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VILNIAUS NAUJOSIOS VILNIOS MUZIKOS MOKYKLOS MOKINIŲ 

INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO IR FIKSAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Mokinių individualios pažangos planavimo ir fiksavimo nuostatos, principai ir būdai, 

nurodomi administracijos, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo būdai ir 

dažnumas. 

 2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Ugdymo programų apraše, kituose teisės 

aktuose. Apraše vartojamos šios sąvokos: 

 2.1. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas – kriterijais grįstas ugdymosi ir mokymosi 

stebėjimas ir grįžtamasis ryšys, informacijos apie mokymosi procesus ir rezultatus rinkimas ir 

kaupimas, interpretavimas ir naudojimas mokymo ir mokymosi kokybei užtikrinti. 

 2.2. Įsivertinimas – paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos stebėjimas, 

vertinimas ir apmąstymas, numatant tolesnius mokymosi žingsnius. 

 

II. MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS  

STEBĖJIMO IR FIKSAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

  3. Mokinių individualios pažangos planavimo ir fiksavimo tikslai: 

  3.1 padėti mokiniui planuoti savo mokymąsi, ugdymo rezultatus, išsikelti tikslus, pastebėti 

mokymosi spragas, ieškoti reikiamos pagalbos ir kelti tolesnius mokymosi uždavinius, 

numatyti savo indėlį į mokymąsi, aktyvią meninę ir socialinę veiklą mokykloje ir reikiamą 

pagalbą siekiant aukštesnių ugdymo (si) pasiekimų ir pažangos; 

 3.2  sudaryti sąlygas mokytojams analizuoti kiekvieno mokinio individualią pažangą 

pamokose ir koncertinėje veikloje plėtojant bendrąsias kompetencijas; 

 3.3. suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, 

pasiekimus ir pažangą, stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir muzikos 

mokyklos. 

4. Mokinių individualios pažangos planavimo ir fiksavimo uždaviniai: 

4.1. skatinti mokinį prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi, mokytis įvertinti savo darbus. 

Padėti mokiniams pastebėti ir likviduoti mokymosi spragas, ieškoti reikiamos pagalbos, 

savarankiškai mokytis; 

4.2. padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas, 

diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus. 



III. MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS  

STEBĖJIMO IR FIKSAVIMO EIGA IR DALYVIAI 

 

5. Mokslo metų pradžioje metodinėse grupėse susitariama, kokie bus atskirų mokinių 

pažangos fiksavimo pamokose būdai, kaip vyks patirties sklaida. Rekomenduojama kartą per 

pusmetį organizuoti pasitarimus dėl mokinių pasiekimų pažangos stebėjimo. 

5.1. mokinys stebi savo mokymosi pažangą, kelia mokymosi tikslus, analizuoja pokyčius. 

Mokslo metų pradžioje mokinys pildo individualios pažangos įsivertinimo lapą. Įsivertinimo 

lapai saugomi specialybės mokytojo tam tikslui sukurtame aplanke. Įsivertinimo lapas 

pildomas šiuo atveju: po I ir II pusmečių ataskaitinių koncertų, keliamojo egzamino. 

5.2. mokytojas stebi ir jam priimtinu būdu fiksuoja kiekvieno mokinio pažangą. Pamokų 

metu teikia informaciją mokiniui apie jo mokymosi sėkmę, daromą pažangą, pokyčius, teikia 

mokymosi pagalbą. Metodinėse grupėse duomenys analizuojami pagal mokomąjį dalyką 

nustatant ir fiksuojant mokymosi pasiekimų atitiktį nuo mokymosi muzikos mokykloje 

pradžios iki pasirinktos ugdymo programos baigimo, analizuojant mokymosi rezultatus ir 

pasiekimų pokyčius; 

5.3. pagrindinio dalyko mokytojas pateikia mokiniui individualios pažangos įsivertinimo 

formą. Pusmečių ir metų pabaigoje mokinių užpildytas formas saugo tam skirtame aplanke. 

Individualiai su mokiniu ir/ ar tėvais (globėjais) aptaria mokymosi sunkumus ir būdus, 

svarsto, kaip juos šalinti. Kartą per pusmetį aptaria pokyčius ir kartu su mokiniu priima 

sprendimus. 

5.4. mokyklos administracija vykdo individualią pagalbos mokiniui priežiūrą, analizuoja ir 

sistemina mokinių akademinius rezultatus pagal mokomuosius dalykus, skatina mokinius, 

organizuoja mokinių pažangos ir pasiekimų aptarimą; 

 

IV. INFORMAVIMAS APIE INDIVIDUALIUS  

MOKINIŲ PASIEKIMUS IR PAŽANGĄ 

 

6. Tėvai apie individualią mokinių pažangą informuojami tėvų susirinkimų metu (mokyklos 

administracija, mokytojai), per individualius susitikimus (pagrindinio dalyko mokytojai), 

pasiekimų knygelėse. 

7. Ne pagrindinio dalyko mokytojai apie mokinių pasiekimus ir pažangą informuoja 

pagrindinio dalyko mokytoją ir tėvus. 

8. Pagrindinio dalyko mokytojai apie mokinių pasiekimus ir pažangą informuoja metodinių 

grupių vedėjus bei administraciją. 

9. Mokyklos administracija informuoja apie mokinių pasiekimų pokyčius, individualią 

pažangą Mokytojų tarybos posėdžiuose (kartą per metus). 

 

 

 

 

  


