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PANEVĖŽIO ALFONSO LIPNIŪNO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR 

PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos 

vertinimo tikslus ir uždavinius, vertinimo principus ir nuostatas, vertinimo planavimą, vertinimą 

mokant ir baigus programą, įvertinimų fiksavimą, vertinimo informacijos analizę, vertinimo 

proceso dalyvius ir jų vaidmenis, tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

(toliau – Ugdymo programos) aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų aprašo patvirtinimo“ ir Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 

d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, Ugdymo programų aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimą, progimnazijos susitarimais. Aprašas dera su progimnazijos 

keliamais ugdymo tikslais, ugdymo proceso organizavimu ir yra progimnazijos ugdymo turinio 

dalis. 

3. Apraše vartojamos sąvokos: 

3.1. vertinimas – nuolatinis informacijos apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus 

kaupimo, interpretavimo ir apibendrinimo procesas; 

3.2. įvertinimas – vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie mokinio 

pasiekimus ir padarytą pažangą. Šį veiksmą atlieka kitas asmuo (dažniausiai mokytojas); 

3.3. įsivertinimas (refleksija) – paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos 

stebėjimas, vertinimas ir apmąstymas (refleksija), nusimatant tolesnius mokymosi žingsnius; 

3.4. vertinimo informacija – įvairiais būdais iš įvairių šaltinių surinkta informacija apie 

mokinio mokymosi patirtį, jo pasiekimus ir daromą pažangą (žinias ir supratimą, gebėjimus, 

nuostatas); 

3.5. vertinimo kriterijai – mokinių pasiekimus pagal Bendrąsias programas atitinkantys, 

individualiuose mokytojų vertinimo metodikose numatyti užduočių atlikimo kriterijai; 

3.6. pamoka – mokytojo organizuojama nustatytos trukmės kryptinga mokinių veikla, kuri 

padeda siekti Bendrosiose programose numatytų tikslų ir laukiamų rezultatų (kompetencijų); 

3.7. kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, 

gebėjimus, įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau 

kaip 30 minučių; 
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3.8. apklausa raštu – greita iki 15 minučių apklausa ne daugiau kaip iš dviejų pamokų 

medžiagos. Užduotys konkrečios, trumpos, aiškios; 

3.9. apklausa žodžiu – tai monologinis ar dialoginis kalbėjimas, skirtas patikrinti žinias ir 

gebėjimą taisyklingai, argumentuotai reikšti mintis gimtąja ar užsienio kalba; 

3.10. savarankiškas darbas gali trukti ne ilgiau kaip 20 minučių. Jo tikslas – sužinoti, 

kaip mokinys suprato temos dalį, kaip geba pritaikyti įgytas žinias individualiai atlikdamas 

praktines užduotis; 

3.11. pažymys – mokėjimo įvertinimas balais; 

3.12. balas – mokėjimo įvertinimo skaitmeninis matas nuo 1 iki 10; 

3.13. taškai – pasiekimų vertinimo matas, kuris naudojamas įvairiuose atsiskaitymuose; 

3.14. įskaityta – mokėjimo įvertinimas įrašu, rašomas, jeigu mokinys pasiekė dalyko 

programoje numatytų žinių, supratimo ir gebėjimų patenkinamą lygį; 

3.15. neįskaityta – mokėjimo įvertinimas įrašu, rašomas, jeigu mokinys nepasiekė dalyko 

programoje numatytų žinių, supratimo ir gebėjimų patenkinamo lygio; 

3.16. atleista – įrašas įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją 

ir progimnazijos direktoriaus įsakymą; 

3.17. kontrolinių darbų sąsiuvinis – sąsiuvinis, kuriame atliekami kontroliniai darbai; 

3.18. projektinė veikla – mokymo(-si) metodas, įtraukiantis mokinius į aktyvų problemos 

sprendimą ir padedantis ugdyti(s) Bendrosiose programose numatytas kompetencijas; 

3.19. praktikos darbas – kabinete (klasėje) arba gyvenamojoje aplinkoje vykdomas 

darbas. Vertinant praktinį darbą kreipiamas dėmesys į pasiruošimą darbui (teorijos ir darbo eigos 

žinojimas), saugų ir tinkamą elgesį su darbo priemonėmis, darbo atlikimą, rezultatų gavimą, išvadų 

formulavimą. 

4. Vertinimo tipai (klasifikuojami pagal vertinimo paskirtį): 

4.1. diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti 

mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, baigus temą ar programos dalį, kad būtų galima  numatyti  

tolesnio mokymosi galimybes, suteikti pagalbą, įveikiant sunkumus. Atliekant diagnostinį 

vertinimą, atsižvelgiama į formuojamojo vertinimo metu surinktą informaciją; 

4.2.  formuojamasis vertinimas – ugdymo(si) procese teikiamas grįžtamasis ryšys, 

abipusis atsakas – skatinantis, nukreipiantis, padedantis mokiniui gerinti mokymąsi, parodantis, ką 

dar reikia išmokti, leidžiantis mokytojui pritaikyti mokymą, siekiant kuo geresnių rezultatų; 

nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu, kuriuo siekiama operatyviai suteikti detalią 

informaciją apie tolesnio mokinio mokymosi bei tobulėjimo galimybes, numatant mokymosi 

perspektyvą, pastiprinant daromą pažangą; formuojamasis vertinimas skatina mokinius mokytis 

analizuoti esamus pasiekimus ar mokymosi spragas, sudaro galimybes mokiniams ir mokytojams 

geranoriškai bendradarbiauti; šio vertinimo paskirtis – padėti mokiniui mokytis, teikti ir gauti 

grįžtamąjį ryšį, stebėti daromą pažangą, suteikti pagalbą laiku, siekiant pagerinti mokinio 

pasiekimus; 

4.3. apibendrinamasis vertinimas – vertinimas, naudojamas baigus programą, kursą, 

modulį. Jo rezultatai patvirtina mokinio ugdymosi rezultatus, baigus programą, kursą, modulį ar 

kitą mokymosi etapą; 

4.4. norminis vertinimas – vertinimas, kuris sudaro galimybes palyginti mokinių 

pasiekimus; 

4.5. kriterinis vertinimas – vertinimas, kurio pagrindas – tam tikri kriterijai (pvz., 

standartai), su kuriais lyginami mokinio pasiekimai. 

