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MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ GERINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

2022-2023 M. M. 

 

1. Mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimo priemonių plano (toliau - planas) paskirtis 

numatyti priemones, veiklas mokinių mokymosi pasiekimams gerinti. 

2. Mokyklos direktorius įpareigoja dir. pavaduotojas ugdymui vykdyti plano įgyvendinimo 

koordinavimą ir priežiūrą.  

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

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

(globėjai, rūpintojai). 

4. Dalykų mokytojų funkcijos: 

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

mokinio tėvais (žodžiu, per elektroninį dienyną); 

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

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

gebėjimus, darbo tempą; 

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

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

pritaikymas); 

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

4.6. numatyta tvarka veda trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas; 

4.7. analizuoja panaudotų priemonių veiksmingumą. 

5. Klasės auklėtojų funkcijos: 

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

mokymosi pagalbos teikimo būdų ir priemonių;  

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

(globėjais, rūpintojais) pagalbos priemones bei grafiką;  

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

individualios pažangos tikslus, priemones, pagalbos teikimo galimybes. 

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

priemones; 

6. Švietimo pagalbos specialistų funkcijos: 

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

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

mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo klausimais; 

7. Vaiko gerovės komisijos funkcijos: 

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

mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių; 



7.2. 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; 

8. Administracijos funkcijos: 

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

8.2. sudaro sąlygas mokiniams gauti pagalbos konsultacijas, rinktis pasirenkamuosius 

dalykus, dalykų modulius, neformaliojo švietimo programas; 

8.3. bendradarbiauja su mokomųjų dalykų mokytojais, klasės auklėtojais, švietimo pagalbos 

specialistais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais); 

8.4. įgyvendina mokinių skatinimo priemones; 

8.5. sudaro galimybes mokytojams tobulinti kvalifikaciją. 

9. Tėvų funkcijos: 

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

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

administracija. 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Vykdymo 

laikas 

Vykdytojas Laukiamas rezultatas 

Dalykų mokytojai 

1. Susitarimas dėl ypatingo 

dėmesio skyrimo skaitymo, 

rašymo, matematikos 

gebėjimams, jų integracijos į 

visus dalykus. 

2022 m. 

rugsėjo – 

spalio mėn. 

Dalykų 

mokytojai, 4, 

6, 8, II klasių 

mokytojai 

4, 8 kl. 

mokinių 

skaitymo, 

rašymo ir 

matematikos 

NMPP 

pažanga bus 

mažiausiai 1 

proc., 

lyginant su 

2021-2022 

m.m. 

rezultatais.  

II klasių lietuvių kalbos ir 

literatūros, matematikos 

PUPP pažanga mažiausiai 1 

proc., lyginant su 2021-

2022 m.m. rezultatais. 

 

Mokinių diktantų klaidų 

skaičius mažesnis palyginus 

su mokslo metų pradžioje 

parašyto diktanto klaidų 

skaičiumi. 

2. Diagnostinių darbų rengimas, 

vertinimas, grįžtamojo ryšio 

teikimas mokiniams ir 

tėvams 

2022-2023 m. 

m. Dalykų 

mokytojai 
 

3. Konsultacijų, skirtų mokymo 

pagalbai teikti, pravedimas 

2022-2023 m. 

m. Dalykų 

mokytojai 

Mokiniai, kuriems 

reikalinga mokymo(si) 

pagalba, lankys 

konsultacijas. Gerės jų 

pasiekimai. 

4. Kvalifikacijos tobulinimas 

įtraukiojo ugdymo srityje 

2022-2023 m. 

m. 

Dalykų 

mokytojai 

Mokytojai aplankys 

įvairaus pobūdžio 



kvalifikacijos tobulinimo 

renginius (mažiausiai 20 

val. trukmės per mokslo 

metus). Bus patobulinta 

pamokos kokybė. 

