
Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos  

direktoriaus 2019 m. gegužės 24 d.  

Įsak. Nr. V-226 

KAUNO R. ŠLIENAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 5-10 KLASIŲ MOKINIŲ 

INDIVIDUALIOS PAŽANGOS (MOKYMOSI, SOCIALINĖS, ASMENINĖS) 

VERTINIMO, ĮSIVERTINIMO IR FIKSAVIMO APRAŠAS  

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS  

1. Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos individualios mokinio pažangos (mokymosi, 

socialinės, asmeninės) (toliau – individualios pažangos) fiksavimo, įsivertinimo ir vertinimo 

aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo 

programas, individualios pažangos (mokymosi, socialinės, asmeninės) vertinimo, 

įsivertinimo, pažangos ir pasiekimų stebėjimo ir analizavimo, informavimo apie mokinių 

pažangą metodus, būdus ir formas tvarką.  

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais 

ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą.   

3. Apraše vartojamos sąvokos:   

• vertinimas – nuolatinis informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus 

kaupimo interpretavimo ir apibendrinimo procesas;  

• įsivertinimas – paties mokinio daromi sprendimai apie daromą pažangą bei pasiekimus;  

• mokymosi pažanga – mokėjimo mokytis gebėjimų teigiamas pokytis;  

• socialinė pažanga – socialinių kompetencijų ugdymo teigiamas pokytis;  

• asmeninė pažanga – gebėjimo pažinti save, objektyviai įvertinti savo polinkius, 

motyvus, sugebėjimus, padėtį bei asmeninio gyvenimo ir karjeros siekius teigiamas 

pokytis.   

4. Individualios pažangos sistemos dalys: mokymosi pažangos vertinimo sistema, socialinės 

pažangos vertinimo sistema, asmeninės pažangos vertinimo sistema.  

II SKYRIUS  

VERTINIMO, ĮSIVERTINIMO IR FIKSAVIMO TIKSLAS  

5. Ugdyti mokinių gebėjimą stebėti, apmąstyti ir valdyti savo mokymąsi, dalyvavimą socialinėje 

veikloje, profesinės karjeros planavimą, priimti sprendimus dėl tolesnių veiksmų stiprinant 

savo mokėjimo mokytis gebėjimus.  

III SKYRIUS  

VERTINIMO, ĮSIVERTINIMO IR FIKSAVIMO UŽDAVINIAI  

6. Nuolat vertinti mokinio individualią pažangą, identifikuoti individualius mokymosi pokyčius, 

analizuoti pasiekimus, atsižvelgiant į lūkesčius (mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų), 

toliau – tėvų).  

7. Planuoti ir koreguoti veiksmus, būtinus mokinių mokymosi pasiekimams gerinti. 

  



IV SKYRIUS 

5-10 KLASIŲ MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS VERTINIMO, ĮSIVERTINIMO  

IR FIKSAVIMO MODELIS  

(Vadovaujamasi Mokinių individualios pažangos stebėjimo tvarka (6 priedas)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS 

ĮRANKIAI  

8. Individualios pažangos įrankiai naudojami tada, kai mokiniai išsikelia mokymosi tikslą, 

numato žingsnius jam pasiekti ir atlieka numatytus darbus ir užduotis.  

Mokinys 

Mokytojas/ klasės vadovas 

Vaiko gerovės komisija 

Administracija 

Mėnesio refleksija Mokinio aplanko pildymas 
Individualūs susitarimai su 

klasės vadovu, mokytoju, 

tėvais 

Pokalbiai mokinys – 

mokinio tėvai – mokytojas 
Rezultatų analizė 

Mokinio individualios 

pažangos vertinimas ir 

fiksavimas 

Pagalbos mokiniui teikimas 

Pokalbiai su mokiniu, 

klasės vadovu, mokytoju 

Visų mokinių individualios 

pažangos pokyčių analizės 

aptarimas, siūlymai veiklai 

koreguoti  

Mokinių sėkmių 

įvertinimas 

Pagalbos mokiniui 

teikimas 

Individualios pagalbos 

mokiniui stebėsena 
Visų mokinių individualios 

pažangos pokyčių analizė 

Siūlymai (VGK) veiklos 

tobulinimui 



9. Individualios pažangos įrankio užduotis – padėti mokiniams nueiti kelią nuo mokymosi tikslo 

iškėlimo, žingsnių tikslui pasiekti numatymo ir veiklos siekiant tikslo link refleksijos.  

