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                                                                  PATVIRTINTA 

                                            Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos 

                                                       direktoriaus 2021 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-146 

 

 

 

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR 

PAŽANGOS TVARKOS APRAŠAS 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Mokinių pasiekimų ir pažangos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)  reglamentuoja mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimą pradiniame, pagrindiniame ir viduriniame ugdyme. 

2. Apraše aptariami vertinimo tikslai ir uždaviniai, bendrosios vertinimo nuostatos ir principai, 

vertinimo planavimas,  vertinimas ugdymo procese ir baigus programą, vertinimo dalyviai ir jų 

vaidmuo. 

3. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus ugdymo procese vadovaujamasi Nuosekliojo 

mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, Bendrosiomis programomis, 

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, ir gimnazijos bendruomenės 

susitarimais. 

4. Apraše vartojamos sąvokos: 

4.1. Vertinimas – nuolatinis informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus kaupimo, 

interpretavimo ir apibendrinimo procesas. 

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

padarytą pažangą. 

4.3. Įsivertinimas – paties mokinio daromi sprendimai apie daromą pažangą bei pasiekimus. 

4.4. Vertinimo informacija – iš įvairių šaltinių surinkta informacija apie mokinio mokymosi 

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

4.5. Vertinimo kriterijai – mokytojas pagal pradinio, pagrindinio  ir vidurinio ugdymo bendrosiose  

programose pateiktus apibendrintus kokybinius mokinių žinių, supratimo ir gebėjimų vertinimo 

aprašus numato mokinių pasiekimų vertinimo lygius (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis).  

4.6. Vertinimo aplankas – tai iš anksto suplanuotas ir tam tikru būdu sudarytas mokinio 

pasiekimus iliustruojančių darbų rinkinys, padedantis susidaryti vaizdą, ką mokinys moka ir geba. 

4.7. Vertinimo būdai (taikomi atsižvelgus į vertinimo bei įvertinimo pobūdį): 

4.7.1. formalusis vertinimas – vertinimas, kai skiriamos tam tikro formato užduotys, numatomas 

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

4.7.2.  kriterinis vertinimas – vertinimas, kurio pagrindas – tam tikri kriterijai,  su kuriais lyginami 

mokinio pasiekimai; 

4.7.3.  individualios pažangos vertinimas – vertinimas, kuris sudaro galimybes mokiniui 

pamatuoti savo padarytą pažangą, ją analizuoti;  

4.7.4.  neformalusis vertinimas – vertinimas, kuris vyksta nuolat stebint, susidarant nuomonę, 

kalbantis, diskutuojant žodžiu;  

4.7.5. kaupiamasis vertinimas – tai informacijos apie mokinio mokymosi pasiekimus ir pažangą 

kaupimas per tam tikrą etapą ar pusmetį taškais, ženklais ir kt., kurie konvertuojami į pažymį;   

4.7.6.  suminis pažymys – tai pažymys, kurį sudaro mokinio mokymosi pasiekimų ir pažangos 

įvertinimai iš pamokų ciklo, etapo ar pusmečio. 

4.8. Vertinimo tipai (taikomi atsižvelgus į vertinimo tikslus): 

4.8.1.  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; 
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4.8.2.  diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo išsiaiškinami mokinio pasiekimai ir tam tikru 

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

įveikti;  

4.8.3.  apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas – formaliai patvirtinti mokinio ugdymosi 

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

4.9. Atsiskaitomasis (kontrolinis, įskaitinis, projektinis, kūrybinis, testas, laboratorinis ar kitoks 

raštu (ar elektroniniu būdu) atliekamas) darbas – tai formaliai vertinamas ne mažiau kaip 30 min. 

trukmės darbas, organizuojamas baigus tam tikrą  programos dalį (skyrių, temą, kelias temas, ciklą).  

4.10. Atsiskaitymas žodžiu – tai monologo, dialogo, diskusijos, debatų vertinimas, skirtas 

patikrinti, kaip mokinys geba tiek individualiai, tiek poroje taisyklingai, argumentuotai, įtikinamai 

reikšti mintis, apibendrinti savo ir kitų kalbą.  

4.11. Apklausa  raštu, žodžiu –  tai darbas raštu ar žodžiu, organizuotas ne daugiau kaip iš vienos 

pamokos medžiagos. Darbo tikslas – sužinoti, kaip mokinys  geba pritaikyti įgytas žinias  

individualiai atlikdamas praktines užduotis.  Iš anksto apie apklausą mokiniai neinformuojami. 

Darbų patikrinimas gali vykti pasirinktinai (tikrinami ne visų mokinių darbai), darbai turi būti 

grąžinami kitą pamoką.  

4.12. Savarankiškas darbas – darbas raštu. Jo metu mokinys  gali naudotis pagalbine medžiaga. 

4.13. Laboratorinis  ir praktikos darbas – ugdyti  mokinių praktinius gebėjimus, jo metu teorinės 

žinios pritaikomos praktiškai.  

4.14. Projektas – temos išsiaiškinimas per kūrybinę-tiriamąją veiklą.  

 

II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

5. Tikslas – padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei bei pateikti informaciją apie mokinio 

mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą; priimti duomenimis grįstus sprendimus. 

