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ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS 

VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Alytaus Panemunės progimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 

parengtas vadovaujantis Bendrosiomis programomis, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 

d. įsakymu Nr. V-1309 (su vėlesniais pakeitimais), Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 metų 

balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (su vėlesniais pakeitimais), 2018–2019 mokslo metų pradinio 

ir pagrindinio ugdymo programų bendraisiais bei mokyklos ugdymo planais, Alytaus Panemunės 

progimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatais ir kitais mokyklos bendruomenės 

susitarimais. 

2. Tvarka remiamasi rengiant ir atnaujinant mokyklos veiklos dokumentus. 

3. Tvarkoje aptariami mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tikslai ir uždaviniai, bendrieji 

vertinimo principai ir nuostatos, vertinimas ugdymo procese ir baigus programą, įvertinimų 

fiksavimas, vertinimo informacijos analizė, panaudojimas, informavimas. 

4. Ši tvarka skelbiama mokyklos interneto svetainėje. 

5. Tvarkoje vartojamos šios sąvokos: 

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. 

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.  

Įsivertinimas – paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos stebėjimas, 

vertinimas ir apmąstymas, nusimatant tolesnius mokymosi žingsnius. 

Diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo išsiaiškinami mokinio pasiekimai ir tam tikru 

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

įveikti.  

Apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas – formaliai patvirtinti mokinio ugdymosi 

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



Kontrolinis darbas – mokinio žinioms ir kompetencijoms patikrinti skirtas ir formaliai 

vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 30 minučių.  

Kaupiamasis vertinimas – tai informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus 

kaupimas. 

II. MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS  

1. Tikslai 

Nustatyti mokinių pasiekimų lygį bei pažangą, išsiaiškinti kiekvieno mokinio stiprybes, 

ugdymosi poreikius ir kartu su mokiniu bei jo tėvais (globėjais, rūpintojais) priimti sprendimus dėl 

tolesnio mokymosi žingsnių, mokiniui būtinos pagalbos. 

Palaikyti mokymąsi ir teikti savalaikį atsaką (grįžtamąjį ryšį) mokiniams ir mokytojams, 

gerinant mokymo(si) proceso kokybę. 

Apibendrinti, susumuoti atskiro mokymosi laikotarpio (baigiant trimestrą (pusmetį), mokslo 

metus) ar mokymosi pagal pradinio, pagrindinio programą rezultatus ir sertifikuoti. 

Vertinti ugdymo kokybę, identifikuoti problemas ir inicijuoti reikalingus sprendimus. 

2. Nuostatos ir principai 

6. Ugdymo(si) procese svarbus formuojamasis vertinimas, grįstas mokytojo ir mokinio sąveika 

ir palaikantis mokymąsi. Mokytojas stebi mokinių mokymąsi, jų bendradarbiavimą, įsitraukimą, 

pastangas, mokymosi būdus, sunkumus ir padeda suprasti mokiniui, kas jau išmokta, ko dar reikia 

mokytis, kaip įveikti sunkumus, kokie mokymosi būdai veiksmingi. Mokiniai, konsultuojami 

mokytojo, pagal kriterijus mokosi vertinti vienas kito ir savo darbą, įsivertinti pasiekimus ir pažangą. 

7. Ugdymo procese formuojamasis vertinimas derinamas su diagnostiniu ir kaupiamuoju 

vertinimu. Vertinimo (pripažinimo) ir įsivertinimo metodai bei procedūros, vertinami ir įsivertinami 

ugdymosi rezultatai, vertinimo informacijos panaudojimas atitinka ugdymo programose keliamus 

ugdymosi tikslus ir numatytus rezultatus. Pripažįstamos mokinio savarankiškai (savaiminio 

mokymosi būdu), dalyvaujant neformaliojo švietimo programose ir kitoje veikloje įgytos 

kompetencijos.  

Formuojamojo vertinimo paskirtis – padėti mokiniui mokytis, teikti ir gauti grįžtamąjį ryšį, 

stebėti daromą pažangą, suteikti pagalbą laiku, siekiant pagerinti mokinio pasiekimus.  

Mokykla diegia individualios mokinio pažangos stebėjimo sistemą ir tam naudoja turimus 

duomenis, pavyzdžiui, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų ir kt. sukurtus stebėjimo įrankius 

arba juos kuria pati ir veiksmingai taiko.   

