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ROKIŠKIO R. JUODUPĖS GIMNAZIJOS MOKINIO 
ASMENINĖS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO IR SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 
1. Aprašo paskirtis – nustatyti mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir skatinimo tvarką gimnazijoje.  
2. Mokinio asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir skatinimo tikslai:  
2.1. padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti ir apmąstyti savo pasiekimus, kelti mokymosi, kompetencijų tobulinimo, asmeninių 
savybių ir karjeros ugdymo tikslus ir uždavinius;  
2.2. stiprinti tėvų (globėjų/rūpintojų) ir mokyklos bendradarbiavimą siekiant užtikrinti palankiausias vaikams ugdymosi sąlygas;  
2.3. laiku nustatyti ugdymosi problemas, kompetencijas ir numatyti būdus/priemones joms tobulinti/šalinti;  
2.4. nustatyti mokyklos darbo sėkmę, poveikį mokinių ugdymosi pasiekimams ir pažangai.  
3. Asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarka: 
 

Mokinys Mokytojas Klasės vadovas Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

Mokslo metų pradžioje (rugsėjo-
spalio mėn.) pildo įsivertinimo 
anketą (priedai: Nr. 1 (5–IVg kl.); Nr. 
5 (1–4 kl.)), ją pasirašo ir pateikia 
tėvams (globėjams, rūpintojams) 
susipažinti ir pasirašyti. Anketą 
pateikia klasės vadovui savaitė prieš 
pirmą pokalbį.  
Po pokalbio sudaro asmeninės 
pažangos planą (Priedas Nr.3), 
kuriame išsikelia metinius asmeninio 
tobulėjimo ir mokymosi tikslus 
numatytam laikotarpiui.  
I pusmečių pabaigoje 1–4, 5–8, I–IVg 
kl. mokiniai – atlieka tarpinį 
įsivertinamą (Priedas Nr.3), kaip 
sekasi įgyvendinti priemones ir 
būdus numatytiems tikslams 
pasiekti ir numato 

Ugdymo procese mokytojas nuolat vertina, o 
mokinys įsivertina savo pasiekimus.  
 Mokytojas mokinio pasiekimus vertina 
neformaliuoju ir formaliuoju būdu:  
neformalusis vertinimas – pagyrimas, 
paskatinimas, pastaba, komentaras žodžiu ar 
raštu, mokinio atsakymų reflektavimas, galių 
akcentavimas, trūkumų nurodymas. Neformalus 
formuojamasis vertinimas yra kasdienis, vyksta 
remiantis stebėjimu, grįžtamuoju ryšiu ir 
mokytojo bei mokinio dialogu siekiant sėkmės;  
- formalusis vertinimas turi aiškiai struktūruotą, 
formalizuotą pobūdį – vertinamosios užduotys 
(rašiniai, namų darbai, testai, projektai ir pan.) 
yra tam tikro formato, joms atlikti skiriamas 
konkretus laikas ir vieta. Moksleivių atliktos 
užduotys įvertinamos remiantis nustatytais 
vertinimo kriterijais. 

Ne rečiau kaip kartą per mėnesį:  
– peržiūri auklėtinių mokymosi rezultatus, 
lankomumo ataskaitas, 
pagyrimus/pastabas ar kitus elgesį 
fiksuojančius dokumentus;  
Jei mokiniui kyla mokymosi, elgesio, 
lankomumo problemų:  
– su mokiniu aptaria, kaip sekasi siekti 
asmeninės pažangos plane numatytų tikslų;  
-į mokyklą gali kviesti tėvus (globėjus, 
rūpintojus) ir priimti naujus susitarimus 
užfiksuojant juos asmeninės pažangos 
plane (Priedas Nr.3);  
– bendradarbiauja su pagalbos mokiniui 
specialistais.  
Organizuoja individualius pokalbius su 
auklėtiniais bei jų tėvais, kurių metu 
aptaria mokinio mokymosi sėkmes ir 
nesėkmes, lankomumą elgesį, dalyvavimą 

