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ANALIZUOJAME

PLANUOJAMEĮGYVENDINAME



ANALIZUOJAME 
DIAGNOSTINIAI ir APIBENDRINAMIEJI TESTAI

Lietuvių, anglų, rusų, vokiečių, prancūzų kalbų, 
istorijos, geografijos, matematikos, fizikos, 

chemijos, pasaulio pažinimo, gamtos ir žmogaus, 
biologijos pamokose

Diagnostiniai- iki rugsėjo 20 d.

Apibendrinamieji  - gegužės/birželio 
mėn. bet ne vėliau kaip dvi savaitės iki 

II pusmečio pabaigos



2-8, I-IV klasių diagnostinių testų rezultatai

Pradinis
ugdymas

Lietuvių k. Matematika Užsienio k. Istorija Biologija

Aukšt. (%) 24,4 4,1 3,8 23,4 17,2 20,9

Pagr. (%) 46,1 28,7 23,4 37,4 48,0 41,7

Pat.  (%) 26,2 35,0 30,0 34,8 42,3 26,0

Nepasiektas pat.(%) 8,8 32,9 46,6 24,6 11,0
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ANALIZUOJAME 
DIAGNOSTINIAI ir APIBENDRINAMIEJI TESTAI



ANALIZUOJAME
ASMENINĖS MOKINIO PAŽANGOS ANALIZĖ



PLANUOJAME
MOKINIO TOBULINIMOSI PLANAS



ĮGYVENDINAME
ĮSIVERTINIMAS PAMOKOJE

ŽODINIS VAIZDINIS 



ĮGYVENDINAME
ĮSIVERTINIMAS PAMOKOJE

ŽODINIS

ŽODINĖ 
REFLEKSIJA 

„KO IŠMOKAU“

ŽODINĖ 
REFLEKSIJA

„KAIP JAUČIAUSI“

„MINČIŲ ŽEMĖLAPIS“ 

ŽODINIS 
PASIEKIMŲ 

PATIKRINIMAS



ĮGYVENDINAME
ĮSIVERTINIMAS PAMOKOJE

VAIZDINIS 

ĮSIVERTINIMO 
DIAGRAMOS

„ŠVIESOFORAS“

„SAULUTĖ“

„VORATINKLIS“

ĮSIVERTINIMO 
LENTELĖS

„PYRAGO 
DALIJIMAS“



Individualios 
konsultacijos

Pagilintas anglų k. 
mokymas

„Gabių mokinių 
klubas“ 

Neformalus 
švietimas

Netradicinio 
ugdymo dienos

Gamtos ir tiksliųjų 
mokslų projektiniai 

darbai

Gimnazijos mokinių 
tarybos veikla

Pagilintas 
gamtamokslinis 

ugdymas

Bendradarbiavimas 
su tėvais

Saviraiškaus
dalyvavimo 

programa „AVILYS“

Pagalba „MOKINYS 
MOKINIUI“

„Mokinio 
kompetencijų 

aplankas“

ĮGYVENDINAME
SKATINAME



ĮGYVENDINAME
MOKINIO KOMPETENCIJŲ APLANKAS

• 1. Kompetencijų aplanką formuoja 1-IV klasių mokiniai, 
padedami klasės vadovų, mokytojų, tėvų. 

• 2. Kompetencijų aplanko tikslai: 
• 2.1. skatinti besimokančiojo mokymosi motyvaciją, 

stiprinti jo savivoką, savigarbą, pasitikėjimą savimi, gerinti 
mokymąsi; 

• 2.2. padėti besimokančiajam ir kitiems asmenims suprasti, 
kokiais kriterijais remiantis priimami sprendimai apie 
besimokančiojo pasiekimus; 

• 2.3. tobulinti besimokančiojo ugdymo/si programą ir 
veiklos organizavimą, akcentuojant jo bendrųjų gebėjimų 
sklaidą ir tobulinimą. 



