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TRAKŲ R. PALUKNIO „MEDEINOS“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR 

PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Paluknio „Medeinos“ gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos 

aprašas (toliau Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, 

patvirtintu LR Seimo 2011 metų kovo 17 d. nutarimu Nr. XI-1281, Pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V–1309 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2016 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. V–325 pakeitimai), Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo 

ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK–556 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija), Bendraisiais pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų ugdymo planais,  Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, 

veiklos kokybės įsivertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267, ir kitais teisės aktais. 

2. Aprašas reglamentuoja mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimą,  

įsivertinimą, įvertinimų fiksavimą, vertinimo informacijos analizę, kontrolinių darbų tvarką, namų 

darbų apimtį, tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą apie mokinių mokymosi sėkmingumą ir 

pažangą.  

3. Apraše aptariami vertinimo tikslai ir uždaviniai, nuostatos ir principai, vertinimas 

ugdymo procese ir baigus programą.  

4. Vartojamos sąvokos ir terminai:  

                       Ugdymo(si) rezultatai – palaipsniui įgyjamos dvasinę, intelektinę ir fizinę asmens 

brandą rodančios kompetencijos, apimančios žinias, supratimą, gebėjimus ir nuostatas. 

                      Ugdymasis – dvasinių, intelektinių, fizinių asmens galių auginimasis bendraujant ir 

mokantis. 

                      Mokymas – mokinio ir mokytojo sąveika, aplinkybės, skatinančios mokinį kurti savo 

žinojimą bei patirtį, aktyviai ieškoti ir autentiškai perprasti informaciją, patirti pažangą, siekiant 

atrasti asmeninę prasmę. 

                      Mokymasis – aktyvus supratimo, reikšmių, patirčių ir prasmių konstravimo procesas, 

jau įgytų ir naujų žinių bei patirties siejimas, aiškiai suvokiant mokymosi tikslą ir į jį orientuojantis, 

planuojant, veikiant, vertinant ir reflektuojant mokymo(si) procesą, pažangą ir pasiekimus. 

                     Savivaldis mokymasis – mokymasis, per kurį asmuo savo iniciatyva išsiaiškina 

mokymosi poreikius, keliasi tikslus, planuojasi mokymąsi, susikuria ar pasirenka mokymosi aplinką 

bei priemones, sau tinkamas mokymosi strategijas, įsivertina pasiekimus ir pažangą. 

                    Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas – kriterijais grįstas ugdymosi ir 

mokymosi stebėjimas ir grįžtamasis ryšys, informacijos apie mokymosi procesus ir rezultatus 

rinkimas ir kaupimas, interpretavimas ir naudojimas mokymo ir mokymosi kokybei užtikrinti. 

Vertinimas – nuolatinis informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus 

kaupimo, interpretavimo ir apibendrinimo procesas; 

Įvertinimas – vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie mokinio 

pasiekimus ir padarytą pažangą; 

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

stebėjimas, vertinimas ir apmąstymas, nusimatant tolesnius mokymosi žingsnius. 

Vertinimo informacija – įvairiais būdais iš įvairių šaltinių surinkta informacija apie 

mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus, daromą pažangą (žinias ir supratimą, gebėjimus, nuostatas); 



Vertinimo kriterijai – bendrąsias programas atitinkantys, individualiose mokytojų 

vertinimo metodikose numatyti užduočių atlikimo kriterijai, atitinkantys IS. 

Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, 

gebėjimus, įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti ne mažiau kaip 30 

minučių.  

Kontrolinių darbų sąsiuvinis – sąsiuvinis, kuriame atliekami kontroliniai darbai.  

Savarankiškas darbas – pamokos ar kelių pamokų žinių taikymo tikrinimas, 

trunkantis mažiau nei 30 min., apie jį nebūtina informuoti iš anksto. 

Pamoka – mokytojo organizuojama nustatytos trukmės kryptinga mokinių veikla, 

kuria siekiama įgyti tam tikrų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosiose programose 

numatytų kompetencijų. 

