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PLUNGĖS AKADEMIKO ADOLFO JUCIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO 

UGDYMO PROCESE TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimų ugdymo procese tvarka skiriama 

apibrėžti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo būdus ir laikotarpius vykdant pradinio ir 

pagrindinio ugdymo programas. 

2. Tvarka atitinka pagrindines švietimo reformos nuostatas ir yra parengta vadovaujantis 

šiais teisės aktais:  

2.1.  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinto 2017 m. birželio 2 d. 

įsakymu Nr. V-442 „Dėl 2017-2018 m. m. ir 2018-2019 m. m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų bendrųjų ugdymo planų“ ir 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-446 „Dėl 2017-2018 m. 

m. ir  2018-2019 m. m. pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano“; 

2.2.  mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256;  

2.3.  bendrosiomis programomis ir išsilavinimo standartais (2003 metai); 

2.4.  nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, 2005 m. 

balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 ir 2017 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-554 „Dėl nuosekliojo 

mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.  

3. Tvarkoje vartojamos šios sąvokos: 

Vertinimas – nuolatinis informacijos apie mokinio mokymosi pažangumą ir pasiekimus 

kaupimo, interpretavimo ir apibendrinimo procesas.  

Įvertinimas – vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie mokinio pasiekimus 

ir padarytą pažangą.  

Įsivertinimas – paties mokinio daromi sprendimai apie 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 (ideografinis) vertinimas – vertinimo principas, pagal kurį 

lyginant dabartinius mokinio pasiekimus su ankstesniais stebima ir vertinama daroma pažanga.  

Vertinimo patikimumas – vertinimo tikrumas (neprieštaringumas), vertinimo rezultatų 

pastovumas: kai pats mokinys tomis pačiomis sąlygomis gauna tokį pat įvertinimą; kai galima 

patikimai palyginti mokinių pasiekimus tarpusavyje (norminis vertinimas) arba mokinių pasiekimus 

su nustatytais kriterijais (kriterinis vertinimas).  

Mokymosi patirtis - mokinio gebėjimas kelti sau mokymosi tikslus ir jų siekti, planuoti ir 

prasmingai išnaudoti mokymosi laiką, naudotis įvairiais informacijos šaltinais, dirbti grupėmis ir 

laikytis sutartų taisyklių. 

Pagal vertinimo tikslus taikomi šie pagrindiniai vertinimo tipai: 

Diagnostinis vertinimas - vertinimas, kuriuo naudojimais siekiant išsiaiškinti mokinio 

pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti tolesnio 

mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus. 

Formuojamasis vertinimas – nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu, kuris padeda 

numatyti pasiekimus ar mokymosi spragas, sudaro galimybes mokiniams ir mokytojams 

geranoriškai bendradarbiauti. 
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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 (pvz., standartai), 

su kuriais lyginami mokinio pasiekimai.  

 

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Vertinimo tikslas – padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei; pateikti 

informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą; nustatyti mokytojo, mokyklos 

darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. 

5. Vertinimo uždaviniai: 

5.1.  padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti savo 

pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus; 

5.2.  padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir 

spragas, diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus; 

5.3.  suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi, stiprinti 

ryšius tarp vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos; 

5.4.  nustatyti mokyklai savo darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, suteikti 

mokinių poreikius atsiliepiančią pagalbą. 

 

III. MOKINIŲ VERTINIMO DAŽNIS. INFORMACIJOS APIE VERTINIMĄ TEIKIMAS 

 

           6. Mokytojas planuodamas ugdymo procesą, planuoja vertinimą. Formalus ir neformalusis 

vertinimas siejamas su mokymosi tikslais, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus ir mokymosi patirtį. 

7. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas grindžiamas aiškiais, mokiniams ir jų tėvams 

suprantamais kriterijais: 

7.1. mokytojas vertinimo kriterijus aptaria su mokiniais kasmet rugsėjo mėnesio pirmąją 

savaitę; 

7.2. metodinės grupės vertinimo metodus, dažnumą ir kitus specifinius klausimus, susijusius 

su tam tikro dalyko ar dalykų grupės mokinių vertinimu aptaria prieš mokslo metus; 

7.3. klasės auklėtojas apie vertinimo kriterijus kasmet informuoja tėvus (globėjus, 

rūpintojus) pirmojo klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimo metu; 

7.4. vertinimas analizuojamas mokytojų tarybos posėdžiuose. 