Individualios mokinio pažangos paskirtis – stebėti, ar mokinio įgytų kompetencijų lygis 

optimalus, atitinkantis jam keliamus tikslus ir jo individualias galias, siekius bei patirtį, ar mokinys 

nuolat ir nuosekliai išmoksta naujų ir sudėtingesnių dalykų, įgyja naujų gebėjimų, tvirtesnių 

vertybinių nuostatų; ieškoti būdų, kaip skatinti mokinio savistabą, atkaklumą, savo veiklos/mokymosi 

į(si)vertinimą ir tobulinimą. 

Individualios mokinio pažangos vertinime dalyvauja pats mokinys, jo tėvai (globėjai, 

rūpintojai), ugdantys mokytojai ir kiti švietimo specialistai. Atsižvelgiant į vertinimo informaciją, 

koreguojamas mokinio mokymasis.  

8. Vertinant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimus ir pažangą, remiamasi 

bendrosiose ugdymo programose apibrėžtais mokymosi pasiekimais arba konkrečiam mokiniui 

pritaikytoje ugdymo programoje numatytais pasiekimais. 

9. Kompetencijos, ypač nuostatų dėmuo, vertinamos ir įsivertinamos mokinių ir mokytojo 

sąveikoje, dialoguose, diskusijose, renkant ir kaupiant kokybinius kompetencijų įrodymus (mokinių 

darbai, įvertinimai, įsivertinimai, komentarai, refleksijos) vertinimo aplankuose (taip pat ir e. 

aplankuose). Mokykloje veikia individualios pažangos stebėsenos sistema. 



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, pavyzdžiai, reikalingos priemonės), kurie būtini, kad mokiniai sėkmingai įsitrauktų į 

pažintines veiklas. Vertinant faktines žinias, tikrinama, kaip mokiniai įsimena, atpažįsta, apibrėžia, 

aprašo, nusako, iliustruoja pavyzdžiais, pasirenka priemones;  

10.2. žinių taikymo gebėjimus, kurie apima įvairių situacijų supratimą ir žinių panaudojimą 

problemoms 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. 

11. Kriterijus vertinimui ugdymo(si) procese nustato mokytojai arba patys mokiniai, padedami 

mokytojo. Diagnostinių testų, tarptautinių ir nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų ir patikrinimų 

vertinimo kriterijai apibrėžiami  iš anksto, kad mokiniai su mokytojais juos galėtų aptarti ir 

išsiaiškinti. 

12. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo informacija, gaunama ugdymo procese, 

panaudojama, nustatant mokinių mokymosi poreikius, pritaikant ugdymo turinį individualiai 

mokiniui, mokinių grupei ar klasei, aptariant mokymosi pasiekimus ir pažangą su mokiniais ir jų 

tėvais (globėjais, rūpintojais).  

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

pasiekimų tyrimus, diagnostinius testus, panaudojami, informuojant tėvus (globėjus, rūpintojus) ir 

visuomenę apie bendrojo ugdymo kokybę ir rezultatus, rengiant formaliojo ir neformaliojo švietimo 

programas, kuriant mokymo(si) medžiagą, aprūpinant mokyklas priemonėmis, rengiant mokytojus ar 

tobulinant jų kvalifikaciją. 

14. Pradinio ugdymo programoje pirmoje klasėje mokantis mokytojas susipažįsta su 

priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis rekomendacijomis apie vaiko pasiekimus ir 

individualią pažangą ir užtikrina ugdymosi tęstinumą.  

15. Pradinio ugdymo procese prioritetas teikiamas mokymąsi palaikančiam vertinimui. 

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

16. Pradinio ugdymo programoje mokinių pažangai ir pasiekimams fiksuoti ir vertinimo 

informacijai pateikti naudojami komentarai, vertinimo aplankai, kuriuos, mokytojo padedami, 

mokosi sudaryti patys mokiniai, kartu mokydamiesi įsivertinti ir savo pasiekimus. Mokinių 

pasiekimai pažymiais nevertinami. 

17. Mokiniui, baigiant pradinio ugdymo programą, mokytojas parengia mokinio Pradinio 

ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašą, kuris padeda užtikrinti 

kiekvieno mokinio sėkmingą perėjimą prie mokymosi pagal pagrindinio ugdymo programą. 

18. Pagrindinio ugdymo programos dalykų mokytojai susipažįsta su kiekvieno mokinio 

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

tęstinumą.  

19. Mokinių žinių ir supratimo, žinių taikymo ir aukštesniųjų mąstymo gebėjimų vertinimo 

informacijai užrašyti naudojami pažymiai, komentarai, kaupiamieji darbai ir vertinimai. 