6. Uždaviniai: 

6.1.  padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti savo 

pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus; 

6.2. įgalinti  mokytoją įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas, 

diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus; 

6.3. informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) (toliau – tėvai) apie vaiko mokymąsi, stiprinti ryšius 

tarp vaiko, tėvų ir gimnazijos, kartu su mokiniu bei jo tėvais  priimti sprendimus dėl tolesnio 

mokymosi žingsnių, mokiniui būtinos pagalbos; 

6.4. įvertinti gimnazijos ugdymo kokybę, priimti ir prisiimti pagrįstus sprendimus planuojant 

ugdymo turinį ir procesą. 

 

III SKYRIUS 

VERTINIMO NUOSTATOS  IR PRINCIPAI 

 

7. Vertinimas grindžiamas šiuolaikine mokymosi samprata, amžiaus tarpsnių psichologiniais 

ypatumais, individualiais mokinio poreikiais, atsižvelgiant į vyraujantį mokinio mokymosi stilių ir 

ugdymo(-si) tikslus. 

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

supratimas, bendrieji ir dalyko gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, asmeninė pažanga, vertybinės 

nuostatos ir veikla pamokoje. 

9. Vertinimas skirtas padėti mokytis – mokinys laiku gauna grįžtamąją informaciją apie savo 

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

10. Vertinant mokinį mokytojas analizuoja: Kodėl vertinsiu? Ko sieksiu vertindamas? Kaip 

vertinsiu? Ką vertinsiu? Kada vertinsiu?  

11. Vertinama individuali mokinio pažanga – mokinio dabartiniai pasiekimai, jo kompetencijos 

lyginami su ankstesniaisiais. Nerekomenduojama lyginti mokinių pasiekimus tarpusavyje.  
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12. Vertinimo principai: 

12.1. atvirumas ir skaidrumas  (su mokiniais tariamasi dėl vertinimo ir įsivertinimo formų, laiko, 

kriterijų, vengiama pernelyg didelio vertinimo formalumo); 

12.2. objektyvumas ir nešališkumas (siekiama kuo didesnio vertinimo patikimumo, atspindintis 

realų mokinių žinių ir gebėjimo jas suvokti ir taikyti lygį); 

12.3.  informatyvumas (vertinimo informacija aiški, išsami, savalaikė, nurodoma, ką mokinys jau 

išmokos, kur spragos ir kaip jas taisyti); 

12.4. aiškumas (vertinimas grindžiamas aiškiais, mokiniams suprantamais ir aptartais  kriterijais); 
12.5. įvairumas (taikomi įvairūs vertinimo metodai ir būdai). 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PLANAVIMAS 
 

13. Dalykų mokytojai, vadovaudamiesi Aprašu, metodinėse grupėse aptaria, suderina  ir susitaria 

dėl mokomojo dalyko(-ų) mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos, kriterijų, metodų ir  

formų. 

14. Mokytojas gali turėti ir savitų vertinimo metodikų, papildančių gimnazijos bei dalyko/dalykų 

vertinimo aprašus. Šią metodiką pristato ir aptaria su metodinės grupės nariais ir kuruojančiu  

vadovu. 

15. Dalyko/ dalykų mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo nuostatos negali prieštarauti šio 

Aprašo nuostatoms.  

16. Planuodamas 1 klasės mokinių pasiekimus ir vertinimą mokytojas susipažįsta su 

priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis rekomendacijomis apie vaiko pasiekimus. 

17. Pagrindinio ugdymo programos dalykų mokytojai, planuodami 5 klasės mokinių pasiekimus ir 

vertinimą, susipažįsta su kiekvieno mokinio Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir 

pažangos vertinimo aprašu ir užtikrina ugdymosi tęstinumą. 

18. Planuodamas ugdymo procesą, mokytojas planuoja ir vertinimą, vadovaudamasis Bendrosiose 

programose nurodytais pasiekimų lygių požymiais, siedamas jį su mokymo tikslais, atsižvelgdamas 

į mokinių mokymosi patirtį,  galias ir poreikius:  

18.1. formuojamojo vertinimo strategijas mokytojas planuoja kasdien rengdamasis pamokoms. 

Planuodamas pamoką, formuluoja pats ir/ar su mokiniais mokymosi uždavinius, kuriuose apibrėžia 

numatomus rezultatus ir vertinimo kriterijus; 

18.2. diagnostinį vertinimą  fiksuoja ilgalaikiame (metų) plane, programoje skiltyje „Vertinimas“ 

prie konkrečios temos/temų, atsiskaitomųjų darbų tvarkaraštyje elektroniniame dienyne ne vėliau 

kaip prieš savaitę. 

19. Planuodami vertinimo metodus ir formas mokytojai pagal dėstomus dalykus privalo suderinti 

tarpusavyje, aptarti su mokiniais ir jų tėvais. Vertinimo procesas turi atspindėti mokymosi 

rezultatus, skatinti mokinio progresą. 

20. Dalykų mokytojai, planuodami integruotas pamokas, integruotus projektus, suderina ir numato 

bendrus vertinimo būdus, užduotis ir kriterijus.  

21. Dalykų mokytojai per pirmąją savo dalyko pamoką rugsėjo mėnesį mokinius supažindina su 

mokinių mokymosi pasiekimų informacijos kaupimo ir jos fiksavimo tvarka, aptaria vertinimo, 

metodus ir formas, supažindina su vertinimo kriterijais, aptaria su mokiniais, ką jie turi pasiekti, 

kokios veiklos ir kaip bus  vertinamos. Kabinetų skelbimų lentoje informuoja apie taikomą dalyko 

vertinimo metodiką.  