8. Per pusmetį parašomų pažymių dažnis: 

8.1. pažymių skaičius priklauso nuo temų skaičiaus;  

8.2. Atsižvelgiant į savaitinį pamokų skaičių. 

1-2 pamokos – 1-2 įvertinimai per mėnesį; 

3-5 pamokos – ne mažiau 2 įvertinimų per mėnesį. 

9. Mokiniui nebuvus mokykloje dėl ligos ar kitos rimtos priežasties, už praleistą temą 

galima atsiskaityti iš anksto suderinus su mokytoju laiką, bet ne vėliau kaip per dvi savaites.  

 

IV. VERTINIMAS UGDYMO PROCESE IR BAIGUS PROGRAMĄ 

 

10. Pradinio ugdymo programos mokinių vertinimas: 

10.1. mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami; 

10.2. vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus taikomas formuojamasis (žodžiu  

ir raštu), diagnostinis (baigus temą ar skyrių) ir apibendrinamasis vertinimas (aprašas, baigus 

pradinio ugdymo programą); 
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10.3. vertinimo metodai ir objektai: stebėjimas, interviu, pokalbis, savarankiški darbai, 

pratybos, diagnostiniai testai 4-ose klasėse, testai , kūrybiniai darbai; 

10.4. skatinant mokymosi motyvaciją mokiniams naudojami paskatinamieji ir informaciniai 

lipdukai, moksleivio veiklos aplankas (1-4 klasėse), žymekliai ir kt.;  

10.5. pusmečio, metiniai mokinio pasiekimų aprašai fiksuojami elektroniniame dienyne; 

pastabos, komentarai, atkreipiantys dėmesį į netikslumus, klaidas bei nurodantys, kaip tai pataisyti, 

įrašomi sąsiuviniuose ir pratybų sąsiuviniuose.  

11. 1-4 klasių mokinių pasiekimai ugdymo laikotarpio pabaigoje apibendrinami ir vertinimo 

rezultatas fiksuojamas įrašu; patenkinamas įvertinimas – įrašai: „patenkinamas“, „pagrindinis“, 

„aukštesnysis“, „atleista“ („atl.“), „padarė pažangą“ („pp“);  nepatenkinamas įvertinimas – įrašai: 

„nepatenkinamas“, „nepadarė pažangos“ („np“). 

12. 1-4 klasių mokinių dorinio ugdymo (tikybos) pasiekimai pusmečių, mokslo metų 

pabaigoje fiksuojami elektroninio dienyno skiltyse įrašant „pp (padarė pažangą),  „np (nepadarė 

pažangos).  

13. Tėva“(globėjai, rūpintojai) apie vaiko ugdymo(si) pažangumą ir pasiekimus 

informuojami sistemingai, išsamiai, suprantamai, pabrėžiant vaiko ugdymo(si) pasiekimus, 

nusakant žinių spragas ir galimus nesėkmių įveikimo būdus.  

14.  Pagrindinio ugdymo programos mokinių vertinimas: 

14.1. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas grindžiamas jų mokymosi eigos stebėjimu, 

teikiant mokiniams informaciją apie tai, kas padaryta gerai, ką reikia tobulinti, skatinant mokinių 

motyvaciją (formuojamasis ir diagnostinis vertinimas). Rekomenduojama vertinti už įvairias 

užduotis: savarankiškus, kontrolinius, projektinius, kūrybinius darbus. Pažymiu vertinti mokinius, 

užbaigus programos temą, skyrių, atsižvelgiant į išsilavinimo standartus (apibendrinamasis 

vertinimas); 

14.2. mokinio mokymosi pasiekimai ugdymo laikotarpio pabaigoje apibendrinami ir 

vertinimo rezultatas fiksuojamas įrašu ir (arba) balu, taikant 10 balų vertinimo sistemą: 

patenkinamas įvertinimas – įrašai: 4-10 balų įvertinimas, „įskaityta“ (įsk.), „atleista“ (atl.);  

nepatenkinamas įvertinimas – įrašai: 1-3 balų įvertinimas, „neįskaityta“ (neįsk.).  

