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Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio  
pagrindinės mokyklos  
2022–2023 mokslo metų  
pradinio ir pagrindinio ugdymo programų 
ugdymo planų  
3 priedas 

 
 

KĖDAINIŲ R. SURVILIŠKIO VINCO SVIRSKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS PRIEMONIŲ DĖL MOKINIŲ MOKYMOSI 
PRARADIMŲ, PATIRTŲ COVID-19 PANDEMIJOS METU, KOMPENSAVIMO PLANAS 

 
1. Mokymosi praradimai – mokymosi sunkumai ir žinių spragos, atsiradusios dėl Covid-19 pandemijos ir paskelbto visuotinio karantino bei 

nuotolinio mokymosi metu.  
2. Mokymosi praradimai, patirti COVID-19 pandemijos metu, nustatomi atsižvelgiant į: 
2.1. mokinių: 
2.1.1. mokymosi motyvaciją; 
2.1.2. pasiekimų ir pažangos vertinimo rezultatus (pusmečių ir metinis);  
2.1.3. individualią pažangą ir sąmoningai išsikeliamus mokymosi tikslus; 
2.1.4. pamokų lankomumą; 
2.1.5. patirtas neigiamas emocijas nuotolinio mokymosi metu. 
2.2. Mokytojų nuomonę ir rekomendacijas apie mokinio ugdymosi pažangą: 
2.2.1. mokytojų rekomendacijas pagal konkrečius nustatytus kriterijus: 
2.2.1.1. mokinio dalyvavimas ir darbas pamokose; 
2.2.1.2. užduočių atlikimas; 
2.2.1.3. aktyvus darbas pamokose arba vengimas dirbti; 
2.2.1.4. mokomojo dalyko programos įsisavinimas; 
2.2.1.5. pažangos dinamika ir kt. 
2.3. Tėvų (globėjų, rūpintojų) (toliau – tėvų) nuomonę apie vaikų pasiekimus ir pažangą, darbo aplinką ir priemones. 
3. Tikslas – sudaryti sąlygas ir padėti mokiniams kompensuoti mokymosi sunkumus ir žinių spragas, atsiradusias dėl Covid-19 pandemijos ir 

nuotolinio mokymosi bei pagerinti mokinių emocinę savijautą. 
4. Siekiami rezultatai: pagerėjusi emocinė savijauta ir mokymosi motyvacija, geresni pasiekimų ir pažangos vertinimo rezultatai. 
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Eil. 
Nr. 

Veiksmai Priemonė Terminas Atsakingi asmenys 

1.  
Situacijos analizė, 
sunkumų turinčių 
mokinių identifikavimas. 

Pažangos ir pasiekimų vertinimo rezultatų (2020–
2021 m. m. pusmečių ir metinio) analizė. 

I etapas iki 2022 m. birželio 
16 d. (1–4 kl.) 
 
 
II etapas iki 2022 m. 
birželio 22 d. (1–4 kl.) 

Mokytojai,  
klasių vadovai 

Mokinių pamokų lankomumo analizė (praleidusieji 
15 proc. ir daugiau pamokų per pusmetį). 
Mokinio patirtų emocijų nuotolinio mokymosi metu 
analizė. 
Mokytojų rekomendacijų pagal 2.3. punktą analizė. 

2.  
Mokinių, gausiančių 
pagalbą, sąrašų 
sudarymas. 

Mokinių, turinčių nepatenkinamus II pusmečio 
įvertinimus, mokinių, kurių II pusmečio bent vienas 
įvertinimas kritęs 2 balais arba 2 lygiais, lyginant su 
I pusmečio rezultatais, sąrašų sudarymas. 

Vaiko gerovės komisija 

3.  

Ilgalaikių planų 
mokymosi praradimams 
kompensuoti 
koregavimas, sudarymas. 

Situacijos aptarimas, analizė. Iki 2022 m. birželio 23 d. 

Mokytojai 
Pamokų skaičiaus, temų planuose numatymas. Iki 2022 m. rugpjūčio 26 d. 
Ilgalaikių planų pateikimas asmeniui, atsakingam už 
ugdymo kokybės administravimą ir priežiūrą. 

Iki 2022 m. rugpjūčio 30 d. 

4.  
Mokymosi spragų 
nustatymas. 

Diagnostiniai testai. Iki 2022 m. spalio 4 d. Mokytojai 
Rezultatų apibendrinimas. Iki 2022 m. spalio 7 d. Mokytojai 
Tėvų informavimas. Iki 2022 m. spalio 11 d. Klasių vadovai 

5.  
Mokinių, gausiančių 
pagalbą, sąrašų 
koregavimas. 

Mokinių, kurių diagnostiniai testai įvertinti 
nepatenkinamai, sąrašų sudarymas. 

Iki 2022 m. spalio 10 d. Vaiko gerovės komisija 

Mokinio individualaus plano sudarymas. Iki 2022 m. spalio 11 d. 
Mokytojai, mokiniai, 
tėvai ir klasių vadovai 

6.  
Papildomo darbo 
organizavimas. 

Individualios trumpalaikės konsultacijos. Nuolat. 
Mokytojai Konsultacijos mažose grupėse. Nuolat. 

Ilgalaikės konsultacijos. Pagal pamokų tvarkaraštį. 

7.  
Mokinių pažangos 
stebėjimas. 

Mokymosi pažangos ir pasiekimų stebėjimas. Nuolat. Mokytojai 
Klasių vadovų bendradarbiavimas su dėstančiais 
mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais. 

Nuolat. 

Klasių vadovai Klasių vadovų, dėstančių mokytojų, pagalbos 
mokiniui specialistų individualūs pokalbiai su 
mokiniais, tėvais. 

Pagal poreikį. 
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Klasių vadovų bendradarbiavimas su Vaiko gerovės 
komisija. 

Pagal poreikį. 

Vaiko gerovės komisijos pagalbos teikimas. 
Po I ir II signalinių 
pusmečių. 

Vaiko gerovės komisija 

Mokymosi pažangos ir pasiekimų aptarimas du 
kartus per pusmetį mokytojų tarybos posėdžiuose. 

Iki 2023 m. vasario 7 d. 
Iki 2023 m. birželio 2 d. 
Iki 2023 m. birželio 14 d. 

Mokytojų tarybos 
pirmininkas 

8.  

Plano, numatytų 
priemonių įgyvendinimo 
stebėjimas ir 
koregavimas. 

Dėstančių mokytojų, klasių vadovų susitikimai 
esamai situacijai aptarti. 

Kartą per mėnesį. 
Mokytojai, klasių 
vadovai, asmuo, 
atsakingas už ugdymo 
kokybės 
administravimą ir 
priežiūrą. 

Plano priemonių koregavimas. Pagal poreikį. 

 


