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2017–2018 M. M. (2018 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 

 

Įstaigos kodas (įrašykite) 190249696 

Mokyklos pavadinimas (įrašykite) Rokiškio r. Juodupės gimnazija 

Savivaldybė (pasirinkite iš sąrašo) Rokiškio rajono 

Mokyklos savininkas (pasirinkite iš sąrašo) Rokiškio rajono savivaldybė 

Anketą pildo (įrašykite pareigas, vardą, pavardę, darbo el. p., darbo tel.) Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Audronė Rekertienė, el.p. juodupe.gimnazija@gmail.com, tel. 8 (458) 57 323 

 
1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite) 

o 2017–2018 mokslo metai 

o 2018 kalendoriniai metai 

 
2. Kokia metodika vadovaujatės atlikdami įsivertinimą? 

o Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo 

metodika (2016)1; 

o Kita metodika (įrašykite) 

 
3. Remdamiesi 2 klausime nurodyta įsivertinimo metodika, žemiau pateiktoje lentelėje nurodykite po vieną 

tikslų prioritetiškai svarbiausią stiprųjį, silpnąjį ir pasirinktą tobulinti kitais metais, t.y. 2019 metais (2018–

2019 m. m.) rodiklio numerį (rodiklis susideda iš trijų skaičių). Prie kiekvieno nurodyto rodiklio įrašykite 

vieną tikslų jo raktinį žodį, esantį metodikoje šalia rodiklio (pavyzdžiui, rodiklis 2.4.1., jo raktinis žodis 

„Pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys“). 
 

3.1. Įsivertinimo metu surasti stiprieji veiklos aspektai 

3.1.1.  

2.2.1. 

3.1.2.  

Tikėjimas mokinio 

galiomis 

3.1.3.  

Mokytojai tiki mokinio kaip asmenybės augimo ir mokymosi galiomis, padeda 

mokiniams pažinti gabumus ir polinkius, skatina bendrauti, padėti vieni 

kitiems. Tėvai įtraukiami į mokinio mokymosi sėkmių aptarimus. Mokiniai, 

tėvai  vertina teigiamai 

3.2. Įsivertinimo metu surasti silpnieji veiklos aspektai 

3.2.1.  

2.2.2. 

3.2.2.  

Diferencijavimas, 

individualizavimas, 

suasmeninimas 

3.2.3.  

Retai taikomi įvairūs nenuolatiniai mokinių pergrupavimo pagal jų poreikius 

mokymosi būdai. Užduotys nepakankamai diferencijuojamos, 

individualizuojamos ir suasmeninamos. Ugdomoji veikla per mažai susieta su 

gyvenimo praktika, ne visada atitinka mokinių interesus. 

3.3. Nurodykite, kurią veiklą tobulinsite 2019 metais (2018–2019 m. m.) 

3.3.1.  

1.2.1 

3.3.2.  

Optimalumas 

3.3.3. 

Mokiniai ne visada dirba savarankiškai, ne visi moka kelti mokymosi tikslus 

ir jų siekti. Daliai mokinių trūksta mokymosi mokytis kompetencijos. 

Gimnazijoje reikalinga mokymosi pažangos kaupimo ir analizavimo sistema. 

 

1 Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika (LR švietimo ir mokslo ministro 

2016 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. V-267) įsigaliojo nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. 

 

* Pateikdami aprašymus argumentuotai pagrįskite juos duomenimis: įrodymų ir / ar duomenų palyginamaisiais žodžiais, 

mailto:juodupe.gimnazija@gmail.com
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kiekybine išraiška, pavyzdžiui, „...proc. daugiau nei praėjusiais metais“, „padidėjo ... proc. palyginus su...“, „...daugiau 
negu...“, „...didesnis (aukštesnis) nei praėjusiųjų metų vidurkis...“, „dažniau nei...“, „trečdaliu daugiau“ ir pan.). 

 

.4. MOKYKLOS PAŽANGA. Kas mokykloje pagerėjo, kai Jūs tobulinote pasirinktą veiklą 2018 metais 

(2017–2018 m. m.)? Atsakyme remkitės praeitais metais (2017–2018 m. m., 2018 m.) pateiktos Jūsų 

anketos duomenimis: kokį rodiklį pasirinkote tobulinti ir kaip sekėsi tai daryti (pernykštės anketos 

3.3. klausimas). 
 
 

3.4.1. Nurodykite 2018 m. (2017–2018 m. 

m.) tobulintos veiklos rodiklio numerį 

1.2.1. 

3.4.2. Nurodykite 2018 m. (2017–2018 m. 

m.) tobulintos veiklos raktinį žodį 

Optimalumas 

3.4.3. Kas mokykloje pagerėjo, kai Jūs 

patobulinote šią veiklą? 

 

 Mokytojai labiau atsižvelgia į mokinių asmeninę, socialinę 

ir kultūrinę patirtį. 15 proc. daugiau pamokų vyksta 

kitose erdvėse ir kitokiomis formomis. 10 proc. Daugiau 

pamokose naudojamos IKT priemonės. Analizuojami 

kiekvieno ugdymo(si) pusmečio mokinių asmeniniai 

pasiekimai ir pažanga. Pagal turimus duomenis 

koreguojamas ugdymo turinys. 

3.4.4. Kokį poveikį mokinio brandai, 

pažangai ir pasiekimams turėjo 

pasirinktos veiklos tobulinimas? 