22. Planuodami naują etapą, ciklą, mokytojai su mokiniais aptaria tikslus, uždavinius, darbo 

metodus, vertinimo kriterijus, formas, informuoja, kaip ir kurios veiklos bus vertinamos.  

23. Mokiniams, kurie mokosi pagal pritaikytas, individualizuotas programas, numatomas 

individualus vertinimas. Specialiųjų ugdymosi poreikių  turinčių mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimas nuolat aptariamas su gimnazijoje dirbančiais pagalbos mokiniui specialistais. 

24. Mokytojas, individualizuodamas ir planuodamas ugdymo turinį, nuolat aptaria mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimą su mokiniais, tėvais,  kitais mokytojais. 
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V SKYRIUS 

VERTINIMAS UGDYMO PROCESE IR BAIGUS PROGRAMĄ 

 

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

esmingai skiriasi pagal paskirtį ir tikslus: vertinimo ugdymo procese (mokant ir mokantis) ir 

vertinimo baigus kurso, modulio, pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą. 

26. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas grindžiamas aiškiais, mokiniams ir jų tėvams 

suprantamais kriterijais. 

27. Vertinimo metodus ir formas mokytojai pagal dėstomus dalykus privalo metodinėse grupėse 

suderinti tarpusavyje, aptarti su mokiniais ir jų tėvais. 

28. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą ugdymo procese konkrečioje klasėje dirbantys 

mokytojai aptaria ne mažiau kaip kartą per pusmetį.  

29. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas ugdymo procese grindžiamas mokinių mokymosi 

eigos stebėjimu. Mokytojai teikia savalaikę informaciją mokiniams, jų tėvams, klasės vadovui, 

kitiems švietimo specialistams apie tai, kas padaryta gerai, ką reikia patobulinti, kaip tai atlikti, kad 

būtų pasiekti mokymosi uždaviniai. 

30. Esant nepakankamai ugdymo kokybei, mokytojas koreguoja ir planuoja tolesnį mokinių 

mokymą(si), suteikia pagalbą, taip pat ir specialiąją pedagoginę; sudaro sąlygas papildomai 

mokytis. 

31. Atsiskaitomieji (kontroliniai) darbai: 

31.1. atsiskaitomųjų  darbų atlikimo laiką derina klasėje dirbantys mokytojai. Mokiniams per dieną 

negali būti skiriamas daugiau kaip vienas atsiskaitomasis darbas, išskyrus III ir IV gimnazijos 

klases, kai tai neįmanoma dėl tvarkaraščio ir/ar grupių susidarymo. Apie atsiskaitomąjį darbą 

mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę elektroniniame dienyne; 

31.2. mokytojo parinktos užduotys atsiskaitomajam darbui turi atitikti visus mokymosi pasiekimų 

lygius.  Prie kiekvienos užduoties ar klausimo turi būti nurodyti taškai; 

31.3. dėl objektyvių priežasčių mokytojas turi teisę atsiskaitomojo darbo laiką pakeisti, bet tai 

būtina  suderinti su mokiniais, fiksuoti  tai elektroniniame dienyne; 

31.4. rekomenduojama  neorganizuoti atsiskaitomųjų  darbų  I-ojo ir II-ojo pusmečio paskutinę 

dieną, prieš mokinių atostogas ir pirmąją dalyko pamoką po mokinių atostogų; 

31.5. mokytojai privalo užtikrinti savalaikį atsiskaitomojo darbo vertinimą – maksimalus laikas, per 

kurį mokytojas turi grąžinti mokiniams ištaisytus atsiskaitomuosius darbus – viena savaitė; 

31.6. mokytojas skiria laiką atsiskaitomųjų darbų analizei, komentuoja pavienius įvertinimus, 

atidėtų atsiskaitymų įvertinimus; 

31.7. mokiniai, neatvykę į atsiskaitomąjį darbą dėl pateisinamų priežasčių, už išmoktą programos 

dalį atsiskaito per savaitę nuo sugrįžimo į mokyklą, susitarę su mokytoju. Jei mokinys nedalyvavo 

pamokoje rašant atsiskaitomąjį  darbą dėl nepateisinamų priežasčių, atsiskaitomąjį  darbą rašo kitą 

pamoką;  

31.8. mokytojas gali leisti atsiskaitomąjį darbą perrašyti, mokiniui siekiant gauti aukštesnį 

įvertinimą.  Šia galimybe mokinys gali pasinaudoti vieną kartą per pusmetį; 

31.9. jeigu 50 proc.  klasės  mokinių atsiskaitomasis darbas įvertintas nepatenkinamai, mokytojas 

sudaro sąlygas darbą perrašyti: 

31.9.1. mokiniai, gavę nepatenkinamą įvertinimą,  darbą perrašo; 

31.9.2.  kiti mokiniai sprendimą apie darbo perrašymą priima patys; 

31.9.3.  darbą perrašius, el. dienyne fiksuojamas paskutinis įvertinimas.   

32. Mokinio, kuriam rekomenduota mokytis pagal bendrąją ar pritaikytą bendrąją programą, 

mokymosi pasiekimai ir pažanga vertinami pagal Bendrosiose programose numatytus pasiekimus, 

Ugdymo plane numatytas nuostatas arba konkrečiam mokiniui pritaikytoje ugdymo programoje 

numatytus pasiekimus. 



