
 

 

 

PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJA 

 

PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ GERINIMO PRIEMONIŲ 

 PLANAS 

 

2017-2018 m.m. 

 

 

Gimnazija, siekdama gerinti mokinių mokymosi pasiekimus: 

 1. diegia aukštus mokymosi lūkesčius kiekvienam mokiniui (tarp jų ir žemus pasiekimus turintiems 

mokiniams), ugdo sąmoningą ir atsakingą požiūrį į mokymąsi; 

 2. ugdo mokinių pasididžiavimo savo gimnazija, mokymusi jausmus; 

 3. ugdo atkaklumą mokantis; 

 4. nuolat aptaria mokinių pasiekimų gerinimo klausimus gimnazijos bendruomenėje; 

 5. nuolat stebi ugdymosi procesą, laiku nustato, kokios reikia pagalbos ir teikia ją mokiniams, ypatingai 

iš šeimų, kuriose nepalanki socialinė, ekonominė ir kultūrinė aplinka, migrantams ir kitiems, kurių lietuvių 

kalba nėra gimtoji, taip pat antramečiaujantiems; 

 6. kartu su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) vaiko gerovės komisija sprendžia mokinių 

vėlavimo į pamokas ir jų nelankymo priežastis; 

 7. tobulina gimnazijos 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 gimnazijos 

indėlio į mokinių pažangą; 

8. sudaro galimybes mokytojams tobulinti profesines žinias, ypatingai dalykines kompetencijas ir 

gebėjimus, individualizuoti ugdymą, organizuoti ugdymo procesą įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams, 

berniukams ir mergaitėms. Mokytojai turi turėti galimybę prireikus pasitelkti švietimo pagalbos specialistus 

ugdymo turiniui planuoti ir laiku koreguoti, atsižvelgiant į mokinių mokymosi pagalbos poreikius; 
9. skatina mokinius rinktis mokymosi strategijas, padedančias atskleisti kūrybingumą. 
Gimnazija užtikrina ne atsitiktinę, bet sisteminę mokymosi pagalbą, kuri apima: žemų pasiekimų 

prevenciją (iš anksto numatant galimus probleminius atvejus ir stengiantis jų išvengti), intervenciją 

(sprendžiant iškilusias problemas) ir žemų pasiekimų kompensacines priemones (suteikiant tai, ko mokiniai 

negali gauti namuose ir pan.).  

Pagrindinis mokymosi pagalbos tikslas – tobulinti mokymo ir mokymosi procesus siekiant ugdymo(si) 

kokybės, kad mokymosi sunkumų turintys mokiniai galėtų įgyti reikiamas bendrąsias ir specialiąsias 

kompetencijas. Iš pagrindinio tikslo kyla papildomi tikslai, susiję su  pagalba prastai besimokantiems ir (arba) 

mokymosi sunkumų patiriantiems mokiniams: 

1. sudaryti šiems mokiniams galimybę mokytis pagal numatyto kurso programą; 

2. stiprinti šių mokinių savigarbą ir palankų požiūrį į gimnaziją ir mokymąsi; 

3. leisti šiems mokiniams stebėti ir į(si)vertinti mokymąsi ir tapti savarankiškiems; 

4. papildomai mokyti šiuos mokinius, suteikti jiems pagalbą, konsultuoti mokantis konkrečius dalykus; 

5. įtraukti tėvus į bendradarbiavimą, siekiant mokinio pažangos; 

6. įgyvendinti programas, kurių tikslas – gerinti mokymąsi ir užkirsti kelią mokymosi sunkumams 

atsirasti arba juos sumažinti. 

 

 

Eil.Nr. Priemonės pavadinimas Data Atsakingi asmenys 

1.  Mokinių ir mokinių tėvų supažindinimas su Tamo 

dienyno sistema (pereinant nuo Mano dienynas 

sistemos) 

Iki 2017-10-

01 

Atsakingas direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

klasių auklėtojas, dalykų 

mokytojai  
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2.  Sistemingi mokymai gimnazijos mokytojams ir 

mokinių tėvams pereinant prie skaitmeninio EMA 

pratybų turinio 

Iki 2017-10-

01 

Atsakingas direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

klasių auklėtojas, dalykų 

mokytojai  

3.  Mokymo(si) ciklai mokinių tėvams:  

1-4 klasių mokinių tėvams mokymų ciklas „Augame 

kartu“;  

5-8 klasių mokinių tėvams „Kartu mes galim daug“,  

kurių metu mokinių tėvai įgis reikiamų žinių apie 

gimnazijoje vykstančius procesus, gaus 

šviečiamosios informacijos apie pagalbą mokytis, 

patobulins tėvystės įgūdžius 

Iki 2017-12 Atsakingas direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

4.  Mokinių asmeninės pažangos stebėsenos sistemos 

„Visi kartu efektyviai ir išmaniai“ vykdymas  ir 

aptarimas kartą per mėnesį metodinėse darbo 

grupėse  

   

Kiekvieną 

mėn.    

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, 

klasių auklėtojai, dalykų 

mokytojai  

5.  Įgyvendinti pagalbos mokytis sistemą „Čia ir dabar“ 2017-2018 

m.m. 