5. Kolegų pamokų stebėjimas, 

kolegialaus grįžtamojo ryšio 

pamokos kokybės klausimais 

teikimas 

2022-2023 m. 

m. 

Dalykų 

mokytojai 

Mokytojai patobulina 

pamokos kokybę. 

6. Tėvų konsultavimas 2022 m. 

lapkričio mėn.; 

2023 m. 

vasario mėn. 

Dalykų 

mokytojai 

Pravestos Tėvų dienos, 

skirtos grįžtamajam ryšiui 

pateikti apie mokinių 

pasiekimus. 

Klasių auklėtojai 

7. Pagalba mokiniams 

planuojant asmeninio 

tobulėjimo gaires  

2022 m. 

rugsėjo mėn. 

5-8, I-IV 

klasių 

auklėtojai 

Mokiniai geba išsikelti 

tikslus, numato priemones 

jiems pasiekti. 

8. Mokinių mokymosi 

pasiekimų stebėsena, 

mokymosi rezultatų  

aptarimas su mokiniu 

Kas antrą 

mėnesio 

savaitę, 

pusmečio 

pabaigoje 

1-8, I-IV 

klasių 

auklėtojai 

Mokiniai planuoja ir stebi 

savo mokymosi pasiekimus, 

įsivertina pažangą. 

9. Mokinių nelankymo 

stebėsena,  prevencinių 

priemonių taikymas  

Kasdien 1-8, I-IV 

klasių 

auklėtojai 

Mokiniai praleidžia mažiau 

pamokų be pateisinamos 

priežasties. 

10. Tėvų informavimas, 

konsultavimas dėl galimų 

mokinio mokymosi 

sunkumų, poveikio 

priemonių taikymo   

2022–2023  

m.m. 

1-8, I-IV 

klasių 

auklėtojai 

Tėvams teikiama 

informacija apie vaiko 

pažangą, sudaromos 

sąlygos stebėti vaiką 

ugdymo procese. 

11. Mokinių pažangos 

analizavimas 

Pusmečių ir 

mokslo metų 

pabaigoje 

1-8, I-IV 

klasių 

auklėtojai 

Numatomos pagalbos 

priemonės  

12. Individualaus mokymo(si) 

plano sudarymas ir 

suderinimas su tėvais, 

administracija, švietimo 

pagalbos specialistais 

mokiniams, kuriems skirtas 

namų mokymas 

2022 m. 

rugpjūčio mėn. 

1-8, I-IV 

klasių 

auklėtojai 

Sudaromi individualus 

mokymo(si) planai 

mokiniams, kuriems skirtas 

namų mokymas. Bus 

sudarytos palankios sąlygos 

mokinių pažangai. 

Švietimo pagalbos specialistai 

13. Mokymosi pagalbos teikimo 

specialiųjų poreikių 

2022-2023 m. 

m. 

Logopedas, 

mokytojas 

Laiku ir efektyviai teikiama 

mokymosi pagalba 



mokiniams organizavimas padėjėjas mokiniams, turintiems 

mokymosi sunkumų. 

14. Mokinių skatinimas atlikti 

namų darbus pailgintoje 

dienos grupėje  

2022-2023 m. 

m. 

Pailgintos 

dienos grupės 

auklėtojas 

Geresni ugdymosi 

pasiekimai 

15. Pagalba mokiniams 

turintiems elgesio ir 

emocinius sutrikimus  

2022-2023 m. 

m. 

Psichologas Saugi aplinka didina 

pasitenkinimą mokykla ir 

mokymosi motyvaciją 

16. Informacijos mokytojams 

apie specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčius mokinius 

teikimas 

2022-2023 m. 

m. 

Logopedas, 

psichologas,  

Mokytojai žino, kokius 

sutrikimus turi mokiniai, 

kaip sutrikimai lemia 

mokymosi sunkumus ir 

kaip efektyviau padėti 

mokiniui juos įveikti. 

