
Priedas Nr. 1 

 

KAUNO ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Gimnazijos Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas parengtas, vadovaujantis Geros 

mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 

d. įsakymu Nr. V-1308, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, patvirtintu LR Seimo 2011 m. kovo 17 

d. įsakymu Nr. XI-1281 (Žin., 2011, Nr. 38-1804), „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata“, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 

d. įsakymu Nr. ISAK-256 (Žin., 2004, Nr. 35-1150). ,,Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo 

programas tvarkos aprašu“, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu 

Nr. ISAK-776 (Žin., 2012,Nr.54-2684), ir aprašo pakeitimu, patvirtintu LR Švietimo ir  mokslo ministro 

2014 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-466, Lietuvos bendrojo lavinimo pradinio ir  pagrindinio ugdymo 

BP, patvirtintomis LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK 243 (Žin., 

2008, Nr. 99-3848) ir Vidurinio ugdymo BP mokyklos bendrosiomis programomis, patvirtintomis LR 

švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. ISAK 269 ( Žin., 2011, Nr. 26-1283), 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu dėl 2019– 2020 ir 2020-2021 mokslo metų 

pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo 2019 m. balandžio 15 d. Nr. V-413 

Vilnius, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo 

metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo 2019 m. balandžio 

15 d. Nr. V-417, Gimnazijos administracijos, mokytojų, mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) 

susitarimais. 

2. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos apraše (toliau – Apraše) aptariami vertinimo tikslas 

ir uždaviniai, nuostatos ir principai, vertinimas ugdymo procese, vertinimo formos, mokymo ir vertinimo 

individualizavimas, įvertinimo fiksavimas, baigus programą ar jos dalį ir informavimas apie vertinimą. 

3. Apraše vartojamos sąvokos: 
Vertinimas – nuolatinis informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus kaupimas, 

interpretavimo ir apibendrinimo procesas. 

Įvertinimas – vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie mokinio pasiekimus ir padarytą 

pažangą, pagal nustatytus vidurinio ugdymo bendrųjų programų lygius ir profesinio mokymo standartus. 

Įsivertinimas (refleksija) – mokinio sprendimai apie jo paties daromą pažangą bei pasiekimus. 

Vertinimo informacija – įvairiais būdais iš įvairių šaltinių surinkta informacija apie mokinio 

mokymosi patirtį, jo pasiekimus ir daromą pažangą (žinias ir supratimą, gebėjimus, nuostatas). 

Individualios pažangos (idiografinis) vertinimas – vertinimo principas, pagal kurį lyginant 

dabartinius mokinio pasiekimus su ankstesniaisiais, stebima ir vertinama daroma pažanga. 

4. Atsižvelgiant į vertinimo tikslus, taikomi šie vertinimo tipai: 
Diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti mokinio pasiekimus ir 

padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį bei poreikius keliant tolimesnius mokymo ir mokymosi 

tikslus. 

Formuojamasis vertinimas – nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu, kuris padeda numatyti 

mokymosi perspektyvą, kiek mokymasis yra sėkmingas, pastiprinti daromą pažangą, 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. 

Norminis vertinimas – vertinimas, kuris sudaro galimybes palyginti mokinių pasiekimus. 



Kriterinis vertinimas – vertinimas, kurio pagrindas – tam tikri kriterijai su kuriais lyginami mokinio 
pasiekimai. 

Kaupiamasis vertinimas – tai informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus kaupimas 

susitartais simboliais. Kiekvienas mokytojas turi savo dalyko kaupiamojo vertinimo metodiką (taškai, 

pliusai, minusai, „mažieji“ pažymiai, kreditai ir pan., kurie aptariami ir patvirtinami dalykų metodinėse 

grupėse). 

 

II. VERTINIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Vertinimo tikslas – padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei, pateikti informaciją apie 

mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą; įvertinti mokytojo ir Gimnazijos darbo sėkmę, priimti 

pagrįstus sprendimus. 

6. Vertinimo uždaviniai: 

6.1. padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti savo pasiekimų 
lygmenį, kelti mokymosi tikslus; 

6.2. padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti spragas, diferencijuoti ir 

individualizuoti darbą, parinkti mokymo metodus; 

6.3. suteikti mokiniams jų poreikius atliepiančią pagalbą; 

6.4. suteikti tėvams (globėjams) informaciją apie mokinio mokymąsi; 

6.5. stiprinti Gimnazijos bendruomenės (mokiniai, mokytojai, tėvai) narių ryšius; 

6.6. nustatyti Gimnazijos veiklos kokybę, planuoti mokymo procesą atsižvelgiant į mokinių poreikius. 

III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 
 

7. Vertinimo nuostatos: 

7.1. vertinimas grindžiamas amžiaus tarpsnių, psichologiniais ypatumais, individualiais mokinio 
poreikiais, atitinka ugdymo (si) tikslus; 

7.2. vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios ir supratimas, bendrieji 
ir dalyko gebėjimai, kompetencijos, vertybinės nuostatos, pastangos, pasiekimai, asmeninė pažanga; 

7.3. vertinimas skirtas padėti mokytis – mokinys laiku gauna grįžtamąją informaciją apie savo 

pasiekimus ir pažangą, jis mokosi vertinti ir įsivertinti. 

