
PATVIRTINTA  

Šiaulių logopedinės mokyklos 

direktoriaus 2020 m. vasario 3 d.  

įsakymu Nr. V1-51 

 

 

ŠIAULIŲ LOGOPEDINĖ MOKYKLA 

 

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMO PRIEMONIŲ TVARKOS APRAŠAS 

 

 

1. Mokyklos mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo priemonių tvarkos aprašą sudaro 

aprašomoji dalis, kurioje įvardijami mokykloje priimti susitarimai dėl mokinių pasiekimų gerinimo, 

pagrindinių funkcijų pasiskirstymas, bei sudarytas priemonių planas, kuriame numatytas laikas 

priemonėms įgyvendinti, paskirti atsakingi asmenys. 

2. Mokykloje direktoriaus pavaduotojas ugdymui koordinuoja mokinių mokymosi 

pasiekimų gerinimo pagalbos teikimo procesą – priimtų sprendimų, numatytų priemonių savalaikį 

įgyvendinimą, tų priemonių poveikio analizės vykdymą. 

3. Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo proceso dalyviai: švietimo pagalbos specialistai, 

mokomųjų dalykų mokytojai, pradinio ugdymo mokytojai, klasių vadovai, grupių auklėtojai, vaiko 

gerovės komisijos nariai, mokyklos vadovai, tėvai (globėjai, rūpintojai). 

4. Mokykla, siekdama gerinti mokinių mokymosi pasiekimus: 

4.1. ugdo sąmoningą ir atsakingą požiūrį į mokymąsi; vadovaujasi mokyklos Mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka; 

4.2. ugdo mokinių pasididžiavimo mokykla, mokymusi jausmus; 

4.3. ugdo atkaklumą mokantis; 

4.4. stebi ugdymosi procesą, laiku nustato, kokios reikia pagalbos ir teikia ją mokiniams;  

4.5. aptaria mokinių pasiekimų gerinimo klausimus mokyklos bendruomenėje: vadovų 

posėdžiuose, du karus per metus – Mokytojų tarybos posėdžiuose, kartą per mėnesį - metodinių 

grupių susirinkimuose, pagal klasės vadovo planą - klasės valandėlėse, vadovaujantis mokyklos 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka – du karus per mokslo metus mokinys su klasės 

vadovu aptaria, kaip pavyko pasiekti individualios pažangos tikslus; 

4.6. kartu su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) vaiko gerovės komisija sprendžia 

mokinių vėlavimo į pamokas ir jų nelankymo priežastis; vaiko gerovės komisijos posėdžiai vyksta 

kartą per mėnesį; 

4.7. tobulina mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo procesus, itin daug 

dėmesio skirdama grįžtamajam ryšiui, formuojamajam vertinimui pamokoje, diagnostiniam 

vertinimui, jais grindžia reikiamus sprendimus dėl įvairių mokinių grupių, klasių mokinių 

pasiekimų dinamikos, mokytojų ir visos mokyklos indėlio į mokinių pažangą. 

5. Švietimo pagalbos specialistų priemonės: 

5.1. vykdo mokinių lankomumo stebėseną; 

5.2. vykdo mokinių pažangumo stebėseną; 

5.3. teikia visokeriopą pagalbą mokiniams, klasių vadovams, grupių auklėtojams, 

mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams); 



5.4. konsultuoja mokinius, klasių vadovus, grupių auklėtojus, mokytojus, tėvus (globėjus, 

rūpintojus) jiems aktualiais mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo 

klausimais; 

5.5. vykdo mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo tyrimus; 

5.6. naujai atvykusiems mokiniams organizuoja adaptacijos tyrimus, individualius 

pokalbius, kuriais remiantis sudaromos bendravimo įgūdžių grupės, su rezultatais supažindina 

mokyklos bendruomenę, teikia rekomendacijas mokytojams. 

