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VILNIAUS ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemos aprašas (toliau - aprašas) parengtas, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 

V-1309 „Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu“, Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal 

bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija). 

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

vertinimas ugdymo proceso metu ir baigus programą, įvertinimų fiksavimas, vertinimo informacijos 

analizė, informavimas. 

3. Metodinės grupės nustato ir aprobuoja savo dalyko vertinimo kriterijus ir principus atitinkančius ir 

numato bendrus vertinimo būdus. 

4. Vertinimo sistemoje taikomi: 

4.1. vertinimo būdai: 

Formalusis vertinimas – taikomas vertinant žinias, įgūdžius, dalykinius bei bendruosius gebėjimus, 

nustatant pažangą. Mokinių užduotys vertinamos remiantis nustatytais vertinimo kriterijais. 

Neformalus vertinimas – jis vyksta nuolat: stebint, susidarant nuomonę, kalbantis, diskutuojant, 

jaučiant mokinių reakciją, grįžtamąjį ryšį. Vertinama mokinio asmenybės raida, jo vertybinės 
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nuostatos, bendrųjų gebėjimų plėtotė, pastangos. Šio vertinimo esmė – geranoriškas mokytojo ir 

mokinio bendradarbiavimas (linktelėjimas, pritarimas, nepritarimas, parodymas pirštu, mirktelėjimas 

ir pan.). neformaliojo vertinimo rezultatai aptariami pokalbių ir diskusijų su mokiniais, jų tėvais 

(globėjais, rūpintojais) metu, pasitelkiant mokinių darbų parodas. Neformalus vertinimas gali būti tik 

žodinis. Kiekvienas vertinimo įforminimas (aprašai, recenzijos) jau yra formalaus vertinimo išraiška. 

Kaupiamasis vertinimas – vertinimas taikomas viso ugdymo proceso metu – tai informacijos apie 

mokinio pasiekimus fiksavimas, kaupimas taškais. Kaupiamasis vertinimas vykdomas formuojamo 

vertinimo principais. Mokytojai metodinėje grupėje aptaria kaupiamojo vertinimo principus (už ką, 

kokiu dažnumu bus rašomas kaupiamasis pažymys). Galutinis mokinių veiklos rezultatas vertinamas 

pažymiu. Kaupiamojo balo vertinimą mokytojas gali naudoti (nenaudoti) savo nuožiūra. 

Kaupiamaisiais taškais mokytojo ir mokinių bendru susitarimu gali būti vertinami namų darbai, klasės 

darbas, individualūs kūrybiniai darbai, individualiai mokytojo parengtos papildomos užduotys , 

grupės darbas ir t.t. rekomenduojama atsižvelgti į mokinių pasiūlymus dėl kaupiamojo vertinimo 

kriterijų. 

Įsivertinimas – taikomas pamokos pabaigoje. Įsivertinimas gali būti taikomas kiekvieną pamoką arba 

pamokų ciklo pabaigoje. 

4.2. vertinimo tipai: 

Formuojamasis vertinimas – nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu. Formuojamojo 

vertinimo esmė – ne kontroliuoti, o padėti mokytis. Formuojamasis vertinimas padeda numatyti 

mokymosi perspektyvą, pastiprinti daromą pažangą, sudaro galimybes mokiniams ir mokytojams 

geranoriškai bendradarbiauti. Mokytojas pastebi ir pripažįsta net ir menkiausią mokinio pažangą. 

Formuojamasis vertinimas taikomas viso ugdymo proceso metu, išskyrus diagnostinio vertimo 

pamokas. Vertinimas nesiejamas su pažymiu, jo paskirtis – padrąsinti, paskatinti mokinius. 

Formuojamojo vertinimo metu taikomos šios vertinimo formos: žodinis paskatinimas, rezultatų 

aptarimas su mokiniu žodžiu, stebimos ir aptariamos jo mokymosi pastangos, motyvacija, 

gebėjimai, dalyvavimo pamokoje aktyvumas, gebėjimas dirbti komandoje, veiklos veiksmingumas. 

Diagnostinis vertinimas – taikomas baigus temą ar kurso dalį. Siekiama išsiaiškinti mokinio 

pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti tolesnio mokymosi galimybes. Siekiama suteikti pagalbą 

mokiniui įveikiant sunkumus. Mokinių pasiekimai vertinami pažymiu, simboliu, recenzija. 