 

10. Mokinių individuali pažanga vertinama/įsivertinama naudojant šias priemones: mokinio 

individualų planą (1 priedas), dalyko mėnesio MIP lapą (2 priedas), mėnesio MIP lyginamąją 

analizę pagal dalykus (3 priedas), bendrųjų kompetencijų (įsi)vertinimo lapą (4 priedas), 

socialinės pilietinės veiklos lapą (5 priedas), karjeros planą (pateikia karjeros ugdymo 

koordinatorė iš MUKIS). Visi šie dokumentai kaupiami Mokinio aplanke, išskyrus 2 priedą, 

kuris yra laikomas mokytojo dalykininko. 

11. Mokymosi pažangos įrankis:  

 

  

Esamų pasiekimų 
rezultatų fiksavimas, tikslo 

numatymas

žingsniai tikslui pasiekti 
(uždavinių 

formulavimas tam 
tikram laikotarpiui)

Veikla, įgyvendinant 
tikslą: mokymosi pažanga, 

socialinė pažanga, 
asmeninė pažanga

Pasiektos pažangos 
įrodymų fiksavimas

Įsivertinimas/ refleksija 
(reguliarus mokinių 

pasiekimų matavimas)

Mokinio suformuluotų 
uždavinių ir tikrojo 

rezultato palyginimas

Veiklos koregavimas

Mokytojo 
kaupiamasis 
vertinimas

MIP fiksavimas 
pamokoje 

pasirinktu būdu

Dalyko mėnesio 
MIP lapas 
(2 priedas)

Mėnesio MIP 
lyginamoji analizė 

pagal dalykus 
(3 priedas)

Bendrųjų 
kompetencijų 

(įsi)vertinimo lapas 
(4 priedas)

Individualus 
mokinio planas 

(1 priedas)



 

11.1. Rezultatus su klasės vadovu aptaria ne rečiau kaip kartą per mėnesį.  

12. Socialinės pažangos įrankis:  

 

12.1. Refleksiją mokinys vykdo po kiekvienos veiklos. Rezultatus su klasės vadovu aptaria 

ne rečiau kaip kartą per pusmetį.  

13. Asmeninės pažangos įrankis:  

 
13.1. Rezultatus su klasės vadovu aptaria ne rečiau kaip kartą per metus.  

VI SKYRIUS  

REFLEKSIJA  

14. Visų veiklų įsivertinimas privalomas ir fiksuojamas. 

15. Stebėdamas pažangą, mokinys atsako į šiuos klausimus:  

15.1. Kada ir ką dariau? Kokie būdai pasiteisino?  

15.2. Ko išmokau? Ką man tai reiškia?   

15.3. Kokia nauda man ir kitiems?  

15.4. Kas man pavyko/ nepavyko? Kokios kliūtys iškilo?  

15.5. Kaip galėčiau įveikti kilusias kliūtis? Ką dar reiktų patobulinti, ką reiktų keisti? Ką 

darysiu toliau? Kas man galėtų padėti?  

15.6. Kaip aš jaučiuosi?  

Socialinė pažanga

Kūrybiškumas Veiksmas Pagalba

Socialinė pilietinė veikla 
mokykloje (TAMO dienyne)

Socialinė pilietinė 
savarankiška veikla 

(5 priedas)

Asmeninė 
akademinė 

pažanga

Profesinis 
veiklinimas

Socialinė 
pažanga



Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos  

individualios mokinio pažangos (mokymosi, socialinės, 

asmeninės)  

vertinimo, įsivertinimo ir fiksavimo aprašo 

1 priedas 

MOKINIO INDIVIDUALUS PLANAS 

  

Mokinio stipriosios pusės: 

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

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

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

Mokinio silpnosios pusės: 

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

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

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

Tikslas I pusmečiui ................................................................................................................... 