5. Vertinimo būdai (klasifikuojama pagal vertinimo bei įsivertinimo pobūdį): 
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5.1. formalusis vertinimas – vertinimas, kai skiriamos tam tikro formato užduotys, 

numatomas joms atlikti reikalingas laikas, užduotys įvertinamos formaliais kriterijais, įvertinimas 

fiksuojamas; 

5.2. neformalusis vertinimas – vertinimas, kuris vyksta nuolat stebint, susidarant 

nuomonę, kalbantis, diskutuojant. Vertinimas nefiksuojamas ar fiksuojamas mokytojo pasirinkta 

forma (ženklais, simboliais, individualiomis pastabomis ir kt.); 

5.3. kaupiamasis vertinimas (sudėtinis pažymys) – tai informacijos apie mokinio 

mokymosi pažangą ir pasiekimus kaupimas, sudėtinis įvairių mokinio veiklų, pasiekimų, pastangų 

suminis balas, kurio kriterijus pritaiko progimnazijos mokytojai, vertinantys mokinių pasiekimus 

pažymiu. 

6. Aprašas patalpintas progimnazijos interneto svetainėje www.alipniunomokykla.lt;  

ugdymo srities / dalyko mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka skelbiama 

dalyko kabineto (mokymo klasės) informaciniame stende. 

 

II SKYRIUS 

VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI   

 

7. Vertinimo tikslai: 

7.1.  padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei;  

7.2. pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą; 

7.3. apibendrinti mokymosi pasiekimus ir pažangą;  

7.4. nustatyti mokytojo ir mokyklos darbo sėkmę ir tuo remiantis priimti pagrįstus 

sprendimus. 

8. Vertinimo uždaviniai: 

8.1. padėti mokiniui pažinti save, suprasti mokymosi stipriąsias ir silpnąsias puses, 

įsivertinti savo pasiekimų lygmenį, planuoti tolesnę pažangą išsikeliant mokymosi tikslus; 

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

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

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

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

8.4. planuoti ugdymo turinį ir procesą, suteikti mokiniams visokeriopą pagalbą. 

 

III SKYRIUS 

NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

 

9. Vertinimo nuostatos: 

9.1. vertinimas grindžiamas mokinių amžiaus tarpsnių psichologiniais ypatumais, 

individualiais mokinio poreikiais; 

9.2. vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios ir 

supratimas, jų supratimas ir taikymas, bendrieji dalyko gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, asmeninė 

pažanga, vertybinės nuostatos bei elgesys; 

9.3. vertinimas skirtas padėti mokytis - mokinys laiku gauna grįžtamąją informaciją apie 

savo mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, jis mokosi vertinti ir įsivertinti; 

9.4. vertinama individuali mokinio pažanga, vengiama lyginti mokinių pasiekimus 

tarpusavyje. 

10. Vertinimo principai: 

http://www.alipniunomokykla.lt/
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10.1. tikslingumas (vertinimo metodai atitinka mokymo ir mokymosi tikslus ir turinį); 

10.2. atvirumas ir skaidrumas (su mokiniais tariamasi dėl (į)vertinimo formų, laiko, aiškūs 

vertinimo kriterijai; mokiniai patys dalyvauja vertinimo planavime ir procese); 

10.3. objektyvumas (siekiama kuo didesnio vertinimo patikimumo, remiamasi mokinių 

pasiekimų aprašais); 

10.4. informatyvumas (vertinimo informacija informatyvi, išsami, savalaikė, nurodoma tai, 

ką mokinys jau išmoko, kur yra spragos, kaip jas ištaisyti); 

10.5. aiškumas (vertinimas grindžiamas aiškiais, mokiniams suprantamais kriterijais, 

aptartais dalyko ugdymo skyriuje. Mokytojas vertinimo kriterijus aptaria su mokiniais mokslo metų 

pradžioje ir pagal poreikį – pradėdamas naują skyrių, temą ar pan. Mokinių tėvai (globėjai, 

rūpintojai) apie dalyko vertinimo tvarką informuojami per pirmąjį klasės tėvų susitikimą. Vertinimo 

kriterijai skelbiami kabineto informaciniame stende ar specialiame aplanke). 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PLANAVIMAS 

 

11. Vertinimas planuojamas kartu su ugdymo procesu: 

11.1. mokytojas, planuodamas vertinimą, atsižvelgia į mokinių mokymosi patirtį ir galias, 

vadovaujasi Bendrosiomis programomis, dalyko metodinės grupės parengta vertinimo metodika; 

11.2. vertinimas planuojamas metams ir nurodomas dalyko ilgalaikiuose (metų) teminiuose 

planuose; 

11.3. formuojamąjį vertinimą mokytojas planuoja pamokos metmenyse; 

11.4. vertinimas detalizuojamas pradedant nagrinėti skyrių, temą; 

11.5. dalykų mokytojai, planuodami integruotas pamokas, integruotus projektus, suderina 

ir numato bendrus vertinimo būdus, užduotis, kriterijus. 

12. Atsižvelgiant į mokinių mokymosi pasiekimus, vertinimo užduotys, atsiskaitymo laikas 

gali būti koreguojami. 

13. Adaptaciniu laikotarpiu (rugsėjo mėnesį) 5 klasių mokinių pasiekimai vertinami tik 

patenkinamais pažymiais. Kontroliniai darbai rašomi po adaptacinio laikotarpio.  

14. Naujai į mokyklą atvykusiems mokiniams skiriamas dviejų savaičių adaptacinis 

laikotarpis (nuo atvykimo į mokyklą dienos), kurio metu mokinių pasiekimai vertinami tik 

patenkinamais pažymiais. 