6. Mokytojų priemonės: 

6.1. identifikuoja mokymosi pagalbos poreikį ir bendradarbiauja su klasės vadovu ir grupės 

auklėtoju; 

6.2. pamokose koreguoja mokinio mokymąsi, pritaiko užduotis pagal mokinio gebėjimus; 

6.3. taiko priemones ir metodus, atsižvelgiant į mokinių mokymosi stilių, gebėjimus, darbo 

tempą; 

6.4. derina įvairius vertinimo būdus, daugiau dėmesio skiria mokytis padedančiam 

formuojamajam vertinimui (mokymosi stebėjimas, savalaikis grįžtamasis ryšys, ugdymo turinio 

pritaikymas, įsivertinimas, pažangos stebėjimas); 

6.5. kviečia į pamoką mokyklos švietimo pagalbos specialistus; 

6.6. aptaria mokinio mokymosi rezultatus ir problemas su tėvais (globėjais/rūpintojais) 

atvirų durų dienų metu; 

6.7. skatina mokinius rinktis mokymosi strategijas, padedančias atskleisti kūrybingumą; 

6.8. skiria trumpalaikes konsultacijas prieš pamokas ar po pamokų mokiniui ar mokinių 

grupei po nepatenkinamo kontrolinio darbo įvertinimo arba ligos, ypač kai mokinys gauna kelis iš 

eilės nepatenkinamus konkretaus dalyko įvertinimus; 

6.9. atsižvelgdami į pasiekimų patikrinimo testų, diagnostinių testų rezultatus, planuoja 

ugdymo turinį, seka mokinio mokymosi pažangą; 

6.10. metodinėse grupėse analizuoja signalinių, pusmečių, metinių, diagnostinių testų, 

PUPP rezultatus; priima sprendimus dėl sėkmingų mokymo(si) metodų, priemonių, naudojamų 

užduočių tinkamumo, išteklių panaudojimo veiksmingumo, ugdymo tikslų realumo; 

6.11. analizuoja panaudotų priemonių veiksmingumą ir sudaro „Pagalbos mokiniui teikimo 

planą“ (1 priedas). 

7. Klasės vadovo priemonės: 

7.1. mokslo metų pradžioje pildo kiekvieno Mokinio individualų planą; 

7.2. bendradarbiauja su mokomųjų dalykų mokytojais dėl auklėtinio mokymosi problemų 

ar mokymosi pagalbos teikimo būdų ir priemonių; 

7.3. Tėvų dienų mokykloje metu kartu su auklėtinių tėvais (globėjais, rūpintojais), 

mokytojais ir auklėtiniu aptaria mokymosi pagalbos priemones, pagalbos teikimo proceso 

galimybes; 

7.4. direktoriaus pavaduotojui ugdymui pateikia pusmečių, metines klasės mokymosi 

ataskaitas, seka mokinių pažangą, aptaria ją klasės valandėlių metu. 

8. Grupės auklėtojo priemonės: 

8.1. domisi, kad namuose auklėtiniui būtų tinkamos sąlygos mokytis, skatina tėvus 

(globėjus, rūpintojus) prisidėti prie vaiko mokymosi pasiekimų gerinimo; 

8.2. kartu su auklėtiniu, jo  tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais aptaria mokymosi 

pagalbos priemones, pagalbos teikimo proceso galimybes; 

8.3. organizuoja pamokų ruošą, vykdo namų darbų atlikimo stebėseną. 

9. Vaiko gerovės komisija: 



9.1. svarsto ir organizuoja švietimo pagalbos teikimą, švietimo programų pritaikymą; 

9.2. analizuoja taikytų mokiniui priemonių ir būdų pasiekimams gerinti veiksmingumą, 

pagal poreikį kviečia tėvus (globėjus, rūpintojus), teikia rekomendacijas mokytojams, klasės 

vadovui; 

9.3. vykdo probleminių mokinių stebėseną, parenka tinkamas priemones mokinio 

pasiekimams gerinti. 

