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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Mokinių  pažangos  ir  pasiekimų  vertinimo  tvarka  (toliau  Tvarka)  parengta  vadovaujantis
Bendrosiomis programomis, PUG tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-674, pradinio, pagrindinio ir vidurinio programų aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-
1309  „Nuosekliojo  mokymosi  pagal  bendrojo  lavinimo  programos  tvarkos  aprašą,  patvirtintą  LR
švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-766; bendraisiais ugdymo planais.
            2. Tvarkoje aptariami vertinimo tikslai ir uždaviniai, vertinimo principai ir nuostatos, vertinimo
planavimas,  vertinimas  ugdymo  procese,  įvertinimų  fiksavimas,  vertinimo  informacijos  analizė,
informavimas.

        3.Tvarkoje vartojamos šios sąvokos:
 3.1.  vertinimas –  nuolatinis  informacijos  apie  mokinių  mokymosi  pažangą  ir  pasiekimus

kaupimo, interpretavimo ir apibendrinimo procesas;
 3.2. įvertinimas – vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie mokinio pasiekimus

ir padarytą pažangą;
 3.3.  įsivertinimas (refleksija) – paties mokinio daromi sprendimai apie daromą pažangą bei

pasiekimus;
 3.4.  vertinimo  informacija –  įvairiais  būdais  iš  įvairių  šaltinių  surinkta  informacija  apie

mokinio mokymosi patirtį, jo pasiekimus ir daromą pažangą (žinias ir supratimą, gebėjimus, nuostatas);
 3.5.  vertinimo validumas –  vertinami  numatyti  mokymosi  pasiekimai  (turinio  validumas);

vertinimo būdai atitinka vertinimo tikslus;
 3.6.  vertinimo  kriterijai –  išsilavinimo  standartus  atitinkantys,  individualiose  mokytojų

vertinimo  metodikose  numatyti  užduočių  atlikimo  kriterijai,  atitinkantys  atnaujintas  Bendrąsias
programas;

 3.7.   kontrolinis  darbas –  ne mažiau  kaip  30 minučių  trukmės  savarankiškas,  projektinis,
kūrybinis, laboratorinis ar kitoks raštu (ar elektroniniu būdu) atliekamas ir įvertinamas darbas, skirtas
patvirtinti, kaip mokiniai išmoko tam tikrą dalyko programos dalį.

 4.  Vertinimo tipai (klasifikuojami pagal vertinimo paskirtį):
 4.1.  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;

4.2. formuojamasis vertinimas – nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu, kuriuo siekiama
operatyviai  suteikti  detalią  informaciją  apie  tolesnio  mokinio  mokymosi  bei  tobulėjimo  galimybes,
numatant  mokymosi  perspektyvą,  pastiprinant  daromą  pažangą.  Formuojamasis  vertinimas  skatina
mokinius mokytis analizuoti esamus pasiekimus ar mokymosi spragas, sudaro galimybes mokiniams ir
mokytojams geranoriškai bendradarbiauti;

4.3. apibendrinamasis vertinimas – vertinimas, naudojamas baigus programą, kursą, modulį. Jo
rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos pabaigoje;

4.4.  norminis vertinimas – vertinimas,  kuris sudaro galimybes palyginti  mokinių pasiekimus,
taikomus ir per pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą;

4.5. kriterinis vertinimas – vertinimas, kurio pagrindas – tam tikri kriterijai (pvz., standartai), su
kuriais lyginami mokinio pasiekimai.

    5.  Vertinimo būdai (klasifikuojama pagal vertinimo bei įvertinimo pobūdį):
5.1. formalusis vertinimas – vertinimas, kai skiriamos tam tikro formato užduotys, numatomas

joms atlikti reikalingas laikas, užduotys įvertinamos formaliais kriterijais, įvertinimas fiksuojamas;
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 5.2.  neformalusis vertinimas – vertinimas,  kuris vyksta nuolat stebint,  susidarant nuomonę,
kalbantis,  diskutuojant.  Įvertinimas  fiksuojamas  mokytojo  pasirinkta  forma  (ženklais,  simboliais,
individualiomis pastabomis ir kt.);

5.3. kaupiamasis vertinimas – tai informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus
kaupimas  taškais.  Metodinėse  grupėse  yra  susitarta  dėl  kiekvieno  mokomojo  dalyko  pamokose
naudojamo mokinio pasiekimų kaupiamojo vertinimo;

5.4.   sudėtinis pažymys – tai  sudėtinis  įvairių  mokinio veiklų,  pasiekimų,  pastangų suminis
balas, kurio kriterijus pritaiko visi mokyklos mokytojai, vertinantys mokinių pasiekimus pažymiu.

