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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos pradinių klasių mokinių mokymosi pasiekimų ir 

pažangos vertinimo tvarka  reglamentuoja mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimą kaip 

nuolatinį procesą. 

1.2. Vertinant mokinių mokymosi pasiekimus ir pažangą ugdymo procese vadovaujamasi 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, 2016 m. 

balandžio 14 d. pakeitimais, patvirtintais  įsakymu Nr. V-325. 

1.3. Tvarkoje vartojamos sąvokos: 

1.3.1. Ugdymo(si) rezultatai – palaipsniui įgyjamos dvasinę, intelektinę ir fizinę asmens brandą 

rodančios kompetencijos, apimančios žinias, supratimą, gebėjimus ir nuostatas. 

1.3.2. Ugdymasis – dvasinių, intelektinių, fizinių asmens galių auginimasis bendraujant ir mokantis. 

1.3.3. 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.  

1.3.4. 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. 

1.3.5. 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. 

1.3.6. 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. 

1.3.7. 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.  

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

apmąstymas, nusimatant tolesnius mokymosi žingsnius. 

1.3.9. Diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo išsiaiškinami mokinio pasiekimai ir tam tikru 
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mokymosi metu padaryta pažanga, numatomos tolesnio mokymosi galimybės, pagalba sunkumams 

įveikti.  

1.3.10. Apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas – formaliai patvirtinti mokinio ugdymosi rezultatai, 

baigus programą, kursą, modulį ar kitą mokymosi etapą.  

 

II. VERTINIMO TIKSLAI 

2.1. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tikslai: 

2.1.1. 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;  

2.1.2. palaikyti mokymąsi ir teikti savalaikį atsaką (grįžtamąjį ryšį) mokiniams ir mokytojams, 

gerinant mokymo(si) proceso kokybę;  

2.1.3. apibendrinti, susumuoti atskiro mokymosi laikotarpio (pusmetį, mokslo metus) ar mokymosi 

pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą rezultatus ir sertifikuoti; 

2.1.4. vertinti ugdymo kokybę, identifikuoti problemas ir inicijuoti reikalingus sprendimus. 

 

III. VERTINIMAS UGDYMO PROCESE 

3.1. Vertinimą ugdymo procese sudaro vienas kitą sąlygojantys: formuojamasis ugdomasis, 

diagnostinis, apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas ir įsivertinimas.  

3.1.1. Formuojamasis ugdomasis vertinimas, tai 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. 

3.1.2. Diagnostinis vertinimas – tai vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti 

mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą baigus dalyko programos temą, skyrių, programos dalį. 4 

klasėse diagnostinių darbų vertinimas fiksuojamas procentine išraiška (10-100 proc.) 

Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos diagnostinio vertinimo formos – atsiskaitomieji 

darbai: 

Kontrolinis darbas – ne mažesnės kaip 30 min. trukmės savarankiškas darbas, atliekamas raštu ar 

elektroniniu būdu, skirtas mokinio pasiekimams ir pažangai įvertinti, baigus dalyko ciklą/ etapą / 

programos dalį. Užduotimis turi būti patikrinami įvairūs mokinių gebėjimai, kompetencijos, 

kontrolinis darbas turi būti sudarytas iš visų lygių užduočių. Kontrolinius darbus rekomenduojama 
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vertinti, laikantis vertinimo kriterijų skalės. Vertinimo skalė apsprendžiama mokytojo ar mokytojų 

grupės, fiksuojama kontrolinio darbo vertinimo normose. 

Savarankiškas darbas – 10-30 min. trukmės savarankiškas darbas, skirtas mokinio pasiekimams ir 

pažangai įvertinti, įveikus tik dalį ciklo/ etapo / programos dalies pamokų. 

Atsiskaitymas (darbas raštu ar žodžiu, testas) – skirtas mokinio pasiekimams ir pažangai 

įvertinti, įveikus  ilgalaikę užduotį. 

3.1.3. Atsiskaitomieji darbai (kontroliniai ir savarankiški darbai) planuojami. Kontroliniai 

darbai organizuojami 1-4 klasėje baigus dalyko temą ar skyrių ne dažniau kaip kartą per mėnesį. 

Mokiniams per dieną gali būti skiriamas nedaugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie kontrolinio 

darbo atlikimo laiką mokiniai ir jų tėvai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę.  Gali būti 

skiriami 2–4 savarankiški darbai per savaitę, kurie trunka iki 20 min. 