6 

 

33. Mokinio, kuris mokosi pagal mokytojo parengtą individualizuotą Pradinio, Pagrindinio 

ugdymo programą, mokymosi pasiekimai ir pažanga vertinami pagal šioje programoje numatytus 

pasiekimus. Nepatenkinamais pažymiais vertinama tik tada, jei matyti, kad mokinys turi potencialių 

galių, bet nesistengia.  

34. Jei pusmečio, metų dalyko įvertinimas mokinio, kuris mokosi pagal pritaikytą ar 

individualizuotą  programą yra nepatenkinamas ar patenkinamas, mokinys nuolat gauna labai gerus 

arba nepatenkinamus įvertinimus, mokytojas Vaiko gerovės komisijai pagrindžia tokį vertinimą bei 

koreguoja individualizuotą bendrąją dalyko programą. 

35. Pradinių klasių mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami.  

36. Nepatenkinamu įvertinimu laikomas „Nepasiektas patenkinamas mokymosi pasiekimų lygis“ ir 

žymimas 1–4 klasėse „np“. 

37. Prioritetas teikiamas mokymąsi motyvuojančiam vertinimui, mokytojas kelia mokinių 

pasitikėjimą savo jėgomis ir norą siekti daugiau nurodydamas, kas pavyko, pagrįstai pagirdamas.  

38. Vertinama mokinio individuali pažanga ir pasiekimai,  nelyginami su kitų mokinių pasiekimais. 

39. Pradinio ugdymo mokinių vertinimas: 

39.1. formuojamasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu, teikiant mokiniui 

informaciją (dažniausiai žodžiu, o prireikus ir raštu, t. y. parašant komentarą) apie jo mokymosi eigą, 

esamus pasiekimus ar nesėkmes; 

39.2. diagnostinis vertinimas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus paprastai 

atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo (temos, kurso) pradžioje ir pabaigoje, siekiant diagnozuoti 

esamą padėtį: nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti tolesnio mokymosi 

galimybes: 

39.2.1. atsižvelgiant į tai, kas norima įvertinti (vertinimo tikslą), gali būti taikomi įvairūs 

diagnostinio vertinimo metodai: praktinės, kūrybinės užduotys, atsiskaitomieji, projektiniai darbai, 

testai. Per dieną neturėtų būti atliekamas daugiau nei vieno dalyko  diagnostinis darbas; 

39.2.2. informacija apie mokymosi rezultatus (atsiskaitomųjų, testų ir kitų užduočių atlikimo) 

mokiniams ir tėvams teikiama trumpais komentarais, lygiai nenurodomi, taip pat nenaudojami 

pažymių pakaitai (raidės, ženklai, simboliai ir pan.); 

39.2.3. mokinių pažangai ir pasiekimams fiksuoti ir vertinimo informacijai pateikti naudojami 

„Mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo ir įsivertinimo aplankai“, kuriuos, mokytojo padedami, 

mokosi sudaryti patys mokiniai, kartu mokydamiesi įsivertinti ir savo pasiekimus; 

39.2.4.   apibendrinamasis vertinimas atliekamas ugdymo laikotarpio ir pradinio ugdymo programos 

pabaigoje. Pusmečio mokinių pasiekimai apibendrinami vertinant mokinio per mokykloje nustatytą 

ugdymo laikotarpį padarytą pažangą, orientuojantis į Bendrojoje programoje aprašytus mokinių 

pasiekimų lygių požymius ir įrašomi: 

39.2.4.1. elektroniniame dienyne; 

39.2.4.2.  mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės atitinkamose skiltyse įrašomas 

ugdymo dalykų apibendrintas mokinio pasiekimų lygis (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis). 

Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio įrašoma „nepatenkinamas“; 

39.2.4.3.   dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamoje elektrinio dienyno skiltyje, nurodoma 

padaryta arba nepadaryta pažanga: „pp“ arba „np“;    

39.2.4.4.   specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo 

individualizuotą programą, bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta 

arba nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje elektroninio dienyno skiltyje įrašant „pp“ arba 

„np“; 

39.2.4.5.  mokiniui, baigiant pradinio ugdymo programą, mokytojas parengia mokinio Pradinio 

ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašą. 

40. Vyresnių klasių vertinimą ugdymo procese sudaro du vienas kitą sąlygojantys vertinimo tipai: 

formuojamasis ir diagnostinis vertinimas. 

41. 5–8, I–IV gimn. klasių mokinių pasiekimai ir pažanga yra vertinami pažymiais nuo 1 iki 10, 

žodžiais „įskaityta“ (įsk.) ir „neįskaityta“ (neįsk.), „atleista“ (atl.), jei mokinys neatliko ugdymo 
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laikotarpiu numatytų vertinimo užduočių dėl svarbių, gimnazijos vadovo pateisintų priežasčių (pvz., 

ligos). 

42. 5–8, I–IV gimn. klasių vertinimas fiksuojama gimnazijos dokumentuose ir žymi mokinių 

pažangą ir pasiekimus: 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. 

43. 5–8,  I–IV gimn.  klasėse nepatenkinamais įvertinimu laikomai 1–3 įvertinimai, „neįskaityta“.  

44. Penktų klasių mokinių adaptacinio periodo metu (vieną mėnesį) penktokams nerašomi 

nepatenkinami pažymiai, nerašomi kontroliniai darbai, taikomi individualūs mokinių pažinimo 

metodai. Naujai atvykusiems mokiniams taikomas vieno mėnesio adaptacinis laikotarpis, kurio 

metu mokiniams nerašomi neigiami pažymiai. Jei mokinys atvyko II pusmečio eigoje, jo I 

pusmečio įvertinimus dalykų mokytojai įrašo elektroniniame dienyne. 