6. Vertinimo tikslai:
6.1. Padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei;
6.2. Pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą;
6.3. Nustatyti mokytojo, mokyklos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus.
7. Vertinimo uždaviniai:
7.1.  padėti  mokiniui  pažinti  save,  suprasti  savo stipriąsias  ir  silpnąsias  puses,  įvertinti  savo

pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus;
7.2.  padėti  mokytojui  įžvelgti  mokinio  mokymosi  galimybes,  nustatyti  problemas  ir  spragas,

diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus;
7.3. suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi, stiprinti ryšius

tarp vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir gimnazijos.
8. Vertinimo nuostatos:
8.1.vertinimas grindžiamas mokinių amžiaus tarpsniais, psichologiniais ypatumais, individualiais

mokinio poreikiais;
8.2. vertinama tai,  kas buvo numatyta pasiekti  ugdymo procese: mokinių žinios, jų taikymas,

supratimas, dalyko gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, asmeninė pažanga, bendrieji gebėjimai.
      9.Vertinimo principai:

9.1. tikslingumas (vertinimo metodai atitinka mokymosi turinį);
9.2.  atvirumas  ir  skaidrumas  (su  mokiniais  tariamasi  dėl  (į)vertinimo  formų,  laiko,  aiškūs

vertinimo kriterijai);
9.3. objektyvumas (siekiama kuo didesnio vertinimo patikimumo, remiamasi standartais);
9.4. informatyvumas (vertinimo informacija aiški, išsami, savalaikė, nurodoma, ką mokinys jau

išmoko, kur spragos, kaip jas taisyti);
9.5.  aiškumas  (vertinimas  grindžiamas  aiškiais,  mokiniams  suprantamais  kriterijais,  aptartais

dalyko ugdymo skyriuje. Mokytojas vertinimo kriterijus aptaria su mokiniais mokslo metų pradžioje ir
pagal poreikį (pradėdamas naują skyrių, temą ar pan.).

10. Kognityvinių gebėjimų vertinimas (diagnostinio vertinimo užduotys, kontroliniai ir kiti vertinimo
darbai,  tarptautiniai  ir  nacionaliniai  mokinių  pasiekimų  tyrimai  ir  patikrinimai)  vykdomas,  taikant
mokiniams iš anksto žinomus, su jais aptartus kriterijus, ir apima tris dėmenis: 

10.1. žinias ir supratimą (faktai, informacija, sąvokos, dėsningumas, teiginiai, simboliai, vienetai, pa -
vyzdžiai, reikalingos priemonės), kurie būtini, kad mokiniai sėkmingai įsitrauktų į pažintines veiklas. Ver-
tinant faktines žinias, tikrinama, kaip mokiniai įsimena, atpažįsta, apibrėžia, aprašo, nusako, iliustruoja pa-
vyzdžiais, pasirenka priemones; 

10.2. žinių taikymo gebėjimus, kurie apima įvairių situacijų supratimą ir žinių panaudojimą proble -
moms tose situacijose spręsti. Vertinami mokinių gebėjimai palyginti, priešpriešinti, klasifikuoti, modeliuoti,
susieti, interpretuoti, rasti sprendimus, paaiškinti, parodant supratimą; 

10.3.  aukštesniuosius  mąstymo gebėjimus,  būtinus,  sprendžiant  problemas,  kuriant  paaiškinimus,
darant  išvadas,  priimant  sprendimus,  perkeliant  įgytas  žinias  į  naujas  situacijas.  Vertinami  gebėjimai
analizuoti, apibendrinti, interpretuoti, integruoti žinias, numatyti, prognozuoti, sudaryti, sukurti, formuluoti
išvadas,  apibendrinti  informaciją  ir  pritaikyti  naujoms  situacijoms,  kritiškai  vertinti,  argumentuoti,
reflektuoti.
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11. Planuodamas ugdymo procesą, mokytojas planuoja ir vertinimą, vadovaudamasis mokykloje
priimtais susitarimais dėl ugdymo turinio planavimo ir pasiekimų vertinimo, atsižvelgdamas į klasės
mokinių mokymosi rezultatus, ugdymosi poreikius ir galimybes. 