8. Vertinimo principai: 

8.1. pozityvumas ir konstruktyvumas; 

8.2. atvirumas ir skaidrumas; 

8.3. objektyvumas ir veiksmingumas; 

8.4. informatyvumas; 

8.5. humaniškumas; 

8.6. įvairiapusiškumas ir sistemingumas. 

9. Vertinimo paskirtis: 

9.1. kodėl vertinama; 

9.2. ko siekiama vertinant; 

9.3. kaip vertinama; 

9.4. kas vertinama; 
9.5. kada vertinama; 

9.6. kas vertina. 
 

IV. VERTINIMO PLANAVIMAS 

 

10. Mokinių žinios, gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, pažanga vertinami pagal: 

10.1. bendrųjų programų reikalavimus; 

10.2. baigiamųjų klasių mokyklinių ir valstybinių egzaminų vertinimo instrukcijas; 

10.3. individualią mokytojo vertinimo metodiką, parengtą vadovaujantis Mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo samprata, Švietimo ir mokslo ministerijos rekomendacijomis. 

11. Planuodamas ugdymo procesą mokytojas planuoja ir vertinimą: 



11.1. jį sieja su mokymosi tikslais, atsižvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį, gebėjimus; 

11.2. siekia ugdymo turinio, bendrųjų programų mokymo(si) ir vertinimo dermės; 

11.3. vertinimas planuojamas metams ir nurodomas ilgalaikiuose planuose. Mokslo metų pradžioje, 

supažindinant mokinius su dalykų programų turiniu, kartu supažindinama ir su vertinimo planu; 

11.4. planuodamas kiekvieną mokymo(si) etapą (temą, pamoką), atsižvelgdamas į mokinių mokymosi 

patirtį, gebėjimus ir poreikius, planuoja vertinimą, formuluoja uždavinius, numato rezultatus. 

Diagnostinį vertinimą fiksuoja dalyko ilgalaikiuose plane ir kontrolinių darbų grafike; 

11.5. mokytojas per pirmąją savo dalyko pamoką rugsėjo mėnesį mokinius supažindina su ilgalaikiu 

planu/programa, mokymosi pasiekimų informacijos kaupimo ir jos fiksavimo sistema, atsiskaitymo 

darbais, aptaria vertinimo kriterijus, metodus ir formas. Mokytojai, taikantys kaupiamąjį vertinimą, 

mokinius informuoja, kokiu būdu bus kaupiami ir fiksuojami taškai, kiek taškų jie privalės surinkti per 

trimestrą/ pusmetį; 

 

V. VERTINIMAS UGDYMO PROCESE 

 

12. 1-4 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas: 

12.1. mokiniams besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, pažanga ir pasiekimai pažymiais 

nevertinami. Pažangai ir pasiekimams vertinti taikomas formuojamasis (žodžiu ar raštu) ir diagnostinis 

vertinimas. 

12.2. 1 - 4 klasių mokinių pasiekimai fiksuojami atitinkamose e. dienyno skiltyse įrašant mokinio 

pasiektą mokymosi lygį (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis) pagal pasiekimų požymius, aprašytus 

Bendrojoje programoje. Mokiniui, nepasiekus patenkinamo pasiekimo lygio, įrašoma 

„nepatenkinamas“; 

12.3. mokytojas planuoja mokinių ugdymosi pasiekimus ir vertinimą, remdamasis mokykloje priimtais 

susitarimais dėl ugdymo turinio planavimo ir pasiekimų vertinimo, atsižvelgdamas į klasės mokinių 

ugdymosi pasiekimus, poreikius ir galimybes. Planuodamas 1-os klasės mokinių pasiekimus ir 

vertinimą, mokytojas susipažįsta su priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis rekomendacijomis 

– išvada apie vaiko pasiekimus (jei mokinys lankė priešmokyklinę grupę); 

12.4. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis ugdomasis, diagnostinis, 

apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas: 

12.4.1. formuojamasis ugdomasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu teikiant mokiniui 

informaciją (dažniausiai žodžiu, o prireikus ir raštu, t. y. parašant komentarą) apie jo mokymosi eigą, 

pasiekimus ar nesėkmes; 

12.4.2 diagnostinis vertinimas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus paprastai 

atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo pradžioje ir pabaigoje, siekiant diagnozuoti esamą padėtį: 

nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti tolesnio mokymosi galimybes: Mokiniai 

apie patikrinamųjų darbų rašymą turi sužinoti prieš savaitę. Būtina apie tai įrašyti elektroniniame dienyne 

skiltyje „Atsiskaitomieji darbai“; 

12.4.2.1. atsižvelgiant į tai, kas norima įvertinti (vertinimo tikslą), gali būti taikomi įvairūs diagnostinio 

vertinimo metodai: praktinės, kūrybinės užduotys, kontroliniai, projektiniai darbai, testai. Per dieną 

neturėtų būti atliekamas daugiau nei vienas diagnostinis darbas; 

12.4.2.2. Pradinių klasių mokiniai vertinami ideografiniu būdu, pagal pradinių klasių metodinėje 

grupėje priimtą tvarką. 

12.4.2.3. 1-4 klasių mokinių įvairūs darbai kaupiami aplankuose, kurie papildomi periodiškai 
(mokytojo nuožiūra). 

