
3 priedas 

 

Utenos Dauniškio gimnazijos mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo 

tvarkos aprašas 
 
 

1. Utenos Dauniškio gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (toliau 

tekste – aprašas) reglamentuoja mokinių mokymosi pasiekimų vertinimą, vertinimo proceso dalyvius ir 

jų vaidmenis.  

2. Apraše aptariami vertinimo tikslai ir uždaviniai, nuostatos ir principai, vertinimas ugdymo 

procese ir baigus programą, tėvų (rūpintojų) informavimo tvarka. 

3. Vertinimo tvarkos aprašas sudarytas 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). 

4. Naudojamos sąvokos: 

4.1. 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; 

4.2. įvertinimas - vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie mokinio pasiekimus 

ir padarytą pažangą; 

4.3. įsivertinimas - paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos stebėjimas, 

vertinimas ir apmąstymas, nusimatant tolesnius mokymosi žingsnius; 

4.4. formuojamasis ugdomasis vertinimas – ugdymos(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; 

4.5. diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo išsiaiškinami mokinio pasiekimai ir tam tikru 

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

įveikti; 

4.6. apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas – formaliai patvirtinti mokinio ugdymosi 

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

 

II. VERTINIMO TIKSLAI 

 

5. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tikslai: 

5.1. nustatyti mokinių pasiekimų lygį bei pažangą, išsiaiškinti kiekvieno mokinio stiprybes, 

ugdymosi poreikius ir kartu su mokiniu bei jo tėvais (rūpintojais) priimti sprendimus dėl tolesnio 

mokymosi žingsnių, mokiniui būtinos pagalbos;  

5.2. palaikyti mokymąsi ir teikti savalaikį atsaką (grįžtamąjį ryšį) mokiniams ir mokytojams, 

gerinant mokymo(si) proceso kokybę;  

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

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

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

 

III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

 

7. Vertinimo nuostatos: 



7.1. 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. 

7.2. Ugdymo procese formuojamasis vertinimas derinamas su diagnostiniu ir kaupiamuoju 

vertinimu. 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.  

7.3. Vertinant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimus ir pažangą, remiamasi 

bendrosiose ugdymo programose apibrėžtais mokymosi pasiekimais arba konkrečiam mokiniui 

pritaikytoje ugdymo programoje numatytais pasiekimais. 

7.4. 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. 

7.5. 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: 

7.5.1. 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;  

7.5.2. 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; 

7.5.3. 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. 

7.6. 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. 

7.7. 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 

(rūpintojais).  

7.8. Duomenys apie mokinių pasiekimus, gauti, atliekant tarptautinius ir nacionalinius mokinių 

pasiekimų tyrimus, diagnostinius testus, panaudojami, informuojant tėvus (rūpintojus) ir visuomenę apie 

bendrojo ugdymo kokybę ir rezultatus. 

8. Vertinimo principai:  

8.1. humaniškumas – pripažįstamas kiekvieno mokinio individualumas, asmens vertingumas, 

tikima geriausiais mokinio pradais, jo galiomis įveikti sunkumus; 

8.2. objektyvumas – vertinimas atspindi realų mokinių žinių lygį, gebėjimą jas suvokti ir taikyti 

praktikoje; siekiant padėti mokiniams suvokti vertinimo rezultatus, pažyminis vertinimas papildomas 

žodiniu (paaiškinama, kodėl gautas vienas ar kitas įvertinimas); 



8.3. tikslingumas – vertinimu siekiama padėti mokiniui suvokti savo mokymosi rezultatų lygį bei 

mokymosi spragas, ugdyti atsakomybės jausmą, žadinti pasitikėjimą savo jėgomis, skatinti norą mokytis; 

8.4. įvairiapusiškumas – taikomi įvairūs vertinimo metodai (apklausa raštu ir žodžiu, testai, 

rašiniai ir t. t.) ir būdai ( kaupiamasis vertinimas); 

8.5. sistemingumas – mokiniai skatinami mokytis sistemingai, didėja jų atsakomybės jausmas, 

matoma, kaip mokinys mokėsi pusmečio ar mokslo metų eigoje; tėvai (rūpintojai) nuolat informuojami 

apie vaikų mokymąsi. 

