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KUPIŠKIO R. SUBAČIAUS GIMNAZIJA 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinamo tvarkos aprašas (toliau — Tvarka) 

parengtas vadovaujantis Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 

„Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, Vidurinio ugdymo  

bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 

m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 „Dėl Vidurinio ugdymo  bendrųjų programų patvirtinimo“,  

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) „Dėl 
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“,  Pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“. 

2. Tvarkoje aptariami vertinimo tikslai ir uždaviniai, bendrieji vertinimo principai ir 

nuostatos, vertinimas ugdymo procese ir baigus programą, įvertinimų fiksavimas, informavimas. 

3. Tvarkoje vartojamos sąvokos: 

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 – 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, jo pasiekimus ir daromą pažangą (žinias, supratimą, gebėjimus ir 

nuostatas). 

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 vertinimas – nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu, kurio metu 

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.  

Apibendrinamasis vertinimas – vertinimas, naudojamas baigus programą, kursą, 

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

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

lyginami mokinio pasiekimai. 

Vertinimo būdai ( klasifikuojama pagal vertinimo bei įvertinimo pobūdį): 
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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 neužrašomas arba fiksuojamas mokytojo pasirinkta 

forma (ženklais,  simboliais, individualiomis pastabomis ir kt.).  

Kaupiamasis vertinimas – tai informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir 

pasiekimus kaupimas. 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tikslai:  

4.1. padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei, puoselėti kiekvieno mokinio 

prigimtines dvasines, intelektines, fizines galias, padėti atsiskleisti jo individualybei;  

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

4.3. nustatyti mokytojo, gimnazijos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. 

5. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo uždaviniai: 

5.1. padėti mokiniui pažinti save, įsivertinti savo pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi 

tikslus;  

5.2. padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir 

spragas, diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus;  

5.3. suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymosi pažangą 

bei rezultatus, stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos;  

5.4. nustatyti gimnazijai savo darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, suteikti 

mokinių poreikius atliepiančią pagalbą.  

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

 

6. Vertinimas grindžiamas amžiaus tarpsnių psichologiniais ypatumais, individualiais 

mokinio poreikiais.  

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

supratimas, bendrieji ir dalyko gebėjimai.  

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

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

9. Vertinama individuali kiekvieno mokinio pažanga, vengiama lyginti mokinių 

pasiekimus tarpusavyje.  

10. Vertinimo principai: atvirumas ir skaidrumas, pozityvumas ir konstruktyvumas, 

objektyvumas ir veiksmingumas, informatyvumas.  

 

II SKYRIUS 

VERTINIMAS UGDYMO PROCESE IR BAIGUS PROGRAMĄ 

 

11. Mokytojas, remdamasis Bendrosiomis programomis, planuoja vertinimą 

atsižvelgdamas į mokinių pasiekimus ir pažangą. Mokytojas numato vertinimą privalomų dalykų 

ilgalaikiuose planuose, pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių planuose. 

12. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas grindžiamas aiškiais, mokiniams 

suprantamais kriterijais. Mokiniams, mokomiems pagal pritaikytas ar individualizuotas bendrąsias 

programas, taikomi tie patys pažangos ir pasiekimų vertinimo kriterijai.  

13. Mokytojas per pirmąją savo dalyko pamoką rugsėjo mėn. mokinius supažindina su 

mokymosi pasiekimų, pažangos informacijos kaupimo ir fiksavimo principais.   
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PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIS UGDYMAS 

 

14. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus taikomas formuojamasis (žodžiu ir raštu), 

diagnostinis ir apibendrinamasis vertinimas (aprašas). Pradinių klasių mokinių pažanga ir 

pasiekimai pažymiais nevertinami.  

15. Formuojamasis vertinimas atliekamas nuolat vertinant mokinius ugdymo proceso 

metu, teikiant mokiniui informaciją (dažniausiai žodžiu, o prireikus ir raštu, t.y. parašant 

komentarą) apie jo mokymosi eigą, esamus pasiekimus ar nesėkmes. 

