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PANEVĖŽIO R. RAMYGALOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR 

PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Panevėžio r. Ramygalos gimnazijos mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos 

vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), parengtas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309, 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, 2017 m. vasario 13 d. įsakymas Nr. V-78, 2017 m. 

liepos 4 d. įsakymas Nr. V-554), Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308, ir gimnazijos 

susitarimais. 

2. Apraše aptariami vertinimo tikslai, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

ugdymo procese ir baigus programą, įvertinimų fiksavimas, vertinimo informacijos analizė, 

informavimas. 

 

II SKYRIUS 

APRAŠE VARTOJAMOS SĄVOKOS 

 

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

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

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

mokantis. 

5. 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.  

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Patenkinamas įvertinimas – įrašai: „patenkinamas“, „pagrindinis“, „aukštesnysis“, 

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

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

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

11. 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.  

12. Kaupiamasis vertinimas – mokinių pasiekimų ir pažangos suminis vertinimas 

naudojant įvairius galimus vertinimo ir įsivertinimo būdus.  
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13. Įsivertinimas – paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos 

stebėjimas, vertinimas ir apmąstymas, nusimatant tolesnius mokymosi žingsnius. 

14. Diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo išsiaiškinami mokinio pasiekimai ir 

tam tikru mokymosi metu padaryta pažanga, numatomos tolesnio mokymosi galimybės, pagalba 

sunkumams įveikti.  

15. Apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas – formaliai patvirtinti mokinio 

ugdymosi rezultatai, baigus pusmetį ir pagrindinio ugdymo II pakopos ir vidurinio ugdymo 

programą.  

 

III SKYRIUS  

VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

16. Nustatyti mokinių pasiekimų lygį bei pažangą.  

17. Išsiaiškinti kiekvieno mokinio stiprybes, ugdymosi poreikius. 

18. Kartu su mokiniu bei jo tėvais (globėjais, rūpintojais) priimti sprendimus dėl 

tolesnio mokymosi žingsnių, mokiniui būtinos pagalbos. 

19. Teikti savalaikį grįžtamąjį ryšį mokiniams ir mokytojams, gerinant mokymo(si) 

proceso kokybę.  

20. Apibendrinti, susumuoti atskiro mokymosi laikotarpio (baigiant pusmetį, mokslo 

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

21. Vertinti ugdymo kokybę, identifikuoti problemas ir inicijuoti reikalingus 

sprendimus. 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

 

22. Vertinimas grindžiamas šiuolaikine mokymosi samprata, individualiais mokinio 

poreikiais, atitinka ugdymo(si) tikslus. 

23. Vertinama mokinio žinios, socialiniai ir dalyko gebėjimai, kompetencijos, 

nurodant mokymosi spragas, padedant jas ištaisyti. 

24. Mokinys laiku gauna grįžtamąją informaciją, mokosi vertinti ir įsivertinti. 

25. Vertinimas aiškus ir skaidrus – aiškūs kriterijai ir rodikliai, procedūros. 

26. Vertinimas objektyvus ir veiksmingas – siekiama patikimumo, remiamasi 

išsilavinimo standartais, naudojamos modernios vertinimo metodikos. 

27. Vertinimas informatyvus ir ekonomiškas: taikomi šiuolaikiniai vertinimo 

informacijos tvarkymo ir pateikimo būdai (aplankas, aprašai, recenzijos, elektroninis dienynas). 

Pažymys naudojamas mokinių pasiekimų formaliajam įvertinimui, apskaitai. 

 

V SKYRIUS 

VERTINIMAS UGDYMO PROCESE 

 

28. Formuojamojo ugdomojo vertinimo principai: 

28.1. mokytojas stebi mokinių mokymąsi, jų bendradarbiavimą, įsitraukimą, 

pastangas, mokymosi būdus, sunkumus; 

28.2. mokytojas padeda suprasti mokiniui, kas jau išmokta, ko dar reikia mokytis, kaip 

įveikti sunkumus, kokie mokymosi būdai veiksmingi; 

28.3. mokiniai mokosi vertinti vienas kito ir savo darbą, įsivertinti pasiekimus ir 

pažangą, kelti mokymosi tikslus. 

29. Diagnostinio vertinimo principai: 

29.1. mokytojas, skirdamas vertinamąsias užduotis mokymosi procese, padeda 

mokiniui išsiaiškinti mokymosi pasiekimus; 

29.2. vertinimas vykdomas taikant iš anksto mokiniams žinomus, su jais aptartus 

kriterijus; 
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29.3. mokinys, remdamasis vertinimo metu gauta informacija, kartu su mokytoju 

numato tolesnio mokymosi uždavinius. 

30. Kaupiamojo vertinimo principai: 

30.1. mokytojas sudaro vertinimo kriterijų lentelę; 

30.2. mokytojas kartu su mokiniais aptaria kiekvieną kriterijų tam, kad mokiniai 

žinotų, už ką jie bus vertinami. 

