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MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS 

APRAŠAS  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  
1. Ukmergės r. Taujėnų gimnazijos Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos 

aprašas (toliau Aprašas) parengtas vadovaujantis pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

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

Nr. V-1309 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo“, Pradinio, Pagrindinio 

ir Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimą, gimnazijos susitarimais. Aprašas dera su gimnazijos keliamais 

ugdymo tikslais, ugdymo proceso organizavimu ir yra gimnazijos ugdymo turinio dalis. 

2. Apraše aptariami vertinimo tikslai, vertinimo planavimas, vertinimo principai ugdymo procese ir 

vertinimas baigus programą, įvertinimų fiksavimas, vertinimo informacijos analizė, tėvų (globėjų, 

rūpintojų) informavimas. 

3. Apraše vartojamos sąvokos: 

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 vertinimas – nuolatinis vertinimas ugdymo(si) procese, abipusis atsakas, 

padedantis mokiniui gerinti mokymąsi, parodantis, ką dar reikia išmokti, leidžiantis mokytojui 

pritaikyti mokymą siekiant kuo geresnių rezultatų. 

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

mokymosi etapu (baigus temą, kursą, programos dalį) padaryta pažanga, numatomos tolesnio 

mokymosi galimybės, pagalba sunkumams įveikti. 

Kaupiamasis vertinimas – tai informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus 

kaupimas.  

Apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas – formaliai patvirtinti mokinio ugdymosi rezultatai 

baigus programą, kursą, modulį ar kitą mokymosi etapą. 

Vertinimo kriterijai – pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosiose programose 

pateiktus apibendrintus kokybinius mokinių žinių, supratimo ir gebėjimų vertinimo aprašus numatyti 

mokinių pasiekimų vertinimo lygiai (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis). 

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

padarytą pažangą.  

Balai – mokėjimo įvertinimas nuo 1 iki 10. 

 

Sudėtinis balas – suminis įvertinimas (už kelias mokinio veiklas: namų darbus, klasės darbus ir  

pan.). 

Taškai – pasiekimų vertinimas, naudojamas įvairiuose atsiskaitymuose. 

Įskaityta – mokėjimo įvertinimas įrašu; rašomas, jeigu mokinys pasiekė dalyko programoje numatytą 

žinių, supratimo ir gebėjimų patenkinamą lygį. 



 

Neįskaityta – mokėjimo įvertinimas įrašu; rašomas, jeigu mokinys nepasiekė patenkinamo lygio. 

 

Atleista – įrašas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojų komisijos pažymą ar direktoriaus 

įsakymą. 

 

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

apmąstymas, nusimatant tolesnius mokymosi tikslus ir uždavinius. 

II. VERTINIMO TIKSLAI  

 

4. 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. 

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

mokymo(si) proceso kokybę. 

6. Apibendrinti, susumuoti atskiro mokymosi laikotarpio (baigiant pusmetį, mokslo metus) ar 

mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą rezultatus. 

7. Vertinti ugdymo kokybę, identifikuoti problemas ir inicijuoti reikalingus sprendimus. 

III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

 

8. Vertinimo nuostatos: 

8.1. Vertinimas grindžiamas mokinių amžiaus tarpsniais, psichologiniais ypatumais, individualiais 

mokinio poreikiais; 

8.2. Vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios, jų taikymas, 

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

9. Vertinimo principai: 

9.1. Tikslingumas (vertinimo metodai atitinka mokymosi turinį); 

9.2. Atvirumas ir skaidrumas (su mokiniais tariamasi dėl (į)vertinimo formų, laiko; vertinimo 

kriterijai yra aiškūs); 

9.3. Objektyvumas (siekiama kuo didesnio vertinimo patikimumo, remiamasi mokinių pasiekimų 

aprašais); 

9.4. Informatyvumas (vertinimo informacija aiški, išsami, savalaikė, nurodoma, ką mokinys jau 

išmoko, kur yra spragos, kaip jas taisyti); 

9.5. Aiškumas (vertinimas grindžiamas aiškiais, mokiniams suprantamais kriterijais). 

IV. VERTINIMO PLANAVIMAS  

10. Vertinimas planuojamas kartu su ugdymo turiniu. 

11. Vertinimas planuojamas metams ir nurodomas dalykų ilgalaikiuose planuose. 

12. Dalyko ilgalaikio plano skyriuje „Vertinimo nuostatos“ nurodoma dalyko vertinimo tvarka (pvz., 

kaupiamasis vertinimas, vertinimas įrašu „įskaityta“ ar „neįskaityta“ ir pan.). 



