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            PATVIRTINTA 

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro 

                                                                              direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 27 d. 

                                                                              įsakymu Nr. V-149 

                                                                                                                    

  

KĖDAINIŲ SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRO MOKYMOSI 

PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

          1. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro (toliau – Centras) Mokinių pažangos ir 

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

pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433, Vidurinio ugdymo bendrosiomis 

programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 

d. įsakymu Nr. V-269, Pradinio, pagrindinio, 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, 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-767 

redakcija), Bendraisiais ugdymo planais, Centro susitarimais ir kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą. 

          2. Apraše aptariami vertinimo tikslas ir uždaviniai, vertinimo nuostatos ir principai, vertinimo 

planavimas, informavimas, vertinimas ugdymo procese ir baigus programą Jaunimo ir Suaugusiųjų 

skyriuose. 

          3. Apraše vartojamos sąvokos ir terminai: 

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

kaupimo, interpretavimo ir apibendrinimo procesas; 

          3.2. įvertinimas – vertinimo proceso rezultatas; 

          3.3. įsivertinimas (refleksija) – paties mokinio daromi sprendimai apie daromą pažangą bei 

pasiekimus; 

          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, 

individualiose mokytojų vertinimo metodikose numatyti užduočių atlikimo kriterijai; 

          3.6. mokymosi patirtis – mokinio gebėjimas kelti sau mokymosi tikslus ir jų siekti, planuoti 

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

laikytis sutartų taisyklių; 

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

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

          3.8. apklausa raštu – greita 15–20 minučių apklausa iš kelių pamokų medžiagos. Užduotys 

konkrečios, trumpos ir 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 – 15–30 minučių trukmės raštu atliekamas darbas, skirtas 

patikrinti, kaip mokiniai savarankiškai sugeba atlikti mokytojo pateiktas užduotis iš jau išmoktų ar 

naujai išdėstytų temų; 
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          3.11. kontrolinis darbas – ne mažiau kaip 30 minučių trukmės savarankiškas, projektinis, 

kūrybinis, laboratorinis ar kitoks raštu (ar elektroniniu būdu) atliekamas ir įvertinamas darbas, 

skirtas mokinio pasiekimams ir pažangai patikrinti baigus dalyko programos dalį. 

          4. Vertinimo tipai (klasifikuojami pagal vertinimo paskirtį): 

          4.1. diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo siekiama išsiaiškinti mokinio pasiekimus ir 

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

galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus; 

          4.2. formuojamasis vertinimas – nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu. Jis padeda 

numatyti mokymosi perspektyvą, skatina mokinius mokytis ir analizuoti esamus pasiekimus ar 

mokymosi spragas, sudaro galimybes mokiniams ir mokytojams geranoriškai bendradarbiauti; 

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

Jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos pabaigoje; 

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

pasiekimus, taikomas per egzaminus; 

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

standartai), su kuriais lyginami mokinio pasiekimai; 

          5. Vertinimo būdai (klasifikuojama pagal vertinimo bei įvertinimo pobūdį):  

          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, „+“„-„ženklu. ir kt.);  

          5.3. kaupiamasis vertinimas – tai informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir 

pasiekimus kaupimas, sudėtinis įvairių mokinio veiklų, pasiekimų, pastangų suminis balas.  

 

II. VERTINIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

          6. Vertinimo tikslas – padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei, informuojant ir 

apibendrinant mokymo ir mokymosi pasiekimus bei pažangą.   

          7. Vertinimo uždaviniai: 

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

pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus; 

          7.2. padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas, 

diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus; 

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

ryšius tarp vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir Centro.  

 

III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

 

8. Vertinimo nuostatos: 

          8.1. vertinimas grindžiamas psichologiniais mokinių ypatumais, individualiais mokinio 

poreikiais; 

          8.2. vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios, jų taikymas, 

supratimas, dalyko gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, asmeninė pažanga, bendrieji gebėjimai. 

          9. Vertinimo principai: 

9.1. tikslingumas (vertinimo metodai atitinka mokymosi turinį); 

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

vertinimo kriterijai); 

9.3. objektyvumas (siekiama kuo didesnio vertinimo patikimumo, remiamasi standartais); 

          9.4. informatyvumas (vertinimo informacija aiški, išsami, savalaikė, nurodoma tai, ką 

mokinys jau išmoko, kur yra spragos, kaip jas ištaisyti). 
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IV. VERTINIMO PLANAVIMAS 

 

          10. Vertinimas planuojamas kartu su ugdymo procesu. 

          11. Skyrių metodinėse grupėse  aptariamos ir suderinamos mokomųjų dalykų vertinimo 

tvarkos. 

          12. Mokytojas, planuodamas vertinimą, atsižvelgia į mokinių pasiekimus, mokymosi patirtį ir 

gebėjimus, vadovaujasi Bendrosiomis programomis. 

