
1 priedas 

 

KAUNO TARPTAUTINĖS GIMNAZIJOS SKYRIAUS  

MOKINIŲ PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO IR ANALIZAVIMO TVARKA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kauno tarptautinės gimnazijos skyriaus mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo bei 

analizavimo tvarka parengta vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. 

įsakymu Nr. V-1309. 

2. Tvarkos paskirtis – nustatyti mokinių pažangos stebėjimo, fiksavimo ir  analizavimo vykdymo 

būdus ir formas, apibrėžti administracijos, klasės vadovų, mokytojų, mokinių, tėvų (globėjų, 

rūpintojų) funkcijas. 

3. Tikslas: 

3.1. padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei, orientuojantis į mokinio asmeninius 

gebėjimus. 

4. Uždaviniai: 

4.1. padėti mokiniui pažinti save, atrasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įvertinti savo 

pasiekimų lygmenį, kelti ugdymosi tikslus; 

4.2. fiksuoti (kaupti) informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą; 

4.3. įžvelgti mokinio ugdymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas, diferencijuoti ir 

individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus, padedančius mokiniui pasiekti pažangą; 

4.4. suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi, pažangą, stiprinti 

ryšius tarp vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir gimnazijos. 

 

II SKYRIUS 

INDIVIDUALIOS MOKINIŲ PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO, ANALIZĖS, 

INFORMAVIMO VYKDYMAS  

 

5. Mokinys(5–8, I-II kl.) stebi, fiksuoja ir analizuoja savo individualią pažangą: 

      5.1. mokslo metų pradžioje atlieka įsivertinimą (1 priedas); 

      5.2. remdamasis įsivertinimo rezultatais sudaro asmeninį sėkmės planą (2 priedas); 

      5.3. sėkmės planą aptaria su tėvais (globėjais, rūpintojais), dalykų mokytojais; 

      5.4. kiekvieną trimestrą pildo asmeninį sėkmės planą; 

      5.5. trimestro pradžioje ir pabaigoje, mokslo metų pabaigoje fiksuoja mokymosi pasiekimų 

rezultatus ir analizuoja, padedamas mokytojų ir tėvų, numato tolimesnius ugdymosi tikslus; 



      5.1.6 asmeninės pažangos įsivertinimo, sėkmės planą ir pasiekimų stebėsenos dokumentus laiko 

Pažangos stebėjimo aplanke; 

6. Klasės vadovas organizuoja  mokinių  pažangos stebėjimą, fiksavimą ir analizę: 

6.1. mokslo metų pradžioje pagal poreikį padeda mokiniui įsivertinti nuostatas ir pastangas (1 

priedas); 

6.2. su mokiniu aptaria įsivertinimo rezultatus ir padeda jam sudaryti asmeninį sėkmės planą (2 

priedas); 

6.3. nuolat stebi mokinio mokymosi rezultatus, lankomumą, pagyrimus/pastabas, individualiuose 

pokalbiuose su mokiniu aptaria, kaip sekasi siekti asmeninio sėkmės plane numatytų tikslų; 

6.4. trimestro/metų pabaigoje su mokiniu ir tėvais aptaria mokymosi pasiekimus, individualią 

pažangą, asmeninio tobulėjimo įsivertinimą, padeda numatyti tolimesnius ugdymo(si) 

uždavinius; 

6.5. Kiekvieną mėnesį VGK pirmininkui teikia mokinių lankomumo ataskaitas, informuoja apie 

mokiniams iškilusias mokymosi problemas, teikia prašymus dėl specialistų pagalbos. 

6.6. Trimestrų ir metų pabaigoje teikia ataskaitas apie mokinių pasiekimus direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui bei Mokytojų tarybos posėdyje. 

6.7. skatina mokinį siekti pažangos, įvertina jo pastangas; 

6.8. bendradarbiauja su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), kiekvieną mėnesį stebi, Kaip 

mokinių tėvai, globėjai, rūpintojai prisijungia prie elektroninio TAMO dienyno, iškilus 

poreikiui teikia tėvams, globėjams, rūpintojams popierinę TAMO dienyno ataskaitą apie 

mokinio pasiekimus; 

6.9. bendradarbiauja su kitais mokinį mokančiais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais. 