13. Ilgalaikio plano skyriaus „Ugdymo turinys“ lentelės grafoje „Vertinimas“ nurodomos vertinimo 

formos (kontrolinis darbas, laboratorinis darbas, savarankiškas darbas, projektas, įskaita ir kt.). 

14. Mokslo metų pradžioje mokiniai yra supažindinami su mokomojo dalyko vertinimo tvarka 

(vertinimo būdais, formomis, kriterijais ir kt.). 

15. Pradėdamas naują skyrių (temą), mokytojas su mokiniais aptaria tikslus ir uždavinius, vertinimo 

formas ir kriterijus, darbo metodus ir laukiamus rezultatus. 

16. Paskutinę pusmečio pamoką yra aptariami dalyko mokinių mokymosi pasiekimai, vertinama 

pažanga.    

V. VERTINIMAS UGDYMO PROCESE 

17. Ugdymo procese yra svarbūs visi vertinimo būdai: 

17.1. Formuojamasis vertinimas grindžiamas nuolatine mokytojo ir mokinio sąveika, kai mokytojas 

stebi mokinių mokymąsi, jų bendradarbiavimą, įsitraukimą, pastangas, mokymosi būdus, mato, kokie 

mokymosi būdai veiksmingi, padeda mokiniui suprasti sunkumus ir juos įveikti; mokiniai, 

konsultuojami mokytojo, pagal kriterijus mokosi vertinti vienas kito ir savo darbą, įsivertinti 

pasiekimus ir pažangą; 

17.2. Diagnostinis ir kaupiamasis vertinimas sudaro sąlygas, naudojant vertinimo ir įsivertinimo 

metodus bei procedūras, pripažįstant mokinio savarankiškai (savaiminio mokymosi būdu) kitoje 

veikloje įgytas kompetencijas, išsiaiškinti, kaip vertinami ir įsivertinami ugdymosi rezultatai atitinka 

ugdymo programose keliamus ugdymosi tikslus ir numatytus rezultatus; vertinimo informacija 

padeda numatyti tolesnius mokymosi žingsnius. 

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

bendrosiose ugdymo programose apibrėžtais mokymosi pasiekimais arba konkrečiam mokiniui 

pritaikytoje ugdymo programoje numatytais pasiekimais. 

19. Kompetencijos vertinamos ir įsivertinamos mokinių ir mokytojo sąveikoje, dialoguose, 

diskusijose, renkant ir kaupiant kokybinius kompetencijų įrodymus (mokinių darbai, įvertinimai, 

įsivertinimai, komentarai, refleksijos) vertinimo aplankuose; mokykloje veikia individualios 

pažangos stebėsenos sistema. 

20. 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: 

20.1. 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;  

20.2. 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; 

20.3. 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. 

21. 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. 

22. 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).  

23. 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, , tobulinant mokytojų kvalifikaciją. 

VI. VERTINIMAS PRADINIO UGDYMO PAKOPOJE 

24. Pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje mokantis mokytojas susipažįsta su 

priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis rekomendacijomis apie vaiko pasiekimus ir 

individualią pažangą ir užtikrina ugdymosi tęstinumą.  

25. Pradinio ugdymo procese prioritetas teikiamas mokymąsi palaikančiam vertinimui; vertinami 

mokinio individualūs pasiekimai ir pažanga nelyginama su kitų mokinių pasiekimais. 

26. Vertinant mokinių pasiekimus orientuojamasi į pasiekimų lygius, apibrėžtus pradinio ugdymo 

bendrosiose programose: 

Pasiekimų lygis, žymėjimas Vertinami mokomieji dalykai 

aukštesnysis  

lietuvių kalba, užsienio kalba (anglų), matematika, pasaulio 

pažinimas, dailė ir technologijos, muzika, fizinis ugdymas 
pagrindinis 

patenkinamas 

nepatenkinamas 

padarė pažangą (p. p.) 

nepadarė pažangos (n. p.) 

dorinis ugdymas; 

mokant visų dalykų pagal individualizuotą programą 

 

27. Pradinių klasių mokinių žinios, gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, pažanga vertinama pagal bendrųjų 

programų reikalavimus, metodinėse grupėse aptartus ir suderintus dalykų vertinimo metodus, formas 

ir kriterijus, pateiktus šio Aprašo 1 priede. 

