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MOKINIU, UGDOMU PAGAL PRADINIO, PAGRINDINIO, VIDURINIO

UGDYMO PROGRAMAS, MOKYMOSI PASIEKIMU GERINIMO SISTEMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Gimnazijos mokymosi pasiekimq gerinimo sistema parengta pagal Lietuvos

Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos, Svietimo aprtipinimo centro straipsni ,,Kaip

gerinti mokiniq pasiekimus", remiantis PISA tyrimo iZvalgomis ir Europos Saliq patirtimi

(ISSN 1822-4156,2014 m.), gimnazijos Metodines tarybos sprendimais.

2. Tikslas - mokiniq mokymosi pasiekimq gerinimas ir mokiniq mokymosi proceso

tobulinimas.

3. UZdavinys - kartu su mokiniais stebint ir vertinant individualius jq pasiekimus ir

pfrmgq, teikiant pagalb4 mokymosi sunkumq turintiems mokiniams, pletojant auk5tesniqiq

gebejimq mokiniq kompetencijas, siekti geresniq mokiniq ugdymosi rezultatq ir 100 procentq

paZangumo.

II. PAGALBA MOKINIUI. PAGALBOS MOKINIUI KRYPTYS

4. Dalykq mokytojq pagalba pamokose:

4.f . individualizuojant ir diferencijuojant mokymo turini:

4.1.1. sudaryti sdygas mokiniams rinktis ivairaus sudetingumo mokymosi uZduotis

pamokoje ir po pamokq;

4.1.2. parinkti molcymosi metodus mokiniui/mokiniq grupei/ klasei;

4.1.3. pritaikyti skiriamo ugdomojo projekto kriterijus/sqlygas;

4.1.4. parinkti tinkamas mokymosi priemones, Saltinius;

4.2. sistemingai pamokose naudoj ant formuoj amqi i vertinim4:

4.2.1. mokinio mokymosi stebejimui ir mokinio mokymosi savistabai;

4.2.2. laiku teikiamam griiframajam rySiui;



4.2.3. ugdymo turinio ir veiklos pritaikymui.

4.3. teikiant individuali4 pagalbq:

4.3.1. skirti didesni demesi pamokoje;

4.3.2. nuolat tikrinti skirtq uZduodiq pamokoje ir po pamokq atlikim4;

4.3.3. bendradarbiauti su klases vadovais, tevais del mokinio pasiekimq;

4.3.4. skirti individualias trumpalaikes konsultacijas;

4.3.5. tinkamai i5naudoti dalykq modulius;

4.3.6. el. dienyno sistemoje teikti rekomendacijas mokinio tevams del pagalbos mokiniui

siekiant pa5alinti mokymosi klittis.

5. Gimnazijos ugdymo plano igyvendinimui numatomas finansavimas mokiniq Zemq

pasiekimq prevencijai vykdytl, mokiniq mokymosi pasiekimams gerinti

6. Mokymosi pagalba teikiama pagal I priedo schem4.

III. GIMNAZIJOS MOKYMOSI PASIEKIMU GERINIMO PLANAS

7. Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo proceso dalyviai: mokomqiq dalykq

mokytojai, klasiq vadovai, tevai (globejai, r[pintojai), Svietimo pagalbos specialistai,

gimnazij os vaiko geroves komisij a, gimnazij os administracij a.

8. Direktoriaus isalrymu paskirtas direktoriaus pavaduotojas ugdymui koordinuoja

mokiniq mokymosi pasiekimq gerinimo pagalbos teikimo procesg - priimtq sprendimq,

igyvendinamqpriemoniq savalaiki igyvendinimq tqpriemoniqpoveikio analizes vykdym4.

