parašas __________________________________________________  

  

  

Klasės auklėtojo vardas, pavardė, parašas ____________________________________________  

  

  

Vieno iš tėvų vardas, pavardė, parašas _______________________________________________ 

  



 

Priedas Nr. 2 

 

ŠIRVINTŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJOS MOKINIO LIETUVIŲ KALBOS 

INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO, VERTINIMO IR ĮSIVERTINIMO LAPAS  

 

(lietuvių kalbos kontroliniai darbai – diktantai, atpasakojimai, rašiniai) 

Vardas, pavardė, klasė...................................................................... 

balai 
 Analizė, išvados, vertinimas, 

įsivertinimas 

10            

9            

8            

7            

6            

5            

4            

3            

2            

1            

Kontrolinio 

darbo Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

Raudona spalva – diktantas, žalia spalva – atpasakojimas, mėlyna spalva – rašinys. 

 

 

Mokinio vardas, pavardė, parašas __________________________________________________  

 

Mokytojo vardas, pavardė, parašas__________________________________________________  

 

Vieno iš tėvų vardas, pavardė, parašas _______________________________________________ 

 

  



 

Priedas Nr. 3 

 

ŠIRVINTŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJOS MOKINIO MATEMATIKOS IR IT 

INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO, VERTINIMO IR ĮSIVERTINIMO LAPAS  

 

Vardas, pavardė, klasė...................................................................... 

 

balai 

10                   

9                   

8                   

7                   

6                   

5                   

4                   

3                   

2                   

1                   

T
em

o
s 

p
av

ad
in

im
as

 

                  

 

 

Mokinio vardas, pavardė, parašas __________________________________________________  

 

Mokytojų vardai, pavardės, parašai__________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________  

 

Vieno iš tėvų vardas, pavardė, parašas _______________________________________________ 

  



 

Priedas Nr. 4 

ŠIRVINTŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJOS MOKINIO UŽSIENIO KALBŲ INDIVIDUALIOS 

PAŽANGOS STEBĖJIMO, VERTINIMO IR ĮSIVERTINIMO LAPAS  

 

           ........................................................................                       ......................................................... 

                      Vardas, pavardė, klasė                                                                     Mokslo metai 

Pažymiai Pasiekimų pokytis 

10                    

9                    

8                    

7                    

6                    

5                    

4                    

3                    

2                    

1                    

 

Vertinamųjų darbų datos  

Data Refleksija 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Mokinio vardas, pavardė, parašas __________________________________________________ 

  

Mokytojų vardai, pavardės, parašai__________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________  

 

Vieno iš tėvų vardas, pavardė, parašas _______________________________________________ 

 

  



 

 

Priedas Nr. 5 

ŠIRVINTŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJOS MOKINIO GAMTOS IR SOCIALINIŲ 

MOKSLŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO, VERTINIMO IR ĮSIVERTINIMO 

LAPAS 

(gamtos mokslų projektinių darbų, eksperimentų, testų, teorinių darbų, kontrolinių darbų) 

 

Vardas, pavardė, klasė...................................................................... 

 

balai 
 Analizė, išvados, vertinimas, 

įsivertinimas 

10            

9            

8            

7            

6            

5            

4            

3            

2            

1            

Darbo 

Nr. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Projektiniai darbai – raudona 

Eksperimentai, bandymai praktiniai darbai – mėlyna 

Testai –žalia 

Teoriniai darbai – geltona 

Kontroliniai darbai – ruda 

 

 

Mokinio vardas, pavardė, parašas ___________________________________________________  

 

Mokytojų vardai, pavardės, parašai__________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________ 

 

Vieno iš tėvų vardas, pavardė, parašas _______________________________________________ 

 

  



 

Priedas Nr. 6 

ŠIRVINTŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJOS MOKINIO DORINIO UGDYMO, MENŲ, 

TECHNOLOGIJŲ, KŪNO KULTŪROS, ŽMOGAUS SAUGOS INDIVIDUALIOS 

PAŽANGOS STEBĖJIMO, VERTINIMO IR ĮSIVERTINIMO LAPAS  (... pusmetis)  

(dorinio ugdymo, menų, technologijų, kūno kultūros, žmogaus saugos metodinė grupė) 

Vardas, pavardė, klasė...................................................................... 

balai 

– 

taškai 

 
Analizė, išvados, vertinimas, 

įsivertinimas 

10            

9            

8            

7            

6            

5            

4            

3            

2            

1            

Darbo 

Nr. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

praktiniai darbai (raudona spalva) 

projektiniai – kūrybiniai darbai (žalia spalva) 

savarankiški darbai (mėlyna spalva) 

užduočių lapai (geltona spalva) 

testai (ruda spalva) 

kiti kontroliniai darbai (pasirinktinai) 

parodos (pasirinktinai) 

 

Mokinio vardas, pavardė, parašas __________________________________________________  

 

Mokytojų vardai, pavardės, parašai__________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________ 

 

Vieno iš tėvų vardas, pavardė, parašas _______________________________________________ 

  



 

Priedas Nr. 7 

  
 _____  klasės mokinio (ės) ___________________________________________________ 

  

ASMENINĖS PAŽANGOS STEBĖSENA  
 

P
la

n
u

o
ja

m
i 

I 

tr
im

. 
re

zu
lt

at
ai

 

S
ig

n
al

in
is

 

I 
tr

im
es

tr
as

 

K
A

IT
A

 

P
la

n
u

o
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m
i 

II
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. 
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u
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S
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m
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K
A
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A

 

P
la

n
u

o
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m
i 

II
I 
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. 
 r

ez
u
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at
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S
ig

n
al

in
is

 

II
I 

tr
im

es
tr

as
 

K
A

IT
A

 

M
E

T
IN

IS
 

Tikyba/Etika                             

Lietuvių kalba                            

Anglų kalba                            

Rusų kalba                            

Vokiečių 

kalba  

                          

Matematika                            

Informacinės 

technologijos  

                          

Fizika                             

Chemija                            

Gamta ir 

žmogus  

                          

Biologija                            

Istorija                            

Geografija                            

Dailė                            

Muzika                            

Technologijos                            

Kūno kultūra                            

Žmogaus 

sauga 

       

Vidurkis        

  

Mokinio vardas, pavardė, parašas __________________________________________________  

  

Klasės auklėtojo vardas, pavardė, parašas ____________________________________________  

  

Vieno iš tėvų vardas, pavardė, parašas _______________________________________________ 

 

 