VII. VERTINIMAS PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PAKOPOJE 

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

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



29. Vertinant mokinių pasiekimus pagrindinio ir vidurinio ugdymo pakopoje orientuojamasi į 

pasiekimų lygius, apibrėžtus pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosiose programose, ir juos 

atitinkančia dešimtbale vertinimo skale: 

Pasiekimų lygis Vertinimas balais  Apibūdinimas  

aukštesnysis 10 (dešimt) puikiai 

9 (devyni) labai gerai 

pagrindinis 8 (aštuoni) gerai 

7 (septyni) pakankamai gerai 

6 (šeši) vidutiniškai 

patenkinamas 5 (penki) patenkinamai 

4 (keturi) pakankamai patenkinamai 

nepatenkinamas 3 (trys) nepatenkinamai 

2 (du) blogai 

1 (vienas) labai blogai 

Dorinis ugdymas, socialinė-pilietinė veikla ir žmogaus sauga vertinami įrašu „įskaityta“ arba 

„neįskaityta“  

 

30. Mokinių žinios, gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, pažanga vertinama pagal bendrųjų programų 

reikalavimus, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų vertinimo 

instrukcijas, metodinėse grupėse aptartus ir suderintus dalyko vertinimo metodus, formas ir kriterijus, 

pateiktus šio Aprašo prieduose: 

 dorinio ugdymo – etikos ir tikybos (2 priedas), 

 lietuvių kalbos ir literatūros (3 priedas), 

 pirmosios užsienio kalbos – anglų (4 priedas), 

 antrosios užsienio kalbos – rusų (5 priedas), 

 istorijos (6 priedas), 

 geografijos (7 priedas), 

 pilietiškumo pagrindų (8 priedas), 

 matematikos (9 priedas), 

 informacinių technologijų (10 priedas), 

 ekonomikos ir verslumo (11 priedas), 

 biologijos (12 priedas), 

 chemijos (13 priedas), 

 fizikos (14 priedas), 

 muzikos (15 priedas), 

 dailės (16 priedas), 

 šokio (17 priedas), 

 technologijų (18 priedas), 

 fizinio ugdymo (19 priedas), 

 žmogaus saugos (20 priedas). 

31. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai fizinio ugdymo pratybose 

vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“. 

32. Mokinių pasiekimai, įgyti mokantis dalykų modulių, vertinami taikant 10 balų vertinimo sistemą; 

jie įskaitomi į atitinkamo dalyko programos pasiekimų vertinimą. 



33. Ilgalaikė projektinė veikla vertinama taikant 10 balų vertinimo sistemą; tarpiniai vertinimai ir 

galutinis įvertinimas įskaičiuojami į dalyko įvertinimą; teigiami projektinių darbų įvertinimai įrašomi 

elektroninio dienyno skiltyje „Mokinių mokymosi pasiekimai“, pagrindinio išsilavinimo pažymėjime 

ir brandos atestato priede. 

34. Mokinių mokymosi pasiekimai vertinami už įvairias veiklas: kontrolinį darbą, savarankišką 

darbą, atsikaitymą, apklausą žodžiu ir raštu, namų darbą, darbą pamokoje, laboratorinį darbą, praktinį 

ir teorinį darbą. 

35. Kontrolinis darbas – tai ne trumpiau kaip 30 minučių trunkantis savarankiškas raštu atliekamas 

darbas, skirtas patikrinti, kaip suprasta ir išmokta dalyko tema, skyrius, programos dalis: 

35.1. Kontroliniai darbai vertinami taikant 10 balų sistemą;  

35.2. Prie kiekvienos užduoties ar klausimo būtina nurodyti taškus; jeigu užduotys vertinamos 

taškais, vadovaujamasi procentų  ir balų atitikties lentele: 

Procentinė dalis Pažymys 

95-100 % 10 

85-94 % 9 

75-84 % 8 

65-74 % 7 

55-64 % 6 

45-54 % 5 

35-44 % 4 

25-34 % 3 

15-24 % 2 

0-14 % 1 

35.3. Kontroliniai darbai planuojami ir nurodomi elektroniniame dienyne ne vėliau kaip prieš 1 

savaitę iki kontrolinio darbo, suderinus su mokiniais ir kitais mokytojais;  

35.4. Dėl objektyvių priežasčių mokytojas turi teisę kontrolinio darbo laiką pakeisti, bet būtina vėl 

suderinti su mokiniais; 