3.1.3.1. Mokinys privalo parašyti visus mokomojo dalyko plane numatytus kontrolinius; 

3.1.3.2. Mokinys, neatvykęs į atsiskaitomąjį darbą, turi atsiskaityti per dvi savaites nuo atvykimo į 

pamokas. Jei mokinys sirgo ilgiau kaip savaitę ir liko mokymosi spragų, jas likviduoti ir parašyti 

darbą, padedant mokytojui, švietimo pagalbos specialistui; 

3.1.3.3. Paskutinę pusmečio pamoką, paskutinę dieną prieš atostogas, pirmą dieną po mokinių 

atostogų ar šventinių dienų kontroliniai darbai neorganizuojami; 

3.1.3.4. Kontrolinius darbus būtina ištaisyti ir paskelbti įvertinimus per 7 darbo dienas; 

3.1.3.5. Organizuojamos kontrolinių darbų aptarimo, tai fiksuojant dienyne, pamokos, analizuojami 

pasiekimai, organizuojamas įsivertinimą, aptariamas tolimesnis mokymąsis; 

3.1.3.6. Mokslo metų eigoje                 pradinio ugdymo programos mokiniams organizuojami 2 

vienodi  kontroliniai darbai paralelėse klasėse:  lietuvių kalbos, matematikos, užsienio kalbos 

(anglų) - 4 klasėje; 

3.1.3.7. Gimnazija dalyvauja NEC standartizuotų testų patikrose. Standartizuotų testų įvertinimas 2, 

4 klasėse rašomas kaip kontrolinio darbo įvertinimas. 

3.2. 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:  

3.2.1. 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;  

3.2.2. 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;  
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3.2.3. 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.  

3.3. 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.  

3.4.  Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo sistemingumas: 

3.4.1. Jei dalykui mokyti skirta viena-dvi valandos per savaitę – mokiniams per mėnesį 

elektroniniame Tamo dienyne parašoma vienas ir daugiau įrašų apie mokinio pasiekimus ir pažangą 

(tikybos, užsienio kalbos (anglų) 2-3 kl., muzikos, dailės ir technologijų, šokio, pasaulio pažinimo, 

kūno kultūros) ;  

3.4.2. Užsienio kalbos (anglų) 4 kl. dalykui skirtos trys  valandos per savaitę – mokiniams per 

mėnesį parašoma du ir daugiau įrašų apie mokinio pasiekimus ir pažangą; 

3.4.3. Jei dalykui mokyti skirtos penkios-aštuonios valandos per savaitę – mokiniams per mėnesį 

parašoma trys ir daugiau įrašų apie mokinių pasiekimus ir pažangą. 

3.5. 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. 

3.6. Įsivertinimas, tai ugdymo/si procese pastoviai naudojama vertinimo dalis. Mokiniui 

sudaromos galimybės suvokti savo daromą pažangą, keisti požiūrį į mokymąsi, tapti aktyviu savo 

pažangos vertintoju. Mokiniai įsivertina save pamokos pabaigoje, išmokus ciklą ar baigus ugdymo 

programą pagal mokytojo pateiktą įsivertinimo formą. 

3.7.  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) mokinio darbų aplanke, pagal pradinėse 

klasėse veikiančią individualios pažangos stebėsenos sistemą. 

3.8. Apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas – formaliai patvirtinti mokinio ugdymosi 

rezultatai, baigus programą, kursą, modulį ar kitą mokymosi etapą. Atliekamas pusmečio, mokslo 

metų pabaigoje, įrašant mokinių pasiektą dalyko mokymosi lygį (aukštesnysis, pagrindinis, 
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patenkinamas) pagal pasiekimų požymius, aprašytus Pradinio ugdymo bendrojoje programoje. 

Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“. Dorinio ugdymo 

pasiekimai vertinami padaryta arba nepadaryta pažanga: „p.p.“ arba „n.p.“ pagal pasiekimų 

požymius, aprašytus Pradinio ugdymo bendrojoje programoje. Apibendrinamasis vertinimas 

fiksuojamas:  

3.8..1.elektroniniame Tamo pradinio ugdymo dienyne  skyriuje ,,Mokinių mokymosi 

pasiekimų apskaita“ :  

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

individualizuotą programą  bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta 

arba nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje Dienyno skiltyje, įrašant „ p.p.“ arba „n.p.“;  

3.8.3. pusmečių ir metinėje pasiekimų ataskaitoje (1 priedas) 

3.8.4. baigus pradinio ugdymo programą mokytojas parengia pradinio ugdymo programos 

baigimo pasiekimų ir pažangos bei kompetencijų vertinimo aprašą, kuris padeda užtikrinti 

kiekvieno mokinio sėkmingą perėjimą prie mokymosi pagal pagrindinio ugdymo programą. Aprašo 

kopija perduodamas mokyklai, kurioje mokinys mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą (2 

priedas). 

