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ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

VAIKO/MOKINIO PASIEKIMŲ IR INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖSENOS APRAŠAS 
    

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
    

 1. Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau – Mokykla) 

vaiko/mokinio (toliau – Mokinio) pasiekimų ir individualios pažangos stebėsenos aprašas (toliau – 

Aprašas) nustato mokinio pasiekimų ir individualios pažangos stebėsenos tikslą ir uždavinius, stebėsenos 

kriterijus, informacijos šaltinius, stebėsenos vykdymą, duomenų fiksavimą, analizę bei rezultatų 

panaudojimą.  

 2. Aprašas parengtas vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis 

(2015), Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu (2014 m.), Priešmokyklinio ugdymo bendrąja 

programa, patvirtinta Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu 

Nr.V-779, Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433, Nuosekliojo 

mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija), Valstybės švietimo ir mokslo 

stebėsenos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. 

rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr.V-1201, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr.V-

1309, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro    2015 

m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308.  

3. Mokinio pasiekimų ir individualios pažangos stebėsena – sistemingas vaiko/mokinio 

pasiekimų ir pažangos stebėjimas, fiksavimas, vertinimas ir išvadų panaudojimas tolesnio ugdymo(si) 

planavimui.  

4. Mokinio individualių pasiekimų ir pažangos stebėjimo kriterijai: optimalumas, visybiškumas, 

pažangos pastovumas, pasiekimų asmeniškumas. 

5. Mokyklos pasiekimų ir pažangos stebėjimo kriterijai: rezultatyvumas, stebėsenos 

sistemingumas, pažangos pagrįstumas, atskaitomybė.   

    

II SKYRIUS 

STEBĖSENOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
    

6. Mokinio pasiekimų ir individualios pažangos stebėsenos tikslas: siekti optimalios asmenybės 

brandos, kaip vaiko/mokinio įgytų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumos, didinti mokinių 

ugdymosi veiksmingumą, įsitraukimą į mokymąsi, mokymosi motyvaciją ir tenkinti individualius 

mokinių ugdymosi poreikius.  

7. Mokinio pasiekimų ir individualios pažangos stebėsenos uždaviniai:  

7.1. renkant, sisteminant duomenis, nustatyti mokinio įgytų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

lygį, pažangos pastovumą, asmeninius pasiekimus;  

7.2. apibendrinti, sumuoti, analizuoti, vertinti atskiro mokymosi laikotarpio (baigiant trimestrą, 



pusmetį, mokslo metus) ar mokymosi pagal tam tikrą programą rezultatus, įvairių mokinių grupių, klasių 

pasiekimų dinamiką; 

7.3. stebėti, analizuoti ugdomąją veiklą, vertinti ugdymo kokybę, įvairių vertinimo strategijų ir 

būdų veiksmingumą, mokymosi aplinkų, kiekvieno mokytojo darbo sėkmę, poveikį mokinio pažangai; 

7.4. tirti, nustatyti, analizuoti mokinių ugdymosi poreikius, atsižvelgiant į tyrimų rezultatus, 

identifikuoti problemas ir inicijuoti reikalingus sprendimus, planuoti visų ir kiekvieno mokinio ugdymą 

(dalykų ir neformaliojo ugdymo veiklų pasiūlą, mokymosi veiklų diferencijavimą ir (ar) 

individualizavimą), kartu su mokiniu bei jo tėvais (globėjais, rūpintojais) priimti sprendimus dėl tolesnio 

mokymosi žingsnių, mokiniui būtinos pagalbos; 

7.5. ugdyti mokinių savivaldumą mokantis: gebėjimą planuoti, organizuoti, stebėti, apmąstyti, 

įsivertinti asmeninę pažangą, pasiekimus; 

7.6. tikslingai panaudoti gautus duomenis, informaciją apie vaiko pasiekimus ir daromą pažangą 

darbui su šeima, kitais proceso dalyviais, priimti pagrįstus sprendimus darbui tobulinti.  

        

III SKYRIUS 

STEBĖSENOS KRITERIJAI, INFORMACIJOS ŠALTINIAI IR ĮRODYMAI 
   

8. Mokinio pasiekimų ir individualios pažangos stebėsenos kriterijai:  

8.1. optimalumas – kiekvieno mokinio bendrųjų ir dalykinių kompetencijų lygis, tolesnio 

ugdymosi planavimas; 

8.2. visybiškumas - mokinio bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visuma ir nuolatinė jo pažanga 

įgyjant kompetencijas; 

8.3. pažangos pastovumas - pažangos ritmas, tempas, kaupiami duomenimis grįsti įrodymai; 

