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ŠIAULIŲ „DERMĖS“ MOKYKLA  

MOKINIO INDIVIDUALIOS PAŽANGOS ĮSIVERTINIMO  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

 

1. Mokinio individualios pažangos (toliau MIP) įsivertinimo tvarkos aprašas (toliau – 

aprašas) reglamentuoja P – 10 klasių mokinių individualios pažangos vertinimo tvarką Šiaulių 

„Dermės“ mokykloje (toliau – mokykla). 

2. Aprašas suderintas su Vaiko gerovės komisija, Mokyklos taryba.  

3. Mokinio  individualios pažangos į(si)vertinimo tikslai: 

3.1. skatinti mokinį įsivertinti individualią pažangą, apmąstyti sėkmes ir tobulintinus 

dalykus; 

3.2. sudaryti sąlygas mokytojui analizuoti mokinio individualią pažangą pamokoje ir 

nepamokinėje veikloje plėtojant bendrąsias kompetencijas. 

4. Mokinių individualios pažangos į(si)vertinimu siekiama ugdyti kritinio mąstymo, 

savivertės gebėjimus:  

4.1. analizuoti mokymosi veiklą ir rezultatus, dalyvavimą neformalioje veikloje, turimus 

socialinius įgūdžius, nustatyti sėkmių ir nesėkmių priežastis; 

4.2. planuoti veiklą – numatyti, ką kitą mėnesį, atlikdamas formaliojo ir neformaliojo 

ugdymo veiklas, mokinys darys kitaip; 

4.3. priimti sprendimus - remiantis turima patirtimi, keltis naujus asmenybės ugdymo(si) 

uždavinius. 

 

II. MOKINIO INDIVIDUALIOS PAŽANGOS ĮSIVERTINIMO 

IR DUOMENŲ PANAUDOJIMO PROCEDŪROS 

 

5. Kartą per mėnesį mokiniai klasės valandėlės metu pildo mokinio individualios pažangos 

įsivertinimo lapus (1priedas); du kartus per pusmetį – pažangos vertinimo rezultato lapą (2 priedas): 

0-3 balų sistema kiekvienas individualiai įsivertina mokymąsi, neformaliąją veiklą pagal vertinimo 

kriterijus – teiginius; P-2 klasių mokiniai savo individualią pažangą vertina 4 spalvomis.  

6. Mokytojai ugdymo proceso metu stebi mokinį, pasirinktu būdu fiksuoja individualią pažangą, 

analizuoja rezultatus, juos aptaria individualiai su mokiniu ir tėvais (globėjais/rūpintojais). 5-10 klasių 

mokiniai pildo Dalyko individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo formą. I pusmečio pabaigoje kartu su 

mokiniu mokytojas aptaria, kaip pavyko įgyvendinti numatytus mokymosi lūkesčius, išsikeltus tikslus, ir 

sudaro galimybę mokiniui nusimatyti II pusmečio mokymosi tikslus (3 priedas). 

7. Klasių vadovai analizuoja mokinių įsivertinimo lapus, pažangos vertinimo lapus, aptaria 

individualiai su mokiniu, jo tėvais (globėjais/rūpintojais). 



8. Mokytojai mokinių individualią pažangą 3 kartus per mokslo metus metodinių grupių 

posėdžių metu aptaria su direktoriaus pavaduotoju ugdymui. 

9.  Remiantis mokinių individualios pažangos aptarimų rezultatais, mokiniams numatomos 

individualios pagalbos kryptys. 

10. Mokslo metų pabaigoje klasių vadovai su kiekvienu mokiniu aptaria individualią 

pažangą per mokslo metus, padeda numatyti tolimesnius asmenybės ugdymo(si) uždavinius. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Mokydamiesi vertinti save, mokiniai tobulina kritinio mąstymo įgūdžius, analizuoja 

individualią pažangą, numato tolimesnius ugdymo(si) uždavinius, ugdo mokymosi visą gyvenimą 

kompetencijas.  

12. Siūlymus dėl VIP lapų pildymo ir mokinių individualios pažangos stebėjimo, 

analizavimo, vertinimo, fiksavimo procedūrų keitimo teikia progimnazijos pedagogai, mokiniai, 

tėvai (globėjai/rūpintojai). 