Mokiniai dažniau ir daugiau stebi ir analizuoja asmeninę 

mokymosi pažangą, labiau moka bendrauti ir 

bendradarbiauti, prisiimti atsakomybę, konstruktyviai 

spręsti konfliktus. Mokiniai tikslingiau pasirenka 

ugdymosi sritis ir dalykus vyresnėse klasėse, išsikelia 

asmeninio tobulėjimo ir mokymosi tikslus konkrečiam 

laikotarpiui. Dauguma mokinių geba kelti tikslus, 

koreguoti ir atnaujinti juos. 

 
 Atsakymai į 3.4 klausimą yra laikomi mokyklos pažangos aprašymu ir bus viešai skelbiami ŠVIS.  

 
 

4. VAIKO ASMENINĖ PAŽANGA. Kaip stebima asmeninė mokinio mokymosi pažanga Jūsų 

mokyklos klasių koncentruose? (užpildykite toliau esančią lentelę(-es), tinkančias Jūsų mokyklai; 

pažymėkite ir aprašykite tik tą dažnumą ir stebėjimo formas bei veiklas, kurios realiai vyksta Jūsų 

mokykloje). 
 

1–4 klasės 
Kas stebi? Kaip dažnai? Kas vyksta? Kokiomis formomis? 

o Pats mokinys  Kiekvienoje pamokoje Sąsiuvinyje pažymi, kaip sekėsi tą dieną pamokoje. 

Mokiniai skaitymo, klausymo, rašymo, uždavinių 

sprendimo gebėjimus įsivertina žodžiu, pakeldami 

korteles, priklijuodami savo vardą prie įsivertinimo 

lentoje esančių kortelių. 

 Kas savaitę Žodžiu pasako, ką išmoko geriau negu prieš tai mokėjo 

 Kas 2 savaites  

 Kas mėnesį Vyksta individualūs pokalbiai su mokytoja, 
pasitikrinamųjų testų analizė, aptarimai baigus skyrių, 

ką išmoko. 

 Kas trimestrą/kas Aptaria su mokytoja, ką išmoko, o kur dar reikia 



3 
 

pusmetį pasistengti, asmeninio pažangos plano koregavimas 

 Metų 

pradžioje/pabaigoje 

Pokalbis su klasės vadovu apie asmeninę pažangą 

dalyvaujant tėvams, asmeninio pažangos plano 

sudarymas (tikslų nustatymas) 

 Nevyksta 

o Tėvai  Kas dieną Analizuoja informaciją TAMO dienyne, sąsiuviniuose, 

atliktuose testuose. 

 Kas savaitę Skaito Tamo dienyne įrašus, pagal poreikį kalba 
individualiai su mokytoja. 

 

 Kas 2 savaites Skaito į Tamo dienyną įrašytus komentarus, pastabas, 
pagyrimus apie mokinių mokymąsi. 

 Kas mėnesį Su vaikais aptaria testų rezultatus, įrašus TAMO 

dienyne. 

 Kas trimestrą/kas 
pusmetį 

Pusmečio įvertinimų analizė 
pokalbis su klasės vadovu (pagal poreikį). 

 Metų 

pradžioje/pabaigoje 

Metinių įvertinimų analizė. 

Pokalbis su klasės vadovu apie vaiko asmeninę 

mokymosi pažangą dalyvaujant mokiniui 

 Nevyksta 

o Klasės mokytojas  Kiekvienoje pamokoje  

 Kas savaitę Informacijos apie mokymąsi ir pažangą TaMo dienyne, 
sąsiuviniuose, stebėjimas ir analizė, individualūs 

pokalbiai su mokiniais 

 Kas 2 savaites  

 Kas mėnesį Informacijos apie mokymąsi ir pažangą TaMo dienyne, 
stebėjimas ir analizė, individualūs pokalbiai su 

mokiniais ir tėvais (pagal poreikį) 

 Kas trimestrą/kas 

pusmetį 

Analizuoja klasės mokinių pažangą ir teikia 

informaciją  vadovams. Klasės vadovas su mokiniais 
aptaria mokymosi pažangą, aptaria pažangos 

diagramas,  Individualūs pokalbiai apie pažangą su 

mokiniais ir tėvais (pagal poreikį), asmeninio pažangos 
plano aptarimas 

 

 Metų 

pradžioje/pabaigoje 

Analizuoja klasės mokinių pažangą ir teikia 

informaciją  vadovams. Individualūs pokalbiai, 
dalyvaujant mokiniui ir mokinio tėvams apie asmeninę 

pažangą ir keliamus tikslus tolimesniam mokymuisi  

 Nevyksta 

o Dalyko mokytojas  Kiekvienoje pamokoje Mokinių klausymosi, skaitymo, rašymo , uždavinių 

sprendimo, namų darbų atlikimo, kiti pasiekimai 

įvertinami žodžiu ir raštu parašant komentarą 
sąsiuvinyje bei TaMo dienyne, klijuojami lipdukai. 

 

 Kas savaitę Komentarai, pastabos ir pagyrimai raštu arba žodžiu. 
Mokinio pažangos (nepažangos) stebėjimas įrašant 

komentarus, rekomendacijas į Tamo. 

 Kas 2 savaites  Palyginimas testo, diktanto su parašytu prieš tai ir 

dabar, klaidų skaičiumi 

 Kas mėnesį Testų rezultatai su apibendinančiu komentaru, 

rezultatų aptarimas su mokiniais. 