35.5. Kontrolinis darbas turi būti sudarytas iš įvairaus sunkumo užduočių, kurios leistų patikrinti 

įvairius mokinių gebėjimus; žinių ir supratimo tikrinimui skirti 30% užduočių, taikymo ir mąstymo 

gebėjimams tikrinti – 45% užduočių, problemų sprendimui – 25% užduočių; nuo lengvesnių 

užduočių einama prie sunkesnių;   

35.6. Per dieną organizuojamas tik vienas kontrolinis darbas; 

35.7. Mokinys, nerašęs kontrolinio darbo, už jį atsiskaito kitu su mokytoju susitartu laiku per dvi 

savaites; neatsiskaičius per dvi savaites, kontrolinis darbas vertinamas žemiausiu įvertinimu (1 balas), 

įvertinimas įrašomas į tą dieną, kai numatytas kontrolinio darbo atsiskaitymas (tokie darbai 

neperrašomi); 

35.8. Jeigu mokinys sirgo ar dėl kitų pateisinamų priežasčių  (yra tėvų prašymas ar direktoriaus 

įsakymas) nelankė mokyklos ilgiau negu dvi savaites, už kontrolinį darbą atsiskaito su mokytoju 

susitartu laiku (bet ne vėliau kaip per mėnesį); mokinio pageidavimu mokytojas teikia mokymosi 

pagalbą, konsultuoja; neatsiskaičius per mėnesį kontrolinis darbas vertinamas žemiausiu įvertinimu 

(1 balas), įvertinimas  įrašomas į tą dieną, kai numatytas kontrolinio darbo atsiskaitymas (tokie darbai 

neperrašomi); 

35.9. Kontroliniai darbai ištaisomi per dvi savaites, jų rezultatai aptariami, numatomi spragų šalinimo 

būdai; 

35.10. Kontroliniai darbai neperrašomi norint pagerinti gautą pažymį; 



35.11. Nerekomenduojami kontroliniai darbai po ligos, pirmąją dieną po atostogų ar šventinių dienų, 

paskutinę savaitę prieš pusmečio pabaigą; 

35.12. Netvarkingai, neįskaitomai parašyti darbai vertinami kaip neteisingi; ne tam skirtoje vietoje 

parašyti atsakymai visai nevertinami; darbai nevertinami, juose radus necenzūrinių užrašų, piešinių, 

ženklų; 

35.13. Nerekomenduojama mokiniams naudotis korektoriais; norint ištaisyti klaidą, reikia  tvarkingai 

užbraukti klaidingą įrašą ir viršuje parašyti teisingai; 

35.14. Kontrolinio darbo užduotis mokinys atlieka savarankiškai, nesikalba tarpusavyje, netrukdo 

kitiems, naudojasi tik tomis priemonėmis, kurias nurodė mokytojas, jų neskolina; pasakinėjančių, 

besistengiančių gauti neleistinos pagalbos, besinaudojančių draudžiamomis priemonėmis, 

nevykdančių mokytojo nurodymų mokinių darbai vertinami žemiausiu neigiamu įvertinimu (tokie 

darbai neperrašomi). 

36. Savarankiškas darbas – tai ne ilgiau kaip 25 minutes trunkanti apklausa raštu: 

36.1. Žinių patikrinimui pateikiamos aiškios, konkrečios užduotys, klausimai, testai ir pan. iš vienos 

ar kelių pamokų temų; 

36.2. Savarankiškus darbus mokytojas gali tikrinti pasirinktinai: tikrinami visų ar tik dalies mokinių 

darbai; 

36.3. Mokinių apie savarankišką darbą iš anksto informuoti nebūtina; 

36.4. Darbas gali būti vertinamas kaip dalis kaupiamojo balo arba balais, o dorinio ugdymo, žmogaus 

saugos dalykų pamokose vertinama „įskaityta“ arba „neįskaityta“; 

36.5. Savarankiškų darbų skaičius per dieną neribojamas; 

36.6. Mokiniai, nerašę savarankiško darbo, atsiskaityti neprivalo. 

37. Atsakinėjimas žodžiu – kalbėjimas (monologas ar dialogas) duota tema: 

37.1. Tikrinamos žinios ir gebėjimas taisyklingai, argumentuotai reikšti mintis per lietuvių kalbos ir 

literatūros, užsienio kalbų, socialinių mokslų pamokas; 

37.2. Apie atsakinėjimą žodžiu mokinių iš anksto informuoti nereikia (išskyrus projektinių darbų 

pristatymą); 

37.3. Atsakinėjimas žodžiu vertinamas balais, o dorinio ugdymo, žmogaus saugos dalykų pamokose 

vertinama „įskaityta“ arba „neįskaityta“; 

37.4. Projektinio darbo pristatymas vertinamas pagal iš anksto numatytus ir su mokiniais suderintus 

kriterijus. 