9. Mokomqiq dalykq mokytojq mokiniq pasiekimq gerinimo priemones:

9.1. identifikuoti mokinio mokymosi kliutis, mokym4si pagalbos poreiki ir
bendradarbiauti su klases vadovu (ZodZiu, per elektronini dienyn4, Microsoft 365, Teams

platformoje);

9.2.pamokose koreguojamokinio mokym4si, sudaro s4lygas mokiniui pasirinkti molcymosi

uZduotis pagal mokinio gebejimus;

9.3. taikyti metodikas, atsiZvelgiant i mokinio mokymosi stiliq, gebejimus, darbo temp4;

9.4. derinti ivairius vertinimo biidus, daugiau demesio skirti mokytis padedandiam

formuojamajam vertinimui (mokymosi stebejimas, savalaikis griZtamasis rySys, ugdymo

turinio pritaikymas);

9.5. per pamokas organizuoti padiq mokiniq pagalb4 kitiems mokiniams;



9.6. moko mokinius kelti sau mokymosi tikslus, pra5yti pagalbos, aptarti ir vertinti savo

mokymqsi.

9.7. pagal poreik! sudaryti tri5ali (mokytojas, mokinys, tevai (globdjai, riipintojai) ar

dvi5ali (molgrtoj as, mokinys) sutarim4;

9.8. esant poreikiui, kviedia i pamok4 gimnazijos Svietimo pagalbos specialist4 (us);

9.9, pagalporeiki kviesti mokinio tevus (globejus, riipintojus) individualiam pokalbiui.

10. Mokomqfq dalykq mokytojai po pamokq:

10.1. veda trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas;

10.2. priZiflri, konsultuoja ruLmq darbq uZduodiq atlikim4 mokykloje;

10.3. analizuoja panaudotq priemoniq veiksmingum4;

10.4. rekomenduoja teikti pagalb4gimnazijos Svietimo pagalbos specialistams;

10.5. parengia ilgataiki mokomojo dalyko konsultacijq grafik4, ji suderina su klases

bendruomene ir direktoriaus pavaduotoju ugdymui. Konsultacijq grafikas skelbiamas prie

kabineto, kur vykdomos konsultacijos, ir Gimnazijos internetineje svetaineje;

10.6. pildo ilgalaikiq konsultacijq apskaitos Zurnal4 (2 priedas).

1 1. Klases vadovo, Svietimo pagalbos specialistq mokiniq pasiekimq gerinimo priemones:

11.1. bendradarbiauti su mokomqiq dalykq molqrtojais d61 aukletiniq mokymosi

problemq ar mokymosi pagalbos teikimo b[dq, priemoniq ir kt.

11.2. i5siai5kinti mokiniq mokymosi pasiekimq gerinimo pagalbos poreiki, tevq (globejq,

rupintoj q) liikesdius;

11.3. kartu su mokiniq tevais (globejais, r[pintojais), mo$rtojais, mokiniu aptaria

mokymosi pagalbos priemones, pagalbos teikimo proceso galimybes nemaZiau 2 kartus per

mokslo metus;

11.4. koreguoti mokiniq individualq ugdymo plan4;

11.5. stebeti, kad namuose mokiniui biitq tinkamos s4lygos mo$rtis, teikti tevams

sitlymus, itraukti tevus (globejus, rtpintojus) prisideti prie vaiko mokymosi pasiekimq

gerinimo.

11.6. organizuoti ne maZiau kaip 2 per metus klases molcytojq susirinkimus, siekiant

aptartimokiniq molqymosi sekmingumq ir nustatant pagalbos mokantis poreikius.

11.7. 1, 5, I, III klasiq vadovams organizuoti ne maZiau kaip 1 per mokslo metus klases

mokytojrl, mokiniq adaptacijos susirinkimq, siekiant aprari molcymosi sekmingum4

adaptacijos laikotarpiu ir numatyti pagalbos poreiki, priemones.



11.8. organizuoti vaiko individualios paZangos savistab4. Inicijuoti mokinio individualios

paZangos planavimq ir stebeti plano igyvendinim4, periodi5kai aptarti (mokslo metq

pradZioje, gruodi, vasari, balandi ir baigiantis mokslo metams).

11.9. Zemq pasiekimq mokiniams sudaromos mokymosi dienotvarkes, suderinamos tarp

mokytoj o/mokinio tevo/globejo/socialinio pedagogo.

