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VILNIAUS ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJOS MOKINIŲ 

ATSISKAITOMŲJŲ DARBŲ TVARKOS APRAŠAS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
 

1. Vilniaus Aleksandro Puškino Gimnazijos (toliau – Gimnazija) atsiskaitomųjų darbų 

reglamentavimo tvarkos aprašo (toliau Aprašas) paskirtis – apibrėžti bei reglamentuoti Gimnazijos 

mokinių atsiskaitomųjų darbų planavimo, vykdymo, derinimo, fiksavimo ir atsiskaitymo už praleistus 

patikros darbus tvarką. 

2. Mokinių atsiskaitomaisiais darbai siekiama nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, 

numatyti tolesnio mokymosi gaires, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus. 

3. Atsiskaitomųjų darbų formų apibrėžimai: 

Apklausa raštu – tai iki 30 min. apimties darbas raštu, kurio tikslas nustatyti vienos arba kelių 

pamokų mokinio (-ių) gebėjimą taikyti žinias. 

Apklausa žodžiu – tai ne didesnės negu 5 min. monologinio ar dialoginio kalbėjimo vertinimas, 

siekiant verbaliniu būdu patikrinti mokinio gebėjimą reikšti mintis užduota tema. 

Atsiskaitomųjų darbų grafikas – tai mokslo metų einamojo mėnesio atsiskaitomųjų darbų 

planas. 

Bandomieji patikros darbai – tai nuo 1:30 val. iki 4:00 val. trukmės NEC parengtų, brandos 

egzaminų ir pagrindinio ugdymo patikros patikrinimo, užduočių atlikimas. 

Kontrolinis darbas – mokinio žinių, gebėjimų patikrinimas, kuris atliekamas raštu ir trunka 

daugiau nei 30 min. 

Laboratoriniai ir praktikos darbai – tai mokomojo dalyko praktinis darbas, kurio tikslas 

įtvirtinti teorines žinias praktinėje veikloje. 

Projektinis darbas – tai mokslinio tiriamojo pobūdžio darbas paskirtas mokytojo arba 

pasirinktas mokinio (-ių). 

Projekto, dalyko temos viešasis pristatymas – tai mokytojo ir mokinio bendru susitarimu 

nustatyta data paskirtos temos viešajam pristatymui. 



4. Atsiskaitomųjų darbų organizavimo principai: tikslingumas, objektyvumas, veiksmingumas, 

atvirumas. 

 
II. ATSISKAITOMŲJŲ DARBŲ PLANAVIMO, SKYRIMO, DERINIMO, 

FIKSAVIMO, REZULTATŲ ANALIZĖS TVARKA 

 
5. Mokinių atsiskaitomųjų darbų užduotys, atitinkančias išeitą temą, kursą, rengia mokytojas(-ai) 

arba naudoja kitų autorių parengtą didaktinę medžiagą, remdamasis dalyko Bendrosiomis 

programomis. 

6. Mokinių atsiskaitomuosius darbus planuoja dalyko mokytojai, Gimnazijos administracija ir 

kitos vaikų ugdymu suinteresuotos švietimo institucijos iš anksto apie tai suderinę su Gimnazijos 

administracija. 

7. Mokinių atsiskaitomuosius darbus vykdo dalyko mokytojai ir/arba kiti Gimnazijos 

administracijos paskirti asmenys. 

8. Mokinių atsiskaitomieji darbai planuojami ir fiksuojami ilgalaikiuose dalykų mokytojų 

planuose. 

9. Apie mokinių atsiskaitomąjį darbą, jo pobūdį, atlikimo tikslą, vertinimo kriterijus mokiniai 

supažindinami ne vėliau kaip prieš 10 mokymo dienų. 

10. Dėl svarbių priežasčių mokytojai, suderinę su Gimnazijos administracija bei mokiniais, gali 

nukelti mokinių atsiskaitomojo darbo laiką. 

11. Mokinių atsiskaitomųjų darbų vertinimai skelbiami ne vėliau kaip per 10 mokymo dienų. 

Įvertintus atsiskaitomuosius darbus raštu mokiniams rekomenduojama grąžinti atsiskaičius visai klasei. 

