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KAUNO R. ŠLIENAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

1-4 KLASIŲ MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO IR 

Į(SI)VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I.  BENDROS NUOSTATOS 

 

1. Mokinio individualios pažangos (toliau - MIP) įsivertinimo tvarkos aprašas (toliau 

– aprašas) 

reglamentuoja 1 – 4 klasių mokinių individualios pažangos vertinimo tvarką Kauno r. Šlienavos 

pagrindinėje mokykloje. 

2. Vaiko individualios pažangos į(si)vertinimo tikslai: 

2.1. Skatinti kiekvieną mokinį įsivertinti individualią pažangą, apmąstyti sėkmes ir 

tobulintinus dalykus; 

2.2. Sudaryti sąlygas mokytojui analizuoti kiekvieno mokinio individualią pažangą 

pamokoje ir nepamokinėje veikloje plėtojant bendrąsias kompetencijas. 

3. Mokinių individualios pažangos į(si)vertinimu siekiama ugdyti kritinio 

mąstymo, savivertės gebėjimus: 

3.1. analizuoti mokymosi veiklą ir rezultatus, dalyvavimą neformalioje veikloje, 

turimus socialinius įgūdžius, nustatyti sėkmių ir nesėkmių priežastis; 

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

neformaliojo ugdymo veiklas, mokinys darys kitaip; 

3.3. priimti sprendimus - remiantis turima patirtimi, keltis naujus asmenybės 

ugdymo(si) uždavinius. 

 

 

II. MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMAS IR 

FIKSAVIMAS 

 

4. Asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarka: 

4.4. Mokinys: 

4.4.1. Kas mėnesį pildo asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo formą (priedas 

Nr. 1); 

4.4.2. Asmenines ir socialines kompetencijas įsivertina ir aptaria su tėvais, klasės 

vadovu pusmečio pabaigoje ir fiksuoja bendrųjų kompetencijų į(si)vertinimo lape (priedas Nr. 

2). 

4.4.3. Pasibaigus pusmečiui užpildo individualios pažangos kaitos fiksavimo 

lentelę ir atlieka refleksiją (priedas Nr. 3). 

4.5. Klasės vadovas: 

4.5.1. Nuolat stebi mokinių mokymąsi, elgesį, bendravimą ir bendradarbiavimą su 

klasės 

draugais ir pasirinktu būdu fiksuoja kiekvieno mokinio individualią pažangą. 

4.5.2. Mokymo(si) ir pažangos rezultatus analizuoja ir aptaria su mokinio tėvais 

(globėjais), priešmokyklinio ugd, ir 1-4 klasių mokytojų metodinėje grupėje. 

4.5.3. Pusmečio pabaigoje analizuoja kiekvieno mokinio sėkmes ir nesėkmes, 

planuoja tolimesnį mokymą(si) (priedas Nr. 3), pildo mokinio bendrųjų kompetencijų 

į(si)vertinimo lapą (priedas Nr. 2). 

4.6. Mokinių tėvai (globėjai): 



4.6.1. Nuolat domisi vaiko asmeninės pažangos rezultatais. 

4.6.2. Bendradarbiauja su klasės vadovu ir kitus dalykus dėstančiais mokytojais,  

aptaria vaiko asmeninės pažangos rezultatus ir jų gerinimo galimybes, reikalui esant padeda jas 

įgyvendinti. 

4.6.3. Pasibaigus pusmečiui aptaria su vaiku jo mokymosi sėkmes ir nesėkmes, 

pažangą bei jos kaitą, pildo bendrųjų kompetencijų į(si)vertinimo lapą (priedas Nr. 2) ir pažangos 

kaitos ir refleksijos lapą (priedas Nr. 3).  

 

 

 

III.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

5. Asmeninės pažangos į(si)vertinimo lapus, kitą informaciją (testus, 

baigiamuosius darbus ir kt.) mokiniai kaupia savo individualios pažangos aplanke. 

6. Mokydamiesi vertinti save, mokiniai tobulina kritinio mąstymo įgūdžius, 

analizuoja 

individualią pažangą, numato tolimesnius ugdymo(si) siekius.  

7. Siūlymus dėl MIP lapų pildymo ir mokinių individualios pažangos stebėjimo, 

analizavimo, vertinimo, fiksavimo procedūrų keitimo teikia mokyklos pedagogai, mokiniai, 

tėvai. 

  



Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos 

1-4 klasių mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir į(si)vertinimo tvarkos aprašo 

1 Priedas 

KAUNO R. ŠLIENAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

1-4 KL. MOKINIO INDIVIDUALIOS PAŽANGOS ĮSIVERTINIMO LAPAS 

2018-2019 m. m. 

 

 

Vertinimas: 0 – niekada, 1 – retai,  2 – dažnai,  3– labai dažnai  

Eil.

Nr. 
Vertinimo kriterijus 

Data (mėn.) 

02 03 04 05 

 Mokymasis     

1. Įdėmiai klausausi, aktyviai dalyvauju pamokose.     

2. Visada ir laiku atlieku namų darbus, į pamokas einu 

pasiruošęs. 