38. Tiriamasis (praktikos, laboratorinis) darbas, trunkantis ne mažiau kaip 35 min. ir skirtas patikrinti, 

kaip mokiniai sugeba įgytas žinias taikyti praktikoje: 

38.1. Apie tiriamąjį darbą mokiniai informuojami iš anksto; 

38.2. Vertinamas mokinio pasiruošimas, darbo atlikimas, rezultatų ir išvadų pateikimas; 

38.3. Vertinama gali būti balais arba vertinama tik kaip dalis kaupiamojo balo; 

38.4. Mokiniui nedalyvavus praktiniame darbe, sprendimą dėl atsiskaitymo priima mokytojas. 

39. Mokytojo sprendimu mokinių žinios, gebėjimai ir pastangos (pvz., namų darbai, dalyvavimas 

olimpiadose, konkursuose, projektai, kūrybiniai darbai, darbas grupėse ir pan.) gali būti vertinamas 

balais, kaupiamuoju balu, įrašais „įskaityta“, „neįskaityta“ (dorinio ugdymo ir žmogaus saugos 

pamokose). 



40. Jei mokinys per numatytą laiką neatsiskaitė už kontrolinį ar kitą darbą, už kurį privalėjo 

atsiskaityti, jo pasiekimai yra vertinami pačiu žemiausiu balu („labai blogai“).  

VIII. ĮVERTINIMŲ FIKSAVIMAS 

41. Mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimas vykdomas reguliariai visą pusmetį, vadovaujantis 

dalykui skirtų savaitinių pamokų ir minimalaus įvertinimų skaičiaus atitikties lentele: 

Savaitinių pamokų skaičius Įvertinimų skaičius per pusmetį 

1 3 

2 4 

3 5 

4 6 

5 7 

6 8 

 

42. Mokymosi pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne vadovaujantis gimnazijos elektroninio 

dienyno tvarkymo nuostatais, patvirtintais direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-104. 

43. Įvertinimai įrašomi į elektroninį dienyną nurodant vertinimo formą, tipą pagal elektroninio 

dienyno nuorodas (atsiskaitymas, diktantas, kontrolinis darbas, rašinys, testas, savarankiškas darbas, 

laboratorinis darbas, praktinis darbas, projektinis darbas, teorinis darbas). 

44. Pusmečių ir metiniai įvertinimai fiksuojami pažangumo suvestinėse, sudarytose elektroninio 

dienyno pagrindu. 

45. Pusmečio įvertinimas yra visų dalyko pusmečio įvertinimų vidurkis (pvz., dalyko balų aritmetinis 

vidurkis 8,5 – vedama 9 balai, dalyko balų aritmetinis vidurkis 8,49 – vedama 8). 

46. Jeigu mokinys per pusmetį neatliko visų vertinimo užduočių (pvz., kontrolinių darbų) be 

pateisinamos priežasties, nepademonstravo pasiekimų, nurodytų bendrojo ugdymo programose, 

mokinio dalyko pusmečio įvertinimas prilyginamas žemiausiam įvertinimui „labai blogai“; jeigu 

priežastys pateisinamos direktoriaus įsakymu, pusmečio įvertinimas yra įrašas „atleista“. 

47. Jeigu mokinys per pusmetį praleido ½ dalykui skirtų pamokų ir neišlaikė įskaitos iš praleisto 

kurso, yra vertinamas įrašu „labai blogai“ arba „neįskaityta“; įskaitą mokinys laiko suderinęs laiką su 

dalyko mokytoju, kuris apie įskaitos laiką informuoja administraciją. 

48. Mokiniui, kuris gydėsi medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros ar 

stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, dalyko pusmečio įvertinimas vedamas iš šioje 

įstaigoje ir mokykloje gautų pažymių. 

 

IX. VERTINIMAS BAIGUS PROGRAMĄ 

49. Mokinio pasiekimams apibendrinti taikomas apibendrinamasis vertinimas balu, taikant 10 balų 

vertinimo sistemą, arba įskaita. 