          13. Planuojant vertinimą tariamasi su mokiniais. Vertinimas planuojamas taip, kad mokiniai 

žinotų: ką turi mokėti, kaip bus vertinama, kada ir kas vertins, prireikus pasitelkiant specialistus, 

mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus). 

 

V. INFORMAVIMAS 

 

          14. Mokslo metų pradžioje mokiniai supažindinami su dalykų programų turiniu ir su 

vertinimo tvarka, dalyko vertinimo metodika, o kiekvienos pamokos pradžioje – su konkrečiais 

mokymosi uždaviniais, vertinimo kriterijais, atsiskaitymo laiku. Kabinetų skelbimų lentoje 

informuojama apie taikomą dalyko vertinimo metodiką. 

          15. Centro mokinių mokymosi pasiekimų vertinimai ir kita informacija tvarkoma ir 

viešinama elektroniniame dienyne.  

          16. Mokinių pasiekimai kas pusmetį aptariami klasės ir tėvų (globėjų, rūpintojų)  susirinkime. 

          17. Tėvai (globėjai, rūpintojai) apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus informuojami 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir 

Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tvarkos aprašu, patvirtintu Centro 

direktoriaus 2019 m.  rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. V-149. 

          18. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pažanga ir pasiekimai aptariami kartą 

per pusmetį Centro vaiko gerovės komisijos posėdžiuose. 

 

VI SKYRIUS  

VERTINIMAS UGDYMO PROCESE IR BAIGUS PROGRAMĄ JAUNIMO SKYRIUJE 

 

          19. Vertinimas planuojamas kartu su ugdymo procesu, mokytojas, planuodamas kiekvieną 

mokymo(si) etapą, temą, pamoką, atsižvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį, gebėjimus ir 

poreikius, planuoja vertinimą, formuluoja uždavinius, numato rezultatus.  

20. Mokslo metų pradžioje mokiniai supažindinami  su dalykų programų turiniu ir su 

vertinimo tvarka, vertinimas detalizuojamas pradedant nagrinėti skyrių, temą.  

21. Jaunimo klasių mokinių žinių vertinimas organizuojamas šiais būdais ir formomis: 

 

 
1 pav. Vertinimo būdai ir formos 
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21.1. Formalusis vertinimas – taikomas vertinant žinias, įgūdžius, dalykinius bei 

bendruosius gebėjimus, nustatant pažangą. Taikomi nustatyti vertinimo kriterijai: testai, kontroliniai 

darbai, savarankiški darbai, projektinis, kūrybinis darbas. 

21.2. Diagnostinis vertinimas taikomas baigus temą ar kurso dalį, siekiama išsiaiškinti 

mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti tolesnio mokymosi galimybes. 

21.3. Formuojamasis vertinimas nuolat taikomas ugdymo proceso metu, jis padeda 

mokiniui mokytis, numatyti mokymosi perspektyvą, stiprinti daromą pažangą, sudaro galimybes 

mokiniams ir mokytojams geranoriškai bendradarbiauti, siekiant padrąsinti, paskatinti mokinius. 

Formuojamojo vertinimo metu taikomos šios vertinimo formos: žodinis paskatinimas, rezultatų 

aptarimas su mokiniu žodžiu, stebimos ir aptariamos jo mokymosi pastangos, motyvacija, 

gebėjimai, dalyvavimo pamokoje aktyvumas, gebėjimas dirbti komandoje, veiklos veiksmingumas. 

21.4. Kaupiamasis vertinimas taikomas viso ugdymo proceso metu. Mokytojai, remdamiesi 

vertinimo kriterijais, mokinių pasiekimus fiksuoja, skirdami 0-2 taškus. Rekomenduojama mokinių 

veiklos rezultatus vertinti pažymiu 1–2 kartus per mėnesį.  

 

Eil.

Nr. 

Kaupiamąjį 

balą sudaro 

Vertinimo kriterijai Pastabos 

1. Ugdomoji 

veikla 
 Aktyvus ir efektyvus darbas 

pamokoje; 

 Bendradarbiavimas ir darni 

lyderystė pamokoje; 

 Teisingai atliktos papildomos 

užduotys; 

 Sistemingai atliekami namų 

darbai. 

Pasiekti pamokos uždaviniai, 

užduotys atliktos teisingai  – 2 

balai; 

Dalinai pasiekti pamokos 

uždaviniai, atliktos ne visos 

užduotys, daromos klaidos – 1 

balas; 

Nepasiekti pamokos uždaviniai, 

neatliktos užduotys – 0 balų. 