14.3. dorinio ugdymo, žmogaus saugos mokinių pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“ arba 

„neįskaityta“. Dailės, muzikos, kūno kultūros, technologijų, ekonomikos ir kitų mokomųjų dalykų 

pasiekimai vertinami pažymiu. Dalykų modulių mokymosi pasiekimai vertinami mokymosi 

laikotarpio pabaigoje įrašu „įskaityta“ arba „ neįskaityta“. 

15. 5-ų klasių mokiniams skiriamas vieno mėnesio trukmės adaptacinis laikotarpis. Rugsėjo 

mėnesį šių klasių mokinių  pasiekimai   nevertinami, jiems neskiriami kontroliniai darbai.  Tačiau 

vyrauja įsivertinimas, tai yra mokiniams tinkamu laiku teikiamas grįžtamasis ryšys rodo, ką 

konkrečiai jie išmokę ir ką dar turi išmokti ar patobulinti. Mokytojas šiuo laikotarpiu pasiekimus 

vertina kaupiamuoju balu. Spalio mėn. taikomas „švelnusis“ vertinimas – mokinių žinios 

nevertinamos nepatenkinamais pažymiais. Norėdami išsiaiškinti mokinių ugdymo (si) pasiekimus, 

mokytojai taiko individualius mokinių pažinimo metodus. 

16. Naujai atvykusiems mokiniams taikomas vieno mėnesio adaptacinis laikotarpis. 

Taikomas „švelnusis“ vertinimas – mokinių žinios nevertinamos nepatenkinamais pažymiais.  

17. 5-10 klasių mokinių ugdymosi pasiekimai vertinami, atsižvelgiant į Bendrosiose 

programose pateiktus apibendrintus patenkinamo, pagrindinio ir aukštesniojo pasiekimų lygių 

pažymių aprašus. Patenkinamas lygis, įvertinant pažymiu, atitinka 4-5, pagrindinis 6-8, aukštesnysis 

9-10 balų. 

18. 6-10 klasių mokinių, nuo spalio 1 d. ir 5-ų klasių mokinių visų privalomų mokomųjų 

dalykų pasiekimams vertinti taikoma 10 balų vertinimo sistema, o dorinio ugdymo (tikybos), 

žmogaus saugos, modulių dalykų pasiekimai vertinami kaupiamuoju vertinimu, o pusmečių ir 

mokslo metų pabaigoje įvertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“.  

19. Pusmečio dalyko įvertinimas fiksuojamas iš visų atitinkamo laikotarpio pažymių, 

skaičiuojant jų svertinį arba aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisyklę. 
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20. Svertinio vidurkio dėmenys: kontroliniai darbai, projektiniai darbai, savarankiški ir 

kūrybiniai darbai. 

21. Vienerių mokslo metų pasiekimų rezultatas fiksuojamas iš I ir II pusmečių pažymių, 

skaičiuojant jų aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisykles (pvz., jei I pusmečio pažymys -7, II 

pusmečio -6, tai dalyko metinis įvertinimas -7) 

22. Jeigu mokinys per visą ugdymo laikotarpį neatliko visų vertinimo užduočių be 

pateisinamos priežasties, nepademonstravo pasiekimų, numatytų pagrindinio ugdymo bendrosiose 

programose mokinio pusmečio prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“. 

Jeigu mokinys neatliko visų vertinimo užduočių dėl svarbių, mokyklos direktoriaus įsakymu, 

pateisintų priežasčių – fiksuojamas įrašas „atleista“ („atl.“). 

23. 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“. 

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

įvertinimas laikomas metiniu. 

25. Kūno kultūros pamokose pusmečių ir mokslo metų pabaigoje įrašas „atleista(as)“ 

įrašomas, jeigu mokinys atleistas mokyklos direktoriaus įsakymu pagal gydytojo išduotą 

atitinkamos formos pažymą. 