8.6. sąžiningumas – siekiama tiek vertintojo, tiek vertinamojo sąžiningumo: mokytojai vertina 

skaidriai ir patikimai, mokiniai užduotis atlieka sąžiningai. Už nesąžiningą vertinamos užduoties atlikimą 

rašomas vienetas, suteikiat teisę perrašyti užduotį per savaitę. 

 

IV. VERTINIMAS UGDYMO PROCESE 

 

9. Ugdymo procese naudojamas formuojamasis ugdomasis, diagnostinis bei apibendrinamasis 

sumuojamasis vertinimas. 

10. Diagnostinis vertinimas: 

10.1. skirtas išsiaiškinti, kokie yra mokinio pasiekimai ir tam tikru mokymosi metu padaryta 

pažanga, numatomos tolesnio mokymosi galimybės, pagalba sunkumams įveikti. Diagnostinis 

vertinimas dažniausiai taikomas prieš pradedant naują mokymosi etapą (temą, kurso dalį ar kt.);  

10.2. mokytojas, atsižvelgęs į vertinimo tikslą, parenka tinkamus diagnostinio vertinimo būdus, 

užduoties apimtį, laiką, vertinimo informacijos pateikimo mokiniams formą; 

10.3. pasiekimams vertinimo informacijai užrašyti naudojami pažymiai (10 balų vertinimo 

sistema), komentarai, kaupiamieji darbai ir vertinimai. 

10.4. Balų reikšmė: 

10 - puikiai, kai užduotis ar atsakinėjimas atliktas be klaidų; 

9 - labai gerai, yra neesminis netikslumas ar suklydimų; 

8 - gerai, kai užduotis visiškai atlikta, tačiau yra keletas suklydimų ar klaidų; 

7 - pakankamai gerai, kai atliktoje užduotyje yra keletas netikslumų ar klaidų; 

6 - patenkinamai, kai padarytos klaidos ar suklydimai leidžia suprasti užduoties rezultatą;  

5 - pakankamai patenkinamai, kai mokinys teisingai atliko pusę gautos užduoties; 

4 - silpnai, kai mokinys atliko ne daugiau, kaip pusė užduoties; 

3 – blogai, kai atlikta 30 proc. arba mažiau užduoties; 

2 - labai blogai, kai negalime suprasti, ką mokinys bandė užduotyje padaryti; 

1 - nieko neatsakė, neatliko užduoties, kai mokinys atsisakė atsakinėti ar nebandė atlikti užduoties 

neturėdamas pateisinančios priežasties, nesąžiningai atliko užduotį. 

11. Vertinimo ciklą ugdymo procese sudaro: 

11.1. planavimas. Prieš pradedant mokytis mokytojui ir mokiniams turi būti aišku, ką jie turi 

pasiekti ir kaip bus vertinama. Mokytojas atsižvelgia į  mokinių pasiekimus ir išgales, remiasi pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų reikalavimais, iškeltais tikslais;  

11.2. vertinimas mokant. Mokytojas su mokiniu išsiaiškina mokymosi uždavinius ir vertinimo 

kriterijus. Vertinama tai, kas yra numatyta uždaviniuose. Mokytojas pozityviai skatina mokymosi 

motyvaciją - kelia mokinių pasitikėjimą savo jėgomis ir norą siekti daugiau nurodydamas, kas pavyko, 

pagrįstai pagirdamas, vengdamas gąsdinti pažymiais. Mokytojas parenka veiksmingas užduotis, naudoja 

įvairius mokymo(-si) metodus ir strategijas, kad mokinys  patirtų sėkmę; 

11.3. vertinant sukauptos informacijos analizė, apibendrinimas ir fiksavimas; 

11.4. informavimas. Vertinimo informacija pateikiama žodžiu ir raštu mokiniams, tėvams, 

kitiems mokytojams, gimazijos administracijai. Tėvai (rūpintojai) nuolat informuojami apie vaiko 

mokymąsi naudojantis elektroniniu dienynu internetu arba asmeniškai; 



11.5. ugdymo proceso vertinimas ir koregavimas. Remdamiesi vertinimo informacija, mokytojai 

ir gimnazijos vadovai priima sprendimus dėl ugdymo turinio, mokymo metodų ir strategijų, mokymosi 

užduočių, šaltinių tinkamumo, išteklių panaudojimo veiksmingumo, ugdymo tikslų realumo; 

11.6. bendrosios dalykų programos yra pagrindinis orientyras visuose vertinimo komponentuose 

- planuojant, mokant, fiksuojant ir aptariant vertinimo informaciją, koreguojant ugdymą.  