8.4. pasiekimų asmeniškumas – ypatingi mokymosi ir veiklų (projektų, renginių, pilietinių 

iniciatyvų, savanorystės, karitatyvinės veiklos, būrelių, konkursų ir kt.) pasiekimai, individualių 

pasiekimų pripažinimas; 

8.5. rezultatyvumas – mokyklos indėlis ugdyti mokinius pagal BUP tikslus ir jų galias; 

8.6. stebėsenos sistemingumas – įvairių mokinių rezultatų analizės sistema; 

8.7. pasiekimų ir pažangos pagrįstumas – mokytojų taikoma vertinimo strategijų ir būdų įvairovė, 

naudojama rinkti, stebėti ir vertinti kiekvieno mokinio duomenis, koreguoti ugdymo procesą; 

9. Informacijos šaltiniai, įrodymai:  

9.1. mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) apklausos; 

9.2. sumuojamojo vertinimo rezultatai (pusmečių, trimestrų, metiniai),  

9.3. diagnostiniai darbai; 

9.4. PUPP rezultatai; 

9.5. NMPP rezultatai;  

9.6. ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vaiko pasiekimų aprašai; 

9.7. pradinio ugdymo mokinių pasiekimų aprašai; 

9.8. mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimų aprašai, pasiekimų dinamikos 

fiksavimo lapai; 

9.9. kitų mokinio pasiekimų (projektų, renginių, pilietinių iniciatyvų, savanorystės, karitatyvinės 

veiklos, būrelių, konkursų, olimpiadų ir kt.) ataskaitos, suvestinės; 

9.10. mokinio pažangos (bendrųjų ir dalykinių kompetencijų) raidos stebėjimo aplankai, 

dienoraščiai; 

9.11. veiklų/užsiėmimų/pamokų stebėjimo/vertinimo protokolai; 

9.12. Metodinės tarybos, metodinių grupių posėdžių protokolai, veiklos ataskaitos (SSGG 

analizė); 

9.13. Vaiko gerovės komisijos posėdžių protokolai, veiklos ataskaitos (SSGG analizė); 

9.14. Mokytojų tarybos posėdžių protokolai; 



9.15. atvirų durų dienų ataskaitos; 

9.16. trišalės sutartys tarp mokinio, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos; 

9.17. informacija el. dienyne apie mokinio pasiekimus (pagyrimai, pastabos); 

9.18. socialinės-pilietinės veiklos dienoraščiai; 

9.19. klasės auklėtojo, pagalbos mokiniui specialistų veiklos ataskaitos (SSGG analizė); 

9.20. pritaikytos, individualizuotos ugdymo programos. 

   

IV SKYRIUS 

STEBĖSENOS VYKDYMAS 
   

10. Mokinio pasiekimų ir individualios pažangos stebėseną mokykloje vykdo auklėtojai, 

mokytojai, klasių auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai, Vaiko gerovės komisija, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui.  

11. Mokyklos pasiekimų ir pažangos stebėseną vykdo mokytojai, klasių auklėtojai, pagalbos 

mokiniui specialistai, metodinių grupių pirmininkai, Vaiko gerovės komisija, mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo grupė, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokyklos direktorius. 

12. Kiekvieno vaiko/mokinio pasiekimų ir individualios pažangos stebėsena vykdoma 

sistemingai: 

12.1. vaiko (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinio) daroma pažanga yra 

vertinama nuolat, pasirenkant vertinimo būdus ir metodus: stebėjimą, pokalbį, diskusiją, vaiko 

pasakojimus, jo darbelių ir veiklos analizę, garso, vaizdo įrašus ir kt. vertinimo būdai ir metodai 

pasirenkami ir taikomi, atsižvelgiant į tai, kas vertinama – žinios ir supratimas, gebėjimai, nuostatos ar 

jų visuma – vaiko kompetencija;  

12.2. vaiko (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinio)  pasiekimai vertinami 

pagal pasiekimus, kurie numatyti Programoje arba Programoje, pritaikytoje, atsižvelgiant į nustatytus jo 

specialiuosius ugdymosi poreikius mokslo metų pradžioje ir pabaigoje. Pedagogai nustato, kuriame 

pasiekimų žingsnyje yra vaikas, palygindami jo kalbos, bendravimo, elgesio situacijas, kūrybos darbelius 

su pasiekimų žingsnių aprašymais. Pedagogai nustato vaiko pažangą vienoje, keliose ar visose ugdymosi 

srityse periodiškai stebėdami ir fiksuodami jo pasiekimus;  

12.3. kompetencijos įvertinimas grindžiamas ilgalaikiu vaiko stebėjimu ir informacijos iš įvairių 

šaltinių kaupimu, jos apibendrinimu. Kompetencijos lygis atsiskleidžia, vaikui veikiant natūralioje ar 

tikslingai sukurtoje situacijoje: žaidžiant, bendraujant, dalyvaujant projektiniame darbe, per iškylas, 

ekskursijas ar panašiai; 

