
Vilniaus Baltupių progimnazijos metinio veiklos plano  

Priedas Nr. 2 

 

Tema:  

Vaiko individualios pažangos (VIP) stebėjimo sistema Vilniaus Baltupių progimnazijoje. 

Problema: 

Progimnazija neturi vieningos VIP stebėjimo sistemos. 

Tikslas:  

          Parengti VIP stebėjimo sistemą. 

Uždaviniai:   

1. Parengti VIP įrankius. 

2. Sukonstruoti instrumentą VIP įrankių patikimumui matuoti. 

3. Sukurtų VIP įrankių validavimas. 

4. VIP stebėjimo sistemos sukūrimas (atsižvelgiat į gautus rezultatus) įdiegiant patikimus įrankius. 

 

Prioritetai:  

1. Šiuolaikinius poreikius atitinkančio ugdymo proceso tobulinimas.  

2. Ugdymo kokybės gerinimas. 

3. Modernios, saugios aplinkos ir palankių ugdymosi sąlygų kūrimas. 

4. Savarankiškos asmenybės, gebančios integruotis visuomenėje, ugdymas. 

Kokius uždavinius keliame per ateinančius ketverius metus? (Susieti su VIP stebėsena). 

1. Parengti VIP įrankius. 

2. Sukonstruoti instrumentą VIP įrankių patikimumui matuoti. 

3. Sukurtų VIP įrankių validavimas. 

4. VIP stebėjimo sistemos sukūrimas (atsižvelgiat į gautus rezultatus) įdiegiant patikimus įrankius. 

5. VIP sistemos įgyvendinimas mokinių ir mokyklos pažangai. 

 

Tikslas Parengti VIP stebėjimo sistemą 

 

Tikslo aprašymas.  

Mokykla sieks susitarti ir priimti sprendimus dėl vaiko individualios pažangos matavimo instrumentų 

parengimo ir įtraukimo į sistemingą, visiems suprantamą, patrauklų ir validų VIP matavimo procesą.  

Mokykla yra pradėjusi įgyvendinti keletą pažangos matavimo priemonių: 

- 6-8 klasių metų pažanga (pagal excel lentelę) – už pažangą teikiamos padėkos ir apdovanojimai; 

- 2021-09 pradėjome pristatyti klasių tikslus Baltupių radijuje (pažangą matuosime gegužės-birželio 

mėn.; 

- 5-8 klasių mokinių individuali pažanga po trimestro; 

- Kita. 

 

 

Laukiamas rezultatas. Parengta VIP sistema (aprašas) 

 



Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Atsakingi, 

įgyvendintoj

ai 

Įgyvendinim

o data (iki...) 

Ištekliai  Tikslo 

įgyvendinimo 

vertinimo 

rodikliai/kriterija

i 

1. Parengti 

VIP įrankius. 

Išplėstinis 

direkcinės 

tarybos posėdis 

(dalyvauja 

Vilniaus švietimo 

pažangos centro 

VŠPC 

direktoriaus 

pavaduotoja). 

Projekto 

pristatymas. 

Motyvavimas, 

informacijos 

pateikimas, 

sutelkimas 

bendrai pokyčio 

projekto veiklai 

Administracij

a.  

Projekto 

grupė. 

2021-12-10 Žmogiškieji Įvykęs posėdis ir 

susitikimas. 

Susirinkimo 

protokolas. 

Atlikti tyrimą 

(anketavimą) 

apie mokytojų 

naudojamus 

(nenaudojamus) 

VIP stebėjimo 

įrankius (N=69) 

Projekto 

grupė 

Iki 2022-01-

20 

Žmogiškieji Sudarytas 

klausimynas 

 

Metodinėse 

grupėse aptarti 

atliktos 

apklausos 

rezultatus.  

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Iki 2022-01-

30 

Žmogiškieji Sudaryta 

mokykloje turimų 

VIP įrankių 

duomenų bazė 

 Surinktų VIP 

įrankių 

koreguojamas ir 

galutinių įrankių 

parengimas, 

atsižvelgiant į 

metodinių grupių 

rekomendacijas 

Darbo grupė Iki 2022-02-

28 

Žmogiškieji. 

