
ŠVENČIONĖLIŲ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ MOKYMOSI PAŽANGOS IR 

PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

        1. Švenčionėlių progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 

(toliau Aprašas) parengtas vadovaujantis Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis 

programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 

26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433, Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio  ugdymo programa, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 25 d.,   ,,Pradinio, 

pagrindinio ugdymo programų aprašu”, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2015m. gruodžio21d. įsakymu Nr. V–1309 ir vėlesniais pakeitimais, Geros mokyklos 

koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. 

įsakymu Nr. V-1308,  „Nuosekliojo  mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos 

aprašu“, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK–

556 ir vėlesniais pakeitimais (suvestinė redakcija nuo 2017-09-01), progimnazijos ugdymo turinį 

reglamentuojančiais dokumentais. 

         2. Apraše aptariami vertinimo tikslai, bendrieji vertinimo principai ir nuostatos, vertinimas 

ugdymo procese ir baigus programą, vertinimo fiksavimas, informacijos analizė, tėvų 

informavimas.  

         3. Apraše vartojamos sąvokos: 

         Vertinimas – nuolatinis informacijos apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimų kaupimo, 

interpretavimo ir apibendrinimo procesas, naudojamas mokymo ir mokymosi kokybei užtikrinti. 

         Įvertinimas – vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie mokinio pasiekimus ir 

padarytą pažangą. Šį veiksmą atlieka kitas asmuo (dažniausiai mokytojas). 

         Įsivertinimas (refleksija) – paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos 

stebėjimas, vertinimas ir apmąstymas, numatant tolesnius mokymosi žingsnius. 

         Vertinimo informacija – įvairiais būdais iš įvairių šaltinių surinkta informacija apie mokinio 

mokymosi patirtį, jo pasiekimus ir daromą pažangą (žinias ir supratimą, gebėjimus, nuostatas). 

          Kontrolinis darbas – ne mažiau kaip 30 minučių trukmės savarankiškas, projektinis, 

kūrybinis, laboratorinis ar kitoks raštu (ar elektroniniu būdu) atliekamas ir įvertinamas darbas, 

skirtas mokinio pasiekimams ir pažangai patikrinti baigus dalyko programos dalį. 

         Apklausa raštu – greita 15–20 minučių apklausa ne daugiau kaip iš dviejų pamokų medžiagos. 

Užduotys konkrečios, trumpos, aiškios. 

         Apklausa žodžiu – tai monologinis ar dialoginis kalbėjimas, skirtas patikrinti žinias ir 

gebėjimą taisyklingai, argumentuotai reikšti mintis gimtąja ar užsienio kalba. 

         Savarankiškas darbas gali trukti 10–20 minučių. Jo tikslas sužinoti, kaip mokinys suprato 

temos dalį, kaip geba pritaikyti įgytas žinias individualiai atlikdamas praktines užduotis. 

         Vertinimo patikimumas – vertinimo tikrumas (neprieštaringumas), vertinimo rezultatų 

pastovumas: kai tas pats mokinys tomis pačiomis sąlygomis gauna tokį pat įvertinimą; kai galima 

patikimai palyginti mokinių pasiekimus tarpusavyje (norminis vertinimas) arba mokinių pasiekimus 

su nustatytais kriterijais (kriterinis vertinimas). 

         Vertinimo kriterijai – mokinių pasiekimus pagal Bendrąsias programas atitinkantys, 

individualiose mokytojų vertinimo metodikose numatyti užduočių atlikimo kriterijai. 

         Diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti mokinio 

pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti tolesnio 

mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus. Atliekant  diagnostinį vertinimą, 

atsižvelgiama ir į formuojamojo vertinimo metu surinktą informaciją. 

         Formuojamasis ugdomasis vertinimas – nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu, kuris 

padeda numatyti mokymosi perspektyvą, pastiprinti daromą pažangą, skatina mokinius mokytis 

analizuoti esamus pasiekimus ar mokymosi spragas, sudaro galimybes mokiniams ir mokytojams 

geranoriškai bendradarbiauti. 



         Apibendrinamasis  vertinimas – vertinimas, naudojamas baigus programą, kursą. Jo rezultatai 

formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos pabaigoje. 

         Kaupiamasis vertinimas (sudėtinis pažymys)- tai informacijos apie mokymosi pažangą ir 

pasiekimus kaupimas, sudėtinis įvairių mokinio veiklų, pasiekimų, pastangų suminis balas, kurio 

kriterijus pritaiko progimnazijos mokytojai, vertinantys mokinio pasiekimus pažymiu. 

         Formalusis vertinimas – vertinimas, kai skiriamos tam tikro formato užduotys, numatomas 

joms atlikti reikalingas laikas, užduotys įvertinamos formaliais kriterijais, įvertinimas fiksuojamas. 

         Neformalusis vertinimas – vertinimas, kuris vyksta nuolat stebint, susidarant nuomonę, 

kalbantis, diskutuojant. Vertinimas nefiksuojamas ar fiksuojamas mokytojo pasirinkta forma 

(ženklais, simboliais, individualiomis pastabomis). 

