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VILNIAUS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS
5–8 KLASIŲ MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS
STEBĖJIMO APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokinių individualios pažangos stebėjimo aprašas (toliau – Aprašas) parengtas
vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309, Geros
mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio
21 d. įsakymu Nr. V-1308, Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr.ISAK-2433,
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija).
2. Aprašo paskirtis – nusakyti mokinių pažangos stebėjimo tikslus ir uždavinius,
pažangos stebėjimo dalyvių – mokinio, mokinio tėvų, klasės vadovų, dalyko mokytojų, pagalbos
mokiniui specialistų, administracijos – vaidmenis, individualios mokinių pažangos stebėjimo,
fiksavimo ir vertinimo informacijos panaudojimo procedūras.

II. MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
3. Mokinių individualios pažangos stebėjimo tikslas – sudaryti palankias sąlygas
visokeriopai – asmeninei, socialinei, akademinei – mokinio ūgčiai, užtikrinant savalaikę paramą.
4. Mokinių individualios pažangos stebėjimo uždaviniai:
4.1. įgalinti mokinį remiantis sisteminga vertinimo informacija ir teikiama parama
ugdytis savivaldžio mokymosi gebėjimus ir siekti asmeninės, socialinės ir akademinės pažangos;
4.2. stipinti kolektyvias progimnazijos pedagoginių darbuotojų pastangas padėti
mokiniui siekti asmeninės, socialinės ir akademinės pažangos;

4.3. stiprinti kolektyvias progimnazijos pedagoginių darbuotojų ir mokinio tėvų
(globėjų) pastangas siekiant padėti mokiniui siekti asmeninės, socialinės ir akademinės pažangos;
4.4. stiprinti platesniu duomenų spektru grįstą vertinimo kultūrą.

III. MOKINIO INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO IR
DARBO SU VERTINIMO DUOMENIMS MODELIS
5. Vertinimo informacija kaupiama Mokinio individualios pažangos stebėjimo aplanke
(toliau –Aplankas).
6. Aplanke kaupiami:
6.1. akademinių pasiekimų stebėjimo lapai (1 priedas);
6.2. bendrųjų kompetencijų ugdymosi stebėjimo lapai (2 priedas);
6.3. pokalbių, kuriuose svarstoma mokinio individuali pažanga, metu sukurti
susitarimai ir jų įgyvendinimo stebėsena;
6.4. standartizuotų testų rezultatai;
6.5. laisvos formos mokinio tikslų kėlimą, priemonių numatymą ir jų įgyvendinimo
stebėseną rodantys įrašai, refleksijos;
6.6. socialinės veiklos lapai;
6.7. pačių mokinių atrinkti darbai ar kitokio pobūdžio įrodymai, kurie, mokinio
manymu, iliustruoja svarbiausius dalyko ir bendrųjų kompetencijų ugdymosi pasiekimus.
7. Akademinių pasiekimų stebėjimo lapą (1 priedas) pildo pats mokinys.
8. Klasės vadovas, dalykų mokytojai nuolat stebi mokinio akademinių pasiekimų ir
bendrųjų kompetencijų ugdymosi raidą. Bendrųjų kompetencijų ugdymosi raida stebima
vadovaujantis bendrųjų kompetencijų ugdymosi stebėjimo lapu.
9. Bendrųjų kompetencijų ugdymosi stebėjimo lapas pildomas 2 kartus per metus:
pirmą kartą jis užpildomas likus savaitei iki I pusmečio signalinių įvertinimų vedimo, antrą kartą –
likus dviem savaitėms iki mokslo metų pabaigos. Pirmasis aprašą dalyko pamokų metu užpildo pats
mokinys, tada jį pildo dalykų, kuriems skiriamos ne mažiau kaip 3 savaitinės pamokos, ir dalykų,
kuriuose mokiniai mokosi grupėmis ar pogrupiais, mokytojai. Aplanką su savo klasės mokinių aprašų
formomis mokytojų kambaryje, savo langelyje, padeda klasės vadovas. Dalyko mokytojai pildo
aplanką mokytojų kambaryje signalinių pusmečių vedimo savaitę.
10. Mokytojams užpildžius bendrųjų kompetencijų ugdymosi stebėjimo lapą ir išvedus
signalinius pusmečius, įvertinimo informacija apibendrintai aptariama dalyko pamokose, mokiniai
klasės valandėlės metu kartu su klasės vadovu aptaria gautą vertinimo informaciją, susiformuluoja
konkrečius tikslus, padėsiančius gerinti akademinius pasiekimus, sėkmingiau ugdytis bendrąsias