2. Kūrybinis 

darbas 
 Kūrybiškai pritaikomos įgytos 

žinios; 

 Keliamos naujos idėjos ir jos 

realizuojamos; 

Savarankiškai atliktas ir 

pristatytas kūrybinis darbas – 2 

balai; 

Kūrybinis darbas neišbaigtas, 

atliktas mokytojui padedant – 1 

balas; 

Neatliktas kūrybinis darbas – 0 

balų. 

3. Bendrosios 

kompetencijos 
 Adekvatus savo mokymosi 

pažangos įsivertinimas ir ateities 

tikslų numatymas; 

 Gebėjimas įveikti mokymosi 

sunkumus, atsakingai siekti 

užsibrėžtų tikslų; 

 Gebėjimas argumentuotai apginti 

savo nuomonę, brandus dalyvavimas 

diskusijoje; 

 Konstruktyvus bendravimas ir 

bendradarbiavimas, aktyvus 

dalyvavimas Centro 

bendruomeninėse veiklose. 

Stebima ryški pažanga plėtojant 

bendrąsias kompetencijas, 

poveikis asmenybės raidai – 2 

balai; 

Bendrųjų mokinio kompetencijų 

plėtra netolygi, mokinio 

asmeninė pažanga fragmentiška  

– 1 balas; 

Nėra pažangos ugdant 

bendrąsias kompetencijas – 0 

balų. 

4. Pamokų 

lankomumas. 
 Nepraleidžiamos pamokos be 

pateisinamos priežasties; 

 Nevėluojama į pamokas. 

Lankyta 80–100% pamokų – 2 

balai. 

Lankyta 50–70% pamokų – 1 

balas. 

Lankyta iki 50% pamokų – 0 
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balų. 

5. Pamokų 

konspektai, 

užrašai. 

 Yra visos temos; 

 Užrašai tvarkingi. 

Užrašai tvarkingi, yra visos 

temos – 2 balai. 

Užrašai nėra tvarkingi, yra 

praleistų temų – 1 balas. 

Užrašai netvarkingi arba jų nėra 

– 0 balų. 

6. Balų 

konvertavimas 

į pažymį. 

Balas atitinka įvertinimą pažymiu:  

1 balas- 1 (vienas); 

2 balai- 2 (du); 

3 balai- 3 (trys); 

4 balai- 4 (keturi); 

5 balai- 5 (penki); 

6 balai- 6 (šeši); 

7 balai- 7 (septyni); 

8 balai- 8 (aštuoni); 

9 balai- 9 (devyni); 

10 balų- 10 (dešimt). 

 

2 pav. Kaupiamojo vertinimo kriterijai 

 

21.5. Neformalusis vertinimas – vyksta kalbantis, diskutuojant, stebint mokinių reakciją ir 

grįžtamąjį ryšį. Vertinama mokinio asmenybės raida bei bendrųjų gebėjimų plėtotė. Neformalaus 

vertinimo esmė – geranoriškas mokytojo ir mokinio bendradarbiavimas (linktelėjimas, pritarimas, 

nepritarimas, parodymas pirštu ir pan.). 

 

VII SKYRIUS 

VERTINIMO FORMOS 

 

22. Mokytojai taiko šias mokymosi pasiekimų vertinimo formas: 

22.1. Kontrolinis darbas – ne mažesnės kaip 30 minučių trukmės raštu arba kompiuteriu 

atliekamas ir įvertinamas darbas, skirtas mokinio pasiekimams ir pažangai patikrinti baigus dalyko 

programos dalį. Jo metu negalima naudotis papildoma medžiaga ir konsultuotis su draugais ar 

mokytoju. Mokinys per dieną gali rašyti ne daugiau kaip vieną kontrolinį darbą. Kontroliniai darbai 

iš anksto planuojami, skelbiami ne vėliau kaip prieš savaitę.  

22.2. Apklausa žodžiu – skirta patikrinti dalyko žinias ir/ar gebėjimą gimtąja ar užsienio 

kalba taisyklingai, argumentuotai reikšti mintis. Atsakinėjant žodžiu įvertinimas pateikiamas 

argumentuotai tos pačios pamokos metu. Iš anksto apie apklausą mokinius informuoti neprivalu. 

22.3. Apklausa raštu atliekama iš 1-3 pamokose išdėstytos medžiagos, trunka ne daugiau 

kaip 30 min. Apklausos raštu formos gali būti įvairios: klausimynas, testas, diktantas. Darbai gali 

būti vertinami pažymiu arba kaupiamuoju balu. Iš anksto apie apklausą mokinius informuoti 

neprivalu. 