I 1.10. Psichologas, socialinis pedagogas:

11.10.1. pagal poreiki ivertina mokinio mokymosi sunlomus ir galias;

11.10.2. padedamokiniui susidaryti mokymosi reanltatt4gerinimo plane;

11.10.3. konsultuoja mokiniq tevus/globejus ir molqrtojus del efektyviq priemoniq ir

tinkamo bendravimo bei motyvavimo metodq su mokymosi sunkumus patiriandiu mokiniu.

12. Vaiko geroves komisija:

12.1. svarsto, organizuoja Svietimo pagalbos teikimq Svietimo programq pritaikymq

mokiniams, turintiems specialiqlq ugdymosi poreikiq;

12.2. analizuoja taikytq mokiniui priemoniq ir btidq pasiekimams gerinti veiksmingum4,

pagal poreiki kviedia tevus (globejus, rflpintojus) ar teikia rekomendacijas molqrtojams,

klases vadovams del proceso koregavimo;

12.3. sutelkia kompleksines pagalbos mokiniui teikimo komand4, rengia individualios

pagalbos mokiniui plan4.

I 3. Gimnazijos administracija:

13.1. inicijuoja ir organizuoja mokiniq skatinimq uL padarylqpaiatgq;

13.2. sudaro s4lygas mokiniams rinktis neformaliojo Svietimo btirelius pagal poreiki, o

mokytojams - atsiivelgti i mokiniq, lankandiq burelius, pasiekimus;

13.3. sudaro sqlygas per pertraukas aktyviai ir prasmingai leisti laikq;

13.4. bendradarbiauja su mokomqiq dalykq mokytojais, klasiq vadovais, Svietimo

pagalbos specialistais, mokiniq tevais (globej ais, riipintoj ais) ;

13.5. inicijuoja mokymosi pasiekimq gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo tyrimq

vykdym4;

13.6. vykdo mokymosi pasiekimq gerinimo proceso stebesen4;

13.7 . paskaidiuoja kiekvienam mokomajam dalykui metini valandq skaidiq mokinio Zemq

pasiekimq prevencij ai vykdytr.

13.8. koreguoja ugdymo planus, numato pagalbai reikalingq finansavim4.

IV. MOKINIU ZEMU MOKYMOSI PASIEKIMU PREVENCIJA



14. Zem4 mokymosi pasiekimq prevencija orientuota i mokinius, kuriq mokymosi

rcniltat4 ivertinimai yra Zemesni negu patenkinamas lygmuo arba pastebimas mokinio

mokymosi paZangos kritimas,

1 5. Prevencijos planavimas:

15.1. mokytojq taryba nutaria, koks laiko procentas numatomas prevencijai (pavyzdliui,

2019 m. mokomajam dalykui numatyti 5 proc.);

15.2. direktoriaus pavaduotojas ugdymui nustato kiekvienam formaliojo ugdymo mokytojui

metini valandq skaidiq prevencijai vykdytr;

15.3. prevencijos valandas mokytojas planuoja santykiu:

15.3.1. 50 proc. laiko skiria mokymosi sunkumq turintiems mokiniams;

15.3.2.50 proc. - gabiems mokiniams arba turintiems auk5tus akademinius pasiekimus;

15.3.3. fizinio ugdymo mokytojai 50 proc. laiko skiria fizinioaktyvumo skatinimui mokiniams,

kuriems nustatytas Zemas fizinis pajegumas, o 50 proc.- auk5to fizinio pajegumo mokiniq

treniruotems.

15.3.4. muzikos/dailes/technologijty'dorinio ugdymo molqrtojai planuoja 50 proc. laiko Zemq

mokymosi pasiekimq prevencijai, o 50 proc.- repeticijoms, gabiq vaih uZimtumui.

15.4. valandos, skirtos mokiniq Zemq mokymosi pasiekimq prevencijai, naudojamos

mokymosi praradimams kompensuoti del mokinio nedalyvavimo pamokoje:

15.4.1. mokytojas mokiniui sifllo pagalb4 pamokoje, Jei pamokoje siulytq pagalbos priemoniq

nepakanka, suderina laik4 po parnokq;

l5.4.2.mokiniui neatvykus i susitikim4 su mokytoju, molcytojas informuoja mokinio

tevus/globejus, aukletojq Tamo, SMS, Messenger Zinute del vaiko nedalyvavimo suderintame

susitikime.