31. Kiekvieno dalyko mokytojas yra ir gimtosios kalbos mokytojas. Taisytinus kalbos 

dalykus privalo komentuoti žodžiu ar raštu. Bendru su mokiniais susitarimu prie surinktų taškų už 

dalyko žinias gali skirti papildomų taškų už taisyklingą kalbos vartojimą. 

32. Mokinių mokymosi pasiekimai ir pažanga vertinama sistemingai. Kiekvienoje 

pamokoje taikomas formuojamasis ugdomasis vertinimas.  

33. Mokymosi pasiekimai adaptaciniu laikotarpiu vertinami taikant tik formuojamąjį 

ugdomąjį vertinimą, fiksuojama mokinio daroma pažanga: 

33.1. visiems mokiniams rugsėjo mėnesio pirmas dvi savaites;  

33.2. naujai atvykusiems mokiniams nuo jų atvykimo dienos dvi savaites; 

33.3. 5 klasių mokiniams rugsėjo mėnesį. 

34. Mokinių pasiekimų formaliajam įvertinimui naudojami pažymiai taikant 10 balų 

vertinimo sistemą, įskaityta/neįskaityta, kaupiamasis vertinimas. 

35. Diagnostinis vertinimas taikomas tokiu dažnumu per pusmetį: 

35.1. jei per pusmetį dalykui mokyti skirta 1–2 savaitinės valandos, mokinio žinios ir 

gebėjimai vertinami ne mažiau kaip 3 pažymiais; 

35.2. 3 savaitinės valandos – ne mažiau kaip 4 pažymiais; 

35.3. 4 savaitinės valandos – ne mažiau kaip 5 pažymiais; 

35.4. 5 savaitinės valandos – ne mažiau kaip 6 pažymiais; 

35.5. 6 savaitinės valandos – ne mažiau kaip 7 pažymiais. 

36. Per pusmetį parašyti ne mažiau kaip 1 kaupiamąjį pažymį. 

37. Kaupiamąjį pažymį rekomenduojama rašyti už šias veiklas: 

37.1. darbą pamokoje (savarankišką darbą raštu ar žodžiu, darbą grupėje, individualias 

mokinio pastangas, aktyvumą, savivaldį mokymąsi ir kt.); 

37.2. namų darbus; 

37.3. projektinius darbus; 

37.4. kitą mokinio veiklą (dalyvavimą gimnazijos, miesto renginiuose, akcijose, 

lankymąsi parodose, koncertuose, spektakliuose, susitikimuose, atstovavimą gimnazijai mieste, 

respublikoje ir kt.). 

38. Jei mokytojas skyrė namų darbus, jis juos privalo patikrinti pasirinkta forma 

(surinkti visų ar dalies mokinių sąsiuvinius, aptarti žodžiu, organizuoti namų darbų aptarimą poroje, 

grupėje ar pan.). 

39. Vertinimas planuojamas kartu su ugdymo procesu: 

39.1. mokytojas, konkretindamas ugdymo turinį (sudarydamas ilgalaikį planą), 

vadovaujasi Bendrosiomis programomis, Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo samprata, 

atsižvelgia į mokymo ir mokymosi sąlygas, turimus išteklius, formuluoja aiškius tikslus ir 

uždavinius; 

39.2. mokytojas, planuodamas kiekvieną mokymo ir mokymosi etapą (temą, pamoką), 

formuluoja tikslus, aiškius mokymosi uždavinius, vertinimo kriterijus ir rodiklius; 

39.3. mokytojas ir mokiniai, prieš pradėdami mokytis (kursą, temą, pamokos temą), 

susitaria, ką jie turi pasiekti, kada, kas ir kaip bus vertinama; 

39.4. dalykų mokytojai, planuodami integruotas pamokas, integruotus projektus, 

suderina ir numato bendrus vertinimo būdus, užduotis, kriterijus. 

40. Mokymosi pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne. 

41. Vertinimo informacija pateikiama mokiniams, tėvams, kitiems mokytojams, 

gimnazijos administracijai: 

41.1. tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami apie vaiko mokymąsi pagal reikalą, bet 

ne rečiau kaip kartą per mėnesį; 
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41.2. vertinimo informacija pateikiama žodžiu ir raštu: pokalbiuose ir diskusijose su 

mokiniais, juos mokant, vertinant jų darbus, įrašant vertinimus į elektroninį dienyną, tėvų 

susirinkimų, individualių pokalbių metu; 

41.3. mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(-si) poreikių, pažanga ir pasiekimai 

aptariami dalyvaujant specialistams; 

41.4. pasibaigus pusmečiui (mokslo metams), klasės vadovas pateikia tėvams 

pažangumo ir lankomumo ataskaitą. 