3. 1-4 klasių mokinių Kompetencijų aplanko struktūra: 
• 3.1. titulinis lapas – mokinio vardas, pavardė;
• 3.2. mokymosi lūkesčių įsivertinimo planas; 
• 3.3. mokinio einamojo pusmečio mokinio diagnostiniai, 

apibendrinamieji darbai, kūrybiniai darbai; 
• 3.4. mokinio praeito pusmečio pasirinkti saugojimui 

diagnostiniai, apibendrinamieji testai; 
• 3.5. mokinio dalyvavimo socialinėje, kultūrinėje –

pažintinėje veikloje dalyvavimo įrodymai (pagal pasirinktą 
klasės sistemą); 

• 3.5. mokinio apdovanojimai ar jų kopijos; 
• 3.6. mokymosi pasiekimų suvestinė. 

ĮGYVENDINAME
MOKINIO KOMPETENCIJŲ APLANKAS



3. 5-II klasių mokinių Kompetencijų aplanko struktūra: 
• 3.1. titulinis lapas;
• 3.2. mokinio individualaus tobulinimosi planas; 
• 3.3. mokymosi stiliaus nustatymo testas (tik 5, 7, I klasėse);
• 3.4. karjeros planas;
• 3.5. mokinio einamojo pusmečio mokinio diagnostiniai, apibendrinamieji 

darbai, kūrybiniai darbai; 
• 3.6. mokinio praeito pusmečio pasirinkti saugojimui diagnostiniai, 

apibendrinamieji darbai, kūrybiniai darbai; 
• 3.7. mokinio dalyvavimo socialinėje, kultūrinėje – pažintinėje, profesinio 

veiklinimo veikloje dalyvavimo įrodymai (Socialinės – kultūrinės veiklos 
pasas); 

• 3.8. mokinio apdovanojimai ar jų kopijos; 
• 3.9. įvairūs asmens savybių (mokymosi stiliaus, motyvacijos ir kiti testai); 
• 3.10. mokymosi pasiekimų suvestinė;
• 3.11. kita, mokinio laisvai pasirinkta, informacija. 

ĮGYVENDINAME
MOKINIO KOMPETENCIJŲ APLANKAS



3. III-IV klasių mokinių Kompetencijų aplanko struktūra: 

• 3.1. titulinis lapas;

• 3.2. individualus ugdymo planas; 

• 3.3. individualus tvarkaraštis; 

• 3.4. mokymosi stiliaus nustatymo testas (tik III klasėje)

• 3.5. karjeros planas;

• 3.6. profesinio veiklinimo vizito lapas; 

• 3.7. mokinio individualaus tobulinimosi planas; 

• 3.8. mokinio einamojo pusmečio mokinio diagnostiniai, apibendrinamieji darbai, kūrybiniai darbai; 

• 3.9. mokinio praeito pusmečio pasirinkti saugojimui diagnostiniai, apibendrinamieji darbai, kūrybiniai 
darbai; 

• 3.10. mokinio dalyvavimo socialinėje, kultūrinėje – pažintinėje, profesinio veiklinimo veikloje  
dalyvavimo įrodymai (pagal pasirinktą individualią formą); 

• 3.11. mokinio apdovanojimai ar jų kopijos; 

• 3.12. įvairūs asmens savybių ir kiti testai; 

• 3.13. mokymosi pasiekimų suvestinė;

• 3.14. kita, mokinio laisvai pasirinkta, informacija. 

ĮGYVENDINAME
MOKINIO KOMPETENCIJŲ APLANKAS



ĮGYVENDINAME
SKATINAME







GAMTOS IR TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ 
PROJEKTINIAI DARBAI

• Pirmame pusmetyje projektinę 
veiklą vykdo visi 6, 8, II, IV 
klasių mokiniai. Antrame 

pusmetyje - 5, 7, I, III klasių 
mokiniai.