         4. Mokinio individuali pažanga matuojama vadovaujantis direktoriaus įsakymu, patvirtintu 

Švenčionėlių progimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos 

mokiniui teikimo tvarkos aprašu. 

 

II. VERTINIMO TIKSLAI 

 

         5. Vertinimo tikslai: 

         5.1. nustatyti mokinio pasiekimų lygį, stiprybes, silpnybes, poreikius; 

         5.2. teikti savalaikį grįžtamąjį ryšį; 

         5.3. nustatyti mokytojo, progimnazijos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus dėl ugdymo 

kokybės gerinimo. 

 

III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

 

         6. Vertinimas – nuolat vykstantis procesas, keliantis mokinių mokymosi motyvaciją. 

         7. Vertinimas grindžiamas amžiaus tarpsnių psichologiniais ypatumais, individualiais mokinio 

poreikiais, atitinka ugdymo(si) tikslus. 

         8. Vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios ir supratimas, 

jų taikymas, bendrieji ir dalyko gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, pažanga. 

         9. Vertinimas padeda mokytis.  Mokinys laiku gauna grįžtamąją informaciją apie savo 

mokymosi patirtį, pasiekimus, pažangą, mokosi vertinti ir įsivertinti. 

        10. Vertinama individuali mokinio pažanga (idiografinis vertinimas) – mokinio dabartiniai 

pasiekimai lyginami su ankstesniaisiais.  

        11. Vertinimas pozityvus ir konstruktyvus – vertinama tai, ką mokinys jau išmoko, nurodomos 

spragos ir padedama jas ištaisyti. 

        12. Vertinimas atviras ir skaidrus – su mokiniais tariamasi dėl vertinimo kriterijų ir procedūrų, 

vengiama pernelyg didelio vertinimo formalizavimo. 

        13. Vertinimas objektyvus ir veiksmingas – naudojami įvairūs vertinimo informacijos šaltiniai, 

taikomos modernios vertinimo metodikos. Vertinimas pritaikomas pagal mokinių poreikius ir 

galias, pasiekimus ir daromą pažangą. 

        14. Vertinimas informatyvus ir ekonomiškas: taikomi šiuolaikiniai vertinimo informacijos 

tvarkymo ir pateikimo būdai (aplankas, aprašai, recenzijos).  

 

IV. VERTINIMO PLANAVIMAS 

 

         15. Vertinimas planuojamas kartu su ugdymo procesu: 

         15.1. metodinėse grupėse, aprobuojant ilgalaikius planus, aptariami, suderinami dalyko 

vertinimo kriterijai, metodai, formos; 

         15.2. planuojant vertinimą atsižvelgiama į mokinių mokymosi patirtį ir gebėjimus, 

vadovaujamasi Bendrosiomis ugdymo programomis; 

         15.3. mokytojai prie ilgalaikių planų prideda savo dalyko vertinimo tvarkas, aptartas 

metodinėse grupėse (1-15 priedas), reikalui esant jas koreguoja. 



         16. Formuojamąjį vertinimą mokytojas planuoja ruošdamasis pamokai. 

         17. Vertinimas detalizuojamas prieš pradedant nagrinėti naują skyrių, temą. 

         18. Planuodami integruotas pamokas dalykų mokytojai numato bendrus vertinimo būdus ir 

kriterijus. 

         19. Mokiniams, kurie mokosi pagal pritaikytas ir individualizuotas programas, detaliuosiuose 

planuose arba kitoje pasiruošimo pamokai medžiagoje numatomas individualus vertinimas, dėl 

kurio tariamasi su specialiuoju pedagogu. 

         20. Mokytojas prasidėjus ugdymo procesui supažindina mokinius su savo dalyko vertinimo 

tvarka, kurią skelbia dalyko kabinete. 

         21. Klasių vadovai prasidėjus ugdymo procesui supažindina su progimnazijos vertinimo 

tvarka mokinius, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), naujai atvykusius į progimnaziją mokinius. 

 

V. 1-8  KLASIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS UGDYMO(SI)  

PROCESE 

 

         22. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas susideda iš dviejų pagrindinių dalių, kurios iš 

esmės skiriasi pagal paskirtį ir tikslus: 

         22.1. vertinimo ugdymo procese (mokant ir mokantis) , kurio paskirtis – padėti mokiniams 

mokytis. 

         22.2. vertinimo, baigus  ugdymo programą (nustatoma, kas išmokta). 

         23. Vertinimą ugdymo procese sudaro  vertinimo tipai: 

         23.1. formuojamasis vertinimas; 

         23.2. diagnostinis vertinimas; 

         23.3. kaupiamasis vertinimas. 

         24. Baigus programą taikomas apibendrinamasis vertinimas. 

         25. Vertinimo būdai: 

         25.1. formalusis vertinimas (vertinimas fiksuojamas pažymiu); 

         25.2.neformalusis vertinimas (vertinimas nefiksuojamas arba fiksuojamas mokytojo pasirinkta 

forma). 