 

V SKYRIUS 

VERTINIMAS UGDYMO PROCESE 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

15. Naudojamas formalusis, pagrįstas Bendrosiomis programomis, Pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų aprašu, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis,  

metodinėse grupėse aptartais ir suderintais dalyko vertinimo metodais, formomis ir kriterijais, ir 

neformalusis vertinimas. 

16. Planuodamas ugdymo procesą mokytojas planuoja ir vertinimą, jį sieja su mokymosi 

tikslais, atsižvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį ir gebėjimus. 
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17. Įrašas atleista įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir 

progimnazijos direktoriaus įsakymą. 

18. Mokytojai, aptarę ir suderinę savo dalyko metodinėje grupėje, gali turėti savo 

vertinimo kriterijus, kuriais remdamiesi kaupia informaciją apie mokinio mokymosi pasiekimus ir 

rašo sudėtinį pažymį. 

19. Pusmečių ir metiniai įvertinimai išvedami ne vėliau kaip paskutinę pusmečio (mokslo 

metų) dalyko pamoką, reikalingi įrašai elektroniniame dienyne atliekami ne vėliau kaip paskutinę 

pusmečio (mokslo metų) dieną. 

20. Mokytojas per pirmąją antrojo pusmečio pamoką organizuoja mokinių mokymosi 

pasiekimų ir pažangos įsivertinimą: 

20.1. mokiniai analizuoja mokymąsi, padarytą pažangą, su mokytoju aptaria sėkmes ir 

nesėkmes, planuoja tolesnį mokymąsi; 

20.2. mokytojas apibendrina informaciją apie mokinio, grupės ar klasės pasiekimus bei 

padarytą pažangą ir, jei reikalinga, koreguoja ugdymo procesą. 

21. Metodinėse grupėse mokytojai analizuoja diagnostinių, Nacionalinio mokinių 

pasiekimų patikrinimo, pirmojo ir antrojo pusmečių, metinio mokymosi pasiekimų rezultatus. 

Priima sprendimus dėl mokymosi metodų ir strategijų, mokymosi užduočių, šaltinių tinkamumo, 

išteklių panaudojimo veiksmingumo, ugdymo tikslų realumo. 

22. Kontrolinių ir kitų atsiskaitomųjų darbų skelbimo tvarka: 

22.1. per dieną vyksta tik vienas kontrolinis darbas (darbas raštu, ne mažesnis kaip 30 

minučių trukmės, skirtas patikrinti, kaip įvaldyta programos dalis (tema, kelios temos, skyrius, 

logiškai užbaigta dalis ir pan.); 

22.2. apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę, 

supažindinami su darbo struktūra, turiniu, uždaviniais, vertinimo kriterijais. Numatytas kontrolinio 

darbo laikas fiksuojamas elektroniniame dienyne. Dėl objektyvių priežasčių mokytojas turi teisę 

keisti kontrolinio darbo laiką, kurį būtina iš naujo suderinti su mokiniais; 

22.3. kontroliniai ar kiti atsiskaitomieji darbai pirmojo ir antrojo pusmečio paskutinę 

savaitę, paskutinę dieną prieš mokinių atostogas ir pirmąją dalyko pamoką po mokinių atostogų, po 

šventinių dienų, po mokinio ligos neorganizuojami. 

23. Namų darbų skyrimo tvarka ir vertinimas:  

23.1. namų darbai gali būti trumpalaikiai (juos mokiniai turi atlikti iki kitos pamokos) ir 

ilgalaikiai (dėl jų atlikimo termino mokytojas ir mokiniai susitaria); 

23.2. mokytojas su mokiniais susitaria dėl namų darbų apimties, užduočių pobūdžio, 

vertinimo bei fiksavimo; 

23.3. 1-4 klasėse skirti namų darbai atitinka mokinio galias; yra naudingi grįžtamajai 

informacijai apie mokinio mokymąsi gauti, tolesniam mokymuisi; 

23.4. 5-8 klasėse: toje pačioje klasėje dirbantys mokytojai tarpusavyje derina namų darbų 

skyrimą, kad laikas, skirtas namų darbams atlikti, 5-6 klasėje neviršytų 1,5 valandos, 7-8 klasėje – 2 

valandų; 

23.5. mokytojas, taikydamas aktyviuosius mokymo metodus ir racionaliai panaudodamas 

pamokos laiką, skiria diferencijuotus namų darbus, įtvirtinančius pamokoje įgytas žinias, 

gebėjimus, ugdančius mokinių kūrybiškumą ir kritinį mąstymą. Mokymosi sunkumų turintiems 

mokiniams skiriami namų darbai, įtvirtinantys pamokoje gautas žinias, šalinantys mokymosi 

spragas bei stiprinantys mokymosi motyvaciją; 

23.6. skiriamus namų darbus mokytojas tikrina reguliariai ir sistemingai. 
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24. Mokinys, nesutinkantis su įvertinimu, kreipiasi į dalyko mokytoją arba į direktoriaus 

pavaduotoją ugdymui. 

25. Siekiant stebėti mokinių daromą pažangą ir mokant mokinius įsivertinti, analizuoti 

savo pasiekimus ir pažangą, rekomenduojama bendru mokytojo ir mokinių susitarimu darbus raštu 

kaupti mokinių darbų aplanke. 