  Projektinė veikla – mokymo(si) metodas, įtraukiantis mokinius į aktyvų problemos 

sprendimą ir padedantis ugdyti Bendrosiose programose numatytas kompetencijas. 

Laboratorinis darbas – 45 minučių trukmės darbas. Apie jį mokiniai informuojami 

prieš pamoką. Vertinamas pažymiu. Vertinant  laboratorinį darbą kreipiamas dėmesys į pasiruošimą 

darbui (teorijos ir darbo eigos žinojimas, darbo aprašymo paruošimas), saugų ir tinkamą elgesį su 

darbo priemonėmis, darbo atlikimą, rezultatų gavimą, išvadų formulavimą. Mokinys, dėl 

pateisinamos priežasties nedalyvavęs pamokoje, atsiskaityti neprivalo. 

Praktikos darbas - klasėje arba gyvenamojoje aplinkoje vykdomas darbas. Vertinant 

praktinį darbą kreipiamas dėmesys į pasiruošimą darbui (teorijos ir darbo eigos žinojimas), saugų ir 

tinkamą elgesį su darbo priemonėmis, darbo atlikimą, rezultatų gavimą, išvadų formulavimą. 

5. Vertinimo tipai (klasifikuojami pagal vertinimo paskirtį): 

Diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo išsiaiškinami mokinio pasiekimai ir tam 

tikru mokymosi metu padaryta pažanga, numatomos tolesnio mokymosi galimybės, pagalba 

sunkumams įveikti.  

Formuojamasis ugdomasis vertinimas – ugdymo(si) procese teikiamas abipusis 

atsakas, grįžtamasis ryšys, padedantis mokiniui gerinti mokymą(si), nukreipiantis, ką dar reikia 

išmokti, leidžiantis mokytojui pritaikyti mokymą, siekiant kuo geresnių rezultatų. 

Apibendrinamasis vertinimas – vertinimas, naudojamas baigus programą, kursą, 

modulį. Jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos pabaigoje; 

                      Apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas – formaliai patvirtinti mokinio 

ugdymosi rezultatai, baigus programą, kursą, modulį ar kitą mokymosi etapą. 

Kriterinis vertinimas – vertinimas, kurio pagrindas – tam tikri kriterijai, su kuriais 

lyginami mokinio pasiekimai;   

Norminis vertinimas – vertinimas, kuris sudaro galimybes palyginti mokinių 

pasiekimus.  

6. Vertinimo būdai (klasifikuojama pagal vertinimo bei įvertinimo pobūdį): 

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. Įvertinimas fiksuojamas mokytojo pasirinkta forma (ženklais, 

simboliais, individualiomis pastabomis ir kt.); 

Kaupiamasis vertinimas (sudėtinis pažymys) – tai informacijos apie mokinio 

mokymosi pažangą ir pasiekimus kaupimas, sudėtinis įvairių mokinio veiklų, pasiekimų, pastangų 

suminis balas, kurio kriterijus pritaiko visi mokytojai, vertinantys mokinių pasiekimus pažymiu. 

Skatinant mokymosi motyvaciją, kaupiamasis pažymys gali būti rašomas už aktyvų mokinio darbą 

pamokoje, namų darbų atlikimą, labai gerą pamokų lankymą, dalyvavimą projektinėje veikloje, 

konkursuose, akcijose, atstovavimą gimnazijai rajoniniuose ar respublikiniuose renginiuose ir pan. 

 

II SKYRIUS 

VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

7. Vertinimo tikslai: 

7.1. padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei;  



7.2. pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą; 

7.3. apibendrinti mokymosi pasiekimus ir pažangą; 

7.4. nustatyti mokytojo ir gimnazijos darbo sėkmę ir tuo remiantis priimti pagrįstus 

sprendimus.  

8. Vertinimo uždaviniai:  

8.1. padėti mokiniui pažinti save, suprasti mokymosi stipriąsias ir silpnąsias puses, 

įsivertinti pasiekimų rezultatus, planuoti tolesnę pažangą;  

8.2. padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti spragas, 

diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus;  

8.3. suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi; 

  8.4. planuoti ugdymo turinį ir procesą, suteikti mokiniams visokeriopą pagalbą.  