22.4. Savarankiškas darbas atliekamas iš jau išmoktų ar naujai išdėstytų programoje 

numatytų temų. Savarankiško darbo tikslas – sužinoti, kaip mokinys geba pritaikyti įgytas žinias 

individualiai atlikdamas praktines užduotis. Savarankiško darbo metu mokiniai gali naudotis 

mokytojo nurodytomis mokymo priemonėmis. Darbai nebūtinai vertinami pažymiu. Mokytojas gali 

pasirinkti, kurių mokinių darbus jis įvertins. Iš anksto apie savarankišką darbą mokinius informuoti 

neprivalu. 

22.5. Rašinys, teksto suvokimo patikrinimas, kūrybinis darbas ir kt. trunka 1-2 pamokas. 

Apie juos mokiniai informuojami prieš savaitę. Darbų įvertinimas pažymiu įrašomas į klasės e-

dienyną. Mokiniai, praleidę rašinį dėl pateisinamos priežasties, atsiskaito individualiai susitarę su 

mokytoju. 
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22.6. Tiriamieji darbai ugdo mokinių gebėjimus teorines žinias pritaikyti praktiškai ir, 

naudojant tam tikras priemones, išspręsti iškeltą problemą. 

22.7. Praktinis, kūrybinis darbas skiriamas norint patikrinti, kaip mokiniai geba teorines 

žinias pritaikyti praktiškai ir, naudodami technologijas, sukurti realų ar virtualų produktą. 

22.8. Projektinis darbas mokiniams siūlomas siekiant išplėsti ir pagilinti mokymosi turinį. 

Projektiniai darbai gali būti pažintiniai, kultūriniai, moksliniai, tiriamieji, sveikos gyvensenos, 

ekologiniai ir t.t. Darbai būna integruoti, trumpalaikiai arba ilgalaikiai. Projektinį darbą gali atlikti 

vienas mokinys arba mokinių grupės. Iš anksto aptariami vertinimo kriterijai. Vertinant 

atsižvelgiama į tikslo, uždavinių, išvadų formulavimą, temos atskleidimą, darbo pateikimo 

turiningumą, išsamumą, originalumą, taisyklingą kalbos vartojimą, tinkamą pristatymą auditorijai, 

nurodytą naudotą literatūrą, užrašų tvarkingumą ir t.t. Mokiniai skatinami įsivertinti bei motyvuoti 

savo įsivertinimą. 

22.9. Namų darbai. Skyrimo, tikrinimo ir vertinimo formas mokytojas aptaria su mokiniais. 

 

VIII SKYRIUS  

VERTINIMAS UGDYMO PROCESE 

 

23. Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami sistemingai. Mokytojas pozityviai skatina 

mokymosi motyvaciją, kelia mokinių pasitikėjimą savo jėgomis ir norą siekti geresnių rezultatų. 

Nurodo, kas pavyko, kas tobulintina, pagrįstai pagirdamas, parinkdamas veiksmingas, tačiau 

Bendrųjų programų reglamentuojamą turinį ir ugdymo rezultatų siekiamybę atliepiančias užduotis. 

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

23.1. Mokinių žinios per mėnesį vertinamos nustatyta tvarka: 

23.1.1. jeigu klasėse dalykui skirta 1 savaitinė valanda, mokinio žinios vertinamos ne mažiau 

kaip 1-2 pažymiais arba 1-2 ,,įskaityta‘‘, ,,neįskaityta“; 

23.1.2. jeigu 2 savaitinės valandos – ne mažiau kaip 2–3 pažymiais arba 2–3 ,,įskaityta“. 

,,neįskaityta“;  

23.1.3. jeigu 3 savaitinės valandos – ne mažiau kaip 3–4 pažymiais arba 3–4 ,,įskaityta“, 

,,neįskaityta“; 

23.1.4. jeigu 4 savaitinės valandos ir daugiau  – ne mažiau kaip 4–5 pažymiais arba 4–5 

,,įskaityta“, ,,neįskaityta“. 

24. Įvertinimai mokiniui turi būti aiškūs ir suprantami, turi atskleisti teigiamą mokymosi  

patirtį, skatinti tobulėti, stiprinti mokymosi motyvaciją.  

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

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

kriterijai aptariami su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais specialistais.  

24.2. Mokinio, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, mokymosi 

pasiekimai vertinami ir įforminami atsižvelgus į mokinio galias ir vertinimo suvokimą, 

specialiuosius ugdymosi poreikius, planuojamą pažangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus.  

24.3. Dorinio ugdymo (etikos ir tikybos) pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“ („įsk“) arba 

„neįskaityta“ („nsk“). 

24.4. Dalyko programos modulių mokymosi pasiekimai įtraukiami į dalyko pusmečio ir 

metinį vertinimus. 

24.5. Mokinių mokymosi pasiekimai fiksuojami įrašu „įskaityta“, „neįskaityta“ arba pažymiu, 

taikant 10 balų vertinimo sistemą. 

