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KAUNO MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOS 

MOKINIŲ UGDYMOSI PAŽANGOS STEBĖJIMO IR FIKSAVIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

1. Aprašo paskirtis – nustatyti mokinių ugdymosi pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarką Kauno 

Martyno Mažvydo progimnazijoje (toliau – progimnazijoje). 

2. Mokinių ugdymosi pažangos stebėjimo ir fiksavimo tikslai: 

2.1. Padėti mokiniui pažinti savo stipriąsias puses, suprasti ugdymosi poreikius, stebėti, apmąstyti, 

ir priimti sprendimus dėl tolesnių mokymosi žingsnių.  

2.2. Stiprinti progimnazijos ir tėvų bendradarbiavimą siekiant sudaryti vaikams palankiausias 

ugdymosi sąlygas bei suteikti būtiną pagalbą. 

2.3. Laiku nustatyti iškylančius ugdymosi sunkumus ir numatyti būdus jiems šalinti. 

3. Mokinio ugdymosi ir pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarka: 

3.1.Visi 1 – 8 klasių mokiniai kiekvieną mokslo metų mėnesio pirmą arba paskutinę savaitę klasės 

valandėlės metu pildo mokinių kompetencijų įsivertinimo lenteles (1 ir 2 priedai). 

3.2. Kiekvieno trimestro ir mokslo metų pabaigoje mokiniai įsivertina savo pažangą, su klasės 

auklėtoju, tėvais aptaria, kaip pavyko pasiekti numatytų tikslų, aptaria, kokių dalyko asmeninės 

pažangos rezultatų sieks, analizuoja sėkmes ir nesėkmes, planuoja tolimesnį mokymąsi, pagalbos 

poreikį. Mokslo metų pabaigoje lentelės apačioje mokiniai parašo išvadas, kaip sekėsi mokytis per 

visus mokslo metus, kokių dalykų žinias turėtų pagilinti ateinančiais mokslo metais (3 priedas). 

3.3. Klasės vadovas nuolat stebi auklėtinių  mokymosi rezultatus, lankomumą, pagyrimus/pastabas, 

komentarus ar kitus elgesį fiksuojančius dokumentus ir su mokiniu aptaria, kaip sekasi siekti 

asmeninės pažangos, numatytų rezultatų. Kilus mokymosi, elgesio, lankomumo problemų gali būti 

priimti nauji susitarimai dėl asmeninės pažangos rezultatų. Esant poreikiui į pokalbį su mokiniu 

kartu gali būti kviečiami dalyko mokytojai, tėvai (globėjai, rūpintojai), pagalbos mokiniui 

specialistai, kreipiamasi į gimnazijos Vaiko gerovės komisiją; 

 

3.4. Kiekvieno mokinio kompetencijų įsivertinimo ir mokinio pažangos įsivertinimo rezultatų 

lentelės pasibaigus mokslo metams saugomos klasės auklėtojo kabinete. 

4. Klasių auklėtojai mokslo metų pabaigoje progimnazijos vadovams pateikia informaciją, kiek 

mokinių klasėje padarė ugdymosi pažangą, bei siūlo didžiausią pažangą klasėje padariusiems 

mokiniams įteikti direktoriaus padėkos raštą. 

Priedai: 



2 

 

 

 

1 priedas – Pradinių klasių mokinių kompetencijų įsivertinimo lentelė. 

2 priedas – 5 – 8 –ų  klasių mokinių kompetencijų įsivertinimo lentelė. 

3 priedas – 1 - 8  klasių mokinių pažangos įsivertinimo rezultatai (6 lapai). 
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