Kaip aš to sieksiu: 

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

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

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

 

Refleksija: 

Mokinys ............................................................................................................................................ 

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

Klasės vadovas .................................................................................................................................. 

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

Tėvai ................................................................................................................................................. 

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



  



Tikslas II pusmečiui .................................................................................................................. 

Kaip aš to sieksiu: 

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

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

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

 

Refleksija: 

Mokinys ............................................................................................................................................ 

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

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

Klasės vadovas .................................................................................................................................. 

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

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

Tėvai ................................................................................................................................................. 

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

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

 

__________________________mokinio ____pusmečio pasiekimų mokytojų refleksija 

MOKOMASIS  

DALYKAS 

2018/ 

2019 m. 

m. 

2019/2020 

PASIEKIMA

I 

REFLEKSIJA  

M I II M  

     
 

     
 



Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos  

individualios mokinio pažangos (mokymosi, socialinės, 

asmeninės)  

vertinimo, įsivertinimo ir fiksavimo aprašo  

2 priedas 

Mokinio _________________________   dalyko mėnesio lyginamoji analizė 

Pokytis: ↓ nukrito, ↑ pakilo, → nepakito  

Dalyko 

pavadinimas 
 2019-2020 m. m.  

2018-

2019 

m. 

m. M 

09 10  11  12 01 
I 

p. 
02 03 04 05 06 

II 

p. 

 

M 

               

 

Refleksija 

 

Mėnuo Mokinio refleksija 

Kur aš patobulėjau? Ką turiu tobulinti? 

Kaip aš ketinu tobulinti? Kas man gali 

padėti mokykloje? Kas man gali padėti 

namuose? 

Mokytojo refleksija 

Kur patobulėjai? Ką turi tobulinti? 

Pagalba 

Rugsėjis   

Spalis   

Lapkritis   

Gruodis   

Sausis   

Vasaris   

Kovas   

Balandis   

Gegužė   

Birželis   



  



Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos  

individualios mokinio pažangos (mokymosi, socialinės, 

asmeninės)  

vertinimo, įsivertinimo ir fiksavimo aprašo 

3 priedas 

Mokinio _________________________ mėnesio lyginamoji analizė  
             

Dalykai 

2018-

2019 m. 

m. M 

2019-2020 m. m. 

09 10 11 12 01 
I 

p. 
02 03 04 05 06 

II 

p. 
M 

               

             

               

             

               

             

               

             

               

             

               

             

               

             

P. S. Pokytis: ↓ nukrito, ↑ pakilo, → nepakito  

Refleksija 

  

Mėnuo Kur aš patobulėjau? Ką turiu tobulinti? Kaip aš ketinu tobulinti? Kas man gali 

padėti mokykloje? Kas man gali padėti namuose? 

Rugsėjis  

Spalis  

Lapkritis  

Gruodis  

Sausis  

Vasaris  

Kovas  

Balandis  

Gegužė  

Birželis  



Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos  

individualios mokinio pažangos (mokymosi, socialinės, 

asmeninės)  

vertinimo, įsivertinimo ir fiksavimo aprašo 

4 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          

gebu bendradarbiauti, moku išklausyti kalbantįjį           

gebu informaciją tinkamai pateikti kitiems          

naudoju IKT         

Mokėjimo mokytis kompetencija 

mokausi stropiai,  jaučiu atsakomybę už mokymąsi, rezultatus          

pasitikiu savo jėgomis, mokosi savarankiškai           

apmąstau  mokymosi rezultatus, vertinu  pažangą           

gebu mokytis grupėje           

laiku atlieku užduotis       

savarankiškai ieškau, klausiu, tyrinėju, pritaikau, kuriu, 

sprendžiu problemas 

      

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           

dėviu mokyklinę uniformą       

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  

individualios mokinio pažangos (mokymosi, socialinės, 

asmeninės)  

vertinimo, įsivertinimo ir fiksavimo aprašo 

5 priedas  

ŠLIENAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

............ KLASĖS MOKINIO (-ĖS) ............................................................... 

