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 Žeimelio gimnazijos 

2021-2022 mokslo metų  

ugdymo plano  

priedas Nr.4 

 

Sisteminio mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo priemonių planas 
 

Tikslas – tobulinti mokymo ir mokymosi procesus siekiant ugdymo(si) kokybės, kad mokymosi sunkumų turintys mokiniai galėtų įgyti 

reikiamas bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas. 

Uždaviniai: 

1. Tobulinti mokytojų dalykines ir bendrąsias kompetencijas, taikyti inovatyvius ir veiksmingus ugdymo(si) metodus, strategijas. 

2. Stiprinti klasėje dirbančių mokytojų ir specialistų teikiančių pagalbą komandinio darbo nuostatas. 

3. Padėti mokiniui  valdyti savo mokymąsi, kelti mokymosi tikslus. 

4. Stiprinti administracijos, dalykų mokytojų, tėvų, klasių vadovų bendradarbiavimą siekiant  pasiekimų gerinimo. 
 
Eil.

Nr. 
Priemonės pavadinimas Data Atsakingi asmenys Laukiamas rezultatas 

Dalykų mokytojai: 

1.  Pamokos netradicinėse erdvėse. Mokslo metų eigoje Administracija 1-2 pamokos per mokslo metus 

2.  Kolegų pamokų stebėjimas ir aptarimas. Mokslo metų eigoje Administracija 1-2 pamokos per mokslo metus 

3.  Geros pamokos kriterijų laikymasis. Mokslo metų eigoje Dalykų mokytojai Pritaikyti užduotis pagal mokinio gebėjimus. 

4.  Integruotos veiklos, savaitės. Mokslo metų eigoje Klasių vadovai, 

administracija 

1-2 veiklos per mokslo metus 

5.  ,,Karšto“ telefono naudojimas mokinių 

probleminiam elgesiui spręsti. 

Mokslo metų eigoje Administracija, socialinis 

pedagogas 

Pagerės probleminių mokinių elgesys. 

6.  Projektinės veiklos įgyvendinimas 5-2g 

klasėse. 

Mokslo metų eigoje Administracija, dalykų 

mokytojai 

Ugdys mokinių savarankiškumą, 

kūrybiškumą, gebėjimą atsirinkti ir 

kvalifikuoti dalykinę informaciją. 
7.  Kultūrinių pažintinių veiklų 

organizavimas 

Mokslo metų eigoje Klasių vadovai, dalykų 

mokytojai, bibliotekininkė 

Skatins meninę kūrybinę, pažintinę, pilietinę 

veiklą. 

8.  Mokinių asmeninės pažangos aptarimas 

su mokiniais. Tėvų informavimas apie 

mokinio daromą pažangą ir pasiekimus. 

Nuolat e. dienyne Klasių vadovai, dalykų 

mokytojai 

Skatinimas siekti geresnių rezultatų, 

sprendžiamos mokymosi problemos. 
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Eil.

Nr. 
Priemonės pavadinimas Data Atsakingi asmenys Laukiamas rezultatas 

Klasių vadovai: 

9.  Lankomumo rezultatų gerinimas. 

 

Kartą per mėnesį  Dalykų mokytojai Vyks individualūs pokalbiai su mokiniais, 

dalykų mokytojais, mokinių  tėvais (globėjais) 

dėl pamokų nelankymo, aptariamos priežastys, 

stebimi lankomumo pokyčiai. 
10.  Mokinių asmeninės pažangos aptarimas 

dalyvaujant dalyko mokytojui, mokiniui  

ir mokinio tėvams. 

Pagal poreikį  Dalykų mokytojai Mokiniams teikiama mokymosi pagalba. 

Vaiko gerovės komisija: 

11.  Specialiojo pedagogo, logopedo, 

mokytojo padėjėjo teikiamos pagalbos 

mokiniams  aptarimas. 

Kartą per mėnesį VGK pirmininkas,  

komisija 

Panaudotų priemonių veiksmingumo 

analizavimas klasėje dirbančių mokytojų 

susirinkimuose. 
12.  Svarsto ir organizuoja švietimo pagalbos 

teikimą, švietimo programų pritaikymą, 

mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių. 

2021-2022  m.m. 

 

 

 

 

Teikia rekomendacijas mokytojams, klasių 

vadovams dėl ugdymo proceso koregavimo. 

13.  Mokinio asmeninės pažangos aptarimas 

dalyvaujant mokiniui gimnazijos vaiko 

gerovės komisijoje. 

Pagal poreikį  

 

 

Mokinio mokymosi nesėkmės bus aptariamos su 

juo ir teikiama mokymosi pagalba. 

Administracija 

14.  2021-2022 m.m. I ir II pusmečio efektyvus 

konsultacijų mokiniams vykdymas pagal 

direktoriaus įsakymu patvirtintą konsultacijų 

grafiką. 

 

2021-2022 m.m. 

 Pagerės mokymosi rezultatai. 

15.  Pamokų stebėsenos vykdymas pagal 

gimnazijos mėnesio veiklos planą. 

2021-2022 m.m.  Aktyvių mokymosi metodų taikymas pamokose, 

įsivertinimas.  
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Eil.

Nr. 
Priemonės pavadinimas Data Atsakingi asmenys Laukiamas rezultatas 

16.  Individualių konsultacijų tėvams 

organizavimas mokinių atostogų metu. 

 

 

Lapkritis, 

Kovas  

Administracija Teikiamos rekomendacijos mokinių tėvams 

(globėjams), kaip padėti vaikui mokytis, kaip 

įnorinti jį mokytis, tėvai konsultuojami ir 

skatinami sukurti vaikams tinkamą ugdymosi 

aplinką. 
17.  2020-2021 m. m.  metinio pažangumo, 

PUPP,  VBE rezultatų pateikimas 

išplėstiniame metodinės tarybos 

posėdyje, pasiekimų gerinimo priemonių 

numatymas 

2021-08-30 Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

dalykų mokytojai 

Mokytojų tarybos posėdyje bus aptarti mokinių 

pasiekimų rezultatai, siekiant mokinių pasiekimų 

pažangos bus koreguojamas ugdymo turinys, 

mokiniams teikiama mokymosi pagalba. 

18.  Signalinių I, II pusmečių aptarimas Gruodžio, gegužės 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

dalykų mokytojai, klasių 

vadovai 

 

19.  Skaitmeninių išteklių ir priemonių 

naudojimas. 

 

. 

2021-2022 m.m.   Mokytojai seminaruose (vebinaruose) įgis 

naudojimosi skaitmeninėmis platformomis 

įgūdžių. Pamokose pateikdami ugdymo turinį ir 

vykdydami mokinių išmoktos medžiagos 

grįžtamąjį ryšį naudos ir skaitmeninius išteklius. 

Stiprės mokinių mokymosi motyvacija, mokiniai 

gebės naudotis 2-3skaitmeniniais ištekliais. 