45. Pirmąją dalyko pamoką po ligos į mokyklą atvykęs mokinys negali būti kviečiamas atsakinėti ir 

vertinamas. 

46. Konkrečių mokomųjų dalykų (pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai ir kt.) vertinimas 

aptariamas mokytojų tarybos posėdyje ir įtraukiamas į Ugdymo planą. 

47. Pažymiu įvertinami mokinių pasiekimai baigus dalyko programos temą, skyrių, kitą užbaigtą 

programos dalį ir parašius atsiskaitomąsias užduotis, kūrybinius, projektinius, laboratorinius ar kitus 

darbus, kai mokiniai parodo Bendrosiose programose numatomas žinias, supratimą, gebėjimus. 

48. Rašto darbai ar jų dalys parašytos (nukopijuotos) perrašant kito autoriaus darbą, pasisavinant jo 

mintis ir pateikiant jas kaip savo, vertinami pažymiu 1 (nieko neatsakė, neatliko užduoties). 

49. Mokinių mokymosi pasiekimai vertinami sistemingai: 

49.1. pradiniame ugdyme rekomenduojama pasiekimus vertinti tokiu dažnumu per mėnesį: 

49.1.1. lietuvių kalba – ne mažiau kaip 4 įvertinimai; 

49.1.2. matematika – ne mažiau kaip 3 įvertinimai; 

49.1.3. pasaulio pažinimas, fizinis ugdymas, muzika, dailė ir technologijos, anglų  kalba,  dorinis 

ugdymas, šokis – ne mažiau kaip 1 įvertinimas. 

49.2. pagrindiniame ir viduriniame ugdyme rekomenduojama pasiekimus vertinti tokiu dažnumu 

per pusmetį: 

49.2.1.  jei dalykui skirta 1 pamoka per savaitę – ne mažiau kaip 3 įvertinimai; 

49.2.2. jei dalykui skirtos 2 pamokos per savaitę – ne mažiau kaip 5 įvertinimai; 

49.2.3.  jei dalykui skirta 3 ir daugiau pamokų per savaitę – ne mažiau kaip 7 įvertinimai. 

50. Paskelbus ekstremalią  situaciją, mokantis nuotoliniu ar mišriu būdu, mokinių pasiekimų 

vertinimo dažnumas gali keistis. 

51. Dalyko modulio mokymosi pasiekimai yra vertinami išvestiniu pažymiu. Pasibaigus pusmečiui  

pažymys įrašomas į pusmečio paskutinės pamokos stulpelį. Pastabose rašoma: „Modulio 

įvertinimas“. Šis pažymys įskaičiuojamas vedant dalyko pusmečio įvertinimą. Modulio pusmečiai ir 

metiniai pažymiai nėra vedami. 

52. Mokinys vertinamas 10 (puikiai) už dalyvavimą rajoninėse, respublikinėse, tarptautinėse 

olimpiadose ir konkursuose, užimtas prizines vietas gimnazijos olimpiadose. 

53. Gimnazijoje taikomas kaupiamasis (taškais, ženklais, pliusais/minusais, „mažaisiais  

pažymiais“ ir pan.) vertinimas: 

53.1. dalykų mokytojai su kaupiamojo vertinimo tvarka mokinius supažindina (primena) per 

pirmąją dalyko pamoką prasidėjus mokslo metams, juos skelbia matomoje vietoje kabinetuose; 

53.2. namų darbai, savarankiški darbai, išmokimai pamokoje, naujų žodžių, sąvokų ar taisyklių 

įsisavinimas gali būti vertinami kaupiamuoju balu (pažymį sudaro 3–5 tarpiniai įvertinimai, iš kurių 

vedamas vidurkis ir gautas įvertinimas įrašomas dienyne); 

53.3. kaupiamojo įvertinimo taškai konvertuojami į dešimties balų sistemą pagal dalykų mokytojų 

taikomus kaupiamojo vertinimo tvarkas. Įvertinimų konvertavimo į dešimties balų sistemą laikas 

negali būti  vėlesnis nei mokykloje nustatytas ugdymo laikotarpis – pusmetis. Dalis mokinių 

nepanaudotų kaupiamojo vertinimo taškų (ženklų ir pan.) gali būti perkeliami į kitą pusmetį; 
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53.4. kaupiamojo vertinimo darbų apimtis, trukmė, forma, būdas pamokoje planuojamas mokytojo 

nuožiūra; 

53.5. rekomenduojama parašyti ne mažiau kaip vieną kaupiamąjį arba sudėtinį pažymį per pusmetį 

mokytojams, turintiems 1–2 savaitines pamokas, ne mažiau kaip du kaupiamuosius ar sudėtinius 

pažymius per pusmetį mokytojams, turintiems 3–5 savaitines pamokas. 

54. Visų dalykų mokytojai skatina mokinius rūpintis kalbos kultūra: 

54.1. neaiškiai parašytus atsakymus/ tekstą, nevertina arba rašo 0 taškų; 

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

rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ar raštu, nurodyti kalbos vartojimo privalumus ir 

tobulintinus dalykus; 

54.3. rekomenduojama mokytojui taisytinus kalbos dalykus komentuoti žodžiu, rašto darbe 

pabraukti ir/ ar pagal galimybes ištaisyti. 