3.9. Jei mokinys per pusmetį praleido 50 procentų pamokų, jo žinios yra neatestuojamos.  

Iki kito pusmečio pabaigos (jei tai buvo pirmas pusmetis) arba iki Mokytojų tarybos nustatytos 

datos (jei tai buvo antras pusmetis)  mokinys privalo atsiskaityti  iš praėjusiojo pusmečio 

programos, mokymosi spragas mokinys gali likviduoti padedant švietimo pagalbos specialistams.; 

3.10. Jei, pasibaigus ugdymo procesui, buvo skirtas papildomas darbas, papildomo darbo 

įvertinimas laikomas metiniu; 

3.11. Jei mokinys, kuris besigydydamas namie, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo 

sveikatos priežiūros įstaigoje, stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje 

medicinos pagalbą, teisės aktų nustatyta tvarka bent vienu ugdymo laikotarpiu kai kurių dalykų 

nesimokė, dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas atsižvelgus į kitais (turimais) ugdymo 

laikotarpiais pasiektus mokymosi pasiekimus; 

3.12. Mokiniui, kuris bendrojo ugdymo programos dalį laikinai mokėsi kitos šalies mokykloje pagal 

tarptautinę bendrojo ugdymo programą, mokymosi laikotarpio rezultatų pripažinimą, įskaitymą 

Lietuvoje numato ir vykdo gimnazija. Jei mokinys kitos šalies mokykloje kai kurių dalykų 

nesimokė, sudaromos sąlygos mokytis ir atsiskaityti;  

3.13. Mokiniui, atvykusiam iš mokyklos, kurioje jo mokymosi pasiekimai buvo apibendrinami 

baigiantis trimestrui, dalykų pusmečio ir metiniai įvertinimai fiksuojami gavus tos mokyklos 

pažymą apie mokymosi pasiekimus, kurioje nurodomi šiam mokiniui fiksuoti dalykų įvertinimai 

sausio  21 d. ir (ar) pasibaigus mokslo metams.  

http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=82784&Zd=nuosekliojo%2Bmokymo%2Btvarko&BF=4#25z#25z
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3.14. Mokinys, išvykstantis į ilgesnę nei dviejų savaičių sporto stovyklą, išvyką su tėvais, privalo 

pateikti tėvų prašymą, pažymą apie kelionės tikslus, susiderinti atsiskaitymo darbus su dėstančiais 

mokytojais ir grįžus atsiskaityti iki  nurodyto laiko. Neatsiskaičius mokinio pasiekimai fiksuojami 

kaip nepatenkinamo lygio požymiai. Jei mokinys iki išvykimo neturėjo įvertinimų, atsiskaitymo 

įvertinimas laikomas pusmečio įvertinimu; 

3.15. Mokiniai, lankantys dailės, muzikos neformaliojo švietimo mokyklas, sporto mokyklą, pateikę 

tėvų prašymą ir pažymas iš neformaliojo švietimo mokyklų, gali nelankyti pamokų, jeigu jos 

pamokų  tvarkaraštyje yra pirmos arba  paskutinės. Atsiskaitymą organizuoja dalykų mokytojai 

pagal  atskirų dalykų vertinimo normas.  

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

bendrosiose ugdymo programose apibrėžtais mokymosi pasiekimais arba konkrečiam mokiniui 

pritaikytoje ugdymo programoje numatytais pasiekimais. 

3.17. 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).  

3.18. 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 gimnaziją priemonėmis, rengiant mokytojus 

ar tobulinant jų kvalifikaciją.  

3.19. Pradinio ugdymo programoje pirmoje klasėje mokantis mokytojas susipažįsta su 

priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis rekomendacijomis apie vaiko pasiekimus ir 

individualią pažangą ir užtikrina ugdymosi tęstinumą.  

3.20. Pradinio ugdymo procese prioritetas teikiamas mokymąsi palaikančiam vertinimui. 

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

3.21. 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. 