 

III SKYRIUS 

VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 
 

9. Vertinimo nuostatos: 

9.1. vertinimas grindžiamas amžiaus tarpsnių psichologiniais ypatumais, individualiais 

mokinio poreikiais;  

9.2. vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios ir 

supratimas, bendrieji ir dalyko gebėjimai;  

9.3. vertinimas skirtas padėti mokytis – mokinys laiku gauna grįžtamąją informaciją 

apie savo mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, jis mokosi vertinti ir įsivertinti;  

9.4. vertinama individuali mokinio pažanga, vengiama lyginti mokinių pasiekimus 

tarpusavyje.   

10.  Vertinimo principai:  

10.1. tikslingumas (vertinimo metodai atitinka mokymosi turinį); 

10.2. atvirumas ir skaidrumas (su mokiniais tariamasi dėl (į)vertinimo formų, laiko, 

aiškūs vertinimo kriterijai); 

10.3. objektyvumas (siekiama kuo didesnio vertinimo patikimumo, remiamasi 

standartais); 

10.4. informatyvumas (vertinimo informacija pateikiama aiškiai, išsamiai, laiku, 

nurodoma, ką mokinys jau išmoko, kur spragos, kaip jas taisyti); 

10.5. aiškumas (vertinimas grindžiamas aiškiais, mokiniams suprantamais kriterijais;  

mokslo metų pradžioje ir pagal poreikį (pradedant naują skyrių, temą ar pan.) mokytojas vertinimo 

kriterijus aptaria su mokiniais. 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PLANAVIMAS 

 

11. Planuodamas ugdymo procesą, mokytojas planuoja ir vertinimą, siedamas jį su 

mokymosi uždaviniais, atsižvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį ir galias: 

11.1. pradinio ugdymo programos pirmos klasės mokytojas susipažįsta su 

priešmokyklinio ugdymo pedagogo informacija apie vaiko pasiekimus ir individualią pažangą ir 

užtikrina ugdymo(si) tęstinumą; 

11.2. pagrindinio ugdymo programos dalykų mokytojai susipažįsta su kiekvieno 

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

ugdymo(si) tęstinumą; 

11.3. vidurinio ugdymo programos dalykų mokytojai susipažįsta su kiekvieno mokinio 

pagrindinio ugdymosi rezultatais ir užtikrina ugdymo(si) tęstinumą. 

12. Mokytojai: 

12.1. dalykų metodinėse grupėse aptaria ir suderina dalykų vertinimo tvarką, 

vertinimo kriterijus, metodus ir formas, analizuoja diagnostinių, kontrolinių darbų, pusmečių ir 

metinių mokymosi pasiekimų rezultatus, priima sprendimus dėl mokymo metodų ir strategijų, 

mokymosi užduočių, šaltinių tinkamumo, išteklių panaudojimo tinkamumo; 



12.2. pirmąją mokslo metų pamoką supažindina mokinius su savo dalyko(-ų) 

ilgalaikiais planais, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų programomis, mokinių mokymosi 

pasiekimų informacijos kaupimo ir jos fiksavimo sistema, aptaria vertinimo kriterijus, metodus ir 

formas; 

12.3. atsižvelgdami į mokinių mokymosi pasiekimus, mokymo užduotis ir 

atsiskaitymo laiką gali koreguoti; 

12.4. planuodami integruotas pamokas, integruotus projektus, suderina ir numato 

bendrus vertinimo būdus, užduotis, kriterijus. 

 

V SKYRIUS 

VERTINIMAS UGDYMO PROCESE (MOKANT IR MOKANTIS) 
 

13. Pradinio ugdymo programos mokinių pasiekimai ir pažanga pažymiais 

nevertinami:  

13.1. taikomas formuojamasis ugdomasis, diagnostinis, apibendrinamasis 

sumuojamasis vertinimas; 

13.2. moksleivių pažanga vertinama pagal „Paluknio „Medeinos“ gimnazijos pradinių 

klasių moksleivių pažangos vertinimo metodiką“ (1 priedas). 

14. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas:  

14.1. 5 klasės mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo 

programos pirmąją dalį, rugsėjis yra adaptacinis laikotarpis: 

14.1.1. rugsėjo mėnesį pažymiai nerašomi, mokiniai vertinami aprašomuoju būdu;   

14.1.2. mėnesio pabaigoje pildoma aprašomojo vertinimo forma (2 priedas);  

14.1.3. spalio mėnesį 5 klasės mokinių pasiekimai aptariami klasės susirinkime, su 

pasiekimais ir pažanga supažindinami mokinių tėvai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

15. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų mokinių pažangai ir pasiekimams 

įvertinti taikoma 10 balų vertinimo sistema ar įskaita. 

15.1. Dalykai, vertinami 10 balų vertinimo sistema:  

15.1.1. kalbos: lietuvių kalba ir literatūra, užsienio (anglų, rusų, kt.);  

15.1.2. socialiniai mokslai: istorija, geografija, pilietiškumo pagrindai, ekonomika;  

15.1.3. tikslieji mokslai: matematika, informacinės technologijos;  

15.1.4. gamtos mokslai: gamta ir žmogus, biologija, fizika, chemija;  

15.1.5. menai: dailė, muzika, kt.; 

15.1.6. technologijos; 

15.1.7. kūno kultūra, šokis;  

15.1.8. pasirenkamieji dalykai: braižyba, teisės pagrindai, kt. 

15.2. Aukščiau išvardinti dalykai gali būti vertinami taikant ir kaupiamojo vertinimo 

principus.  

15.3. Mokytojai, rašydami pažymį už darbą, kurio užduotys vertinamos taškais, 

vadovaujasi balų ir teisingų atsakymų apimties procentais santykio aprašu: 
 

Pasiekimų lygis Balas Trumpas balo 

apibūdinimas 

Teisingų atsakymų apimtis 

procentais 

Aukštesnysis 

 

10 Puikiai 91–100 

9  Labai gerai 80–90 

Pagrindinis 

8  Gerai 70–79 

7  Pakankamai gerai 60–69 

6  Vidutiniškai 50–59 

Patenkinamas 

 

5  Patenkinamai 40–49 

4  Pakankamai patenkinamai 30–39 

Nepatenkinamas 

3  Nepatenkinamai 20–29 

2  Blogai 6–19 

1  Labai blogai 0–5 

 



15.4. Dalykai, vertinami įskaita (rašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“): 

15.4.1. dorinis ugdymas, žmogaus sauga; 

15.4.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai ir 

pažanga kūno kultūros pratybose.  

16. Patenkinamais įvertimais laikomi 4-10 balų įvertinimai, „įskaityta“, „atl.“ 

17. Nepatenkinamais įvertinimais laikomi 1-3 balų įvertinimai ir „neįskaityta“: 

18. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, vertinimas: 

18.1. mokinių besimokančių pagal pritaikytas pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

bendrąsias programas, individualizuotas pagrindinio ugdymo bendrąsias programas dalykų žinios ir 

pasiekimai vertinami taikant 10 balų vertinimo sistemą (Aprašo 14.1.–14.3. punktai) arba įskaitą 

(Tvarkos 14.4. – 14.4.2. punktai);  

18.2. jei specialiųjų ugdymosi poreikių turintis mokinys gerai atliko jam skirtas 

užduotis, pasiekė jo programoje numatytų tikslų, jis turi teisę gauti dešimtuką kaip ir bet kuris kitas 

klasės mokinys. Šių mokinių metiniai įvertinimai turėtų būti patenkinami. Jeigu mokinys nuolat 

gauna labai gerus ar nepatenkinamus pažymius, programa turi būti peržiūrima; 

18.3. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių gebėjimai, dalykų žinių spragos 

ir vertinimas pusmečio pabaigoje įrašomi pritaikytose arba individualizuotose dalykų programose 

(programos formos patvirtintos direktoriaus 2018-01-22 įsakymu Nr. V1-13); 

18.4. organizuojant PUPP ir BE užduočių formų, vykdymo ir vertinimo instrukcijų 

pritaikymą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams laikomasi švietimo ir mokslo 

ministro įsakymais patvirtintų Pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimo ir vykdymo tvarkos ir 

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašų;   

18.5. specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokiniui, turinčiam potencinių galių, bet 

piktybiškai neatliekančiam jam skirtų užduočių, visiškai nededančiam pastangų joms atlikti, gali 

būti rašomas nepatenkinamas įvertinamas. 

