
 

ŠVENČIONIŲ R. ŠVENČIONĖLIŲ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ MOKYMOSI 

PASIEKIMŲ  GERINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2020 METAMS 

 

Progimnazijos prioritetas 2020 metams:  

Mokinių pasiekimų ir pažangos gerinimas.  

Ugdymo(si) organizavimo ir priežiūros kokybės tobulinimas.  

Veiklos 

sritis 

Atsakingas Veiklos apibūdinimas Įvykdymo terminas. 

Aptarimas 

Mokymosi 

pasiekimų 

ir 

pažangos 

gerinimas 

Mokytojas Pamokose koreguoja mokinio 

mokymąsi, pritaiko užduotis pagal 

mokinio gebėjimus 

Nuo 2019-2020 m. m. 

antrojo pusmečio 

pradžios iki  mokslo 

metų pabaigos. 

Klasėje dirbančių 

mokytojų pasitarimai 

 

Taiko metodikas, atsižvelgdamas į 

mokinio mokymosi stilių, gebėjimus, 

darbo tempą 

Derina įvairius vertinimo būdus, 

daugiau dėmesio skiria mokytis 

padedančiam formuojamajam 

vertinimui (mokymosi stebėjimas, 

savalaikis grįžtamasis ryšys, ugdymo 

turinio pritaikymas) 

Pamokų metu organizuoja mokinių 

pagalbą kitiems mokiniams 

Taiko įsivertinimą, vienas kito 

vertinimą pamokoje 

Esant reikalui kartu su mokiniu ir jo 

tėvais  sudaro mokino asmeninės 

pažangos tobulinimo planą (vadovaujasi 

progimnazijos mokinio individualios 

pažangos stebėjimo, fiksavimo tvarkos 

aprašu)  

Kviečia į pamoką mokyklos  švietimo 

pagalbos specialistus 

Pagal poreikį, kviečia mokinio tėvus 

(globėjus, rūpintojus) dalyvauti 

pamokose 

Praveda trumpalaikes ar ilgalaikes 

konsultacijas 

Dalykų mokytojai, taisydami mokinio 

rašto darbą atkreipia dėmesį į padarytas 

rašybos, skyrybos klaidas, 

pažymėdamas tas vietas, kur yra klaidos 

(sakinio ribų žymėjimo, tikrinių 

daiktavardžių rašybos, nosinių raidžių 

rašybos vns. G. ir dgs. K. galūnėse, 

ilgųjų ir trumpųjų balsių rašybos, ė 

balsės rašybos) 

Dalykų mokytojai taiko pamokoje 

garsinį teksto (sąlygos, užduoties, 

klausimo, šaltinių ir pan.) skaitymą 

Dalykų mokytojai taiko pamokoje 

teksto suvokimo strategijas (raktinių 



žodžių išskyrimą, pagrindinės minties 

formulavimą ir kt.) 

Aptaria priemonių skaitymo ir rašymo 

gebėjimams ugdyti veiksmingumą  

Matematikos mokytojai taiko priemones 

matematiniams gebėjimams ugdyti 

(sąlyginių uždavinių sprendimo, 

geometrinių uždavinių sprendimo) ir 

aptaria jų veiksmingumą. Namų 

darbams atlikti  naudoja elektronines 

EMA pratybas 

Gamtamokslinių ir kitų dalykų 

mokytojai pakankamai dėmesio skiria 

praktinių darbų atlikimui ir aptarimui, 

organizuoja konferencijas gabiems      

Kaupia informaciją apie kiekvieno 

mokinio individualią pažangą „Mokinio 

aplanke“ , matematikos pamokose–  

EMA elektroninėje mokymosi aplinkoje  

Mokymosi 

pasiekimų 

ir 

pažangos 

gerinimas 

Klasės 

vadovas 

Moko ugdytinius įsivertinti asmeninius 

mokymosi gebėjimus, socialinius 

įgūdžius, padeda kas mėnesį užsipildyti 

asmeninės pažangos įsivertinimo anketą 

(vadovaujasi progimnazijos mokinio 

individualios pažangos stebėjimo, 

fiksavimo tvarkos aprašu)   

Nuo 2019-2020 m.m. 

antrojo pusmečio 

pradžios iki mokslo 

metų pabaigos.  

