
PATVIRTINTA 
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos 

direktoriaus 2018 m. spalio 1d. 
įsakymu Nr. V-14 

(redakcija 2021-03-26 įsak. Nr. V- 69) 

 

 

TRAKŲ R. LENTVARIO MOTIEJAUS ŠIMELIONIO GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO, ANALIZAVIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių individualios pažangos 

stebėjimo, fiksavimo, analizavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos 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. 

2. Aprašo paskirtis – nustatyti individualios mokinių pažangos stebėjimo, fiksavimo, 

analizavimo ir pagalbos mokiniui vykdymo būdus ir formas, apibrėžti administracijos, klasės 

auklėtojų, mokytojų, mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) funkcijas. 

3. Tikslai: 

3.1. padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei; 

3.2. priimti rezultatų analize pagrįstus sprendimus siekiant mokinio ir gimnazijos pažangos. 

4. Uždaviniai: 

4.1. padėti mokiniui pažinti save, atrasti savo stipriąsias ir tobulintinas puses, įvertinti savo 

pasiekimų lygmenį, kelti ugdymosi tikslus; 

4.2. fiksuoti (kaupti) informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą; 

4.3. įžvelgti mokinio ugdymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas, diferencijuoti ir 

individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus, padedančius mokiniui pasiekti pažangą; 

4.4. suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi, pažangą, 

stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir gimnazijos; 

4.5. analizuoti kiekvieno mokinio individualią pažangą pamokose ir popamokinėje veikloje, 

plėtoti bendrąsias kompetencijas; 

4.6. teikti mokiniui savalaikę mokymosi pagalbą. 
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II SKYRIUS 

INDIVIDUALIOS MOKINIŲ PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO, ANALIZĖS, 

INFORMAVIMO VYKDYMAS  

 

5. Siekiant užtikrinti efektyvų individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo, analizės 

organizavimą, į procesą įtraukiamas mokinys, tėvai (globėjai, rūpintojai), dalykų mokytojai, klasės 

auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai, administracija. 

 Mokinys stebi, fiksuoja ir analizuoja savo individualią pažangą: 

1.1. mokslo metų pradžioje įsivertina pagal metinio trimestro rezultatus ir kelia tikslus 

trimestro tobulėjimui (2 priedas); 

1.2. po trimestro  įsivertina  mokymąsi, dalyvavimą neformaliojo ugdymo veiklose, 

socialinius įgūdžius (1 priedas); 

1.3. asmeninio tobulėjimo planą aptaria su tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dalyko 

mokytoju; 

1.4. asmeninės pažangos įsivertinimo, tobulinimo, planavimo ir pasiekimų stebėsenos 

dokumentus laiko klasės srauto diske; 

1.5. siekia asmeninio tobulėjimo tikslų; 

1.6. numatytais laikotarpiais fiksuoja mokymosi pasiekimų rezultatus ir matuoja. 

Klasės auklėtojas organizuoja individualios pažangos stebėjimą, fiksavimą ir analizę: 

2.1 po trimestro  padeda mokiniui įsivertinti nuostatas ir pastangas (1 priedas); 

2.2. su mokiniu aptaria trimestro rezultatus, padeda jam sudaryti asmeninio tobulėjimo 

planą, kelia tikslus ir bendrina dokumentą su dalyko mokytoju (2 priedas); 

2.3 su asmeninio tobulėjimo planu supažindina mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus); 

2.4 teikia direktoriaus pavaduotojui ugdymui trimestro ataskaitą; 

2.5 nuolat stebi mokinio mokymosi rezultatus, lankomumą, pagyrimus/pastabas, 

individualiuose pokalbiuose su mokiniu aptaria, kaip sekasi siekti asmeninio tobulėjimo plane 

numatytų tikslų; 

2.6 du kartus per metus (per rudens ir žiemos) mokinių atostogas moderuoja klasės 

aptarimą su klasėje dirbančiais dalykų mokytojais (3 priedas); 

2.7 spalio, vasario ir balandžio  mėnesių pabaigoje su mokiniu aptaria signalinius 

trimestrus mokymosi pasiekimus, pagalbos poreikį (4 priedas); 

2.8 skatina mokinį siekti pažangos, įvertina jo pastangas; 

2.9 bendradarbiauja su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais); 
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2.10 bendradarbiauja su kitais mokinį mokančiais mokytojais, pagalbos mokiniui 

specialistais. 