 

Pasiekimų lygis Trumpas apibūdinimas Įvertinimas 

aukštesnysis  
 

puikiai  10 (dešimt) Įskaityta 

labai gerai  9 (devyni) 

pagrindinis gerai  8 (aštuoni) 

pakankamai gerai  7 (septyni) 

vidutiniškai  6 (šeši) 
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patenkinamas patenkinamai  5 (penki) 

pakankamai patenkinamai  4 (keturi) 

nepatenkinamas nepatenkinamai  3 (trys) Neįskaityta 

blogai  2 (du) 

labai blogai  1 (vienas) 

3 pav. Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programą, vertinimo lentelė. 

 

IX SKYRIUS  

MOKINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

 

Pažymys  Vertinimo kriterijai 

10 - „puikiai“ Mokinio žinios, įgūdžiai ir gebėjimai yra didesni negu reikalauja 

programa ir standartai, parodoma ryški dalyko išmanymo 

kompetencija. Atlikta 100% skirtų užduočių. 

9 - „labai gerai“ Mokinio žinios ir gebėjimai atitinka visus programų ir standartų 

reikalavimus. Atlikta 90% skirtų užduočių. 

8 - „gerai“ Mokinio žinios, gebėjimai bei įgūdžiai atitinka pagrindinį standartą. 

Atlikta 80% skirtų užduočių. 

7 – „pakankamai gerai“ Mokinio žinios, gebėjimai bei įgūdžiai artėja prie pagrindinio 

standarto ir iš esmės jis pasiektas. Atlikta 70% skirtų užduočių.  

6 - „vidutiniškai“ Mokinio žinios, gebėjimai ir įgūdžiai atitinka baziniu programos 

kurso reikalavimus. Atlikta 60% skirtų užduočių. 

5 - „patenkinamai“ Mokinio žinios minimaliai atitinka standarto reikalavimus, tačiau 

gebėjimai jas panaudoti dar nepasiekę standarto reikalavimų. Atlikta 

50% skirtų užduočių. 

4 - „pakankamai 

patenkinamai“ 

Mokinio žinios, gebėjimai ir įgūdžiai atitinka minimalius programos 

kurso reikalavimus. Atlikta 40% skirtų užduočių. 

3 - „nepatenkinamai“ Mokinio žinios, gebėjimai ir įgūdžiai neatitinka bazinių programos 

kurso reikalavimų. Mokinys, net mokytojui padedant, negeba spręsti 

paprastų, tipinių užduočių. Ryškėja gebėjimai ir žinios, kurios leis 

priartėti prie standarto. Atlikta 30% skirtų užduočių. 

2 - „blogai“ Mokinio žinios, gebėjimai ir įgūdžiai neatitinka programos kurso 

reikalavimų. Ryškėja gebėjimai ir žinios, kurios leis siekti pažangos. 

Atlikta 20% skirtų užduočių. 

1 - „labai blogai“ Mokinio žinios, gebėjimai ir įgūdžiai neatitinka programos kurso 

reikalavimų. Atlikta 10% ir mažiau skirtų užduočių. 

4 pav. Vertinimo kriterijų lentelė 

 

X SKYRIUS  

VERTINIMAS BAIGUS PROGRAMĄ 

 

25. Baigus pagrindinio ugdymo programą, organizuojamas Pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimas.  

25.1. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP) ir vertinimas vykdomas 

vadovaujantis PUPP tvarkos aprašu ir kitais šią tvarką reglamentuojančiais dokumentais. 

26. Pusmečių pasiekimų įvertinimas: 

26.1. Pusmečių ir metiniai įvertinimai turi būti išvedami ne vėliau kaip paskutinę pusmečio ar 

mokslo metų dieną. 

26.2. Mokiniams, besimokantiems Jaunimo skyriaus klasėse rašomas per pusmetį gautų 

pažymių aritmetinis vidurkis. 

26.3. Mokinys vertinamas žemiausiu 10 balų vertinimo sistemos įvertinimu „labai blogai“, jei 

per pusmetį yra praleidęs 1/2 (50%) pamokų, jų nepateisinęs ir neatsiskaitęs iš dalyko programos, 
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arba yra praleidęs 1/2 (50%) pamokų, jas pateisinęs (dėl ligos ar kitų priežasčių), bet neatsiskaitęs iš 

dalyko programos. 

26.4. Mokinių dalyko metinis įvertinimas išvedamas iš I ir II pusmečių įvertinimų, 

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

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

26.5. Dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas įrašu „įsk“, jei I ir II pusmečių įvertinimai yra 

„įsk“ ir „įsk“ arba „įsk“ ir „nsk“ arba „nsk“ ir „įsk“. Dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas įrašu 

„nsk“, jei I ir II pusmečių įvertinimai yra „nsk“. 