Apibendrinamasis – šio vertinimo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo 

programos pabaigoje. Gimnazijoje apibendrinamasis vertinimas vykdomas 10 klasėje. Mokytojai 

savo iniciatyva apibendrinamąjį vertinimą gali taikyti 4 klasėje mokslo metų pabaigoje ar kiekvienoje 

klasėje. Mokinių pasiekimai įvertinami pažymiu (balu, simboliu). 
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Ideografinis vertinimas – taikomas įvertinant mokinio pažangą jo paties atžvilgiu. Taikant šį 

vertinimą, atsižvelgiama į mokinio pastangas ir individualius gabumus. Ideografinis vertinimas 

taikomas pradinėje Gimnazijoje bei 5 klasės I pusmetyje. 

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

5. Vertinimo tikslai: 

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

5.2. padėti mokiniui tobulėti, siekti pažangos mokymesi, plėtoti mokymosi motyvaciją; 

5.3. nustatyti mokytojo, Gimnazijos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus dėl pažangos siekimo. 

6. Vertinimo uždaviniai: 

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

pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus; 

6.2. padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti mokymosi sunkumus ir 

spragas, diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį, parinkti tinkamas darbo formas ir metodus; 

6.3. suteikti tėvams (globėjams) informaciją apie vaiko mokymąsi, stiprinti bendradarbiavimo ryšius 

tarp vaiko, tėvų (globėjų) ir Gimnazijos; 

III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

7. Vertinimo nuostatos: 

7.1. vertinimas grindžiamas amžiaus tarpsniais, psichologiniais ypatumais, individualiais mokinio 

poreikiais; 

7.2. vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios, jų taikymas, 

supratimas, dalyko gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, asmeninė pažanga, bendrieji gebėjimai. 

8. Vertinimo principai: 

8.1. tikslingumas (vertinimo metodai atitinka mokymosi turinį); 

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

kriterijai); 

8.3. objektyvumas (siekiama kuo didesnio vertinimo patikimumo, remiamasi standartais); 

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

išmoko, kur yra spragos, kaip jas ištaisyti). 

IV. VERTINIMO PLANAVIMAS 
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9. Pusmečio ir metinis vertinimas planuojamas arba koreguojamas kartu su ugdymo turinio 

planavimu, kiekvienais ateinančiais mokslo metais, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų birželio 25 

d. 

10. Metodinėse grupėse svarstomi, derinami ir aprobuojami dalyko vertinimo kriterijai, atsižvelgiant 

į Bendrųjų ugdymo programų kaitą bei nuostatas, dalyko specifiką, mokinių amžiaus grupes ir 

mokymosi pakopas. 

11. Dalykų mokytojai, planuodami integruotas pamokas, integruotus projektus, derina ir numato 

bendrus užduočių vertinimo būdus, kriterijus. 

12. Mokiniams, kurie mokosi pagal specialiųjų poreikių mokinių ugdymo programas, numatomas 

individualus vertinimas. 

V. VERTINIMAS MOKANT 

13. Pradinio ugdymo pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka 

13.1. Pradinio ugdymo mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami. Pasiekimai vertinami 

taikant ideografinius vertinimo principus. 

13.2. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis, diagnostinis, 

apibendrinamasis vertinimas. 

13.3. Mokytojas renkasi vertinimo informacijos kaupimo būdus ir formas. Informacija apie 

mokymosi rezultatus pateikiama tėvams trumpais komentarais. 

13.4. Mokinio pusmečio dalykų vertinimai nustatomi apibendrinant mokinio padarytą pažangą per 

nustatytą ugdymo laikotarpį (pusmetį) ir nurodamas - įrašomas mokinio pasiekimų lygis 

(aukštesnysis, pagrindinis, patenkinamas). 

13.5. Dorinio ugdymo vertinime nurodoma padarytą arba nepadarytą pažangą: „p. p“ arba „n. p“. 

13.6. Baigiant pradinio ugdymo programą, nustatyta tvarka mokytojų pildomi pradinio ugdymo 

programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo lapai (Priedas Nr. 1) 

14. Pagrindinio ugdymo pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka 

14.1. Adaptaciniu laikotarpiu (per pirmąjį einamųjų metų pusmetį) 5 klasės mokinių pasiekimai 

pažymiais nevertinami, taikomi ideografiniai vertinimo principai: 

14.2. Pirmojo pusmečio pasiekimai fiksuojami klasės dienyne nurodamas - įrašomas mokinio 

pasiekimų lygis (aukštesnysis, pagrindinis, patenkinamas). 