12. Laiku neatsiskaičius už mokomojo dalyko atsiskaitomąjį darbą mokinys privalo: 

12.1. pateikti klasės vadovui, dalyko mokytojui gydytojo pažymą arba tėvų pateisinamąjį raštą ir 

suderinti atsiskaitymo laiką; 

12.2. atsiskaityti per 10 mokymo dienų nuo grįžimo į Gimnaziją dienos; 

12.3. išimties atveju, kai mokinio nebuvimas Gimnazijoje dėl objektyvių priežasčių truko ilgiau 

negu 20 einamojo mėnesio mokomųjų dienų, atsiskaitymo laiką bei grafiką įsakymu nustato 

Gimnazijos direktorius. 

13. Neatsiskaičius nustatytu/susitartu laiku dienyne už šį atsiskaitomąjį darbą įrašomas 

vertinimas „vienetas“. 



14. Mokiniui ilgai sergant (nuo 15 mokomųjų dienų ir ilgiau) ir pateikus gydytojo pažymą I 

pusmečio patikros darbai nukeliami į II pusmetį, jeigu iki I pusmečio pabaigos liko mažiau nei dvi 

savaitės. 

15. Patikros darbo įvertinimai fiksuojami dienyne jo atlikimo dieną. Patikros darbo turinys turi 

atitikti mokomojo dalyko planą. 

16. Patikros darbai nevykdomi savaitę prieš ir savaitę po mokinio atostogų. 

 
 

III. KITŲ ATSISKAITOMŲJŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO TVARKA 

 
 

17. Laboratoriniai ir praktikos darbai: 

17. 1 ugdo mokinių praktinius gebėjimus: teorinės žinios pritaikomos praktiškai; 

17.2. visi klasės mokiniai atlieka tą patį darbą su vienodais prietaisais; 

17.3. mokinys, naudodamasis duotomis priemonėmis, turi išspręsti iškeltą problemą (išmatuoti, 

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

17.4. trunka ne mažiau kaip 35 min., 

17.5. jų metu užrašomi teoriškai ar praktiškai atliktų tyrimų ar bandymų rezultatai; 

17.6. įvertinimas įrašomas į dienyną. 

18. Bandomieji patikros darbai: 

18.1. organizuojami Gimnazijos vadovybės arba / ir metodinės grupės sprendimu ne daugiau kaip 

2 kartus per mokslo metus; 

18.2. vyksta vienu metu tos pačios kategorijos mokiniams; 

18.3. tvarkaraštis sudaromas ne vėliau kaip prieš savaitę; 

18.4. trukmė ne ilgesnė kaip 5 val. 

18.5. įvertinimai įtraukiami į atitinkamo pusmečio apskaitą; 

18.6. atliekama kiekybinė ir kokybinė analizė (2 forma), kuri aptariama metodinės grupės 

posėdyje. 



IV. BAIGIAMOSIOS PASTABOS 

 
 

19. Atsiskaitomieji darbai vertinami vadovaujantis Vilniaus Aleksandro Puškino 

Gimnazijos direktoriaus patvirtintu Vilniaus Aleksandro Puškino Gimnazijos mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, ir dalyko metodinės grupės aprobuota vertinimo metodika. 

20. Dalyko mokytojai, klasių vadovai supažindina su Aprašu pradinio ugdymo tėvus 

(rūpintojus, globėjus), pagrindinio ugdymo klasių mokinius kiekvienų mokslo metų pradžioje. 

21. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo direktoriaus pavaduotojai ugdymui pagal 

kuruojamus ugdymo koncentrus. 

22. Vieną dieną ta pati klasė gali rašyti tik vieną kontrolinį darbą. 

23. Kontrolinio darbo užduotys sudaromos laikantis eiliškumo principo: nuo lengvesnių 

užduočių prie sunkesnių. 

24. Užduotys pateikiamos nurodant kiekvienos užduoties ar klausimo vertinimo imtį. 

25. Mokinys privalo atsiskaityti už visus mokomojo dalyko plane numatytus kontrolinius 

darbus. 

26. Aprašas skelbiamas Gimnazijos internetiniame tinklalapyje ir elektroniniame dienyne. 

 

 

___________________________ 
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