17. Individualaus mokymo(si) 

plano sudarymas mokiniams 

su specialiais mokymos(si) 

poreikiais 

2022 m. 

rugpjūčio mėn. 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Sudaromi individualus 

mokymo(si) planai 

mokiniams su specialiais 

mokymos(si) poreikiais 

Vaiko gerovės komisija 

16. Specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių 

ugdymo programų aptarimas 

ir suderinimas 

2022 m. 

rugsėjo mėn. 

VGK nariai Numatytas ugdymo turinio, 

mokymo būdų, metodų 

pritaikymas. 

17. 1, 5 kl. ir naujai atvykusių 

mokinių adaptacijos 

stebėjimas ir pagalbos 

teikimas 

2022 m. 

rugsėjo mėn. 

VGK nariai Sudarytos palankios 

adaptacijos sąlygos. 

18. Mokymosi pagalbos būdų, 

formų aptarimas mokymosi 

motyvacijos stokojantiems 

mokiniams 

2022-2023 m. 

m. 

VGK nariai Beveik visiems mokiniams 

mokymosi krūvis yra 

tinkamas, dalis mokinių 

geba planuoti mokymosi 

laiką. 

Administracija 

19. I ir II pusmečio mokinių 

ugdymo ir lankomumo 

rezultatų analizavimas MG, 

mokytojų tarybos posėdyje  

2023 m. sausio 

mėn. 

Direktorius Priimti sprendimai dėl 

mokinių pasiekimų 

gerinimo. 

20. Konsultuoja, teikia pagalbą 

dalykų mokytojams, tėvams 

dėl individualios pagalbos 

mokinio pažangai ir 

pasiekimams gerinti   

2022 m. spalio 

– 2023 m. 

balandžio mėn. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Klasės 

Teikiamos konsultacijos ir 

pagalba efektyvina 

priemonių poveikį   



auklėtojai 

21. Pamokų stebėsena  2022–2023  

m.m. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Apie 90% stebėtų pamokų 

mokytojai taiko mokymosi 

metodus, skatinančius 

mokinių aktyvumą, veiklos 

įsivertinimą ir pan. Vyksta 

pamokų aptarimas, tikslingų ir 

veiksmingų metodų ir būdų 

paieška. Mokymosi pagalba 

pamokos metų teikiama 

80% mokinių. 

22. Mokinių pasiekimų sklaida  

 

2022-2023 m. 

m. 

Direktorius Skatinama mokinių 

pažanga. 

23. Mokomųjų dalykų mokytojų 

ugdymo ir individualizavimo 

metodikos tobulinimas, 

koordinuojant švietimo 

pagalbos specialistų ir 

mokytojų bendradarbiavimą  

2022-2023 m. 

m. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Didėjant mokytojų 

kompetencijai gerės 

mokinių pasiekimai 

24. Profesinių žinių, dalykinių 

kompetencijų ir gebėjimų 

mokytojams tobulinti 

galimybių sudarymas  

2022-2023 m. 

m. 

Direktorius Didėjant mokytojų 

kompetencijai gerės 

mokinių pasiekimai 

25. Vykdo mokinių skatinimą už 

mokymosi pasiekimus.  

 

Mokslo metų 

pabaigoje 

Direktorius Mokiniai bus skatinami 

siekti geresnių mokymosi 

rezultatų. 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

26. Mokinių lankomumo 

užtikrinimas  

2022-2023 m. 

m. 

Tėvai 

(globėjai, 

rūpintojai) 

Mažėja be pateisinamos 

priežasties praleistų 

pamokų skaičius  

27. Dalyvavimas kartu su 

mokytojais, klasės vadovais 

įgyvendinant mokinio 

asmeninės pažangos siekimą  

2022-2023 m. 

m. 

Tėvai 

(globėjai, 

rūpintojai) 

Tėvai suteikia pagalbą 

mokiniui siekiant numatytų 

tikslų. 

 

 

_______________________ 

 

 

 
 