50. Metinis įvertinimas yra I ir II pusmečių įvertinimų vidurkis (vadovaujamasi tuo pačiu aritmetinio 

vidurkio apskaičiavimu kaip ir 45 punkte); jeigu II pusmečio įvertinimas nepatenkinamas, metinis 

taip pat vedamas nepatenkinamas.  

51. Mokinio, pirmąjį pusmetį įvertinto įrašu „įskaityta“, antrąjį – „atleista“, metinis įvertinimas yra 

„atleista“, o pirmąjį pusmetį įvertinto įrašu „atleista“, antrąjį – „įskaityta“, metinis įvertinimas yra 

„įskaityta“. 



52. Jei mokinys, besigydydamas namie, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo sveikatos 

priežiūros ar stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, bent vienu ugdymo laikotarpiu kai 

kurių dalykų nesimokė ar neturi to laikotarpio įvertinimų, dalyko metinis įvertinimas vedamas 

atsižvelgus į kitais ugdymo laikotarpiais gautus įvertinimus.  

53. Metiniai įvertinimai išvedami ne vėliau kaip paskutinę dalyko pamoką. 

54. Mokinio, turinčio metinius nepatenkinamus įvertinimus, kėlimo į aukštesnę klasę, ugdymo 

programos baigimo klausimus svarsto Mokytojų taryba: 

54.1. Jeigu mokiniui skiriamas papildomas darbas, papildomo darbo įvertinimas laikomas metiniu; 

54.2. Klasės auklėtojas per dvi darbo dienas nuo Mokytojų tarybos posėdžio informuoja mokinio 

tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokiniui skirtus dalyko papildomus darbus, trukmę, atsiskaitymo 

tvarką; 

54.3. Papildomų darbų užduotis parengia dalyko mokytojas; 

54.4. Neatsiskaičius papildomų darbų užduočių mokiniui paliekamas tas pats nepatenkinamas metinis 

įvertinimas. 

VI. TĖVŲ (GLOBĖJŲ) INFORMAVIMO TVARKA 

55. Mokytojai kasdien įrašo pamokų duomenis: pamokos temą, namų darbus, pažymius, pastabas 

mokiniams, pažymi neatvykusius mokinius. 

56. Tėvams, neturintiems galimybės prisijungti prie elektroninio dienyno, kiekvieną mėnesį klasių 

auklėtojai išspausdina mokinio pažangumo ir lankomumo ataskaitas, pasibaigus pusmečiui 

išspausdina pusmečio pažangumo ir lankomumo ataskaitas. 

57. Informaciją apie mokinių pažangą ir pasiekimus tėvai gali rasti mokinių sąsiuvinių, pratybų, kitų 

darbų komentaruose. 

58.  Informaciją pateikia klasės auklėtojai ir dalykų mokytojai individualių pokalbių su tėvais metu, 

telefonu, tėvų susirinkimų metu, apsilankius mokytojui mokinio namuose. 

59. Dalykų mokytojai, pastebėję mokinio žinių, supratimo bei gebėjimų spragų arba įvertinę mokinį 

2-3 kartus iš eilės nepatenkinamu pažymiu, apie tai raštu/telefono skambučiu/elektroninio dienyno 

pranešimu informuoja mokinio auklėtoją, tėvus (globėjus, rūpintojus). 

60. Klasės auklėtojai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) nuolat stebi elektroninio dienyno įrašus, 

pranešimus. 

61. 2 kartus per metus organizuojami visuotiniai tėvų susirinkimai, kuriuose tėvai (globėjai, 

rūpintojai)  turi galimybę susitikti su administracija, konsultuotis su jų vaikus mokančiais mokytojais. 

Administracija kartu su klasių auklėtojais organizuoja susirinkimus IV g. klasės mokiniams (dėl 

supažindinimo su brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka) ir jų tėvams (dėl 

supažindinimo su BE naujovėmis) bei II g. klasės  mokiniams ir jų tėvams (dėl supažindinimo su 

PUPP tvarka, Vidurinio ugdymo programos aprašu, individualių ugdymo planų sudarymo 

galimybėmis).  

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

62. Vertinimo aprašu vadovaujasi visi gimnazijos mokytojai. 

63. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas yra skelbiamas gimnazijos 

internetinėje svetainėje. 



64. Esant reikalui bendru susitarimu Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos 

aprašas gali būti koreguojamas.   

______________________________ 