         26. Formuojamojo vertinimo principai: 

         26.1. padeda mokiniui patvirtinti daromą pažangą. Mokytojas stebi mokinių mokymąsi, 

komentuoja, aptaria, skatina pačius mokinius vertinti savo mokymosi eigą. 

         26.2.  formuojamasis vertinimas padeda nustatyti, ar jau pasiekti mokymosi tikslai ir 

uždaviniai, padrąsina, paskatina mokinius siekti daugiau, išsiaiškinama, ar liko mokymosi spragų; 

         26.3. formuojamasis vertinimas nesiejamas su pažymiu, jo tikslas yra ne kontroliuoti, o padėti 

mokytis. Tai gali būti pagyrimas, paskatinimas, padėka, įrašas sąsiuvinyje, mokytojo stebėjimai, 

individualūs pokalbiai, vieši pagyrimai ar padėka, pozityvūs komentarai ar pastabos raštu. 

         26.4. formuojamasis vertinimas taikomas kiekvienoje pamokoje. Vertinamos ne tik dalykinės 

žinios, bet ir bendrosios kompetencijos. 

         27. Diagnostinio vertinimo principai: 

         27.1. siejamas su pažymiu, skirtas išsiaiškinti ar pasiekti mokymosi uždaviniai, kam ir kokia 

pagalba reikalinga, kokie tolesni mokymosi žingsniai. 

         27.2. dažniausiai taikomas prieš pradedant naują mokymosi temą, kurso dalį ar kt.: 

         27.3. diagnostinis vertinimas remiasi kontrolinių užduočių (testų, pasakojimų žodžiu ir raštu, 

rašinių, diktantų, lentelių, grafikų, diagramų, projektinių, laboratorinių darbų, pranešimų)  

rezultatais;  

         27.4. padeda nustatyti mokymosi stipriąsias puses bei spragas ir yra prasmingas tik tada, kai 

atliekamas sistemingai, mokiniai ir jų tėvai gauna kokybišką grįžtamąją informaciją; 

         27.5. mokytojas parenka veiksmingas užduotis, kad mokinys patirtų sėkmę: užduotis sudaro 

taip, kad galima būtų pasiekti patenkinamą, pagrindinį ar aukštesnįjį lygmenį. 

         28. Diagnostinį vertinimą rekomenduojama taikyti tokiu dažnumu per pusmetį: 

         28.1. pradiniame ugdyme: 



28.1.1 jei dalyko mokymui skirta 1 pamoka per savaitę,  ne mažiau kaip 1 įvertinimo 

fiksavimas per mėnesį mokiniui;  

28.1.2. jei dalyko mokymui skirta 2 pamokos– ne mažiau kaip 2 įvertinimo fiksavimai;  

28.1.3. jei dalyko mokymui skirta 4–5 pamokos – ne mažiau kaip 5 įvertinimo fiksavimai 

mokiniui;  

28.1.4. jei dalyko mokymui skirta 7–8  pamokos– ne mažiau kaip 6 įvertinimo fiksavimai; 

28.2. pagrindiniame ugdyme: 

         28.2.1. jei dalykui mokyti skirta 1-2 pamokos per savaitę, parašomi ne mažiau kaip 4 

pažymiai; 

         28.2.2. jei 3-4 pamokos,  – ne mažiau kaip 5-6 pažymiai; 

         28.2.3. jei 5 pamokos, –  ne mažiau kaip 7-8 pažymiai; 

         29. 5-8 kl. mokinių pasiekimai vertinami 10 balų sistema: 

         29.1. Mokymosi pasiekimų įvertinimų reikšmė: 10 – puikiai, 9 – labai gerai, 8 – gerai, 7 – 

pakankamai gerai, 6 – patenkinamai, 5 – pakankamai patenkinamai, 4 – silpnai, 3 – blogai, 2 – labai 

blogai, 1 – nieko neatsakė, neatliko užduoties. 

         30. Pažangos ir pasiekimų vertinimo lygiai: 

         30.1. pradinio ugdymo mokinių pasiekimai vertinami ir lygiai nustatomi pagal atlikto darbo 

rezultatus: 

Lygiai Aukštesnysis Pagrindinis Patenkinamas Nepatenkinamas 

 Surinko 

100–80% 

Surinko 

79–50% 

Surinko 

49–26% 

Surinko 

0–25% 

Jei vertinama 

taškais 

    

20 20–17 taškų 16–12 taškų 10–6 taškai 5–0 taškų 

25 25–22 taškai 21–15 taškų 14–7 taškai 6–0 taškų 

30 30–26 taškai 25–16 taškų 15–8 taškai 7–0 taškų 

100 100–80 taškų 79–50 taškų 49–26 taškų 25–0 taškų 

Diktantų 

vertinimas 

 

Klaidų 

skaičius  

0 –2 klaidos  3 – 6 klaidos  7–10 klaidų 11 ir daugiau 

         30.2. pagrindiniame ugdyme: 

         30.2.1. nepatenkinamas lygmuo atitinka 1-3 balų įvertinimą, įrašą ,,neįskaityta“; 

         30.2.2. patenkinamas lygmuo atitinka 4-5 balų įvertinimą; 

         30.2.3.pagrindinis lygmuo atitinka 6-8 balų įvertinimą; 

         30.2.4. aukštesnysis lygmuo atitinka 9-10 balų įvertinimą. 