 Kas trimestrą/kas 

pusmetį 

Aptaria su mokiniu sėkmes ir/ar nesėkmes, ką reikia 

tobulinti 

 Metų 
pradžioje/pabaigoje 

Aptariama su mokiniu kaip sekėsi, kas reikia keisti, 
tobulinti kitais metais. 

 Nevyksta  
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o Administracija 

(direktorius, 

pavaduotojai 

ugdymui) 

 

jo 

 Kiekvienoje pamokoje  

 Kas savaitę  

 Kas 2 savaites Vykdo mokinių mokymosi pažangos gerinimo proceso 
stebėseną. 

 Kas mėnesį Vykdo mokinių mokymosi pažangos gerinimo proceso 

stebėseną. 

 Kas trimestrą/kas 
pusmetį 

Analizuoja mokinių mokymosi pažangą, rengia 
priemones mokinių pažangai gerinti, vykdo jų 

panaudojimo stebėseną.  

 Metų 

pradžioje/pabaigoje 

Mokinių mokymosi pažangos (pasiekimų) analizė,  

rekomendacijų mokinių pažangai gerinti parengimas, 
jų panaudojimas planuojant ir įgyvendinant ugdymo 

turinį. Inicijuoja ir organizuoja mokinių skatinimą už 

padarytą pažangą. 

 Nevyksta  

o Pagalbos mokiniui 

specialistai 

 Kiekvienoje pamokoje  

 Kas savaitę Stebi mokinių mokymosi pažangą, lankomumą 

 Kas 2 savaites Analizuoja mokinių, turinčių spec. poreikius, žemus 
mokymosi pasiekimus rezultatus, lankomumą 

 Kas mėnesį Konsultuoja mokinius, klasių auklėtojus, tėvus 

(globėjus, rūpintojus) jiems aktualiais mokymosi 
pažangos gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo 

klausimais. 

 Kas trimestrą/kas 

pusmetį 

Analizuoja taikytų mokiniui priemonių ir būdų 

mokymosi pažangai gerinti veiksmingumą, pagal 
poreikį kviečia tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar teikia 

rekomendacijas mokytojams, klasės vadovams dėl 

proceso koregavimo. 

 Metų 
pradžioje/pabaigoje 

Analizuoja taikytų mokiniui priemonių ir būdų 
mokymosi pažangai gerinti veiksmingumą, pagal 

poreikį kviečia tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar teikia 

rekomendacijas mokytojams, klasės vadovams dėl 
proceso koregavimo. 

 Nevyksta  

o Kita: (iki 30 žodžių) 
 

 

5–8 
klasės 

Kas stebi? Kaip dažnai? Kas vyksta? Kokiomis formomis? 

o Pats mokinys  Kiekvienoje pamokoje Pildo pažangos lentelę sąsiuvinyje, kaupiamojo 

vertinimo taškų lentelė, apklausos, savarankiškos 

kūrybinės užduotys, įsivertinimo mandala, sutartiniai 
ženklai  

 Kas savaitę Aptaria su mokytoju sėkmes ir nesėkmes, braižo 

diagramas, analizuoja įrašus TaMo dienyne 

 Kas 2 savaites Patikrinamieji testai, jų analizė, individualios 
konsultacijos, TaMo dienyno įrašai,  

 Kas mėnesį Testai, savarankiški ir kontroliniai darbai, pažangos 

analizė, pažymių vidurkių analizė 

 Kas trimestrą/kas 

pusmetį 

Įsivertinimo lentelės pildymas. Rezultatų, sėkmių ir 
nesėkmių aptarimas su mokytojais, klasės vadovu, 

pažangos diagramos pildymas, asmeninio pažangos 

plano koregavimas 

 Metų 

pradžioje/pabaigoje 

Individualus pokalbis su klasės vadovu apie asmeninę 

pažangą dalyvaujant tėvams, asmeninio pažangos 
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plano sudarymas (tikslų nusistatymas) 

 Nevyksta 

o Tėvai  Kas dieną Iki 10 proc tėvų prisijungia prie TaMo, domisi vaiko 

mokymosi pažanga 

 Kas savaitę Analizuoja įrašus TaMo dienyne,  domisi vaiko 
mokymosi pažanga 

 Kas 2 savaites Analizuoja įrašus TaMo dienyne,  domisi vaiko 

mokymosi pažanga 

 Kas mėnesį TaMo dienyno įrašų analizė, individualūs pokalbiai, 
pokalbiai telefonu, susirašinėjimo forma 

 Kas trimestrą/kas 

pusmetį 

Pusmečių pasiekimų pažangos analizė, individualūs 

pokalbiai su auklėtoju (pagal poreikį) 

 Metų 
pradžioje/pabaigoje 

Metinių įvertinimų analizė. 
Pokalbis su klasės vadovu apie vaiko asmeninę 

pažangą dalyvaujant mokiniui 

 Nevyksta 

o Mokytojas  Kiekvienoje pamokoje Pažangos lentelės, kaupiamasis vertinimas, žodiniai 

komentarai, klausimai žinioms patikrinti, apklausos 

raštu, žodžiu, kūrybinės užduotys, projektiniai darbai, 
refleksija pamokos pabaigoje 