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS APSKAITOS LAPAS 

Veiklos kryptys, veikla 
Valandų 

skaičius 
Data 

Veiklą fiksavęs 

asmuo (vardas, 

pavardė, tel., parašas) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

Klasės vadovas ......................................................................................................... 

 (vardas, pavardė, parašas) 



Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos  

individualios mokinio pažangos (mokymosi, socialinės, 

asmeninės)  

vertinimo, įsivertinimo ir fiksavimo aprašo 

6 priedas  

MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO TVARKA 

Tikslas. Padėti mokiniui bręsti kaip asmenybei. 

Uždaviniai: 

1. Padėti mokiniui pažinti save, kad suvoktų savo silpnąsias ir stipriąsias puses. 

2. Įtraukti mokinį į savo pasiekimų analizę. 

3. Padėti mokytojui pažinti mokinį, nustatant mokinio silpnąsias puses, diferencijuojant 

ir individualizuojant ugdymą. 

5-10 klasių mokinio lygmuo 

4. Mokinys mokosi analizuoti savo pasiekimus. 

5. Ieško būdų pagerinti mokymosi pasiekimų rezultatus. 

Mokytojo lygmuo 

6. Stebi mokinio pažangą individualiais būdais (formuojamuoju ir kt. būdu). 

7. Analizuoja mokinių pusmečių rezultatus, ST rezultatus ir numato priemones mokinių 

individualiai pažangai gerinti. 

8. Paskutinę pusmečio (mokslo metų) pamoką, savo pasirinktu būdu, organizuoja 

mokymosi pasiekimų ir pažangos įsivertinimą, su mokiniu aptaria sėkmes ir nesėkmes, planuoja 

tolesnį mokymąsi. 

9. Kitą mokinių įsivertinimo formą, periodiškumą numato dalyko mokytojas pagal 

poreikį.  

10. Bendrauja su klasės vadovu, į pagalbą kviečiasi pagalbos vaikui specialistus. 

11. Veda konsultacijas, pirmumą teikia mokiniams, kurių pasiekimai yra žemi. 

Klasės vadovo lygmuo 

12. Koordinuoja klasės auklėtinių mokymosi pasiekimų dinamiką, atlieka analizę (1 

priedas). 

13. Analizuoja ir aptaria signalinius pusmečius, kalbasi su mokiniais, mokytojais, tėvais. 

14. Domisi ST rezultatais ir informuoja tėvus. 

15. Į pagalbą (pagal poreikį) kviečiasi pagalbos vaikui specialistus. 

16. Reguliariai ir laiku teikia informaciją tėvams. 

Metodinių grupių lygmuo 

17. Pradinio ir pagrindinio ugdymo grupės analizuoja ST, priima sprendimus (darbo 

priemones) mokinių spragoms likviduoti. 

18. Metodinės grupės analizuoja mokinių mokymosi ir lankomumo rezultatus kiekvieną 

mėnesį ir priima sprendimus pagalbai organizuoti. 

19. Klasės vadovų metodinė grupė analizuoja signalinių pusmečių rezultatus du kartus 

per metus; akademinius pokyčius pagal dalykus kas mėnesį priima sprendimus pagalbai 

organizuoti. 

20. Metodinė taryba analizuoja mokinių pažangumo ir lankomumo rezultatus kartą per 

mėnesį, įvertina situaciją, numato pagalbos teikimo žingsnius. 

21. Mokytojų taryba analizuoja pusmečių aptarimą du kartus per metus. 

22. VGK pagal poreikį organizuoja posėdį, į kurį pasikviečia mokinių, turinčių 

nepatenkinamus pusmetinius įvertinimus, tėvus ir kartu priima sprendimus pasiekimams gerinti. 

Administracijos lygmuo 

23. Dalyvauja metodinių grupių pasitarimuose, metodinės tarybos posėdžiuose. 

24. Esant reikalui, bendrauja su mokiniais, jų tėvais, mokytojais, klasių vadovais. 