kompetencijas. Mokinio sprendimai ir planuojami veiksmai fiksuojami raštu. Įrašai įsegami į
Aplanką. Iki kito svarstymo mokslo metų pabaigoje vykdoma reguliari išsikeltų tikslų įgyvendinimo
stebėsena ir refleksija, ją organizuoja klasės vadovas.
11. Du kartus per metus – išvedus pirmojo pusmečio signalinius įvertinimus ir birželio
mėnesį –atskirų mokinių individuali pažanga svarstoma išplėstiniame direkciniame posėdyje,
kuriame dalyvauja klasių vadovai, skyrių vedėjai, pagalbos mokiniui specialistai, pagal poreikį –
neigiamus įvertinimus turinčių mokinių dalykų mokytojai. Organizuojami keturi susirinkimai,
kuriuose svarstoma penktų, šeštų, septintų ir aštuntų klasių mokinių signalinių pusmečių ar pusmečių
akademiniai ir bendrųjų kompetencijų ugdymosi rezultatai. Posėdžiuose išsamiai svarstomi atvejai,
kai mokinių rezultatai blogėja, bendrųjų kompetencijų ugdymosi stebėjimo lapų informacija rodo tam
tikras problemas, atkreipiamas dėmesys į tuos atvejus, kai mokiniai galėtų pasiekti aukštesnių
rezultatų, bet nekelia sau tokių tikslų. Šiuos atvejus išanalizavęs Aplanke sukauptą informaciją,
remdamasis nuolatinio auklėtinių stebėjimo patirtimi, pokalbių su tėvais ir dalyko mokytojais
informacija, pristato klasės vadovas. Posėdžio metu susitariama dėl kolektyvių pagalbos mokiniui
priemonių, prireikus įtraukiant pagalbos mokiniui specialistus, skyrių vedėjus. Klasės vadovai
informuoja mokinį ir jo tėvus apie svarstymo rezultatus. Už posėdžių organizavimą ir priimtų
sprendimų įgyvendinimo stebėseną atsakingas pagrindinio ugdymo skyriaus vedėjas.
12. Siekiant užtikrinti intensyvią stebėseną ir savalaikį reagavimą,
12.1. Klasės vadovas:
12.1.1. kartą per mėnesį peržvelgia savo klasės mokymosi rezultatus. Pastebėjęs
blogėjančius mokinio rezultatus klasės vadovas, nelaukdamas signalinių rezultatų svarstymo,
inicijuoja pokalbius su auklėtiniu, dalyko mokytoju, tėvais siekdamas išsiaiškinti rezultatų blogėjimo
priežastis, prireikus inicijuoja mokinio, dalyko mokytojo, mokinio tėvų pokalbius. Rezultatams
negerėjant inicijuojamas mokinio, klasės vadovo, dalyko mokytojo, tėvų ir administracijos atstovo
pokalbis, kuriame numatomos konkrečios priemonės ir atsakomybės, siekiant padėti mokiniui siekti
pažangos. Susitarimų lapas saugomas Aplanke.
12.1.2. ragina mokinio tėvus inicijuoti pokalbius su dalyko mokytoju, jei tėvai
pastebi mokiniui kylančius akademinius ar emocinio pobūdžio sunkumus.
12.1.3. pasirūpina, kad tėvai dukart per metus susipažintų su Aplanke sukaupta
vertinimo informacija.
12.1.4. rūpinasi individualios pažangos svarstymo pokalbiuose priimtų
susitarimų įgyvendinimu.
12.2. Dalyko mokytojas inicijuoja pokalbį su mokiniu, nelaukdamas signalinių
rezultatų svarstymo, jei mokinys du kartus iš eilės gavo neigiamą ar gerokai žemesnį, nei gauna
įprastai, įvertinimą, ar imamos stebėti ryškios bendrųjų kompetencijų ugdymosi problemos. Pokalbio

metu aptariama, ką padarys mokinys ir kokią pagalbą jam gali pasiūlyti mokytojas ar kiti pedagoginiai
darbuotojai. Jei rezultatai negerėja, dalyko mokytojas kreipiasi į klasės vadovą ir svarsto išplėstinio
pokalbio, kuriame dalyvautų mokinio tėvai, administracijos atstovai, reikalingumą.
12.3. pagrindinio ugdymo skyriaus vedėjas koordinuoja pagalbos teikimą ryškių
akademinio ar (ir) bendrųjų kompetencijų ugdymosi sunkumų turintiems mokiniams, vykdo mokinių
daromos pažangos, taikomų priemonių veiksmingumo stebėseną, prireikus inicijuoja papildomus
pokalbius su mokiniu, klasės vadovu, pagalbos mokiniui specialistais, tėvais, kreipiasi į mokyklos
vadovą dėl tikslinės terminuotos pagalbos, kuriai reikalingas papildomas finansavimas, galimybės
svarstymo.
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