12. Mokomųjų dalykų, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų vertinimas: 

12.1. mokomieji dalykai vertinami pažymiu, išskyrus:  

12.1.1. dorinį ugdymą (vertinama įskaita); 

12.1.2. žmogaus saugą (vertinama įskaita); 

12.1.3. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės kūno kultūros pratybas (vertinama  

įskaita); 

12.1.4. integruotą technologijų programą, meninę raišką ir dalykų modulius (kadangi tai- ne 

atskiri dalykai, o programų dalys, jų mokymosi pasiekimai įskaitomi į dalykų pasiekimus. Apskaita 

dienynuose vykdoma integruojant į dalyko mokymo apskaitą); 

12.2. dalyko mokytojai vertinimo kriterijus mokiniams pateikia per pirmąsias pamokas rugsėjo 

mėnesį;  

12.3. mokinių mokymosi pasiekimai vertinami sistemingai. Rekomenduojama pasiekimus 

vertinti tokiu dažnumu per pusmetį: 

jei dalykui mokyti skirta 1 savaitinė pamoka, vertinama ne mažiau kaip 3 pažymiais; 

jei dalykui mokyti skirtos 2 savaitinės pamokos, vertinama ne mažiau kaip 4 pažymiais; 

jei dalykui mokyti skirtos 3 ir daugiau savaitinių pamokų, vertinama ne mažiau kaip 5 pažymiais. 

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

13.1. kontrolinis darbas:  

13.1.1. tai - žinių, gebėjimų, įgūdžių demonstravimas arba mokinių žinioms, gebėjimams, 

įgūdžiams patikrinti skirtas ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 30 

min;  

13.1.2. per dieną mokiniui gali būti 1 kontrolinis darbas, apie kontrolinį darbą mokiniai 

informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę; 

13.1.3. sudarant III-IV klasių individualius ugdymo planus, nurodoma konkreti kontrolinio darbo 

data, I-II klasių mokinių kontroliniai darbai pažymimi klasių tvarkaraščiuose; 

13.1.4. sutapus kelių dalykų kontrolinio darbo laikui, pirmenybė rašyti kontrolinį darbą teikiama 

mokomajam dalykui, kurio yra mažiau savaitinių pamokų; 

13.1.5. pirmą dieną po mokinių atostogų kontrolinis darbas nerašomas; 

13.1.6. mokiniui, praleidusiam kontrolinį darbą, įrašoma „n“, mokiniai, praleidę kontrolinį darbą, 

privalo atsiskaityti per 2 savaites nuo atvykimo į pamokas dienos, suderinę su dalyko mokytoju 

konsultacijų (kurių metu mokiniui teikiama pagalba) bei atsiskaitymo laiką. Atsiskaičius įrašomas 

įvertinimas bei komentaras. Neatvykus atsiskaityti rašomas „1“ (užduotis neatlikta) bei komentaras; 

13.1.7. kontrolinio darbo atlikimas įvertinamas per savaitę; 

13.1.8. lietuvių kalbos ir užsienio kalbų kontroliniai darbai neperrašomi, gauti įvertinimai įrašomi 

į dienyną. Jei mokinys gauna neigiamą pažymį iš kitų dalykų kontrolinių darbų arba mokinio netenkina 

kitų dalykų (išskyrus lietuvių ir užsienio kalbas) kontrolinių darbų įvertinimai, jis turi pasiruošti ir vieną 

kartą darbą perrašyti (ne vėliau, kaip per 2 savaites nuo pažymio gavimo dienos). Gautas naujas 

įvertinimas įrašomas į dienyną šalia buvusio įvertinimo.  