42. Mokinys pats formuoja savo darbų aplanką (privalo būti visi kontroliniai darbai 

raštu, kūrybiniai darbai, testai, projektiniai darbai, refleksija apie matytus spektaklius, koncertus, 

susitikimus ir kita). Aplankai turi būti klasės vadovo kabinete. 

43. Vadovaudamiesi vertinimo informacija, mokytojai ir gimnazijos vadovai priima 

sprendimus dėl ugdymo turinio – ar padėjo siekti ugdymo tikslų ir uždavinių, mokymo(si) metodų 

ir strategijų, mokymo(si) užduočių, šaltinių tinkamumo; išteklių panaudojimo veiksmingumo – ar 

jie buvo efektyvūs; ugdymo tikslų ir uždavinių – jų tinkamumą atskiriems mokiniams, grupei, 

klasei. 

 

VI SKYRIUS 

BENDRA VERTINIMO TVARKA IR PROCEDŪROS 

 

44. Vertinama mokinių bendrieji ir dalyko gebėjimai. 

45. Naudojami formalūs ir neformalūs vertinimo būdai. 

46. Mokinių pastangos ir elgesys vertinami atskirai nuo pasiekimų formalaus 

vertinimo. 

47. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas grindžiamas bendrosiomis 

programomis. 

48. Mokslo metų pradžioje mokytojai supažindina mokinius su savo dalyko vertinimo 

kriterijais, vertinimo sistema, atsiskaitomųjų darbų tipais. Mokytojų vertinimo sistema aprobuojama 

metodiniame susirinkime. 

49. Apklausos būdų (metodų) įvairovę nustato mokytojas. Mokiniui sutinkant 

(pageidaujant), galima vertinti ir iš naujos pamokos temos. 

50. Mokiniui paprašius, įvertinimą mokytojas komentuoja, remdamasis prieš darbą 

pateiktais kriterijais ir rodikliais. Nesutapus nuomonėms, suinteresuoti asmenys kreipiasi į 

gimnazijos vadovus. 

51. Išimties tvarka, atsižvelgiant į mokinio individualias savybes (mikčiojimą, 

nervinius sutrikimus ir kt.), mokytojas privalo parinkti tinkamus apklausos būdus ir formas (raštu, 

žodžiu). 

52. Neįskaitomas tekstas mokinio rašto darbe nevertinamas arba laikomas klaida. 

53. 7–8, I–IV klasių mokiniai už kiekvieną praleistą pamoką privalo atsiskaityti kitą 

pamoką. 

54. Gimnazijos direktoriaus įsakymu mokiniams dalyvaujant kitoje ugdomojoje 

veikloje (olimpiadose, konkursuose, varžybose ir kita), mokinys gali tartis dėl atsiskaitymo terminų. 

55. Pamokas praleidus dėl ligos ir pateikus gydytojo išduotą pažymėjimą, mokinys 

turi teisę prašyti konsultacijų, tartis dėl atsiskaitymo terminų. 

56. Mokytojas privalo iki 15.00 val. užpildyti visas grafas e-dienyne, kad nebuvę 

pamokose mokiniai galėtų atlikti klasės užduotis, pasiruošti kitai pamokai namuose. 

 

57. Mokiniui, praleidusiam per pusmetį daugiau kaip pusę pamokų ir gimnazijos 

nustatytu laiku neatlikusiam vertinimo užduočių dėl svarbių, gimnazijos direktoriaus pateisintų 

priežasčių, ugdymo laikotarpio pabaigoje fiksuojamas įrašas „atleista“. Tokiais atvejais mokiniams, 

sugrįžusiems į ugdymo procesą, suteikiama reikiama mokymosi pagalba. 

58. Mokinio, praleidusio per pusmetį daugiau kaip pusę pamokų ir per gimnazijos 

nustatytą laiką neatsiskaičiusio, pasiekimai prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui – 

1 („labai blogai“). 
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59. Mokinys, turintis I pusmetį nepatenkinamą dalyko įvertinimą, rašo paaiškinimą 

įsivertinimą (2 priedas) ir atsiskaito per II pusmetį savarankiškai pagal mokytojo paruoštą 

atsiskaitymo programą (1 priedas).  

 

VII SKYRIUS 

PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

60. Vertinimą pradinio ugdymo procese sudaro vienas kitą sąlygojantys 

formuojamasis ugdomasis, diagnostinis, apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas ir 

įsivertinimas:  

60.1. formuojamasis ugdomasis vertinimas grįstas mokytojo ir mokinio sąveika ir 

palaikantis mokymąsi atliekamas nuolat, teikiant informaciją žodžiu ir raštu. 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; 

60.2. diagnostinis vertinimas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus 

atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo (temos, kurso) pradžioje ir pabaigoje, siekiant diagnozuoti 

esamą padėtį: nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti tolesnio mokymosi 

galimybes; taikomi įvairūs diagnostinio vertinimo metodai: praktinės, kūrybinės užduotys, 

kontroliniai, projektiniai darbai, testai. Per dieną atliekamas tik vienas diagnostinis darbas; 

60.3. pradinių klasių mokiniai dalyvauja NEC diagnostinių testų 2 klasėje bei 

standartizuotų testų 4 klasėje patikrose. Diagnostinių ir standartizuotų testų įvertinimas rašomas 

kaip kontrolinio darbo įvertinimas; 

60.4. 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: 

60.4.1. 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; 

60.4.2. 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; 

60.4.3. 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. 