Dalyko mokytojas organizuoja dalyko individualios pažangos stebėjimą, fiksavimą ir stebėjimą (5-

11 priedas): 

3.1 kaupia numatytus metodinėje grupėje mokinio atsiskaitomuosius darbus (kontrolinius 

darbus, nacionalinių mokinių pasiekimų profilius, PUPP rezultatus ir profilius ir kt.); 

3.2 juos analizuoja ir aptaria su mokiniu įsivertinimo rezultatus,  kaupia diske; 

3.3 ugdo mokinio savivaldžio mokymosi kompetenciją (2 priedas); 

3.4 bendradarbiauja su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), teikia informaciją tėvų 

dienose; 

3.5 bendradarbiauja su kitais mokinį mokančiais mokytojais srautų aptarime, pagalbos 

mokiniui specialistais; 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) bendradarbiauja skatinant individualią vaiko pažangą: 

4.1 mokslo metų pradžioje pagal galimybes padeda vaikui sudaryti asmeninio tobulėjimo planą 

ar susipažįsta su planu ir aptaria jį su vaiku (2 priedas); 

4.2 trimestro/metų pabaigoje aptaria pasiektus rezultatus; 

4.3 nuolat stebi vaiko pažangą, skatina jį siekti asmeninių tobulėjimo tikslų; 

4.4 bendradarbiauja su klasės auklėtoju, dalykų mokytojais. 

Administracija organizuoja individualios mokinio pažangos stebėjimą, fiksavimą, analizavimą: 

5.1 vykdo individualios mokinio pažangos stebėjimo ir fiksavimo stebėseną, signalinio  

trimestro aptarimą; 

5.2 planuoja pažangos stebėjimo rezultatų aptarimą Mokytojų tarybos posėdžiuose bei 

koncentrų susirinkimuose; 

5.3 inicijuoja stebėjimo rezultatais grįstų sprendimų priėmimą mokinių pasiekimams 

gerinti ir pažangai skatinti bei jų kontrolę; 

5.4 sudaro sąlygas mokytojams tobulinti kvalifikaciją mokinių individualios pažangos  

  stebėjimo ir analizavimo srityje; 

5.6 skatina mokinius gimnazijos numatyta tvarka. 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

6. Mokinio individualios pažangos stebėjimo duomenys fiksuojami nuo atskiros ugdymo 

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

iki pabaigos; 
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7. Mokinio individualios pažangos stebėjimo duomenys naudojami gimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimui, mokinių poreikių tenkinimui, palankios ugdymui(si) edukacinės aplinkos kūrimui. 

____________________ 

  



5 
 

1 priedas 

202_ - 202_m. m.______ klasės mokinio ________________________________________ 

Mokinio asmeninės pažangos  ĮSIVERTINIMO LAPAS  

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

Eil.
Nr. 

Vertinimo kriterijus 
Data Pastabos 

Gruodis Kovas Birželis  

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 mokymąsi.     

6. Savarankiškai gebu atlikti daugumą užduočių.     

7. Nevėluoju į pamokas, laiku atsiskaitau už atliktus 
darbus. 

    

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

    

Neformalus ugdymas 
1. Laisvalaikiu lankausi teatre/koncerte/ 

kine/parodoje/renginyje. 
    