Darbo 

užmokestis. 

Kopijavimo 

paslaugos. 

Darbo grupės 

atrinktų VIP 

įrankių duomenų 

bazė 

 Susirinkimas su 

mokytojais. 

Informacijos 

pateikimas, 

pristatant įrankių 

duomenų bazę, 

aplanką 

Projekto 

grupė 

Iki 2022-02-

28 

Žmogiškieji Susirinkimo 

protokolas 

2. 

Sukonstruoti 

instrumentą 

VIP įrankių 

patikimumui 

matuoti. 

Diskusijos 

metodinėse 

grupėse 

(įvertinus patirtį, 

mokslinių, kitų 

mokyklų, 

Projekto 

grupė, 

metodinės 

grupės 

2022-04 VŠPC Įvykę susitikimai. 

Protokolai. 



užsienio, šaltinių 

analizė).  

Kuriamas 

instrumentas VIP 

įrankių 

patikimumui 

(veiksmingumui) 

matuoti.  

Projekto 

grupė. 

Darbo grupė. 

Konsultantai. 

2022-04 iki 

2022-05 

Žmogiškieji. 

Projekto lėšos. 

Sukurtas 

instrumentas 

 Instrumento 

tobulinimas, 

vyksta 

susitikimai su 

ekspertais. 

Projekto 

grupė. 

Darbo grupė. 

Konsultantai. 

2022-05 iki 

2022-06 

Žmogiškieji. 

Projekto lėšos. 

Sukurtas 

instrumentas 

Sukurtų VIP 

įrankių 

naudojimas. 

Pasirengti  savo 

bendruomenės 

organizuojamam 

seminarui apie 

įrankių 

pristatymą ir 

praktinį 

naudojimą. 

Darbo grupė. 

Atrinktus 

įrankius 

pristatantys 

mokytojai. 

Nuo 2022-03 IKT 

priemonės. 

Materialiniai 

ir žmogiškieji 

ištekliai 

Parengti 

pranešimai 

Darbo grupės ir 

mokytojų 

seminaras 

bendruomenei 

apie VIP įrankių 

pristatymą, 

naudojimo plano 

parengimas 

Darbo grupė. 

Atrinktus 

įrankius 

pristatantys 

mokytojai. 

Bendruomenė 

2022-08-26 Materialiniai 

ir žmogiškieji 

ištekliai 

Įvykęs praktinis 

seminaras. 

Parengtas planas. 

VIP įrankių 

išbandymas 

pagal planą 

Bendruomenė Nuo 2022-09 

iki 2023-06 

Materialiniai 

ir žmogiškieji 

ištekliai 

Daugiau nei 90 

proc. mokytojų 

išbandė atrinktus 

VIP įrankius 

Refleksiniai 

mokytojų 

pokalbiai apie 

įrankių 

išbandymą 

Metodinės 

grupės. 

Metodinė 

taryba. 

Nuo 2022-09 

iki 2023-06 

Materialiniai 

ir žmogiškieji 

ištekliai 

Įvykę refleksiniai 

pokalbiai, 

protokolai, priimti 

1-2 nutarimai 

metodinėse 

grupėse 

tobulinimui. 

VIP stebėjimo 

sistemos 

sukūrimas 

įdiegiant 

patikimus 

įrankius. 

 

Tarpiniai 

matavimai 

naudojant 

sukurtą VIP 

įrankių 

patikimumo 

matavimo 

instrumentą 

Darbo grupė Visus metus. 

Pagal planą 

Materialiniai 

ir žmogiškieji 

ištekliai 

Atrinkti patikimi 

VIP įrankiai 

Galutinis VIP 

aprašo 

parengimas 

Projekto 

grupė. 

Konsultantai. 

Iki 2023-09 Darbo 

užmokestis. 

Mokymo 

priemonių 

įsigijimas. 

VIP aprašas 

 


