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KUPISKIO R. ALIZAVOS PAGRINDINES MOKYKLOS
MOKINIU INDIVIDUALIOS PAZANGOS STEBESENOS TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Alizavos pagrindines mokyklos mokiniq individualios paZangos stebejimo, fiksavimo,

analizavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos apra5as (toliau - Apra5as) parengtas

vadovaujantis Pagrindinio ugdymo progftrmq apraSu, patvirtintu Lietuvos Respublikos

Svietimo irmokslo ministro 2015 m. gruodZio 2l d. isakymuNr. V-1309.

2. ApraSo paskirtis nustatyti individualios mokiniq paZangos stebejimo, fiksavimo,

analizavimo ir pagalbos mokiniui r,ykdymo b[dus ir formas, apibreZli administracijos, klases

aukletojq, mokytojq, mokiniq, tevq (globejq, rupintojq) funkcijas.

3. Tikslai:

3.1. padeti mokiniui mokytis ir brgsti kaip asmenybei;

3.2. priimti rezultatq analize pagristus sprendimus siekiant mokinio ir mokyklos paZangos.

4. Uildaviniai:

4.1. padeti mokiniui palinti save, atrasti savo stipri4sias ir silpn4sias puses, lvertinti savo

pasiekimq lygmeni, kelti ugdymosi tikslus;

4.2. fiksuoti (kaupti) informacij4 apie mokinio mokymosi patirti, pasiekimus ir palang1;

4.3. iZvelgti mokinio ugdymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas, diferencijuoti ir
individualizuoti darb4, parinkti ugdymo turini ir metodus, padedandius mokiniui pasiekti
paLang4;
4.4. suteikti tevams (globejams, r[pintojams) informacijq apie vaiko mokym4si, pfrarrgq,

stiprinti rySius tarp vaiko, tevq (globejq, rupintojq) ir mokyklos;

4.5. analizuoti kiekvieno mokinio individualiE palar;rgq pamokose ir popamokineje

veikloje; pletoti bendr4sias kompetencij as;

4.6. teikti mokiniui savalaikg mokymosi pagalb4.

II SKYRIUS

INDIVIDUALIOS MOKINIU PAZANGOS STEBEJIMO, FIKSAVIMO, ANALIZES,

INFORMAVIMO VYKDYMAS

5. Siekiant uZtikrinti efektyrq individualios paZangos stebejimo ir fiksavimo, analizes

organizavim4, ! proces4 itraukiamas mokinys, tevai (globejai, rupintojai), dalykq mokytojai, klases

aukletoj ai, pagalbos mokiniui specialistai, administracij a.



5.1. Mokinys (5-10 kI.) stebi, fiksuoja ir analizuoja savo individualiqpaZangq:

5.1.1. mokslo metq pradZioje atlieka isivertinimq (1 priedas);

5.1.2. remdamasis isivertinimo rezultatais sudaro asmeninio tobulejimo plan4 Q
priedas);

5.1.3. asmeninio tobulejimo plan4 aptaria su tevais (globejais, rupintojais);

5.1.4. pradeda pildyti individualios paZangos diagram4 (3 priedas);

5.1.5. asmeninds paZangos isivertinimo, tobulinimo, planavimo ir pasiekimq stebesenos

dokumentus laiko mokinio aplanke arba PaZangos stebejimo aplanke pas klases

aukletojq;

5.1.6. siekia asmeninio tobulejimo tikslq;

5.1.7. numatytais laikotarpiais (signalinio pusmedio, pusmedio, mokslo metq pabaigoje)

fiksuoja mokymosi pasiekimq rezultatus ir matuoja kait4 (4 priedas);

5.2. Klas6s auklOtojas organizuoja individualios paZangos stebejim4, fiksavim4 ir analizg:

5.2.1. mokslo metq pradlioje pagal poreiki padeda mokiniui isivertinti nuostatas ir

pastangas (l priedas);

5.2.2. su mokiniu aptaria isivertinimo rezultatus ir pagal poreiki, naudojantis asmeniniq

tikslq kelimo pavyzdZiais (5 priedas), padeda jam sudaryti asmeninio tobulejimo

planQ (2 priedas);