20. Diagnostinis vertinimas: 

20.1. skirtas išsiaiškinti, ar pasiekti mokymosi uždaviniai, kam ir kokia pagalba reikalinga, 

kokie tolesni mokymosi žingsniai. Diagnostinis vertinimas dažniausiai taikomas prieš pradedant 

naują mokymosi etapą (temą, kurso dalį ar kt.); 



20.2. remiasi mokinių stebėjimu, namų darbų ir kontrolinių užduočių rezultatais. Jis padeda 

nustatyti mokymosi stipriąsias puses bei spragas, atliekamas sistemingai, mokiniai ir jų tėvai gauna 

kokybišką grįžtamąją informaciją; 

20.3. taikomas aptinkant individualius mokinio mokymosi poreikius, pritaikant programą, 

metodus. Diagnostinio vertinimo informacija naudojama apdairiai, kad netaptų mokinių atrankos 

pagrindu; 

20.4. mokytojas, atsižvelgęs į vertinimo tikslą, parenka tinkamus diagnostinio vertinimo būdus, 

užduoties apimtį, laiką, vertinimo informacijos pateikimo mokiniams formą; 

20.5. pusmečio eigoje mokinys gali būti įvertintas ne mažiau kaip vienu kaupiamojo vertinimo 

pažymiu, pažymiai fiksuojami elektroniniame dienyne (likus ne mažiau kaip dviem savaitėms iki 

pusmečio pabaigos); 

20.6. kaupiamasis vertinimas taikomas vertinant mokinių pastangas ir veiklos veiksmingumą 

taškais, kurie konvertuojami į 10 balų sistemą pagal susitartus kriterijus. 

20.7. kaupiamojo vertinimo metu gauti taškai konvertuojami į 10 balų sistemą: 

4 taškai – 4 balai; 

5 taškai – 5 balai; 

6 taškai – 6 balai; 

7 taškai – 7 balai; 

8 taškai – 8 balai; 

9 taškai – 9 balai; 

10 taškų – 10 balų; 

20.8. su kuruojančio dalyką mokyklos vadovu raštu suderinta kaupiamojo vertinimo sistema 

mokytojas supažindina mokinius ugdymo proceso pradžioje, viešai skelbia kabinete/klasėje; 

20.9. ne mažiau kaip vieną pamoką po mokinio ligos jo pasiekimai nevertinami formaliuoju 

būdu, mokiniui teikiama pedagoginė pagalba pamokoje, siūloma lankyti konsultacijas. 

21. Pradinių klasių mokinių pasiekimai ir pažanga pažymiais nevertinami. Taikoma 

nepažyminė vertinimo sistema, pagrįsta idiografiniu vertinimo principu, kai vertinama mokinio 

individuali pažanga, ankstesni mokymosi rezultatai lyginami su esamais. Vertinimas paprastai 

atliekamas stebint, klausinėjant (žodžiu ir raštu), skiriant klasės ir namų užduotis, atliekant testus, 

rašant kontrolinius, pristatant projektus. Kaupiamasis vertinimas taikomas vertinant mokinių aktyvų 

dalyvavimą pamokoje, pagalbą draugui, sąsiuvinių tvarkingumą ir rašto kultūrą, mokėjimą 

savarankiškai susirasti ir pasinaudoti informacija įvairiuose šaltiniuose, aktyvų dalyvavimą įvairiuose 

projektuose, knygų skaitymą. Informacija apie mokymosi rezultatus (kontrolinių, testų ir kitų 

užduočių atlikimo) mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikiama elektroniniame 

klasės dienyne. Mokinio pasiekimams ir pažangai fiksuoti naudojami ir kiti mokytojo pasirinkti 

vertinimo informacijos kaupimo būdai ir formos.  

Apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas atliekamas ugdymo laikotarpio ir pradinio ugdymo 

programos pabaigoje. Pusmečio mokinių pasiekimai apibendrinami vertinant mokinio padarytą 

pažangą, orientuojantis į BP aprašytus mokinių pasiekimų lygių požymius, ir įrašomas ugdymo 

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

nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma ,,nepatenkinamas“.  

Vertinant mokinių dorinio ugdymo pasiekimus, nurodoma padaryta ar nepadaryta pažanga: ,,p. 

p.“ arba ,,n. p.“.  

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal individualizuotą programą, bei 

specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta ar nepadaryta pažanga 

fiksuojama įrašant ,,p. p.“ arba ,,n. p.“. 

22. Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal BP nusakytus požymius ir kriterijus, 

mokytojo individualią vertinimo metodiką.  