3.22. Pirmų  klasių mokiniams skiriamas pusmečio adaptacinis laikotarpis. Daugiau dėmesio nei 

kitose klasėse skiriama mokytis padedančiam formuojamajam vertinimui, t. y. mokinio mokymosi 

stebėjimui, laiku teikiamam atsakui (grįžtamajam ryšiui) ir ugdymo turinio pritaikymui. Gruodžio 

mėnesį mokinių  pasiekimai aptariami tėvų (globėjų, rūpintojų) visuotiniame susirinkime, pagal 
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poreikį per pusmetį mokytojų-specialistų pasitarimuose. Vykdomas ankstyvasis mokymosi 

problemų nustatymas ir pagalbos teikimo priemonių numatymas. 

3.23. Rugsėjo mėnesį vykdomas ankstyvasis naujai atvykusių mokytis į gimnaziją mokymosi 

problemų nustatymas ir pagalbos teikimo priemonių numatymas. 

 

IV. GIMNAZIJOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) 

BENDRADARBIAVIMAS 

4.1. 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).  

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

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

apie bendrojo ugdymo kokybę ir rezultatus. Tėvai apie jų mokinių mokymosi pasiekimus 

informuojami įrašais elektroniniame Tamo dienyne, įrašais mokinių sąsiuviniuose, aplankuose, 

ištaisius darbus. Taip pat informacija tėvams (globėjams) teikiama: individualių pokalbių metu; 

visuotinių tėvų susirinkimų metu; klasių tėvų susirinkimuose; atvirų durų dienų metu; 

4.3. Gimnazija numato įvairias mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir gimnazijos bendradarbiavimo 

formas, numatant mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) galimybes kartu su mokytojais ir mokiniais 

dalyvauti planuojant, įgyvendinant ugdymo procesą, aptariant mokinių pasiekimus ir pažangą, 

priimant sprendimus dėl gimnazijos  priemonių ugdymo(si) kokybei gerinti. 

4.4. Gimnazija užtikrina, kad mokytojai ir mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) informacija apie 

mokinių mokymąsi, pasiekimus ir pažangą, mokymosi poreikius ir motyvaciją, iškilusius sunkumus 

keistųsi abipusiškai ir laiku. Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi padėti gimnazijai spręsti problemas, 

susijusias su vaiko mokymosi pasiekimų gerinimu.  

4.5. Mokytojai vadovaudamiesi bendrosiomis ugdymo programomis, iškeltais tikslais, vertinimą 

planuoja vieneriemsmokslo metams. Mokomųjų dalykų ilgalaikiuose planuose pateikia informaciją 

apie mokymosi pasiekimų kaupimo sistemą; vertinimą konkretizuoja  planuose. Mokytojai pradinio 

ugdymo metodinėje grupėje du kartus per metus (po I ir II pusmečio) aptaria dalyko mokymo(si) 

pasiekimus ir pažangą ir planuoja tolesnį ugdymo procesą. 

4.6.  Mokytojai per pirmąją savo dalyko pamoką rugsėjo mėnesį mokinius supažindina su  

parengtais dalyko planais, mokinių mokymosi pasiekimų informacijos kaupimo ir jos fiksavimo 

sistema, aptaria vertinimo kriterijus, metodus ir formas. 

4.7.  Mokytojai, pradėdami naują temą, skyrių, su mokiniais aptaria atsiskaitymo ir vertinimo 

kriterijus. 
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4.8. Klasių auklėtojai, mokytojai, socialinis pedagogas, psichologas, esant reikalui, papildomai 

informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko mokymąsi. 

4.9. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) pirmojo susirinkimo metu supažindinami su mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka. Du kartus metuose, gruodžio ir balandžio mėnesiais, su 

mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais)  aptariami mokinių mokymosi pasiekimų rezultatai. 

4.10. Gimnazija konsultuoja ir skatina mokinių tėvus:  

4.10.1. Sukurti mokiniams tinkamą edukacinę aplinką namuose;  

4.10.2. Savo pagrįstais lūkesčiais motyvuoti vaiką mokytis;  

4.10.3. Padėti vaikams mokytis namuose;  

4.10.4. Sudaryti galimybes vaikams dalyvauti neformaliojo švietimo veiklose, išsakyti mokyklos 

tobulinimo lūkesčius.  

4.11. Bendradarbiavimo formos aptariamos bendrame pradinių klasių mokytojų, specialistų ir 

administracijos posėdyje rugsėjo mėnesį. 

 

Suderinta  Mokytojų tarybos posėdžio, įvykusio 2017-06-07, nutarimu (protokolo MT 2-11) 