16. Diagnostinis vertinimas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus 

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

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

pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti tolesnio mokymosi galimybes. Diagnostiniai darbai 

(kontroliniai, testai, diktantai, praktinės, kūrybinės užduotys, projektiniai darbai) vertinami trumpais 

komentarais, nenaudojami pažymių pakaitalai. Mokytojai vertinimo informaciją kaupia mokinių 

vertinimo aplankuose, pasiekimų knygelėse. Informacija apie mokymosi rezultatus mokiniams ir 

tėvams (globėjams) teikiama trumpais komentarais, lygiai nenurodomi. 

17. Apibendrinamasis vertinimas atliekamas ugdymo laikotarpio ir pradinio ugdymo 

programos pabaigoje. Pusmečio ar mokslo metų mokinių pasiekimai apibendrinami vertinant 

mokinio padarytą pažangą, orientuojantis į Bendrojoje programoje aprašytus mokinių pasiekimų 

lygių požymius, ir įrašomi: 

17.1. pradinio ugdymo elektroniniame dienyne. Mokinių mokymosi pasiekimų 

apskaitos suvestinės atitinkamose skiltyse įrašomas ugdymo dalykų apibendrintas mokinio 

pasiekimų lygis (patenkinamas - Pt, pagrindinis - P, aukštesnysis - A). Mokiniui nepasiekus 

patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“ - N. Dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi 

atitinkamoje dienyno skiltyje, nurodoma padaryta arba nepadaryta pažanga: „pp“ arba „np“; 

18. Mokiniui,  besimokančiam pagal pradinio ugdymo programą, II pusmečio 

mokymosi pasiekimų įvertinimas laikomas metiniu. 

19. Metų pabaigoje atliekamas apibendrinamasis vertinimas – mokinių žinios ir 

supratimas, gebėjimai ir nuostatos pateikiami aprašomuoju būdu, nurodant, kuriuos iš pradinio 

ugdymo bendrojoje programoje suformuluotų lūkesčių mokinys jau yra pasiekęs, ir ko reikia siekti 

toliau. 

20. Baigus pradinio ugdymo programą rengiamas pradinio ugdymo programos 

baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIS IR VIDURINIS UGDYMAS 

 

21. Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, 

pažanga ir pasiekimai vertinami taikant 10 balų vertinimo sistemą. Pagal Bendrosiose programose 

pateiktus apibendrintus kokybinius mokinių žinių, supratimo ir gebėjimų vertinimo aprašus 

numatomi mokinių pasiekimų vertinimo kriterijai. Vertinimo kriterijai aptariami su mokiniais. 

Patenkinamas lygis, įvertinant pažymiu, atitinka 4 - 5, pagrindinis – 6 - 8, aukštesnysis – 9 - 10. 

22. Pradedančiam mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą mokiniui (5 klasė) 

skiriamas  trijų mėnesių adaptacinis laikotarpis: 

22.1. pirmąjį pagrindinio ugdymo programos mėnesį mokinių pasiekimai kontroliniais 

darbais netikrinami. Norėdami išsiaiškinti mokinių ugdymo(si) pasiekimus, mokytojai taiko 

individualius mokinių pažinimo metodus, pažymiai nerašomi;  

22.2. antrąjį ir trečiąjį mėnesius mokinių pažanga ir pasiekimai jau vertinami 

pažymiais, tačiau nepatenkinami pažymiai nerašomi;  

22.3. kai mokinių pažanga ir pasiekimai neatitinka patenkinamo lygio, mokinių 

pasiekimai apibūdinami aprašuose, su kuriais pasirašytinai supažindinami mokinių tėvai (globėjai).  
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23. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas ugdymo procese grindžiamas jų 

mokymosi eigos stebėjimu. Laiku teikiama informacija (komentarai žodžiu ir raštu, t.y. 

formuojamasis vertinimas) apie tai, kas padaryta gerai, ką reikia patobulinti, kaip tai atlikti, kad 

būtų pasiekti mokymosi uždaviniai pagal sutartus kriterijus. 

23.1. Pažymiu įvertinami mokinių pasiekimai baigus dalyko programos temą, skyrių, 

kitą užbaigtą programos dalį (diagnostinis vertinimas). Pažymiu vertinamos kontrolinės užduotys, 

savarankiški, kūrybiniai, projektiniai, laboratoriniai ir kiti darbai, kai mokiniai parodo Bendrosiose 

programose aprašytas apibendrintas kokybines mokinių žinias, supratimą ir gebėjimus.  