19. Mokinių mokymosi pasiekimai vertinami sistemingai. Mokinio gautų pažymių 

skaičius (ne mažesnis):  savaitinių pamokų skaičius + 2 pažymiai. 

                     20. Pusmečių ir metiniai įvertinimai išvedami ne vėliau kaip paskutinę pusmečio 

(mokslo metų) dalyko pamoką, reikalingi įrašai elektroniniame dienyne daromi ne vėliau kaip 

paskutinę pusmečio (mokslo metų) dieną. 

21. Formuojamojo vertinimo procese mokytojų taikomi įvairūs vertinimo metodai / 

būdai (apklausa žodžiu, apklausa raštu, savarankiškas darbas, laboratorinis / praktikos darbas, kt.). 

22. Kontrolinių ir kitų atsiskaitomųjų darbų skelbimo tvarka ir vertinimas:  

22.1. mokytojas apie kontrolinį ar kitą atsiskaitomąjį darbą mokinius informuoja ne 

vėliau kaip prieš savaitę, supažindindamas su darbo forma, tikslais, vertinimo kriterijais. Darbo 

tema ir data fiksuojama el. dienyno langelyje „Atsiskaitomieji darbai“;  

22.2. per dieną klasei skiriamas tik vienas kontrolinis darbas; 

22.3. kontrolinius ar kitus atsiskaitomuosius darbus mokytojas ištaiso ir grąžina 

mokiniams per 5 darbo dienas. Dėl objektyvių priežasčių mokytojas darbus gali grąžinti vėliau; 

22.4. kontrolinių ar kitų atsiskaitomųjų darbų rezultatų analizė pristatoma ir aptariama 

su visais klasės mokiniais. Numatomi būdai mokymosi spragoms šalinti. Mokinys, gavęs 

nepatenkinamą įvertinimą, gali kreiptis į mokytoją dėl pakartotinio darbo rašymo; 

22.5. jei mokinys(-iai) dėl nepateisinamų priežasčių nerašė kontrolinio ar kito 

atsiskaitomojo darbo, jis (jie) privalo atsiskaityti sutartu laiku; 

22.6. mokytojas parengia naują kontrolinį darbą ir suderina jo rašymo laiką, jei 50 

procentų klasės / grupės mokinių kontrolinis darbas įvertintas nepatenkinamai. Darbą rašo 

nepatenkinamus įvertinimus gavę ir norintys pagerinti rašyto darbo įvertinimus mokiniai. 

23. Jei mokinys per pusmetį neatliko visų vertinimo užduočių (pvz., kontrolinių darbų 

ir kt.) be pateisinamos priežasties, nepademonstravo pasiekimų, numatytų pagrindinio ar vidurinio 

ugdymo bendrosiose programose, mokinio dalyko pusmečio pasiekimai prilyginami žemiausiam 10 

balų sistemos įvertinimui „labai blogai“. 

24. Siekiant apibendrinti turimas žinias, tinkamai pasirengti PUPP ir BE, sausio - 

balandžio mėnesiais gimnazijoje organizuojami: 

24.1. IV G klasės mokiniams – bandomieji įvairių dalykų BE, parengti pagal BE 

modelius; darbai vertinami laikantis BE vertinimo instrukcijų, pažymiai fiksuojami el. dienyne; 



24.2. II G klasės mokiniams: 

24.2.1. bandomieji PUPP lietuvių kalbos ir literatūros dalies raštu darbai ir 

matematikos diagnostiniai testai, parengti pagal PUPP programas. Darbai / testai vertinami 

pažymiais, kurie fiksuojami el. dienyne; 

24.2.2. užsienio kalbos lygio nustatymo diagnostiniai testai. Testai vertinami taškais, 

vedant pusmečio įvertinimą į jį neatsižvelgiama; 

24.3. metodinėse grupėse dalykų mokytojai analizuoja bandomųjų BE, diagnostinių 

testų ir bandomųjų PUPP rezultatus, numato pasiekimų gerinimo galimybes. 

