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MOKINIŲ  PAŽANGOS  IR  PASIEKIMŲ  VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS  

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Švietimo įstatymu, patvirtintu LR Seimo 2011 metų kovo 17 d. nutarimu Nr. XI-

1281(Žin.,2011, Nr.-38-1804); Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu 

švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309; LR Švietimo ir mokslo 

ministro 2017 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-554 ,,Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo 

programas tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘. 

2. Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 

reglamentuoja mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimą, įsivertinimą, kontrolinių darbų 

krūvį, tėvų informavimą apie mokinių mokymosi sėkmingumą ir pažangą. 

3. Tvarkoje aptariami vertinimo tikslai ir uždaviniai, nuostatos ir principai, vertinimas ugdymo procese ir 

baigus programą, tėvų informavimo tvarka.   

4. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka nusako aiškius mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tikslus: 

4.1.  nustatyti mokinių pasiekimų lygį ir pažangą, išsiaiškinti kiekvieno mokinio stiprybes, ugdymosi 

poreikius ir kartu su mokiniu bei jo tėvais priimti sprendimus dėl tolesnio mokymosi žingsnių, 

mokiniui būtinos pagalbos; 

4.2.  palaikyti mokymąsi ir teikti savalaikį atsaką mokiniams ir mokytojams, gerinant mokymosi proceso 

kokybę; 

4.3.  apibendrinti, susumuoti atskiro mokymosi laikotarpio ar mokymosi pagal pagrindinio ar vidurinio 

ugdymo programą rezultatus;  

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

  

      II. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

 

5. Vertinimas grindžiamas šiuolaikine mokymosi samprata, amžiaus tarpsnių psichologiniais ypatumais, 

individualiais mokinio poreikiais. Akcentuojamos sąmoningo mokymosi, jo prieinamumo ir 

patrauklumo problemos, būtinybė kurti saugią, mokinius palaikančią aplinką. Todėl dar labiau 

aktualizuojamas poreikis humanizuoti ir individualizuoti vertinimą ugdymo procese, jį grindžiant 

mokinių, mokytojų ir tėvų partneryste, geranoriška mokytojų nuostata, paremta mokymu(si) 

bendradarbiaujant. 

6. Vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios ir supratimas, bendrieji ir 

dalyko gebėjimai. 



 

 

7. Vertinama individuali mokinio pažanga – mokinio dabartiniai pasiekimai lyginami su ankstesniaisiais.  

8. Vertinimas pozityvus ir konstruktyvus – vertinama tai, ką mokinys jau išmoko, nurodomos spragos ir 

padedama jas ištaisyti. 

9. Vertinimas atviras ir skaidrus – su mokiniais tariamasi dėl vertinimo kriterijų ir procedūrų, vengiama 

pernelyg didelio vertinimo formalizavimo. 

10. Vertinimas objektyvus ir veiksmingas – siekiama kuo didesnio vertinimo  patikimumo; remiamasi 

išsilavinimo standartais, naudojami įvairūs vertinimo informacijos šaltiniai, taikomos modernios 

vertinimo metodikos.  

11. Vertinimas informatyvus ir ekonomiškas: taikomi šiuolaikiniai vertinimo informacijos tvarkymo ir 

pateikimo būdai (kompiuterinės priemonės). Pažymys naudojamas mokinių pasiekimų formaliajam 

įvertinimui, apskaitai pagrindinio ir vidurinio ugdymo pakopoje. 

 

          III. VERTINIMO PLANAVIMAS 

 

12. Rengdami  dalykų ilgalaikius planus mokytojai aprašo mokymosi rezultatų vertinimo metodus, 

principus, numato, kaip bus vertinami mokymosi pasiekimai ir pažanga mokslo metų eigoje, kaip bus 

atsiskaitoma už programos dalis bei visą kursą. Su mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimu 

mokiniai supažindinami per pirmąsias dalyko pamokas pasirašytinai. 

13. Planuodamas vertinimą, mokytojas sieja jį su mokymosi tikslais, atsižvelgdamas į mokinių mokymosi 

patirtį ir galias, bendrojo išsilavinimo standartuose keliamus reikalavimus. 

14. Vertinimo metodai ir principai aptariami dalykų metodinėse grupėse, aprobuojant dalykų programas 

(ilgalaikius planus )  kiekvienų mokslo metų rugsėjo mėn. 

15. Kontrolinių darbų grafikai derinami tarp toje pačioje klasėje dirbančių mokytojų, PRIVALOMAI 

įvedami į el. dienyną savaitę prieš rašomą kontrolinį darbą, rašomas IŠSKIRTINAI ne daugiau kaip 1 

kontrolinis darbas per dieną. 