2. Lankau būrelį (sporto, muzikos, dailės ir pan. 
mokyklas). 

    

3. Dalyvauju įvairiuose mokyklos ir klasės 
renginiuose. 

    

4. Dalyvauju konkursuose, olimpiadose, varžybose.            

5. Laisvalaikiu skaitau knygas.     

6. Laisvalaikiu sportuoju, žaidžiu aktyvius žaidimus.     

7. Esu kūrybingas, man patinka ką nors kurti, piešti, 
konstruoti. 

    

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.     
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2 priedas 
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3 priedas 
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4 priedas 

___ klasės signalinių trimestrų rezultatai ir jų analizė 
 

 
Aukštesniuoju lygiu mokosi 

 
Nepasiekią patenkinamo lygio mokiniai 

 
Pastabos 

 

Mėnuo iki I 
trimestro 

 
 
 
 
 
 
    

Mėnuo iki 
II trimestro 

 
 
 
 
 
 
    

Mėnuo iki 
III 

trimestro 
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5 priedas 

   

Užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių, prancūzų) pažangos fiksavimo lentelė 

  

 
_____klasės mokinio________________(dalyko ) įsivertinimas 

   

      
  

  Kalbėjimas Skaitymas Rašymas/Gramatika Klausymas Motyvacija 

Aktyvus dalyvavimas 

pamokoje 

1 trimestras           
  

2 trimestras           
  

3 trimestras           
  

0-niekada/blogai,  1-retai/vidutiniškai, 2-dažnai/gerai, 3-visada arba labai dažnai/ labai gerai 
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6 priedas 

5-6  kl. mokin..... ............................................................................................................................. ......... 
 

Lietuvių kalbos ir literatūros dalyko pažangos fiksavimo lentelė 
 

2020-2021 m.m. 
Trimestrai 1 2 3 

Skaitymas ir suvokimas 

Teksto skaitymas be klaidų    

Teksto suvokimo užduotys    

Mokymasis atmintinai    

Užklasinis skaitymas    

Rašymas 

Nurašymas be klaidų    

Savarankiškas užduočių atlikimas    

Kontroliniai darbai    

Rašiniai (rašinėliai, atpasakojimai)    

Kalbėjimas ir klausymas 

Kalbu taisyklingai (teisingai ištariu žodžius, nevartoju kitų kalbų žodžių)    

Sugebu atidžiai klausyti    

                                                                  Kita veikla  

Kūrybiniai darbai    

Dalyvavimas konkursuose    

 

 
7 - 8..kl. mokin..... ...................................................................................................................................... 
 

Lietuvių kalbos ir literatūros dalyko pažangos fiksavimo lentelė 
 

2020-2021 m.m. 

Trimestrai 1 2 3 

Skaitymas ir suvokimas 

Teksto suvokimo užduotys    

Literatūros teorija    

Užklasinis skaitymas    

Mokymasis atmintinai    

Rašymas 

Diktantai    

Atpasakojimai, rašiniai, kitų žanrų tekstai    
Savarankiškas užduočių atlikimas    

    

Kalbėjimas ir klausymas 

Diskusija    

Tyrimas ir jo pristatymas, pranešimai    

Kita veikla  

Projektiniai, kūrybiniai darbai    

Dalyvavimas olimpiadose, konkursuose    
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I-II kl. mokin..... ...................................................................................................................................... 

Lietuvių kalbos ir literatūros dalyko pažangos fiksavimo lentelė 
 

2020-2021 m.m. 

Trimestrai 1 2 3 

Skaitymas ir suvokimas 

Literatūros kūrinius  susieju su istoriniu ir kultūriniu kontekstu.    

Suprantu teksto esmę, teksto visumą ir detales (vaizduojamąjį pasaulį), moku 
vertinti veikėjų nuomones, pažiūras. 

   

Atpažįstu, gebu paaiškinti ir tikslingai vartoju menines raiškos priemones.    

Per trimestrą esu perskaitęs/ čiusi ne mažiau kaip keturias meniškai 
vertingas, skirtingų žanrų knygas iš 9–10 klasei rekomenduojamų kūrinių ir 
pasirinktų savarankiškai. 

   

Rašymas 

Gebu kurti įvairių tipų ir žanrų tekstus (rašinius, gyvenimo aprašymą, 
prašymą ir pan.).  

