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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas ir įsivertinimas yra gimnazijos 

ugdymo turinio dalis ir dera su keliamais ugdymo/si tikslais. 

1.2. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą vadovaujamasi 2021–2022 ir 2022–2023 

mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, 

patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. 

įsakymu Nr. V-688; Nuosekliojo mokymosi pagal Bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 

ISAK-556 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-

766 redakcija;  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 

V-554 pakeitimais)  ir kitais teisės aktais. 

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 
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atsakas, grįžtamasis ryšys, padedantis mokiniui mokytis, teikti ir gauti grįžtamąjį ryšį, stebėti 

daromą pažangą, suteikti pagalbą laiku, siekiant pagerinti mokinio pasiekimus. 

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 nustatomi mokinio pasiekimai ir 

pažanga, kad būtų galima tikslingai planuoti tolesnį mokymąsi, suteikti mokymosi pagalbą 

sunkumams įveikti. 

1.3.10. Apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas – formaliai patvirtinti mokinio 

ugdymosi rezultatai, baigus programą, kursą, modulį ar kitą mokymosi etapą.  

1.3.11. Dalyko modulis – apibrėžta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis. 

1.3.12. Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, 

gebėjimus, įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau 

kaip 30 minučių. 

1.3.13. Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai 

mokytis dalyko ar mokymosi pagalbai teikti. 

1.3.14. Individuali mokinio pažanga – stebėjimas, ar mokinio įgytų kompetencijų lygis 

optimalus, atitinkantis jam keliamus tikslus ir jo individualias galias, siekius bei patirtį, ar mokinys 

nuolat ir nuosekliai išmoksta naujų ir sudėtingesnių dalykų, įgyja naujų gebėjimų, tvirtesnių 

vertybinių nuostatų; ieškoti būdų, kaip skatinti mokinio savistabą, atkaklumą, savo 

veiklos/mokymosi į(si)vertinimą ir tobulinimą. 

1.3.15. Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo 

aprašas, parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais. 

1.3.16. Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo 

forma. 

 

II. VERTINIMO TIKSLAI 

2.1. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo ir įsivertinimo tikslai: 

2.1.1. nustatyti mokinių pasiekimų lygį bei individualią 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 (pusmečio, mokslo metų) ar 

mokymosi pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą rezultatus ir juos sertifikuoti; 

2.1.4. vertinti ugdymo kokybę, identifikuoti problemas ir inicijuoti reikalingus sprendimus. 
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III. VERTINIMAS UGDYMO PROCESE 

3.1. Ugdymo procese derinamas formuojamasis, diagnostinis ir apibendrinamasis 

vertinimas.  

3.2. Ugdymo procese formuojamasis vertinimas derinamas su diagnostiniu ir kaupiamuoju 

vertinimu.  

3.2.1. Mokinio pasiekimų diagnostinis vertinimas  atliekamas reguliariai, pagal mokymo(si) 

logiką, aiškius vertinimo kriterijus, gimnazijos  susitarimus. Gauta informacija remiamasi 

analizuojant mokinių pažangą ir poreikius, keliant tolesnius ugdymo/si tikslus.  

3.2.2. Diagnostinio vertinimo formos: 

3.2.2.1. 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 pasiekimų lygių užduočių. Kontrolinius 

darbus rekomenduojama vertinti, laikantis vertinimo kriterijų skalės.  

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

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

3.2.2.3. Praktikos darbas (laboratorinis darbas) – darbas, kuriuo siekiama išsiaiškinti 

mokinio gebėjimą susiplanuoti veiklą, atlikti konkrečią veiklą pagal duotą aprašą. 

3.2.2.4. Darbas raštu ar žodžiu, testas – skirtas mokinio pasiekimams ir pažangai įvertinti, 

įveikus  ilgalaikę užduotį. 

3.2.2.5. Įskaita - III-IV gimnazijos klasių mokiniams, keičiant dalyko kursą; neatestuotiems 

bent vieną pusmetį iki mokslo metų pabaigos. 