60.5. Apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas – formaliai patvirtinti mokinio 

ugdymosi rezultatai. Mokinių pasiekimai apibendrinami pasibaigus pusmečiui ir mokslo metų 

pabaigoje, vertinant mokinio padarytą pažangą, orientuojantis į Bendrojoje programoje aprašytus 

mokinių pasiekimų lygių požymius, ir įrašomi elektroniniame dienyne:  

60.5.1. mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės atitinkamose skiltyse 

įrašomas ugdymo dalykų apibendrintas mokinio pasiekimų lygis (aukštesnysis, pagrindinis, 

patenkinamas). Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“; 

60.5.2. dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamoje dienyno skiltyje, nurodoma 

padaryta arba nepadaryta pažanga: „įskaityta“ arba „neįskaityta“; 

60.5.3. mokiniui, besimokančiam pagal Pradinio ugdymo programą, II pusmečio 

mokymosi pasiekimų įvertinimas laikomas metiniu; 

60.5.4. apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas atliekamas baigus programą. Juo 

nustatoma, kokius ilgalaikiame plane suformuluotus lūkesčius mokinys jau yra pasiekęs ir kokių dar 

turėtų siekti; 
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60.5.5. apibendrinamojo sumuojamojo vertinimo rezultatai formaliai patvirtina 

mokinių mokymosi rezultatus ugdymo programos pabaigoje bei leidžia į(si)vertinti mokytojo ir 

mokyklos darbo kokybę;  

60.5.6. mokinių, kurie mokosi pagal pradinio ugdymo individualizuotas programas 

pažanga ir pasiekimai vertinami pusmečiais „pp“ arba „np“. 

61. 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. 

62. 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. Aplankuose kaupiami mokinių 

savarankiški, kūrybiniai darbai, testai, kontrolinės užduotys ir kt. Mokinių pasiekimai pažymiais 

nevertinami.  

63. Kiekvieną mėnesį apie mokinių mokymosi pasiekimus mokinių tėvai 

informuojami komentarais el. dienyne ne mažiau kaip: 

63.1. lietuvių k., anglų kalbos, matematikos – 2 kartus per mėnesį; 

63.2. pasaulio pažinimo, dailės, technologijų, muzikos, kūno kultūros, šokio, tikybos – 

1 kartą per mėnesį. 

64. Visuomet įrašomi kontrolinių darbų, diktantų (3 priedas) įvertinimai, testų surinktų 

taškų skaičius (4 priedas), pa(si)tikrinamųjų, kūrybinių bei savarankiškų darbų vertinimai. 

65. Rašto darbuose naudojami sutartiniai ženklai: 

65.1. T. – darbas tikrintas; 

65.2. ── – darbas tikrintas nuo šios žymos; 

65.3. N. d.? – neatliktas namų darbas. 

66. Pradinio ugdymo procese prioritetas teikiamas mokymąsi palaikančiam 

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

pasiekimais. Mokinių pastangas ir elgesį kiekvienas mokytojas vertina pagal savo pasirinktą 

individualią vertinimo formą. 

67. Baigus Pradinio ugdymo programą, rengiamas Pradinio ugdymo programos 

baigimo pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų vertinimo aprašas (5 priedas) ir perduodamas 

mokyklai, kurioje mokinys mokysis pagal Pagrindinio ugdymo programą.  

 

VIII SKYRIUS 

KONTROLINIŲ, ATSISKAITOMŲJŲ, SAVARANKIŠKŲ, KŪRYBINIŲ, TIRIAMŲJŲ 

DARBŲ ORGANIZAVIMO IR VERTINIMO TVARKA 

 

  68. Kontrolinis darbas – tai darbas raštu (atskirais atvejais – žodžiu) iš temos (keleto 

ar, išimties atvejais, keliolikos pamokų), kai vertinami visi mokiniai, parašant pažymį į dienyną. 

Darbui atlikti skiriama visa pamoka. Kūrybiniam darbui (rašiniui ir kt.) gali būti skirtos  

1–2 pamokos. 

  69. Apie kontrolinio darbo dieną mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. 

  70. Per dieną rašomas 1 kontrolinis darbas. 

  71. Kontrolinio darbo tematika, kriterijai ir rodikliai pateikiami iš anksto. 

  72. Prie kiekvienos kontrolinių darbų užduoties ar klausimo būtina nurodyti taškus. 

  73. Kontrolinis darbas turi būti sudarytas iš įvairaus sunkumo užduočių, užduotys 

grupėms turi būti vienodo sunkumo; užduotimis tikrinami įvairūs mokinių gebėjimai (žinios, jų 

taikymas, analizė, lyginimas ir kita). 