14.3. 6-10 klasių, 5 klasės antrojo pusmečio mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal 10 balų 

sistemą. 

14.4. Moksleivių žinių, gebėjimų ir kompetencijų vertinimas per gimtosios (rusų) kalbos, lietuvių 
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kalbos, anglų kalbos, matematikos, informacinių technologijų, chemijos, fizikos, biologijos, 

geografijos, gamtos ir žmogaus, istorijos, ekonomikos, dailės, pilietiškumo pagrindų mokymą turi šią 

išraišką: 

10 – puikiai, kai užduotis (raštu ar žodžiu) atlikta be klaidų; 

9 – labai gerai, kai užduotis atlikta labai gerai, tačiau yra neesminis netikslumas ar suklydimas; 

8 – gerai, kai užduotis visiškai atlikta, tačiau yra keletas suklydimų ar klaidų; 

7 – pakankamai gerai, kai atliktoje užduotyje yra keletas netikslumų ar klaidų; 

6 – patenkinamai, kai padarytos klaidos ar suklydimai leidžia suprasti užduoties rezultatą; 

5 – pakankamai patenkinamai, kai mokinys teisingai atliko pusę gautos užduoties ir 50 procentų 

užduoties atliko gerai; 

4 – silpnai, kai mokinys pusėje atliktos užduoties padarė klaidų, kurios netrukdo įžvelgti mokinio 

bandymų ją atlikti; 

3 – blogai, kai negalima užduoties atlikime surasti bent vieno teisingo atsakymo ar teisingos minties; 

2 – labai blogai, kai negalima suprasti, ką mokinys bandė atlikti; 

1 – nieko neatliko, nes mokinys atsisakė atsakinėti ar nebandė atlikti užduoties neturėdamas 

pateisinančios priežasties. 

14.5. Mokinių pažanga ir pasiekimai, mokantis dorinio ugdymo, technologijos, muzikos, kūno 

kultūros,  žmogaus  saugos,  pasirenkamųjų  dalykų  (antroji  užsienio  kalba,  retorika), vertinami 

„įskaityta“ arba „neįskaityta“ Gimnazijos nustatyta tvarka. 

14.6. Dalykų mokytojai taiko kaupiamąjį vertinimą pagal vidaus susitarimus metodinėje grupėje: 

• už daromą pažangą pamokoje; 

• už aktyvų darbą pamokoje; 

• už namų darbų atlikimą; 

• už pamokų lankomumą; 

• už papildomų darbų atlikimą (pranešimų, projektų, rengimą, jų pristatymą, aktyvų darbą 

grupėje). 

15. Vidurinio ugdymo pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka 

15.1. 11-12 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinime taikomi vertinimo tipai ir būdai: 

diagnostinis, formuojamasis, apibendrinamasis, kriterinis, formalusis, neformalusis, kaupiamasis. 

15.2. 11-12 klasių mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami taškais. Vertinimo taškai sumuojami 



6  

pagal dalykų metodinių grupių nustatytas ir aprobuotas atsiskaitymo formas. Einamųjų metų 

pusmečio ir metinių taškų sumos konvertuojamos į pažymius 10 balų sistemoje pagal atitinkamą skalę. 

15.3. Matematikos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas: 

15.3.1. Išplėstinis kursas 

 

taškai pažymys taškai pažymys 

200 - 190 10 300 - 285 10 

189 - 170 9 284 - 255 9 

169 - 150 8 254 - 225 8 

149 - 130 7 224 - 195 7 

129 - 110 6 194 - 165 6 

109 - 90 5 164 - 135 5 

89 - 70 4 134 - 105 4 

69 - 50 3 104 - 75 3 

49 - 30 2 74 - 45 2 

29 - 0 1 44 - 0 1 

Kiekvieną pusmetį mokinys gali surinkti 200-300 taškų priklausomai nuo pusmečio trukmės. 