12.4.2.4. Ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį apie mokinių mokymosi pasiekimus tėvai informuojami 

elektroniniame dienyne . Informacija apie mokymosi pasiekimus (kontrolinių darbų, testų ir kitų 

užduočių atlikimo) mokiniams ir tėvams (globėjams) teikiama trumpais komentarais, lygiai nenurodomi, 

taip pat nenaudojami pažymių pakaitai (raidės, ženklai, simboliai ir pan.); 

12.5. dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamoje e. dienyno skiltyje, nurodoma padaryta arba 

nepadaryta pažanga: „p. p.“ arba „n. p.“; 

12.6. I-oje klasėje pamokos trukmė 35 minutės, 2- 4 klasėse- 45 minutės.



 

12.9.1- 4 klasėse specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai kūno kultūros pamokose 

dalyvauja su pagrindine grupe, bet krūvis ir pratimai yra skiriami pagal gydytojų rekomendacijas. 

12.9.1. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo 

individualizuotą programą, ir specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių  padaryta arba 

nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje e. dienyno skiltyje įrašant „p. p.“arba „n. p.“; 

13. Apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas atliekamas ugdymo laikotarpio ir pradinio ugdymo 
programos pabaigoje. 

13.1. baigus pradinio ugdymo programą rengiamas pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir 

pažangos vertinimo aprašas. Aprašas tvirtinamas gimnazijos pradinių klasių mokytojų metodinės 

grupėse . Aprašus parašu tvirtina gimnazijos direktorius. Su aprašais supažindinami tėvai, globėjai, 

mokytojai ir penktųjų klasių vadovai. Mokslo metų pabaigoje rašomas 1-4 klasių mokinių pasiekimų 

įvertinimo aprašas. 

14. Ugdymo(si) pažangos vertinimo periodiškumas 

14.1. Mokinių daroma pažanga, pasiekimai ir pastangos vertinamos nuolat pamokų metu. 
14.2. Mokinių pasiekimų vertinimą mokytojas planuoja individualiai, sudarydamas ar koreguodamas 

trumpalaiki planą. 

15. Pagrindinio (5 - 8 bendrojo lavinimo klasių ir I - II gimnazinėse bendrojo lavinimo klasėse) ir 

vidurinio ( III-IV gimnazinėse klasėse) mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas. 

16. Rugsėjo mėnesio pirmos dvi savaitės skiriamos mokinių adaptacijai ir taikomas formuojamasis ir 

kaupiamasis vertinimas. 

16.1. 5 klasių mokiniams adaptacinis periodas - vienas mėnuo. Per adaptacinį laikotarpį mokinių 

pasiekimai netikrinami kontrolinėmis užduotimis, pasiekimai nevertinami. Norėdami išsiaiškinti 

mokinių ugdymo(si) pasiekimus, mokytojai taiko individualius mokinių pažinimo metodus, 

bendradarbiauja su pagalbos mokiniui specialistais, mokinių tėvais, klasės vadovu, gimnazijos 

administracija. Mokinių adaptacijos klausimai adaptacijos laikotarpio pabaigoje aptariami su dėstančiais 

mokytojais toje klasėje dalyvaujant klasės vadovui, švietimo pagalbos specialistams, vaiko gerovės 

komisijoje; 

16.2. 1-4, 6 - 8, I - IV klasių naujai atvykusiems mokiniams skiriamas dviejų savaičių adaptacinis 

laikotarpis, kurio metu rekomenduojama vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus naudoti formuojamąjį 

vertinimą. Mokytojai ir klasės vadovas bendradarbiauja su pagalbos mokiniui specialistais, mokinių 

tėvais, gimnazijos administracija. 

16.3. Mokiniai, mokyklos direktoriaus įsakymu atleisti nuo privalomo menų ar kūno kultūros pamokų 
lankymo, pagal dalyko mokytojo parengtas užduotis atsiskaito mokytojui ir mokiniui patogiu laiku. 

16.4. Integruotai ugdomų bendrojo lavinimo klasėse mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

pasiekimų vertinimas individualizuojamas. 

17. Mokinių pasiekimai vertinami pažymiu (1–10 balų sistema) arba įskaityta / 

neįskaitą.  

17.1.Pagrindinio ir vidurinio ugdymo dalykų pasiekimai vertinami pažymiu: 

17.1.1. kalbos: lietuvių kalba ir literatūra, rusų kalba, užsienio kalbos (anglų, rusų, prancūzų, 

vokiečių); 

17.1.2. socialiniai mokslai: istorija, geografija, pilietiškumo pagrindai, Ekonomika ir verslumas; 

17.1.3. tikslieji mokslai: matematika, informacinės technologijos; 

17.1.4. gamtos mokslai: biologija, fizika, chemija; 

17.1.5. menai: dailė, muzika; 

17.1.6. technologijos; 

17.1.7. kūno kultūra 

17.1.7.1. du kartus per metus (pavasarį ir rudenį) mokinys laiko fizinio pajėgumo testus; 

17.1.7.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros 

pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“. 

17.1.8 Mokinių pasiekimai, įgyti mokantis dalykų modulių, vertinami įrašu „įskaityta” arba 
„neįskaityta”. Jie įskaitomi į atitinkamo dalyko programos pasiekimų įvertinimą. 