5.2.3. su asmeninio tobulejimo planu pasira5ytinai supaZindina rirokinio tevus (globejus,

rupintojus);

5.2.4. nuolat stebi mokinio mokymosi rezultatus, isivertinima (TAMO dienyne),

lankomum4, pagyrimus/pastabas, individualiuose pokalbiuose su mokiniu aptaria,

kaip sekasi siekti asmeninio tobulejimo plane numatytq tikslq;

5.2.5. gruodZio ir geguZes menesiais su mokiniu aptaria signalinius mokymosi

pasiekimus, pagalbos poreiki ;

5.2.6. pusmedio/metq pabaigoje su mokiniu aptaria mokymosi pasiekimus, pasiekimq

kait4. Su isivertinimu (4 priedas) supaZindina tevus (globejus, mpintojus);

5.2.7. skatina mokini siekti paZangos, ivertina jo pastangas;

5.2.8. bendradarbiauja su mokinio tevais (globejais, rOpintojais);

5.2.g. bendradarbiauja su kitais mokini mokandiais mokytojais, pagalbos mokiniui

specialistais;

5.3. Dalyko mokytojas stebi ir fiksuoja individuali4 mokinio paZang4:

5.3.1. rekomenduojama individualiq mokinio palang1 stebeti atitinkamu bldu (6

priedas);

5.3.2. ugdo mokinio savivaldZio mokymosi kompetencij4;

5.3.3. bendradarbiauja su mokinio tevais (globejais, mpintojais);



5.3.4. bendradarbiauja su kitais mokini mokandiais mokytojais, pagalbos mokiniui

specialistais;

5.4. T6vai (glob6jai, rtrpintojai) bendradarbiauja skatinant individuali4 vaiko paiang4:

5.4.1. mokslo metq pradLioje pagal galimybes padeda vaikui sudaryti asmeninio

tobulejimo planq (5 priedas) ar susipaZista su planu ir aptaria ji su vaiku.

SusipaZinim4 patvirtina para5u;

5.4.2. pusmedio/metq pabaigoje aptaria pasiektus rezultatus, patvirtina tai savo paraSu;

5.4.3. nuolat stebi vaiko pfrang4, skatinaji siekti asmeniniq tobulejimo tikslq;

5.4.4. bendradarbiauja su klases aukletoju, dalykq mokytojais.

5.5. Administracija organizuoja individualios mokinio paZangos stebejim4, fiksavim4,

analizavimq

5.5.1. vykdo individualios mokinio paZangos stebejimo ir fiksavimo stebesen4 GAMO
dienyne);

5.5.2. planuoja paZangos stebejimo rezultatq aptarim4 Mokytojq tarybos posedZiuose;

5.5.3. inicijuoja stebejimo rezultatais g{stq sprendimq priemim4 mokiniq pasiekimams

gerinti ir palangai skatinti;

5.5.4. sudaro sqlygas mokytojams tobulinti kvalifikacij4 mokiniq individualios paZangos

stebejimo ir analizavimo srityje;

5.5.5. skatina mokinius mokyklos Darbo tvarkos taisyklese numatyta tvarka.

III SKYRIUS

PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMAS

6. Mokinio pasiekimus stebi ir analizuoja dalykq mokytojai, klases aukletojas, pagalbos

mokiniui specialistai, administracija, kad bltq laiku suteikta mokymosi pagalba:

6.1. uZ mokymosi pasiekimq gerinimq ir mokymosi pagalbos teikim4 atsakingas direktoriaus

pavaduotojas ugdymui;

6.2. mokymosi pagalbos teikim4 pamokoje ar konsultacijq forma inicijuoja dalyko

mokytoj as, klases aukletojas.