3.2.2.6. Kaupiamasis vertinimas - rekomenduojama:  

jei dalykui skiriama 1 pamoka  per savaitę, parašyti ne mažiau kaip 1 sukauptą pažymį per 

pusmetį; jei dalykui skiriamos 2-3 pamokos per savaitę - ne mažiau kaip 2 sukauptus pažymius per 

pusmetį; jei dalykui skiriamos 4-5 pamokos per savaitę- ne mažiau kaip 3 sukauptus pažymius.  

3.2.2.7. Patikrinamieji kontroliniai darbai - dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo 

formų dermės užtikrinimo organizuojami paralelėse klasėse ar laikinosiose grupėse mažiausiai du 

kartus per mokslo metus.  

3.2.2.8. Paprastas - už dalyvavimą respublikiniuose renginiuose, projektuose, už prizines 

vietas mieste, respublikoje, už dalyvavimą neakivaizdinėse mokyklose. 

3.2.2.9. Diagnostinė žinių patikra – vykdoma mokslo metų pabaigoje III gimnazijos 

klasėse, siekiant išsiaiškinti kaip įsisavinta dalyko programa:  

3.2.2.9.1. Mokiniai gali būti atleisti direktoriaus įsakymu nuo patikrų, jei: 
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pirmą pusmetį turėjo įvertinimą „10“ iš dalyko, kurio organizuojama privaloma patikra arba 

laimėjo I-III vietas šio dalyko miesto ar šalies olimpiadose; 

pateikė gydytojo pažymą apie ligą; 

specialiųjų poreikių mokinys, gydytojų atleistas nuo pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo (nuolat).  

3.2.2.9.2. Patikrų  organizavimas: 

Data Dalykas 

Gegužė Lietuvių kalba ir literatūra 

Birželis Matematika  

Birželis Anglų kalba  

 

3.2.2.9.3. Specialiųjų poreikių mokiniams pritaikomas vykdymas ir vertinimas pagal PPT 

pateiktą pažymą ir rekomendacijas. 

3.2.3. Atsiskaitomieji darbai (kontroliniai ir savarankiški darbai) planuojami. 5-8, I-IV 

gimnazijos klasių mokiniai per dieną gali rašyti vieną - du  atsiskaitomuosius darbus, apie kuriuos  

mokytojas mokinius turi informuoti mažiausiai prieš savaitę. Mokiniai antrąjį darbą gali rašyti tik 

tada, kai pirmąjį rašo ne daugiau kaip pusė klasės/grupės mokinių:  

3.2.3.1. Mokinys privalo parašyti visus mokomojo dalyko plane numatytus kontrolinius, 

savarankiškus  darbus. 

3.2.3.2. Mokinys, neatvykęs į atsiskaitomąjį darbą, įsiskolinimus gali likviduoti namų 

ruošos klube per dvi savaites nuo atvykimo į pamokas. Jei mokinys sirgo ilgiau kaip savaitę ir 

liko mokymosi spragų, jam teikiama ugymo/si pagalba  konsultaciniame centre.  

3.2.3.3. Kontrolinio, savarankiško  darbo neatsiskaičius per dvi savaites, mokinio žinios 

vertinamos  „vienetu”.  

3.2.3.4. Aukšto sportinio, meninio meistriškumo mokiniui, prieš išvykstant į ilgesnę nei 

vienos savaitės sporto, meno stovyklą, pateikus tėvų prašymą, pažymą apie kelionės tikslus, 

sudaromas individualus  kontrolinių darbų atsiskaitymo grafikas. Neatsiskaičius per nurodytą laiką, 

mokinio pasiekimai vertinami ,,vienetu“. Jei mokinys iki išvykimo neturėjo įvertinimų, 

atsiskaitymo įvertinimas laikomas pusmečio įvertinimu. 