         31. Mokinių pasiekimai mokantis dailės, muzikos, kūno kultūros, technologijų vertinami 

dešimties balų sistema. 

         32. Dorinio ugdymo, žmogaus saugos, pasirenkamųjų dalykų  pasiekimai vertinami įrašu 

‚,įskaityta“, ,,neįskaityta‘‘, ,,padarė pažangą“, ,,nepadarė pažangos“; 

         33. Specialiosios medicininės grupės mokinių  kūno kultūros pasiekimai pažymiais 

nevertinami.  Pasibaigus pusmečiui dienyne įrašoma ,,įskaityta‘‘ arba ,,neįskaityta”. 

         34. Mokiniui, atleistam nuo kūno kultūros pamokų, pasibaigus pusmečiui dienyne įrašoma 

,,atleista”. 

         35. Adaptacinio laikotarpio metu 5-ųjų klasių mokinių žinios, gebėjimai ir įgūdžiai neigiamais 

pažymiais nevertinami. 

         36. Socialinė pilietinė veikla vertinama įrašais ,,įskaityta‘‘ arba ,,neįskaityta” mokslo metų 

pabaigoje. 

 

         37. Kaupiamasis vertinimas: 

         37.1. mokytojai nuolat vertina pasiruošimą pamokai, darbą pamokoje, namų darbų, kūrybinių 

užduočių atlikimą, atsakymus į klausimus, tolerantišką klausymąsi, aktyvų dalyvavimą  diskusijose, 



atliktų darbų pristatymą. Mokytojas nuolat vertina nepriekaištingą pamokų lankomumą, papildomus 

darbus, dalyvavimą konkursuose, olimpiadose, varžybose, sąsiuvinių ir vadovėlių tvarkingumą, 

rašto kultūrą; 

         37.2. mokiniai kaupia balus, kurie trimestro pabaigoje konvertuojami į dešimtbalės sistemos 

pažymį. Likę balai perkeliami į kitą trimestrą; 

         37.3. rekomenduojama per trimestrą parašyti ne mažiau kaip vieną kaupiamąjį pažymį; 

         37.4. fiksavimo sistemą mokytojas susikuria savarankiškai. 

         38. Dalyko mokytojas pirmiausia yra gimtosios kalbos mokytojas. Rekomenduojama visų 

dalykų mokytojams skatinti mokinius rūpintis rašto kultūra: 

         38.1. už aiškiai parašytą tekstą, atsakymus  parašyti 1  kaupiamą balą; 

         38.2. rekomenduojama vertinant mokinio darbą atkreipti dėmesį į jo gebėjimą nuosekliai, 

aiškiai, rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ar raštu, laikytis žodyno, kirčiavimo taisyklių; 

         38.3. sąsiuviniuose, skirtuose rašto darbams, neturi būti užrašų ar kitokių ženklų (piešinių, 

svastikų ir t.t.). 

         39. Įsivertinimas, vienas kito vertinimas. Mokydamiesi vertinti kitų ir savo darbus pagal 

pateiktus kriterijus, mokiniai geriau supranta gero darbo ar tinkamo jo atlikimo reikalavimus, 

mokosi įžvelgti savo ir kitų veiklos stipriąsias bei tobulintinas sritis. 

         40. Įsivertinimo būdai: 

         40.1. individualus įsivertinimas, darbo grupėje įsivertinimas, laisvos formos refleksijos, 

mokymosi dienoraščiai, struktūruoti klausimai, įvairios grafinės formos (taikinys, skalė, emocijų 

veidukai, šviesoforas, pažymio pasirinkimas, nykščio metodas, nebaigti sakiniai, įsivertinimo lapai); 

         40.2. mokinių įsivertinimai ir jų refleksijos kaupiami vertinimo aplankuose. Vertinimo 

aplankas yra mokinio daromos pažangos stebėjimo įrankis, svarbus informacijos šaltinis mokymo ir 

mokymosi veiklai planuoti; 

         40.3. įsivertinimas yra integruojama ir planuojama ugdymo proceso dalis. Įsivertinimas 

planuojamas ir pamokos pradžioje, ir per pamoką, ir po pamokos; 

         40.4. įsivertinimas ugdo drausmę, norą būti pastebėtam, pasitaisyti ir būti įvertintam. 

         40.5. įsivertinimas, kito vertinimas  papildo vertinimą.          

