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KAUNO KOVO 11-OSIOS GIMNAZIJOS 

MOKSLEIVIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMO PLANAS 

2021-2022, 2022-2023 M.M. 

 

Mokymosi pasiekimų gerinimo tikslas – skatinti kiekvieno moksleivio individualią mokymosi 

pažangą, kad pagal savo mokymosi galimybes pasiektų kuo geresnių mokymosi rezultatų. 

Uždaviniai: 

1. Stebėti kiekvieno moksleivio pasiekimų pažangą, aptarti ją individualiai, analizuoti 

rezultatus ir numatyti tikslingas mokymosi pažangos tobulinimo kryptis. 

2. Atlikti metinių įvertinimų, diagnostinių ir standartizuotų testų, PUPP ir VBE rezultatų 

analizę ir numatyti ugdymo proceso tobulinimo kryptis kitiems mokslo metams. 

 

 Veiklos 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pobūdis Laikotarpis Atsakingas 

1. Taikyti 2021-2022,2022-2023 m.m. 

gimnazijosugdymo plane numatytas ugdymo 

priemones. 

Visus mokslo 

metus 

Metodinė taryba 

2. Pamokos kokybės tobulinimas, plėtojant skaitymo 

strategijų taikymą pamokose, naudojant individualų 

grįžtamąjį ryšį ir kolegialų grįžtamąjį ryšį. 

Visus mokslo 

metus 

Metodinė taryba 

3. Taikyti Kovo 11-osios gimazijos mokinių pamokų 

lankomumo apskaitos, kontrolės ir gimnazijos 

nelankymo prevencijos tvarką. 

Visus mokslo 

metus 

VGK 

4. Mokytojų kompetencijų teikti ir priimti grįžtamąjį 

ryšį ugdymas, suburiant pagal klasių koncentrus 

mokytojų mokymosi grupes, priimant bendrus 

susitarimus dėl grįžtamojo tyšio organizavimo 

(taisyklių ir principų), stebint pamokas ir įsivertinant 

savo veiklą. 

Visus mokslo 

metus 

Metodinė taryba 

5. Taikyti Kovo 11-osios gimnazijos mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašą. 

Visus mokslo 

metus 

Metodinė taryba 

6. Mokytojai prieš pamokas, tarp pamokų arba po 

pamokų organizuoja trumpalaikes konsultacijas 

(pagal poreikį). 

Visus mokslo 

metus 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

L.Lukšienė, 

J.Lokienė, 

L.Šakelytė 

7. 5-8 klasių pamokose daugiau  dėmesio skiriama 

lietuvių kalbos raštingumo gerinimui bei 

matematiniam raštingumui stiprinti. 

Visus mokslo 

metus 

Metodinė taryba 

8. Organizuojamos dalykų laboratorijos gabiems 

mokiniams. 

Visus mokslo 

metus 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui L.Šakelytė 

9. Individualūs mokinių pažangos aptarimai. 

 

Po pusmečio pagal 

sudarytą grafiką 

dalyvauja mokiniai, 

tėvai, dėstantys 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

L.Lukšienė, 



mokytojai, 

pagalbos 

specialistai; 

Po diagnostinių, 

standartizuotų 

testų, PUPP pagal 

sudarytą grafiką 

dalyvauja mokiniai, 

tėvai, dėstantys 

mokytojai, 

administracija. 

J.Lokienė, 

L.Šakelytė 

10. VGK, jei yra mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, 

analizuoja taikytų priemonių ir būdų pasiekimams 

gerinti veiksmingumą, pagal poreikį kviečia tėvus ar 

teikia rekomendacijas mokytojams, klasės 

auklėtojams dėl mokymo individualizavimo, 

diferencijavimo ar ugdymo proceso koregavimo. 

Pagal poreikį. Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui L.Lukšienė 

11. Diagnostinių ir standartizuotų testų rezultatų 

palyginamoji analizė su metiniais vertinimais. 

Ugdymo proceso koregavimo galimybių 

numatymas. 

Po testų įvertinimų Mokytojai dirbantys 

2,4,6,8 klasėse 

12. PUPP rezultatų palyginamoji analizė su metiniais 

vertinimais. Ugdymo proceso koregavimo 

galimybių numatymas. 

Po PUPP 

įvertinimų 

Lietuvių kalbos ir 

matematikos 

mokytojai, dirbantys 

pagal pagrindinio 

ugdymo programą. 

13. VBE rezultatų analizė. Ugdymo proceso veiklų 

tobulinimas, vadovaujantis nustatytu pokyčiu. 

Po VBE įvertinimų Metodinės grupės 

14. Gabių mokinių šventės organizavimas. Mokslo metų 

pabaigoje 

VGK, Mokinių 

komitetas 

 

 

Laukiamas rezultatas: 

- Individuali mokinio mokymosi pažanga; 

- Aukštesni mokinių metiniai, diagnostinių ir standartizuotų testų, PUPP, VBE rezultatai; 

- Didesnis olimpiadose ir konkursuose dalyvavusių ir prizines vietas laimėjusių skaičius. 

 

 

 


