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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus Aleksandro Puškino Gimnazijos (toliau – Gimnazija) mokymosi pasiekimų 

gerinimo ir pagalbos mokiniui teikimo sistema (toliau – Sistema) parengta vadovaujantys 2008 m. 

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros (NMVA) sukurtos informacinės lentelės apie mokymosi 

pasiekimus ir 2014 m. NMVA straipsniu „Kaip gerinti mokinių pasiekimus” remiantis PISA tyrimo 

įžvalgomis ir Europos šalių patirtimi (ISSN 1822-4156). 

2. Sistemos tikslas - kompleksiškai siekti mokinių mokymosi gerinimo bei teikti efektyvią 

pagalbą moyklos mokiniams. 

III. GIMNAZIJOS MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMO BENDRASIS PLANAS 

 

3. Gimnazija kiekvienais metais išanalizavusi mokslo metų pabaigos mokinių pasiekimų 

rezultatus bei teikiamos pagalbos efektyvumą sudaro einamiesiems mokslo metams mokinių 

pažangos ir pasiekimų gerinimo priemonių planą. 

4. Gimnazijos direktorius įpareigoja dir. pavaduotojas ugdymui vykdyti plano įgyvendinimo 

koordinavimą ir priežiūrą. 

5. Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo dalyviai: mokomųjų dalykų mokytojai, klasės 

auklėtojai, švietimo pagalbos specialistai, vaiko gerovės komisija, Gimnazijos administracija, tėvai 

(globėjai, rūpintojai). 

6. Dalykų mokytojų funkcijos: 

6.1. identifikuoja mokymosi pagalbos poreikį ir bendradarbiauja su klasės auklėtoju, 

mokinio tėvais (žodžiu, per elektroninį dienyną); 

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

6.3. taiko mokymo priemones ir metodikas, atsižvelgdami į mokinių mokymosi stilių, 



gebėjimus, darbo tempą; 

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

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

pritaikymas); 

6.5. pagal poreikį kviečia mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) dalyvauti pamokose; 

6.6. numatyta tvarka veda trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas; 

6.7. analizuoja panaudotų priemonių veiksmingumą. 

7. Klasės auklėtojų funkcijos: 

7.1. bendradarbiauja su mokomųjų dalykų mokytojais dėl auklėtinio mokymosi problemų ar 

mokymosi pagalbos teikimo būdų ir priemonių; 

7.2. išsiaiškina auklėtinio mokymosi pasiekimų gerinimo pagalbos poreikį ir derina su tėvais 

(globėjais, rūpintojais) pagalbos priemones bei grafiką; 

7.3. kartu su auklėtinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir auklėtiniu aptaria 

individualios pažangos tikslus, priemones, pagalbos teikimo galimybes. 

7.4. vykdo mokinių lankomumo, ir pažangumo stebėseną, nelankymo prevencijos 

priemones; 

8. Švietimo pagalbos specialistų funkcijos: 

8.1. teikia pagalbą mokiniams, klasės auklėtojams, tėvams (globėjams, rūpintojams); 

8.2. konsultuoja mokinius, klasės auklėtojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) jiems aktualiais 

mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo klausimais; 

9. Vaiko gerovės komisijos funkcijos: 

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

mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių; 

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

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

auklėtojams dėl proceso koregavimo; 

10. Administracijos funkcijos: 

10.1. vykdo mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo proceso stebėseną ir analizę; 

10.2. sudaro sąlygas mokiniams gauti pagalbos konsultacijas, rinktis pasirenkamuosius 

dalykus, dalykų modulius, neformaliojo švietimo programas; 

10.3. bendradarbiauja su mokomųjų dalykų mokytojais, klasės auklėtojais, švietimo 

pagalbos specialistais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais); 

10.4. įgyvendina mokinių skatinimo priemones; 

10.5. sudaro galimybes mokytojams tobulinti kvalifikaciją. 

11. Tėvų funkcijos: 

11.1. užtikrina, kad mokiniai be pateisinamos priežasties nepraleistų pamokų; 

11.2. domisi vaiko pasiekimais ir bendradarbiauja su klasės auklėtoju, dalykų mokytojais, 



administracija. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Už mokymosi pasiekimu gerinimą ir kokybišką pagalbos mokiniui teikimą Gimnazijos 

nustatyta tvarka atsako Gimnazijos administracija, pagalbos teikimo dalyviai. 
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