23. Adaptacinis laikotarpis: 



23.1. pirmosios dvi rugsėjo mėnesio savaitės skiriamos 6–8 klasių mokinių adaptacijai, 

adaptacijos metu taikomas formuojamasis ir kaupiamasis vertinimas. Aptarus mokytojų metodinėse 

grupėse, išaiškinus mokiniams kaupiamojo vertinimo ir jo konvertavimo į pažymius metodiką, šis 

vertinimas taikomas pamokose per visus mokslo metus; 

23.2. adaptaciniu laikotarpiu (rugsėjo mėn.) 5 klasės mokiniai pažymiais/įskaita nevertinami, 

mokinių pasiekimai netikrinami kontroliniais darbais, informacija apie mokinių pasiekimus ir 

pažangą teikiama kitais mokytojo pasirinktais būdais; 

23.3. naujai į mokyklą priimtiems mokiniams vieną mėnesį nerašomi nepatenkinami 

įvertinimai, šių mokinių pasiekimai netikrinami kontroliniais darbais. 

24. Mokymo dalykų vertinimas:  

24.1. visų dalykų, išskyrus dorinį ugdymą ir modulius, 5–8 klasių mokinių pasiekimai vertinami 

10 balų sistema: 10 – puikiai, 9 – labai gerai, 8 – gerai, 7 – pakankamai gerai, 6 – vidutiniškai, 5 – 

patenkinamai, 4 – pakankamai patenkinamai, 3 – nepatenkinamai, 2 – blogai, 1 – labai blogai; 

24.2. mokinių pasiekimai ir pažanga mokantis dorinio ugdymo ir dalykų modulių vertinami 

įrašu ,,įskaityta“ arba ,,neįskaityta“, dalyko modulio įvertinimai įskaitomi į to dalyko programos 

pasiekimų vertinimą. 

24.3. mokinių, dalyvavusių tarptautinio mobilumo (judumo) mainų programose, mokymosi 

pasiekimai įskaitomi neorganizuojant atsiskaitymų; 

24.4. įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir 

mokyklos direktoriaus įsakymą; 

24.5. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros 

pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“.  

24.6. integruotai ugdomų bendrojo ugdymo klasėse mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, vertinimas individualizuojamas. 

25. Mokinių pasiekimų ir pažangos įvertinimai, gauti pamokoje, į 1–8 klasių elektroninius 

klasių dienynus surašomi vertinimo dieną. 

26. Baigus dalyko programos temą, skyrių, kitą užbaigtą programos dalį, rekomenduojama 

rašyti kontrolinį ar kitą atsiskaitomąjį darbą. 

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

27.1. kontrolinis darbas skiriamas baigus didesnės apimties temą, atlikimo laiką derina klasėje 

dirbantys mokytojai; 

27.2. eksperimentiniai (laboratoriniai, praktikos) darbai ugdo mokinių praktinius gebėjimus. 

Mokinys, naudodamasis duotomis priemonėmis, turi išspręsti iškeltą problemą (išmatuoti, 

apskaičiuoti, įvertinti, palyginti, sisteminti, braižyti brėžinius, formuluoti išvadas); 

27.3. apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. Mokiniams turi 

būti aišku, ką jie turi mokėti, ką pasiekti ir kaip bus vertinama. Prieš vykdant kontrolinį darbą, esant 

galimybei, skiriamas laikas išeitai medžiagai pakartoti, įtvirtinti;  

27.4. kontrolinio darbo užduotys parenkamos įvairios, kad kiekvienas mokinys galėtų atlikti 

paprastesnes užduotis ir gauti teigiamą įvertinimą. Rekomenduojama užduotis pateikti taip, kad būtų 

nurodytas kiekvienos užduoties ar klausimo įvertinimas taškais. Mokiniams turi būti žinoma taškų 

konvertavimo į dešimtbalę vertinimo sistemą metodika. 

Įvertinant atliktas užduotis, rekomenduojama vadovautis šia schema:  

Teisingų atsakymų apimtis Balai (pažymiai) 

90–100 proc. 10 

80–89 proc. 9 

70–79 proc. 8 

60–69 proc. 7 

45–59 proc. 6 

35–44 proc. 5 

25–34 proc. 4 



Teisingų atsakymų apimtis Balai (pažymiai) 

17–24 proc. 3 

10–16 proc. 2 

0–9 proc. 1 

27.5. mokiniams per dieną gali būti skiriama ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. 