Su vaiku aptaria įsivertinimo 
anketą (Priedas Nr.1), parašo 
komentarus ir pasirašo.  
Dalyvauja individualiame 
pokalbyje su vaiku bei klasės 
vadovu ar administracija ir 
pasirašo vaiko asmeninės 
pažangos planą. (Priedas Nr.3)  
Sistemingai:  
– peržiūri vaiko mokymosi 
rezultatus, lankomumo 
ataskaitas, 
pagyrimus/pastabas ar kitus 
elgesį fiksuojančius 
dokumentus;  
– su vaiku aptaria, kaip sekasi 
siekti asmeninės pažangos 
plane numatytų tikslų.  



papildomas/naujas priemones. 5- 
IVg kl. mokiniai pildo pažangos  
(mokymosi vidurkių) diagramą 
(Priedas Nr.4).  
Dalyvauja antrame pokalbyje 
mokiniai, kuriems nepavyko per I 
pusmetį vykdyti išsikeltų asmeninės 
pažangos tikslų.  
Mokslo metų pabaigoje įsivertina 
kaip pavyko pasiekti asmeninės 
pažangos plane numatytų tikslų, 
pildo pažangos (mokymosi vidurkių) 
diagramą (Priedas Nr.4).  
Kaupia pasiekimų diagramą (Priedas 
Nr.4).įsivertinimo anketą, asmeninės 
pažangos planus, pažangos 
diagramas ir kitus dokumentus savo 
pasiekimų aplanke.  

 Įvertinimas fiksuojamas (užrašomas) nustatyta 
forma: 
– formalusis diagnostinis vertinimas – mokinio 
pasiekimų ir pažangos vertinimas tam tikro 
mokymosi etapo pradžioje ir pabaigoje; 
 – diagnostinis vertinimas leidžia tikslingai 
planuoti tolesnį mokymąsi, suteikti mokymosi 
pagalbą sunkumams įveikti. 
 Mokinio pasiekimų diagnostinis vertinimas 
atliekamas reguliariai, pagal mokymo(si) logiką, 
aiškius vertinimo kriterijus, Gimnazijos 
susitarimus.  
Diagnostinio vertinimo metu ciklo, etapo, 
skyriaus pasiekimai įvertinami pažymiu.  
Kaupiamasis vertinimas – mokinio pastangų, noro 
bendradarbiauti, iniciatyvos vertinimas 
pamokoje;  
Apibendrinamasis vertinimas – mokinio 
vertinimas baigus programą, kursą.  
Viso ugdymo proceso metu mokytojas vertina 
mokinio emocinį elgesį,  socialinę, pilietinę, 
kultūrinę veiklą.  
Gauta informacija remiamasi analizuojant 
mokinio pažangą ir poreikius, keliant tolesnius 
mokymo ir mokymosi tikslus.  
Atskirų dalykų mokytojai mokinių individualią 
pažangą fiksuoja mokytojų pasirinktais būdais ir 
Metodinėje taryboje aptarta ir pasiūlyta forma , 
kurią spalio ir vasario mėnesių pirmą savaitę 
pateikia klasių vadovams.  
 
 

neformaliajame ugdyme, formuluoja 
lūkesčius ateinančiam mokymosi  
laikotarpiui (Priedas Nr.2 arba Nr.6 ir 
Priedas Nr.3).  
Antras pokalbis organizuojamas su tais 
mokiniais ir/ar tėvais, kuriems nepavyko 
per I pusmetį vykdyti išsikeltų asmeninės 
pažangos tikslų.  
I pusmečio pabaigoje ir mokslo metų 
pabaigoje aptaria su auklėtiniais pažangą, 
mokyklos vadovams pateiki informaciją, 
kiek mokinių klasėje lyginant pusmečius 
padarė mokymosi pažangą bei siūlo 
didžiausią pažangą klasėje padariusį mokinį 
paskatinti.  