55. Mokytojas vertinimo informaciją panaudoja analizuodamas mokinių pažangą ir poreikius, 

keldamas tolesnius mokymo(si) tikslus: 

55.1. kiekvienos pamokos pabaigoje organizuoja vertinimo refleksiją, grįžta prie uždavinio, 

remdamasis vertinimo kriterijais, apibendrina išmokimo rezultatus ir mokymosi pažangą;   

55.2. baigęs pamokų ciklą, etapą, organizuoja įsivertinimą, įvertina mokymo ir mokymosi sėkmę, 

teikia informaciją (komentarus žodžiu ar raštu) apie tai, kas padaryta gerai, ką reikėtų tobulinti, kaip 

tai atlikti, kad būtų pasiekti mokymo(si) uždaviniai pagal sutartus kriterijus, sukauptą vertinimo 

informaciją, numato spragų likvidavimo būdus; 

55.3. siekiant stebėti mokinių daromą pažangą ir mokant mokinius mokytis analizuojant savo 

daromą pažangą, rekomenduojama bendru mokytojų ir mokinių susitarimu naudoti vertinimo 

aplanką kaip vieną mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo, įsivertinimo kaupimo įrankių. 

56. Dalykų mokytojai vertinimo aplankuose kaupia ir mokinių kompetencijas įrodančius darbus; 

mokiniui pabaigus pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą mokytojas atiduoda 

sukauptą medžiagą apie mokinio kompetencijas; jeigu mokinys pageidauja, galima atiduoti ir 

anksčiau. 

57. Mokinių kompetencijas nustatytoje formoje (pridedama), 3 kartus per pusmetį, vertina dalyko 

mokytojas pagal pateikiamus paaiškinimus ir atiduoda mokiniui. Mokinys, surinkęs visų dalykų 

mokytojų įvertinimus pateiktą formą pateikia pasirašyti savo tėvams. Už kompetencijų vertinimo 

formos pateikimą dalykų mokytojams atsakingas mokinys. 

58. Pažymiai už elgesį, lankomumą, nerašomi. 

59. Ugdymo laikotarpio pabaigoje (pusmečio, metų) mokinio ugdymo pasiekimus / rezultatus 

apibendrina ir fiksuoja jį ugdęs dalyko mokytojas, atsižvelgiant į atitinkame ugdymo laikotarpyje 

gautus įvertinimus, susietus su numatytais pasiekimais Bendrosiose programose.  

60. Pusmečių ar metinius įvertinimus dalykų mokytojai fiksuoja elektoriniame  dienyne ne vėliau 

nei paskutinę dalyko pamoką pusmečio ar metų pabaigoje. 

61. Baigus programą ar jos dalį mokymosi rezultatams apibendrinti baigus atskiro dalyko, dalyko 

modulio programą taikomas apibendrinamasis vertinimas (pasiekimų patikrinimai, įskaitos, 

egzaminai, standartizuoti testai). Jeigu neorganizuojami Nacionaliniai mokinių pasiekimų 

patikrinimai, lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos dalykų pasiekimų patikrinimai 

organizuojami baigiant 2, 4, 6 ir 8 klases, pasaulio pažinimo 4 klasę, gamtos ir socialinių mokslų 8 

klasę (užduotis rengia gimnazijos mokytojai arba naudojami EMA pratybose paruošti baigiamieji 

testai). Mokinio pasiekimų rezultatai neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio (pusmečio) įvertinimą. 

62. Baigus II gimnazijos klasę mokiniai dalyvauja pasiekimų patikrinime nacionaliniu mastu, 

baigus IV gimnazijos klasę mokiniai laiko baigiamuosius brandos egzaminus. 

63. Pusmečių įvertinimai vedami skaičiuojant pažymių aritmetinį vidurkį, metinis pažymys 

vedamas iš pusmečių aritmetinio vidurkio, apvalinant iki sveikojo skaičiaus (jei po kablelio 

skaitmuo 5 ir didesnis, apvalinama į aukštesnį pažymį.) 

64. Dalyko pusmečio įvertinimas yra skaičiuojamas atsižvelgiant į dalyko, dalyko modulio 

savaitinių valandų skaičių. 
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65. Dalyko modulio pusmečio vertinimas yra pateikiamas suminis pažymiu (suminis pažymys – tai 

mokinio gautas apibendrintas įvertinimas už visas per atsiskaitymo laikotarpį atliktas užduotis, 

įgytų žinių ir gebėjimų vertinimus). 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO DALYVIAI IR JŲ VAIDMUO 

 

66. Individualios mokinio pažangos vertinime dalyvauja pats mokinys, jo tėvai, ugdantys 

mokytojai ir kiti švietimo specialistai. Atsižvelgiant į vertinimo informaciją, koreguojamas mokinio 

mokymasis. 

67. Mokiniai kartu su mokytoju aptaria numatomus mokymosi pasiekimus, tikslus ir uždavinius bei 

vertinimo kriterijus, nagrinėja vertinimo informaciją. Mokytojo padedami, jie mokosi vertinti ir 

įsivertinti savo pasiekimus bei pažangą. Atsižvelgdami į savo mokymosi sėkmę, planuoja tolesnį 

mokymąsi, kelia sau ateities tikslus. 

68. Numatomą individualią kiekvieno mokomojo dalyko pažangą mokiniai aptaria rugsėjo mėnesį 

su klasės vadovu; ją įvertina ir daro analizę po kiekvieno pusmečio ir mokslo metų pabaigoje. 