Nerekomenduojama kontrolinių darbų rašyti pirmadieniais ir penktadieniais; 

27.6. kontroliniai darbai neorganizuojami pirmą mokymosi dieną po atostogų ar šventinių dienų 

bei paskutinę pusmečio savaitę (išskyrus 1–4 kl.);  

27.7. kontroliniai darbai ištaisomi per savaitę, jų rezultatai surašomi į elektroninį klasės 

dienyną. Kontrolinį darbą, pageidaujant mokiniams, privaloma perrašyti, jei daugiau kaip 50 proc. 

mokinių už jį gavo nepatenkinamą įvertinimą;  

27.8. kontrolinių darbų rezultatai aptariami klasėje, numatomi būdai mokymosi spragoms 

šalinti; 

27.9. mokiniai, nerašę kontrolinio darbo, ne dėl ligos praleidę pamokas, atsiskaito sutartu, 

patogiu mokytojui ir mokiniui laiku, bet ne vėliau kaip per dvi savaites. Įvertinimas fiksuojamas 

atsiskaitymo dieną. Jei mokinys neatsiskaito, įrašomas vertinimas „1“ arba ,,neįsk.“. 

28. Pasiekimų pusmečių ir metinis įvertinimas: 

28.1. mokinio pasiekimų ir pažangos pusmečio įvertinimas išvedamas apskaičiuojant aritmetinį 

visų mokinio pasiekimų įvertinimų vidurkį, pažymį apvalinant į didesniojo pusę, kai po kablelio yra 

„5“ir daugiau bei į mažesnę pusę, kai po kablelio yra „4“ ir mažiau; 

28.2. metinis įvertinimas mokiniui, besimokančiam pagal pradinio ugdymo programą, II 

pusmečio mokymosi pasiekimų įvertinimas laikomas metiniu. Jei pasibaigus ugdymo procesui skirtos 

užduotys suteikia mokiniui, kurio mokymosi pasiekimai mokantis pagal dalyko programą fiksuoti 

nepatenkinamu metiniu įvertinimu, galimybę pasiekti ne žemesnį kaip patenkinamas mokymosi 

pasiekimų lygį, nustatytą bendrosiose programose, tai papildomo darbo įvertinimas laikomas metiniu; 

28.3. mokinio, besimokančio pagal pagrindinio ugdymo programą, pasiekimai įvertinami: 

28.3.1. I ir II pusmečiuose pažangaus mokinio mokymosi pasiekimų metinis įvertinimas – 

pusmečių įvertinimų aritmetinis vidurkis; 

28.3.2. jeigu mokinio I pusmečio įvertinimas 1–3 balai arba „neįskaityta“, o II pusmečio 

įvertinimas 5–10 balai arba „įskaityta“, metinis įvertinimas – patenkinamas (4–6 balai) arba 

,,įskaityta“ (atsižvelgiama į padarytą pažangą);  

28.3.3. jeigu mokinio I pusmečio įvertinimas 3 balai, o II pusmečio įvertinimas 4 balai, metinis 

įvertinimas – pakankamai patenkinamas (4 balai); 

28.3.4. jeigu mokinio I pusmečio pasiekimų įvertinimas 4–6 balai arba „įskaityta“, o II 

pusmečio įvertinimas 1–3 balai arba „neįskaityta“, metinis įvertinimas – nepatenkinamas (3 balai arba 

,,neįskaityta“); 

28.3.5. jeigu mokinio I pusmečio įvertinimas 1–2 balai, o II pusmečio įvertinimas 4 balai, 

metinis įvertinimas – nepatenkinamas (3 balai); 

28.3.6. jeigu mokinio viename pusmetyje įvertinimas ,,atleista“, kitame – pažymys/įskaita, 

metinis įvertinimas – pažymys/įskaita. 

29. Jeigu mokinys:  

29.1. neatliko mokyklos numatytos vertinimo užduoties (kontrolinio darbo ar kt.), mokykla 

numato laiką, per kurį jis turi atsiskaityti, ir suteikia reikiamą mokymosi pagalbą, iki mokiniui 

atsiskaitant. Jeigu mokinys ugdymo laikotarpiu per mokyklos numatytą laiką neatsiskaitė ir 

nepademonstravo pasiekimų, numatytų Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, jo pasiekimai 

prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“;  

          29.2. neatliko mokyklos numatytu laiku vertinimo užduočių (kontrolinių darbų ir kt.) dėl 

svarbių, mokyklos vadovo pateisintų priežasčių (pavyzdžiui, ligos), ugdymo laikotarpio pabaigoje 



fiksuojamas įrašas „atleista“. Tokiais atvejais mokiniams, sugrįžusiems į ugdymo procesą,  turi būti 

suteikta reikiama mokymosi pagalba.   

 30. Mokykla dalyvauja Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime, mokinio pasiekimų 

rezultatai neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio (trimestro, pusmečio) įvertinimą.   