13.2. apklausa raštu:  

13.2.1. darbas raštu trunka mažiau nei 15 min. Apklausa atliekama ne daugiau kaip iš vienos 

pamokos medžiagos; 

13.2.2. darbai grąžinami ir su rezultatais mokiniai supažindinami ne vėliau kaip per savaitę; 

13.2.3. apklausos pažymys įrašomas į dienyną arba į kaupiamąjį vertinimą mokytojo sprendimu, 

iš anksto suderinus su mokiniais; 



13.2.4. mokiniai, praleidę apklausą, atsiskaityti neprivalo; 

13.2.5. apie apklausą mokiniai informuojami prieš 1 pamoką; 

13.3. apklausa žodžiu:  

13.3.1. apie apklausą mokiniai informuojami prieš 1 pamoką; 

13.3.2. praleidus pamoką be priežasties, mokytojas turi teisę kitą pamoką mokinį kviesti 

atsakinėti; 

13.3.3. apklausos rezultatų motyvuotas įvertinimas įrašomas į dienyną arba į kaupiamąjį 

vertinimą mokytojo sprendimu, iš anksto suderinus su mokiniais; 

13.4. interpretacija, rašinys, kūrybinis darbas:  

13.4.1. rašomieji kontroliniai darbai, rašomi 1-2 pamokas, apie juos pranešama prieš 2 savaites, 

data tikslinama prieš savaitę; 

13.4.2. darbai grąžinami ir įvertinimai paskelbiami per 2 savaites nuo parašymo dienos; 

13.4.3. rašomieji darbai įtraukiami į kontrolinių darbų grafiką; 

13.5. laboratoriniai ir praktikos darbai:  

13.5.1. kontroliniai darbai, trunkantys ne mažiau kaip 35 min., jų metu tikrinami mokinių 

gebėjimai teorines žinias taikyti praktikoje; 

13.5.2. apie laboratorinį (praktinį) darbą pranešama ne vėliau kaip prieš vieną pamoką; 

13.5.3. laboratoriniai (praktikos) darbai chemijos, fizikos ir biologijos pamokose gali būti 

vertinami pažymiu, įvertinimai paskelbiami per  savaitę nuo parašymo dienos; 

13.5.4. mokinys, neatvykęs į laboratorinį (praktinį) darbą atsiskaityti neprivalo; 

13.6. praktiniai-kūrybiniai darbai:  

13.6.1. praktiniai-kūrybiniai darbai skiriami ugdyti mokinių gebėjimus teorines žinias pritaikyti 

praktikoje. praktinės-kūrybinės užduoties atlikimo laikas priklauso nuo darbo sudėtingumo; 

13.6.2. praktiniai-kūrybiniai darbai tikrinami ir vertinami pagal bendrus reikalavimus: 

13.6.3.1. ar sugeba savarankiškai išsirinkti užduočiai reikalingus darbo įrankius, įrenginius, 

mašinas, ruošinius ir medžiaga; stebėti paruošiamųjų darbų nuoseklumą; 

13.6.3.2. ar mokiniai turi pakankamai teorinių žinių bei praktinių gebėjimų, kad galėtų 

savarankiškai teisingai ir racionaliai atlikti užduotą praktinį-kūrybinį darbą; 

13.6.3.3. kaip planuoja savo praktinį-kūrybinį darbą; 

13.6.3.4. kaip pasiruošia savo darbo vietą ir įrankius; 

13 .6 .3.5. ar sugeba naudotis papildoma technine ir technologine dokumentacija; 

13.6.3.6. kaip atlieka pagrindinį praktinį darbą; 

13.6.3.7. kaip dirbdami laikosi darbų saugos, sanitarijos bei higienos reikalavimų; 

13.6.3.8. kaip tiksliai pagamintas dirbinys, jo dalys, ar atitinka brėžiniuose nurodytus matmenis; 

13.6.3.9. kaip laikosi darbo drausmės, kaip baigia darbą ir susitvarko darbo vietą; 

13.6.3.10. kaip mokiniai parašo ir atlieka darbo ataskaitas, susumuoja darbo rezultatus ir juos 

apibendrina;   