17.1.9. etikos, tikybos, žmogaus saugos sociologijos dalykų mokymosi pasiekimai vertinami įrašu 

„įskaityta” arba „neįskaityta”. 

17.2. Mokinių vertinimo sistemingumas. Mokiniai įvertinami tokiu dažnumu per trimestrą/pusmetį: 

17.2.1. jei dalykui mokyti skirta 1 pamoka per savaitę, įvertinama ne mažiau kaip 3 

pažymiais/įskaitomis per trimestrą,  5  pažymiais / įskaitomis per pusmetį; 

17.2.2. jei dalykui mokyti skirtos 2 pamokos per savaitę, įvertinama ne mažiau kaip 6 

pažymiais/įskaitomis per trimestrą, 8 pažymiais /įskaitomis per pusmetį ; 

17.2.3. jei dalykui mokyti skirta 3–4 pamokos per savaitę, įvertinama ne mažiau kaip 8 

pažymiais/įskaitomis per trimestrą, 10 pažymių/įskaitų  per pusmetį ; 

17.2.4. jei dalykui mokyti skirta 5-6 pamokos per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 10 pažymių  per 

trimestrą/pusmetį, 12 pažymių per trimestrą/pusmetį. 

17.3. Kontrolinių darbų, rašinių, diagnostinių ir apibendrinamųjų testų taškai konvertuojami / keičiami 

į vertinimus pagal gimnazijoje priimtą tvarką: 

17.4. Mokytojai, rašydami pažymį už darbą, kurio užduotys vertinamos taškais, vadovaujasi lentele: 
 

Teisingų atsakymų apimtis procentais Balai 

100–91 10 

90–81 9 

80–71 8 

70–61 7 

60–51 6 

50–41 5 

40–26 4 

25–16 3 

15–0 2 

Nedalyvavimas kontroliniame darbe be 
pateisinamos priežasties, neatsiskaitymas 

1 

 

17.5. Kitų diagnostiniu būdu vertinamų darbų vertinimai apskaičiuojami vienetų tikslumu pagal 

formulę: v = s: m x 10 

Kur v – vertinimas, s – mokinio surinkti taškai, m – maksimalus taškų skaičius. 

17.6. Gimnazijoje taikoma vertinimo skalė: 

 

Pasiekimų lygis Balai Trumpas apibūdinimas 

Aukštesnysis 10 (dešimt) 
9 (devyni) 

Puikiai 
Labai gerai 

Pagrindinis 8 (aštuoni) 

7 (septyni) 
6 (šeši) 

Gerai  

Pakankamai gerai 
Vidutiniškai 

Patenkinamas 5 (penki) 
4 (keturi) 

Patenkinamai 
Pakankamai patenkinamai 

Nepatenkinamas 3 (trys) 

2 (du) 
1 (vienas) 

Nepatenkinamai 

Blogai 
Labai blogai 

 

17.8 Įrašas „atleista“ rašomas tada, kai mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją bei 

mokiniui, mokomam namuose pagal direktoriaus įsakymą atleistam nuo dalyko mokymo. 

17.8.1. Įrašas „neatestuota“ rašomas tada, kai mokinys neturi reikiamo numatyto minimalaus 

įvertinimų skaičiaus per trimestro/pusmetį, išskyrus tuos atvejus, kai mokinys į gimnaziją priimamas 

mokslo metų eigoje. Tokiu atveju, minimalų įvertinimų skaičių nustato dalyko mokytojas. 

17.8.2 Visų dalykų rašto darbai turi būti parašyti aiškiai ir perskaitomai. Mokytojai neperskaitomos 
mokinių rašto darbo dalies nevertina, o neperskaitomas visas darbas vertinamas „1“. 



18. Mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimas ugdymo procese grindžiamas diagnostiniu, 
formuojamuoju ir apibendrinamuoju vertinimu: 

18.1. Diagnostinio vertinimo (mokymosi pasiekimų ir problemų identifikavimo) formos: kontrolinis 
darbas, savarankiškas darbas, praktikos darbas, testas, projektas, rašinys. 

18.2. Diagnostinis vertinimas vykdomas mokslo metų pradžioje, baigus dalyko programos temą, skyrių, 

atliekant įvairias apibendrinamąsias užduotis. 

18.2.1. diagnostinės užduotys vertinamos taškais, kad mokinys ir mokytojas matytų mokymo (-si) 

spragas ir pažangą. Diagnostinės užduotys ir vertinimas turi būti numatyti trumpalaikiuose planuose. 

19. Mokslo metų pradžioje (pirmą-antrą rugsėjo mėnesio savaitę) visų dalykų mokytojai 

(išskyrus menų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros) privalo organizuoti diagnostinį testą visų klasių 

mokiniams. Diagnostinis testas rašomas per dalykų pamokas, mokytojo pasirinkta forma. Testas 

vertinamas mokytojo pasirinktais būdais, rezultatai į dienyną nerašomi, juos mokytojas kartu su 

mokiniais aptaria ir numato tolimesnius ugdymo(si) uždavinius. 