26. Mokinių mokymosi pasiekimai vertinami sistemingai. Rekomenduojama pasiekimus 

vertinti tokiu dažnumu per pusmetį: 

26.1. jei dalykui mokyti skirta 1 pamoka per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 3 

pažymiais (5-8 klasės) / aprašomuoju vertinimu (atliktas darbas atitinka aukštesniojo / pagrindinio / 

patenkinamo pasiekimų lygio pažymius; neatitinka patenkinamo pasiekimų lygio požymių) (1-4 

klasės); 

26.2. jei dalykui mokyti skirtos 2 pamokos per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 4 

pažymiais (5-8 klasės) / aprašomuoju vertinimu (atliktas darbas atitinka aukštesniojo / pagrindinio / 

patenkinamo pasiekimų lygio pažymius; neatitinka patenkinamo pasiekimų lygio požymių) (1-4 

klasės); 

26.3. jei dalykui mokyti skirtos 3 pamokos per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 5 

pažymiais (5-8 klasės) / aprašomuoju vertinimu (atliktas darbas atitinka aukštesniojo / pagrindinio / 

patenkinamo pasiekimų lygio pažymius; neatitinka patenkinamo pasiekimų lygio požymių) (1-4 

klasės); 

26.4. jei dalykui mokyti skirtos 4 pamokos per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 6 

pažymiais (5-8 klasės) / aprašomuoju vertinimu (atliktas darbas atitinka aukštesniojo / pagrindinio / 

patenkinamo pasiekimų lygio pažymius; neatitinka patenkinamo pasiekimų lygio požymių) (1-4 

klasės); 

26.5. jei dalykui mokyti skirtos 5 pamokos per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 7-8 

pažymiais (5-8 klasės) / aprašomuoju vertinimu (atliktas darbas atitinka aukštesniojo / pagrindinio / 

patenkinamo pasiekimų lygio pažymius; neatitinka patenkinamo pasiekimų lygio požymių) (1-4 

klasės). 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

VERTINIMAS VYKDANT PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

27. Prioritetas teikiamas mokymąsi motyvuojančiam vertinimui. Vertinami mokinio 

individualūs pasiekimai ir pažanga, nelyginama su kitų mokinių pasiekimais. 

28. Mokinių pasiekimai ir pažanga fiksuojama mokinio elektroniniame dienyne. 

29. Mokinių pažangai ir pasiekimams fiksuoti ir vertinimo informacijai pateikti 

naudojamasi aprašomuoju būdu (komentarais). 

30. Pusmečio mokinių pasiekimai apibendrinami vertinant per pusmetį padarytą pažangą, 

orientuojantis į Bendrojoje programoje aprašytus mokinių pasiekimų lygių požymius; 

elektroniniame dienyne mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės atitinkamose skiltyse 

įrašomas ugdymo dalyko apibendrintas mokinio pasiekimų lygis (patenkinamas, pagrindinis, 

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

31. Dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamose elektroninio dienyno skiltyse, 

nurodoma ugdymo dalyko padaryta arba nepadaryta pažanga: padarė pažangą „pp“ arba nepadarė 

pažangos „np“. 
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TREČIASIS SKIRSNIS 

VERTINIMAS VYKDANT PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

32. Mokinių pasiekimams įvertinti taikoma 10 balų vertinimo sistema, išskyrus  dorinio 

ugdymo, žmogaus saugos, technologijų, dalyko modulio, ilgalaikio projekto, specialiosios 

medicininės fizinio pajėgumo grupės fizinio ugdymo pratybas lankančių mokinių pasiekimus, 

socialinės–pilietinės veiklą – vertinimas įrašu įskaityta („įsk“) arba  neįskaityta („neįsk“). 

33. Penktų klasių mokiniams visą adaptacijos laikotarpį (rugsėjo mėnesį), naujai į mokyklą 

atvykusiems mokiniams dvi savaites nuo atvykimo dienos nerašomi nepatenkinami įvertinimai, 

neskiriami kontroliniai darbai. 

34. Vertinant mokinių pasiekimus, orientuojamasi į pasiekimų lygius, apibrėžtus Ugdymo 

programose. Vertinimo skalė bendrajame ugdyme: 

Įvertinimas Apibūdinimas Užduočių, vertinamų 

taškais, vertinimas 

(procentais) 

Lygis Pažymys 

Aukštesnysis 10 

(puikiai) 

Mokinio pasiekimai visiškai atitinka 

numatomus mokinių pasiekimus. 

Puikiai atsako į visus klausimus, 

teisingai atlieka sudėtingas 

nestandartines užduotis. 

 

 

100-95 

9 

(labai gerai) 

Mokinio pasiekimai atitinka 

numatomus mokinių pasiekimus. Gerai 

moka dalyką, lengvai atlieka 

sudėtingas tipines užduotis. 

 

 

94-85 

Pagrindinis 8 

(gerai) 

Mokinio pasiekimai atitinka 

numatomus mokinių pasiekimus. 

Teisingai atlieka vidutinio 

sudėtingumo ir sunkesnes užduotis. 

 

 

84-75 

7 

(pakankamai 

gerai) 

Mokinio pasiekimai iš dalies atitinka 

numatomus mokinių pasiekimus. 

Atsakymai teisingai, be klaidų, bet 

neišsamūs. Teisingai atlieka vidutinio 

sunkumo užduotis. 

 

 

74-65 

6 

(patenkinamai) 

Mokinio pasiekimai iš dalies atitinka 

numatomus mokinių pasiekimus. 

Atsakymai be esminių klaidų. 

Teisingai atlieka lengvas užduotis, bet 

nesuvokia sudėtingesnių. 

 

 

64-55 

Patenkinamas 5 

(silpnai) 

Mokinio pasiekimai iš dalies atitinka 

numatomus mokinių pasiekimus. 

Atsakymuose pasitaiko esminių klaidų. 

Suvokia tik svarbiausius dalyko 

klausimus, užduotis atlieka tik 

mokytojo padedamas. 

 

 

54-45 

4 Mokinio pasiekimai nepakankamai  
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(labai silpnai) atitinka numatomus mokinių 

pasiekimus. Sunkiai suvokia dalyko 

esmę, daro daug klaidų, savarankiškai 

neatlieka lengvų užduočių. 

 

44-35 

Nepatenkinamas 3 

(blogai) 

 

 

 

Mokinio pasiekimai neatitinka 

numatomų mokinių pasiekimų. Moka 

tik nedidelę kurso dalį, daro daug 

esminių klaidų, neturi elementarių 

įgūdžių. 

34-25 

 

2 

(labai blogai 

Kai negalima suprasti, ką mokinys 

bandė atlikti. Nepasiektas 

patenkinamas lygis. Žinios, supratimas 

ir gebėjimai tokie fragmentiški, kad 

spragos negali būti panaikintos per 

trumpą laiką. 