25. Namų darbų skyrimo ir vertinimo tvarka: 

25.1. namų darbai gali būti trumpalaikiai (juos mokiniai turi atlikti iki kitos pamokos) 

ir ilgalaikiai (dėl jų atlikimo termino mokytojas ir mokiniai susitaria); 

25.2. mokytojas su mokiniais susitaria dėl namų darbų apimties, užduočių pobūdžio, 

vertinimo bei fiksavimo. Toje pačioje klasėje dirbantys mokytojai tarpusavyje derina namų darbų 

skyrimą. 

25.3. mokytojas diferencijuoja namų darbus mokymosi sunkumų turintiems, gabiems 

ir itin gabiems mokiniams. Namų darbai tikrinami reguliariai ir sistemingai.  

 

VI SKYRIUS 

ĮSIVERTINIMAS 

  
26. Įsivertinimas - mokytojų vertinimą papildanti vertinimo forma. Mokant mokinius 

save vertinti kuo objektyviau, siekiama: 

26.1. sudaryti sąlygas mokiniui pažinti savo silpnąsias ir stipriąsias puses, teisingai ir 

adekvačiai vertinti savo gabumus ir galimybes; 

26.2. skatinti mokinius aktyviau dalyvauti ugdymo procese, teikti pasiūlymus, 

prisiimti atsakomybę už savo ugdymo(si) rezultatus. 

27. Mokiniai įsivertina pamokos pabaigoje, baigę temą (ciklą), paskutinę pusmečio 

(mokslo metų) pamoką: įsivertinimo technikas ir būdus mokytojai aptaria metodinių grupių 

susirinkimuose. 

27.1. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo klasių mokiniai įpusėjus pusmečiui, 

baigiantis pusmečiui / mokslo metams pildo MPG (mokinio pasiekimų gerinimo) planus (planų 

formos patvirtintos direktoriaus 2017-10-20 įsakymu Nr. V-160 „Dėl gimnazijos 2017-2018 m. m. 

veiklos plano ir mokinių pasiekimų gerinimo planų formų patvirtinimo“). 

27.2. Mokinys įsivertina savo padarytą pažangą pagal atitinkamo pusmečio sukauptų 

darbų ir vertinimų visumą ir ją apibendrina MPG plane, su klasės vadovu, dalyko mokytoju ir tėvais 

(globėjais, rūpintojais) aptaria sėkmes ir nesėkmes, planuoja tolesnį mokymą(si). 

28. Mokytojai apibendrina informaciją apie mokinio, grupės ar klasės pasiekimus bei 

padarytą pažangą, jei reikia, koreguoja ugdymo planus. 

 

VII SKYRIUS 

VERTINIMAS BAIGUS PROGRAMĄ 

 

29. Mokymosi rezultatams apibendrinti taikomas apibendrinamasis vertinimas: 

29.1. pradinio ugdymo mokiniams visų dalykų, išskyrus dorinį ugdymą, pusmečio / 

mokslo metų pabaigoje el. dienyne nurodomas pasiekimų lygis (aukštesnysis, pagrindinis, 

patenkinamas arba nepatenkinamas). Dorinio ugdymo apibendrinamojo vertinimo įrašas – „p. p.“ 

(padarė pažangą) arba „n. p.“ (nepadarė pažangos).  