19.1. Diagnostiniu būdu vertinamų darbų organizavimas: 

19.1.1. diagnostiniu būdu vertinamo darbo laikas preliminariai numatomas mokslo metams ir 
fiksuojamas ilgalaikiuose dalykų planuose; 

19.1.2. kontrolinio darbo, rašinio laikas skelbiamas e-dienyne iki kiekvieno mėnesio 25 dienos, 

tikslinamas likus savaitei iki kontrolinio darbo arba rašinio rašymo; 

19.1.3. savarankiško darbo, praktikos darbo, testo, projekto ar kito diagnostiniu būdu vertinamo darbo 

laikas derinamas su mokiniais, skelbiamas e-dienyne. 

19.1.4 diagnostiniam darbui gali būti prilyginamas dalyvavimas tarptautinėse, respublikinėse, miesto 
olimpiadose bei konkursuose. 

20. Mokinys, neatsiskaitęs diagnostiniu būdu vertinamo darbo, jį privalo atsiskaityti: 

20.1. grįžęs po ligos per 10 darbo dienų nuo atvykimo į gimnaziją (į to dalyko pamoką) dienos 

mokytojo nustatytu laiku; 

20.2. dėl kitos priežasties atsiskaityme nedalyvavęs mokinys dėl atsiskaitymo laiko su dalyko 

mokytoju turi susitarti per dvi darbo dienas nuo atėjimo į gimnaziją. 

20.3. Jeigu mokinys nurodytu laiku nesusitaria dėl atsiskaitymo laiko arba sutartu laiku neatvyksta į 

atsiskaitymą, jam parašomas įvertinimas „labai blogai“ ir komentaras e-dienyne. 

20.4. Jei trečdalio klasės ( grupės) mokinių diagnostiniu būdu vertinamas darbas yra įvertintas 

nepatenkinamai, būtina tokį darbą perrašyti. 

20.5. Diagnostiniu būdu vertinamą darbą gali perrašyti: 

20.5.1. 5-8, ir I–II gimnazijos klasių mokiniai gavę nepatenkinamą įvertinimą; 
20.5.1.1 III - IV g. kl. mokinys per pusmetį turi teisę perrašyti vieną kiekvieno dalyko bet kurį pasirinktą 
diagnostiniu būdu vertinamą darbą nepriklausomai nuo įvertinimo kurį buvo gavęs. 

20.5.2. diagnostiniu būdu vertinamų darbų perrašymo skaičių numato mokytojas, atsižvelgęs į sukauptą 

formuojamojo vertinimo informaciją. 

20.5.3. Diagnostiniu būdu vertinamą darbą mokinys turi perrašyti ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų 

nuo darbo rezultato paskelbimo. Likus savaitei iki trimestro/ pusmečio pabaigos neleidžiama perrašyti 

jokio diagnostinio darbo. 

20.6. Perrašius diagnostiniu būdu vertinamą darbą: 

20.6.1. Diagnostinio atsiskaitymo metu mokinio, besinaudojančio neleistina pagalba, darbas 
vertinamas „labai blogai“ be teisės jį perrašyti. 

20.6.2. Per dieną mokinys gali atlikti tik vieną kontrolinį darbą arba rašinį. 

20.7. Apibendrinamasis vertinimas taikomas: 

20.7.1. 5–8, I–III gimnazijos klasių mokiniams mokslo metų pabaigoje, vykdant ugdymo kokybės 

priežiūrą (organizuojamas apibendrinamasis testas); 

20.7.2. II ir IV g. kl. vykdant bandomuosius egzaminus; 

20.7.3. vykdant PUPP, įskaitas, egzaminus, standartizuotus testus. 

20.8. Formuojamojo vertinimo organizavimas: 



20.8.1. formuojamasis vertinimas nefiksuojamas pažymiais. Mokinio veikla vertinama raštu (pastabos, 

komentarai e-dienyne) ar žodžiu (individualūs pokalbiai su mokiniais ir tėvais) pagal poreikį, bet ne 

rečiau kaip kartą per trimestrą/pusmetį; 

20.8.2. mokytojai pasirinkta forma (ne e-dienyne) kaupia informaciją apie mokinio pasiekimus ir 

daromą pažangą. 

21. Neformaliojo švietimo valandos skirtos meniniams, kalbiniams, sportiniams, moksliniams, 

techniniams, socialiniams, ekonominiams ir kitokiems moksleivių gebėjimams ugdyti sporto, sveikatos 

ugdymo, meninės raiškos, turizmo, gamtos, techninės kūrybos ir kituose būreliuose, studijose bei kituose 

popamokiniuose renginiuose, tautiniam tapatumui ugdyti bei geresniam integravimui į Lietuvos 

Respublikos gyvenimą. 

21.1. 5–8, I–II gimnazijos klasių grupėje turi būti ne mažiau 12 ir ne daugiau 30 mokinių; 

21.1.1 III–IV gimnazijos klasių grupėje turi būti ne mažiau 3 ir ne daugiau 30 mokinių. 
21.2. Neformaliojo švietimo būreliai, studijos mokiniams neprivalomi ir laisvai pasirenkami iki rugsėjo 

1d. 

21.3. Neformaliojo švietimo valandų negalima skirti pasirenkamiesiems dalykams, pagilinto dalykų 

mokymo programoms. 

21.4. Neformaliojo švietimo veikla įrašoma į neformaliojo ugdymo tvarkaraštį. 

22. Visų gimnazijos mokomųjų dalykų vertinimo tvarkos apsvarstomos ir patvirtinamos dalykų 

metodinėse grupėse. 