24-10 

1 

(nieko 

neatsakė, 

neatliko 

užduoties) 

Mokinys atsisakė atsakinėti ar nebandė 

atlikti užduoties neturėdamas 

pateisinamos priežasties. Nepasiektas 

patenkinamas lygis. Užduotys 

neatliktos, pastangų mokytis 

nepastebima. 

 

 

35. Kontrolinių ir kitų atsiskaitomųjų darbų vertinimas: 

35.1. mokinys, praleidęs kontrolinį darbą dėl pateisinamos priežasties, privalo atsiskaityti 

per vieną savaitę po atvykimo dienos į progimnaziją. Įvertinimas rašomas į tos dienos, kada 

mokinys rašė kontrolinį darbą, langelį. Neatvykus atsiskaityti elektroniniame dienyne rašomas 1 

(vienetas), o komentarų skiltyje paaiškinama, už ką parašytas įvertinimas (mokinys nebandė atlikti 

užduoties neturėdamas pateisinamos priežasties; užduotis neatlikta); 

35.2. jei mokinys, neatvykęs į kontrolinį darbą, negali nurodyti pateisinamos priežasties, jis 

privalo kontrolinį darbą atsiskaityti pirmą atvykimo į progimnaziją dieną. Įvertinimas 1 (vienetas) 

(nebandė atlikti užduoties neturėdamas pateisinamos priežasties; užduotis neatlikta) fiksuojamas po 

tos dienos, kada buvo rašytas kontrolinis darbas (po „n“ esančiame gretimame langelyje, o 

komentarų skiltyje paaiškinama, už ką parašytas įvertinimas); 

35.3. kontrolinio darbo rezultatus dalyko mokytojas elektroniniame dienyne fiksuoja ne 

vėliau kaip per 7 kalendorines dienas; 

35.4. kontrolinių darbų rezultatų analizė pristatoma ir aptariama su visais klasės mokiniais, 

pasidžiaugiama jų sėkmėmis, nesėkmės aptariamos individualiai, numatomi būdai mokymosi 

spragoms šalinti, siekti individualios pažangos; 

35.5. kontrolinis darbas, mokiniui pageidaujant, gali būti perrašomas per savaitę nuo 

rezultatų paskelbimo dienos (fiksuojant elektroniniame dienyne papildomai perrašyto darbo 

įvertinimą, o komentarų skiltyje paaiškinama, už ką parašytas įvertinimas; pirmasis kontrolinio 

darbo įvertinimas lieka toks pat). Tokia galimybe mokinys gali pasinaudoti vieną kartą per pusmetį; 

35.6. kai kontrolinis darbo įvertinimas nesiekia patenkinamo pasiekimų lygio, t. y. 

vertinamas 3, 2, 1: 
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35.6.1. neperrašomas, bet mokiniui rekomenduojama lankyti konsultacijas pasiekimų 

skirtumams likviduoti, siekti individualios pažangos; 

35.6.2. jei nepatenkinamai įvertinami du ir daugiau kontrolinių darbų iš eilės, pasiekimų 

skirtumų likvidavimo būdus ir sprendimus priima dalyko mokytojas kartu su mokiniu, jo tėvais 

(globėjais, rūpintojais); 

35.6.3. jei 50 proc. ir daugiau klasės ar laikinosios grupės mokinių kontrolinio darbo 

įvertinimai yra nepatenkinami, įvertinimai į elektroninį dienyną nerašomi; mokytojas su mokiniais 

analizuoja mokinių padarytas klaidas; mokiniai pakartotinai parašo kontrolinį darbą.  

36. Savarankiškų darbų, apklausų raštu / žodžiu organizavimo tvarka ir vertinimas: 

36.1. apie savarankišką darbą, testą, apklausą raštu / žodžiu ar kitokio pobūdžio 

patikrinimą, kai jis trunka iki 20 minučių, iš anksto informuoti nebūtina (išskyrus atvejus, kai 

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

36.2. apklausa raštu: 

36.2.1. darbas raštu trunka iki 15 minučių. Apklausa atliekama ne daugiau kaip iš vienos 

pamokos medžiagos; 

36.2.2. darbai grąžinami ir su rezultatais mokiniai supažindinami ne vėliau kaip per 3 

darbo dienas; 

36.3. savarankiškas darbas: 

36.3.1. darbas raštu, kurio trukmė pamokoje planuojama mokytojo nuožiūra, tačiau ne 

ilgesnė kaip 20 minučių; 

36.3.2. mokiniai atlieka mokytojo pateiktas užduotis iš jau išmoktų ar naujai išdėstytų 

temų; 

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

medžiaga; 

36.3.4. patikrinimas gali vykti pasirinktinai: tikrinami visų ar tik dalies mokinių darbai; 

36.3.5. savarankiško darbo įvertinimas fiksuojamas pagal dalyko metodinės grupės priimtą 

vertinimo tvarką; 

36.3.6. mokiniai, nedalyvavę apklausoje, atsiskaityti neprivalo; 

36.4. rašinys, kūrybinis darbas: 

36.4.1. rašomieji darbai rašomi 1 pamoką (išskyrus 8 klasę – darbui atlikti gali būti 

skiriamos 2 pamokos), apie juos pranešama prieš dvi savaites, data tikslinama prieš savaitę; 

36.4.2. darbai grąžinami ir su rezultatais mokiniai supažindinami per 2 savaites nuo 

parašymo dienos; 

36.5. tiriamasis ir (ar) praktikos darbas: 

36.5.1. tikrinamasis darbas, trunkantis ne mažiau kaip 35 minutes, – tikrinami mokinių 

gebėjimai teorines žinias taikyti praktikoje; 

36.5.2. apie darbą pranešama ne vėliau kaip prieš vieną pamoką, fiksuojant elektroniniame 

dienyne; 

36.5.3. darbas chemijos, fizikos ir biologijos pamokose vertinamas pažymiu; 

36.6. praktinis-kūrybinis darbas: 

36.6.1. ugdo mokinių gebėjimus teorines žinias pritaikyti praktikoje; užduoties atlikimo 

trukmė priklauso nuo darbo sudėtingumo; 