         41. Kontrolinių darbų ir testų rašymas ir vertinimas: 

         41.1. kontrolinis darbas skiriamas baigiant didesnę temą. Jis gali trukti 45 min.; 

         41.2. apie kontrolinį darbą mokytojas privalo pranešti  mokiniams prieš keletą dienų, 

supažindinti su darbo tematika ar klausimais; 

         41.3. rašant kontrolinį darbą,  klasės dienyne ir mokinio darbe  būtina antraštė Kontrolinis 

darbas.  Parašoma ir kontrolinio darbo tema; 

         41.4. kontrolinio darbo užduotys turi atitikti visus mokymosi pasiekimų lygius (pvz.: 30 proc. 

užduočių turi atitikti  patenkinamą, 40 proc. – pagrindinį, 30 proc. –  aukštesnįjį lygį).  Prie 

kiekvienos užduoties ar klausimo būtina nurodyti taškus. 

         41.5. mokytojas privalo paaiškinti mokiniams, kaip bus vertinamas kontrolinis darbas. Už 

vieną teisingai atliktą žingsnį skiriamas  balas; 

         41.6. kontroliniam darbui gali prilygti ir kitos užduotys: perskaitytos knygos aptarimas, teksto 

mokymasis atmintinai, dailės, technologijų ir kitų mokomųjų dalykų mokinių individualūs darbai; 

         41.7. per dieną skiriamas tik vienas kontrolinis darbas; 

         41.8. mokytojai  e-dienyne derina su kolegomis, dirbančiais tose pačiose klasėse, kontrolinių 

darbų grafiką; 

         41.9.  mokiniai, kuriuos darbo įvertinimas netenkina, darbą gali perrašyti po pamokų; 

         41.10. mokytojas, susitaręs su mokiniais, dėl objektyvių priežasčių  gali kontrolinio darbo 

laiką keisti; 

         41.11. kontroliniai darbai nerašomi paskutinę pusmečio savaitę, paskutinę dieną prieš mokinių 

atostogas, pirmą dieną po atostogų ar šventinių dienų. 

         42. Mokytojas kontrolinius darbus grąžina mokiniams ne vėliau kaip po savaitės. 

Rekomenduojama visą pamoką skirti kontrolinių darbų analizei: bendrus darbo rezultatus pristatyti 



visiems klasės mokiniams ir pasidžiaugti jų sėkmėmis, pagal galimybes ir poreikius nesėkmes 

aptarti su kiekvienu mokiniu individualiai bei numatyti būdus mokymosi spragoms šalinti. 

         43. Jeigu 50% klasės mokinių kontrolinis darbas įvertintas nepatenkinamai, mokytojas 

parengia naują kontrolinį darbą ir su mokiniais, gavusiais nepatenkinamą įvertinimą,  suderina jo 

rašymo laiką. 

         44. Jei mokinys dėl pateisinamų priežasčių (pateikė gydytojų pažymą ar tėvų paaiškinimą) 

nedalyvauja kontroliniame darbe, už jį atsiskaito  susitartu su mokytoju laiku. 

         45. Jei mokinys dėl ligos praleido daugiau nei dvi savaites, jis kreipiasi į savo klasės 

auklėtoją, kuris su dalykų mokytojais derina kontrolinių darbų grafiką. Mokinio pageidavimu 

mokytojas teikia konsultacijas. 

 

VI. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ, VERTINIMAS 

 

         46. Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, besimokantys pagal pritaikytas ir 

individualizuotas programas, vertinami ta pačia tvarka, kaip ir kiti progimnazijos mokiniai 

(formuojamasis, diagnostinis, apibendrinamasis, kaupiamasis), skiriasi tik vertinimo nuostatos: 

         46.1. mokiniams  ugdymo programa pritaikoma, kai jis nesiekia minimaliojo (patenkinamo) 

dalyko pasiekimų lygmes, todėl jų žinios, gebėjimai ir įgūdžiai negali būti vertinami labai gerais ir 

gerais pažymiais; 

         46.2. jei mokinys daro akivaizdžią pažangą ir jo pasiekimai yra aukštesni nei patenkinamo 

pasiekimų lygmens, mokyklos VGK svarsto  galimybę atsisakyti programos pritaikymo.  VGK 

nagrinėja  ir tuos atvejus, kai mokinys, kuriam pritaikyta dalyko programa, negali pasiekti pažangos 

tos programos lygmenyje. Programa taip pat koreguojama. 

         47.  Mokinio, besimokančio pagal individualizuotą programą, žinios vertinamos remiantis ta 

pačia vertinimo tvarka, kaip ir visų kitų klasės mokinių, tik individualizuotos programos lygiu: 

         47.1. jei mokinys gerai atliko jam skirtas užduotis, pasiekė jo programoje numatytus tikslus, 

įgijo reikiamus įgūdžius, jis turi teisę gauti aukščiausią įvertinimą, kurį gautų bet kuris kitas 

mokinys, atlikęs jam skirtas užduotis. Šiuo atveju diferencijuojamasis veiksnys yra programa, bet 

ne pažymys; 

         47.2. jei mokinys nuolat gauna labai gerus arba nepatenkinamus įvertinimus, individualizuota 

programa koreguojama. 