   

Gebu taikyti visas rašybos taisykles, kurdamas tekstą laikausi taisyklingos 
lietuvių kalbos rašybos reikalavimų. 

   

Gebu taikyti visas privalomąsias vientisinių ir sudėtinių sakinių skyrybos 
taisykles.  Taisyklingai skiriu tiesioginę kalbą. 

   

Kalbėjimas ir klausymas 

Kalbėdamas laikausi bendrinės kalbos normų ir viešojo bendravimo etikos.    

Savarankiškai parengiu pranešimą su vaizdine medžiaga iš tiriamųjų kalbos 
arba literatūros darbų. 

   

 
III-IV kl. mokin..... ........................................................................................................... ........................... 
 

Lietuvių kalbos ir literatūros dalyko pažangos fiksavimo lentelė 
 

2020-2021 m.m. 

Trimestrai 1 2 3 

Skaitymas ir suvokimas 

Pateikiu skirtingų žanrų ir įvairių epochų lietuvių bei užsienio literatūros 
kūrinių pavyzdžių ir susieju juos su istoriniu ir kultūriniu kontekstu. 

   

Suprantu teksto esmę, teksto visumą ir detales (vaizduojamąjį pasaulį), moku 
vertinti veikėjų nuomones, pažiūras. 

   

Atpažįstu, gebu paaiškinti ir tikslingai vartoju meninės raiškos priemones.    

Per trimestrą esu perskaitęs/ čiusi visus privalomus nagrinėjamų autorių 
kūrinius. 

   

Rašymas 

Gebu kurti literatūrinį ir samprotavimo rašinį, tikslingai remiuosi įvairiais 
kontekstais. 

   

Rašydamas laikausi žanro reikalavimų, tinkamai komponuoju ir tekstą , ir 
pastraipas. 

   

Gebu taikyti visas rašybos, privalomąsias skyrybos ir  gramatikos taisykles.     

Kalbėjimas ir klausymas 

Kalbėdamas laikausi bendrinės kalbos normų ir viešojo bendravimo etikos.    

Savarankiškai parengiu pranešimą su vaizdine medžiaga pasirinkta tema.    
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7 priedas 

Istorijos dalyko pažangos  fiksavimo lentelė 
 

I-II klasių mokiniams. 

 

….............klasės mokinio............................istorijos įsivertinimas 

 

Istorijos dalyko pažangos fiksavimo lentelė 2020-2021 m. m. 
 

 I trimestras II trimestras III trimestras 

Istorijos raidos supratimas    

Žinau nagrinėjamo laikotarpio istorijos faktus    

Žinau to laikotarpio istorines asmenybes    

Suvokiu, kaip keitėsi žmonių gyvenimas bėgant 
laikui 

   

Orientavimasis istoriniame laike ir erdvėje    

Išdėstau istorijos laikotarpius chronologine seka    

Žinau svarbiausias istorines datas    

Galiu parodyti žemėlapyje vietas, kur vyko 

istoriniai įvykiai 

   

Istorijos tyrimas ir interpretavimas    

Suvokiu skaitomą tekstą vadovėlyje ir kituose 

istorijos šaltiniuose 

   

Galiu atsakyti į klausimus remdamasis 
istoriniais šaltiniais 

   

Skiriu, kur pateikiami istoriniai faktai, o kur 

nuomonė 

   

Galiu paaiškinti istorinių įvykių priežastis ir 
padarinius 

   

Istorinio supratimo raiška    

Galiu savo žodžiais pateikti istorinį pasakojimą    

Galiu savo nuomonę pagrįsti istoriniais 

argumentais 

   

Tinkamai vartoju istorijos sąvokas    

Galiu istorijos žiniomis pasiremti kitose 

pamokose 
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III-IV kl. mokiniams 

….............klasės mokinio...........................istorijos įsivertinimas 
 

Istorijos dalyko pažangos fiksavimo lentelė 2020-2021 m. m. 