13.7. projektiniai darbai:  

13.7.1. rengiami iš vienos temos, bet gali būti integruoti; 

13.7.2. apie projektinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę; 

13.7.3. trumpalaikį projektą gali atlikti 1 mokinys arba grupelės po 2-3 mokinius; 

13.7.4. galutinis vertinimas susideda iš vertinimų: 

13.7.4.1. už atsakymą į temą, pateiktą medžiagą, darbo estetiškumą; 

13.7.4.2. už darbo pristatymą; 

13.7.5. kiekviena dalis vertinama dešimtbalės sistemos pažymiu ir vedamas aritmetinis vidurkis, 

galutinis pažymys įrašomas į dienyną; 

13.8. referatai:  

13.8.1. mokiniai per pusmetį gali rašyti pasirinkta ar nurodyta tema tik 1 mokomojo dalyko 

referatą (suderinus su dėstančiu mokytoju); 



13.8.2. pristačius referatą, jo įvertinimas įrašomas į dienyną; 

13.9. dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, varžybose:  

13.9.1. už užimtas prizines vietas mokyklinėse olimpiadose rašomas 10.;  

13.9.2. už dalyvavimą rajoninėse, respublikinėse, tarptautinėse olimpiadose, konkursuose ir 

varžybose, patvirtintuose Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. lapkričio 27 d. 

įsakymu Nr. V-936, rašoma 10; 

13.10. kaupiamasis vertinimas:  

13.10.1. kaupiamasis vertinimas – tai informacijos, apie mokinio mokymosi pažangą ir 

pasiekimus kaupimas, kai mokinys už per pamoką pasiektą pažangą ar namų darbų atlikimą gauna 

susitartą taškų skaičių: 

13.10.2. kaupiamojo vertinimo tikslas – skatinti mokymosi motyvaciją; 

13.10.3. mokytojas paaiškina mokiniams kiek jie gauna taškų už tam tikrų užduočių atlikimą; 

13.10.4. mokinio gaunami taškai pagal nustatytus kriterijus pildomi mokytojo užrašuose; 

13.10.5. taškai už kaupiamąjį vertinimą sumuojami iš anksto mokytojo ir mokinių susitarta 

tvarka; 

13.11. savarankiškas darbas (įvertinimas įrašomas  į kaupiamąjį vertinimą):  

13.11.1. darbas raštu, kurio trukmė pamokoje planuojama mokytojo nuožiūra; 

13.11.2. darbo metu mokiniai atlieka mokytojo pateiktas užduotis iš jau išmoktų ar naujai 

išdėstytų temų; 

13.11.3. savarankiško darbo metu mokiniai gali naudotis vadovėliais ar kita informacine 

medžiaga; 

13.11.4. patikrinimas gali vykti pasirinktinai (tikrinami ne visų mokinių darbai); 

13.11.5. patikrinti ir įvertinti savarankiški darbai turi būti grąžinami ne vėliau, kaip per savaitę; 

13.11.6. savarankiško darbo įvertinimas įrašomas  į kaupiamąjį vertinimą.  

13.11.7. apie savarankiško darbo rašymą iš anksto informuoti nebūtina (nebent būtų reikalingos 

priemonės: žinynai, žodynai, skaičiuotuvai ir kt.); 

 

V. PUSMEČIO, METINIAI ĮVERTINIMAI 

 

 14. Mokinio mokymosi pasiekimai pusmečio pabaigoje apibendrinami ir vertinimo rezultatas 

(toliau – dalyko pusmečio įvertinimas) fiksuojamas įrašu ir (arba) balu, taikant 10 balų vertinimo sistemą: 

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

įvertinimas; 

 14.2. nepatenkinamas įvertinimas – „neįskaityta“ („neįsk“, „nsk“), 1–3 balų įvertinimas.  

15. Pusmečio įvertinimas išvedamas iš visų per pusmetį gautų pažymių, skaičiuojant jų svertinį 

arba aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisyklę. Mokiniams ir jų tėvams (rūpintojams) mokslo metų 

pradžioje dalyko mokytojai paaiškina, kokie svertinio vidurkio dėmenys (kontroliniai darbai, projektai ir 

kt.) daro įtaką pusmečio dalyko įvertinimui ir kokie jų svertiniai koeficientai. 