12. Mokomojo dalyko vertinimo kriterijai – dalyko ilgalaikio plano dalis.
13.  Mokytojai  metodinėse  grupėse  susitaria  dėl  mokinių  pažangos  ir  pasiekimų  stebėjimo,

fiksavimo, analizavimo,  vertinimo būdų ir formų dermės (ypač mokytojams, dirbantiems toje pačioje
klasėje), vertinant sukauptos informacijos sklaidą.

14.  Mokytojai  su  savo dalyko  mokinių  pažangos  ir  pasiekimų vertinimo  tvarka  supažindina
mokslo metų pradžioje: mokinius – pirmųjų pamokų metu, tėvus – susirinkimų, individualių pokalbių
metu, elektroniniame dienyne, mokyklos internetinėje svetainėje.

15. Vertinant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimus ir pažangą, remiamasi
bendrosiose  ugdymo  programose  apibrėžtais  mokymosi  pasiekimais  arba  konkrečiam  mokiniui
pritaikytoje ugdymo programoje numatytais pasiekimais.

II SKYRIUS. 
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS

16. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas vaikų pasiekimus fiksuoja vaiko pasiekimų apraše, apla-
nke. 

16.1. Vaikų pažangą programos įgyvendinimo laikotarpiu priešmokyklinio ugdymo pedagogas
vertina nuolat, pasirinkdamas vertinimo būdus ir metodus. Stebima vaiko raida ir vaiko pasiekti gebėji-
mai fiksuojami vaiko pasiekimų aplanke. 

16.2. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas vertina vaikų pažangą ir pasiekimus vadovaudamasi
„Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa“ (Programa).  Priešmokyklinės  grupės vaikų pasiekimų
aprašai ruošiami 2 kartus per mokslo metus (spalio ir gegužės mėnesiais) ir kaupiami vaiko ugdymosi
pasiekimų aplanke. 

17. Spalio mėn. priešmokyklinio ugdymo pedagogas atlieka vaikų pirminį pasiekimų vertinimą ir
aptaria jį su tėvais (globėjais). 

17.1. Vertinamosios išvados pateikiamos aprašomuoju būdu – trumpais komentarais. Šiuo ver-
tinimu siekiama atskleisti, ką vaikas jau geba padaryti, kokios jo raidos stipriosios pusės, kokią daro pa-
žangą. 

18. Įgyvendinus Programą, atliekamas vaikų galutinis pasiekimų vertinimas (gegužės mėn.) ir
parengiamos rekomendacijos pradinių klasių mokytojams. 

18.1. Su vaiko pasiekimų aprašu supažindinami tėvai, pradinių klasių mokytojai. 
18.2. Informacija apie vaikų ugdymosi pasiekimus dalijamasi su vaikais, tėvais, pedagogais.

III SKYRIUS.
1-4 KLASIŲ MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS

19. Mokinių daroma pažanga, pasiekimai ir pastangos vertinamos nuolat pamokų metu. 
19.1.  Mokinių,  besimokinančių  pagal  pradinio  ugdymo  programą,  pažanga  ir  pasiekimai

pažymiais nevertinami. 
20. Pažangai ir pasiekimams vertinti taikomas formuojamasis (žodžiu ir raštu), diagnostinis ir

apibendrinamasis vertinimas.
20.1. Formuojamasis vertinimas:

            20.1.1. didžiąją dalį vertinimo informacijos mokiniams pateikiama žodžiu;
20.1.2. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informaciją raštu pateikiama;
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20.1.2.1. mokinių darbuose, vertinimo aplankuose, vertinimo aprašuose, asmens bylose;
20.1.2.2. vertindamas raštu mokytojas po ištaisytu rašto darbu parašo komentarą, ką mokinys jau

geba ir ko negeba, skatinamieji žodžiai, recenzijos, nurodomas klaidų skaičius, teikiamos nuorodos apie
daromas klaidas ir kt. 