 

       IV. VERTINIMAS UGDYMO PROCESE IR BAIGUS PROGRAMĄ 

 

16. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas susideda iš dviejų pagrindinių dalių, kurios  skiriasi pagal 

paskirtį ir tikslus: 

16.1. vertinimo ugdymo procese (mokant ir mokantis); 

16.2. vertinimo baigus pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą. 

17.    Gimnazijoje naudojamas formalus ir neformalus vertinimas: 

17.1. Naudojami formaliojo vertinimo tipai: 

17.1.1. Diagnostinis vertinimas - baigus temą ar kurso dalį, siekiant išsiaiškinti mokinio pasiekimus ir 

padarytą pažangą, numatyti tolesnio mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus. 

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

mokymosi perspektyvą, pastiprinti daromą pažangą, sudaro galimybes mokiniams ir mokytojams 

geranoriškai bendradarbiauti. 

17.1.3. Apibendrinamasis vertinimas – naudojamas baigus programą ar jos dalį, kursą, modulį. Jo 

rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos ar jos dalies pabaigoje. 

17.1.4. Kaupiamasis vertinimas – tai vertinimas, kurio metu moksleivio galutinis pažymys sukaupiamas     

            pagal mokytojo parengtus ir su moksleiviu aptartus kriterijus.  

17.2. Neformalus vertinimas – žodžiu ar raštu išreikštas papeikimas ar pagyrimas, kuris nedaro įtakos 

galutiniam vertinimui pažymiu. 



 

 

18. Mokinių mokymosi pasiekimai vertinami sistemingai. Rekomenduojama pasiekimus vertinti 

tokiu dažnumu per pusmetį: 

 jei dalykui mokyti skirta 1 pamoka per savaitę, rekomenduojama vertinti 3 pažymiais per pusmetį; 

 jei dalykui mokyti skirta 2 pamokos per savaitę, rekomenduojama vertinti 4 pažymiais per 

pusmetį; 

 jei dalykui mokyti skirta 3 pamokos per savaitę, rekomenduojama vertinti 5 pažymiais per 

pusmetį; 

 jei dalykui mokyti skirta 4 pamokos per savaitę, rekomenduojama vertinti 6 pažymiais per 

pusmetį; 

 jei dalykui mokyti skirta 5-6 pamokos per savaitę, rekomenduojama vertinti 7-8 pažymiais per 

pusmetį. 

 Siūloma vengti  ATSITIKTINIO VERTINIMO. 

19. Rugsėjo mėnuo skirtas mokinių adaptacijai:  

19.1. naujai atvykusieji  mokiniai VERTINAMI TIK FORMUOJAMUOJU VERTINIMU (jokio 

fiksavimo kaupiamajame vertinime); 

19.2.  visi gimnazijos mokiniai 2 pirmąsias rugsėjo savaites nerašo jokių diagnostinių patikrinimų, 

kontrolinių darbų.  

20. Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo formos, už  kurias rašomas pažymys: 

 

Kontrolinis darbas:  

 

 Darbas rašomas daugiau nei 35 min., išėjus temą ar skyrių; 

 Ištaisyti kontroliniai darbai grąžinami pateikiant įvertinimą per 1 savaitę nuo 

parašymo dienos; 

 Ištaisyti lietuvių kalbos, užsienio kalbos rašomieji darbai grąžinami pateikiant 

įvertinimą per 2 savaites nuo parašymo dienos; 

 Kontrolinio darbo rezultatai įrašomi į elektroninį dienyną; 

 Pirmą dieną po atostogų nerašomi kontroliniai darbai. Savaitgaliai nėra šventinės 

dienos – pirmadieniais kontroliniai darbai rašomi; 

 Paskutinę savaitę prieš pusmečio rezultatų vedimą rašomi tik planiniai 

kontroliniai darbai; 

 Mokiniai, praleidę kontrolinį darbą, privalo atsiskaityti individualiai susitarus su 

mokytoju, dienyne daromas įrašas NEĮSK. Galima šalia N raidės;  

 Mokiniui atsiskaičius, pažymys įrašomas gretimame langelyje arba šalia N raidės; 

 Mokiniui, neatsiskaičius už kontrolinį darbą, paliekamas įrašas Neįsk.; 

 Kontrolinio darbo rezultatai aptariami su mokiniais.   