7. Mokymosi pagalba teikiama pagrindinio ugdymo programos mokiniui, kai jo pasiekimq

lygis yra Zemesnis nei numatyta bendrosiose programose:

7.1. kai 5-10 kl. mokinys turi I arba 2 nepatenkinamus ivertinimus i5 eiles, mokymosi

pagalbq teikia mokyoj as individualizuodamas ugdym4 pamokoj e;

7.2. kai 5-10 kl. mokinysturi 3 nepatenkinamus ivertinimus i5 eiles arbapraleidgs daugiau

nei dviejq savaidiq dalyko pamokas, dalyko mokytojas inicijuoja pagalbos teikim4 mokiniui

trumpalaikiq konsultacijq metu.



8. Mokymosi pagalba teikiama gerai ir labai gerai besimokandiam mokiniui:

8.1. kai jo vieno ar dviejq dalykq pasiekimai signalinio pusmedio ivertinimuose yra

Zemesni, klases aukletojas inicijuoja pagalbos teikim4 individualizuojant ugdym4

pamokoje;

8.2. kai mokinys ruo5iasi olimpiadoms, konkursams, dalyko mokytojas inicijuoja pagalbos

teikim4 trumpalaikiq konsultacijq metu.

g. Mokymosi pagalbai teikti gali b[ti pasitelkiami kiti dalykq mokytojai, mokytojo padejejas ir

mokiniai savanoriai (vykdantys socialing veikl4).

10. Pagalbos priemoniq veiksmingumq analizuoja pagalb4 teikiantys mokytojai, klases

aukletojas, pagalbos mokiniui specialistai.

11. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus informuojama mokyklos Vaiko gerovds komisija,

kuri su mokiniu, mokytojais, klasds aukletoju, mokinio tevais (globejais, rupintojais) tariasi del

tolesnds mokymosi pagalbos suteikimo.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Mokinio individualios paZangos stebejimo duomenys klases aukletojo fiksuojami nuo

pagrindinio ugdymo programos (pagrindinio ugdymo I dalies, pagrindinio ugdymo II dalies)

pradZios iki pabaigos (7 priedas);

13. Mokinio individualios paZangos stebejimo duomenys naudojami mokyklos veiklos kokybes

isivertinimui, mokiniq poreikiq tenkinimui, palankios ugdymui(si) edukacines aplinkos klrimui.



Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos mokiniq
individualios mokinio paZangos stebesenos tvarkos apra5o
I priedas

ISIVERTINIMO ANKETA

(vardas ir pavarde) (klase)

Kiekvien4 teigini lsivertink balu nuo I iki 10 (1 isivertink teigini, labiausiai reikalaujanti
tobulinimo, toliau rinkis, kE ivertintum 2, toliau 3, 4, 5, 6,7 ,8,9 ivertink kitus teiginius, l0
isivertink t4 teigini, kuri manai esant Tavo didZiausia stiprybe).

Eil.
Nr. Nuostatos, pastangos

[vertinimas
balais nuo I iki

10

Pastabos

I Suprantu, kodel svarbu mokytis, kaip tai
sieiasi su mano ateitimi.

2 Esu patenkintas savo mokymusi
1J Pamokose stropiai dirbu, netrukdau

kitiems mokiniams.
4 Visada turiu visas pamokai reikalingas

mokymosi priemones.
5 Laiku ir stropiai atlieku visus namq

darbus.
6 Neveluoju ipamokas, nepraleidZiu jq be

pateisinamos prieZasties.

7 Turiu idejq klaseje ir imuosi iniciatyvos
joms igyvendinti.

8 Palaikau draugi5kus santykius su kitais
mokiniais, mokytoiais.

9 Per pertraukas ir po pamokq elgiuosi
drausmingai, laikausi tvarkos.

10 Aktyviai dalyvauju neformaliojo Svietimo
irlar kitoje popamokinej e veikloje.



KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos mokiniq
individualios mokinio paZangos stebesenos tvarkos apra5o
2 priedas

ASMENINIO TOBULEJIMO PLANAS 20....._20..... M. M.

Mokymosi, asmeninio tobulejimo tikslai:
1.

2.

Kaip sieksiu tikslq, k4 pats asmeni5kai darysiu?

Kokios mano stipriosios savybes pades igyvendinti tobulejimo planq?

Kas man gali padeti namuose?