3.2.3.5. Paskutinę pusmečio pamoką, paskutinę dieną prieš atostogas, pirmą dieną po 

mokinių atostogų kontroliniai darbai neorganizuojami; 

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

3.2.3.7. Būtina organizuoti kontrolinių darbų aptarimo, tai fiksuojant dienyne, pamokas, 

išanalizuoti pasiekimus, organizuoti įsivertinimą, aptarti tolesnį ugdymą/si.  
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3.3.  Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo sistemingumas: 

3.3.1. Jei dalykui mokyti skirta viena valanda per savaitę – mokiniams per pusmetį 

parašomi ne mažiau kaip trys pažymiai arba trys vertinimai ,,įskaityta”, ,,neįskaityta”; po 

vieną įvertinimą kas 1,5 mėnesio.   

3.3.2. Jei dalykui mokyti skirtos dvi valandos per savaitę – mokiniams per pusmetį 

parašomi ne mažiau kaip penki pažymiai  arba penki vertinimai ,,įskaityta”, ,,neįskaityta”; po 

vieną įvertinimą per mėnesį.   

3.3.3. Jei dalykui mokyti skirtos trys - keturios valandos per savaitę – mokiniams per 

pusmetį parašomi ne mažiau kaip septyni pažymiai; po du įvertinimus kas 1,5 mėnesio.  

3.3.4. Jei dalykui mokyti skirtos penkios valandos per savaitę – mokiniams per pusmetį 

parašoma ne mažiau kaip dešimt pažymių; po du įvertinimus per mėnesį. 

3.3.5. Žmogaus saugos, fizinio ugdymo (specialiosios medicininės fizinio pajėgumo 

grupės), pasirenkamųjų dalykų, modulių dienynuose rašomi tarpiniai įvertinimai „įskaityta“ 

arba „neįskaityta”. 

3.4. Apibendrinamasis vertinimas – formaliai patvirtinti mokinio ugdymosi rezultatai, 

baigus programą, kursą, modulį ar kitą mokymosi etapą. Ugdymo laikotarpio pabaigoje (pusmečio) 

mokinio ugdymo pasiekimus/rezultatus apibendrina ir fiksuoja jį ugdęs dalyko mokytojas arba kitas 

teisės aktais nustatytas asmuo, atsižvelgiant į atitinkamame ugdymo laikotarpyje gautus įvertinimus. 

Vertinimo kriterijai mokinio pasiekimams įvertinti turi būti susieti su bendrosiose programose 

konkretaus dalyko aprašytais vertinimo aprašais ir žinomi besimokančiajam: 

3.4.1. Mokinių pasiekimai, baigiantis ugdymo laikotarpiui, apibendrinami atsižvelgiant į 

bendrosiose programose pateiktus mokinių pasiekimų lygių pažymių aprašymus ir įvertinami 10 

balų sistemos pažymiais ar įrašu „įskaityta“, „neįskaityta“ arba „atleista“. Įrašas „atleista“ įrašomas, 

jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir mokyklos direktoriaus įsakymą.  

3.4.2. Mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą, 

pusmečio dalyko įvertinimas fiksuojamas iš visų atitinkamo laikotarpio balų / pažymių, 

skaičiuojant jų svertinį arba aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisyklę. Mokiniams ir 

jų tėvams (globėjams, rūpintojams) turi būti paaiškinama, kokie svertinio vidurkio dėmenys 

(pvz., kontroliniai darbai, kt.) daro įtaką pusmečio dalyko įvertinimui ir kokie jų svertiniai 

koeficientai..  

3.4.3. Vienerių mokslo metų pasiekimų rezultatas, mokantis pagal dalyko programą (toliau – 

dalyko metinis įvertinimas), fiksuojamas iš I ir II pusmečių pažymių, skaičiuojant jų aritmetinį 
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vidurkį ir taikant apvalinimo taisykles (pvz., jei I pusmečio pažymys – 7, II pusmečio – 6, tai 

dalyko metinis įvertinimas – 7). 

3.4.4. Jei mokinys per visą ugdymo laikotarpį (pusmetį) neatliko visų vertinimo užduočių 

(pvz., kontrolinių darbų ir kt.) be pateisinamos priežasties, nepademonstravo pasiekimų, numatytų 

pagrindinio ar vidurinio ugdymo bendrosiose programose, mokinio dalyko pusmečio pasiekimai 

prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“; jei mokinys neatliko visų 

vertinimo užduočių dėl svarbių, mokyklos vadovo pateisintų priežasčių (pvz., ligos) – fiksuojamas 

įrašas „atleista“. Tokiems mokiniams sugrįžusiems į ugdymo procesą,  suteikiama  reikiama 

mokymosi pagalba konsultaciniuose centruose. 