 Kas savaitę Pokalbiai apie sėkmes ir nesėkmes, mandalos, 

mokinio pildytų įsivertinimo paveikslėlių aptarimas, 

TaMo dienyno įrašai, namų darbų atlikimo analizė 

 Kas 2 savaites Patikrinamieji testai, jų analizė, individualios 

konsultacijos 

 Kas mėnesį Mokymosi pažangos analizė ir aptarimas 

 Kas trimestrą/kas 
pusmetį 

Pasiekimų lentelė, sėkmių ir nesėkmių aptarimas 

 Metų 

pradžioje/pabaigoje 

Aptariama su mokiniu kaip sekėsi, kas reikia keisti, 

tobulinti kitais metais 

 Nevyksta 

o Klasės vadovas  Kiekvienoje pamokoje  

 Kas savaitę TOP klasės analizė, individualūs pokalbiai, savaitinių 

ataskaitų analizė ir lyginimas su praeitomis 

  Kas 2 savaites TOP klasės analizė, individualūs pokalbiai, savaitinių 
ataskaitų analizė ir lyginimas su praeitomis 

 Kas mėnesį Mokinių mokymosi pažangos stebėjimas ir analizė, 

asmeniniai pokalbiai su mokiniais 

 Kas trimestrą/kas 

pusmetį 

Analizuoja klasės mokinių pažangą ir teikia 
informaciją  vadovams. Mokinių pažangos aptarimas, 

pažangos diagramos analizės, asmeninio pažangos 

plano aptarimas. 

 Metų 

pradžioje/pabaigoje 

Analizuoja klasės mokinių pažangą ir teikia 

informaciją  vadovams. Individualūs pokalbiai, 

dalyvaujant mokiniui ir mokinio tėvams apie 

asmeninę pažangą ir keliamus tikslus tolimesniam 
mokymuisi 

 Nevyksta  

o Administracija 

(direktorius, 

pavaduotojai 

ugdymui) 

 

jo 

 Kiekvienoje pamokoje  

 Kas savaitę  

 Kas 2 savaites Vykdo mokinių mokymosi pažangos gerinimo 
proceso stebėseną. 

 Kas mėnesį Vykdo mokinių mokymosi pažangos gerinimo 

proceso stebėseną. 

 Kas trimestrą/kas 

pusmetį 

Analizuoja mokinių mokymosi pažangą, rengia 
priemones mokinių pažangai gerinti, vykdo jų 

panaudojimo stebėseną.  
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 Metų 

pradžioje/pabaigoje 

Mokinių mokymosi pažangos (pasiekimų) analizė, 
rekomendacijų mokinių pažangai gerinti parengimas, 

jų panaudojimas planuojant ir įgyvendinant ugdymo 

turinį. Inicijuoja ir organizuoja mokinių skatinimą už 

padarytą pažangą. 

 Nevyksta  

o Pagalbos mokiniui 

specialistai 

 Kiekvienoje pamokoje  

 Kas savaitę Stebi mokinių mokymosi pažangą, lankomumą 

 Kas 2 savaites Analizuoja mokinių, turinčių spec. poreikius, žemus 
mokymosi pasiekimus, rezultatus, lankomumą 

 Kas mėnesį Konsultuoja mokinius, klasių auklėtojus, tėvus 

(globėjus, rūpintojus) jiems aktualiais mokymosi 
pažangos gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo 

klausimais. 

 Kas trimestrą/kas 

pusmetį 

Analizuoja taikytų mokiniui priemonių ir būdų 

mokymosi pažangai gerinti veiksmingumą, pagal 
poreikį kviečia tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar teikia 

rekomendacijas mokytojams, klasės vadovams dėl 

proceso koregavimo. 

 Metų 

pradžioje/pabaigoje 

Analizuoja taikytų mokiniui priemonių ir būdų 
mokymosi pažangai gerinti veiksmingumą, pagal 

poreikį kviečia tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar teikia 

rekomendacijas mokytojams, klasės vadovams dėl 
proceso koregavimo. 

 Nevyksta  

o Kita: (iki 30 žodžių) 
 

 

9–10 klasės (I–II gimnazijos klasės) 
Kas stebi? Kaip dažnai? Kas vyksta? Kokiomis formomis? 

o Pats mokinys  Kiekvienoje pamokoje Pildo kaupiamojo vertinimo taškų lentelę, 
kaupiamasis pažymys, refleksija pamokos 

pabaigoje. 

 

 Kas savaitę Individualūs apklausų sąsiuviniai su komentarais, 

praktinių užduočių atlikimas ir konsultacijos. Pildo 

mandalas. Įrašų TaMo dienyne analizė 

 Kas 2 savaites Aptarimai su mokytoju savo pasiekimų pažangos, 
tobulintinų sričių. 

ĮrašųTaMo dienyne analizė 

 Kas mėnesį Patikrinamieji testai, kontroliniai ir savarankiški 

darbai, jų analizė. Kaupiamųjų įvertinimų analizė. 
 Įrašų  TaMo dienyne analizė. 

 

 Kas trimestrą/kas pusmetį Stebi ir lygina pusmečio įvertinimus, analizuoja, 
įvardija pasiekimus ir sunkumus Sėkmių ir 

nesėkmių aptarimas su mokytojais, klasės vadovu, 

pažangos diagramos pildymas, asmeninio pažangos 

plano koregavimas 

 Metų pradžioje/pabaigoje Individualus pokalbis su klasės vadovu apie 

asmeninę pažangą dalyvaujant tėvams, asmeninio 

pažangos plano sudarymas (tikslų nusistatymas) 

 Nevyksta 

o Tėvai  Kas dieną  

 Kas savaitę TaMo dienyno įrašų analizė,  domisi vaiko 

mokymosi pažanga 

 Kas 2 savaites TaMo dienyno įrašų analizė,  domisi vaiko 



7 
 

mokymosi pažanga 

 Kas mėnesį TaMo dienyno įrašų analizė, individualūs pokalbiai 

(pagal poreikį), pokalbiai telefonu, susirašinėjimo 

forma su mokytojais ir/ar klasės vadovu 

 Kas trimestrą/kas pusmetį Pusmečių pasiekimų pažangos analizė, 

individualūs pokalbiai su auklėtoju (pagal poreikį) 

 Metų pradžioje/pabaigoje Metinių įvertinimų analizė. 