– neturintys galimybių 
naudotis el. dienynu, parašu 
patvirtina  
vaiko mėnesių pažangumo ir 
lankomumo ataskaitas.  
– suteikia pagalbą, kurią 
įsipareigojo pokalbio metu.  
Nuolat bendradarbiauja su 
gimnazija:  
– el dienyno tinkle,  
– ateina į pokalbius su klasės 
vadovu,  
mokytojais, pagalbos mokiniui 
specialistais.  

4. Visi užpildyti dokumentai (ir priedai) kaupiami mokinio pasiekimų aplanke ir saugomi klasės vadovo kabinete.  
5. Individualus administracijos (direktoriaus ar ugdymo skyriaus vedėjos) pokalbis su mokiniu ir/ar mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) gali inicijuoti klasės vadovas, 
direktorius, ugdymo skyriaus vedėjai, Vaiko gerovės komisija, tėvai (globėjai, rūpintojai) ir pats mokinys.  
6. Asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir skatinimo tvarkos aprašas taikomas visiems gimnazijos mokiniams. 
 
 



                                                                                                                                          MIP  
                                                                          (mokinio individuali pažanga) 
             

                                                             
                                                                                   ______________________________________________________________ 

 

                   Pildo įsivertinimo anketą          Individualus pokalbis               Sudaro asmeninės                 Atlieka tarpinį                        Pildo pažangos 
                                                                            su klasės vadovu                       pažangos planą                    įsivertinimą                           diagramą (po I ir II pusm) 
 
 
 
                                                                                                        

____________________________________ 
 

 
                      Mokinio individualios            Mokinio individualios                 Mokymosi rezultatų             Pokalbiai su mokiniu, tėvais                     Teikia informaciją         
                      pažangos stebėjimas               pažangos fiksavimas                     analizė                                iškilusių sunkumų sprendimai/                 mokyklos vadovams, 
                                                                                                                                                                                 pagalbos teikimas                                      kl.vadovams, tėvams, 
                                                                                                                                                                                                                                                       pagalbos specialistams 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
                                                                                                     
                                                                                                              _____________________________________ 
 
 
      Mokinio individualios                     Trišaliai struktūruoti                    Pokalbiai su mokiniu,                     Mokinio pažangos aptarimas                  Teikia informaciją    
      pažangos stebėjimas                      pokalbiai                                        pagalbos specialistais,                    po I ir II pusm                                             mokyklos vadovams, 
                                                                (mokinys-tėvai-kl.vadovas)         tėvais                                                                                                                       kl.vadovams, tėvams, 
                                                                                                                                                                                                                                                          pagalbos specialistams

MOKINYS 

MOKYTOJAS 

KLASĖS VADOVAS 



Priedas Nr.1. 
MOKINIO ASMENINĖS PAŽANGOS ĮSIVERTINIMO ANKETA (5 - 8, Ig -IVg kl.) 

( pildo mokinys prieš individualų pokalbį ) 
 
     ................................................................................            .............            ............................ 
          (vardas pavardė)                                                                                  (klasė)                               (data) 
 

Nuostatos, kompetencijos, gebėjimai, 
pastangos 

Balas    
(1–10) 

Mokinio, tėvų (globėjų, rūpintojų)  pastabos, 
komentarai 

1. Suprantu,  kodėl svarbu mokytis, kaip tai 
siejasi su mano ateitimi. 

  
 
 

2. Esu patenkintas  savo mokymosi rezultatais 
ir pasiekimais. 

  
 
 

3. Pamokose atidžiai klausau mokytojo 
aiškinimo ir stropiai dirbu. 

  
 
 

4. Laiku ir stropiai atlieku namų darbus.   
 
 

5. Visada turiu visas pamokai reikalingas 
mokymosi priemones. 

  
 
 

6. Atsakingai ruošiuosi atsiskaitymo darbams. 
(kontroliniams, savarankiškiems, 
laboratoriniams darbams, testams ir kt.) 