29.1.1. vertinimo skalė pradiniame ugdyme:  

 

Pasiekimų lygis Įvertinimas įrašu 

aukštesnysis (el. dienyne žymima „a“) padarė pažangą (žymima „p. p.“)  

pagrindinis (el. dienyne žymima „pg“) 

Patenkinamas (el. dienyne žymima „pt“) 

nepatenkinamas (el. dienyne žymima „npt“) nepadarė pažangos (žymima „n. p.“)  

 



 29.2. pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokiniams: 

29.2.1. pusmečių ar metiniai įvertinimai pasiekimų apskaitos dokumentuose 

fiksuojami pažymiais arba įrašais „įskaityta", „neįskaityta“;  

29.2.2. mokiniui, gydytojo atleistam nuo kūno kultūros pamokų, pusmečio ar metinių 

pažymių stulpelyje rašoma „atl.“ Įrašas „atl.“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo 

rekomendaciją, kurią visuomenės sveikatos priežiūros specialistas užfiksuoja el. dienyno skyriaus 

„Mokykla“ laukelio „Mokinių duomenys“ dalyje „Papildoma informacija apie mokinį“. Reikiamą 

informaciją visuomenės sveikatos priežiūros specialistas pateikia dalykų mokytojus. 

29.2.3. jeigu vienas pusmečio įvertinimas yra pažymys, o kitas „atl.“, metinis 

įvertinimas vedamas pagal paskutinį pusmečio įvertinimą. 

30. Pusmečio pažymiai mokiniams vedami pagal matematines apvalinimo taisykles 

(pvz., 4,5 - 5; 4,4 - 4). 

                     31. Mokiniai, turintys nepatenkinamų II pusmečio įvertinimų, privalo atsiskaityti. 

                     32.  Metinių įvertinimų vedimas, kai yra neigiamas bent vieno pusmečio įvertinimas: 

 

I pusmetis II pusmetis Metinis Pastabos 

7 
 

3 3 Skiriamas papildomas darbas arba paliekama 

kartoti kurso.  

Papildomo darbo įvertinimas laikomas metiniu. 
Neįskaityta  Neįskaityta Neįskaityta 

3 4 4 Pagal aritmetinį vidurkį. 

Neįskaityta Įskaityta Įskaityta  

Įskaityta Neįskaityta Įskaityta  

 

33. Atsiskaitymo tvarka: 

33.1. klasės vadovas per tris dienas raštu informuoja mokinio tėvus (globėjus, 

rūpintojus) apie nepatenkinamus pusmečio arba metinius įvertinimus ir apie mokiniui skirtus 

atitinkamo dalyko papildomus darbus, jų trukmę, atsiskaitymo tvarką;  

33.2. mokytojas užpildo papildomo darbo programą (3 priedas) ir teikia ją suderinti 

direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

33.3. mokinys privalo atsiskaityti mokytojo nurodytu laiku. Mokiniui neatvykus be 

pateisinamų priežasčių, mokytojas darbą(-us) įvertina vienetu. Jei papildomų darbų aritmetinis 

vidurkis yra nepatenkinamas, pusmečio / metinis įvertinimas lieka nepatenkinamas; 

33.4. praėjus papildomo darbo atsiskaitymo laikotarpiui, mokytojas informuoja 

direktoriaus pavaduotoją ugdymui apie mokinio pasiekimus ir įvertinimą. Įvertinimų apskaita el. 

dienyne fiksuojama pagal el. dienyno tvarkymo nuostatus, patvirtintus gimnazijos direktoriaus 

2016-12-28 įsakymu Nr. V-161. Įrašytas papildomo darbo įvertinimas laikomas metiniu įvertinimu. 

                   34. Ugdymo proceso pabaigoje Mokytojų tarybos sprendimu rekomenduojama: 

34.1. jaunesnį nei 16 metų mokinį, turintį trijų ar daugiau dalykų nepatenkinamus 

įvertinimus, palikti kartoti kursą;  

34.2. vyresnį nei 16 metų mokinį, turintį trijų ar daugiau dalykų nepatenkinamus 

įvertinimus, palikti kartoti kursą, arba keisti jo mokymosi formą. 

                  35. Sprendimą dėl papildomo darbo skyrimo, mokinio kėlimo į aukštesnę klasę ar jo 

palikimo kartoti ugdymo programą, atsižvelgęs į mokytojo, klasės vadovo, Mokytojų tarybos 

siūlymą, priima gimnazijos direktorius. Sprendimas įforminamas įsakymu. 