 

1. Planavimas, informacijos fiksavimas ir analizė 
 

31. Vertinimas planuojamas kartu su ugdymo procesu. Mokomųjų dalykų ilgalaikiuose 

planuose, kurie aptarti ir suderinti mokytojų metodinėse grupėse ir su kuruojančiu direktoriaus 

pavaduotoju ugdymui, mokytojai numato, kada ir kaip bus atsiskaitoma už programos dalis. 

32. Dalykų mokytojai pamokoje skelbia mokiniams jų pasiekimų vertinimo kriterijus. 

33. Dalykų mokytojai, planuodami integruotas pamokas, integruotus projektus, suderina ir 

numato bendrus vertinimo būdus, užduotis, kriterijus. 

34. Pradėdami naują skyrių arba temą, mokytojai paskelbia mokiniams, kada, už ką, kokia 

forma reikės atsiskaityti. 

35. Mokiniams, kurie mokosi pagal pritaikytas dalykų programas, mokymosi pasiekimai ir 

pažanga vertinami pagal šioje programoje numatytus pasiekimų kriterijus.  

36. Su mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka ir metodika mokiniai supažindinami 

per pirmąsias mokomųjų dalykų pamokas. 

37. Mokinių tėvai (globėjai) su mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka supažindinami 

mokslo metų pradžioje. 

38. Vertinimo informacija fiksuojama vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo 

ugdymo programas tvarkos aprašu, Savarankiško mokymosi tvarka, Mokinių mokymo stacionarinėje 

asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012-09-26 įsakymu Nr. V-1405 „Dėl mokinių mokymo 

stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, elektroninio dienyno pildymo, Alytaus Panemunės progimnazijos mokinių pasiekimų 

ir pažangos vertinimo tvarkos aprašo nuostatomis. 

39. 1–4 klasės mokinių mokymosi pasiekimai ir pažanga fiksuojami: 

39.1. elektroniniame klasės dienyne ir kitais mokytojo pasirinktais vertinimo kaupimo būdais 

ir formomis. Pusmečio įvertinimai elektroniniame klasės dienyne nurodomi įrašant ugdymo dalykų 

apibendrintą pasiekimų lygį, dorinio ugdymo, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, 

ugdomų pagal individualizuotą programą, bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės 

mokinių – padarytą arba nepadarytą pažangą; 

39.2. informacija apie mokymosi rezultatus (kontrolinių, testų ir kitų užduočių atlikimo) 

mokiniams ir jų tėvams (globėjams) teikiama trumpais komentarais, lygiai nenurodomi, taip pat 

nenaudojami pažymių pakaitai (raidės, ženklai, simboliai ir pan.); mokantis pagal ,,Šok“ programą, 

informacija apie mokymosi rezultatus mokiniams ir jų tėvams teikiama pupų (lietuvių kalbos), riešutų 

(matematikos), gilių (pasaulio pažinimo) skaičiumi, ,,šviesoforo“ spalvomis, apibendrinimu-

diagramomis, grafikais, pagal susitarimą atitinkamu lipdukų skaičiumi už atliktą darbą, sudarant 

kaupiamųjų darbų segtuvus; 

39.3. baigus pradinio ugdymo programą, rengiamas pradinio ugdymo programos baigimo 

pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas. 

40. Pradinio ugdymo programos mokinių pasiekimai vertinami pagal tokią schemą: 

40.1. jeigu per pusmetį dalykui skirta 1 savaitinė valanda, mokinio pasiekimai vertinami ne 

mažiau kaip 3 įvertinimais (komentarais); 

40.2. jeigu 2 savaitinės valandos, – ne mažiau kaip 5 įvertinimais (komentarais); 

40.3. jeigu 3 ir daugiau savaitinės valandos, – ne mažiau kaip 7 įvertinimais (komentarais). 

41. 5 (po adaptacinio laikotarpio) – 8 klasių mokinių: 



41.1. kontrolinės užduotys, savarankiški, projektiniai, kūrybiniai, laboratoriniai ir kt. darbai, 

kai mokiniai parodo BP numatytas žinias, kompetencijas, vertinami pažymiu (dorinio ugdymo, 

modulių – įskaita), įvertinimas įrašomas į elektroninį klasės dienyną.  

41.2. 5 klasių mokinių pasiekimai ir pažanga aptariami po adaptacinio periodo, dalyvaujant 

klasių auklėtojams, dalykų ir buvusiems pradinių klasių mokytojams. 