20.2. Diagnostinis vertinimas:
20.2.1. kontroliniai  darbai,  testai,  savarankiški  darbai,  praktinės,   kūrybinės  užduotys

nevertinami lygiu;
20.2.2. trimestro ar mokslo metų baigiamieji darbai nevertinami lygiu. Ir iš šio galutinio darbo

negalima nustatyti mokinio pusmečio dalyko įvertinimo – lygio. Informacija apie mokymosi rezultatus (
kontrolinių,  testų  ir  kitų  užduočių  atlikimo)  mokiniams  ir  tėvams  (globėjams)  teikiama  trumpais
komentarais,  lygiai  nenurodomi,  tai  pat  nenaudojami  pažymių  pakaitai  (raidės,  ženklai,  simboliai  ir
pan.);

20.2.3. mokiniai  apie  patikrinamųjų  darbų  rašymą  sužino  iš  anksto.  Mokytojas  renkasi
vertinimo informacijos kaupimo būdus ir formas (pvz.: vertinimo aplanką, vertinimo aprašą  ar kt.).

20.3. Apibendrinamasis vertinimas:    
20.3.1. mokinio trimestro dalykų vertinimai nustatomi apibendrinant mokinio padarytą pažangą

per mokykloje nustatytą ugdymo laikotarpį (trimestrą). Mokytojas visą trimestrą stebi, fiksuoja mokinio
pažangą, pasiekimus ir trimestro gale apibendrina  rezultatus ir įvertina – nurodo mokinio pasiekimų
lygį (aukštesnysis, pagrindinis, patenkinamas, nepatenkinamas). Orientuojantis į Bendroje programoje
aprašytus mokinių pasiekimų lygių požymius.

21.  1-4 klasių mokinių  ugdymo(si)  pažanga ir  pasiekimai  fiksuojami  dienyne,  sąsiuviniuose,
pratybų sąsiuviniuose. 

22.  1-4  klasių  mokinių  įvairūs  darbai  kaupiami  aplankuose,  kurie  papildomi  periodiškai
(mokytojo nuožiūra). 

23. Dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamoje dienyno skiltyje, nurodoma padaryta arba
nepadaryta pažanga: „p. p.“ arba „n. p.”

24.  Kiekvieną  mėnesį  apie  mokinių  mokymosi  pasiekimus  tėvai  informuojami  trumpais
komentarais (raštu ar žodžiu), nenurodant lygių.

25. 1-4 klasių mokinių pasiekimų įvertinimai įrašomi e-dienynuose:
25.1.1.  padėkos,  pagyrimai,  paskatinimai,  recenzijos,  įrašai  apie  kontrolinius  darbus,  testų,

patikrinamųjų darbų rezultatus (nurodomas surinktų taškų skaičius), nurodomas darbe padarytų klaidų
skaičius, teikiamos rekomendacijos, pastabos; 

25.1.2.  pasibaigus  trimestrui.  Pasiekimai  fiksuojami  įrašant  mokinio  pasiektą  mokymosi  lygį
(patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis) pagal pasiekimų požymius, aprašytus bendrojoje programoje.
Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimo lygio įrašoma “nepatenkinamas”.

26.  Planuodamas  1  klasės  mokinių  pasiekimus  ir  vertinimą,  mokytojas  susipažįsta  su
priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis rekomendacijomis apie vaiko pasiekimus.

27.  Baigus  pradinio  ugdymo  programą,  rengiamas  pradinio  ugdymo  programos  baigimo
pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas. 

28. Mokinių, ugdomų pagal specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta
arba nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje e-dienyno skiltyje įrašant “p.p.” arba “n.p.”.

29. Mokytojai individualiai renkasi mokinių pasiekimų vertinimo būdus, formas ir dažnumą.
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IV SKYRIUS.
5-10 KLASIŲ MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS

30. Mokinių žinios, gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, pažanga vertinama pagal bendrųjų ugdymo
planų  reikalavimus,  pagrindinio  ugdymo  pasiekimų  patikrinimo  vertinimo  instrukcijas,  metodinėse
grupėse aptartus ir suderintus dalyko vertinimo metodus, formas ir kriterijus. 

31. Numatant mokinių, pradedančių mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, pažangos ir
pasiekimų  vertinimą,  atsižvelgiama  į  Pradinio  ugdymo  programos  baigimo  pasiekimų  ir  pažangos
vertinimo apraše pateiktą informaciją.