Pokalbis su klasės vadovu apie mokinio asmeninę 
pažangą dalyvaujant mokiniui 

 Nevyksta 

o Mokytojas  Kiekvienoje pamokoje Pagyrimai, skatinimai žodžiu, kaupiamieji 

įvertinimai. Gautų įvertinimų  aptarimas, klaidų 
analizavimas, nesėkmių aptarimas, dalijimasis 

sėkme. 

 Kas savaitę Aptariami mokinių rezultatai, stebimas mandalos 

spalvų kitimas; 
TaMo  denyno įrašų analizė 

 Kas 2 savaites Patikrinamieji testai, jų analizė, individualios 

konsultacijos 

 Kas mėnesį Braižoma pasiekimų diagrama,  aptariama. 
TaMo dienyno įrašų stebėjimas ir analizė  

 Kas trimestrą/kas pusmetį Pildomos pasiekimų lentelės, aptariama su mokiniu 

sėkmes ir nesėkmes 

 Metų pradžioje/pabaigoje Aptariama su mokiniu kaip sekėsi, kas reikia keisti, 

tobulti kitais metais 

 Nevyksta 

o Klasės vadovas  Kiekvienoje pamokoje  

 Kas savaitę TOP klasės analizė, individualūs pokalbiai, 

savaitinių ataskaitų analizė ir lyginimas su 

praeitomis 

 Kas 2 savaites Individualūs pokalbiai, savaitinių ataskaitų analizė 
ir lyginimas su praeitomis 

 Kas mėnesį Mokinių mokymosi pažangos stebėjimas ir analizė 

  Kas trimestrą/kas pusmetį Analizuoja klasės mokinių pažangą ir teikia 

informaciją  vadovams. Mokinių pažangos 

aptarimas, pažangos diagramos analizės, asmeninio 

pažangos plano aptarimas. 

 Metų pradžioje/pabaigoje Analizuoja klasės mokinių pažangą ir teikia 

informaciją  vadovams. Individualūs pokalbiai, 

dalyvaujant mokiniui ir mokinio tėvams apie 
asmeninę pažangą ir keliamus tikslus tolimesniam 

mokymuisi 

Nevyksta 

o Administracija 

(direktorius, 

pavaduotojai 

ugdymui) 

 
jo 

 Kiekvienoje pamokoje  

 Kas savaitę  

 Kas 2 savaites Vykdo mokinių mokymosi pažangos gerinimo 

proceso stebėseną. 

 Kas mėnesį Vykdo mokinių mokymosi pažangos gerinimo 
proceso stebėseną. 

 Kas trimestrą/kas pusmetį Analizuoja mokinių mokymosi pažangą, rengia 

priemones mokinių pažangai gerinti, vykdo jų 

panaudojimo stebėseną. 

 Metų pradžioje/pabaigoje Mokinių mokymosi pažangos (pasiekimų) analizė,  

rekomendacijų mokinių pažangai gerinti 

parengimas, jų panaudojimas planuojant ir 
įgyvendinant ugdymo turinį. Inicijuoja ir 

organizuoja mokinių skatinimą už padarytą 
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pažangą. 

 Nevyksta  

o Pagalbos mokiniui 

specialistai 

 Kiekvienoje pamokoje  

 Kas savaitę Stebi mokinių mokymosi pažangą, lankomumą 

 Kas 2 savaites Analizuoja mokinių, turinčių spec.poreikius, žemus 

mokymosi pasiekimus rezultatus, lankomumą 

 Kas mėnesį Konsultuoja mokinius, klasių auklėtojus, tėvus 

(globėjus, rūpintojus) jiems aktualiais mokymosi 
pažangos gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo 

klausimais. 

 Kas trimestrą/kas pusmetį Analizuoja taikytų mokiniui priemonių ir būdų 

mokymosi pažangai gerinti veiksmingumą, pagal 
poreikį kviečia tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar 

teikia rekomendacijas mokytojams, klasės 

vadovams dėl proceso koregavimo. 

 Metų pradžioje/pabaigoje Analizuoja taikytų mokiniui priemonių ir būdų 

mokymosi pažangai gerinti veiksmingumą, pagal 

poreikį kviečia tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar 

teikia rekomendacijas mokytojams, klasės 
vadovams dėl proceso koregavimo. 

 Nevyksta  

o Kita: (iki 30 žodžių) 

 

 

11–12 klasės (III–IV gimnazijos klasės) 
Kas stebi? Kaip dažnai? Kas vyksta? Kokiomis formomis? 

o Pats mokinys  Kiekvienoje pamokoje Praktinių užduočių  analizė, individualūs temos 

pristatymai ir  vienas kito  vertinimas, apklausų 

įvertinimų, komentarų, klaidų analizė. 

 Kas savaitę Pildoma kaupiamojo vertinimo taškų lentelė. 
 

 Kas 2 savaites Patikrinamieji testai, savarankiški darbai, jų 

analizė. 

 Kas mėnesį Kontrolinių darbų analizė. 