16. Mokiniui dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas atsižvelgus į I ir II pusmečio fiksuotus 

įvertinimus, skaičiuojant jų aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisykles (pvz., jei I pusmečio 

pažymys – 7, II pusmečio – 6, tai dalyko metinis įvertinimas – 7). 

 17. Jei mokinys per visą pusmetį neatliko visų vertinimo užduočių be pateisinamos priežasties, 

nepademonstravo pasiekimų, numatytų pagrindinio ar vidurinio ugdymo bendrosiose programose, 

mokinio dalyko pusmečio ar kito ugdymo laikotarpio pasiekimai prilyginami žemiausiam 10 balų 

sistemos įvertinimui „labai blogai“; jei mokinys neatliko visų vertinimo užduočių dėl svarbių, gimnazijos 

vadovo pateisintų priežasčių (pvz., ligos) – fiksuojamas įrašas „atleista“. 

 18. 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“. 



19. Mokiniai, turintys nepatenkinamą pusmečio įvertinimą, privalo lankyti atitinkamų dalykų 

konsultacijas. Mokiniams, turintiems nepatenkinamą metinį įvertinimą, mokytojų tarybos nutarimu gali 

būti skiriami papildomi darbai mokymosi spragoms likviduoti. Papildomų darbų metu mokinys turi 

atsiskaityti už nepatenkinamai įvertintas temas. Po papildomų darbų išvedamas pažymių vidurkis; 

papildomo darbo įvertinimas laikomas metiniu. Jei per papildomai skirtą laiką mokinys nelikviduoja 

įsiskolinimų, privalo lankyti atitinkamų dalykų konsultacijas. 

 20. Jei mokinys, kuris 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. 

 21.Tuo atveju, kai mokinys mokydamasis praleidžia klasę ar (ir) mokosi pagal jam 

individualiajame ugdymo plane numatytus ugdymo laikotarpius, mokymosi pasiekimai gali būti 

apibendrinami ir vertinimo rezultatas mokiniui fiksuojamas kitu, nei visai klasei nustatytu, laiku. 

 22. Mokiniui, kuriam 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. 

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

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

 24. Mokiniui, atvykusiam iš mokyklos, kurioje jo mokymosi pasiekimai buvo apibendrinami 

baigiantis trimestrui, pusmečių ir metiniai įvertinimai fiksuojami, gavus tos mokyklos pažymą apie 

mokymosi pasiekimus, kurioje nurodomi šiam mokiniui fiksuoti dalykų įvertinimai baigiantis pusmečiui. 

 25. Gimnazija mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir kitą informaciją tvarko dienynuose, 

kurių formas tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras. Gimnazija Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka dienynus sudaro ir elektroninių dienynų 

duomenų pagrindu.  

 

VI. VERTINIMO DALYVIAI IR JŲ VAIDMUO 

 

26. Dalyko mokytojas:  

26.1. efektyviai derina formalų ir neformalų vertinimą; 

26.2. vertindamas skatina mokinių mokymosi motyvaciją, stiprina jų pasitikėjimą savimi, siekia 

padėti mokiniams suvokti bei įveikti mokymosi spragas; 

26.3. nustato specialiųjų poreikių turintiems mokiniams pritaikytų/individualių programų 

vertinimo kriterijus; 

26.4. nustato vertinimo kriterijus įskaitas laikantiems mokiniams; 

26.5. elektroninio dienyno pagalba perduoda informaciją tėvams (rūpintojams) apie mokinių 

pažangumą ir lankomumą, žodžiu ar raštu (pagal poreikį) informuoja klasės vadovą ir tėvus (rūpintojus) 

apie mokinių mokymosi pasiekimus bei problemas, laiku išveda pusmečių ir metinius pažymius; 

26.6. vertina pastangas, nurodo atsilikimo priežastis, svarstant mokinio kėlimo į aukštesnę klasę 

klausimą; 

