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KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJA 

  

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA 

 

1.  Bendrosios nuostatos  

1.1. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus ugdymo procese vadovaujamasi Bendrosiomis 

programomis, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256 (Žin., 2004, Nr. 35-

1150), Lietuvos higienos norma HN 21:2010 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 22 d. įsakymu 

Nr.V-60, 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), gimnazijos administracijos, mokytojų, mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) 

susitarimais. 

1.2. Vertinimas – nuolatinis informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus 

kaupimo, interpretavimo ir apibendrinimo procesas.  

1.3. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tikslai: 

1.3.1. 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; 

1.3.2. palaikyti mokymąsi ir teikti savalaikį atsaką (grįžtamąjį ryšį) mokiniams ir 

mokytojams, gerinant mokymo(si) proceso kokybę; 

1.3.3. apibendrinti, susumuoti atskiro mokymosi laikotarpio (baigiant trimestrą (pusmetį), 

mokslo metus) ar mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą rezultatus ir 

sertifikuoti; 

1.3.4. vertinti ugdymo kokybę, identifikuoti problemas ir inicijuoti reikalingus 

sprendimus. 

1.4. 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 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. 

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

vertinimas ir apmąstymas, nusimatant tolesnius mokymosi žingsnius. 

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

mokymosi metu padaryta pažanga, numatomos tolesnio mokymosi galimybės, pagalba sunkumams 

įveikti. 

Apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas – formaliai patvirtinti mokinio ugdymosi 

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

2. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas 

2.1. Formuojamasis ugdomasis vertinimas. Ugdymo(si) procese svarbus formuojamasis 

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. 

Ugdymo procese formuojamasis vertinimas derinamas su diagnostiniu ir kaupiamuoju 

vertinimu.  

2.2. Diagnostinis vertinimas.   

2.2.1. Diagnostinis vertinimas (mokymosi pasiekimų ir problemų identifikavimas) taikomas:  

2.2.1.1. mokytojo nuožiūra mokslo metų pradžioje ir mokslo metų pabaigoje, vykdant 

ugdymo kokybės priežiūrą;  

2.2.1.2.baigus dalyko programos temą, skyrių;   

2.2.2. Diagnostiniu būdu vertinamų darbų (kontrolinių darbų ir kitų diagnostinio vertinimo 

užduočių) organizavimas:  

2.2.2.1. apie kontrolinių darbų rašymą mokiniams pranešama ne vėliau kaip prieš savaitę. 

Mokiniams gali būti skiriamas vienas diagnostiniu  būdu  vertinamas  darbas  per  dieną.  

Kontrolinių  darbų  datos  žymimos elektroniniame dienyne.  

2.2.2.2. mokinys, neatsiskaitęs diagnostiniu būdu vertinamo darbo, jį privalo atsiskaityti iki 

pusmečio pabaigos.  Mokinys diagnostiniu būdu vertinamą darbą atsiskaito mokytojo nustatytu 

laiku. 



2.2.3. Mokinių pasiekimai vertinami: 

2.2.3.1. pažymiu pagal 10 balų skalę: 10 (dešimt) - puikiai, 9 (devyni) -  labai gerai, 8 

(aštuoni) – gerai, 7 (septyni) - pakankamai gerai, 6 (šeši) – vidutiniškai, 5 (penki) – patenkinamai, 4 

(keturi) - pakankamai patenkinamai, 3 (trys) – nepatenkinamai, 2 (du) – blogai, 1 (vienas) - labai 

blogai; 

2.2.3.2. įrašu „įskaityta“, „neįskaityta“. 

2.2.3.3. Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją 

ir mokyklos vadovo įsakymą.  

2.2.3.4. patenkinamas įvertinimas – įrašai: „patenkinamas“, „pagrindinis“, „aukštesnysis“, 

„atleista“ („atl“), „įskaityta“ („įsk“), „padarė pažangą“ („pp“), 4–10 balų įvertinimas; 

2.2.3.5. nepatenkinamas įvertinimas – įrašai: „nepatenkinamas“, „neįskaityta“ („neįsk“), 

„nepadarė pažangos“ („np“), 1–3 balų įvertinimas.“ 

2.2.3.6. jeigu mokinys ugdymo laikotarpiu per mokyklos numatytą laiką neatsiskaitė ir 

nepademonstravo pasiekimų, numatytų Pagrindinio ar Vidurinio ugdymo bendrosiose programose, 

jo pasiekimai prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“. Jei mokinys 

neatliko mokyklos numatytu laiku vertinimo užduočių (kontrolinių darbų ir kt.) dėl svarbių, 

mokyklos vadovo pateisintų priežasčių (pavyzdžiui, ligos), ugdymo laikotarpio pabaigoje 

fiksuojamas įrašas „atleista“. 