7. Dalyko mokytojas stebi ir fiksuoja mokinių pažangą elektroniniame TAMO dienyne: 

7.1.  mokinių pažangą aptaria  mokytojų metodinėje grupėje kartą per trimestrą; 

7.2. bendradarbiauja su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), dalyvauja tėvų susirinkimuose; 

7.3. bendradarbiauja su kitais mokinį mokančiais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, 

dalyvauja VGK, skyriaus mokytojų, Mokytojų tarybos posėdžiuose; 

7.4. dalyko mokytojas stebi mokinio, klasės pažangą fiksuoja ją lapuose „Mokinio asmeninė 

pažanga mokslo metais“, „Dalyko mokslo metų pažangumas“, „Dalyko pažangumo 

palyginimas“, „Mokinio dalyko pažangos stebėjimas nuo 5 iki 10 kl.“ 

7.5. mokinių pažangos stebėjimo rezultatus mokytojas panaudoja planuodamas ugdymo turinį, 

sudarydamas ilgalaikius ir trumpalaikius planus numato skiriamų valandų skaičių dalyko 

temoms.  

8. Tėvai (globėjai, rūpintojai) bendradarbiauja skatinant individualią vaiko pažangą: 

8.1. mokslo metų pradžioje pagal galimybes padeda vaikui sudaryti asmeninį sėkmės planą  ar 

susipažįsta su planu ir aptaria jį su vaiku. Susipažinimą patvirtina parašu; 



8.2. trimestro/metų pabaigoje aptaria pasiektus rezultatus, pasirašo popierinėse elektroninio 

dienyno TAMO mokinio laikotarpio pasiekimų ataskaitose; 

8.3. nuolat stebi vaiko pažangą, skatina jį siekti asmeninių sėkmės tikslų, aprūpina mokymosi 

priemonėmis, užtikrina, kad vaikas lankytų pamokas; 

8.4. bendradarbiauja su klasės auklėtoju, dalykų mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, lanko 

tėvų susirinkimus. 

9. Administracija organizuoja mokinių pažangos stebėjimą, fiksavimą, analizavimą: 

9.1. vykdo mokinių pažangos stebėjimo ir fiksavimo stebėseną; 

9.2. planuoja pažangos stebėjimo rezultatų aptarimą Mokytojų tarybos, vaiko gerovės komisijos 

posėdžiuose; 

9.3. inicijuoja stebėjimo rezultatais grįstų sprendimų priėmimą mokinių pasiekimams gerinti ir 

pažangai skatinti; 

9.4. sudaro sąlygas mokytojams tobulinti kvalifikaciją mokinių individualios pažangos stebėjimo ir 

analizavimo srityje; 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. Mokinių pažangos stebėjimo duomenys naudojami gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimui, 

ugdymo turinio planavimui,  palankios ugdymui(-si) edukacinės aplinkos kūrimui. 

____________________ 



KAUNO TARPTAUTINĖ GIMNAZIJA 

 

MANO SĖKMĖS PLANAS 
20     m. ....................... mėn .............d. 

 

Aš................................................................................ . Mokausi .....................klasėje  

20    /20      m.m.  man silpniau sekėsi šie dalykai:  
 

1. ..........................................................................................  

2. ........................................................................................  

3. .........................................................................................  

4. .......................................................................................  

5. ........................................................................................  

 

Taip atsitiko, nes..........................................................................................................................  

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

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

Mano tikslas I trimestrą 

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

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

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

Kad man sektųsi, turėčiau ..............................................................................................................  

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

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

 

Kas ir kokią pagalbą galėtų man suteikti.........................................................................................  

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

……………………………………………………………………………………………………. 

Mėnuo Man pavyko, nes Man nepavyko, nes 

Rugsėjis  

 

  

Spalis  

 

  

Lapkritis  

 

  

 

Mokinys .............................................................. ....................................... (vardas pavardė) (parašas) 

Mokinio tėvai ..................................................................... ...................................... (globėjai) (vardas        

pavardė)  (parašas) 

Dalyko mokytojas .......................................................................... (vardas        pavardė)  (parašas) 

Kuruojantis vadovas .......................................................................... (vardas pavardė)  (parašas)                 

 

  



ĮSIVERTINIMO ANKETA 

________________________________  __________ 

(vardas ir pavardė)  (klasė) 

 

Eil. 

Nr. Nuostatos, pastangos 

Įvertinimas 

balais nuo 1 iki 

10 

Pastabos 

1 Suprantu, kodėl svarbu mokytis, kaip tai 

siejasi su mano ateitimi. 

  

2 Esu patenkintas savo mokymusi.   

3 Pamokose stropiai dirbu, netrukdau 

kitiems mokiniams. 