42. Pagrindinio ugdymo programos mokinių pasiekimai vertinami pagal tokią schemą: 

42.1. mokinių pusmečio pasiekimai vertinami iš ne mažiau kaip dviejų pasiekimų  įvertinimų 

(jei mokinys nelankė dėl pateisinamos priežasties ne mažiau kaip 50 proc. pamokų); 

42.2. jeigu per pusmetį dalykui skirta 1 savaitinė valanda, mokinio pasiekimai vertinami ne 

mažiau kaip 3 įvertinimais; 

42.3. jeigu 2 savaitinės valandos, – ne mažiau kaip 5 įvertinimais; 

42.4. jeigu 3 ir daugiau savaitinės valandos, – ne mažiau kaip 7 įvertinimais. 

43. Pusmečių ir metiniai mokinių pasiekimų įvertinimai fiksuojami elektroniniame klasės 

dienyne, mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinėse. 

44. Mokinių pasiekimai: 

44.1. analizuojami ne rečiau kaip du kartus per metus bei aptariami klasės valandėlėje 

(atsakingas klasės vadovas). Ne rečiau kaip kartą per mokslo metus organizuojamas klasės mokinių 

pasiekimų aptarimas su klasėje dirbančiais mokytojais (atsakingas klasės vadovas); 

44.2. nuolat stebimi ir, esant reikalui, Vaiko gerovės komisijoje, klasės vadovų, dalyko 

mokytojų, tėvų, mokyklos vadovų pasitarimuose aptariami; 

44.3. metodinėse grupėse analizuojami diagnostinių darbų, mokinių pasiekimų pusmečių, 

metinių rezultatų pokyčiai, aptariamos pokyčių priežastys. Mokinių pusmečių bei metiniai pasiekimų 

rezultatai aptariami ir analizuojami Mokytojų tarybos posėdyje; 

44.4. remdamasi mokinių pasiekimų ir pažangos rezultatų pokyčių analize, mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimo išvadomis mokykla priima sprendimus dėl ugdymo turinio, mokymo metodų ir 

strategijų, mokymosi užduočių, šaltinių, mokinio pasiekimų vertinimo tinkamumo, išteklių 

panaudojimo veiksmingumo, ugdymo tikslų ir uždavinių realumo. 

4. Savarankiškas mokymo(si) proceso organizavimo būdas. Mokymas namie 

45. Mokinių mokymas savarankišku proceso organizavimo būdu vykdomas vadovaujantis 

Savarankiško mokymosi tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2007-08-31 įsakymu Nr. ISAK-1759, mokymas namie – vadovaujantis Mokinių mokymo 

stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012-09-26 įsakymu Nr. V-1405 „Dėl 

mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pradinio ugdymo programos 

bendruoju ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017-06-02 

įsakymu Nr. V-446, bei 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų bendraisiais ugdymo planais (toliau BUP), patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2017-06-02 įsakymu Nr. V-442, ir mokyklos 2018–2019 m. m. ugdymo planais. 

5. Informavimas 

46. Mokslo metų pradžioje dalykų mokytojai su mokiniais aptaria mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo tvarką, dalyko vertinimo metodiką, o kiekvienos pamokos pradžioje – ir 

konkrečius mokymosi uždavinius, vertinimo kriterijus, atsiskaitymo laiką. Klasių, kabinetų skelbimų 

lentoje informuojama apie taikomą dalyko vertinimo metodiką.  

47. Mokykla informuoja mokinių tėvus (globėjus) apie mokinių mokymosi pažangą ir 

pasiekimus vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu 

(2011-05-12, Nr. I-1374) ir mokyklos nustatyta tvarka. Taiko įvairius informavimo būdus (įrašai 

elektroniniame klasės dienyne, individualus pokalbis žodžiu ar telefonu, vizitai į mokinio namus, 



pranešimai-informacijos raštu, klasės ar/ir mokyklos mokinių tėvų susirinkimai, atviros dienos 

mokykloje, susitikimai su mokyklos vadovais). 

48. Pradinių klasių mokiniams pusmečio pabaigoje įrašomas ugdymo dalykų apibendrintas 

mokinio pasiekimų lygis ar nurodoma padaryta arba nepadaryta pažanga. Baigus pradinio ugdymo 

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

jis perduodamas mokyklai, kurioje mokinys mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą. 

49. 5–8 klasių mokiniams jų pasiekimų įvertinimus į elektroninį klasės dienyną surašo dalykų 

mokytojai. Mokinių pasiekimai sistemingai įvertinami baigus dalyko programos temą, skyrių 

(kontrolinės užduotys, savarankiški, projektiniai, laboratoriniai ir kt. darbai). 