Apklausa raštu:  

 

 Darbas raštu, trunkąs mažiau nei 30 min. Apklausa atliekama ne daugiau kaip iš 

1-2 pamokų medžiagos; 

 Darbai grąžinami ir su rezultatais mokiniai supažindinami ne vėliau kaip per 

savaitę; 

 Mokiniai, praleidę apklausą, atsiskaito mokytojo nuožiūra; 

 Iš anksto apie apklausą mokiniai gali būti neinformuojami; 

 Apklausa gali vykti pasirinktinai, gali būti tikrinami ne visi darbai, darbų 

vertinimo būdas pasirenkamas mokytojo; 

Savarankiškas 

darbas: 

 Darbas raštu, kurio trukmė pamokoje neribojama; 



 

 

  Jo metu mokiniai atlieka mokytojo pateiktas užduotis iš jau išmoktų ar naujai 

išdėstytų temų; 

 Savarankiško darbo metu mokiniai gali naudotis vadovėliais ar kitais 

informaciniais šaltiniais; 

 Patikrinimas gali vykti pasirinktinai, kai tikrinami ne visų mokinių darbai ir gali 

būti vertinami  kaupiamuoju balu; 

 Patikrinti ir įvertinti savarankiški darbai turi būti grąžinami ne vėliau kaip per 1 

savaitę; 

 Savarankišką darbą mokinys gali vertinti ir įsivertinti, aptardamas rezultatus su 

mokytoju. 

Laboratoriniai - 

praktikos darbai: 

 

 Tikrinamieji darbai, trunkantys ne mažiau kaip 35 min., jų metu užrašomi 

teoriškai ar praktiškai atliktų tyrimų arba bandymų rezultatai; 

 Apie laboratorinį (praktinį) darbą pranešama ne vėliau kaip prieš 1 pamoką; 

 Įvertinimas įrašomas į elektroninį dienyną; 

 Mokinys, neatvykęs į laboratorinį (praktinį) darbą, atsiskaityti neprivalo; 

Bandomieji 

egzaminai: 

 

 Bandomieji egzaminai vyksta sutarus datą metodinėse grupėse; 

 Bandomojo egzamino pažymys, mokytojui suderinus su mokiniu, gali būti  

įrašomas į elektroninį  dienyną; 

 Laikant bandomuosius  egzaminus pakoreguojamas tos dienos pamokų 

tvarkaraštis; 

Papildomai mokiniai 

gali būti vertinami 

už šią veiklą: 

 

 Dalyvavimas tarpklasinėse, respublikinėse varžybose,  konkursuose, 

olimpiadose ir kituose renginiuose; 

 Apklausa žodžiu; 

 Referatai arba kito žanro kūriniai; 

 Projektiniai darbai; 

 Įvertinimas pasirenkamas mokytojo nuožiūra; 

Kaupiamasis 

vertinimas: 

 

 Kaupiamasis vertinimas yra mokytojo ir mokinių susitarimo reikalas. 

 

21. Mokinių pasiekimai ugdymo procese vertinami orientuojantis į pasiekimų lygius, apibrėžtus pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo bendrosiose programose. Taikoma dešimtbalė vertinamo skalė (nuo 1 iki 10). 

 

22. Kūno kultūros vertinimas: 

22.1. Pagrindiniai vertinimo kriterijų šaltiniai – išsilavinimo standartai, bendrosios programos ir Eurofito 

testai;  

22.2. Mokiniai, esantys pagrindinėje grupėje, vertinami pažymiais nuo 1 iki 10;  

22.3. Mokiniai, esantys parengiamojoje grupėje, vertinami pažymiais. Jie neatlieka tik tų pratimų, 

kuriuos draudžia gydytojai; 

22.4. Mokiniai, esantys spec. grupėje, vertinami įskaita; 

22.5. Mokiniai visiškai atleisti nuo kūno kultūros pamokų (dėl ligos), tvarkaraštyje turintys pirmą 

ir  paskutinę pamokas, gali jų nelankyti arba stebi pamokas ir atlieka mokytojo pavestas užduotis; 

22.6. Laikinai dėl ligos atleisti mokiniai  stebi pamokas, o pasibaigus gydytojo nurodytam atleidimui, 

atsiskaito kaip ir visi pagrindinės grupės mokiniai ir gauna už tai pažymius. 