  74. Mokinys, be pateisinamos priežasties nedalyvavęs kontrolinio darbo pamokoje, 

privalo atsiskaityti mokytojo nurodytu laiku per savaitę arba jam rašomas įvertinimas 1. 

  75. Mokinys, dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavęs kontrolinio darbo pamokoje, už 

jį atsiskaito po pamokų arba kitu su mokytoju suderintu laiku per dvi savaites. 

  76. Nusirašinėjantis mokinys vertinamas mokytojo nuožiūra. 
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  77. Mokytojas, ištaisęs kontrolinius darbus, juos grąžina mokiniams ne vėliau kaip po 

2 savaičių, įrašo į elektroninį dienyną (ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 d.). 

  78. Jeigu pusės klasės (grupės) mokinių kontrolinis darbas yra įvertintas 

nepatenkinamai, būtina tokį darbą perrašyti, gali būti koreguojami ilgalaikiai planai, 

rekomenduojama skirti valandas konsultacijoms. 

  79. Mokiniui ar tėvams pageidaujant, mokytojas komentuoja įvertinimą, lygindamas 

mokinio darbą su pateiktais to darbo kriterijais ir rodikliais. Kontrolinius darbus privaloma rašyti į 

atskirus sąsiuvinius arba lapus ir kaupti aplankuose. 

  80. Mokinys neprivalo įrodyti kontrolinio darbo įvertinimo papildomai 

atsiskaitydamas. 

  81. Atsiskaitomojo darbo raštu (apklausa iš 1–2 pamokų) trukmė iki 10 minučių. 

  82. Apie atsiskaitomąjį darbą neinformuojama iš anksto. 

  83. Rekomenduojama tikrinti visų mokinių apklausos darbus. 

  84. Savarankiškas darbas – darbas raštu, kurio trukmė pamokoje planuojama mokytojo 

nuožiūra. 

  85. Savarankiško darbo metu mokiniai gali naudotis savo užrašais, vadovėliais, kita 

informacine medžiaga. 

  86. Savarankiško darbo patikrinimas gali vykti pasirinktinai. 

  87. Pažymiai rašomi į dienyną. 

  88. Apie savarankišką darbą iš anksto informuoti nebūtina. 

  89. Tiriamųjų darbų vertinimas (6 priedas). 

  90. Kūrybinių darbų vertinimas (7 priedas). 

  91. Darbų, kurių užduotys vertinamos taškais, 5–8, I–IV klasėse vertinimo skalė  

(8 priedas). 

 

IX SKYRIUS 

PUSMEČIŲ IR METINIŲ ĮVERTINIMŲ VEDIMAS 

 

92. Mokinio mokymosi pasiekimai ugdymo laikotarpio pabaigoje apibendrinami ir 

vertinimo rezultatas fiksuojamas įrašu arba balu, taikant 10 balų vertinimo sistemą. 

93. Pusmečio įvertinimas yra pažymių aritmetinis vidurkis, taikant apvalinimo 

taisyklę. 

94. Metinis įvertinimas yra vedamas iš pusmečių įvertinimų, atsižvelgiant į mokinio 

padarytą pažangą: 

94.1. jei II pusmečio pažymys aukštesnis nei I, rašomas aukštesnis pažymys; 

94.2. jei II pusmečio pažymys žemesnis nei I, metinis pažymys vedamas iš I ir  

II pusmečių pažymių vidurkio; 

94.3. jei I ir II pusmečio įvertinimai skiriasi 2 ar daugiau balų, vedamas aritmetinis 

vidurkis; 

94.4. jei I pusmečio įvertinimas yra nepatenkinamas, mokinys turi atsiskaityti per 

antrą pusmetį; 

94.5. jei mokinys II pusmetyje padarė didelę pažangą, pagal individualų planą 

atsiskaitė už I pusmečio spragas, metinis įvertinimas gali būti rašomas toks, koks yra II pusmetyje, 

net jei skiriasi 2 ir daugiau balų. 

95. Pusmečio įvertinimai išvedami ne vėliau kaip paskutinę pusmečio dieną. 

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

įvertinimas laikomas metiniu. 

 

X SKYRIUS  

KĖLIMAS Į AUKŠTESNĘ KLASĘ, UGDYMO PROGRAMOS BAIGIMAS. UGDYMO 

PROGRAMOS KARTOJIMAS 

 

97. Mokinys, turintis patenkinamus visų ugdymo programos dalykų metinius 

įvertinimus, keliamas į aukštesnę klasę. 
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98. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo baigiamosios klasės mokinys, turintis 

patenkinamus visų atitinkamos ugdymo programos dalykų, nurodytų ugdymo plane, mokinio 

individualiame ugdymo plane, metinius įvertinimus, o pagrindiniame ugdyme ir atlikęs socialinę 

pilietinę veiklą ir teisės aktų nustatyta tvarka dalyvavęs mokymosi pasiekimų patikrinime, į 

aukštesnę klasę nekeliamas, jis laikomas baigusiu atitinkamą ugdymo programą. 

99. Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis 

patenkinamus visų šios programos ugdymo plano dalykų metinius įvertinimus ir atlikęs socialinę 

pilietinę veiklą, bet teisės aktų nustatyta tvarka nedalyvavęs mokymosi pasiekimų patikrinime, 

nepaliekamas kartoti kurso ir yra laikomas baigusiu pagrindinio ugdymo programą, bet neįgijusiu 

pagrindinio išsilavinimo. 

100. Mokinio, turinčio kai kurių ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius 

įvertinimus, neatliktą socialinę pilietinę veiklą, kėlimo į aukštesnę klasę, palikimo kartoti ugdymo 

programos ar papildomo darbo skyrimo klausimus svarsto mokinį ugdę mokytojai, kiti ugdymo 

procese dalyvavę asmenys. 

101. Jei mokinys nesistengė, turi daugiau nei tris nepatenkinamus metinius 

įvertinimus, rekomenduojama neskirti papildomų darbų ir palikti kartoti kursą. 

102. Jei mokinys perkeliamas su nepatenkinamu dalyko įvertinimu į aukštesnę klasę, 

pasikartojus to dalyko nepatenkinamam įvertinimui, rekomenduojama mokinį palikti kartoti kursą. 

 

XI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

103. Pagal Pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje dirbantis mokytojas susipažįsta 

su priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis rekomendacijomis apie vaiko pasiekimus ir 

individualią pažangą ir užtikrina ugdymosi tęstinumą. 

104. Pagrindinio ugdymo programos dalykų mokytojai susipažįsta su kiekvieno 

mokinio Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų vertinimo 

aprašu, standartizuotų testų rezultatais ir užtikrina ugdymosi tęstinumą. 

105. Vidurinio ugdymo programos dalykų mokytojai susipažįsta su kiekvieno mokinio 

pagrindinio ugdymosi rezultatais ir užtikrina ugdymosi tęstinumą. 

106. Vertinami mokinio individualūs pasiekimai ir pažanga, nelyginama su kitų 

mokinių pasiekimais. 

107. Kiekvieno dalyko mokytojai parengia savo dalyko vertinimo metodiką ir 

aprobuoja metodinėje grupėje. 

108. Mokinius klasės vadovai su Aprašu supažindina pasirašytinai mokslo metų 

pradžioje arba mokiniui atvykus mokytis. 

109. Su Aprašu klasės vadovas per tėvų susirinkimą supažindina tėvus. 

110. Aprašu vadovaujasi visi mokytojai. 

111. Aprašas skelbiamas gimnazijos internetiniame tinklalapyje, dalyko vertinimo 

metodikos – kabinetuose. 

112. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese tvarka gali būti 

keičiama, atsižvelgiant į ugdymo proceso pokyčius ir pakeistus jį reglamentuojančius dokumentus. 

_____________________________ 

 



           1 priedas 

 

PANEVĖŽIO R. RAMYGALOS GIMNAZIJA 
 

________________________ ATSISKAITYMO PROGRAMA 

    (dalykas) 

už 20____–20____ m. m. I pusmetį ______ klasės mokiniui (-ei) 

 

 

___________________________________________________________ 

(vardas, pavardė) 

 

Eil. 

Nr. 

Temos 

pavadinimas 

Ką turi mokėti, gebėti Atsiskaitymo 

laikas 

Įvertinimas, 

mokytojo 

parašas 

1.  

 

 

   

2.  

 

 

   

3.  

 

 

   

4.  

 

 

   

5.  

 

 

   

6. 

 

 

    

7. 

 

 

    

 

Parengė _________________________________________________________________________ 

       (vardas, pavardė, parašas) 

SUSIPAŽINAU 

 

Mokinys ________________________________________________________________________ 

       (vardas, pavardė, parašas) 

20____-____-____ 

 

Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ___________________________________________________ 

       (vardas, pavardė, parašas) 

20____-____-____ 

 

  Pastabos: 

  1. Reikalingas temas ir jų skaičių numato mokytojas. 

  2. Atsiskaitymo programa rengiama 2 egzemplioriais, kurių vienas atiduodamas 

mokiniui, kitas lieka mokytojui. 

_____________________________ 
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           2 priedas 

 

PANEVĖŽIO R. RAMYGALOS GIMNAZIJA 
 

Į(SI)VERTINIMAS DĖL NEPATENKINAMO I PUSMEČIO ĮVERTINIMO 

 

20____-____-____ 

 

Dėl ____ klasės mokinio _____________________________ įvertinimo 

 

Įvertinimas __________. 