22.1. Kokybiniai mokinių darbai (projektiniai darbai, pagalba kabinetui, dalyvavimas konkursuose, 

olimpiadose, seminaruose ir kt.) yra vertinami papildomu pažymiu. 

22.2. Mokinių atlikti darbai sąsiuviniuose vertinami (vertinimo kriterijus nustato kiekviena metodinė 

grupė ir supažindina mokinius) vieną kartą per pusmetį papildomu pažymiu. 

23. Mokinių pasiekimų, pažangos, pastangų kaupiamasis vertinimas organizuojamas ir fiksuojamas 

remiantis šiais kriterijais: 

23.1. už aktyvų darbą pamokoje, veikloje, kūrybiškumą, iniciatyvumą; 

23.2. už namų darbų atlikimą; 

23.3. už papildomų darbų rengimą, jų pristatymą, darbą grupėse; 
23.4. už kitus mokytojo nuožiūra pasirinktus kriterijus (numatyti kiekvieno mokytojo vertinimo 

tvarkoje); 

23.5. taškų (balų, „mažųjų pažymių“) suma (vidurkis) keičiama į pažymius, kurie surašomi į el. 

dienyną; 
23.6. kaupiamojo vertinimo organizavimas ir fiksavimas aptariamas ir tvirtinamas dalykų metodinėse 

grupėse. 

24. Apibendrinamieji (diagnostiniai) kontroliniai darbai: 
24.1. apibendrinamieji (diagnostiniai) testai skirti mokinių padarytos pažangos įvertinimui ir 

fiksavimui; 

24.2. diagnostiniai testai organizuojami rugsėjo mėnesį, apibendrinamieji testai – balandžio/gegužės 
mėnesį; 

24.3. rezultatai aptariami dalykų metodinėse grupėse ir metodinėje taryboje; 

24.4. rezultatai kaupiami, kol mokinys mokosi Gimnazijoje . 

24.5. Mokslo metų pabaigoje (likus mėnesiui iki III trimestro/II pusmečio pabaigos) mokiniai atlieka 
metinių žinių ir gebėjimų patikrinimo užduotis. Taikomas norminis vertinimas. 

25. III gimnaz. klasės mokiniams gegužės mėnesį taikomas apibendrinamasis vertinimas: 

25.1.Vertinimo tikslas - įvertinti mokinio žinias ir kompetencijas, įgytas baigus pirmąją vidurinio 
ugdymo programos dalį ir padėti mokiniui ir mokytojui planuoti ugdymą(si) IVg kl., remiantis 

vertinimo informacija. 

25.2. Apibendrinamasis vertinimas privalomas iš gimtųjų kalbų (lietuvių kalbos ir literatūros, lenkų 

kalbos ir literatūros), matematikos ir anglų kalbos ir iš kitų dalykų, kuriuos mokinys mokosi išplėstiniu 

kursu. 

25.3. Apibendrinamojo vertinimo formas ir metodus mokytojas renkasi, vadovaudamasis dalyko 

brandos egzamino struktūra, turinį sudaro pagal visą IIIg klasės kurso medžiagą. 

25.4. Apibendrinamo vertinimo rezultatas įforminamas pažymiu. 



25..5. Jei mokinys gauna neigiamą įvertinimą, jam rekomenduojama IVg klasėje rinktis dalyką 
mokytis bendruoju kursu. 

25.6 IV gimnaz. klasės mokinių žinių patikrinimas: 

25.6.1. Bandomieji egzaminai vyksta IVg kl. sausio – vasario mėn.; 

25.6.2. Mokiniams lietuvių kalbos ir literatūros ir dalykų, kurių mokinys laikys VBE ir MBE brandos 

egzaminus bandomasis egzaminas yra privalomas. 

25.6.3. Darbai ištaisomi ne ilgiau kaip per dvi savaites ir rezultatai aptariami su mokiniais ir 

metodinėje grupėje; 

25.6.4. Bandomojo egzamino pažymys įrašomas į dienyną. 
25.7. III- IV- jų klasių mokiniams dalyko programos modulio mokymosi pasiekimų įvertinimai 

įskaitomi į dalyko įvertinimą. 

25.8. III- jų klasių mokiniams informacinių technologijų kursas yra privalomas. 
26. Kontrolinių darbų datas mokytojai derina tarpusavyje, pildydami kiekvieno pusmečio pradžioje 

kontrolinių darbų grafikus. 

26.1. per dieną gali būti organizuojamas tik vienas kontrolinis darbas; 
26.2. mokytojas apie kontrolinį darbą mokinius pakartotinai informuoja ne vėliau kaip prieš savaitę, 

supažindina su darbo struktūra, turiniu, tikslais, vertinimo kriterijais; 

26.3 kontrolinius darbus mokytojas ištaiso ir grąžina mokiniams ne vėliau kaip po savaitės, o lietuvių, 

rusų kalbos mokytojai ne vėliau kaip po 10 darbo dienų; 

26.4. kontrolinį darbą, jeigu 50% mokinių už jį gavo nepatenkinamą įvertinimą, būtina perrašyti; 
26.5. jei mokinys dėl pateisinamų priežasčių (pateikė gydytojų pažymą ar tėvų paaiškinimą) 

nedalyvavo kontroliniame darbe, už jį atsiskaito po pamokų arba kitu susitartu su mokytoju laiku 

savaičių laikotarpyje. 