32.  Skiriamas  dėmesys  mokytis  padedančiam  formuojamajam  vertinimui,  t.  y.  mokinio
mokymosi stebėjimui, laiku teikiamam atsakui (grįžtamajam ryšiui) ir ugdymo turinio pritaikymui.

33. Diagnostinis vertinimas padeda nustatyti mokinio pasiekimus ir pažangą tam tikro mokymosi
etapo pradžioje ir pabaigoje, kad būtų galima numatyti tolesnio mokymosi žingsnius, suteikti mokymosi
pagalbą sunkumams įveikti.  Atliekant diagnostinį vertinimą, atsižvelgiama į formuojamojo vertinimo
metu surinktą informaciją.

34.  Visų mokomųjų dalykų,  išskyrus  dorinį  ugdymą,  žmogaus  saugą,  pilietiškumo pagrindus
mokinių žinios ir supratimas, žinių taikymo ir aukštesnieji mąstymo gebėjimai, įvertinami:

 34.1. pažymiais (pagal 10 balų skalę);
34.2.  kaupiamasis vertinimas;
34.3. neformalusis vertinimas;
34.4. įsivertinimas.
35.  Mokinių  pasiekimai  dorinio  ugdymo,  žmogaus  saugos,  pilietiškumo  pagrindų  vertinami

įskaityta/neįskaityta.
36. Atvykusio iš kitos mokyklos mokinio rezultatus, vertintus „įskaityta/neįskaityta  į dešimtbalę

sistemą konvertuoja to dalyko mokytojas.
37. Adaptacinis laikotarpis:
37.1.   5  klasės  vienas  mėnuo.  Rugsėjo  mėnesį   penktos  klasės  mokinių  žinios  ir  gebėjimai

pažymiais nevertinami. 
37.2.  6-10  klasėse  -  pirmos  dvi  rugsėjo  savaitės.  Taikomas  formuojamasis  ir  kaupiamasis

vertinimas, jų mokymosi pasiekimai nepatenkinamais pažymiais nevertinami.  
38.  Patenkinamais įvertimais laikomi 4-10 balų įvertinimai, „įskaityta“.
39. Nepatenkinamais įvertinimais laikomi 1-3 balų įvertinimai, „neįskaityta“ (kai mokinys yra

praleidęs be pateisinamos priežasties 2/3 pusmečio pamokų ir neatsiskaitęs už individualaus ugdymo
plano privalomojo dalyko mokslo programą ar programos dalį (trimestro kursą).

40. Pasiekimų, vertinamų 10 balų sistema, 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.

41. Mokinių mokymosi pasiekimai vertinami sistemingai. Rekomenduojama pasiekimus vertinti
tokiu dažnumu per trimestrą:

41.1. jei dalykui mokyti skirta 1-2 pamokos per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 3 pažymiais
per trimestrą;

41.2. jei dalykui mokyti skirta 3-5 pamokos per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 5 pažymiais
per trimestrą;

41.3.  mokytojai,  aptarę  ir  suderinę  metodinėse  grupėse,  gali  turėti  savo vertinimo  kriterijus,
kuriais remdamiesi, kaupia informaciją apie mokinio mokymosi pasiekimus. 

42. Rekomenduotini mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo metodai: 
42.1. apklausa žodžiu – tai monologinis ar dialoginis įvertinamas kalbėjimas, skirtas patikrinti

žinias ir gebėjimą gimtąja ar užsienio kalba taisyklingai,  argumentuotai  reikšti  mintis per gimtosios,
užsienio kalbų ir socialinių mokslų pamokas; 
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42.2. apklausa raštu – tai darbas raštu (savarankiškas darbas), 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 grąžinti tą pačią
savaitę;