50. Mokinio tėvų (globėjų) prašymu klasių auklėtojai vieną kartą per mėnesį pateikia mokinio 

pasiekimų įvertinimus popierine informacijos-dokumento versija. 

51. Mokykla ne rečiau kaip vieną kartą per mokslo metus organizuoja tėvams atvirų durų dienas 

bei susitikimus su mokyklos administracija arba tėvams sudaro sąlygas susitikti su dalykų 

mokytojais. 

52. Dalykų mokytojai tėvų (globėjų) pageidavimu gali būti kviečiami į klasių tėvų 

susirinkimus. 

6. Namų darbų skyrimas 

53. Namų darbai nėra privalomi, skiriami tikslingai, individualizuojant/diferencijuojant 

užduotis pagal mokinio galias,  siekiant padėti mokiniui geriau įsisavinti mokomąją medžiagą, ugdyti 

jo gebėjimus pritaikyti teoriją praktinių uždavinių sprendimui.  

54. Skirti mokinių namų darbai sistemingai tikrinami ir vertinami kaupiamuoju būdu. 

55. Mokiniams, lankantiems pailgintos darbo dienos grupę bei neturintiems sąlygų namų darbus 

atlikti namuose, sudaromos sąlygos atlikti namų darbus mokykloje. 

56. Namų darbai neskiriami mokinių atostogoms, prieš šventines dienas, savaitgalius bei dėl 

įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti. 

7. Lankomumo registravimo tvarka 

57. Mokinių lankomumas registruojamas elektroniniame klasės dienyne. 

58. Už kiekvieną praėjusį mėnesį klasės vadovas 

 pateikia lankomumo ataskaitą mokyklos socialiniam pedagogui (1–8 kl.). 

59. Daugiausiai be pateisinamos priežasties praleidę pamokų mokiniai kviečiami susitarti dėl 

lankomumo gerinimo į Vaiko gerovės komisijos posėdžius, dalyvaujant tėvams (globėjams). 

8. Vertinimo dalyviai ir jų vaidmuo 

60. Mokiniai kartu su dalyko mokytoju aptaria lūkesčius, pasiekimų ir pažangos vertinimo 

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

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

61. Mokinių tėvai (globėjai) įtraukiami į mokyklos bendruomenės veiklą. Jie gauna išsamią, 

laiku el. dienyne ir kitais būdais pateikiamą informaciją apie vaiko mokymosi pasiekimus ir pažangą, 

mokymosi problemas ir reikiamą pagalbą. Mokinių tėvams (globėjams) teikiama informacija apie 

pasiekimų ir pažangos vertinimo kriterijus, procedūras ir tvarką.  

62. Mokytojai:  

62.1. planuoja ir atlieka mokinių pažangos bei pasiekimų vertinimą ugdymo procese; 

62.2. apibendrina ir įvertina mokinio pasiekimus; 

62.3. vertinimo informaciją fiksuoja elektroniniame klasės dienyne; 

62.4. likus vienam mėnesiui iki pusmečių pabaigos analizuoja mokinių pasiekimų ir pažangos 

pusmečio galimus įvertinimus bei informuoja mokinius, klasių auklėtojus, dalyką kuruojantį 

mokyklos vadovą apie mokinių mokymosi sunkumus; 

62.5. remdamiesi vertinimo informacija, analizuoja ir koreguoja mokinių mokymą(-si); 



62.6. rūpinasi, kad mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, būtų laiku suteikiama reikiama 

pagalba; 

62.7. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo metodikas aptaria metodinėse grupėse, derina 

su dalyką kuruojančiu mokyklos vadovu. 

63. Mokykla: 

63.1. nustato bendrą mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos rinkimo, fiksavimo 

bei panaudojimo tvarką; 

63.2. užtikrina mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo metodikų dermę mokiniui pereinant 

iš klasės į klasę, iš vienos ugdymo pakopos į kitą, tarp paralelių klasių, atskirų dalykų. Koordinuoja 

kontrolinių užduočių apimtis ir dažnumą; 

63.3. užtikrina, kad klasių auklėtojai atliktų mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos 

I pusmečio ir praėjusių mokslo metų metinių rezultatų pokyčių analizę bei su mokiniais, dalykų 

mokytojais, mokinių tėvais (globėjais), mokyklos vadovais aptartų mokymosi pagalbos poreikį ir 

būdus;  

63.4. vertina mokyklos ir mokytojo darbo kokybę, remdamasi mokinių pasiekimais ir pažanga, 

atsižvelgdama į mokyklos kontekstą, akademinę, fizinę, emocinę, socialinę aplinką. 

________________ 

 
 