 

 

23. Dorinis ugdymas,  pasirenkamieji dalykai (aprašyti UP) bei moduliai vertinami įskaita. 

23.1. Kad gautų įskaitą, mokinys privalo per pusmetį atlikti su mokytoju aptartas užduotis; 

24. Du kartus fiksuojamas  pusmečių tarpinis – Signalinis – įvertinimas, klasių vadovai, mokytojai aptaria su 

mokiniais situaciją; 

25. Jeigu mokinys praleido 50% ir daugiau dalyko pamokų ir neįsisavino programos medžiagos, jo pusmečio 

vertinimas yra „neįsk.“ ir jam organizuojama iš neįsisavintos kurso dalies įskaita. Iš neįsisavintos kurso 

dalies mokiniui neatsiskaičius, jo vertinimas lieka „neįsk.“ 

 

26. Pusmečių ir metinių vedimo tvarka, kai vertinama pažymiu: 

I pusmetis II pusmetis Metinis Papildomas darbas- 
metinis pažymys 

4 5 5 - 

5 4 5 - 

6 3 5 - 

 neįsk. 6 neįsk. Skiriamas papildomas darbas 

6 neįsk. neįsk. Skiriamas papildomas darbas 

neįsk. neįsk. neįsk. skiriami papildomi darbai 

27. Pusmečių ir metinių vedimo tvarka, kai vertinama įskaita: 

 

I pusmetis II pusmetis Metinis 

Įskaityta Įskaityta Įskaityta 

Neįskaityta Įskaityta Įskaityta 

Įskaityta Neįskaityta Įskaityta 

Neįskaityta Neįskaityta Neįskaityta 

  

28. Kūno kultūros pusmečių ir metinių vedimo tvarka: 

 
I pusmetis II pusmetis Metinis Papildomas 

darbas 

Įskaita Metinis 

(vidurkis) 

10 10 10 - - - 

9 10 10 - - - 

10 9 10 - - - 

atl. 10 10 - - - 

10 atl. 10 - - - 

atl. neįsk. II pusmečio 
pažymys 

Atsiskaitymas 

už II pusmetį 

- - 

neįsk. atl. I pusmečio 
pažymys 

Atsiskaitymas 
už I pusmetį 

- - 



 

 

10 neįsk. neįsk. Atsiskaitymas 

už II pusmetį 

- (10 + II 

pusmečio 

pažymys) 

: 2 

neįsk. 10 (I pusmečio 

pažymys + 

10) : 2 

Atsiskaitymas 

už I pusmetį 

- - 

10 įsk. (spec. 

gr.) 

10 - - - 

įsk. (spec. 

gr.) 

10 10 - - - 

įsk. (spec. 

gr.) 

neįsk. 
(spec. 

gr.) 

neįsk. 
(spec. 

gr.) 

- Įskaita už 
II 

pusmetį 

įsk. (spec. 

gr.) 

neįsk. 
(spec. 

gr.) 

įsk. (spec. 

gr.) 

įsk. (spec. 

gr.) 

- Įskaita už I 

pusmetį 

- 

 

 

V. MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMAS APIE PAŽANGĄ IR 

PASIEKIMUS 

 

29. Apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus mokinių tėvai (globėjai) informuojami raštu arba 

žodžiu:  

29.1. e – dienynas pildomas tą pačią dieną, kai vyko pamoka, užsiėmimas; 

29.2. namų darbai įvedami  iki 16 val. dienos, kai vyko pamoka; 

29.3. tėvai, neturintys galimybės prisijungti prie elektroninio dienyno, paprašo klasės auklėtojo 

išspausdinti  mokinio pažangumo ir lankomumo ataskaitą; 

29.4. klasių auklėtojai, iškilus mokymosi problemoms, bendrauja individualiai su tėvais ir globėjais; 

29.5. klasės auklėtojas informuoja tėvus apie mokinio turimus signalinius nepatenkinamus atskirų dalykų 

įvertinimus; 

29.6. su nepatenkinamais pusmečių rezultatais mokinio tėvai supažindinami per 2 dienas po mokytojų 

tarybos posėdžio; 

29.7. kartą per pusmetį organizuojama Tėvų diena, kad  mokinių tėvai galėtų individualiai bendrauti su 

visų dalykų mokytojais; 

29.8. Jei iškyla mokymosi problemų, tėvai apie mokymosi pasiekimus informuojami įvairiais būdais: 

skambinant, individualiai kalbantis, rašant el. laiškus, lankantis namuose. 

 

 

 

 

 



 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

30. Mokinio užsienio mokykloje išeitą ugdymo programos dalį vertina gimnazijos direktoriaus 

sudaryta komisija. 

31. Mokinių mokymasis namie organizuojamas ir pasiekimai vertinami vadovaujantis Mokinių 

mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. 

įsakymu Nr. V-1405 (Žin., 2012, Nr. 114-5788), ir Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas 

(išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V- 

1049. 

32. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese tvarka gali būti keičiama, 

atsižvelgiant į ugdymo proceso pokyčius ir pakeistus jį reglamentuojančius dokumentus. 

33. Aprašas bendru sutarimu, esant reikalui, gali būti koreguojamas ir tobulinamas. 

 

       

                                                                                                                     

   