3.4.5. Dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas įrašu „įsk“,  jei I ir II pusmečių įvertinimai 

yra „įsk“ ir „įsk“ arba „įsk“ ir „neįsk“ arba „neįsk“ ir „įsk“. Dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas 

įrašu „neįsk“, jei I ir II pusmečių įvertinimai yra „neįsk“. Fiksuojant pusmečio dalyko įvertinimą 

įrašais „įsk“ arba „neįsk“, atsižvelgiama į tai, kokių įrašų per ugdymo laikotarpį yra daugiau. 

3. 4. 6. Jei pasibaigus ugdymo procesui buvo skirtas papildomas darbas, papildomo darbo 

įvertinimas laikomas metiniu.  

3.4.7. Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime gimnazija  dalyvauja gimnazijos  

savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ir gimnazijos  vadovo sprendimu. Mokinių  

pasiekimų rezultatai įskaičiuojami į II pusmečio laikotarpį kaip kontrolinio darbo įvertinimas. 

3.5. Jei mokinys, 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. 

3.6. Mokiniui, mokantis pagal vidurinio ugdymo programą, pusmečio pabaigoje dalyko 

kurso programa buvo pakeista iš bendrojo (žymima raide B) į išplėstinį (žymima raide A), 

pusmečio ar metiniu įvertinimu laikomas mokymosi pasiekimų patikrinimo (įskaitos) įvertinimas. 

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

pagal tarptautinę bendrojo ugdymo programą (dalyvavo tarptautinio mokinių mobilumo (judrumo), 

mainų programoje), mokymosi laikotarpio rezultatų pripažinimą, įskaitymą Lietuvoje numato ir 

vykdo gimnazija. Jei mokinys kitos šalies mokykloje kai kurių dalykų nesimokė, sudaromos sąlygos 

mokytis ir atsiskaityti.  

3.8. 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. Jeigu ankstesnėje mokykloje, vadovaujantis ugdymo planu, dalyko trimestrų ar 

http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=82784&Zd=nuosekliojo%2Bmokymo%2Btvarko&BF=4#25z#25z
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pusmečio įvertinimas yra fiksuotas ne pažymiu, pusmečio ar metinis pažymys pagal dešimtbalę 

sistemą fiksuojamas iš šioje mokykloje įrašytų pažymių, atsižvelgus į patenkinamą ar 

nepatenkinamą įvertinimą įrašu. 

3.9. Mokiniai, lankantys dailės, muzikos, sporto neformaliojo švietimo mokyklas, pateikę 

tėvų prašymą ir pažymas iš neformaliojo švietimo mokyklų iki rugsėjo 27 d., direktoriaus įsakymu 

nuo spalio 1 d. gali nelankyti pamokų, jei tai yra pirma arba paskutinė pamoka. Atsiskaitymą 

organizuoja dėstantys  mokytojai tris kartus per pusmetį. Pusmečio pabaigoje mokinio ugdymo 

pasiekimus/rezultatus apibendrina ir fiksuoja dalyko mokytojas, atsižvelgęs į atitinkamo ugdymo 

laikotarpyje gautus įvertinimus.  

3.10. Mokomųjų dalykų  (išskyrus žmogaus saugą, modulius, pasirenkamuosius dalykus, 

specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai fizinio ugdymo pamokose)  

mokinių žinios ir pasiekimai vertinami pažymiais. Žmogaus saugos, specialiosios medicininės 

fizinio pajėgumo grupės mokinių fizinio ugdymo pasiekimai, modulių, pasirenkamųjų dalykų 

pasiekimai vertinami „įskaityta“ arba „neįskaityta”:  

Vertinimas pažymiais pagal dešimtbalę vertinimo skalę  

Įvertinimas Apibūdinimas 

10 (puikiai) Mokinio pasiekimai pilnai atitinka numatomus mokinių pasiekimus. 