10. Mokyklos vadovai: 

10.1. vykdo mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo proceso stebėseną; 

10.2. mokytojų tarybos posėdžiuose analizuoja pusmečių, metinius rezultatus; 

10.3. atlieka mokinių mokymosi pasiekimų pusmečių, metinę analizę, lyginama ir 

analizuojama mokyklos mokinių pažanga, numatomi laukiami rezultatai; 

10.4. inicijuoja ir organizuoja mokinių skatinimą už padarytą pažangą; 

10.5. bendradarbiauja su mokytojais, klasių vadovais, grupių auklėtojais, švietimo 

pagalbos specialistais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais); 

10.6. vykdo elektroninio dienyno stebėseną, kreipiant dėmesį į ugdymo turinio 

įgyvendinimą, mokinių skatinimą, mokymo krūvį; 

10.7. inicijuoja mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo tyrimų 

vykdymą; 

10.8. stebi ugdymo procesą pamokoje, kartu su mokytoju analizuoja ugdymo 

diferencijavimo veiksmingumą, pagalbos mokiniui teikimą pamokoje, priima sprendimus dėl 

ugdymo priemonių, mokymo turinio, mokymosi aplinkos, vertinimo pritaikymo; 

10.9. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) atvirų durų dienų renginių metu dėl pagalbos 

teikimo mokantis bei teikia tėvams (globėjams, rūpintojams) individualią švietimo pagalbą. 

11. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos gerinimo planas (2 priedas). 

 

 

_______________ 

 

 



1 priedas  

 

ŠIAULIŲ „DERMĖS“ MOKYKLA  

PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO PLANAS 

202_ m. ____________ d.  

 

Mokinio vardas, pavardė___________________________________________ 

Klasė ___________ Dalykas __________________________ 

Mokytojo vardas, pavardė__________________________________________ 

Pagalbos teikimo priežastys: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Pagalbos teikimo laikas, formos ir būdai 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Eil. 

nr.  

Konsultacijų data  Turinys  Padaryta pažanga Pastabos  

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Susipažinau 

___________________________________________________________________________ 

                                                                       (mokinio vardas, pavardė) 

 

Susipažinau 

_____________________________________________________________________________ 

                                                     (vieno iš tėvų (globėjų/rūpintojų) parašas, vardas, pavardė) 

 

SUDERINTA  

 

Vardenis Pavardenis, 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

 

 

 



2 priedas  

 

 

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS GERINIMO PLANAS 

 

 

Eil. 

Nr.  

Priemonės pavadinimas Data Atsakingi 

1. Individualūs pokalbiai su mokiniais. 

Pildo kiekvieno mokinio Individualų 

planą. Mokymosi lūkesčių numatymas. 

Rugsėjis-spalis Klasių vadovai, mokytojai  

 

2. Mokinio individualios pažangos 

įsivertinimas (MIP) 

Visus metus Klasių vadovai 

3. Diagnostinių testų analizė.  Balandžio mėn., 

gruodžio mėn. 

Metodinių grupių 

pirmininkai, mokytojai, 

direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

4. Tyrimas „Mokymosi stilių analizė“. Spalis Psichologai  

5. Trumpalaikės dalykų konsultacijos.  Visus metus Mokytojai  

6. Veiklos kitose edukacinėse erdvėse. 1-2 pamokos per 

mokslo metus 

metus 

Mokytojai  

7. Signalinių pusmečių aptarimas. 

Pagalbos grupių sudarymas spragoms 

šalinti, pasiekimams gerinti. 

Sausio mėn., 

gegužės mėn. 

Metodinių grupių 

pirmininkai, mokytojai 

8. Mokinių mokymosi pasiekimų 

suvestinės  pirmojo ir metinio pusmečių, 

jų analizė Mokytojų tarybos posėdyje. 

Vasario mėn., 

birželio mėn. 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

9. Individualūs pokalbiai su tėvais 

(globėjais, rūpintojais) Atvirų durų 

dienų renginių metu. 

2 kartus per 

metus 

Mokytojai, klasių vadovai, 

grupių auklėtojai, švietimo 

pagalbos specialistai 

10. Metodinių grupių priemonių plano 

sudarymas pasiekimams gerinti. 

Gruodžio mėn. Metodinių grupių 

pirmininkai, mokytojai 

11. Integruotos pamokos (pamoką veda du 

ir daugiau pedagogai). 

Pagal sudarytą 

tvarkaraštį 

Mokytojai 

 

 

________________ 

 