2.3. Kaupiamasis vertinimas.  

2.3.1. Kaupiamasis vertinimas taikomas mokytojų susitarimu.   

2.4. Apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas.  

2.4.1. Apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas taikomas: 

2.4.1.1. Baigus priešmokyklinio ugdymo programą parengiant rekomendacijas apie vaiko 

pasiekimus ir individualią pažangą.  

2.4.1.2. Baigus pradinio ugdymo programą parengiant pradinio ugdymo programos baigimo 

pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašą.  

2.4.1.3. Baigus atskiro dalyko/modulio programą.  

2.4.5. Vykdant PUPP, įskaitas, egzaminus, standartizuotus testus.  

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

įrodančių darbų ir vertinimų visumą.  

2.4.7. Vidurinio ugdymo programos dalykų mokytojai susipažįsta su kiekvieno mokinio 

pagrindinio ugdymosi rezultatais ir užtikrina ugdymosi tęstinumą. 

2.4.8. Baigę vidurinio ugdymo programą mokiniai demonstruoja brandą patvirtinančias 

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

brandos darbu. 



 

 

2.5. Mokinių vertinimo fiksavimas:  

2.5.1. Mokinių pasiekimų vertinimo dažnumas priklauso nuo dalyko savaitinių pamokų 

skaičiaus. Minimalus dalyko pažymių/įskaitų skaičius per pusmetį lygus savaitinių pamokų skaičiui 

+2.  

2.5.2. Mokinių vertinimas elektroniniame dienyne fiksuojamas sistemingai.  

2.5.3. Kontrolinio darbo įvertinimas elektroniniame dienyne turi būti įrašytas ne vėliau kaip 

per dvi savaites nuo kontrolinio darbo parašymo dienos.  

2.5.4. Jei mokinys dėl pateisinamų priežasčių (pateikė gydytojų pažymą ar tėvų 

paaiškinimą) nedalyvauja kontroliniame darbe, už jį atsiskaito po pamokų arba kitu susitartu su 

mokytoju laiku per 2 savaites arba per tiek kalendorinių dienų, kiek mokinys sirgo arba nebuvo dėl 

pateisinamos priežasties. Jei mokinys dėl ligos praleido daugiau nei dvi savaites, jis kreipiasi į savo 

klasės kuratorių, kuris su dalykų mokytojais derina kontrolinių darbų grafiką. Mokinys turi teisę 

pasirinkti, už kuriuos per tą laikotarpį rašytus darbus jis atsiskaitys pasirinkta forma (raštu, žodžiu, 

atliks projektinį darbą ar pan.). Mokinio pageidavimu mokytojas teikia konsultacijas.  

2.5.5. kontrolinių darbų tvarkaraštis skelbiamas gimnazijos skelbimų lentoje bei e-dienyne. 

2.5.4. Mokytojas, skatindamas mokinius, gali per pusmetį parašyti vieną pažymį už 

pasirinktą papildomą veiklą. 

2.5.5. Formuojamasis vertinimas gali būti fiksuojamas pažymiais (kaupiamieji balai), raštu 

(pastabos, komentarai elektroniniame dienyne) ar žodžiu (individualūs pokalbiai su mokiniais ir 

tėvais) pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per pusmetį.  

2.5.6. Mokytojai pasirinkta forma (ne elektroniniame dienyne) kaupia informaciją apie 

mokinio pasiekimus ir daromą pažangą.  

2.5.7. Mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) turi būti paaiškinama, kokie 

svertinio vidurkio dėmenys (pvz., kontroliniai darbai, projektai ir kt.) daro įtaką trimestro / 

pusmečio dalyko įvertinimui ir kokie jų svertiniai koeficientai. 

2.5.8. Pusmečių ir metinių pažymių/įskaitų vedimas:  

2.5.8.1. pusmečių ir metiniai įvertinimai elektroniniame dienyne fiksuojami pažymiais arba 

rašoma „įsk“, „neįsk“, „neat“, „atl“;  

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

– dalyko metinis įvertinimas), fiksuojamas iš I ir II pusmečių (I, II ir III trimestrų arba kitų, 

trumpesnių nei metai, mokykloje nustatytų ugdymo laikotarpių) balų / pažymių, skaičiuojant jų 

aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisykles (pvz., jei I pusmečio pažymys – 7, II pusmečio – 6, 

tai dalyko metinis įvertinimas – 7). 