  

7. Į pamokas ateinu laiku.   
 
 

8. Nepraleidžiu pamokų be pateisinamos 
priežasties. 

  
 
 

9. Pamokose elgiuosi drausmingai, netrukdau 
kitiems. 

  
 
 

10. Per pamokas nesinaudoju pašalinėmis 
priemonėmis. (telefonu ir kt.) 

  
 
 

11. Per pertraukas elgiuosi drausmingai, 
laikausi nustatytos tvarkos (mokinio elgesio 
taisyklių).  

  
 
 

12. Klasėje, mokykloje  jaučiuosi  saugus, 
palaikau draugiškus santykius su mokiniais, 
mokytojais, mokyklos darbuotojais. 

  

13. Aktyviai dalyvauju klasės, gimnazijos 
renginiuose, socialinėje, pilietinėje veikloje.  

  
 
 

14. Turiu idėjų klasėje, mokykloje ir imuosi 
iniciatyvos joms įgyvendinti. 

  
 
 

15. Mokykloje aš galiu atskleisti savo 
gabumus (akademinius, sportinius, meninius 
ir t.t.) veiklose, kurios man sekasi. 

  Kokius būrelius lankai? (įrašyk) 
 

 Kokių būrelių (veiklų) mokykloje trūksta? (įrašyk) 
 

 
............................................       ....................................................            ...................................................  
Mokinio v. pavardė, parašas      Vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų)          Kl. vadovo v. pavardė, parašas    
                                                          v. pavardė, parašas     



Priedas Nr.2. 
ROKIŠKIO R. JUODUPĖS GIMNAZIJOS 

 
..................................................................................................mokinio(-ės) 

 
ASMENINĖS PAŽANGOS FIKSAVIMO LAPAS (5 – 8, Ig – IVg kl.) 

.................................. 
(data) 

 
1. Kaip mokinys vertina savo mokymosi pasiekimus? (pusmečio/mokslo metų). Kodėl taip?  
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 
2. Ką jis galėtų ir norėtų pakeisti? Iš kokių dalykų stengsis pagerinti pažymius? (nurodyti balais)  
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 
3. Kaip tai ketina padaryti (pabraukti):  
3.1. Mokymosi procese: 

3.1.1. Atidžiai klausys mokytojo aiškinimo ir stropiai dirbs pamokoje; 

3.1.2. Laiku ir stropiai atliks namų darbus;  

3.1.3. Turės pamokai reikalingas mokymo priemones; 

3.1.4. Atsakingai pasiruoš kontroliniams ir kitiems atsiskaitymo darbams; 

3.1.5. Kreipsis pagalbos į mokytojus; 

3.1.6. Lankysis konsultacijose; 

3.1.7. Daugiau dėmesio skirs mokymuisi;  

3.1.8. Kita (įrašykite) ...........................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................... 
3.2. Lankomume: 
3.2.1. Nepraleis pamokų be pateisinamų priežasčių; 
3.2.2. Į pamokas ateis laiku; 
3.2.3. Kita (įrašykite) ...........................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................... 
3.3. Elgesyje: 
3.3.1. Pamokose elgsis drausmingai, netrukdys kitiems; 
3.3.2. Per pamokas nesinaudos pašalinėmis priemonėmis;  
3.3.3. Per pertraukas elgsis drausmingai, laikysis nustatytos tvarkos; 
3.3.4. Kita (įrašykite) 
......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
4.1. Kaip mokinys vertina savo dalyvavimą neformaliajame ugdyme, visuomeninėje veikloje. Kodėl taip?  
............................................................................................................................................................... 



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

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

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

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

......................................................................................................................................................................... 
 