Kodel man svarbu, kad pasiekdiau numatytus tikslus?

Mokinys
(vardas, pavardd, para5as)

Klases aukletojas
(vardas, pavarde, paraSas)

Tevai (globejai, mpintojai)
(vardas, pavard6, para5as)



KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos mokiniq
individualios mokinio paZangos stebdsenos tvarkos apra5o
3 priedas

INDIVIDUALIOS PAZANGOS DIAGRAMA

klases mokinio
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Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos mokiniq
individualios mokinio paiangos steb6senos tvarkos apra5o
4 priedas

MOKYMOST PASTEKTMU STEBESENA 20....._20..... M. M.
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KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos mokiniq
individualios mokinio paZangos stebdsenos tvarkos apraSo
5 priedas

ASMENINIU TIKSLV KELIM O P AVY ZOLIX

Nuostatos,
gebejimai,
pastangos

Galimi tikslai Galimi Zingsniai tikslui pasiekti I5 kur
aukletojas
Zinos, kad
tikslas
pasiektas

l.Suprantu,
kodel svarbu
mokyis, kaip
tai siejasi su
mano
ateitimi.

1. I5siai5kinsiu, kodel
svarbu mokytis visus
dalykus.
2. I5siai5kinsiu,
ar.....dalyko Zinios ir
gebejimai pakankami,
kad galediau sekmingai
mokytis gimnazijoje.
3. ISsiai5kinsiu, kokius
dalykus reikia ypad
gerai mokytis norint
tapti..................

1. Aptarsiu su tevais ateities planus,
tolesnio mokymosi galimybes.
2. PasiruoSiu ir pasisillysiu klases
aukletojui per klases valandelg
organizuoti mokiniq diskusij4, kodel
svarbu mokytis.
3. Karjeros ugdymo valandelese, taip
pat savaranki5kai domesiuosi
profesij oms keliamais reikalavimais.

I5 pokalbio
mokinys

ivardins, kodel
jam svarbu
mokytis

2. Esu
patenkintas
savo
mokymusi.

1. .....pusmetyje turesiu
auk5tesni......

ivertinim4 (ne maZiau
kaip.....).
2. .....pusmetyje savo
bendrq mokymosi
vidurk! pasikelsiu
iki.....
3. Puikiai i5moksiu
daugybos lentelg.
4. I5moksiu be klaidq
linksniuoti
ivardZiuotinius
bldvardZius.
5. Kita.....

1. Tvarkingai ir nuosekliai uZsira5ysiu
s4siuvinyj e matematikos uZdaviniq
sprendim4.
2.Labai gerai i5moksiu uZduotus anglq
kalbos ZodZius.
3. Papra5ysiu teveliq pagalbos ir
i5moksiu sklandZiai skaityti.
4. PapraSysiu mokytojo papildomos
pagalbos ir iSmoksiu tinkamai cituoti
ra5inyje kitq autoriq mintis.
5. Perskaitysiu visus kurinius, apie
kuriuos kalbesime per pamokas.
6. Prie5 kiekvien4 atsiskaitym4 ar
mokydamasis sunkesnes temas
papra5ysiu tevq (broliq, sesery), kad
paklausinetq.
7. Jeigu ko nesuprasiu pamokoje, po
pamokos paklausiu mokyoj o.

8. Po kontrolinio darbo i5siai5kinsiu
savo klaidas ir papra5ysiu mokytojo
papildomai skirti pasitikrinimui
pana5iq uZduodiq.
9. Papra5ysiu mokytojo patarti, kaip
geriau atlikti uZduotis.
10. Papra5ysiu, kad klases draugas
perskaitytq mano darb4 ir pasakytq,
kas gerai, o kas blogai.
1 1. Kai ko nors nesuprasiu, paraSysiu
klausimus

PaZangumo
suvestines

Pokalbiai su
dalykq
mokyojais

PAYYZDZIAT



dienyn4.
12. Atliksiu visus namq darbus.
13. Aptarsiu su mokyoju, kurias
mokymosi spragas ir kaip galediau
likviduoti.
I 4. I5moksiu taisykles.
15. Nuosekliai dirbsiu per pamokas.