69. Mokytojai, pradėdami naują temą, skyrių, su mokiniais aptaria atsiskaitymo formas ir kriterijus. 

Pamokų metu, grįždami prie pamokos uždavinio, akcentuoja mokinių pažangą. Prieš atsiskaitomąjį 

darbą primenami vertinimo kriterijai. 

70. Mokinių tėvai pagal gimnazijoje nustatytą tvarką gauna aiškią, savalaikę informaciją apie vaiko 

mokymąsi, pažangą bei pasiekimus, mokymosi spragas ir reikiamą pagalbą. Jiems teikiama 

informacija apie vertinimo kriterijus, procedūras ir tvarką, patikrinimų bei egzaminų programų 

paskirtį. 

71. Apie mokymosi sėkmę mokinių tėvai klasių vadovų informuojami pateikiant mėnesio, 

pusmečių, signalinių pusmečių, metines ataskaitas, įrašais elektroniniame dienyne, elektroninėse 

pažymių knygelėse, tėvų pageidavimu sudaromos sąlygos susitikti su klasėje dirbančiais mokytojais 

ir aptarti mokinių pasiekimus ir pažangą. Taip pat apie mokinių daromą pažangą, pasiekimus ar 

ugdymo(si) sunkumus dalykų mokytojai informuoja mokinių tėvus konsultacinių dienų metu ne 

rečiau kaip 2 kartus per metus (pirma konsultacinė diena – spalio – lapkričio mėn., antra 

konsultacinė diena – vasario – kovo mėn., jas organizuojant klasių grupėms: 5–8, I–IV gimn. kl.; 

esant būtinybei klasės vadovas gali dažniau organizuoti  klasės tėvų susirinkimą, susitikimui su 

tėvais kviesti klasėje dėstančius mokytojus). 1–4, 5–8, I–IV klasių mokytojai daro ne mažiau kaip 3 

klasės tėvų susirinkimus, individualius pokalbius su tėvais. 

 

VII SKYRIUS 

LAUKIAMI REZULTATAI 

 

72.  Mokinys tampa: 

 pasitikintis savimi – teigiamai save vertina, yra sąžiningas ir atsakingas, patikimas, iniciatyvus, 

kūrybingas; 

 bendraujantis ir bendradarbiaujantis – konstruktyviai veikia siekdamas bendrų tikslų, kuria ir 

palaiko gerus santykius su aplinkiniais; 

 pasirengęs mokytis visą gyvenimą – yra įgijęs būtinas kompetencijas, kritiškai mąstantis, 

siekiantis žinių, kūrybingai jas taikantis problemoms spręsti, smalsus žmogus; 

 aktyvus – dalyvauja bendruomenės gyvenime. 

73. Mokinys įgyja šias bendrąsias kompetencijas: 

 Mokėjimo mokytis. Jaučia poreikį mokytis ir prisiima atsakomybę už savo mokymąsi, 

atkakliai siekia užsibrėžto tikslo. Geba planuoti ir apmąstyti mokymosi procesą ir rezultatus, 

išsikelti pamatuotus tolesnius uždavinius. Žino savo mėgstamus mokymosi būdus, pakankamus ir 

tobulintinus gebėjimus, mokymosi pasirinkimo galimybes. 

 Komunikavimo. Siekia konstruktyvaus dialogo, atsakingai vartoja kalbą. Supranta ir perduoda 

įvairaus pobūdžio žodinius ir nežodinius pranešimus, bendrauja atsižvelgdamas į tikslą, adresatą, 

situaciją. Randa, kritiškai vertina, apibendrina informaciją ir tinkamai ją pateikia kitiems. 
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  Pažinimo. Siekia pažinti save, domisi socialine, kultūrine, gamtine aplinka, jos raida, ieško 

informacijos ir ją nagrinėja. Kryptingai pasirenka ir taiko pažinimo metodus, saugiai tyrinėja, 

nuosekliai, logiškai, kritiškai mąsto, analizuoja ir sprendžia problemas, daro pagrįstas išvadas. Geba 

aprašyti pasaulį kalba, vaizdais, simboliais, matematinėmis ir kitomis priemonėmis. 

 Socialinę-pilietinę. Gerbia ir toleruoja įvairių kultūrų, socialinių ir amžiaus grupių abiejų lyčių 

žmones, žino savo ir kitų teises ir pareigas, suvokia save kaip bendruomenės ir visuomenės narį. 

Konstruktyviai bendradarbiauja siekdamas bendro tikslo, geba valdyti konfliktus, kuria ir palaiko 

draugiškus santykius, atjaučia kitus ir jiems padeda. 

 Iniciatyvumo ir kūrybingumo. Mato idėjų sąsajas ir kuria naujas idėjas, originaliai mąsto, 

geba pritaikyti patirtį naujose situacijose, numatyti alternatyvius problemų sprendimo būdus. 

Atviras pokyčiams, nebijo neapibrėžtumo, nežinomybės, pagrįstos rizikos, aktyviai dalyvauja 

įgyvendinant naujas idėjas, įtraukia kitus. 

 Asmeninę. Teigiamai vertina save, pasitiki savimi, moka sutelkti jėgas siekdamas užsibrėžtų 

tikslų. Atsparus nesėkmėms ir konfliktams, moka įveikti stresą, ieškoti paramos ir ją priimti. 

Sąžiningai ir atsakingai veikia, geba numatyti savo elgesio padarinius, rūpinasi savo ir kitų sveikata, 

saugiai elgiasi, saugo aplinką. 