26.6. Mokiniui, atvykusiam iš kitos ugdymo įstaigos ar grįžusiam iš gydymo įstaigos, vedant 

I-ąjį ar II-ąjį pusmetį skaičiuojamas visų turimų pažymių aritmetinis vidurkis. 

26.7. Keliamosios  klasės mokinys, turintis visų ugdymo plano dalykų patenkinamus metinius 

įvertinimus, keliamas į aukštesnę klasę. 

26.8. Jei mokinys II pusmetį turi nepatenkinamą įvertinimą, metinis įvertinimas vedamas 

nepatenkinamas ir mokiniui skiriamas papildomas darbas. 

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

įvertinimas laikomas metiniu. 

26.10. Mokiniui skiriant papildomą darbą Mokytojų tarybos posėdžio metu susitariama dėl 

atlikimo trukmės, konsultacijų būdų ir formų, atsiskaitymo datos. 

27. Mokinio, turinčio  ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius (pasibaigus 

pamokiniam procesui po papildomo darbo, jei buvo  skirtas, vasaros papildomų darbų, jei buvo 

skirti iki rugpjūčio 31 d.) įvertinimus, kėlimo į aukštesnę klasę, palikimo kartoti ugdymo programos 

ar papildomo darbo skyrimo klausimus svarsto mokinį toje klasėje ugdę mokytojai klasės auklėtojui 

teikiant informaciją ir  dalyvaujant skyriaus vedėjui: 

27.1. mokinys paliekamas kartoti vienų mokslo metų atitinkamos klasės ugdymo programos 

arba keliamas  į aukštesnę klasę Centro direktoriaus  įsakymu; 

         27.2. pagrindinio  ugdymo baigiamosios klasės mokinys, turintis bent vieno dalyko 

nepatenkinamą metinį įvertinimą, paliekamas kartoti ugdymo programos baigiamojoje klasėje. 

Nepageidaujantis kartoti visų tos klasės ugdymo programos dalykų programos gali Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytomis mokymosi formomis mokytis tų ugdymo 

programos atskirų dalykų, kurių metinis įvertinimas nepatenkinamas, ir atsiskaityti; 

         27.3. pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis patenkinamus visų 

šios programos ugdymo plano dalykų metinius įvertinimus, bet teisės aktų nustatyta tvarka 

nedalyvavęs mokymosi pasiekimų patikrinime be pateisinamos priežasties, nepaliekamas kartoti 

ugdymo programos pagrindinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje. Jis laikomas baigusiu 

pagrindinio ugdymo programą, bet neįgijusiu pagrindinio išsilavinimo ir turinčiu teisę kitais ar dar 

kitais metais dalyvauti mokymosi pasiekimų patikrinime. 

 28. Mokiniui, atleistam pagal gydytojo rekomendaciją nuo dalyko pamokų, pusmečių ar 

metinių įvertinimų stulpelyje rašoma „atl“. 

29. 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 ugdymosi pasiekimus.  

30. Naujai atvykusiam mokiniui, kuriam ankstesnėje mokykloje vadovaujantis ugdymo planu 

dalyko trimestrų ar pusmečio įvertinimas yra fiksuotas ne pažymiu, pusmečio ar metinis pažymys 

pagal dešimtbalę sistemą fiksuojamas iš Centre įrašytų pažymių, atsižvelgus į patenkinamą ar 

nepatenkinamą įvertinimą įrašu.   

31. Pasibaigus pusmečiui, mokslo metams klasių auklėtojai ir skyriaus vedėjas rengia 

mokinių ugdymo(-si) rezultatų analizes ir ataskaitas. Mokinių pažanga ir pasiekimai aptariami 

Mokytojų tarybos posėdžiuose, tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimuose, klasių valandėlių metu ne 

rečiau kaip kartą per pusmetį. 
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XI SKYRIUS 

5 JAUNIMO KLASĖS IR NAUJAI ATVYKUSIŲ MOKINIŲ VERTINIMAS 

ADAPTACINIU LAIKOTARPIU 

 

32. 5 klasės mokiniams gali būti skiriamas vieno mėnesio adaptacinis laikotarpis. Rugsėjo 

mėnesį šių mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais vertinami sistemingai galimus pokyčius 

dalyko mokytojui aptariant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), klasės auklėtoju. 

33. Naujai atvykusiems mokiniams taip pat gali būti skiriamas vieno mėnesio adaptacinis 

laikotarpis. Šių mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais vertinami ir aptariami dalyvaujant klasės 

auklėtojui, mokiniui ir vienam iš mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų). 

 

XII SKYRIUS 

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

34. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, mokomų pagal pagrindinio ugdymo 

programą (pritaikytą ar individualizuotą ugdymo programą) vertinami 10 balų sistema, atsižvelgiant 

į mokinio daromą pažangą ugdymo procese. 