26.6. Jei mokinys sirgo daugiau kaip 2 savaites, jis turi teisę atsiskaityti 50 proc. per tą laikotarpį rašytų 

kontrolinių ir savarankiškų darbų. Mokinio pageidavimu mokytojas teikia konsultacijas. Po ilgesnės 

negu savaitė ligos mokinys kitoje pamokoje negali būti vertinamas pažymiu. 

26.7. Jei mokinys be pateisinamų priežasčių nedalyvavo kontroliniame darbe, jam rašoma „n” , o kitą 
pamoką jis privalo atsiskaityti. 

27. Kontroliniai darbai I ir II pusmečio paskutinę savaitę, paskutinę dieną prieš mokinių atostogas ir 

pirmąją dalyko pamoką po mokinių atostogų neorganizuojami. 

 

VI. MOKYMO IR VERTINIMO INDIVIDUALIZAVIMAS, DIFERENCIJAVIMAS 

 

28. Gabių mokinių ugdymas: 
28.1. dalykų mokytojai mokslo metų pradžioje išsiaiškina mokinių gebėjimus, pasiekimus, mokymosi 

motyvaciją ir identifikuoja gabius mokinius; 

28.2. mokytojai, dirbdami su gabiais mokiniais, individualizuoja ir diferencijuoja ugdymo procesą. 

Gabūs mokiniai, vadovaujami mokytojo padeda mokiniams turintiems mokymosi sunkumų. 

29. Pagalba mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų: 
29.1. dalykų mokytojai ir klasių vadovai mokslo metų pradžioje išsiaiškina mokinius, turinčius 

mokymosi sunkumų; 

29.2. mokytojai, dirbdami su turinčiais mokymosi sunkumų mokiniais, individualizuoja ir 
diferencijuoja ugdymo procesą, skatina mokymosi motyvaciją, įvertina jų pastangas; 

29.3. mokymosi sunkumų turintiems mokiniams padeda dalykų mokytojai, grupių vadovai, gabūs 
mokiniai, mokinių tėvai (globėjai); 

29.4. organizuojamos konsultacijos. Konsultacijų grafikas skelbiamas viešai. 

 

VII. ĮVERTINIMO FIKSAVIMAS BAIGUS PROGRAMĄ AR JOS DALĮ 

 

30. Mokymosi rezultatams apibendrinti, įvertinti taikomas apibendrinamasis vertinimas (pažymys, 

įskaita arba egzaminas). 

31. Pusmečio pažymys vedamas ne mažiau kaip iš penkių pažymių, trimestro pažymys vedamas ne 

mažiau kaip iš trijų pažymių. 

32. Pusmečio pažymys vedamas iš pažymių aritmetinio vidurkio, suapvalinant iki sveiko skaičiaus. 

 



33. Dalyko metinis įvertinimas išvedamas iš I ir II pusmečio įvertinimų skaičiuojant aritmetinį vidurkį: 

33.1. jeigu antro pusmečio įvertinimas aukštesnis nei pirmo, rašomas aukštesnis pažymys; 

33.2. jeigu antro pusmečio įvertinimas žemesnis nei pirmo, metinis įvertinimas vedamas iš visų I ir II 

pusmečių pažymių vidurkio. 

33.3. jei I ir II pusmečių įvertinimai skiriasi dviem ar daugiau balų, vedamas aritmetinis vidurkis. 

33.4. jei mokytojas mano, kad mokinys per II pusmetį padarė pažangą, metinis įvertinimas gali būti 
rašomas toks, koks yra antrame pusmetyje. 

33.5. Mokiniui, kurio mokslo metai skirstomi trimestrais, dalyko metinis įvertinimas išvedamas iš I, II, 

III trimestrų įvertinimo: 

33.6. neatestuotam I trimestre - per II trimestrą savarankiškai atsiskaitys už I trimestro programą; 

33.7. neatestuotam II trimestre - per III trimestrą savarankiškai atsiskaitys už II trimestro programą; 

33.8. neatestuotam III trimestre - savarankiškai atsiskaitys už III trimestro programą iki rugpjūčio 31 d. 
34. Jei mokinys be pateisinamos priežasties praleido 70 proc. pamokų, jis yra neatestuojamas. Jei 

mokinys praleido dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių, jis turi teisę atsiskaityti sutartu su mokytoju  laiku. 

34.1. turintiems neigiamą metinį įvertinimą ar neatestuotiems mokiniams, mokytojų tarybos nutarimu 

skiriami papildomi darbai mokymosi spragoms likviduoti; 

34.2. apie mokinio perkėlimą, turinčio neigiamą metinį įvertinimą po papildomų darbų, į aukštesnę 
klasę sprendžia mokytojų taryba; 

35. Metinis įvertinimas nevedamas, jeigu nors vieną trimestrą/pusmetį mokinys buvo neatestuotas. 

Neatestuotam mokiniui dalyko metinis įvertinimas išvedamas tada kai: 

35.1. neatestuotam I pusmetį – per II pusmetį savarankiškai atsiskaičius už I pusmečio programą; 

35.2. neatestuotam II pusmetį – savarankiškai atsiskaičius už II pusmečio programą iki rugpjūčio 31 d. 

36. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniui, turinčiam dalyko 

nepatenkinamą pirmojo ar antrojo pusmečio įvertinimą, negali būti išvedamas patenkinamas to dalyko 

metinis įvertinimas. 

37. Mokiniui pagal gydytojo ar gydytojų konsultacinės komisijos pažymą ir Gimnazijos direktoriaus 

įsakymą atleistam nuo kūno kultūros pamokų, pusmečio ir metinių įvertinimų el. dienyno skiltyje rašoma 

„atleista“ („atl.“). 

38. Baigus pagrindinio ugdymo programą (10 kl.), vykdomas pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimas (PUPP). 

39. Baigus vidurinio ugdymo programą (12 kl.), mokiniai laiko mokyklinius arba valstybinius 

(pasirinktinai) brandos egzaminus. 

40. Baigiamojo kurso mokiniams, turintiems patenkinamus mokymo dalykų metinius įvertinimus, 
vykdomas kompetencijų vertinimas. 

 

VIII. INFORMAVIMAS APIE VERTINIMĄ 

 

41. Vertinimo informacija pateikiama žodžiu ir raštu pagal bendrą Gimnazijos tvarką (el. dienynuose, 

brandos ir asmens įgytų kompetencijų žinių ir gebėjimų vertinimo protokoluose, pusmečių ir metinėse 

suvestinėse ir kt.). 

42. Mokiniams: 

42.1. atsakinėjant žodžiu, įvertinimas pateikiamas argumentuotai tos pačios pamokos metu; 

42.2. atsakinėjant raštu – pagal tikrinamojo darbo specifiką, dalyko vertinimo kriterijus. 

43. Mokytojams, klasės vadovams, administracijai: 

43.1. laiku surašant pažymius į el. dienyną, atiduodant įvertintus darbus; 
43.2. pasibaigus pusmečiui, mokslo metams, klasių vadovai pristato paaduotojome ugdymui  mokinių 

pažangos ir pasiekimų bei lankomumo suvestines iš Tamo dienyno. 

44. Tėvams (globėjams): 

44.1. tėvai (globėjai) sistemingai informuojami apie vaiko pasiekimus ir pažangą naudojantis visomis 

el. dienyno galimybėmis (kaip pažymių, pastabų/pagyrimų rašymas, kitos informacijos pateikimas) taip 

pat telefonu, individualaus pokalbio metu, tėvų susirinkimų metu; 



44.2. už informacijos pateikimą apie mokinių pažangą ir pasiekimus atsakingas klasės vadovas. 

 

VI. INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖSENA 

45. Mokinys, bendradarbiaudamas su mokytoju, renka ir kaupia kokybinius kompetencijų įrodymus 

(visus atsiskaitomuosius darbus) vertinimo aplanke. 

46. Mokinys medžiagą vertinimo aplanke kaupia pats. Suinteresuoto asmens paprašytas, mokinys 

pateikia vertinimo aplanką. Pradinės mokyklos mokinys medžiagą vertinimo aplanke kaupia pats ir 

saugo klasės vadovo kabinete einamuosius mokslo metus. 

47. Mokinys visų dalykų kompetencijų įrodymus kaupia viename vertinimo aplanke. Informacinių 

technologijų atsiskaitomuosius darbus kaupia elektroninėje laikmenoje. 

48. Po kiekvieno atsiskaitomojo darbo mokinys pildo Individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo 

lapą, pakoreguotą pagal metodinėse grupėse priimtą sutarimą. 

49. Pusmečio pabaigoje mokinys įsivertina savo padarytą pažangą pagal atitinkamo pusmečio sukauptų 

darbų ir vertinimų visumą ir ją apibendrina Individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo lape. 

50. Mokytojas skiria dalį atsiskaitomojo darbo analizės pamokos Individualios pažangos stebėjimo ir 

fiksavimo lapui pildyti. 

51. Kiekvieno dalyko mokytojas kaupia Individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo lapus. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

52. Pradinio ugdymo programoje pirmoje klasėje mokantis mokytojas susipažįsta su priešmokyklinio 

ugdymo pedagogo parengtomis rekomendacijomis apie vaiko pasiekimus ir individualią pažangą ir 

užtikrina ugdymosi tęstinumą. 

53. Pagrindinio ugdymo programos dalykų mokytojai susipažįsta su kiekvieno mokinio Pradinio 

ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašu ir užtikrina ugdymosi tęstinumą. 

54. Vidurinio ugdymo programos dalykų mokytojai susipažįsta su kiekvieno mokinio pagrindinio 
ugdymosi rezultatais ir užtikrina ugdymosi tęstinumą. 

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

56. Kiekvieno dalyko mokytojai parengia savo dalyko vertinimo metodiką ir aprobuoja metodinėje 

grupėje. 

57. Su Aprašu dalykų mokytojai mokslo metų pradžioje arba mokiniui atvykus mokytis supažindina 

pasirašytinai. 

58. Su Aprašu klasės vadovas mokslo metų pradžioje per pirmąjį tėvų susirinkimą supažindina tėvus. 
59. Aprašu vadovaujasi visi mokytojai. 
60. Aprašas skelbiamas gimnazijos internetiniame tinklalapyje, dalyko vertinimo metodikos – 

kabinetuose. 
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