 

15.3.2. Bendrasis kursas 

Matematikos bendrojo kurso mokymosi ir pažangos vertinimas 

 

Taškai Pažymys 

20 ir daugiau 10 

19 – 18 9 

17 – 16 8 

15 – 13 7 

12 – 11 6 

10 – 9 5 

8 – 7 4 

6 – 0 3-1 

 

15.4. Informacinių technologijų mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas: 
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Bendrojo ir išplėstinio kurso taškų suma atitinkamai siekia 200-300, 400-500 tęsiama priklausomai 

nuo pusmečio trukmės. 

Surinkti taškai konvertuojami į pusmečio pažymius pagal lentelę: 

Bendrasis kursas Išplėstinis kursas 

taškai pažymys taškai pažymys taškai pažymys taškai pažymys 

200 - 190 10 300 - 285 10 400 - 380 10 500 - 475 10 

189 - 170 9 284 - 255 9 379 - 340 9 474 - 425 9 

169 - 150 8 254 - 225 8 339 - 300 8 424 - 375 8 

149 - 130 7 224 - 195 7 299 - 260 7 374 - 325 7 

129 - 110 6 194 - 165 6 259 - 220 6 324 - 275 6 

109 - 90 5 164 - 135 5 219 - 180 5 274 - 225 5 

89 - 70 4 134 - 105 4 179 - 140 4 224 - 175 4 

69 - 50 3 104 - 75 3 139 - 100 3 174 - 125 3 

49 - 30 2 74 - 45 2 99 - 60 2 124 - 75 2 

29 - 0 1 44 - 0 1 59 - 0 1 74 - 0 1 

 

15.5. Gamtos mokslų ir geografijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema: 

Bendrojo ir išplėstinio kurso taškų suma gali siekti 300-500, tęsiama priklausomai nuo pusmečio 

trukmės. 

Surinkti taškai konvertuojami į pusmečio pažymius pagal lentelę: 

 

Bendrasis kursas Išplėstinis kursas 

taškai pažymys taškai pažymys taškai pažymys 

300 - 270 10 400 - 360 10 500 - 450 10 

269 - 240 9 359 - 320 9 449 - 400 9 

239 - 210 8 319 - 280 8 399 - 350 8 

209 - 180 7 279 - 240 7 349 - 300 7 

179 - 150 6 239 - 200 6 299 - 250 6 

149 - 120 5 199 - 160 5 249 - 200 5 

119 - 90 4 159 - 120 4 199 - 150 4 

89 - 60 3 119 - 80 3 149 - 100 3 

59 - 30 2 79 - 40 2 99 - 50 2 
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29 - 0 1 39 - 0 1 49 - 0 1 

 

15.6. Gimtosios rusų kalbos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas: 

Bendrojo ir išplėstinio kurso taškų suma gali siekti 400-500, tęsiama priklausomai nuo pusmečio 

trukmės. 

Surinkti taškai konvertuojami į pusmečio pažymius pagal lentelę: 

Bendrasis kursas Išplėstinis kursas 

taškai pažymys taškai pažymys 

400 - 360 10 500 - 450 10 

359 - 320 9 449 - 400 9 

319 - 280 8 399 - 350 8 

279 - 240 7 349 - 300 7 

239 - 200 6 299 - 250 6 

199 - 160 5 249 - 200 5 

159 - 120 4 199 - 150 4 

119 - 80 3 149 - 100 3 

79 - 40 2 99 - 50 2 

39 - 0 1 49 - 0 1 

 

15.7. Lietuvių kalbos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas: 

Išplėstinio kurso bendras maksimali taškų suma per pusmetį - 700 

Surinkti taškai konvertuojami į pusmečio pažymius pagal lentelę: 

taškai pažymys 

700 - 665 10 

664 - 630 9 

629 - 560 8 

559 - 490 7 

489 - 420 6 

419 - 350 5 

349 - 280 4 

279 - 210 3 

209 - 140 2 
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139 - 70 1 

69 - 0 neatestuotas 

 

15.8. Užsienio kalbų mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema: 

Bendrojo kurso bendras taškų skaičius per pusmetį: 300 

Išplėstinio kurso bendras taškų skaičius per pusmetį: 400 

Surinkti taškai konvertuojami į pusmečio pažymius pagal lentelę: 