3. Pamokose
stropiai dirbu,
netrukdau
kitiems.

1. Stropiai dirbsiu per
pamokas.
2. NegaiSiu laiko
pasiruoSdamas
pamokai.
3. Nesikalbesiu su
draugais per pamokas.
4. Nesinaudosiu
pamokose mobiliuoju
telefonu.

1. Prie5 kiekvien4 pamok4 visas
reikalingas priemones i5siimsiu ir
pasidesiu ant stalo, kad nereiketq gai5ti
laiko per pamok4 ir kad netrukdydiau
kitiems.
2. Pamokoje nesidairysiu i Salis,
nereplikuosiu, neuZsiimsiu kita
pa5aline veikla.
3. Padesiu mokyojui klaseje palaikyti
tvark4 sudrausmindamas netinkamai
besielgiandius mokinius.
4. Jei paieisiu klaseje nustatltas
taisykles, pasiliksiu po pamokos aptarti
savo elgesi su mokytoju.
5. Laikysiuosi mokinio elgesio

TAMO
dienynas
(pastabos/
pagyrimai)

Mokiniq
pasiaiSkinimai

Dalykq
mokytojq
informacija
klases
aukletojui.

4. Visada
turiu visas
reikalingas
mokymosi
priemones.

l. Turesiu visas
pamokoms reikalingas
priemones.

1. I5 vakaro neskubedamas susidesiu
visas pamokoms reikalingas
priemones.
2. Papra5ysiu tevq, kad i5 vakaro man
primintq pasitikrinti, patikrintq, ar
turiu visas pamokoms reikalingas
priemones.

TAMO
dienynas
(pastabos/
pagyrimai)

Dalykq
mokyojq
informacija
klases
aukletojui

5. Laiku ir
stropiai
atlieku visus
namq darbus

1. Laiku ir stropiai
atliksiu visus namq
darbus.

l. Prie5 ruo5damas namq darbus
susitvarkysiu darbo vietE.
2. Ruo5damas namq darbus
neuZsiimsiu kita veikla, pvz.: neZaisiu
kompiuteriu.
3. Pasiruo5imo kontroliniam darbui
neatidesiu paskutinei dienai,
susidarysiu tokiq darbq grafikq ir j!
pasidesiu matomoj e vietoj e.

4. Susiplanuosiu dienos darbus ir
laikysiuosi darbotvarkes.
5. VirS ra5omojo stalo pasikabinsiu
kalendoriq, kuriame pasiZymesiu visus
kontrolinius, atsiskaitomuosius darbus,
ilgalaikes uZduotis.
6. Turesiu atskir4 uZraSq knygutg,
kurioj e ra5ysiu svarbiausius savaitds
darbus. Kai padarysiu darb4, ji
iSbrauksiu.
7. Sunkiausius ir svarbiausius darbus
uZsiraSysiu ant lipniq lapeliq ir

u e e

TAMO
dienynas
(pastabos/
pagyrimai)

Klases
aukletojo
pokalbis su
tevais



8. Padarysiu namq darbus tq padi4
dien4, kai uZdave.
9. Didelius darbus suskirstysiu
maZesniais gabaliukais ir darysiu
paeiliui po truputi.
10. Susitarsiu su mokytojais, kad
dienyne para5ytq pastab4, kai
nepadarysiu namq darbq.
I 1. Jei neb[siu atlikgs namq darbq,
pasiliksiu po pamokq.

1. Neveluosiu i
pamokas.
2. Nepraleisiu pamokq
be pateisinamos
prieZasties.

1. Susiplanuosiu savo dienotvarkg, kad
iSsimiegodiau ir laiku atsikeldiau.
2. Laiku informuosiu klases aukletoj4,
jeigu neblsiu mokykloje.
3. Nebegsiu i5 pamokq.
4. Stengsiuosi laiku pavalgyti, kad
nepaveluodiau i pamokas.
5. I5kart atne5iu pateisinimo lapelius
klases aukletojui.