 I trimestras II trimestras III trimestras 

Istorijos raidos supratimas    

Žinau nagrinėjamo laikotarpio istorijos faktus    

Žinau to laikotarpio istorines asmenybes    

Suvokiu, kaip keitėsi žmonių gyvenimas bėgant 
laikui 

   

Orientavimasis istoriniame laike ir erdvėje    

Išdėstau istorijos laikotarpius chronologine seka    

Žinau svarbiausias istorines datas    

Galiu parodyti žemėlapyje vietas, kur vyko 

istoriniai įvykiai 

   

Istorijos tyrimas ir interpretavimas    

Suvokiu skaitomą tekstą vadovėlyje ir kituose 

istorijos šaltiniuose 

   

Galiu atsakyti į klausimus remdamasis 

istoriniais šaltiniais 

   

Skiriu, kur pateikiami istoriniai faktai, o kur 

nuomonė 

   

Galiu paaiškinti istorinių įvykių priežastis ir 

padarinius 

   

Istorinio supratimo raiška    

Galiu savo žodžiais pateikti istorinį pasakojimą    

Galiu savo nuomonę pagrįsti istoriniais 

argumentais 

   

Tinkamai vartoju istorijos sąvokas    

Galiu istorijos žiniomis pasiremti kitose 

pamokose 

   

 

Įsivertinimo 

taškai 
Reikšmės 

0 nieko nemoku 

1 moku pusę 

2 moku daugiau nei pusę 

3 moku atlikti viską 
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8 priedas 

Geografijos dalyko pažangos fiksavimo lentelė 
 

I-IV klasių mokiniams. 

 
….............klasės mokinio............................geografijos įsivertinimas 

 

Geografijos dalyko pažangos fiksavimo lentelė 2020-2021 m. m. 

Veiklos sritys I trimestras II trimestras III trimestras 

Orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje    

Moku orientuotis geografinėje aplinkoje.    

Moku orientuotis vietovės planuose ir žemėlapiuose.    

Suvokiu vietovės planuose ir žemėlapiuose esančius 

objektus. 
 

   

Geografinės informacijos skaitymas 

 

   

Moku skaityti, analizuoti ir suvokiu geografinės 
informacijos šaltinius. 

   

Kritiškai vertinu ir interpretuoju  geografinės informacijos 

šaltinius. 

   

Sugebu perteikti geografinę informaciją rašytine, vaizdine 

ir garsine forma. 

   

Regionų pažinimo raiška    

Pažįstu Lietuvos geografines sąlygas.    

Pažįstu pasaulio regionų geografines sąlygas.    

Suvokiu gamtinės aplinkos reiškinius ir dėsningumus.    
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Įsivertinimo 

taškai 

Reikšmės 

0 nieko nemoku 

1 moku pusę 

2 moku daugiau nei pusę 

3 moku atlikti viską 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Suvokiu visuomeninės aplinkos reiškinius ir 
dėsningumus. 

   

Aplinkos pažinimas ir tyrimai    

Moku atlikti įvairius geografinius aplinkos stebėjimus ir 
tyrimus. 

   

Gebu atlikti įvairius matavimus ir skaičiavimus.    

Tinkamai vartoju geografijos sąvokas.    

Darau išvadas ir vertinu gautus rezultatus.    
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9 priedas 

      

      

Matematikos ir informacinių technologijų, dorinio, menų, technologijų,  žmogaus saugos, psichologijos, 

fizinio ugdymo, istorijos 5-8kl., geografijos 6-8 kl. dalyko pažangos fiksavimo lentelė 

 

      

 _____klasės mokinio_____(dalyko ) įsivertinimas  

      

  
Teorinės 

žinios 
Praktinis žinių 

taikymas 

Aktyvus 
dalyvavimas 

pamokoje 
Motyvacija 

 

1 trimestras     
 

2 trimestras     
 

3 trimestras     
 

      

      

 0 niekada 

 1 retai 

 2 dažnai 

 3 labai dažnai 
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10 priedas 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOLOGIJA 

Mokinio pažangos stebėjimo aprašas 

 

 

                .......................... kl.mokinio (ės) .................................................. 