43. Kontrolinių darbų skelbimo tvarka ir vertinimas:
43.1.  mokinių  mokymosi  pasiekimai  vertinami  sistemingai.  Rekomenduojama   per  trimestrą

organizuoti tiek kontrolinių darbų, kiek yra dalyko temų skyrių;
43.2. kontrolinių darbų tvarkaraštį mokytojas numato dalyko ugdymo plane;
43.3. dėl objektyvių priežasčių mokytojas turi teisę kontrolinio darbo laiką pakeisti, bet būtina

suderinti su mokiniais;
43.4. kontrolinių darbų tvarkaraštis skelbiamas elektroniniame dienyne; 
43.5. per dieną organizuojamas tik vienas kontrolinis darbas;
43.6.  mokytojas  apie  kontrolinį  darbą   mokinius  informuoja  ne  vėliau  kaip  prieš  savaitę,

supažindinęs su darbo forma, tikslais, vertinimo kriterijais;
43.7. rekomenduojama, sudarant kontrolinio darbo užduotis, laikytis eiliškumo: nuo lengvesnių

užduočių eiti prie sunkesnių. Užduotimis patikrinami įvairūs mokinių gebėjimai (žinios, jų   taikymas,
analizė, lyginimas ir kt.); 

43.8.  kontrolinius  darbus  mokytojas  ištaiso ir  grąžina  mokiniams per  savaitę,  dėl  objektyvių
priežasčių - per dvi savaites;

43.9.  kontrolinių  darbų rezultatų  analizė  pristatoma  ir  aptariama  su  visais  klasės  mokiniais,
pasidžiaugiama jų sėkmėmis, nesėkmės aptariamos individualiai, numatomi būdai mokymosi spragoms
šalinti;

43.10.  rekomenduojama  kontrolinį  darbą,  jeigu  daugiau  nei  50%  mokinių  už  jį  gavo
nepatenkinamą įvertinimą, perrašyti;

43.11. jei mokinys dėl pateisinamų priežasčių (pateikė gydytojų pažymą ar tėvų paaiškinimą)
nedalyvavo kontroliniame darbe, už jį atsiskaito su mokytoju sutartu laiku, po pamokų, per 2 savaites;

43.12. jei mokinys dėl ligos praleido daugiau nei dvi savaites, jis kreipiasi į savo auklėtoją, kuris
su dalykų mokytojais derina kontrolinių darbų grafiką. Mokinys gali rinktis 50 proc. per tą laikotarpį
rašytų darbų; 

43.13. mokinio tėvų pageidavimu sirgusiam mokiniui dalykų  mokytojai teikia konsultacijas;
43.14. praėjus nustatytam laikui  ir  mokiniui  neatsiskaičius  už kontrolinį  darbą,  įrašomas „1"

(vienetas), jei vertinama pažymiu, ar „0" taškų, jei taikomas kaupiamasis vertinimas;
43.15. kontroliniai darbai  paskutinę dieną prieš mokinių atostogas ir pirmąją dalyko pamoką po

mokinių atostogų neorganizuojami;
43.16. mokytojai, rašydami pažymį už darbą, kurio užduotys vertinamos taškais, vadovaujasi šia

lentele:

TEISINGŲ ATSAKYMŲ APIMTIS (PROCENTAIS) BALAI
95-100 10
85-94 9
75-84 8
65-74 7
55-64 6
45-54 5
31-44 4
21-30 3
11-20 2
0-10 1
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44.  Bandomieji pagrindinio ugdymo pasiekimai  organizuojami  vieną kartą per mokslo metus.
Darbai  vertinami   ir  gauti  pažymiai  įrašomi  į  el.  dienyną.  Jie   analizuojami  pamokoje,  stengiantis
išsiaiškinti mokinių žinių spragas. 

45. Mokiniams laiku ir sistemingai teikiama informacija (komentarai žodžiu ar raštu) apie tai,
kas padaryta  gerai,  ką reikia  tobulinti,  kaip tai  atlikti,  kad būtų pasiekti  mokymosi  uždaviniai  pagal
sutartus kriterijus.

46.  Mokinių  ugdymo(si)  pažanga  ir  pasiekimai  fiksuojami  e.  dienyne,  sąsiuviniuose,
individualiai  mokytojo  pasirinkta  forma,  mokinių  aplankuose,  mokinio  individualios  pažangos
stebėjimo lapuose ir kt. pagal metodinės tarybos patvirtintą mokinių individualios pažangos stebėjimo,
fiksavimo ir vertinimo tvarką.