2.5.8.3. Jei mokinys per visą ugdymo laikotarpį (pvz., trimestrą, pusmetį) neatliko visų 

vertinimo užduočių (pvz., kontrolinių darbų ir kt.) be pateisinamos priežasties, nepademonstravo 

pasiekimų, numatytų pagrindinio ar vidurinio ugdymo bendrosiose programose, mokinio dalyko 

trimestro, pusmečio ar kito ugdymo laikotarpio 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“. 

2.5.8.4. 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“. 

2.5.8.5. Dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas „įsk“ arba „neįsk“, jei bent dviejų trimestrų 

mokinio pasiekimai fiksuoti atitinkamai įrašais „įsk“ arba „neįsk“. Fiksuojant trimestro / pusmečio 

dalyko įvertinimą įrašais „įsk“ arba „neįsk“, atsižvelgiama į tai, kokių įrašų per ugdymo laikotarpį 

yra daugiau. 

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

įvertinimas laikomas metiniu. 

2.5.9. Mokinio, turinčio nepatenkinamą įvertinimą po papildomų darbų, kėlimą į aukštesnę 

klasę sprendžia mokytojų taryba. 

2.5.10. Mokinio, turinčio kai kurių ugdymo plano dalykų nepatenkinamus pusmečių 

(metinius)  įvertinimus, kėlimo į aukštesnę klasę, palikimo kartoti ugdymo programos ar papildomo 

darbo skyrimo svarstymas vyksta mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų susirinkime: 

2.5.10.1. mokytojas, išvedęs nepatenkinamą įvertinimą, užpildo pateiktą formą ir teikia 

siūlymą dėl papildomo darbo skyrimo (trukmės, konsultacijų ir atsiskaitymo formų) 

2.6. 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. 

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

remiamasi bendrosiose ugdymo programose apibrėžtais mokymosi pasiekimais arba konkrečiam 

mokiniui pritaikytoje ugdymo programoje numatytais pasiekimais. 

2.8. 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) vertinimo aplankuose (taip pat ir e. 

aplankuose). Gimnazijoje veikia individualios pažangos stebėsenos sistema. 



2.9. 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: 

2.9.1. 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; 

2.9.2. 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; 

2.9.3. 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. 

2.10. 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. 

2.11. 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). 

2.12. 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 mokyklas 

priemonėmis, rengiant mokytojus ar tobulinant jų kvalifikaciją. 

2.13. Pradinio ugdymo programoje pirmoje klasėje mokantis mokytojas susipažįsta su 

priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis rekomendacijomis apie vaiko pasiekimus ir 

individualią pažangą ir užtikrina ugdymosi tęstinumą. 

2.14. Pradinio ugdymo procese prioritetas teikiamas mokymąsi palaikančiam vertinimui. 

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

2.15. 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. 

2.16. Iš užsienio atvykęs asmuo, asmuo, Lietuvoje baigęs užsienio valstybės arba 

tarptautinės organizacijos pradinio, pagrindinio ugdymo programą ar tam tikrą jos dalį arba 

vidurinio ugdymo programos dalį, priimamas mokytis bendra tvarka. Mokykla pagal turimą 

informaciją (pateiktus 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, arba (ir) į išlyginamąją klasę (grupę). Suaugę 

asmenys gali būti priimami mokytis į klasę, kurioje mokomasi pagal suaugusiųjų pradinio, 

pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą, arba (ir) į išlyginamąją klasę (grupę). 

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. Jei mokinys yra nepilnametis, mokykla sprendimą turi suderinti su jo 

tėvais (globėjais, rūpintojais).“ 

 

3. Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas apie mokinių mokymosi pažangą ir 

pasiekimus:  

3.1. Mokinių pažanga ir pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne.  

3.2. Tėvams, neturintiems galimybės prisijungti prie elektroninio dienyno, klasių vadovai 

išspausdina mėnesio, pusmečių ir metinio mokinio pažangumo ir lankomumo ataskaitas. 

3.3. Su direktoriaus įsakymu dėl papildomų darbų skyrimo ar palikimo kartoti programą 

nustatyta tvarka klasės vadovas per 3 dienas supažindina mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus).  

3.4. Administracija du kartus per mokslo metus organizuoja bendruomenės dienas, kurių 

metu tėvai turi galimybę susitikti su mokytojais, administracija, klasės vadovu.  

3.5. Klasių vadovai ne rečiau kaip kartą per pusmetį organizuoja tėvų susirinkimus. Esant 

būtinybei kviečiami dalyko mokytojai.  

4. Baigiamosios nuostatos   

4.1. Klasių vadovai su šia tvarka supažindina auklėjamosios klasės mokinius ir jų tėvus.  

4.2.  Mokytojai  su  mokomojo  dalyko  vertinimu  supažindina  mokinius  mokslo  metų 

pradžioje. 

 

__________________________ 