Bendrasis kursas (B1 lygis) Išplėstinis kursas (B2 

lygis) 

taškai pažymys taškai pažymys 

300 - 280 10 400 - 380 10 

279 - 250 9 379 - 340 9 

249 - 220 8 339 - 300 8 

219 - 190 7 299 - 260 7 

189 - 160 6 259 - 220 6 

159 - 130 5 219 - 180 5 

129 - 100 4 179 - 140 4 

99 - 70 3 139 - 100 3 

69 - 40 2 99 - 60 2 

39 - 0 1 59 - 0 1 

 

15.9. Istorijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema: 

Bendrojo kurso bendras taškų skaičius per pusmetį: 300 

Išplėstinio kurso bendras taškų skaičius per pusmetį: 400 

Surinkti taškai konvertuojami į pusmečio pažymius pagal lentelę: 

Bendrasis kursas Išplėstinis kursas 

taškai pažymys taškai pažymys 

300 - 270 10 400 – 360 10 

269 – 240 9 359 – 320 9 

239 – 210 8 319 – 280 8 

209 – 180 7 279 – 240 7 

179 – 150 6 239 – 200 6 
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149 – 120 5 199 – 160 5 

119 – 90 4 159 – 120 4 

89 – 60 3 119 – 80 3 

59 – 30 2 79 – 40 2 

29 – 0 1 39 – 0 1 

 

PASTABA: laikinai, pereinamuoju laikotarpiu, kol Gimnazijai bus suteiktas gimnazijos statusas 

taikoma dešimtbalė mokinių mokymosi vertinimo sistema (2018-08-29 mokytojų tarybos posėdžio 

protokolas Nr. PT-1). 

 

Metinis/pusmečio vertinimas: 

16. Baigiantis pusmečiui ar metams vedamas aritmetinis pažymių vidurkis, suapvalinant iki sveikojo 

skaičiaus pagal matematikos suapvalinimo taisyklę mokinio naudai. Mokinys per pusmetį/metus 

neatsiskaitė ir nepademonstravo pasiekimų, numatytų Pagrindinio ar Vidurinio ugdymo bendrosiose 

programose, vertinamas pažymiu „labai blogai“ ir privalo atsiskaityti bei gauti dalyko teigiamą 

įvertinimą iki rugpjūčio 31 d. 

17. Mokinys neatlikęs Gimnazijos numatytu laiku vertinimo užduočių (patikros, kontrolinių darbų ir 

kt.) dėl svarbių, Gimnazijos direktoriaus pateisintų priežasčių (pavyzdžiui, ligos), ugdymo laikotarpio 

pabaigoje fiksuojamas įrašas „atleista“. Mokiniams, sugrįžusiems į ugdymo procesą, suteikiama 

reikiama mokymosi pagalba. 

18. Mokiniui, pagal gydytojo pažymą atleistam nuo kūno kultūros pamokų, pusmečio ar metinių 

pažymių stulpelyje rašoma „atl“. 

19. Mokiniai, besimokantys sporto, muzikos, meno Gimnazijose, išskirtiniais atvejais direktoriaus 

įsakymu, gali būti atleisti nuo kūno kultūros, muzikos, choreografijos pamokų ir vertinami 

„įskaityta“. 

20. Mokinių, atvykusių iš kitų bendrojo ugdymo, gydymo įstaigų, pažymiai įskaitomi. Informaciją 

apie šiuos pasiekimus dalykų mokytojams pateikia klasės vadovas. 
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MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI) POREIKIŲ, PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ 

VERTINIMAS 

 

21. Mokytojas, dirbdamas su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, pritaiko bendrojo ugdymo 

dalyko programą ir vertinimą, atsižvelgdamas į VPPT ir VGK specialistų rekomendacijas.  

22. Vertinant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo rezultatus, atsižvelgiama į individualius 

skirtumus (psichologinius, suvokimo, mąstymo, atminties, dėmesio, temperamento), nuo kurių priklauso, 

kokių ugdymosi rezultatų gali pasiekti mokinys. 

23. Vertinimo tvarka aptariama 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.  

24. Mokinio, kuris turi specialiųjų ugdymo(si) poreikių ir/ar mokosi pritaikant pradinio ugdymo Bendrąsias 

programas, pusmečio pažanga ir mokymosi pasiekimai vertinami įrašant elektroniniame dienyne mokinio 

pasiektą mokymosi lygį (aukštesnįjį, pagrindinį, patenkinamą, nepatenkinamą), pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo pakopoje specialiųjų poreikių mokiniai vertinami 10 balų sistema. Atsižvelgiant į mokinio 

individualias galimybes bei VPPT ir VGK  rekomendacijas pusmečio ir metinė pažanga ir mokymosi 

pasiekimai gali būti  vertinami įrašant elektroniniame dienyne „padarė /nepadarė pažangos“.  