Aptariama su 

mokytojais, 

dirbančiais klasėje  

Išsiaiškina mokinio ir jo tėvų (globėjų, 

rūpintojų), dalyko mokytojų lūkesčius, 

pagalbos poreikį  

Inicijuoja konsultacijas mokinių tėvams, 

supažindina tėvus su konsultacijų 

grafiku 

Aptaria su mokytojais, mokinio tėvais 

(globėjais, rūpintojais) mokinio 

individualią pažangą, jos tikslus, 

priemones (vadovaujasi progimnazijos 

mokinio individualios pažangos 

stebėjimo, fiksavimo tvarkos aprašu) 

Vykdo pamokų nelankymo prevencijos 

priemones 

Mokymosi 

pasiekimų 

ir 

pažangos 

gerinimas 

 

Specialistų 

pagalba 

(specialiojo 

pedagogo, 

logopedo, 

socialinio 

pedagogo, 

psichologo) 

Teikia pagalbą mokiniams, 

mokytojams, klasių vadovams, mokinių 

tėvams (globėjams, rūpintojams) 

Nuo 2019-2020 m.m. 

antrojo pusmečio 

pradžios iki mokslo  

metų pabaigos.  

Aptariama VGK. 

 Darbas su tėvais 

vyksta pagal 

specialiojo pedagogo, 

logopedo, socialinio 

pedagogo, psichologo  

darbo grafiką 

Konsultuoja mokytojus, klasių vadovus, 

tėvus (globėjus, rūpintojus) dėl 

mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi  

poreikių, pažangos ir pasiekimų 

vertinimo, pasiekimų gerinimo,   

pagalbos teikimo  

Konsultuoja mokinių tėvus dėl pagalbos 

specialiųjų poreikių turintiems 

mokiniams namuose teikimo, dėl 



edukacinės aplinkos sukūrimo 

Rengia gabių mokinių atpažinimo 

metodikas, ugdymo individualizavimo 

rekomendacijas 

Organizuoja Tėvų klubo užsiėmimus 

(pagal veiklos planą) 

Mokymosi 

pasiekimų 

ir 

pažangos  

gerinimas 

 

Tėvų pagalba Užtikrina, kad mokiniai be svarbios 

pateisinamos priežasties nepraleistų 

pamokų 

Nuolat 

  

 

Dalyvauja sudarant mokinio asmeninės 

pažangos tobulinimo planą ir jį 

įgyvendinant 

Domisi vaiko pasiekimais ir 

bendradarbiauja su klasės auklėtoju, 

dalykų mokytojais, administracija 

Sudaro palankią edukacinę erdvę 

pamokų ruošai namuose 

Mokymosi 

pasiekimų 

ir 

pažangos 

gerinimas 

 

Progimnazijos 

administracija 

Organizuoja ilgalaikes ir trumpalaikes 

konsultacijas mokiniams ir jų tėvams 

pagal parengtus grafikus 

 

Konsultacijos 

mokiniams- 2019-

2020 m. m.  Tėvams- 

nuo 2020-02-10. 

Inicijuoja ir organizuoja mokinių 

skatinimą už padarytą pažangą 

Padėkos teikiamos 

pasibaigus mokslo 

metams 

Inicijuoja mokymosi pasiekimų 

gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo 

tyrimų vykdymą 

Tyrimai vykdomi 

nuolat ir aptariami 

mokytojų tarybos, 

posėdžiuose, 

metodiniuose 

susirinkimuose,  

individualiai 

Vykdo mokymosi pasiekimų gerinimo 

priemonių plano įgyvendinimą  pagal 

parengtą Pedagoginės priežiūros 

programą 

Nuolat 

Sudaro sąlygas mokytojams tobulinti 

kvalifikaciją 

Išnagrinėjus poreikį 

Mokinių 

drausmės 

gerinimas 

Progimnazijos 

bendruomenė 

Palaikant drausmę vadovaujamasi 

žemiau išvardintais dokumentais: 

Švenčionėlių progimnazijos mokinių 

elgesio taisyklėmis, patvirtintomis 

progimnazijos direktoriaus 2014-12-01 

įsakymu Nr. O-279; 

Rekomendacijomis dėl poveikio 

priemonių netinkamai besielgiantiems 

mokiniams, kurios patvirtintos   

progimnazijos direktoriaus 2012 m. 

spalio11 d  įsakymu Nr. O-403 ; 

OPPP taisyklėmis, nuobaudų 

kopėtėlėmis; 

Švenčionėlių progimnazijos 

pedagoginių darbuotojų budėjimo 

 Aptariama VGK 

posėdžiuose (pagal 

grafiką) 



tvarkos aprašu, patvirtintu 

progimnazijos direktoriaus 2016-06-13 

įsakymu Nr. O-126                                                                                                                      

 
 

 

 

 
 