4.2. Ką norėtų ir galėtų keisti? 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
5. Kokios pagalbos tikisi iš mokyklos (direktoriaus, skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, 
klasės vadovo)? 
........................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................  
6. Kokios pagalbos tikisi iš tėvų (globėjų, rūpintojų)? 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................  
7. Klausimas tėvams (globėjams, rūpintojams). Kaip padės savo vaikui įgyvendinti šiuos jo asmeninės 
pažangos siekius (pabraukti):  
7.1. Aprūpins reikiamomis mokymosi priemonėmis;  
7.2. Sistemingai domėsis informacija elektroniniame dienyne;  
7.3. Kontroliuos, ar atlieka namų darbus, tinkamai pasirengia atsiskaitymo darbams;  
7.4. Aptars su vaiku jo mokymosi pasiekimus ir elgesio ypatumus;  
7.5. Bendraus ir bendradarbiaus su klasės vadovu, mokytojais, gimnazijos administracija; 
7.6. Pasirūpins, kad laiku ateitų į pamokas; 
7.7. Atsakingai pateisins vaiko praleistas pamokas; 
7.8. Domėsis, kokia nefomaliojo švietimo, visuomenine veikla užsiima vaikas; 
7.9. Kita (įrašykite). Jeigu bus poreikis padės finansiškai vaikui realizuoti savo gebėjimus (konkursuose, 
varžybose, olimpiadose ir kt.) 
........................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
8. Ar mokinys tiki savo sėkme? Kodėl?  
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
_______________________________________      _____________      ________________  
(mokinio vardas, pavardė)                                               (parašas)                    (data)  
 
_________________________________________  _____________     ________________  
(vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė)      (parašas)                    (data)  
 
_________________________________________  _____________      ________________  
(klasės vadovo vardas, pavardė)                           (parašas)                    (data)   



 

Priedas Nr.3. 

ASMENINĖS PAŽANGOS PLANAS (nuo.............................................  iki .....................................................) 

 

       _____________________________________________________________                  _____________                                ________________  
                                                  (mokinio vardas, pavardė)                                                                                           (parašas)                                                     (data)  
       _____________________________________________________________                   _____________                              ________________  
                                         (vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė)                                                        (parašas)                                                    (data)  
       _____________________________________________________________                   _____________                                ________________  
                                                     (klasės vadovo vardas, pavardė)                                                         (parašas)                                                    (data) 

Tikslai/siekiai su aiškias, 
konkrečiais, pamatuojamais 
rezultatais 

Priemonės ir būdai tikslui 
pasiekti 

Pavyko+ 
Iš dalies+- 
Nepavyko- 
(I pusm. 
pabaiga) 

Papildomi/nauji susitarimai Pavyko+ 
Iš dalies+- 
Nepavyko- 
(mokslo 
metų 
pabaiga) 

Kodėl payko/iš dalies/nepavyko? 
Kokių veiksmų ėmiausi, kad 
pavyktų? 
(mokslo metų pabaiga) 

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

     



Priedas Nr.4. 
Mokinio (-ės) .......................................................... mokymosi kreivė 

 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 
 5 klasė 6 klasė 7 klasė 8 klasė Ig klasė IIg klasė IIIg klasė IVg klasė 
 I p. II p. I p. II p. I p. II p. I p. IIp.  I p. II p. I p. II p. I p. II p. I p. IIp.  
10                 
9,9                 
9,8                 
9,7                 
9,6                 
9,5                 
9,4                 
9,3                 
9,2                 
9,1                 

9                 
8,9                 
8,8                 
8,7                 
8,6                 
8,5                 
8,4                 
8,3                 
8,2                 
8,1                 

8                 
7,9                 
7,8                 
7,7                 
7,6                 
7,5                 
7,4                 
7,3                 
7,2                 
7,1                 

7                 
6,9                 
6,8                 
6,7                 
6,6                 
6,5                 
6,4                 
6,3                 
6,2                 
6,1                 