35. Mokinių, mokomų pagal pritaikytas dalykų programas, vertinime remiamasi ne tik 

dalykinių, bet ir bendrųjų kompetencijų raiška, akcentuojant padarytą pažangą, pastangas 

ugdomojoje veikloje. 

36. Mokinių, mokomų pagal individualizuotą programą, žinios, gebėjimai ir įgūdžiai 

vertinami pagal sudarytos programos turinio įsisavinimo lygį, taikant 10 balų vertinimo sistemą. 

Siektina, kad šių mokinių pusmečio pažymiai būtų teigiami. Jei mokinys gauna labai gerus arba 

nepatenkinamus pažymius, reikia peržiūrėti programą (ji gali būti per lengva arba per sunki). 

Nepatenkinami pažymiai rašomi, jei matyti, kad mokinys turi potencialių galių, bet nesistengia. 

 

XIII SKYRIUS 

PRODUKTYVIOJO MOKYMO MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

37. Produktyviojo mokymosi mokytojas, bendradarbiaudamas su dalykų mokytojais ir 

praktinio mokymosi vadovais, koordinuoja mokinių pažangos ir mokymosi pasiekimų vertinimą. 

Mokinio mokymosi pasiekimus ir pažangą aprašo mokinio individualiame ugdymo plane. 

38. Praktinio mokymosi vadovas dalyvauja vertinimo procese, vertindamas mokinio veiklą ir 

pažangą praktinio mokymosi vietoje. 

39. Mokinio praktinio mokymosi ir praktinės veiklos patirtis apibendrinama ir fiksuojama e-

dienyne pagal Centro, produktyviojo mokymosi mokytojo, mokinio ir praktinio mokymosi vadovo 

susitarimus. 

40. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas ar kitas mokymosi pasiekimus įteisinantis 

dokumentas išduodamas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. 

 

XIV SKYRIUS 

 VERTINIMAS  UGDYMO PROCESE IR BAIGUS PROGRAMĄ SUAUGUSIŲJŲ   

SKYRIUJE 

 

          41. Suaugusiųjų pradinio ugdymo programoje mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais 

nevertinami.  Pažangai ir pasiekimams vertinti ugdymo procese taikomas formuojamasis ugdomasis 

(žodžiu ir raštu), diagnostinis ir apibendrinamasis vertinimas. 

          42. 1–4 klasių mokinių pasiekimai pusmečių, metų pabaigoje fiksuojami atitinkamose 

elektroninio dienyno skiltyse įrašant mokinio pasiektą mokymosi lygį (patenkinamas, pagrindinis, 

aukštesnysis) pagal pasiekimų požymius, aprašytus Bendrojoje programoje. 

          43.  Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“.  
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          44. 1–4 klasių mokinių dorinio ugdymo pasiekimai pusmečių, metų pabaigoje fiksuojami 

atitinkamose elektroninio dienyno skiltyse įrašant „p. p“ arba „n. p“ (padaryta arba nepadaryta 

pažanga). 

          45. Mokymosi pasiekimai pagrindinio ir vidurinio ugdymo programose fiksuojami įrašu arba 

balu, taikant 10 balų vertinimo sistemą: patenkinami įvertinimai yra 4–10 balų, „atleista“ („atl.“), 

„įskaityta“ („įsk.“). Nepatenkinami įvertinimai yra 1–3 balai, „neįskaityta“ (neįsk.). 

          46. Dešimtbalė vertinimo skalė pagrindiniame ir viduriniame ugdyme: 

 

Pasiekimų lygis Balai Trumpas apibūdinimas 

aukštesnysis 10 (dešimt) puikiai 

 9 (devyni) labai gerai 

pagrindinis 8 (aštuoni) gerai 

 7 (septyni) pakankamai gerai 

patenkinamas 5 (penki) patenkinamai 

 4 (keturi) pakankamai patenkinamai 

nepatenkinamas 3 (trys) nepatenkinamai 

 2 (du) blogai 

 1 (vienas) labai blogai 
5 pav. Vertinimo skalė pagrindiniame ir viduriniame ugdyme 

 

          47. Mokinių pasiekimai vertinami pažymiu (balais) mokantis šių dalykų: lietuvių kalbos ir 

literatūros, užsienio kalbos (anglų, rusų, vokiečių, prancūzų), istorijos, geografijos, matematikos, 

informacinių technologijų, biologijos, chemijos, fizikos, menų (dailė, muzika), gamtos ir žmogaus, 

technologijų. 

          48. Mokinių pasiekimai vertinami įskaita mokantis šių dalykų: dorinio ugdymo, pilietiškumo 

pagrindų, ekonomikos ir verslumo, pasirinktų pasirenkamųjų dalykų, pasirinktų dalykų modulių. 