12.4. pamokos metu mokiniai ir mokytojai įvairias būdais stebi ir vertina išmokimą, pasiekimus 

ir pažangą, atsižvelgiant į pamokos uždavinio įgyvendinimo kriterijus; 

12.5. mokinių dalykinė kompetencija vertinama ir įsivertinama baigus skyrių, temą, kartą per 

mėnesį naudojantis el. dienyno (Eduka dienyno) ar mokytojo parengtu Vaiko individualios pažangos 

(toliau VIP) vertinimo įrankiu; 

12.6. mokytojas kiekvieno mokinio pasiekimų lygį nustato vertindami diagnostinius darbus, 

apklausų metu ir kitais būdais, vadovaudamiesi ilgalaikiais ugdymo planais, mokomojo dalyko 

pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema, BUP pasiekimų lygių požymiais; 

12.7. kiekvieno mokinio pasiekimus mokomojo dalyko mokytojai kartą per pusmetį fiksuoja 

individualios pažangos stebėjimo lape; 

12.8. kiekvieno mokinio pažangą vertina mokomojo dalyko mokytojai ir individualiai aptaria su 

mokiniu bei jo tėvu (globėju) pasibaigus pusmečiui; 

12.9. 1-4 klasių auklėtojai stebi, fiksuoja, kaupia kokybinius kompetencijų įrodymus (mokinių 

darbai, įvertinimai, įsivertinimai, komentarai, refleksijos) vertinimo aplankuose ir kas pusmetį įvertina 

kiekvieno mokinio bendrųjų kompetencijų lygį; 

12.10. 5-8 klasių kiekvieno mokomojo dalyko mokytojas stebi, vertina ir fiksuoja kiekvieno 



mokinio bendrųjų kompetencijų lygį vertinimo aplankuose; 

12.11. 5-8 klasių mokiniai, vadovaujami klasės auklėtojo, pasibaigus trimestrui aptaria, sumuoja 

kompetencijų įrodymus ir įsivertina bendrųjų kompetencijų lygį, numato tolesnio ugdymosi uždavinius, 

pildydami Bendrųjų kompetencijų raidos dienoraščius;  

12.12. kompetencijos, ypač nuostatų dėmuo, vertinamos ir įsivertinamos mokinių ir mokytojo 

sąveikoje, dialoguose, diskusijose, renkant ir kaupiant kokybinius kompetencijų įrodymus (mokinių 

darbai, įvertinimai, įsivertinimai, komentarai, refleksijos) vertinimo aplankuose, e. aplankuose; 

12.13. klasių auklėtojai ir dalykų mokytojai analizuoja, vertina apibendrintus, susumuotus atskiro 

mokymosi laikotarpio ar mokymosi pagal tam tikrą programą rezultatus, įvairių mokinių grupių, klasių 

pasiekimų dinamiką bei atsižvelgdami į juos, planuoja visų ir kiekvieno mokinio ugdymą (dalykų ir 

neformaliojo ugdymo veiklų pasiūlą, mokymosi veiklų diferencijavimą ir (ar) individualizavimą); 

12.14. klasių auklėtojai, neformaliojo ugdymo mokytojai, dalyko mokytojai fiksuoja kiekvieno 

mokinio asmeninius pasiekimus – mokymosi ir veiklų (projektų, renginių, pilietinių iniciatyvų, 

savanorystės, karitatyvinės veiklos, būrelių, konkursų ir kt.) pasiekimus mokinio asmens byloje ir 

bendrųjų kompetencijų raidos dienoraščiuose; 

12.15. atsižvelgiant į tyrimų rezultatus, mokytojai analizuoja mokinių ugdymosi poreikius, kartu 

su pagalbos mokiniui specialistais bei mokyklos vadovais vertina skirtos pagalbos veiksmingumą;  

12.16. metodinėse grupėse, mokyklos taryboje aptariami PUPP, NMPP rezultatai; 

12.17. kiekvieno mokinio PUPP, NMPP rezultatai aptariami individualiai su mokiniu ir jo tėvais 

(globėjais, rūpintojais) gegužės – birželio mėnesiais; 

12.18. mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimai ir pažanga aptariama Vaiko 

gerovės komisijoje kartą per pusmetį,  pasiekimų dinamika fiksuojama pasiekimų lapuose kartą per 

metus; 

12.19. mokyklos vadovai sistemingai stebi, analizuoja ugdomąją veiklą, įvairių vertinimo 

strategijų ir būdų veiksmingumą, vertina kiekvieno mokytojo darbo poveikį mokinio pažangai. 