    

3. Esu drausmingas, netrukdau kitiems dirbti.     

4. Visada turiu reikiamas priemones.       

5. Apmąstau, kaip galėčiau pagerinti savo mokymąsi.     

6. Savarankiškai gebu atlikti daugumą užduočių.     

7. Nevėluoju į pamokas.      

8. Laiku atsiskaitau už atliktus darbus.     

9. Jei nesiseka mokytis, kreipiuosi į mokytoją ar draugus.     

10. Stengiuosi mokytis, siekiu gerų rezultatų.     

 Neformalus ugdymas     

1. Lankau būrelį (sporto, muzikos, dailės ir pan.).     

2. Aktyviai dalyvauju įvairiuose mokyklos ir klasės 

renginiuose. 

    

3. Dalyvauju konkursuose, olimpiadose, varžybose ar 

akcijose.       

    

4. Laisvalaikiu noriai skaitau knygas.     

5. Noriai sportuoju, žaidžiu aktyvius žaidimus.     

6. Stengiuosi derinti pomėgius ir įsipareigojimus     

 Socialiniai įgūdžiai     

1. Padedu draugams, mokytojams, kitiems žmonėms.       

2. Esu draugiškas, geranoriškas, mandagus.       

3. Siūlau idėjas klasės ir mokyklos veiklai, drąsiai išsakau 

savo nuomonę.        

    

4. Gebu ir mėgstu dirbti komandoje.         

5. Gebu valdyti savo emocijas.     

6. Stengiuosi save pažinti.     

7. Pasitikiu savimi, nebijau klysti.     

8. Lengvai bendrauju.     

9. Man svarbu, kad kiti gerai jaustųsi mokykloje.     

10 Džiaugiuosi savo pasiekimais.     

11. Laikausi mokinio taisyklių.     
 

  



Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos 

1-4 klasių mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir į(si)vertinimo tvarkos aprašo 

2 Priedas 

MOKINIO BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ Į(SI)VERTINIMO LAPAS  

  

Kriterijai 

Vertinimas  

0 – niekada, 1 – retai,   

2 – dažnai,  3– labai dažnai   

I pusmetis II pusmetis 

V T K V T K 

Komunikavimo kompetencija 

aš gebu reikšti mintis, jausmus, išsakyti nuomonę, pasakoti, 

pasidalyti patirtimi  

        

tinkamai bendrauju, atsižvelgiant į tikslą, adresatą bei situaciją          

moku išklausyti kalbantįjį           

gebu informaciją tinkamai pateikti kitiems          

gebu bendradarbiauti          

Mokėjimo mokytis kompetencija 

mokausi stropiai,  jaučiu atsakomybę už mokymąsi, rezultatus          

pasitikiu savo jėgomis, mokosi savarankiškai           

apmąstau  mokymosi rezultatus, vertinu  pažangą           

gebu mokytis grupėje           

Pažinimo kompetencija 

domiuosi naujais dalykais, aktualijomis, supančia aplinka, 

pasauliu; noriu jį pažinti, stebėti, tyrinėti  

        

gebu rasti ir apibendrinti informaciją          

nuosekliai, logiškai, kritiškai mąstau, analizuoju ir sprendžiu 

problemas, darau pagrįstas išvadas  

        

Socialinė kompetencija 

įsitraukiu į bendrą veiklą ir aktyviai dalyvauju joje          

klausiu, prireikus prašau pagalbos, ją priimu, padedu kitiems          

gerbiu kitus, toleruoju kitoniškumą          

prireikus moku spręsti konfliktines situacijas, pasiekti sutarimo           

Iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencija 

mąstau originaliai, keliu naujas idėjas          

aktyviai dalyvauju veikloje, rodau iniciatyvą          

priimu naujoves, išbando naujus dalykus          

Asmeninė kompetencija 

įvertinu savo jėgas, siekiu užsibrėžto tikslo, darbą atlieku iki galo          

gebu veikti atsakingai           

stengiuosi taisytis/keistis/tobulėti reaguodamas į kritiką, pastabas          

valdau emocijas ir jausmus       

atsispiriu neigiamai įtakai       

elgiuosi saugiai, pozityviai, nekenkiu sau, kitiems ir aplinkai       

 

*V – vaiko, T – tėvų, K – klasės vadovo 

 



Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos 

1-4 klasių mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir į(si)vertinimo tvarkos aprašo 

3 Priedas 

MOKINIO INDIVIDUALIOS PAŽANGOS KAITOS FIKSAVIMAS IR REFLEKSIJA 

Eil. 

Nr. 
Dalykas  

Meti 

nis 
(buvęs) 

I 

pus

met

is 

Kaita 

(↑→
↓) 

Siek

iam

ybė  

II 

pus

met

is  

 

Met

inis Kaita 

(↑→↓) 

1. Dorinis ugdymas        

2. Lietuvių k.        

3. Anglų k.        

4. Matematika        

5. Pasaulio paž.        

6. Muzika        

7. Dailė/technologijos        

8. Kūno kultūra        

* Pažanga ↑ - pakilo, → - nekito, ↓- nukrito. 

REFLEKSIJA 

Kas sekėsi geriausiai? Kas nepasisekė? Ką daryti, kad kitą kartą pasisektų? 

Atsižvelgti į  1 ir 2 priedų  į(sivertinimo) lapus. 

 

 Mokinys Tėvai Klasės vadovas 

I  

pusm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

II  

pusm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