 Kultūrinę. Tapatina save su Lietuvos ir Europos kultūra, orientuojasi kultūrinėje erdvėje, 

supranta šiuolaikinės kultūros raidos tendencijas, atsakingo, kūrybiško požiūrio į kultūrą svarbą ir 

aktyviai kūrybingai dalyvauja kultūrinėje veikloje, yra išsiugdęs estetinį skonį, išmano etiketą ir 

kritiškai vertina stereotipus, supranta kūrybinių industrijų svarbą ekonomikai, geba pagarbiai ir 

tolerantiškai bendrauti su kitų kultūrų atstovais ir spręsti tarpkultūrinio bendravimo problemas. 

 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

74. Aprašas talpinamas elektroniniame dienyne, gimnazijos svetainėje. 

75. Gimnazijos bendruomenės nariai gali teikti pasiūlymus, pastabas šio Aprašo koregavimui, 

keitimui. 

___________________________ 
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Organizuotumas 

4 Puiku 

 Visada turi visą medžiagą ir priemones, reikalingas 
mokymuisi. 

 Visi užrašai yra tvarkingi, nuoseklūs. 

3 Gerai 

 Dažniausiai turi medžiagą ir priemones, reikalingas 
mokymuisi. 

 Visi užrašai tvarkingi. 

2 Patenkinama 

 Dažniausiai neturi medžiagos ir priemonių, reikalingų 
mokymuisi. 

 Užrašuose trūksta tvarkos ir nuoseklumo.  

1 

Rimtos 

problemos / 

blogai 

 Neturi medžiagos ir priemonių, reikalingų mokymuisi. 

 Užrašai yra netvarkingi ir nenuoseklūs arba jų nėra. 

 

Požiūris į mokymąsi 

4 Puiku 

 Visada atlieka skirtas užduotis. 

 Geba mokytis savarankiškai ir gilina savo akademines žinias. 

 Visada yra aktyvus(-i) diskusijose, turi idėjų ir pasiūlymų, 
kaip mokantis pasiekti teigiamų rezultatų. 

 Visada atlieka namų darbus ir savarankiškai atlieka užduotis 
tų pamokų, kuriose nebuvo. 

3 Gerai 

 Dažniausiai atlieka skirtas užduotis. 

 Geba mokytis savarankiškai ir gilinti akademines žinias. 

 Aktyvus(-i) pamokose. 

 Dažniausiai atlieka namų darbus ir savarankiškai arba su 
mokytojo(-s) pagalba atlieka užduotis tų pamokų, kuriose 
nebuvo. 

2 
Patenkinam

a 

 Mokosi mokytojo(-s) paragintas. 

 Nededa tiek pastangų į mokymąsi, kiek galėtų. 

 Ne visada dirba savarankiškai. 

 Retai atlieka namų darbus ir savarankiškai arba su 
mokytojo(-s) pagalba atlieka užduotis tų pamokų, kuriose 
nebuvo. 

1 

Rimtos 

problemos / 

blogai 

 Nesusikaupia, nesistengia mokytis. 

 Nebando pasitaisyti. 

 Trukdo mokytis kitiems. 

 Neatlieka namų darbų ir nei savarankiškai, nei padedamas(-
a) mokytojo(-s) neatlieka užduočių tų pamokų, kuriose 

nebuvo. 

 

 

 

 

 

 
VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ 

GIMNAZIJA 

 

 

 

 

....... klasės mokinės(-io) 

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

 

 

KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS 
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Ataskaita (I pusmetis) 

Dalykas 
Požiūris į mokymąsi Namų darbai ir savarankiškas mokymasis Organizuotumas 

Nuo 2021-09-01 

iki 2021-10-08 

Nuo 2021-10-11 

iki 2021-11-26 

Nuo 2021-11-29 

iki 2022-01-21 

Nuo 2021-09-01 

iki 2021-10-08 

Nuo 2021-10-11 

iki 2021-11-26 

Nuo 2021-11-29 

iki 2022-01-21 

Nuo 2021-09-01 

iki 2021-10-08 

Nuo 2021-10-11 

iki 2021-11-26 

Nuo 2021-11-29 

iki 2022-01-21 

Dorinis ugdymas          

Lietuvių k.          

Matematika          

Anglų kalba          

Gamta ir žmogus          

IT          

Istorija          

Dailė          

Muzika          

Technologijos          

Fizinis ugdymas          

Žmogaus 

sauga 
         

Tėvų parašas          

 

 

Namų darbai ir savarankiškas mokymasis 

4 Puiku 

 Visada atsakingai atlieka namų darbus. 

 Visada atlieka papildomai skirtas užduotis. 

 Geba įsivertinti savo veiklą. 

 Konsultuojasi ne pamokų metu. 

3 Gerai 

 Dažniausiai atlieka namų darbus. 

 Ne visada atlieka papildomai skirtas užduotis. 

 Dažniausiai geba įsivertinti savo veiklą. 

 Ne visada konsultuojasi ne pamokų metu. 

2 Patenkinama 

 Retai atlieka namų darbus. 

 Retai atlieka papildomai skirtas užduotis. 

 Siekia įsivertinti savo veiklą. 

 Kartais konsultuojasi ne pamokų metu. 

1 

Rimtos 

problemos / 

blogai 

 Retai arba niekada nepadaro namų darbų. 

 Neatlieka papildomai skirtų užduočių. 

 Nesugeba įsivertinti. 

 Niekada nesikonsultuoja ne pamokų metu. 

 

 

Pastabos: 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 
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