Puikiai atsako į visus klausimus, teisingai atlieka sudėtingesnes 

nestandartine užduotis. Teisingų atsakymų apimtis 91-100 %. 

9 (labai gerai) Mokinio pasiekimai atitinka numatomus mokinių pasiekimus. Gerai 

moka dalyką, lengvai atlieka sudėtingas tipines užduotis. Teisingų 

atsakymų apimtis 80-90 %. 

8 (gerai) Mokinio pasiekimai atitinka numatomus mokinių pasiekimus. Teisingai 

atlieka vidutinio sudėtingumo ir sunkesnes užduotis. Teisingų atsakymų 

apimtis 70-79%. 

7 (pakankamai gerai) Mokinio pasiekimai iš dalies atitinka numatomus mokinių pasiekimus. 

Atsakymai teisingi, be klaidų, bet neišsamūs. Teisingų atsakymų apimtis 

60-69 %. 

6 (patenkinamai) Mokinio pasiekimai iš dalies atitinka numatomus mokinių pasiekimus. 

Atsakymai be esminių klaidų. Teisingai atlieka lengvas užduotis, bet 

nesuvokia sudėtingesnių. Teisingų atsakymų apimtis 50-59 %. 

5 (silpnai) Mokinio pasiekimai iš dalies atitinka numatomus mokinių pasiekimus. 

Atsakymuose pasitaiko esminių klaidų, suvokia tik svarbiausius dalyko 

klausimus, užduotis atlieka tik mokytojo padedamas. Teisingų atsakymų 

apimtis 40-49 %. 

4 (labai silpnai) Mokinio pasiekimai nepakankamai atitinka numatomus mokinių 

pasiekimus. Sunkiai suvokia dalyko esmę, daro daug klaidų, 

savarankiškai neatlieka lengvų užduočių. Teisingų atsakymų apimtis 30-

39 %. 

3 (nepatenkinamai) Mokinio pasiekimai neatitinka numatomų mokinių pasiekimus  

20-29 %  

2 (nepatenkinamai) Moka tik nedidelę kurso dalį, daug esminių klaidų 6-19 % 

1 (nepatenkinamai) Neatsiskaitė; nemoka kurso, padarė labai daug esminių klaidų 1-5 % 
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3.11. Įvertinimai 4-10 laikomi patenkinamais įvertinimais. Mokinių pasiekimų lygiai: 

patenkinamas prilyginamas 4-5; pagrindinis prilyginamas 6-8; aukštesnysis prilyginamas 9-10. 

3.12. Vertinant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimus ir pažangą, 

remiamasi bendrosiose ugdymo programose apibrėžtais mokymosi pasiekimais arba konkrečiam 

mokiniui pritaikytoje ugdymo programoje numatytais pasiekimais. 

 

IV. PROGRAMOS BAIGIMAS, ADAPTACIJA, PRADĖJUS MOKYTIS PAGRINDINIO IR 

VIDURINIO UGDYMO  PROGRAMOJE 

4.1. Penktųjų  klasių mokiniams rugsėjis ir spalis yra adaptacinis laikotarpis: rugsėjo mėnesį 

jiems nerašomi neigiami pažymiai, mokiniai 5 min. anksčiau išleidžiami pietauti. Daugiau dėmesio 

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

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

Spalio mėnesį mokinių  pasiekimai aptariami tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkime, mokytojų- 

specialistų pasitarimuose. Vykdomas ankstyvasis mokymosi problemų nustatymas ir pagalbos 

teikimo priemonių numatymas. 

4.2. Rugsėjo mėnesį vykdomas: ankstyvasis naujai atvykusių mokytis į gimnaziją mokymosi 

problemų nustatymas, mokinių, patyrusių mokymosi sunkumų COVID-19 pandemijos metu ir 

pagalbos teikimo priemonių numatymas.  

4.3. Mokiniui, baigiant pradinio ugdymo programą, mokytojas parengia mokinio Pradinio 

ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašą, kuris padeda užtikrinti 

kiekvieno mokinio sėkmingą perėjimą prie mokymosi pagal pagrindinio ugdymo programą. 