16. Pailgintos dienos grupes veikla, vykdant mokiniq zemq pasiekimq prevencijq:

16.1. vien4 kart4 per menesi vykdoma klases vadovq, kuriq mokiniai lanko g1rpg, apklausa

del pagalbos poreikio, siekiant stiprinti savivaldq vaiko mokym4si;

16.2. grupes vadovas padeda vaikui planuotis savivaldq mokymqsi po pamokq;

16.3. organizuoja mokymosi dienora5dio pildym4, mokymosi dienotvarkes planavim4;

16.4. padeda kelti molcymosi tikslus/prioritetus;

16.5. maZiausiai kartq per dvi savaites mokymosi tikslais su vaikais aplanko bibliotek4,

kompiutering klasg.

16.2. Mokymosi pagalba nuotoliniu bodu teikiama naudojant Microsoft 365 programos

irankius.



rv. ucDyMo (-osr) PAGALBOS TETKTMAS AUKSTESNTV PASIEKIMV

SIEKIANTIEMS MOKINIAMS

17. Aukltesniqiq gebejimq mokiniq ugdymo kryptys:

17.1. ugdymo turinio ir proceso diferencijavimas ir individualizavimas;

17.2. dalykq moduliq programq auk5tesniqjq gebejimq mokiniams rengimas ir

igyvendinimas;

17.3. tikslingas konsultaciniq, neformaliojo vaikq Svietimo valandq panaudojimas;

17.4. numatytq valandq, susijusiq su gabiq vaikq ugdymu, panaudojimas;

17.5. gabiq mokiniq skatinimas ir rengimas dalyvauti ivairiq lygmenq dalykinese

olimpiadose, konkursuose, projektuose, tiriamojoje veikloje, sporto varZybose ir kt.

17.6. Mokiniq pasiekimq sklaida:

t7.6.1. padekos mokyklos skelbimq lentoje, intemetiniame puslapyje (nurodant apibendrintus

pasiekimq rezultatus) ;

17 .6.2. auk5tesniqjq gebejimq mokiniq skatinimas:

17 .6.3. puikiai, labai gerai ir gerai besimokandiq (pagal metini vidurki) bei padariusiq paZang4

( visi mokinio metiniai neZemesni negu praejusiqfq metq) apdovanojami padekos ra5tais

mokslo metq pabaigoje;

17.6.4.mokiniams padariusiems mokymosi paZangq mokymosi pasiekimas paaugus, o

nenukritus pagyrimas, pasiekimq pripaZinimas klases bendruomeneje.

I 8. Tikslingas socialines, psichologines pagalbos teikimas.

v. DTAGNOSTTNTU TESTAVTMU VYKDYMAS

19. Diagnostiniais testavimais siekiama nustatyti mokymo (osi) pagalbos krypti.

20. Diagnostiniai testavimai vykdomi 2,4,6,8, II klasese.

21. Diagnostiniq testq apibendrinti duomenys naudojami planuojant mokymosi pagalbos

teikim4 mokiniui arba mokiniq grupei.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. fgyvendinant visas priemones, skirtas mokiniq, ugdomq pagal pradinio, pagrindinio,

vidurinio ugdymo programas, mokymosi pasiekimq gerinimo sistemoje laikomasi Asmens

duomenq saugos istatymo nuostatq.



23. Gimnazijos pasiekimai priklauso nuo sistemos daliq lygio, efektyvaus bendravimo ir

bendradarbiavimo, turimq i5tekliq valdymo.

1 priedas

Mokymosi problemq sprendimo galimybiq schema gimnazij oj e:

Mokinio mokymosi
Dalyko mo'kymosi

problema
Dalyko mokymosi

proble,m,a
pla'navi rno, erlgesio,

susikaupimo
problema



2 priedas

Mokymosi pagalbos mokiniui apskaitos Zurnalas

Mokytojas

Mokslo metai

Vykusio

uZsiemimo

data

Trukme Klases Dalyviai (paZymima X) Pastabos/Veiklos

turinys

Mokiniai Mokiniq

tevai

Mokytojai