 Kas trimestrą/kas pusmetį Stebi ir lygina pusmečio įvertinimus, analizuoja, 

įvardija pasiekimus ir sunkumus. Sėkmių ir 
nesėkmių aptarimas su mokytojais, klasės vadovu, 

pažangos diagramos pildymas, asmeninio pažangos 

plano koregavimas. 

 Metų pradžioje/pabaigoje Pokalbis su klasės vadovu apie asmeninę pažangą, 

asmeninio pažangos plano sudarymas (tikslų 

nusistatymas)  

 Nevyksta 

o Tėvai  Kas dieną  

 Kas savaitę  

 Kas 2 savaites Įrašų TaMo dienyne analizė (iki 10 proc. Tėvų) 

 Kas mėnesį Įrašų TaMo dienyne analizė 

 Kas trimestrą/kas pusmetį Pusmečių pasiekimų pažangos analizė, 

individualūs pokalbiai su auklėtoju (pagal poreikį) 

 Metų pradžioje/pabaigoje Metinių įvertinimų analizė. 
Pokalbis su klasės vadovu apie mokinio asmeninę 

pažangą dalyvaujant mokiniui (pagal poreikį) 

 Nevyksta 

o Mokytojas  Kiekvienoje pamokoje Pamokos refleksija, aptariamas turinys, veiklos, 

pasiekti rezultatai. 

 Kas savaitę Patikrinamieji testai, jų analizė, individualios 
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konsultacijos. Apklausa raštu, žodžiu, kontroliniai, 
savarankiški darbai, jų analizė. 

 Įrašų TaMo dienyne analizė. 

 Kas 2 savaites Patikrinamieji testai, jų analizė, individualios 

konsultacijos. Apklausa raštu, žodžiu, kontroliniai, 
savarankiški darbai, jų analizė. 

 Įrašų TaMo dienyne analizė. 

 Kas mėnesį TaMo dienyne įrašų stebėjimas ir analizė. 

Testų, kontrolinių, savarankiškų darbų rezultatų 
analizė. 

 Kas trimestrą/kas pusmetį Aptariami  rezultatai. Įvardijami sunkumai. 

 Metų pradžioje/pabaigoje Aptariama su mokiniu kaip sekėsi, kas reikia keisti, 

tobulinti kitais metais. 

 Nevyksta 

o Klasės vadovas  Kiekvienoje pamokoje  

 Kas savaitę Individualūs pokalbiai, savaitinių ataskaitų analizė 

ir lyginimas su praeitomis 

 Kas 2 savaites Individualūs pokalbiai, savaitinių ataskaitų analizė 
ir lyginimas su praeitomis 

 Kas mėnesį Mokinių mokymosi pažangos stebėjimas ir analizė 

 Kas trimestrą/kas pusmetį Analizuoja klasės mokinių pažangą ir teikia 

informaciją  vadovams. Mokinių pažangos 

aptarimas, pažangos diagramos analizės, asmeninio 
pažangos plano aptarimas. 

 Metų pradžioje/pabaigoje Analizuoja klasės mokinių pažangą ir teikia 

informaciją  vadovams. Individualūs pokalbiai, 

dalyvaujant mokiniui ir mokinio tėvams apie 
asmeninę pažangą ir keliamus tikslus tolimesniam 

mokymuisi 

  Nevyksta 

o Administracija 

(direktorius, 

pavaduotojai 

ugdymui) 

 

jo 

 Kiekvienoje pamokoje  

 Kas savaitę  

 Kas 2 savaites Vykdo mokinių mokymosi pažangos gerinimo 

proceso stebėseną 

 Kas mėnesį Vykdo mokinių mokymosi pažangos gerinimo 
proceso stebėseną 

 Kas trimestrą/kas pusmetį Analizuoja mokinių mokymosi pažangą, rengia 

priemones mokinių pažangai gerinti, vykdo jų 

panaudojimo stebėseną. 

 Metų pradžioje/pabaigoje Mokinių mokymosi pažangos (pasiekimų) analizė, 

rekomendacijų mokinių pažangai gerinti 

parengimas, jų panaudojimas planuojant ir 

įgyvendinant ugdymo turinį. Inicijuoja ir 
organizuoja mokinių skatinimą už padarytą 

pažangą. 

 Nevyksta  

o Pagalbos mokiniui 

specialistai 

 Kiekvienoje pamokoje  

 Kas savaitę Stebi mokinių mokymosi pažangą, lankomumą 

 Kas 2 savaites Analizuoja mokinių, turinčių žemus mokymosi 

pasiekimus rezultatus, lankomumą 

 Kas mėnesį Konsultuoja mokinius, klasių vadovus, tėvus 

(globėjus, rūpintojus) jiems aktualiais mokymosi 

pažangos gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo 
klausimais. 

 Kas trimestrą/kas pusmetį Analizuoja taikytų mokiniui priemonių ir būdų 

mokymosi pažangai gerinti veiksmingumą, pagal 

poreikį kviečia tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar 
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teikia rekomendacijas mokytojams, klasės 
vadovams dėl proceso koregavimo. 

 Metų pradžioje/pabaigoje Analizuoja taikytų mokiniui priemonių ir būdų 

mokymosi pažangai gerinti veiksmingumą, pagal 

poreikį kviečia tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar 
teikia rekomendacijas mokytojams, klasės 

vadovams dėl proceso koregavimo. 