25. Rekomenduojama, kad mokinių, besimokančių pagal pritaikytas, individualizuotas programas pusmečio 

pažymiai būtų teigiami, kad mokiniai neprarastų mokymosi motyvacijos. Metinis įvertinimas rašomas 

atsižvelgiant tik į mokinio pasiekimus jam paskirtos programos ribose.  

26. Jei mokinys daro akivaizdžią pažangą ir jo pasiekimai yra aukštesni nei patenkinamo pasiekimų lygio, 

gimnazijos Vaiko gerovės komisijoje svarstoma apie galimybę atsisakyti programos pritaikymo. Taip pat 

VGK nagrinėja atvejus, kai mokinys, kuriam pritaikoma dalyko programa, negali pasiekti pažangos. 

27. Pusmečio ir mokslo metų pabaigoje mokytojas, vertindamas mokinį, pateikia informaciją apie mokinio 

pasiekimus ir programos įsisavinimą Gimnazijos VGK komisijai. 

28. Specialiųjų poreikių mokinių, besimokančių pagal pritaikytas, individualizuotas programas, ugdymo 

rezultatai ir programos aptariami Gimnazijos VGK posėdžiuose kartą per pusmetį ir/ar pagal poreikį. 

 

VI. ĮVERTINIMO FIKSAVIMAS. VERTINIMO INFORMACIJOS ANALIZĖ IR SKLAIDA 

 

29. Mokslo metų pradžioje dalykų mokytojai su mokiniais aptaria bendrąją mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarką, dalyko vertinimo metodiką, o kiekvienos pamokos pradžioje - ir 

konkrečius mokymosi uždavinius, užduotis, vertinimo kriterijus, atsiskaitymo laiką. 

30. Savarankiškai besimokančių mokinių pažanga ir pasiekimai įforminami vadovaujantis 
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„Savarankiško mokymosi tvarka“, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugpjūčio 31d. 

įsakymu Nr. l759. 

31. Mokinių pažanga ir pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne (klasės dienynuose), dienynų 

suvestinėse, mokinių sąsiuviniuose ir nedidelės apimties darbų raštu lapuose. 

32. Pradinėje Gimnazijoje vertinimo informacija raštu pateikiama mokinių darbuose, vertinimo 

lapuose, el. dienyne, vertinimo aplankuose, vertinimo aprašuose, ataskaitose ir asmens bylose. 

Pusmečių ir metiniai įvertinimai dienyne žymimi lygiais: patenkinamas, pagrindinis ir aukštesnysis. 

33. Mokinio pažanga ir pasiekimai vertinami: 

33.1. per pusmetį ne mažiau kaip 3 pažymiais, jeigu dalykui skirta 1-2 savaitinė valanda; 

33.2. per pusmetį ne mažiau kaip 5 pažymiais, jeigu dalykui skirta 3 ir daugiau savaitinės valandos. 

34. Mokymosi pažanga ir pasiekimai nuolat stebimi ir analizuojami klasės auklėtojų, dalyko 

mokytojų, Gimnazijos administracijos, esant reikalui, aptariami vaiko gerovės komisijoje, Gimnazijos 

vadovų pasitarimuose. 

35. Metodinės grupės analizuoja patikros darbų, diagnostinių testų, bandomųjų egzaminų, įskaitų, 

pusmečių ir metinių rezultatų kokybinė ir kiekybinė išraiška ir priima sprendimus dėl užduočių 

tinkamumo, tolimesnių mokymo(si) metodų ir būdų taikymo, siekiant gerinti ugdymosi kokybę, 

išteklių panaudojimo veiksmingumo, ugdymo tikslų įgyvendinimo. 

36. Apie vaiko mokymosi pasiekimus ir pažangą tėvai informuojami reguliariai: elektroninių 

dienynų pagalba, individualių konsultacijų metu, organizuojant tėvų susirinkimus, rašant komentarus 

darbuose raštu. 

37. Siekiant plėtoti tėvų švietimą vertinimo aspektu klasių vadovai kartą per metus organizuoja tėvų 

susirinkimus, esant reikalui kviečiami dalykų mokytojai. 
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