13. Ugdomosios veiklos stebėsena vykdoma kiekvieną mokslo metų mėnesį, vadovaujantis 

mokyklos direktoriaus patvirtintu ugdomosios veiklos stebėsenos planu kalendoriniams metams.  

14. Skirtingų lygmenų stebėsenos vykdytojai bendradarbiauja neatlyginamai keisdamiesi 

stebėsenos informacija ir patirtimi, siekdami išvengti duomenų rinkimo dubliavimo.  

   

V SKYRIUS 

STEBĖSENOS INFORMACIJOS DOKUMENTAVIMAS IR REZULTATŲ PANAUDOJIMAS 
   

15. Kasdienė informacija apie vaiko pasiekimus ir pažangą kaupiama ir fiksuojama vaiko 

pasiekimų apraše, aplanke, skaitmeninėse laikmenose ar kt. 

16. Mokslo metų pabaigoje vaiko/mokinio pasiekimų ir pažangos įrodymai kaupiami segtuvuose 

mokytojų ir klasės auklėtojų kabinetuose. 

17. Mokyklos ir mokinio pasiekimų ir pažangos stebėsenos įrodymai kaupiami segtuvuose 

direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo ugdymui kabinetuose.  

18. Mokyklos ir mokinio pasiekimų ir individualios pažangos, ugdomosios veiklos stebėjimo ir 

vertinimo rezultatai analizuojami asmeniškai su mokiniu, tėvu (globėju, rūpintoju), pedagoginiu 

darbuotoju, taip pat metodinėje grupėje, mokytojų taryboje, metodinėje taryboje, Vaiko gerovės 

komisijoje. 

19. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo informacija, gaunama ugdymo procese, 

panaudojama, nustatant mokinių mokymosi poreikius, pritaikant ugdymo turinį individualiai mokiniui, 

mokinių grupei ar klasei, aptariant mokymosi pasiekimus ir pažangą su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, 

rūpintojais).  

20. Duomenys apie mokinių pasiekimus, gauti, atliekant tarptautinius ir nacionalinius mokinių 

pasiekimų tyrimus, diagnostinius testus, panaudojami, informuojant tėvus (globėjus, rūpintojus) ir 



visuomenę apie bendrojo ugdymo kokybę ir rezultatus, rengiant formaliojo ir neformaliojo švietimo 

programas, kuriant mokymo(si) medžiagą, aprūpinant mokyklas priemonėmis, rengiant mokytojus ar 

tobulinant jų kvalifikaciją.  

21. Vaiko vertinamosios išvados (įvertinimai) pateikiamos aprašomuoju būdu – trumpais 

komentarais, nusakančiais, kokios yra stipriosios vaiko pusės, kas jau pasiekta, kokių dar yra spragų ir 

kas siektina.  

22. Mokinio pasiekimų ir pažangos stebėsenos informacija naudojama, kryptingai ir tikslingai 

planuojant pedagogų veiklą, bendradarbiaujant su tėvais (globėjais), sklandžiai pereinant į aukštesnę 

ugdymo programą. 

23. Mokiniui, pradėjus mokytis pagal pradinio ugdymo programą, mokytojas susipažįsta su 

priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis rekomendacijomis apie vaiko pasiekimus ir individualią 

pažangą ir užtikrina ugdymosi tęstinumą.  

24. Mokiniui, turinčiam mokymosi sunkumų, nepasiekusiam BUP numatyto patenkinamo 

pasiekimų lygio, gabiam mokiniui, kartu su mokiniu bei jo tėvais (globėjais, rūpintojais) priimami 

sprendimai dėl tolesnio mokymosi žingsnių, mokymosi pagalbos būdų. 

25. Mokiniui baigiant pradinio ugdymo programą, mokytojas parengia mokinio Pradinio ugdymo 

programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašą, užtikrinantį kiekvieno mokinio sėkmingą 

perėjimą prie mokymosi pagal pagrindinio ugdymo programą.  

26. Pagrindinio ugdymo programos dalykų mokytojai susipažįsta su kiekvieno mokinio Pradinio 

ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašu ir užtikrina ugdymosi tęstinumą.   

27. Mokyklos vadovai teikia metodinę pagalbą mokytojams, inicijuoja ir palaiko jų 

bendradarbiavimą ir veiklas komandose. 

28. Mokyklos vadovai užmezga ir palaiko bendradarbiavimą su kitomis institucijomis ir 

organizacijomis, keičiantis informacija mokinių pasiekimų pažangos ir vertinimo srityje. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
   

29. Aprašo vykdymą kontroliuoja mokyklos direktorius.  

30. Aprašo pakeitimus teikia mokytojų taryba bei Metodinė taryba. 

31. Aprašą įsakymu tvirtina mokyklos direktorius.  

_______________________ 

 

 