26. Planuodamas ugdymo turinį mokytojas planuoja ir mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimą, jį sieja su mokymo (-si) tikslais atsižvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį ir gebėjimus. 

Vertinimo metodus mokytojai derina tarp savęs, pasitvirtina metodinėse grupėse, mokslo metų 

pirmosiomis dienomis juos aptaria su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais). 

27. Mokiniai su mokomųjų dalykų pasiekimų vertinimo tvarkomis supažindinami  pirmųjų 

pamokų metu, jų tėvai elektroninio dienyno pagalba, individualių pokalbių metu, klasės tėvų 

susirinkimų metu , „Tėvų forumo“ metu bei per tėvų (globėjų, rūpintojų) dienas organizuojamas 

lapkričio ir balandžio mėn. 

28. Mokytojai raštu, elektroniniu būdu ar žodžiu informuoja mokinių tėvus (globėjus, 

rūpintojus) apie mokinių mokymosi pasiekimus. 

29. Įvertinę mokinį pažymiu pamokoje, dalyko mokytojai vertinimą įrašo į elektroninį 

dienyną. 

30. Tėvai (globėjai, rūpintojai) bet kada gali kreiptis į dalyko mokytoją, klasės auklėtoją, 

socialinę pedagogę, mokyklos administraciją ir gauti informaciją apie mokinių mokymosi 

rezultatus, aptarti mokinių daromą pažangą ir numatyti būdus, kaip padėti pagerinti mokinio 

ugdymo (si) pasiekimus. 

31. Pastebėję, kad mokinys turi mokymosi sunkumų, nedaro pažangos, mokytojai 

informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) visais jiems prieinamais būdais: įrašais sąsiuviniuose, 

elektroniniu paštu, per elektroninį dienyną, telefono skambučiu, SMS žinute, tėvų iškvietimu į 

mokyklą arba apsilankymu namuose. 

32. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu kiekvieną mėnesį klasės auklėtojas pateikia iš 

elektroninio dienyno išspausdintą informaciją  apie mokinio pasiekimus ir lankomumą; silpniau 

besimokančių ar turinčių problemų dėl pamokų lankymo – du kartus per mėnesį. 

33. Iš užsienio atvykęs asmuo, asmuo, Lietuvoje baigęs užsienio valstybės arba tarptautinės 

organizacijos pradinio, pagrindinio ugdymo programą ar tam tikrą jos dalį, priimamas mokytis 

bendra tvarka. 

34.. Mokykla pagal turimą informaciją (pateikus asmens patirtį ir pasiekimus įrodančius 

dokumentus, atsižvelgusi į jo amžių, pokalbius su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), jei 

asmuo yra nepilnametis), priima asmenį mokytis į klasę, kurioje mokosi jo bendraamžiai; 

35. Jei iš pateiktų asmens mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų, pokalbių ir kitų 

duomenų paaiškėja, kad asmens pasiekimai aukštesni arba žemesni, nei numatyti ugdymo 

programoje, pagal kurią mokosi jo bendraamžiai, asmuo turi teisę mokytis atitinkamai aukštesnėje 

klasėje arba klase žemiau. 
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36. Jei mokinys yra nepilnametis, mokykla sprendimą suderina su jo tėvais (globėjais, 

rūpintojais).    

37. Mokinių pasiekimų patikrinimas diagnostikos tikslais mokykloje vykdomas reguliariai, 

kaip to reikalauja dalyko mokymosi logika ir mokyklos susitarimai: mokiniai atlieka kontrolinius 

darbus ar kitas apibendrinamąsias užduotis, kurios rodo tam tikro laikotarpio pasiekimus, yra 

įvertinamos sutartine forma (pažymiais ar kaupiamaisiais balais ir kt.). Atliekant diagnostinį 

vertinimą atsižvelgiama į formuojamojo vertinimo metu surinktą informaciją. Diagnostinio 

vertinimo informacija panaudojama analizuojant mokinių pažangą ir poreikius, keliant tolesnius 

mokymo ir mokymosi tikslus. 

 

  

PRITARTA 

Plungės Akademiko Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos  

Mokytojų tarybos posėdžio 2017-08-31 nutarimu 

Protokolas Nr. PT-10 

 