         48. Tuo atveju, kai abiejų programų mokiniai dažnai gauna nepatenkinamus įvertinimus, 

pirmiausia  išsiaiškinamos priežastys, kurios įtakoja nepažangų mokymąsi; 

         49. Mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, taikomas ir kaupiamasis vertinimas, 

kai mokytojai nuolat vertina pasiruošimą pamokai, darbą pamokoje, namų darbų,  užduočių 

atlikimą,  pastangas, atsakymus į klausimus, tolerantišką klausymąsi, aktyvų dalyvavimą  

diskusijose, atliktų darbų pristatymą, nepriekaištingą pamokų lankomumą, papildomus darbus, 

sąsiuvinių ir vadovėlių tvarkingumą, rašto kultūrą. 

         50. Specialiųjų poreikių mokinių, besimokančių pagal pritaikytas, individualizuotas 

programas, ugdymo rezultatai aptariami progimnazijos VGK posėdžiuose. 

         51. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimai vertinat  nelyginami su kitų 

tos klasės mokinių pasiekimais. 

         52. Mokinių, lankančių logopedo pratybas, vertinimas: 

         52.1. naudojamos įvairios skatinimo formos: pagyrimai žodžiu, raštu; 

         52.2. pratybų metu mokiniai vertinami kaupiamuoju simboliu; 

         52.3. mokinių, lankančių logopedo pratybas, kalbos įvertinimas fiksuojamas individualiose 

kalbos kortelėse. 

 

VII. VERTINIMAS BAIGUS PROGRAMĄ ( PROGRAMOS DALĮ) 

 

         53. Mokymosi rezultatams apibendrinti baigus atskiro dalyko programą, programos dalį, 

taikomas apibendrinamasis vertinimas (metinis, pasiekimų patikrinimas, įskaitos). 



         54. Apibendrinamasis vertinimas yra formalus:  

         54.1. ugdymosi rezultatai apibendrinami ir fiksuojami įrašu (,,įskaityta“, ,,neįskaityta“, 

,,padarė pažangą“, ,,nepadarė pažangos“)  arba balu, taikant 10 balų vertinimo sistemą; 

         54.2. patenkinamas įvertinimas – įrašai: „patenkinamas“, „pagrindinis“ „aukštesnysis“, 

„atleista“ („atl“), „įskaityta“ („įsk“), „padarė pažangą“ („pp“), 4–10 balų įvertinimas; 

         54.3. nepatenkinamas įvertinimas – įrašai: „nepatenkinamas“, „neįskaityta“ („neįsk“), 

„nepadarė pažangos“ („np“), 1–3 balų įvertinimas. 

         55. Mokiniui, besimokančiam pagal pradinio ugdymo programą: 

         55.1. rašomas pasiekimų aprašas pagal Bendrojoje programoje aprašytus mokinių pasiekimų 
lygių požymius; 
         55.2.  II pusmečio mokymosi pasiekimų įvertinimas laikomas metiniu;  

         55.3. jei pasibaigus ugdymo procesui dalyko įvertinimai fiksuoti nepatenkinamu metiniu 

įvertinimu, skiriamas papildomas darbas; 

         55.4. jei skirtos užduotys suteikia mokiniui galimybę pasiekti ne žemesnį kaip patenkinamą 

mokymosi pasiekimų lygį, tai papildomo darbo įvertinimas laikomas metiniu. 

         56. Mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programą, pusmečio dalyko 

įvertinimas fiksuojamas iš visų atitinkamo laikotarpio pažymių, skaičiuojant jų aritmetinį vidurkį ir 

taikant apvalinimo taisyklę (pvz., 7,5 – 8; 7,45 – 7). 

         57. Vienerių mokslo metų pasiekimų rezultatas, mokantis pagal dalyko programą (toliau – 

dalyko metinis įvertinimas), fiksuojamas iš I ir II pusmečių pažymių, skaičiuojant jų aritmetinį 

vidurkį ir taikant apvalinimo taisykles (pvz., jei I pusmečio pažymys – 7, II pusmečio – 6, tai 

dalyko metinis įvertinimas – 7). 

         58. Jei mokinys per visą ugdymo laikotarpį (pvz., pusmetį) neatliko visų vertinimo užduočių 

(pvz., kontrolinių darbų ir kt.) be pateisinamosios priežasties, nepademonstravo pasiekimų, 

numatytų pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, mokinio dalyko pusmečio ar kito ugdymo 

laikotarpio pasiekimai prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“; jei 

mokinys neatliko visų vertinimo užduočių dėl svarbių, mokyklos vadovo pateisintų priežasčių 

(pvz., ligos) – fiksuojamas įrašas „atleista“. 

         59. Dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas įrašu „įsk“, jei I ir II pusmečių įvertinimai yra 

„įsk“ ir „įsk“ arba „įsk“ ir „neįsk“ arba „neįsk“ ir „įsk“. Dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas 

įrašu „neįsk“, jei I ir II pusmečių įvertinimai yra „neįsk“. Fiksuojant pusmečio dalyko įvertinimą 

įrašais „įsk“ arba „neįsk“, atsižvelgiama į tai, kokių įrašų per ugdymo laikotarpį yra daugiau. 