V SKYRIUS
 VERTINIMAS BAIGUS PROGRAMĄ

 
47.  Mokymosi  rezultatams apibendrinti  taikomas apibendrinamasis  vertinimas (pažymys  arba

įskaita).
48. Mokiniui, atleistam pagal gydytojo rekomendaciją nuo kūno kultūros pamokų, trimestrų ar

metinių pažymių stulpelyje rašoma „atleista.“.
49. Trimestrų ir metinių įvertinimai pasiekimų apskaitos dokumentuose fiksuojami pažymiais

arba rašoma „įskaityta", „neįskaityta" (neįskaityta, kai mokinys yra praleidęs 2/3 trimestro pamokų ir
neatsiskaitęs  už  privalomojo  dalyko  programą ar  programos  dalį  (trimestro  kursą)  ir  jeigu  mokinio
pasiekimai nėra įvertinti.

50. Trimestro pažymiai mokiniams vedami iš to trimestro pažymių aritmetinio vidurkio, mokinio
naudai. 

51. Metinis įvertinimas vedamas atsižvelgiant į mokinio daromą pažangą: 
      51.1. metinis įvertinimas vedamas iš I, II ir III trimestro pažymių vidurkio.

52.  Mokinių  mokymosi  pasiekimų  įsivertinimą  dalykų  mokytojai  organizuoja  paskutinę  III
trimestro (mokslo metų) pamoką;

52.1. įsivertinimo technikas ir būdus mokytojai aptaria metodinėse grupėse; 
52.2.  mokiniai  per  paskutinę  III  trimestro  (mokslo  metų)  pamoką,  analizuoja  mokymąsi,

padarytą pažangą, su mokytoju aptaria sėkmes ir nesėkmes, planuoja tolesnį mokymąsi;
52.3. mokytojai apibendrina informaciją apie mokinio, klasės pasiekimus bei padarytą pažangą

ir, jei  reikalinga, koreguoja ugdymo procesą. 
53.  5,  6,  7,  9  klasių  mokinių,  turinčių  dalykų  nepatenkinamus  metinius  įvertinimus  ir

neatsiskaičiusių  už papildomus darbus bei pateikusių tėvų prašymą , nutarimą dėl  kėlimo į aukštesnę
klasę priima mokyklos direktorius. 

54. 4, 10 klasių mokiniai, turintys dalykų nepatenkinamus metinius įvertinimus, savarankiškai
atsiskaito mokytojui už papildomus darbus. 

55. Pradinio ir pagrindinio ugdymo baigiamųjų klasių mokiniai (4, 10 klasių) turintys dalykų
nepatenkinamus metinius įvertinimus  ir neatsiskaitę už papildomus darbus, paliekami kartoti kurso.

56.  Metodinėse  grupėse  mokytojai  analizuoja  kontrolinių  ir  bandomųjų  pagrindinio  ugdymo
pasiekimų darbus, I, II ,III trimestro ir metinio. standartizuotų testų mokymosi pasiekimų rezultatus.
Priima sprendimus dėl mokymo metodų ir strategijų, mokymosi užduočių, šaltinių tinkamumo, išteklių
panaudojimo veiksmingumo, ugdymo tikslų realumo.

57.  Užsienio  kalbų (1-osios  – anglų,  2-osios  – rusų)  mokinių  pasiekimai  nustatomi  baigiant
pagrindinio ugdymo programą pagal Europos Tarybos kalbos mokėjimo lygius.
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VI SKYRIUS.
SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

58.  Mokinio,  kuris  mokosi  pagal  individualizuotą,  specialiųjų  poreikių  mokiniui  pritaikytą
Bendrąją programą ar specialiojo pradinio ugdymo programą, mokymosi  pasiekimai vertinami pagal
šiose programose numatytus pasiekimus.

59. Specialiųjų poreikių vaikų vertinimo kriterijai  aptariami  su mokiniu,  jo tėvais  (globėjais,
rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, susitariama, kokiais aspektais bus pritaikomas
mokinio  pasiekimų  vertinimas  ir  pa(si)tikrinimų  būdai,  kaip  jie  derės  su  Bendrosiose  programose
numatytais pasiekimų lygiais.

60. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus taikomas formalusis  ir neformalusis  vertinimas.
Pradinių  klasių  mokinių  pažanga  ir  pasiekimai  pažymiais  nevertinami,  padaryta  arba  nepadaryta
pažanga fiksuojama atitinkamoje e-dienyno skiltyje įrašant “p.p.” arba “n.p.”.