26.7. koreguoja vertinimo sistemą atsižvelgiant į klasės vadovo, mokinių ir jų tėvų (rūpintojų) 

siūlymus; 

27. Klasės vadovas: 

27.1. seka ir vertina auklėtinių ugdymo ir saviugdos procesą; 
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27.2. aptaria su ugdytiniais jų veiklą bei rezultatus, padeda mokiniams įžvelgti mokymosi veiklos 

rezultatų priežastis, numatyti tolesnius ugdymosi tikslus bei jų įgyvendinimo būdus; 

27.3. ne rečiau kaip kartą per mėnesį (iki mėnesio 10 dienos) raštu informuoja tėvus (rūpintojus), 

neprisijungusius prie elektroninio dienyno, apie mokinių mokymąsi ir lankomumą. 

27.4. tarpininkauja tarp mokinių ir mokytojų, mokytojų ir tėvų (rūpintojų) sprendžiant mokinių 

mokymosi bei vertinimo problemas; 

27.5. nurodytais terminais direktoriaus pavaduotojui ugdymui pateikia klasės mokinių pusmečių, 

metines pažangumo ir lankomumo suvestines; 

27.6. teikia informaciją apie auklėtinį, svarstant jo pažangumo klausimus, kėlimo į aukštesnę 

klasę klausimą.  

28. Gimnazijos direktorius tvirtina gimnazijos vertinimo tvarkos aprašą. 

29. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui sistemina ir analizuoja gautus vertinimų duomenis, ieško 

būdų mokymo proceso efektyvinimui, mokinių pasiekimų gerinimui. 

 

VII. MOKINIŲ, JŲ TĖVŲ (RŪPINTOJŲ) PRAŠYMŲ DĖL PASIEKIMŲ ĮVERTINIMO 

OBJEKTYVUMO NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

30. Mokinių, jų tėvų (rūpintojų) prašymai dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo nagrinėjami 

tokia tvarka:  

30.1. mokinys, nepatenkintas gautu įvertinimu, pirmiausia informuoja dalyką dėstantį mokytoją; 

30.2. neišsprendus problemos, mokinys informuoja klasės vadovą, klasės vadovas ir mokinys 

kalbasi su dalyko mokytoju; 

30.3. jei mokinys lieka nepatenkintas įvertinimu, klasės vadovas, mokinys ir dalyko mokytojas 

kreipiasi į direktoriaus pavaduotoją ugdymui. Priimamas sprendimas; 

30.4. nepatenkintas priimtu sprendimu (dėl rašto darbų įvertinimo), mokinys arba jo tėvai 

(rūpintojai) rašo prašymą direktoriui. Prašymas dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo patikrinimo gali 

būti pateiktas gimnazijos direktoriui per 5 darbo dienas po pasiekimų įvertinimo paskelbimo; 

30.4.1. direktorius įsakymu patvirtina komisiją prašymui nagrinėti, kurią sudaro: direktorius arba 

dalyką kuruojantis direktoriaus pavaduotojas ugdymui, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas (jei 

prašymą pateikė specialiųjų poreikių turintis mokinys, jo tėvai (rūpintojai), du dalyko metodinės grupės 

atstovai. Komisijoje negali dalyvauti mokytojas, kurio dalyko pasiekimo įvertinimas yra nagrinėjamas; 

30.4.2. komisija per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo datos nustato vertinimo objektyvumą 

ir parengia raštišką atsakymą mokiniui ar jo tėvams (rūpintojams); 

30.4.3. jei mokinys arba jo tėvai (rūpintojai) kreipiasi dėl pusmečio įvertinimo objektyvumo, 

komisija prašymą turi išnagrinėti per 7 darbo dienas. Komisija parengia mokiniui užduotis, atitinkančias 

bendrąsias programas, iš visos per atitinkamą laikotarpį išeitos dalyko medžiagos. Mokinys komisijos 

nustatytu laiku privalo atvykti ir per nustatytą laiką, dalyvaujant bent dviems komisijos nariams, atlikti 

užduotis. Užduotis komisija vertina balais. Gautas balas yra galutinis pusmečio įvertinimas.  

 

 