 

MOKINIO ĮSIVERTINIMAS (įvertinimo pagrindimas) (pildo mokinys) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Sprendimo būdai siekiant geresnių dalyko žinių (pildo mokinys) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

MOKYTOJO ĮVERTINIMAS (įvertinimo pagrindimas) (pildo mokytojas) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Siūlymai, nuorodos, patarimai mokiniui/tėvams (pildo mokytojas) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

TĖVŲ PASTABOS, ĮVERTINIMAS (pildo tėvai) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

   Mokinys _____________________________________ 

   Mokytojas _____________________________________ 

   Klasės vadovas___________________________________ 

   Tėvai __________________________________________ 

 

Refleksija II pusmečio pabaigoje (pildo mokinys) ________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

II pusmečio įvertinimas __________, metinis įvertinimas __________. 

 

  Pastabos. 

  1. Formą su mokiniu užpildo dalyko mokytojas ir perduoda klasės vadovui. 

  2. Klasės vadovas supažindina tėvus. 

  3. Klasės vadovas užpildytą formą perduoda Vaiko gerovės komisijai po Mokytojų 

tarybos posėdžio. 

  4. VGK analizuoja mokinių įsivertinimus, stebi jų mokymąsi. 

  5. II pusmečio pabaigoje forma grąžinama mokytojui, užpildyta grąžinama VGK. 
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           3 priedas 

 

PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ DIKTANTO VERTINIMAS 

 

Atitinka 

pasiekimų 

lygio 

požymius  

Rišlaus / sakinių diktanto klaidų skaičius 

Žodžių diktanto 

klaidų skaičius Rašybos Skyrybos Bendras 

 

aukštesniojo 

 

1 

 

1 

 

 

1–2 

 

1 

 

 

pagrindinio 

 

2–5 

 

2–3 

 

 

3–6 

 

 

2–5 

 

patenkinamo 

 

6–8 

 

4–6 

 

 

7–10 

 

6–8 

nepasiekė  

patenkinamo 

pasiekimų 

lygio 

 

9 ir daugiau 

 

7 ir daugiau 

 

10 ir daugiau 

 

9 ir daugiau 

 

 

Rekomenduojamas žodžių skaičius 

 

Klasė Rišlaus / sakinių diktanto  Žodžių diktanto 

 

1 klasė 

 

 

10–20 

 

5–10 

 

2 klasė 

 

 

30–40 

 

10–15 

 

3 klasė 

 

50–60 

 

15–20 

 

 

4 klasė 

 

70–90 

 

20–25 

 

_____________________________ 
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           4 priedas 

 

PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ TESTŲ VERTINIMO LENTELĖ 

 

Surinktų taškų  

skaičius 

10–9 8–6 5–4 3 ir mažiau 

20–18 17–12 11–8  7 ir mažiau 

30–27 26–18 17–12 11 ir mažiau 

40–36 35–24 23–16 15 ir mažiau 

Procentais 100 %–90 % 89 %–60 % 59 %–40 % 39 % ir mažiau 

Atitinka 

(aukštesniojo, 

pagrindinio, 

patenkinamo) 

pasiekimų lygio 

požymius  

 

 

aukštesniojo 

 

 

pagrindinio 

 

 

patenkinamo 

 

nepasiekė 

patenkinamo 

pasiekimų lygio 

_____________________________ 

 



 13 

           5 priedas 

 

PANEVĖŽIO R. RAMYGALOS GIMNAZIJOS 
 

.......... klasės mokinio(ės) 

 

......................................................................................................................................... 

(vardas, pavardė) 

 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BAIGIMO  

PASIEKIMŲ IR BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO APRAŠAS 

 

  1 lentelė. Mokymosi pasiekimai 

 

Dalykas Pasiektas lygis 

(dorinis ugdymas:  

įskaityta, neįskaityta);  

kiti dalykai: aukštesnysis, 

pagrindinis, patenkinamas, 

nepatenkinamas) 

Komentarai  

 

Dorinis  

ugdymas 

................. 

  

Gimtoji kalba 

....................... 

 

 

 

 

  

Užsienio kalba 

........................ 

 

 

  

Matematika 

 

 

 

  

Pasaulio 

pažinimas 

 

 

 

  

Dailė ir  

technologijos 

 

 

  

Muzika 

 

 

  

Kūno kultūra 

 

 

  

Šokis 

 

 

  



  2 lentelė. Bendrųjų kompetencijų vertinimas 

 

Kompetencijos Kriterijai Vertinimas 

(pažymėti „+“ vieną iš 

dviejų) 

ryšku (taiko) siekia 

Komunikavimo 

kompetencija 

geba reikšti mintis, jausmus, išsakyti nuomonę, 

pasakoti, pasidalyti patirtimi 

  

tinkamai bendrauja, atsižvelgiant į tikslą, adresatą 

bei situaciją 

  

moka išklausyti kalbantįjį    

geba informaciją tinkamai pateikti kitiems   

geba bendradarbiauti   

Mokėjimo 

mokytis 

kompetencija 

mokosi stropiai, jaučia atsakomybę už mokymąsi, 

rezultatus 

  

pasitiki savo jėgomis, mokosi savarankiškai 

(individualiai) 