61.  Vaiko  rezultatas  lyginamas  su  tikslais,  kuriuos  buvo  stengiamasi  pasiekti.  Vertinant
nustatoma, ar pasikeitė mokinio situacija, ar tai,  kas buvo daroma, lėmė pokyčius. Mokinio žinias ir
įgūdžius vertina mokytojas, atsižvelgdamas į tikslus, suformuluotus individualioje ugdymo programoje.
Dirbant pagal individualią ugdymo programą, būtina įvertinti,  ar pasiekti trumpalaikiai tikslai.  Viena
pasiekta pakopa, lemia kitos pakopos rezultatus ir tolesnę veikimo kryptį. Mokiniui, dirbančiam pagal
individualią ugdymo programą, reikės ilgesnio laiko ilgalaikiams tikslams pasiekti, tačiau jų siekdamas
mokinys turi galimybę gauti aukščiausią įvertinimą pagal tą pačią sistemą, pagal kurią vertinami visi kiti
mokiniai.  Mokinių pasiekimų lygmenį  rodo ne įvertinimo balai,  bet programos tikslai (  tą patį  balą
gavusio asmens pasiekimai bus kitokie).

62.  Specialiųjų  poreikių  mokinių  ugdymo(si)  pažanga  ir  pasiekimai  fiksuojami  e.  dienyne,
sąsiuviniuose,  individualiai  mokytojo  pasirinkta  forma,  mokinių  aplankuose,  mokinio  individualios
pažangos stebėjimo lapuose ir kt. pagal metodinės tarybos patvirtintą mokinių individualios pažangos
stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo tvarką.

63. Mokinio ugdymosi pažanga, pasiekti rezultatai ar mokymosi sunkumai, kliūtys su kuriomis
susiduriama aptariami mokyklos VGK ne rečiau 2-3 kartus per metus.

64. Vertinant mokinių, turinčių specialiųjų mokymosi poreikių pasiekimus, būtina atsižvelgti  į
mokinio negalės prigimtį.

VII SKYRIUS.
 TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO TVARKA

65. Tėvai apie mokinių pasiekimų vertinimą ir (ne)daromą pažangą informuojami individualiai,
darant įrašus elektroniniame dienyne, tėvų susirinkimų metu ir kita mokytojo pasirinkta forma ne rečiau
kaip 2–3 kartus per metus.  

66.  Atsiradus mokymosi  problemoms,  tėvai  (globėjai,  rūpintojai)  apie  mokymosi  pasiekimus
informuojami įvairiais būdais: skambinant, individualiai kalbantis, rašant laiškus, lankantis namuose.

67. Mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) pageidaujant, gali būti peržiūrėti pasiekimų
įvertinimai:

67.1. mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) žodžiu kreipiasi į dalyko mokytoją;
67.2. neišsprendus problemos, raštu kreipiasi į administraciją.
68.  Mokytojai,  pastebėję  mokinio  žinių,  supratimo  ir  gebėjimo  spragų  arba  įvertinę  mokinį

nepatenkinamai du, tris kartus iš eilės, turi apie tai patys informuoti mokinio tėvus  žodžiu arba raštu. 
69. Mokykloje kartą per mokslo metus organizuojamos „Atvirų durų“ dienos, kuriose tėvai turi

galimybę susitikti su vaiką mokančiais mokytojais, klasės auklėtoju. 
70.  Klasių auklėtojai  ne rečiau kaip kartą per trimestrą  organizuoja tėvų susirinkimus.  Esant

būtinybei, į juos kviečia dalykų mokytojus.
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VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

71. Mokiniai, jų tėvai (globėjai), dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo ir atitikties bendrosiose
programose numatytiems pasiekimams, kreipiasi į mokytoją, klasės vadovą,  mokyklos administraciją.

72.  Mokinio  pasiekimus  pagal  užsienio  mokykloje  išeitą  ugdymo programą vertina  mokykla
pagal nustatytą tvarką (ugdymo plano sudėtinė dalis). 

73. Mokinių, mokomų namuose, mokymosi pasiekimai vertinami vadovaujantis „Mokinių mo-
kymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu“, pa-
tvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 1405. 

74.  Mokinių  pažangos  ir  pasiekimų  vertinimo  ugdymo  procese  tvarka  gali  būti  keičiama,
atsižvelgiant į ugdymo proceso pokyčius ir pakeistus jį reglamentuojančius dokumentus.
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