23.2. Kontroliniai darbai – pamokos trukmės, rašomi baigus temą, skyrių. Atliekant 

kontrolinius darbus vertinamos išeitos temos, tam tikro skyriaus, kurso dalies žinios. Mokiniai apie 

numatomus kontrolinius darbus informuojami iš anksto (ne vėliau kaip prieš savaitę laiko). Prieš 

darbą mokiniai supažindinami su vertinimo tvarka (ji gali būti nurodoma prie kontrolinio darbo 

užduočių). Kontrolinius darbus privalo parašyti visi mokiniai. Nerašiusiam kontrolinio darbo 

mokiniui suteikiama galimybė atsiskaityti per 2 savaites (nuo kontrolinio darbo arba nuo atvykimo į 

mokyklą dienos) laisvu nuo pamokų metu susitarus su mokytoju. Jeigu mokinys nerašė kontrolinio 

darbo be pateisinamos priežasties, parašius jį gautas pažymys mažinamas 1 balu. Nerašiusio 

kontrolinio darbo mokinio žinios vertinamos „1“ (vienetu). Kontroliniai darbai įvertinami ne vėliau 

kaip per 2 savaites nuo parašymo dienos. Siekusio gauti neleistiną pagalbą, pasinaudojusio 

draudžiamomis priemonėmis, nevykdžiusio mokytojo nurodymų ar kitaip kontrolinio darbo tvarką 

šiurkščiai pažeidusio mokinio darbas vertinamas nepatenkinamai. 

23.3. Savarankiški darbai (iki 30 min. trukmės) gali būti atliekami bet kuriuo 

mokomojo proceso metu, nebūtinai informavus mokinius iš anksto, leidžiant naudotis apibrėžtais 

informaciniais šaltiniais. Jo metu mokiniai atlieka mokytojo pateiktas užduotis iš jau išmoktų ar 

naujai išdėstytų temų. Patikrinimas gali vykti pasirinktinai (vertinami ne visų mokinių darbai). 

Darbai turi būti grąžinami kitos pamokos metu. 

23.4. Laboratoriniai, tiriamieji, praktikos darbai trunka ne mažiau kaip 35 min., jų metu 

praktiškai atliekami bandymai (tyrimai, darbai), užrašomi rezultatai, išvados. Laboratoriniai, 

tiriamieji, praktikos darbai (numatyti planuose) vertinami ne tik už gautus ir apdorotus bandymų 

duomenis, išvadas, bet ir atsižvelgiant į kiekvieno mokinio individualias veiklas darbo metu. Darbų 

įvertinimai paskelbiami per savaitę laiko. Mokinys, neatlikęs darbo, atsiskaityti neprivalo. 

23.5. Rašomieji darbai (rašinys, interpretacija, kūrybinis darbas ir kt.) rašomi 1-2 

pamokas, apie juos pranešama iš anksto (ne vėliau kaip prieš savaitę laiko). Darbai grąžinami ir 

įvertinimai paskelbiami per 2 savaites nuo rašymo dienos. Nerašiusiam darbo dėl pateisinamos 

priežasties mokiniui suteikiama galimybė atsiskaityti per 2 savaites (nuo rašomojo darbo arba nuo 

atvykimo į mokyklą dienos) laisvu nuo pamokų metu susitarus su mokytoju. Neparašiusio rašomojo 

darbo mokinio žinios įvertinamos „1“ (vienetu). 

23.6. Apklausa (žodžiu ar raštu, individuali, kelių mokinių ar visų) organizuojama iš 1 – 

2  pamokų temų. Iš anksto mokiniai apie apklausą neinformuojami. Apklausos (gali būti kelių 

apklausų) rezultatai vertinami pažymiu, kuris įrašomas į dienyną. Mokytojas turi teisę sekančią 

pamoką kviesti atsakinėti mokinį, praleidusį pamoką be priežasties, ir įvertinti jo žinias.  

23.7. Trumpalaikiai projektiniai darbai parengiami iš vienos temos, bet gali būti ir 

integruoti. Apie juos mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. Trumpalaikį projektinį 

darbą gali atlikti 1 mokinys arba grupelės po 2-4 mokinius. Galutinis įvertinimas susideda iš 

įvertinimų: už atsakymą į temą ar pateiktą medžiagą, už darbo pristatymą, už darbo estetiškumą, už 

atsakymus į papildomus 2-3 klausimus iš temos, pateiktus mokytojo ar mokinių Atliekant grupinį 

projektinį darbą, skelbiamas bendras įvertinamas grupei, vėliau, remiantis mokytojo pastebėjimais 

ir atsižvelgiant į mokinių refleksiją  apie kiekvieno nario indėlį, įvertinamas kiekvienas mokinys 

(įvertinimų vidurkis – pažymys už grupės darbą). 