 

                  Biologijos supratimo ir žinių įgūdžius šiuo metu įsivertinčiau: 

 

 I  

trimestras 

II  

trimestras 

III 

trimestras 

Vartoju reikiamas sąvokas    

Gebu išsikelti darbo tikslus    

Gebu  suformuluoti hipotezę    

Suplanuoju ir atlieku tyrimą, pateikiu 

rezultatus ir išvadas 

   

Suprantu grafinę informaciją    

Suvokiu biologinių procesų esmę ir gebu 

juos paaiškinti 

   

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su kiekvienu mokiniu aptariamos biologijos dalykinės kompetencijos, jo darbo klaidos ir 

patariama, kur reiktų įdėti daugiau pastangų, aptariamos ir įsivertinimos bendrosios 

kompetencijos. Ir numatomi tolesni jo asmeninės pažangos žingsniai. Įsivertinimas: 0 (nieko 

nemoku),1 (moku < nei pusę), 3 (moku > nei pusę), 4 (moku atlikti viską). 
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11 priedas 

 

 

                                                          FIZIKA IR CHEMIJA 

Mokinio pažangos stebėjimo aprašas 

 

 

                           .......................... kl.mokinio (ės) .................................................. 

 

                        Fizikos supratimo ir žinių įgūdžius šiuo metu įsivertinčiau: 

 

 I 

 trimestras 

II  

trimestras 

III 

trimestras 

Vartoju reikiamas sąvokas    

 Tikslingai naudoju apibūdinimus ir 

apibrėžimus 

   

Suprantu fizikines ir chemines teorijas ir 

reiškinius  

   

Teisingai žymiu fizikinius ir cheminius 

dydžius 

   

 Tikslingai naudoju matavimo vienetus    

Skaitau uždavinio sąlygas, užrašau 

uždavinio sprendimą  

   

Taikau fizikinius dėsnius spręsdamas 

užduotis ir atlikdamas praktikos darbus 

   

Pertvarkau formules, gebu rasi nežinomąjį    

Nagrinėju, brėžiu grafikus    

Gebu suformuluoti hipotezę     

Atlieku tyrimą, pateikiu išvadas ir 

apibendrinimą 

   

                

               

 

Su kiekvienu mokiniu aptariamos fizikos arba (chemijos) dalykinės kompetencijos, jo darbo 

klaidos ir patariama, kur reiktų įdėti daugiau pastangų. Aptariamos ir įsivertinimos bendrosios 

kompetencijos. Ir numatomi tolesni jo asmeninės pažangos žingsniai. Įsivertinimas: 0 (nieko 

nemoku), 1 (moku < nei pusę), 2 (moku pusę), 3 (moku > nei pusę), 4 (moku atlikti viską). 
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 Mokinys Klasės vadovas Dalyko mokytojas Tėvai/globėjai Administracija 

1 priedas Pildo po trimestro Aptaria po trimestro  Susipažįsta po trimestro Vykdo stebėseną 

2 priedas Pildo rugsėjį ir po 
trimestrų 

Aptaria  rugsėjį ir po 
trimestrų 

Konsultuoja po trimestro 
kaip siekti tikslo 

Susipažįsta po trimestro Vykdo stebėseną 

3 priedas  Moderuoja aptarimą 
lapkričio/vasario 
mėnesiais 

Pildo lapkričio/vasario 
mėnesiais 

 Inicijuoja aptarimą 
lapkričio/vasario 
mėnesiais 

4 priedas  Perengia bei aptaria   Informuojami apie 
rezultatus 

Analizuoja, skiria  
pagalbą 

5-11 priedai Pildo po trimestro  Aptaria po trimestro Aptaria per tėvų dienas, 
susirinkimus 

Vykdo stebėseną 

 

PRITARTA:  

Mokytojų tarybos posėdžio 2021-03-25 protokolo Nr. 4 nutarimu 
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