36. Klasių vadovai pusmečio / mokslo metų pabaigoje direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui pateikia el. dienyne suformuotas klasės mokinių mokymosi ir lankomumo rezultatų 

ataskaitas: „Mokinių pasiekimų ir lankomumo suvestinę“, „Mokinių mokymosi pasiekimų 

apskaitos suvestinę“. 

                 37. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, remdamasis klasių vadovų pateiktomis 

ataskaitomis, rengia gimnazijos mokinių pusmečio ir mokslo metų mokymosi ir lankomumo 

analizes, kurias pristato mokinių susirinkimuose, Mokytojų tarybos posėdžiuose. Priimami 

sprendimai dėl ugdymo proceso koregavimo. 

38. Metodinėse grupėse analizuojami diagnostinių, standartizuotų testų, pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikrinimo, bandomųjų egzaminų, brandos egzaminų, įskaitos, kitų 

pa(si)tikrinamųjų darbų  rezultatai. Priimami sprendimai dėl ugdymo turinio, mokymo metodų ir 



strategijų, mokymosi užduočių, šaltinių tinkamumo, išteklių panaudojimo veiksmingumo, ugdymo 

tikslų realumo. 

 

VIII SKYRIUS 

TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO TVARKA 
 

39. Mokymosi pasiekimai bei jų formalūs ir neformalūs įvertinimai fiksuojami el. 

dienyne, mokinių sąsiuviniuose, pusmečių ir metinėse ataskaitose. 

40. Klasių vadovai internetinės prieigos neturintiems mokinių tėvams: 

40.1. ne rečiau kaip kartą per mėnesį išspausdina įvertinimus iš el. dienyno (forma 

„Ataskaita pagal mokinį“); 

40.2. pusmečio / mokslo metų pabaigoje išspausdina mokinio mokymosi ir 

lankomumo rezultatų ataskaitą  (forma „Mokinių pasiekimų ir lankomumo suvestinė“). 

41. Iškilus mokymosi problemoms, tėvai apie vaikų mokymosi pasiekimus 

informuojami įvairiais būdais: telefonu, el. pranešimais, individualių pokalbių metu (gimnazijoje ar 

namuose), registruotais laiškais. 

42. Bent du kartus per mokslo metus organizuojami visuotiniai tėvų susirinkimai, bent 

kartą per mokslo metus rengiama atvirų durų dieną. Mokinių tėvai gali susitikti su vaiką(-us) 

mokančiais mokytojais, gimnazijos administracija, klasės vadovu, stebėti dalykų pamokas, su 

mokytojais aptarti vaikų mokymosi pasiekimus ir pažangą, sėkmes ir nesėkmes.  

43. Mokinio tėvai bendradarbiauja su klasių vadovais, ir dalykų mokytojais siekiant 

gerinti mokinio individualią pažangą (pildant MPG planus, sprendžiant įvairias mokinio problemas, 

kt.). 

44. Duomenys apie mokinių pasiekimus, gauti, atliekant tarptautinius ir nacionalinius 

mokinių pasiekimų tyrimus, diagnostinius ir standartizuotus testus, panaudojami informuojant tėvus 

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

 

IX SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

45. Mokinio užsienio mokykloje išeitą ugdymo programos dalį vertina gimnazijos 

direktoriaus sudaryta komisija. 

46. Mokinių mokymas(is) namie, mokinių savarankiškas mokymas organizuojami ir 

pasiekimai vertinami vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros 

įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405, ir Mokymosi pagal formaliojo 

švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. 

įsakymu Nr. V-1049. 

47. Aprašu vadovaujasi visi mokytojai. 

48. Aprašas skelbiamas gimnazijos internetiniame tinklalapyje, dalyko vertinimo 

metodikos – kabinetuose. 

49. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese tvarka keičiama 

atsižvelgiant į ugdymo proceso ir jį reglamentuojančių dokumentų kaitą. 

50. Tvarka bendru sutarimu, esant reikalui, gali būti koreguojama ir tobulinama. 

 

__________________________ 