6                 
5,9                 
5,8                 
5,7                 
5,6                 
5,5                 
5,4                 
5,3                 
5,2                 
5,1                 

5                 
4,9                 
4,8                 
4,7                 
4,6                 
4,5                 
4,4                 
4,3                 
4,2                 
4,1                 

4                 
3,9                 
3,8                 
3,7                 
3,6                 
3,5                 
3,4                 
3,3                 
3,2                 
3,1                 

3                 

 



Priedas Nr.5. 
MOKINIO ASMENINĖS PAŽANGOS ĮSIVERTINIMO ANKETA (1–4 kl.) 

( pildo mokinys prieš individualų pokalbį ) 
 
.....................................................            .....................            ............................ 
       (vardas pavardė)                                                             (klasė)                                     (data) 

Nuostatos, gebėjimai, pastangos  Mokinio, tėvų  pastabos, komentarai 

1.Suprantu,  kodėl svarbu mokytis, kaip tai siejasi 
su mano ateitimi.  
       

Taip       
Ne 
Kartais 

 
 
 

2. Esu patenkintas  savo mokymosi rezultatais. 
 

Taip       
Ne 
Kartais 

 
 
 

3. Pamokose atidžiai klausau mokytojo aiškinimo 
ir stropiai dirbu. 
  

Taip       
Ne 
Kartais 

 
 
 

4. Laiku ir stropiai atlieku namų darbus. 
 

Taip       
Ne 
Kartais 

 
 
 

5. Visada turiu visas pamokai reikalingas 
mokymosi priemones. 
 

Taip       
Ne 
Kartais 

 
 
 

6. Atsakingai ruošiuosi atsiskaitymo darbams.  Taip       
Ne 
Kartais 

 

7. Į pamokas ateinu laiku. 
 

Taip       
Ne 
Kartais 

 
 
 

8. Nepraleidžiu pamokų be pateisinamos 
priežasties. 

Taip       
Ne 
Kartais 

 
 
 

9. Pamokose elgiuosi drausmingai, netrukdau 
kitiems. 
 

Taip       
Ne 
Kartais 

 
 
 

10. Per pamokas nesinaudoju pašalinėmis 
priemonėmis. (žaislais, pinigais, telefonu ir kt.) 

Taip       
Ne 
Kartais 

 
 
 

11. Per pertraukas elgiuosi drausmingai, laikausi 
tvarkos.  
 

Taip       
Ne 
Kartais 

 
 
 

12. Jaučiuosi  saugus klasėje, mokykloje, palaikau 
draugiškus santykius su mokiniais, mokytojais, 
mokyklos darbuotojais. 

Taip       
Ne 
Kartais 

 

13. Aktyviai dalyvauju klasės, gimnazijos 
renginiuose, socialinėje, pilietinėje veikloje 
 

Taip       
Ne 
Kartais 

 
 
 

14. Siūlau veiklas klasėje ir padedu jas 
įgyvendinti. 

Taip       
Ne 
Kartais 

 
 
 

15. . Mokykloje aš galiu atskleisti savo gabumus 
(akademinius, sportinius, meninius ir t.t.) veiklose, 
kurios  man sekasi. 

Taip       
Ne 
Kartais 

Kokius būrelius lankai? (įrašyk) 
 

 Kokių būrelių (veiklų) mokykloje trūksta? 
(įrašyk) 

 
 
.........................................                    ................................................            ...................................................  
Mokinio v. pavardė, parašas                              Vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų)                     Kl. vadovo v. pavardė, parašas 
                                                                                       v. pavardė, parašas                   



 

Priedas Nr.6. 
ROKIŠKIO R. JUODUPĖS GIMNAZIJOS 

 
..................................................................................................mokinio(-ės) 

 
ASMENINĖS PAŽANGOS FIKSAVIMO LAPAS (1 - 4 kl.) 