36.6.2. darbas tikrinamas ir vertinamas pagal bendrus reikalavimus: ar mokinys(-iai) 

sugeba savarankiškai išsirinkti užduočiai reikalingus darbo įrankius, įrenginius, mašinas, ruošinius 

ir medžiagą; stebimas paruošiamųjų darbų nuoseklumas; ar mokinys(-iai) turi pakankamai teorinių 

žinių bei praktinių gebėjimų, kad galėtų savarankiškai teisingai ir racionaliai atlikti užduotą darbą; 
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kaip planuoja darbą; kaip pasiruošia darbo vietą, įrankius ir priemones; ar sugeba naudotis technine 

ir technologine dokumentacija; kaip atlieka pagrindinį praktinį darbą; kaip dirbdamas(-i) laikosi 

darbų saugos, sanitarijos bei higienos reikalavimų; kaip tiksliai ir kokybiškai pagamintas dirbinys ar 

gaminys; kaip laikosi darbo drausmės, kaip baigia darbą ir susitvarko darbo vietą; kaip mokinys(-

iai) vertina ir įsivertina veiklą; 

36.7. projektinis darbas: 

36.7.1. rengiamas iš vienos temos, tačiau gali būti ir integruotas; 

36.7.2. apie darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę, fiksuojant 

elektroniniame dienyne; 

36.7.3. trumpalaikį projektą gali atlikti vienas mokinys arba mokinių grupė; 

36.7.4. galutinis įvertinimas skiriamas sudedant vertinimus, numatytus dalykų metodinių 

grupių vertinimo tvarkoje; 

36.7.5. įvertinimas fiksuojamas elektroniniame dienyne projekto pristatymo dieną; 

36.8. referatas: 

36.8.1. mokiniai pasirinkta ar nurodyta tema per pusmetį gali rašyti tik vieno mokomojo 

dalyko referatą (suderinus su dėstančiu mokytoju); 

36.8.2. pristačius referatą, jo įvertinimas įrašomas į elektroninį dienyną; 

36.9. dalyko modulis:  

36.9.1. mokinio pasiekimai mokantis dalyko modulio programos įvertinami įskaityta 

(„įsk“),  neįskaityta („neįsk“). 

37. Dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, varžybose: 

37.1. dalyvavimas progimnazijos olimpiadose vertinamas taip: surinkus daugiau kaip 90 

proc. taškų rašoma 10 (dešimt), daugiau kaip 80 proc. – 9 (devynetas), daugiau kaip 70 proc. – 8 

(aštuonetas), daugiau kaip 60 proc. – 7 (septynetas), daugiau kaip 50 proc. – 6 (šešetas), daugiau 

kaip 40 proc. – 5 (penketas), daugiau kaip 30 proc. – 4 (ketvertas). Surinkus mažiau kaip 30 proc. 

taškų, pažymiu nevertinama. Įvertinimas fiksuojamas mokytojo ir mokinio susitarimu; 

37.2. mokiniui, respublikinėse ir miesto olimpiadose, konkursuose ir varžybose užėmusiam 

prizinę vietą ar tapusiam laureatu, elektroniniame dienyne įrašoma 10 (dešimt), patekusiam į 

dešimtuką (jei mokinys pageidauja) – 9 (devynetas). 

38. Kaupiamasis vertinimas (sudėtinis pažymys): 

38.1. tai informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus kaupimas; 

38.2. tikslas – skatinti mokymosi motyvaciją; 

38.3. kriterijus dalyko mokytojas aptaria su mokiniais per pirmąją mokslo metų pamoką; 

38.4. kaupiamojo vertinimo žiniaraščius mokytojas saugo iki mokslo metų pabaigos; 

38.5. sprendimą dėl kaupiamojo vertinimo konvertavimo į 10 balų sistemą tvarkos priima 

dalyko mokytojas. 

 

VI SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI) POREIKIŲ, PAŽANGOS IR 

PASIEKIMŲ VERTINIMAS UGDYMO PROCESE IR BAIGUS PROGRAMĄ 

 

39. Mokinių,  turinčių  specialiųjų  ugdymosi  poreikių,  pažanga  ir  pasiekimai  vertinami  

pagal Bendrosiose programose numatytus pasiekimus: 

39.1. pradinio ugdymo koncentre vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas 

formuojamasis, diagnostinis, apibendrinamasis vertinimas; 
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39.2. pagrindinio ugdymo koncentre mokinių žinios ir supratimas, žinių taikymo ir 

mąstymo gebėjimai įvertinami pažymiais, t. y. 10 balų vertinimo sistema, išskyrus 32 punkte 

įvardintus dalykus. 

40. Mokinio, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo dalykų programą, mokymosi 

pažanga ir pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal šioje programoje numatytus pasiekimus, 

vertinimo kriterijai aptariami su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą 

teikiančiais specialistais, susitariama, kokiais aspektais bus pritaikomas mokinio pasiekimų 

vertinimas ir pa(si)tikrinimo būdai, kaip jie derės su Bendrosiose programose numatytais pasiekimų 

lygiais. 

41. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, pusmečio ir metiniai įvertinimai 

fiksuojami elektroniniame dienyne: 

41.1. mokinio, ugdomo pagal pradinio ugdymo bendrąją programą ar pritaikytą bendrąją 

programą, pasiekimai įrašomi nurodant ugdymo dalykų apibendrintą mokinio pasiekimų lygį 

(patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis). Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, 

įrašoma nepatenkinamas; 

41.2. mokinio, ugdomo pagal pradinio ugdymo bendrąją programą ar pritaikytą bendrąją 

programą, dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamoje skiltyje, nurodoma padaryta arba 

nepadaryta pažanga: padarė pažangą („pp“) arba nepadarė pažangos („np“), o mokinio, ugdomo 

pagal pagrindinio ugdymo bendrąją programą ar pritaikytą bendrąją programą, dorinio ugdymo 

pasiekimai įrašomi atitinkamoje skiltyje įrašu įskaityta („įsk“) arba neįskaityta („neįsk“); 

41.3. ugdomo pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą mokinio padaryta arba 

nepadaryta pažanga fiksuojama įrašant padarė pažangą  „pp“ arba nepadarė pažangos „np“; 

41.4. mokinio, ugdomo pagal pagrindinio ugdymo bendrąją programą ar pritaikytą 

bendrąją programą, pasiekimai vertinami pažymiu, išskyrus 32 punkte įvardintus dalykus; 

41.5. mokinio, ugdomo pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, mokymosi 

pasiekimai vertinami įrašais įskaityta („įsk“), neįskaityta („neįsk“). 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMAS BAIGUS PROGRAMĄ AR JOS DALĮ 

 

42. Mokymosi rezultatams apibendrinti taikomas apibendrinamasis vertinimas (pažymys 

arba įskaita). 