  

apmąsto mokymosi rezultatus, vertina pažangą    

geba mokytis grupėje    

Pažinimo 

kompetencija 

domisi naujais dalykais, aktualijomis, supančia 

aplinka, pasauliu; nori jį pažinti, stebėti, tyrinėti 

  

geba rasti ir apibendrinti informaciją   

nuosekliai, logiškai, kritiškai mąsto, analizuoja ir 

sprendžia problemas, daro pagrįstas išvadas 

  

Socialinė 

kompetencija 

įsitraukia į bendrą veiklą ir aktyviai dalyvauja joje   

klausia, prireikus prašo pagalbos, ją priima, 

padeda kitiems 

  

gerbia kitus, toleruoja kitoniškumą   

prireikus moka spręsti konfliktines situacijas, 

pasiekti sutarimo  

  

Iniciatyvumo ir 

kūrybiškumo 

kompetencija 

mąsto originaliai, kelia naujas idėjas   

aktyviai dalyvauja veikloje, rodo iniciatyvą   

priima naujoves, išbando naujus dalykus   

Asmeninė 

kompetencija 

įvertina savo jėgas, siekia užsibrėžto tikslo, darbą 

atlieka iki galo 

  

geba veikti atsakingai    

stengiasi taisytis/keistis/tobulėti reaguodamas  

į kritiką, pastabas 

  

valdo emocijas ir jausmus   

atsispiria neigiamai įtakai   

elgiasi saugiai, pozityviai, nekenkia sau, kitiems ir 

aplinkai 

  

 

Gimnazijos direktorius ....................................................................................................................... 

A. V.    (parašas, vardas, pavardė) 

 

Mokytojas (-a) ...................................................................................................................................... 

(parašas, vardas, pavardė) 



           6 priedas 

 

TIRIAMŲJŲ DARBŲ VERTINIMAS (100TAŠKŲ) 

 

Eil. 

Nr. 

Vertinimo kriterijai Pastabos 

1. Įvadas (temos suformulavimas, problemos iškėlimas) – 10 tšk.  

2. Teiginių kėlimas ir argumentavimas – 30 tšk.  

3. Apibendrinimas – 10 tšk.  

4. Darbo struktūra, rašto kultūra, maketavimas – 10 tšk.  

5. Darbo originalumas, aktualumas – 10 tšk.  

6. Darbo pristatymas( laiko vadyba, gebėjimas sudominti, 

informatyvumas, kalbos kultūra) – 20 tšk. 

 

7. Gebėjimas dirbti komandoje – 10 tšk.  

_____________________________ 

 



           7 priedas 

 

KŪRYBINIO (PROJEKTINIO) DARBO LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS 

PAMOKOSE VERTINIMAS 

 

Eil. 

Nr. 

Vertinimo kriterijai Skiriama taškų Surinkti 

taškai 

Pastabos 

1. Įvadas( temos suformulavimas, 

problemos iškėlimas 

10   

2. Teiginių kėlimas ir argumentavimas 30   

3. Apibendrinimas 10   

4. Darbo struktūra, rašto kultūra, 

maketavimas 

10   

5. Darbo originalumas, aktualumas 10   

6. Darbo pristatymas( laiko vadyba, 

gebėjimas sudominti, informatyvumas, 

kalbos kultūra) 

20   

7. Gebėjimas dirbti komandoje 10   

8. Iš viso: 100 (90)   

 

 Pažymys  Individualus darbas (90 taškų)  Darbas komandoje (100 taškų) 

 10     81–91     91–100 

 9     71–80     81–90 

 8     61–70     71–80 

 7     51–60     61–70 

 6     41–50     46–60 

 5     31–40     36–45 

 4     21–30     21–35 

 3     11–20     11–20 

 2     4–10     4–10 

 1     0–3     0–3 

_____________________________ 

 



           8 priedas 

 

DARBŲ, KURIŲ UŽDUOTYS VERTINAMOS TAŠKAIS, 5–8, I–IV KLASĖSE 

VERTINIMO SKALĖ 

 

Lygis Surinkta taškų procentais Pažymys 

5–8, I–II klasių 

mokiniams 

III–IV klasių 

mokiniams 

Aukštesnysis 91–100 94–100 10 

81–90 86–93 9 

 

Pagrindinis 

71–80 71–85 8 

61–70 53–70 7 

51–60 36–52 6 

Patenkinamas 41–50 26–35 5 

31–40 16–25 4 

 

Nepatenkinamas 

21–30 11–15 3 

11–20 6–10 2 

1–10 1–5 1 

_____________________________ 

 