         60. Jei pasibaigus ugdymo procesui buvo skirtas papildomas darbas, papildomo darbo 

įvertinimas laikomas metiniu. 

         61. Mokinio, besimokančio pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programą, papildomo darbo 

(užduočių, suteikiančių mokiniui galimybę parodyti žinias, gebėjimus ir gauti patenkinamą dalyko 

metinį įvertinimą) apskaita elektroniniame dienyne fiksuojama taip pat, kaip ir pamokų apskaita: jei 

mokytojas mokinį konsultavo, įrašomas konsultacijų turinys; jei mokinys mokėsi savarankiškai, be 

mokytojo pagalbos (konsultacijų) ir nurodytą dieną atsiskaitė už papildomą darbą, dienyne įrašoma 

atitinkama informacija. Įrašytas papildomo darbo įvertinimas laikomas metiniu įvertinimu. 

         62. Jei mokinys, kuris besigydydamas namie, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo 

sveikatos priežiūros įstaigoje, stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje 

medicinos pagalbą, teisės aktų nustatyta tvarka bent vienu ugdymo laikotarpiu kai kurių dalykų 

nesimokė, dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas atsižvelgus į kitais (turimais) ugdymo 

laikotarpiais pasiektus mokymosi pasiekimus. 

         63. Mokytojas, išvedęs nepatenkinamą pusmečio ar metinį įvertinimą, progimnazijos 

direktoriui mokytojų tarybos posėdžio metu teikia vieną iš siūlymų: arba dėl papildomo darbo 

skyrimo (trukmės, konsultacijų ir atsiskaitymo formų), arba kėlimo į aukštesnę klasę su 

nepatenkinamu įvertinimu, arba palikimo kartoti kursą. 

         64. Mokytojas, skyręs papildomą darbą mokiniui, baigusiam pirmąjį, antrąjį pusmetį arba 

metinį neigiamu įvertinimu,  parengia ugdymo (si) pasiekimų gerinimo planą (1 priedas). 



         65. Mokinio, turinčio kai kurių ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius (papildomo 

darbo, jei buvo skirtas) įvertinimus, kėlimo į aukštesnę klasę, palikimo kartoti ugdymo programos 

ar papildomo darbo skyrimo klausimus svarsto mokinį ugdę mokytojai, kiti ugdymo procese 

dalyvavę asmenys (klasės vadovas, psichologas, socialinis pedagogas, logopedas, specialusis 

pedagogas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir kt.) (toliau Mokytojai). Svarstydami atsižvelgia į 

tėvų (globėjų, rūpintojų) siūlymą. Svarstymą inicijuoja klasę kuruojantis direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui. 

         66. Sprendimą dėl papildomo darbo skyrimo, kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo kartoti 

ugdymo programą, atsižvelgęs į Mokytojų siūlymą, priima gimnazijos direktorius ne vėliau nei 

paskutinę einamųjų mokslo metų darbo dieną. Sprendimas įforminamas įsakymu. 

         67. Mokinį, turintį trijų ar daugiau dalykų neigiamus įvertinimus, Mokytojų tarybos 

sprendimu, rekomenduojama palikti kartoti kursą (mokiniui iki 16 metų) arba keisti mokymosi 

formą (mokiniui nuo 16 metų). 

         68. Klasės vadovas po gimnazijos direktoriaus sprendimo informuoja mokinio tėvus 

(globėjus, rūpintojus) dėl papildomo darbo skyrimo, kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo kartoti 

kursą. 

         69. Pusmečių ir metiniai įvertinimai turi būti išvedami ne vėliau kaip paskutinę pusmečio 

dieną. 

         70. Apibendrinamojo vertinimo informacijos dėka: 

         70.1. mokinys keliamas į aukštesnę klasę arba paliekamas kartoti kurso; 

         70.2. mokykla vertina ugdymo kokybę; 

         70.3.apibendrinamojo vertinimo informacija naudojasi mokinys, rinkdamasis tolesnį 

mokymąsi. 

 

VIII. MOKINIŲ, MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ) INFORMAVIMAS 

 

         71. Vertinimo informacija pateikiama žodžiu ar raštu mokiniams, tėvams (globėjams) 

prasidėjus mokslo metams: 

         71.1. rugsėjo mėnesį per pirmąją savo dalyko pamoką kiekvienas mokytojas supažindina 

mokinius pasirašytinai su savo dalyko programa, mokymosi pasiekimų informacijos kaupimo ir 

fiksavimo tvarka, aptaria vertinimo kriterijus; 

         71.2. savo kabinete skelbimų lentoje kiekvieno dalyko mokytojas iškabina informaciją apie 

taikomą dalyko vertinimo tvarką; 

         71.3. su bendra progimnazijos vertinimo tvarka mokiniai ir mokinių tėvai supažindinami 

progimnazijos svetainėje; 