  

4 Visada turiu visas pamokai reikalingas 

mokymosi priemones. 

  

5 Laiku ir stropiai atlieku visus namų 

darbus. 

  

6 Nevėluoju į pamokas, nepraleidžiu jų be 

pateisinamos priežasties. 

  

7 Turiu idėjų klasėje ir imuosi iniciatyvos 

joms įgyvendinti. 

  

8 Bendradarbiauja su kitais mokiniais, 

mokytojais pamokose. 

  

 

Kiekvieną teiginį įsivertink balu nuo 1 iki 10 (1 įsivertink teiginį, labiausiai reikalaujantį 

tobulinimo, toliau rinkis, ką įvertintum 2, toliau 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 įvertink kitus teiginius, 10 įsivertink 

tą teiginį, kurį manai esant Tavo didžiausia stiprybe). 

____________________ 

 

 

 

 

 



KAUNO TARPTAUTINĖ GIMNAZIJA 

PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUS 

 

..................................................... (dalyko) PAŽANGUMAS 

20....../20.....M. M. 

 

Nr. Klasė/mokinių 

skaičius 

1 trimestras 

Klasės vidurkis  

2 trimestras 

Klasės vidurkis 

3 trimestras 

Klasės vidurkis 

Metinis 

Klasės vidurkis 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.          

 Viso:     

 Skyriaus vidurkis           

 

 

20....../20.... M. M. ........................................... (dalyko) PAŽANGUMO PALYGINIMAS 

SU 20..../20.... M. M.  

 

Nr. Klasė/mokinių 

skaičius 

1 trimestras 

Klasės vidurkis 

2 trimestra  

Klasės vidurkis 

3 trimestras 

Klasės vidurkis 

Metinis 

Klasės vidurkis 

 20..../20.... 

20..../20..... 
20..../20.... 

20..../20..... 
20..../20.... 

20..../20..... 
20..../20.... 

20..../20..... 
20..../20.... 

20..../20..... 

1.            

2.      

3.           

4.      

 5.       

6.           

7.           

 Viso:     

 Skyriaus vidurkis     

 

......................................... (dalyko) mokytojas(a)           ............................................................                                                                                                                   

 

 



KAUNO TARPTAUTINĖ GIMNAZIJA 

PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUS 

 

 

 

............................................................... (dalyko) PAŽANGUMAS 

20......./20....... M. M. 

 

Nr. Klasė 1 trimestras 

Klasės 

vidurkis 

2 trimestras 

Klasės 

vidurkis  

3 trimestras 

Klasės 

vidurkis 

Metinis 

Klasės 

vidurkis 

NMPP 

Surinktų 

taškų vidurkis 

PUPP  

Surinktų taškų 

vidurkis 

Apibendrinamasis 

testas 

Pastabos 

1.           

2.             

3.            

4.          

5.          

6.          

7.          

 Skyriaus 

vidurkis 

        

 

 

............................................. (dalyko) mokytojas (a)                                                             ................................................................................ 

  



KAUNO TARPTAUTINĖ GIMNAZIJA 

PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUS 

 

MOKINIO ASMENINĖ PAŽANGA 

................................................. (dalykas) 

20...../20...... m. m. 

...... klasė 

Nr. Mokinys/trimestras 1 trim. 

Vidurkis 

2 trim. 

Vidurkis 

3 trim. 

Vidurkis 

Metinis 

Vidurkis 

NMPP (PUPP, 

apibendrinamasis 

testas) 

Pastabos 

1.        

2.        

3.        

4.                

5.        

6.            

7.        

8.          

9.            

10.        

11.        

12.        

13.        

 Vidurkis          

 

....................................................... (dalyko) mokytojas(a)                                                              ....................................................................... 

 

  



KAUNO TARPTAUTINĖ GIMNAZIJA 

PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUS 

 

 

MOKINIO ASMENINĖ PAŽANGA 

.............................................................  (dalykas) 

 

Nr.  Mokinio pavardė, 

vardas/klasė, mokslo 

metai 

5 klasė 

2018/2019 
6 klasė 

2019/2020 
NMPP 

2019/2020 
7 klasė 

2020/2021 
8 klasė 

2021/2022 
NMPP 

2021/2022 
9 klasė 

2022/2023 
10 klasė 

2023/2024 
PUPP 

2024/2025 
Pastabos 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

 Klasės vidurkis           

 

 

...................................................... (dalyko) mokytoja(s)                                                               ............................................................................                                                                

  



 