Direktorius, direktoriaus  

pavaduotojai ugdymui, 

klasės auklėtojas, 

dalykų mokytojai    

6.  Daromos mokinių asmeninės pažangos  aptarimas su 

mokiniais „Galiu, kai  žinau“ 

Kiekvieno 

mėnesio 

pabaigoje   

Klasių auklėtojai, 

dalykų mokytojai 

  

7.  2017-2018 m.m. I pusmečio/II pusmečio 

konsultacijų grafiko mokiniams parengimas    

Iki 2017-09-

15 

Iki 2018 -02-

01 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

8.  2017-2018 m.m. I pusmečio/II pusmečio  

konsultacijų mokiniams vykdymas pagal 

direktoriaus įsakymu patvirtintą konsultacijų grafiką  

2017-2018 

m.m.    

Mokytojai  

9.  2017-2018 m.m. mokinių konsultacijų vykdymo 

priežiūra 

2017-2018 

m.m.  

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui  

10.  Pamokų stebėsenos plano 2017-2018 m.m. I/II 

pusmečiui  parengimas 

Iki 2017-09-

15; 

2018-02-01 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui  

11.  Pamokų stebėsenos vykdymas pagal direktoriaus 

įsakymu patvirtintą pamokų stebėsenos planą   

2017-2018 

m.m. 

Direktorius, direktoriaus  

pavaduotojai ugdymui  

12.  Įgyvendinti vėlavimo į pamokas ir lankomumo 

stebėsenos sistemą „NEvėluok„ 

 

2017-2018 

m.m. 

Direktorius, direktoriaus  

pavaduotojai ugdymui, 

socialinis pedagogas   

13.  „Valanda su mokytoju“ sistemos įgyvendinimas. 

Mokinių asmeninės pažangos aptarimas dalyvaujant 

mokytojui ir mokinio tėvams  

Pagal 

poreikį, bet 

ne rečiau 

kaip kartą per 

du mėnesiui  

Dalyko mokytojai 

14.  „Valanda su pagalbos grupe“ sistemos 

įgyvendinimas. Mokinio asmeninės pažangos   

aptarimas dalyvaujant mokiniui ir pagalbos mokytis 

darbo grupės nariams 

Pagal poreikį  Pagalbos mokytis darbo 

grupė 

15.  „Valanda kartu“ sistemos įgyvendinimas. Pokalbių, 

susitikimų su mokinių tėvais  organizavimas, 

Pagal poreikį  Klasių auklėtojai, 

mokytojai, vaiko 
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kuriuose dalyvauja klasės auklėtojas, administracija, 

mokinio tėvai ir mokinys  

gerovės komisija, 

direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui  

16.  Lietuvių kalbos, anglų kalbos, matematikos, gamtos 

mokslų   diagnostinių kontrolinių darbų 5-12 klasių 

mokiniams organizavimas, problemų analizė 

metodinėse darbo grupėse ir rekomendacijų  

mokinių mokymosi pasiekimams gerinti  parengimas 

2017-10; 

2018-03 

Dalykų mokytojai  

17.  „Valanda su dalykininkais“ sistemos įgyvendinimas. 

2016-2017 m.m. mokinių pusmečio ir metinio 

pažangumo, PUPP, VBE  analizės pateikimas 

metodinėse darbo grupėse, pasiekimų gerinimo 

priemonių numatymas  

2017-10 Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

18.  „Valanda su dalykininkais“ sistemos įgyvendinimas. 

Pasiekimų gerinimo priemonių, numatytų gerinti  

PUPP,  VBE, pusmečio ir metinio pažangumo 

poveikio taikymo analizė  

2017-11 Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

19.  Tėvų informavimas apie mokinio daromą pažangą ir 

pasiekimus  

Nuolat e 

dienyne  

Klasių auklėtojai, 

dalykų mokytojai  

20.  Mokinių tarpinių (pusmečių) mokymosi pasiekimų 

rezultatų aptarimas Mokytojų tarybos posėdyje,  

priemonių  mokymosi pasiekimams gerinti 

numatymas  

2017-12 Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, 

dalykų mokytojai, klasių 

auklėtojai  

21.  2017-2018 m.m. I pusmečio pažangumo analizės 

pristatymas  Mokytojų tarybos posėdyje  

2018-02 Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

22.  Signalinių  2017-2018 m.m. II pusmečio mokinių 

pasiekimų aptarimas Mokytojų tarybos posėdyje,   

priemonių mokymosi pasiekimams gerinti 

numatymas  

2018-05 Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, 

klasių auklėtojai, dalykų 

mokytojai  

23.  2, 4, 6, 8 klasių mokinių standartizuotų testų  

rezultatų analizė, probleminių vietų nustatymas ir 

išvadų ir siūlymų mokinių mokymosi pasiekimams 

gerinti parengimas metodinėse darbo grupėse 

2018-06 Dalykų mokytojai  

24.  2018 m. brandos egzaminų ir PUPP lyginamosios 

analizės pristatymas mokytojų tarybos posėdyje  

 

2018-08 Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

25.  Brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo rezultatų aptarimas, klaidų analizė ir 

siūlymų mokymosi pasiekimams gerinti parengimas  

metodinėse darbo grupėse  

Iki 2018-09-

30 

Dalykų mokytojai  

 

26.  Raštiškų trišalių (mokytojas, mokinys, tėvai 

(globėjai, rūpintojai)) ar dvišalių (mokytojas, 

mokinys) sutarčių sudarymas 

Pagal poreikį  Gimnazijos direktorius  

 

  

  

________________________________________ 
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