         71.4. 1- 8  klasių mokytojai įvertinimus fiksuoja  elektroniniame dienyne. Neturintys 

galimybės naudotis internetu tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami raštu apie vaiko mokymąsi 

kartą per mėnesį; 

         71.5. dalykų mokytojai, klasių auklėtojai į elektroninį dienyną rašo komentarus apie mokinių 

pasiekimus, iškilusias problemas, pagalbos teikimą; 

         71.6. taikomos informavimo formos: pastabos, pagyrimo, skatinimo  įrašai mokinio 

elektroninėje pažymių knygelėje, vertinimo recenzijos, pažymiai sąsiuviniuose, mokytojo 

užrašuose, klaidų žymėjimas sutartiniais ženklais rašto darbuose, padėkos raštai; 

         71.7. mokinių kūrybiniai darbai eksponuojami mokykloje. Geriausi rašto, dailės darbai, 

projektiniai darbai pakabinami progimnazijos erdvėse, talpinami progimnazijos interneto svetainėje; 

         71.8. specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių pažanga ir pasiekimai aptariami 

individualiai dalyvaujant specialistams. 

         72. Tėvai (globėjai, rūpintojai) dalyvauja vertinimo procese: išklausoma tėvų (globėjų) 

nuomonė apie mokinio laimėjimus, priimami bendri sprendimai. Tėvai dalyvauja klasės 

projektuose, apklausose, visose atvirose veiklose. 



         73. Klasių vadovai organizuoja mokinių tėvų susirinkimus ne rečiau kaip 1 kartą į pusmetį bei 

bendrauja individualiai su mokinių tėvais, iškilus mokymosi problemoms. Tėvams pageidaujant 

dalykų mokytojai kviečiami į klasių tėvų susirinkimus; 

         74. Mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuojamos individualios konsultacijos. 

         75. Pusmečių ir metinės klasės pažangumo ataskaitos analizuojamos, apibendrinamos, 

interpretuojamos klasės mokinių ir tėvų susirinkimuose, mokytojų tarybos posėdžiuose. 

         76. Mokinių pažanga ir pasiekimai aptariami kartą per metus Progimnazijos taryboje. 

         77. Remdamiesi vertinimo informacija, mokytojai ir mokyklos vadovai priima sprendimus dėl 

ugdymo turinio, mokymo metodų ir strategijų, mokymosi užduočių, šaltinių tinkamumo, išteklių 

panaudojimo veiksmingumo, ugdymo tikslų realumo ir juos koreguoja. 

         78. Duomenys atliekant tarptautinius ir nacionalinius mokinių pasiekimų tyrimus panaudojami 

informuojant tėvus (globėjus, rūpintojus) ir visuomenę apie bendrojo ugdymo kokybę ir rezultatus. 

 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 

         79. Pradinio ugdymo programoje pirmoje klasėje mokantis mokytojas susipažįsta su 

priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis rekomendacijomis apie vaiko pasiekimus ir 

individualią pažangą ir užtikrina ugdymosi tęstinumą. 

         80. Pagrindinio ugdymo programos dalykų mokytojai susipažįsta su kiekvieno mokinio 

Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašu ir užtikrina ugdymosi 

tęstinumą. 

         81. Vertinami mokinio individualūs pasiekimai ir pažanga, nelyginama su kitų mokinių 

pasiekimais. 

         82. Vadovaudamiesi aprašu dalykų mokytojai parengia savo dalyko vertinimo tvarką ir 

aprobuoja metodinėje grupėje. 

         83. Su dalyko vertinimo metodika mokytojai mokslo metų pradžioje arba mokiniui atvykus 

mokytis vėliau supažindina pasirašytinai. 

         84. Su Aprašu klasės vadovas mokslo metų pradžioje supažindina klasės mokinius, per 

pirmąjį tėvų susirinkimą supažindina tėvus. 

         85. Aprašas skelbiamas progimnazijos internetinėje svetainėje, dalyko vertinimo metodikos – 

kabinetuose. 

 

 

...................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 priedas 

 

MOKINIO UGDYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMO  PLANAS 

(sudaromas, kai mokinys neigiamais įvertinimai baigė pusmetį) 

 

 

Dalykas 

 

................................................................................ 

 

.......................................................................................................................................................... 

(vardas, pavardė) 

 

............................................................................. 

(klasė)                      (mokslo metai) 

 

Mokymosi, asmeninio tobulėjimo tikslas: 

................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

Kaip sieksiu tikslo, ką pats asmeniškai darysiu: 

1................................................................................................................................................... 

2................................................................................................................................................... 

Kas ir kaip gali padėti mokykloje: 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

Kas ir kaip  gali padėti namuose: 

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

Eil.Nr. Tema, kurią reikia atsiskaityti Atsiskaitymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

data 

Įvertinimas, mokytojo 

parašas 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 

    

Bendras įvertinimas 

 

 

Išvada: man pavyko/nepavyko pasiekti tikslą, nes 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

Susipažinau: _____________________________________ 

                                  (Tėvų parašas, vardas, pavardė) 

 

 