24. Mokinių aktyvumas, savarankiškumas, kūrybiškumas, pastangos atliekant 

užduotis pamokų metu ir namuose gali būti vertinami kaupiamaisiais balais, ženklais ar pažymiais;  

surinkus nustatytą jų skaičių, atitinkamas pažymys įrašomas į el. dienyną. 
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25. Pusmečio pažymys – visų pažymių aritmetinis vidurkis; jeigu jis nėra aiškus, 

atsižvelgiama į kontrolinių (rašomųjų, praktikos) darbų įvertinimus. 

26. Jei mokinys per visą ugdymo laikotarpį (pvz.,  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“ 

27. Mokinių pasirenkamų dalykų ir dalykų modulių žinios ir gebėjimai vertinami 

įrašu ,,įskaityta“.  

28. Mokant pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas dorinio ugdymo 

pasiekimai pažymiais nevertinami, rašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Kad gautų įskaitą, 

mokinys privalo per pusmetį atlikti dvi (tris) užduotis. Nevertinama nuomonė, požiūris, vertybinės 

nuostatos, atsakymai į anketos klausimus, pasidalijimas emociniu patyrimu. 

29. Pažymiais nevertinami žmogaus saugos, specialiosios medicininės fizinio 

pajėgumo grupės mokinių kūno kultūros pasiekimai, rašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“.  

Vertinamos moksleivių pastangos, darbas pamokose, asmeninė pažanga ir lankomumas. 

30. Kūno kultūra vertinama pažymiu. Vertinamos mokinių pastangos, darbas 

pamokose, asmeninė pažanga ir lankomumas. Mokiniui, pagal gydytojo pažymą atleistam nuo kūno 

kultūros pamokų, trimestro (pusmečio) ar metinių pažymių stulpelyje rašoma „atl”. 

31. Mokiniams pusmečių viduryje išvedami signaliniai pažymiai. Su jais pasirašytinai 

supažindinami mokinių tėvai (globėjai). 

32. Mokymosi rezultatams apibendrinti taikomas apibendrinamasis vertinimas 

(pasiekimų patikrinimai, įskaitos, egzaminai). Pagrindinis ugdymas baigiamas pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimu, o vidurinis – brandos egzaminais. 

 

III SKYRIUS 

TĖVŲ (GLOBĖJŲ) INFORMAVIMO TVARKA 

 

33. Informacija apie mokinio pasiekimus, lankomumą tėvams (globėjams, 

rūpintojams) pateikiama elektroniniame dienyne. Tėvams pageidaujant, klasės auklėtojas popierinį 

šios informacijos variantą pateikia ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5 d. 

34. Kiekvieno mėnesio paskutinę savaitę, tėvams pageidaujant, mokytojai teikia 

individualias konsultacijas, kurių metu aptaria mokymosi pasiekimus ir pažangą su mokiniais ir jų 

tėvais. 

35. Adaptacinio laikotarpio pabaigoje 5-os klasės mokinių pasiekimai apibūdinami 

aprašuose, su kuriais pasirašytinai supažindinami mokinių tėvai (globėjai). 

36. Klasių auklėtojai reguliariai organizuoja mokinių pasiekimų aptarimus su tėvais 

(klasių tėvų susirinkimus du tris kartus per metus). 

37. Kartą per mokslo metus gimnazijoje organizuojama diena tėvams, kurios metu jie 

gali lankytis pamokose, bendrauti su vaikui dėstančiais mokytojais, klasių auklėtojais, pateikti 

klausimus, pasiūlymus gimnazijos administracijai. 

38. Administracija kartą per mokslo metus IV kl. mokiniams ir jų tėvams (globėjams, 

rūpintojams) (jei yra būtinybė ir III kl.) organizuoja susirinkimą, kuriame juos supažindina su 

brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, egzaminų tvarkaraščiu. 

 

 

 

Parengė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui    Aušra Tvarijonienė  