4.4. Pagrindinio ugdymo programos dalykų mokytojai susipažįsta su kiekvieno mokinio 

Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašu ir užtikrina ugdymosi 

tęstinumą.  

4.5. Baigę pagrindinio ugdymo programą mokiniai yra sukaupę jų įgytas kompetencijas 

įrodančių darbų ir vertinimų visumą.   

4.6. Vidurinio ugdymo programos dalykų mokytojai susipažįsta su kiekvieno mokinio 

pagrindinio ugdymosi rezultatais ir užtikrina ugdymosi tęstinumą.  

4.7. Baigę vidurinio ugdymo programą mokiniai demonstruoja brandą patvirtinančias 

kompetencijas sukaupta darbų ir vertinimų visuma, išlaikytais brandos egzaminais ir (ar) parengtu 

brandos darbu.  

 

V. GIMNAZIJOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) 

BENDRADARBIAVIMAS 

5.1. Gimnazija apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus mokinius ir jų tėvus 

(globėjus, rūpintojus) informuoja gimnazijos  nustatyta tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
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asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais. 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).  

5.2.  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. 

5.3. 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.  

5.4. 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.  

5.5. Mokytojai, remdamiesi bendrosiomis ugdymo programomis, vertinimą planuoja 1 ir/ar 

2 mokslo metams. Mokomųjų dalykų ilgalaikiuose planuose, dalykų modulių, pasirenkamųjų 

dalykų programose pateikia informaciją apie mokymosi pasiekimų kaupimo sistemą; vertinimą 

konkretizuoja trumpalaikiuose/detaliuosiuose planuose. Mokytojai metodinėse grupėse du kartus 

per metus (po I ir II pusmečio) aptaria dalyko mokymo(si) pasiekimus ir pažangą ir planuoja tolesnį 

ugdymo/si procesą. 

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

parengtais dalyko planais, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų programomis, mokinių 

mokymosi pasiekimų informacijos kaupimo ir jos fiksavimo sistema, aptaria vertinimo kriterijus, 

metodus ir formas. Lietuvių k. ir literatūros, fizinio ugdymo, užsienio kalbų, menų ir technologijų 

mokytojai pristato dalykų vertinimo normas. 

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

vertinimo kriterijus. 

5.8. Mokinių ugdymo pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne. 

5.9. Klasių auklėtojai, mokytojai, socialinis pedagogas, psichologas, esant reikalui, 

papildomai informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko mokymąsi. 

5.10. 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 signalinių pusmečių rezultatai. 
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5.11. Po pirmojo pusmečio signalinių rezultatų apibendrinimo, organizuojamos Atvirų durų 

dienos mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams).  

5.12. Vasario  mėnesį, po pirmojo pusmečio rezultatų apibendrinimo, organizuojamos 

tikslinės Atvirų durų dienos mokinių, turinčių mokymosi problemų, tėvams (globėjams, 

rūpintojams).  

5.13. Gimnazija konsultuoja ir skatina mokinių tėvus:  

5.13.1. Sukurti mokiniams tinkamą edukacinę aplinką namuose;  

5.13.2. Savo pagrįstais lūkesčiais motyvuoti vaiką mokytis;  

5.13.3. Padėti vaikams mokytis namuose;  

5.13.4. Sudaryti galimybes vaikams dalyvauti neformaliojo švietimo veiklose, išsakyti 

gimnazijos tobulinimo lūkesčius.  

5.14. Bendradarbiavimo formos aptariamos bendrame klasių auklėtojų, specialistų ir 

administracijos posėdyje rugsėjo mėnesį. 

5.15. Gimnazijos sprendimai dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ar (ir) įvertinimo 

skelbiami gimnazijos  internetinėje svetainėje http://www.paltarokogimnazija.lt/ 

____________________________ 

 

Suderinta 

Mokytojų tarybos posėdžio, įvykusio 2021-06-29, nutarimu (protokolo Nr.MT 2-3). 

http://www.paltarokogimnazija.lt/