• Geriausių projektų autoriai 
apdovanojami ir projektus 

mokiniai pristato gimnazijos 
konferencijoje, įvairiuose 

konkursuose, konferencijose 
už gimnazijos ribų. 

ĮGYVENDINAME
SKATINAME



„GABIŲ MOKINIŲ KLUBAS“

• Aktyviai dalyvauja 75 proc.  Identifikuotų
gimnazijos gabių mokinių. 

• 2 mokiniai dalyvauja Kauno miesto „ITIN GABIŲ 
MOKINIŲ UGDYMO PROGRAMOS“ veiklose. 

• Ugdomos mokinių bendrosios kompetencijos.

• Organizuojamos įvairios veiklos: susitikimai su
įdomiais žmonėmis, „Įdomiosios laboratorijos“, 
išvykos į parodas, aukštąsiais mokyklas, 
apskritojo stalo diskusijos, „Protmūšiai“, vasaros 
stovyklos, kiti renginiai...

ĮGYVENDINAME
SKATINAME





GIMNAZIJOS MOKINIŲ 
TARYBA

• Skatinamas aktyvus 
mokinių dalyvavimas, 
savanorystė, ugdomos 

bendrosios kompetencijos.

• Pagal GMT narių 
susitarimą priimami tik 

pažangūs mokiniai.  

ĮGYVENDINAME
SKATINAME



NEFORMALUS ŠVIETIMAS
• PUG -IV klasėse užimta  

87,9 proc. mokinių. 
• Stebimas ryšys tarp 
mokinių užimtumo NŠ ir 

mokymosi pažangos. Ypač 
lankančių Kauno 1-ą 

muzikos mokyklą, 
orientavimosi sportą, 

futbolą, f.a. „Bitula“, dailės 
studiją, visos dienos 
mokyklą „BIČIUS“.

ĮGYVENDINAME
SKATINAME



Bendradarbiavimas 

su tėvais

Tėvų susirinkimai

(klasių ir visuotiniai) Konsultaciniai 
trikampiai 

„Mokytojas –
mokinys – tėvai“ 

Psichologų 
paskaitos tėvams, 

STEP mokymai

Projektas „Tėvai – tėvams“ 
(N)

Tėvų dalyvavimas 
bendruomenės 

renginiuose

Teminiai tėvų 
susirinkimai tikslinėms 

grupėms

ĮGYVENDINAME
SKATINAME



1-4 kl. pažangumo kaita 2017-2018 ir 2018-2019 m.m. I 
pusmetyje

• Pažangumas - 99%

• Mokosi aukšt. l. – 19% (20%) mokinių

• Mokosi aukšt. ir pagr. l.— 71%       (62%)

• Nepatenkinamas l.-1 mok. (0,7%)

ANALIZUOJAME 
MOKINIŲ PASIEKIMAI



5-IV kl. pažangumo kaita 2017-2018 ir 2018-
2019 m.m. I pusmetyje

• Pažangumas - 94% 

• Mokosi aukšt. l. – 9,5% (7,5%) mokinių

• Mokosi aukšt. ir pagr. l.— 46% (41%) mokinių

• Nepatenkinamas l.- 6% (14 mok.)

(13 % t.y. 31 mok)

ANALIZUOJAME 
MOKINIŲ PASIEKIMAI



Pažangumo kaita (5-IV kl.)
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ANALIZUOJAME 
MOKINIŲ PASIEKIMAI



PLANUOSE 

• „Personalizuoto mokymo(si) sistema“. 

• TAMO dienyno aplinkos panaudojimas mokinių 
asmeninės pažangos stebėjimui.

• I-IV klasių mokymosi ciklais sistema. 



Mokinio pažanga



DĖKOJU 
VISAI SAVO KOMANDAI, PRISIDEDANČIAI PRIE VISŲ 

VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO

IR ŠIO PRANEŠIMO PARENGIMO.

KLAUSIUSIEMS – UŽ KANTRYBĘ