13. Aprašas koreguojamas direktoriaus įsakymu. 

 

______________ 
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1 priedas 

 

ŠIAULIŲ „DERMĖS“ MOKYKLA 

 

_________KLASĖS MOKINIO______________________________________________ 

                                           ( vardas, pavardė) 

ĮSIVERTINIMO LAPAS 

 

Vertinimas: 

0 – niekada (P-2 kl. mok. – raudona spalva),     

1 -  retai (P-2 kl. mok. – geltona spalva),     

2 – dažnai (P-2 kl. mok. -   mėlyna spalva), 

  3 -  labai dažnai (P-2 kl. mok. -   žalia spalva). 
Eil. 

Nr. 

Vertinimo kriterijus  

_______________ 

(mėnesio 

pavadinimas) 

 

______________ 

(mėnesio 

pavadinimas) 

 

____________ 

(mėnesio 

pavadinimas) 

 

____________ 

(mėnesio 

pavadinimas) 

 

____________ 

(mėnesio 

pavadinimas) 

Mokymasis      

1. Įdėmiai klausausi, aktyviai dalyvauju pamokose.      

2. Prireikus randu man reikalingą informaciją.      

3. Į pamokas ateinu pasiruošęs.      

4. Esu drausmingas, netrukdau kitiems mokytis.      

5. Visada turiu reikiamas priemones.      

6. Laikausi mokinio taisyklių.      

7. Savarankiškai gebu atlikti daugumą užduočių.      

8. Nevėluoju į pamokas, laiku atsiskaitau už savo 

darbus. 
     

9. Jei nesiseka mokytis, kreipiuosi į mokytoją ar 

draugus. 
     

10. Stengiuosi kuo geriau mokytis.      

11. Atlieku budinčiojo pareigas.      

12. Esu paslaugus, geranoriškas, padedu kitiems.      

13. Esu tvarkingas.      

14. Esu mandagus.      

15. Saugau savo bei kitų sveikatą, gyvybę.      

Neformalusis ugdymas      

16. Esu drausmingas gatvėje, laikausi kelių eismo 

taisyklių. 
     

17. Aktyviai dalyvauju įvairiuose mokyklos ir klasės 

renginiuose. 
     

18. Padedu ruoštis mokykloje/ klasėje vykstantiems 

renginiams/ klasės valandėlėms. 
     

19. Dalyvauju konkursuose, olimpiadose, varžybose.      

20. Laisvalaikiu skaitau knygas.      

21. Laisvalaikiu sportuoju, žaidžiu aktyvius žaidimus.      

22. Man patinka ką nors kurti.      
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2 priedas 
 

ŠIAULIŲ „DERMĖS“MOKYKLA 

 

_________KLASĖS MOKINIO ______________________________________________ 
                                                         ( vardas, pavardė) 

PAŽANGOS VERTINIMO REZULTATAI 

 

Mokomasis dalykas 
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Lietuvių kalba           

Anglų kalba           

Matematika           

Istorija           

Gamta ir žmogus/ Biologija           

Geografija           

Fizika           

Chemija           

Informacinės technologijos           

Dailė            

Technologijos            

Muzika            

Fizinis ugdymas           

„Pažink save“           

Keramika            

Tinklalapių kūrimas           

Tarties ir klausos ir kalbos 

lavinimo pratybos  
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3 priedas 

 

ŠIAULIŲ „DERMĖS“ MOKYKLA 

 

___________KLASĖS MOKINIO (-ĖS) 

 

____________________________________________________ 
(mokinio (-ės) pavardė, vardas) 

 

I PUSMEČIO MOKYMOSI LŪKESČIAI IR ĮVERTINIMAS 

 

Aš sieksiu: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Kaip man sekėsi? 

Kuriais savo pasiekimais aš patenkintas (-a)? Kuriais savo pasiekimais aš nepatenkintas (-a)? Ką, 

mano nuomone, aš dar galiu patobulinti? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

II PUSMEČIO MOKYMOSI LŪKESČIAI IR ĮVERTINIMAS 

 

Aš sieksiu: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Kaip man sekėsi? 

Kuriais savo pasiekimais aš patenkintas (-a)? Kuriais savo pasiekimais aš nepatenkintas (-a)? Ką, 

mano nuomone, aš dar galiu patobulinti? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

_____________________ 

 