 Nevyksta  

o Kita: (iki 30 žodžių) 
 
 

5. INTEGRUOTOS UŽSIENIO KALBŲ IR DALYKŲ PAMOKOS 
 

5.1. Koks mokyklos administracijos požiūris į integruotas užsienio kalbų ir dalykų pamokas? (pasirinkite 

vieną labiausiai tinkantį atsakymą). Prašome į šį klausimą atsakyti visas mokyklas, nepriklausomai nuo 

to, ar jose dirbama pagal integruotą užsienio kalbų ir dalykų programą. 

o Integruotos užsienio kalbų ir dalykų pamokos suteikia galimybę gilesniam dalykų mokymuisi 

o Integruotos užsienio kalbų ir dalykų pamokos mokymąsi padaro paviršutinišką 

o Integruotos užsienio kalbų ir dalykų pamokos apsunkina dalykų mokymą(si), ugdymą(si) 

o Integruotos užsienio kalbų ir dalykų pamokos motyvuoja mokinius mokytis 

o Integruotos užsienio kalbų ir dalykų pamokos skatina mokytojų bendradarbiavimą 

o Neturime nuomonės 

o Kita (įrašykite) 

5.2. Ar Jūsų mokykloje vyksta integruotos užsienio kalbų ir dalykų pamokos? 
 

o Taip 

o Taip, pagal EMILE, CLIL programas 

o Ne 

5.3. Kokie Jūsų mokyklos planai įgyvendinti integruotą užsienio kalbų ir dalykų mokymąsi? Prie 

kiekvieno punkto apibraukite Jums tinkantį atsakymą („Taip“ arba „Ne“). 
 

5.3.1. Siekiame diegti integruoto užsienio kalbų ir dalykų mokymo trumpalaikius 

projektus formaliame ugdyme 
Taip Ne 

5.3.2. Siekiame diegti integruoto užsienio kalbų ir dalykų mokymo 

ilgalaikius/tęstinius projektus formaliame ugdyme 

Taip Ne 

5.3.3. Siekiame diegti integruoto užsienio kalbų ir dalykų mokymo trumpalaikius 

projektus neformaliame ugdyme 
Taip Ne 

5.3.4. Siekiame diegti integruoto užsienio kalbų ir dalykų mokymo 
ilgalaikius/tęstinius projektus neformaliame ugdyme 

Taip Ne 

5.3.5. Siekiame diegti integruoto užsienio kalbų ir dalykų mokymo modulį Taip Ne 

5.3.6. Siekiame diegti integruoto užsienio kalbų ir dalykų mokymo modulius Taip Ne 

5.3.7. Turime poreikį integruoto užsienio kalbų ir dalykų mokymui(si) Taip Ne 

5.3.8. Turime galimybių integruoto užsienio kalbų ir dalykų mokymui(si) Taip Ne 

 
 

6. IQES APKLAUSOS. Naudodamiesi www.iqesonline.lt sistema atlikite mokinių bei tėvų/globėjų 

apklausą ir įrašykite apibendrintus rezultatus. 

6.1. Bendra informacija apie mokinių apklausą: 
 

http://www.iqesonline.lt/
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6.1.1. Iš viso pakviestų respondentų (mokinių) skaičius 165 

6.1.2. Pilnai atsakyti klausimynai 140 

 
6.2. Nurodykite 5 aukščiausių ir 5 žemiausių verčių vaikų apklausos reikšmes. 

Mokinių nuomonė apie mokyklą: aukščiausios vertės 5 teiginiai ir jų vidurkiai (parašykite 5 aukščiausios 

vertės teiginius su vidurkiais, gautus iš www.iqesonline.lt) 

Teiginys: Vidurkis: 

1. Man yra svarbu mokytis  3,5 

2. Mokytojai man padeda pažinti mano gabumus ir polinkius  3,1 

3. Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems  3,1 

4. Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių nesijuokiau, nesišaipiau  3,1 

5. Mokykloje aš sužinau aiškią informaciją apie tolimesnio mokymosi ir 
karjeros (profesijos pasirinkimo) galimybes 

 3,0 

Mokinių nuomonė apie mokyklą: žemiausios vertės 5 teiginiai ir jų vidurkiai (parašykite 5 žemiausios 

vertės teiginius su vidurkiais, gautus iš www.iqesonline.lt) 

1. Į mokyklą einu su džiaugsmu  2,3 

2. Dalykų mokymas anglų, vokiečių, prancūzų kalba būtų naudingas tik 

popamokinėje veikloje, projektuose, būreliuose, bet ne pamokose 

 2,3 

3. Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis  2,4 

4. Visų dalykų mokymasis tik gimtąja kalba sustiprintų ir praturtintų gimtosios 

kalbos mokėjimą 

 2,8 

5. Mano mokykloje atsižvelgiama į kiekvieno mokinio nuomonę, apsvarstomi 

teikiami pasiūlymai 

 2,8 

 
6.3. Mokinių nuomonė apie mokyklą 

Teiginys: Vidurkis 

1. Mokytojai man padeda pažinti mano gabumus ir polinkius  3,1 

2. Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems  3,1 

3. Man yra svarbu mokytis  3,5 

4. Mokykloje aš sužinau aiškią informaciją apie tolimesnio mokymosi ir karjeros (profesijos 

pasirinkimo) galimybes 

 3,0 

5. Į mokyklą einu su džiaugsmu  2,3 

6. Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių nesijuokiau, nesišaipiau  3,1 

7. Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė  2,9 

8. Mano mokykloje atsižvelgiama į kiekvieno mokinio nuomonę, apsvarstomi teikiami 

pasiūlymai 

 2,8 

9. Man įdomi ir prasminga mokyklos organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla  2,9 

10. Aš nebijau pamokose bandyti, daryti klaidų ar neteisingai atsakyti  2,8 

11. Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis  2,4  

12. Su manimi aptariamos mokymosi sėkmės  3,0  

13. Su mokytoju planuojame mano mokymosi tikslus ir žingsnius jiems pasiekti  2,8  

14. Jei kai kurių dalykų (muzikos, istorijos, biologijos ir pan.) pamokose būtų mokoma 

užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų) kalba, noriai eičiau į tokias pamokas 

 2,8  

15. Įvairių dalykų mokymas užsienio kalba tik praturtintų gimtąją kalbą  2,9  

16. Dalykų mokymas anglų, vokiečių, prancūzų kalba būtų naudingas tik popamokinėje 

veikloje, projektuose, būreliuose, bet ne pamokose 

 2,3  
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17. Visų dalykų mokymasis tik gimtąja kalba sustiprintų ir praturtintų gimtosios kalbos 

mokėjimą 

 2,8  

18. Man labai patinka integruotos pamokos, kai vienoje pamokoje mokoma kelių dalykų 

(pavyzdžiui, užsienio kalbos ir geografijos, istorijos ir lietuvių kalbos, dailės ir muzikos, ir  

pan.) 

 2,9  

 

6.4. Bendra informacija apie tėvų apklausą: 

6.4.1 Iš viso pakviestų respondentų (tėvų) skaičius 265 

6.4.2. Pilnai atsakyti klausimynai 78 

 
6.5. Nurodykite 5 aukščiausių ir 5 žemiausių verčių tėvų apklausos reikšmes. 

Tėvų nuomonė apie mokyklą: aukščiausios vertės 5 teiginiai ir jų vidurkiai (parašykite 5 aukščiausios 

vertės teiginius su vidurkiais, gautus iš www.iqesonline.lt) 

Teiginys: Vidurkis: 

1. Aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus  3,6 

2. Mokykloje mokytojai mokinius moko bendradarbiauti, padėti vienas kitam  3,5 

3. Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų mokinių nesijuokė, nesišaipė  3,4 

4. Mokytojai padeda mokiniams suprasti mokymosi svarbą gyvenime  3,4 

5. Visų dalykų mokymasis tik gimtąja kalba sustiprintų ir praturtintų gimtosios 
kalbos mokėjimą 

 3,4 

Tėvų nuomonė apie mokyklą: žemiausios vertės 5 teiginiai ir jų vidurkiai (parašykite 5 žemiausios vertės 

teiginius su vidurkiais, gautus iš www.iqesonline.lt) 

1. Mano manymu yra labai gerai, kai vienoje pamokoje mokoma kelių dalykų 
(pavyzdžiui, užsienio kalbos ir geografijos, istorijos ir lietuvių kalbos, dailės 

ir muzikos, ir pan.) 

 2,4 

2. Dalykų mokymas anglų, vokiečių, prancūzų kalba būtų naudingas tik 

popamokinėje veikloje, būreliuose, bet ne pamokoje 

 2,8 

3. Mano vaikas gali pasirinkti užduotis pagal savo gebėjimus  2,8 

4. Į mokyklą mano vaikas eina su džiaugsmu  2,9 

5. Įvairių dalykų mokymasis užsienio kalba praturtintų gimtąją kalbą  3,0 

 
6.6. Tėvų nuomonė apie mokyklą: 

Teiginys: Vidurkis 

1. Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko savitumą (gabumus, polinkius) jį ugdant  ir  

mokant 

 3,2 

2. Mokykloje mokytojai mokinius moko bendradarbiauti, padėti vienas kitam  3,5 

3. Mokytojai padeda mokiniams suprasti mokymosi svarbą gyvenime  3,4 

4. Mokykloje mano vaikas sužino apie tolimesnio mokymosi ir karjeros galimybes  3,2 

5. Į mokyklą mano vaikas eina su džiaugsmu  2,9 

6. Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų mokinių nesijuokė, nesišaipė  3,4 

7. Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė  3,1 

8. Mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais  3,3 

9. Mokykloje organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla mokiniams yra įdomi ir 

prasminga 

 3,2  

10. Į mano vaiko klaidas per pamokas yra žiūrima kaip į mokymosi galimybę   3,1  

11. Mano vaikas gali pasirinkti užduotis pagal savo gebėjimus  2,8  

12. Aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus  3,6  

13. Mokykloje mano vaikas mokomas planuoti savo mokymąsi  3,2  
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14. Jei kai kurių dalykų (muzikos, istorijos, biologijos ir pan.) pamokose būtų mokoma 

užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų) kalba, noriai leisčiau savo vaiką į tokias pamokas 

 3,1  

15. Įvairių dalykų mokymas užsienio kalba tik praturtintų gimtąją kalbą  3,0  

16. Dalykų mokymas anglų, vokiečių, prancūzų kalba būtų naudingas tik popamokinėje 

veikloje, projektuose, būreliuose, bet ne pamokose 

 2,8  

17. Visų dalykų mokymasis tik gimtąja kalba sustiprintų ir praturtintų gimtosios kalbos 

mokėjimą 

 3,4  

18. Mano manymu yra labai gerai, kai vienoje pamokoje mokoma kelių dalykų (pavyzdžiui, 

užsienio kalbos ir geografijos, istorijos ir lietuvių kalbos, dailės ir muzikos, ir pan.) 

 2,4  
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