Lankomumo
ataskaitos

7. Palaikau
draugiSkus
santykius su
mokiniais,
mokytojais.

l. Blsiu draugiSkas su
mokytojais ir
mokiniais.

1. Sveikinsiuosi su mokytojais,
draugais.
2.Per pamokas netrukdysiu draugams
mokytis, mokytojams - dirbti.
3. Padesiu klases draugui, jei jis ko
nors nesuprato.
4. Nesitydiosiu, neiZeidinesiu draugq.
5. Atsipra5ysiu, jei kartais pasielgdiau
netinkamai.

TAMO
dienynas
(pastabos/
pagyrimai)

8. Turiu idejq
klaseje ir
imuosi
iniciatyvos
joms

igyvendinti.

1. Aktyviai dalyvausiu
klases veikloje.
2. Organizuosiu
klaseje.......

l. A}tyviai dalyvausiu klases
renginiuose.
2. Visada dalyvausiu klases
valandelese.

Pateikti
pasiulymai,
organizuoti
renginiai

9. Per
pertraukas ir
po pamokq
elgiuosi
drausmingai,
laikausi
tvarkos.

1. Laikysiuosi mokinio
elgesio taisykliq (arba
kurios nors konkrediai)
per pertraukas, po
pamokq.
2. I5moksiu valdyti
savo emocijas, stres4.

l. PaZeidgs mokinio elgesio
taisyklg,....
2. Paie5kosiu internete informacij os,
kaip i5mokti pasakyti ,,ne" draugams,
kviediantiems par[kyti.
3. PapraSysiu socialinio pedagogo
patarimq, kaip i5mokti valdyti
emocijas.

Mokiniq
pasiaiSkinimai

Pokalbiai su

klases
aukletoju,
socialiniu
pedagogu

10. Aktyviai
dalyvauju
neformaliojo
Svietimo irlar
kitoje
popamokineje
veikloje.

1. Dalyvausiu
..........burelio veikloje.
2. Dalyvausiu
gimnazijos
renginiuose.
3. Atsakingai vykdysiu
socialing veikl4.
4. fsijungsiu i
savanorystds veiklas.

1. Pasirinksiu ir lankysiu bent I blreli
gimnazijoje.
2. Aktyviai dalyvausi gimnazijos
renginiuose, padesiu juos rengti.
3. Socialinei veiklai skirsiu daugiau
laiko, nei numatyta mano klasei.
4. Pasidomesiu savanorystes
galimybemis, pasirinksiu man
tinkamas veiklas.

TAMO
dienynas

6. Neveluoju

ipamokas,
nepraleidZiu
j,+ be
pateisinamos
prieZasties.



Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos mokiniq
individualios mokinio paZangos stebesenos tvarkos apra5o
6 priedas

KLASES MOKINIU INDIVIDUALIOS PAZANGOS (IP) FIKSAVIMAS

(data)

Mokytojas kategorij a dalykas

Eil.
Nr.

Mokinio Vardas
Pavarde

I pusmetis 2 pusmetis

IPL[kestis Rezultatas IP L[kestis Rezultatas IP

Mokytojas
(vardas, pavard0) (paraias)



KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos mokiniq individualios mokinio paZangos stebesenos tvarkos
apraSo 7 priedas

MOKINIO METINIO REZULTATO INDMDUALIOS PAZANGOS (tr) POKyfIU FIKSAyIMO LApAS

Nr
Mokinio vardas,

pavarde

5 6 6 (NMPP) 7 8 8 (NMPP) 8 9 10 PUPP P
I P 2 P M I P 2 P M R S M 1 P 2 P M I P R S M G SC P 2 P M I P 2 P M I P 2 P M L M

ppi prtang4
skaitymas, G
L. k. -lietuviq

Klases aukletojas

nacionaliniai pasiekimq patikrinimo (NP - nepasiektas
pasiekimq patikrinimas,

lygis, PT - lygis, P - lygis, A - lygis),R-ralymas,S-- gamtos mokslai, SC - socialiniai mokslai, pUpp -pagrindinio ugdymo
kalbA M - matematika.

(vardas, pavarde) (para5as)


