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ugdymas 

2015-2016 m.m.



• Tiriamas požymis: Mokykla įgyvendina 
specializuotą sportui gabių vaikų ugdymo 
programą. Yra parengta ir įgyvendinama 
„Gabių mokinių ugdymo“ programa;

• Tyrimo metodas: Programų, dokumentų 
analizė. Mokytojų tarybos posėdžių 
protokolų analizė;

• Šaltinis: Gabių mokinių ugdymo 
programa. Mokytojų tarybos posėdžių 
protokolai. Mokinių darbo tvarkos ir elgesio 
tvarkos aprašas



• LR ŠMM sukurta ir įgyvendinama „Specializuoto ugdymo 

krypties programa (pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu 

su sporto ugdymo programomis) sporto ugdymo dalis“

• 2014 m. sukurta ir direktoriaus įsakymu patvirtinta sporto 

šakų programų įgyvendinimo nuolatinės stebėsenos 

sistema „Mokinių sportinis – mokomasis rengimo 

planas“;

• Papildytų sporto programų tvirtinimas Dir. įsak. Nr.V-112, 

2014-11-03; 

• Sporto šakų treneriai ir direktoriaus pavaduotojas nuolat 

stebi mokinių fizinio pajėgumo, sportinių rezultatų 

augimą, aptardami juos metodinėse grupėse ir priimdami 

sprendimus tobulinimui; 

• Visuose mokytojų ilgalaikiuose planuose, trenerių sporto 

šakų programose numatytas prevencinių programų bei 

tarpdalykinis integravimas;



• Mokinių bendrojo fizinio pasiruošimo rezultatų augimo 

stebėsenai atlikti sukurta bendrojo fizinio pasiruošimo 

testavimo sistema. Organizuojamos rudens ir pavasario 

olimpiados, kurios metu surinkti rezultatai išanalizuoti ir 

palyginti, priimti sprendimai rezultatų tobulinimui;

• Sukurta pagalbos mokiniui sistema; 

• Sukurta ir įgyvendinama pagalbos mokiniui sistema 

išvykstant į mokomąsias sporto stovyklas, stovyklų metu 

ir grįžus.

• Vykdoma konsultacinių centrų veikla;

• Vaiko gerovės komisija koordinuoja pagalbos teikimą 

mokiniams, koordinuoja metodinę specialistų veiklą, 

mokytojų, trenerių ir specialistų bendradarbiavimą, vykdo 

prevencinę veiklą ir kt.



• Ištirti ir pristatyti mokinių mokymosi stiliai;   

• „Geriausiai besielgiantys, besimokantys pagal savo 

galimybes mokiniai“ apdovanojimai;

• Konkurso „Devintukų – dešimtukų puokštė“ nugalėtojų 

apdovanojimai;

• Mokslo metų apdovanojimai;

• Sukurtas ir įgyvendinamas mokinių darbo tvarkos ir 

elgesio taisyklių aprašas, mokiniai žino darbo tvarkos ir 

elgesio taisykles, jų laikosi;

• Įvyko mokinių pasiekimų ir pažangos metinis įvertinimas;



• Išvada: 2 lygis, 

• Mokykla įgyvendina specializuotą sportui 

gabių vaikų ugdymo programą bei kuria 

„Gabių mokinių ugdymo“ programą

• Nutarimas:

• Sukurti ir įgyvendinti „Gabių ir talentingų 

mokinių ugdymo“ tvarkos aprašą.

• Talentingų mokinių sąvoka ir gabių 

mokinių sąvoka



• Tiriamas požymis: Sistemingai 

fiksuojama mokinių pažanga ir prognozės;

• Tyrimo metodas: Dokumentų analizė 

• Šaltinis: Mokytojų tarybos, metodinės 

tarybos posėdžių protokolai. Sporto šakų 

programų įgyvendinimo nuolatinės 

stebėsenos sistema 



• Dir. įsak. patvirtinta 5-12 kl. Mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo tvarkos aprašas Nr. V-1-22-3, 2015-

01-22

• 2014 m. sukurta ir direktoriaus įsakymu patvirtinta sporto 

šakų programų įgyvendinimo nuolatinės stebėsenos 

sistema „Mokinių sportinis – mokomasis rengimo 

planas“;

• Klasių vadovai, mokytojai tarybos posėdyje pristatė I 

psm. mokinių mokymosi lūkesčius ir rezultatus.

• Mokytojų taryboje I psm., II psm., metinių mokymosi 

rezultatų ir lankomumo pristatymas analizė, susitarimai 

dėl tobulinimo;

• 2 kartus metuose vyko Tėvų dienos, kurių metu vyko 

individualūs pokalbiai apie mokinių mokymosi pažangą ir 

kt. 



• Fiksuojama kiekvienos klasės I psm., II psm., ir 
metinio pažanga ir prognozė

• Vedami signaliniai pusmečiai prieš I psm. ir II 

psm.

• Po I psm. ir II psm. mokytojai, treneriai pildo 

„Mokytojo/trenerio metodinės ir kitos veiklos 

suvestinę“;

• Metodinės grupės įvertina visos metodinės 

grupės mokytojų, trenerių darbą per I psm. ir II 

psm.

• Mokytojų metodinių grupių suvestinėse 

fiksuojami ugdymo kokybės įsivertinimai;



• Sporto šakų treneriai ir direktoriaus pavaduotojas nuolat 

stebi mokinių fizinio pajėgumo, sportinių rezultatų augimą, 

aptardami juos metodinėse grupėse ir priimdami 

sprendimus tobulinimui; 

• Sukurti mokinių sporto šakų programų pasiekimų ir 

pažangos vertinimo aprašai;

• Individualių sporto šakų, komandinių sporto šakų 

metodinės grupės veiklos suvestinėse fiksuojama mokinių 

pasiekimai, konkursai, olimpiados, varžybos; ugdymo 

kokybės įsivertinimas iš elektroninio dienyno;

• Rudens ir pavasario olimpiados, kurios metu surinkti 

rezultatai išanalizuoti, palyginti, priimti susitarimai dės 

tobulinimo

• Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose įvertinama mokinių 

pasiekimai ir pažanga;

• Mokinių pasiekimų ir pažangos metinio įvertinimo nutarimai;



• Išvada: 4 lygis

• Sistemingai fiksuojama mokinių pažanga ir 

prognozės