.................................. 
(data) 

 
1. Kaip mokinys vertina savo mokymosi pasiekimus? (pusmečio/mokslo metų). Kodėl taip? (Argumentai, 
pagrindžiantys jo nuomonę.) ........................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 
2. Ką jis galėtų ir norėtų pakeisti? Kokių dalykų pasiekimus stengsis pagerinti? 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
3. Kaip tai ketina padaryti (pabraukti):  
3.1. Mokymosi procese: 

3.1.1. Atidžiai klausys mokytojo aiškinimo ir stropiai dirbs pamokoje; 
3.1.2. Laiku ir stropiai atliks namų darbus;  
3.1.3. Turės pamokai reikalingas mokymo priemones; 
3.1.4. Atsakingai pasiruoš atsiskaitymo darbams; 
3.1.5. Kreipsis pagalbos į mokytojus; 
3.1.6. Lankysis konsultacijose; 
3.1.7. Daugiau dėmesio skirs mokymuisi;  
3.1.8. Jei sirgs ilgesnį laiką,  susitars su mokytoju dėl  užduočių atlikimo; 
3.1.9. Kita(įrašykite) 
................................................................................................................................................................. . 
....................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................... 
3.2. Lankomume: 
3.2.1. Nepraleis pamokų be pateisinamų priežasčių; 
3.2.2. Į pamokas ateis laiku; 
3.2.3. Kita (įrašykite)  
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................... 
3.3. Elgesyje: 
3.3.1. Pamokose elgsis drausmingai, netrukdys kitiems; 
3.3.2. Per pamokas nesinaudos pašalinėmis priemonėmis;  
3.3.3. Per pertraukas elgsis drausmingai, laikysis nustatytos tvarkos; 
3.3.4. Bus mandagus 
3.3.5. Kita (įrašykite)  
......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 



4.1. Kaip mokinys vertina savo dalyvavimą neformaliajame ugdyme, visuomeninėje ir socialinėje veikloje. 
Kodėl taip?  
............................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
4.2. Ką norėtų ir galėtų keisti?  
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
5. Kokios pagalbos tikisi iš mokyklos (direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, skyriaus vedėjo, mokytojų, 
pagalbos mokiniui specialistų, klasės vadovo)? 
........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................  
6. Kokios pagalbos tikisi iš tėvų (globėjų, rūpintojų)? 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................  
7. Klausimas tėvams (globėjams, rūpintojams). Kaip padės savo vaikui įgyvendinti šiuos jo asmeninės 
pažangos siekius (pabraukti):  
7.1. Aprūpins reikiamomis mokymosi priemonėmis;  
7.2. Sistemingai domėsis informacija elektroniniame dienyne;  
7.3. Kontroliuos, ar atlieka namų darbus, tinkamai pasirengia atsiskaitymo darbams;  
7.4. Aptars su vaiku jo mokymosi pasiekimus ir elgesio ypatumus;  
7.5. Bendraus ir bendradarbiaus su klasės vadovu, mokytojais; 
7.6. Pasirūpins, kad laiku ateitų į pamokas; 
7.7. Atsakingai pateisins vaiko praleistas pamokas; 
7.8. Domėsis, kokia neformaliojo ugdymo, visuomenine, socialine veikla užsiima vaikas; 
7.9. Kita (įrašykite.) Jeigu bus poreikis padės finansiškai vaikui realizuoti savo gebėjimus (konkursuose, 
varžybose, olimpiadose ir kt.). 
.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
8. Ar mokinys tiki savo sėkme? Kodėl?  
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
_______________________________________      _____________      ________________  
(mokinio vardas, pavardė)                                               (parašas)                    (data)  
 
_________________________________________  _____________     ________________  
(vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė)      (parašas)                    (data)  
 
_________________________________________  _____________      ________________  
(klasės vadovo vardas, pavardė)                           (parašas)                    (data)   