43. Mokiniui, pagal gydytojo rekomendaciją ir progimnazijos direktoriaus įsakymu 

atleistam nuo fizinio ugdymo pamokų, pusmečio ar metinių pažymių langelyje įrašoma atleista. 

44. Pusmečių ir metiniai įvertinimai pasiekimų apskaitos dokumentuose fiksuojami 

ugdymo pažymiais arba rašoma įskaityta („įsk“) / neįskaityta („neįsk“). 

45. Mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programą, pusmečio mokomojo 

dalyko įvertinimas (toliau – pusmečio dalyko įvertinimas) fiksuojamas iš visų atitinkamo 

laikotarpio pažymių, skaičiuojant jų aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisyklę (pvz., jei 

pusmečio balų vidurkis 5,5–6,4 balo, įrašomas pažymys 6; jei 6,5–7,4 balo, įrašomas – 7). 

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

dalyko metinis įvertinimas), įrašomas iš pirmojo ir antrojo pusmečio pažymių, skaičiuojant jų 

aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisykles (pvz., jei pirmojo pusmečio pažymys – 7, antrojo – 

6, tai dalyko metinis įvertinimas išvedamas sudėjus visų mokslo metų pažymius ir apskaičiavus 

aritmetinį vidurkį (pvz., jei mokslo metų balų vidurkis 5,5–6,4 balo, įrašomas pažymys 6; jei 6,5–

7,4 balo, įrašomas – 7). 
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47. Jei mokinys per visą ugdymo laikotarpį (pvz., pusmetį) neatliko visų vertinimo (pvz., 

kontrolinių darbų ir kt.) be pateisinamos priežasties, nepademonstravo pasiekimų, numatytų 

Ugdymo programoje, mokinio dalyko pusmečio pasiekimai prilyginami žemiausiam 10 balų 

vertinimo sistemos įvertinimui ir rašomas žemiausias įvertinimas 1; jei mokinys neatliko visų 

vertinimo užduočių dėl svarbių, progimnazijos direktoriaus pateisintų priežasčių (pvz., ligos) – 

fiksuojamas įrašas atleista. Abiem atvejais mokinys privalo atsiskaityti per nustatytą laikotarpį. Dėl 

atsiskaitymo laiko mokinys tariasi su dalyko mokytoju. 

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

įvertinimus (papildomo darbo, jei buvo skirtas, nepatenkinamą įvertinimą), neatliktą socialinę–

pilietinę veiklą, kėlimo į aukštesnę klasę, palikimo kartoti ugdymo programos klausimus svarsto 

mokinį ugdę mokytojai, kiti ugdymo procese dalyvavę asmenys, išklausomas mokinio tėvų 

(globėjų, rūpintojų) pageidavimas. Mokytojai raštu progimnazijos direktoriui siūlo arba kelti į 

aukštesnę klasę, arba palikti kartoti ugdymo programą (siūlymo forma pridedama, 1 priedas). 

Galutinis sprendimas įforminamas progimnazijos direktoriaus įsakymu: 

48.1. su direktoriaus įsakymu dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo kartoti 

ugdymo programą klasės vadovas mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) supažindina nedelsiant, bet 

ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, pasibaigus ugdymo procesui; 

48.2. jei mokiniui buvo skirtas papildomas darbas, papildomo darbo įvertinimas laikomas 

metiniu. 

 

VII SKYRIUS 

ĮSIVERTINIMAS 

 

49. Įsivertinimas papildo mokytojų vertinimą, bet jo nekeičia. Mokiniai mokomi save 

vertinti kuo objektyviau, todėl siekiama: 

49.1. sudaryti sąlygas mokiniui pažinti savo silpnąsias ir stipriąsias puses, teisingai ir 

adekvačiai vertinti savo gabumus ir galimybes; 

49.2. skatinti mokinius aktyviau dalyvauti ugdymo procese, teikti siūlymus, prisiimti 

atsakomybę už savo ugdymo(-si) rezultatus. 

50. Mokiniai įsivertina pamokos pabaigoje, baigę temą (ciklą), paskutinę pusmečio 

(mokslo metų) dalyko pamoką; įsivertinimo technikas ir būdus mokytojai aptaria metodinių grupių 

susirinkimuose. 

51. Per pirmąją antro pusmečio, paskutinę mokslo metų pamoką mokiniai analizuoja 

mokymąsi, padarytą pažangą, su mokytoju aptaria sėkmes ir nesėkmes, planuoja tolesnį mokymą(-

si). 

52. Mokytojai apibendrina informaciją apie mokinio, laikinosios grupės ar klasės 

pasiekimus bei padarytą pažangą, jei reikia, koreguoja ilgalaikius (metų) dalyko teminius planus. 

 

VIII SKYRIUS 

VERTINIMO DALYVIAI   IR  JŲ VAIDMUO 

 

53. Mokiniai: 

53.1. kartu su mokytoju aptaria numatomus mokymosi pasiekimus (lūkesčius), užduotis 

bei vertinimo kriterijus; 

53.2. nagrinėja vertinimo informaciją; 
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53.3. mokytojo padedami, mokosi vertinti ir įsivertinti savo pasiekimus ir pažangą. 

Atsižvelgdami į savo mokymosi sėkmę, planuoja tolesnį mokymąsi, kelia sau ateities tikslus. 

54. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai): 

54.1. gauna aiškią, laiku ir reguliariai pateikiamą informaciją apie vaiko mokymąsi, 

pažangą bei pasiekimus, mokymosi spragas ir reikiamą pagalbą (pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) 

informavimo mokinių ugdymo(-si) klausimais tvarką); 

54.2. jiems teikiama informacija apie vertinimo kriterijus, procedūras ir tvarką. 

55. Mokytojai: 

55.1.pagal pasirinktą būdą planuoja ir atlieka mokinių pažangos bei pasiekimų vertinimą 

ugdymo procese; 

55.2. apibendrina ir įvertina mokinio pasiekimus ir pažangą; 

55.3. progimnazijoje nustatyta tvarka fiksuoja vertinimo informaciją; 

55.4. informuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus mokytojus, progimnazijos 

vadovus apie mokinių mokymąsi, pasiekimus ir spragas; 

55.5. remdamiesi vertinimo informacija, analizuoja ir koreguoja mokinių mokymą ir 

mokymąsi; 

55.6. rūpinasi, kad mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, būtų laiku suteikiama 

reikiama pagalba, t. y. skiria konsultacijas; mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) elektroniniu dienynu 

ar kitu būdu informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą ir mokinio daromą 

pažangą; 

55.7. derina tarp savęs mokinių pažangos bei pasiekimų vertinimo metodikas. 

56. Klasės vadovas: 

56.1. seka ir vertina ugdytinių ugdymo ir saviugdos procesą; 

56.2. aptaria su ugdytiniais jų pasiekimus ir pažangą, padeda įžvelgti mokymosi veiklos 

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

56.3. bendradarbiauja su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais sprendžiant ugdytinių 

mokymosi bei vertinimo problemas; 

56.4. laiku pateikia klasės mokinių pusmečių, metinių įvertinimų suvestines direktoriaus 

pavaduotojui ugdymui; 

56.5. teikia informaciją apie ugdytinį, svarstant  jo kėlimo į aukštesnę klasę klausimą. 

57. Progimnazija: 

57.1. nustato bendrą mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo, 

fiksavimo bei panaudojimo tvarką; 

57.2. užtikrina vertinimo metodikų dermę pereinant iš klasės į klasę, iš vienos ugdymo 

pakopos į kitą, tarp paralelių klasių, atskirų dalykų; 

57.3. koordinuoja atsiskaitomųjų darbų (testų (1-4 kl., kontrolinių darbų (5-8 kl.) 

stebėseną; 

57.4. reguliariai organizuoja mokinių pasiekimų ir pažangos aptarimus su tėvais (globėjais, 

rūpintojais) (bent du kartus per metus), teikia pagalbą mokymosi problemų turintiems mokiniams; 

57.5. vertina progimnazijos ir mokytojo darbo kokybę, remdamasi mokinių pasiekimais. 

 

IX SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

58. Aprašas gali būti keičiamas, atsižvelgiant į ugdymo proceso pokyčius ir pakeistus jį 

reglamentuojančius dokumentus. 
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59. Aprašas bendru sutarimu, esant reikalui, gali būti koreguojamas ir tobulinamas. 

 

______________________________________ 

 

 

Pritarta 

Mokytojų tarybos posėdyje, 

2022-04-28, protokolo Nr. MT-5 
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 Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

 

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos  

Direktoriui 

 

SIŪLYMAS DĖL _________________MOKSLO METŲ 
(nurodyti mokslo metus) 

NEPATENKINAMO METINIO ĮVERTINIMO 

 

____ klasės mokiniui(-ei) ______________________________________________ 
                             (mokinio vardas ir pavardė) 

 

Dalykas________________________________________ Metinis įvertinimas ______________ 

Mokytojo siūlymas dėl mokinio, turinčio ugdymo dalyko nepatenkinamą metinį įvertinimą 

(pažymėti ☒): 

  ⃣   Kelti į aukštesnę klasę    ⃣   Palikti kartoti ugdymo programą 

Pagrindimas: 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) pritarimas/siūlymas/pageidavimas: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Direktoriaus sprendimas: 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

Paaiškinimai: 

1. Nepatenkinamas įvertinimas – įrašai „neįskaityta“, 1-3 balų įvertinimas. 

2. Mokinio, turinčio kai kurių ugdymo dalykų nepatenkinamus metinius (papildomo darbo, jei buvo skirtas) 

įvertinimus, kėlimo į aukštesnę klasę, palikimo kartoti ugdymo programos klausimus svarsto mokinį ugdę 

mokytojai, kiti ugdymo procese dalyvavę asmenys: 

2.1. jei mokinys turi vieno ugdymo dalyko nepatenkinamą įvertinimą, siūlymą (kelti į aukštesnę klasę ar 

palikti kartoti ugdymo programą) kartu su mokiniu, jo tėvais (globėjais2, rūpintojais) ir klasės vadovu aptaria 

dalyko mokytojas; 

2.2. jei mokinys turi dviejų ir daugiau ugdymo dalykų nepatenkinamus įvertinimus, siūlymo (kelti į 

aukštesnę klasę ar palikti kartoti ugdymo programą) aptarimą inicijuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

kartu su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), dalykų mokytojais, klasės vadovu, pagalbos mokiniui 

specialistais; 

3. Ne vėliau kaip paskutinę ugdymo proceso dieną: 

3.1. klasės vadovas surinktus dokumentus teikia direktoriaus pavaduotojui ugdymui; 

3.2. direktoriaus pavaduotojas ugdymui apibendrina informaciją ir teikia siūlymą direktoriui dėl 

rekomenduojamo sprendimo konkrečiam asmeniui; rengia įsakymo projektą; pasirūpina, kad surinkti 

dokumentai būtų saugomi mokinio asmens byloje; 

3.3. direktoriaus sprendimas įforminamas įsakymu. 

4. Klasės vadovas mokinį ir jo tėvus (globėjus, rūpintojus) su sprendimu supažindina ne vėliau kaip per 3 

darbo dienas. 

 