          49. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas susideda iš dviejų pagrindinių dalių, kurios 

esmingai skiriasi pagal paskirtį ir tikslus: 

          49.1. vertinimo ugdymo procese (mokant ir mokantis); 

          49.2. vertinimo baigus kurso, modulio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas. 

 

XV SKYRIUS 

 VERTINIMAS UGDYMO PROCESE, MOKANTIS KASDIENIU MOKYMO PROCESO 

ORGANIZAVIMO BŪDU 

 

          50. Vertinimą ugdymo procese, mokantis kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

sudaro vienas kitą sąlygojantys vertinimo tipai: formuojamasis vertinimas, diagnostinis vertinimas, 

apibendrinamasis ir kaupiamasis. 

          50.1. Formuojamasis vertinimas padeda mokytojui ir mokiniui numatyti ugdymo(-si) kryptį 

bei veiksmus, patvirtinti daromą pažangą. Šio proceso metu mokytojas stebi mokinių mokymąsi, 

komentuoja, aptaria, skatina pačius mokinius vertinti savo mokymosi eigą. 

          50.2. Diagnostinis vertinimas skirtas išsiaiškinti, ar pasiekti mokymosi uždaviniai, kam ir 

kokia pagalba reikalinga, kokie tolesni mokymosi žingsniai. Diagnostinis vertinimas taikomas prieš 

pradedant naują kursą. 

          50.3. Apibendrinamasis vertinimas yra formalus. Jo rezultatai fiksuojami pažymiu arba 

įskaita. Apibendrinamojo vertinimo informacija naudojasi mokinys, rinkdamasis tolesnį mokymąsi, 

ir mokytojas, konsultuodamas mokinį dėl jo pasirinkimo. 

          50.4. Kaupiamieji taškai, kaupiamieji pažymiai rašomi mokytojo užrašuose ar kita pasirinkta 

forma už klasės ir namų darbus, mokinio pastangas, kitą mokytojo numatytą mokymosi veiklą ir 

pasiekimus.  

          51. Mokinių žinios per pusmetį vertinamos nustatyta tvarka: 
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51.1. jeigu dalykui mokyti skirta 1 pamoka per savaitę, mokinio žinios vertinamos ne mažiau 

kaip 3 pažymiais/įskaitomis; 

51.2. jeigu dalykui mokyti skirtos 2 pamokos per savaitę – įvertinama ne mažiau 4 

pažymiais/įskaitomis; 

51.3. jeigu dalykui mokyti skirta 3 pamokos per savaitę – įvertinama ne mažiau kaip 5 

pažymiais/įskaitomis. 

52. Įvertinimai mokiniui turi būti aiškūs ir suprantami, turi atskleisti teigiamą mokymosi  

patirtį, skatinti tobulėti, stiprinti mokymosi motyvaciją.  

          53. Kontrolinio darbo skyrimo bei vertinimo ir įsivertinimo tvarka: 

          53.1. Kontrolinis darbas skiriamas baigus didesnės apimties temą. 

          53.2. Mokiniams per dieną skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. 

          53.3. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę, su mokiniais 

aptariama kontrolinio darbo struktūra, jo tikslai, vertinimo kriterijai. 

          53.4. Mokytojai kontrolinius darbus derina tarpusavyje. Dėl svarbių priežasčių mokytojai, 

suderinę su mokiniais, turi teisę kontrolinio darbo laiką keisti. 

          53.5.  Paskutinę dieną prieš mokinių atostogas ir pirmą dieną po mokinių atostogų kontrolinis 

darbas neorganizuojamas. 

          53.6. Mokytojai kontrolinių darbų rezultatus mokiniams pristato ne vėliau kaip po 2 savaičių. 

Su kiekvienu mokiniu individualiai aptaria jo sunkumus ir galimybes, numato tolesnį mokymą(si). 

          53.7. Mokinys, dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių nedalyvavęs kontroliniame darbe, turi teisę 

atsiskaityti sutartu su mokytoju laiku, bet ne vėliau kaip iki pusmečio pabaigos. 

          54. Savarankiškas darbas – darbas raštu, kurio trukmė pamokoje nereglamentuojama. 

Savarankiško darbo tikslas – sužinoti, kaip mokinys geba pritaikyti įgytas žinias individualiai. 

          54.1. Savarankiško darbo metu mokiniai atlieka mokytojo pateiktas užduotis iš jau išmoktų ar 

naujai išdėstytų temų. 

          54.2. Patikrinti ir įvertinti savarankiški darbai turi būti grąžinami kitą pamoką. 

          54.3. Savarankiško darbo įvertinimas įrašomas į dienyną. 

          55. Laboratoriniai-praktiniai darbai ugdo mokinių praktinius gebėjimus: teorinės žinios 

pritaikomos praktiškai. Paprastai visi klasės mokiniai atlieka tą patį darbą su vienodais prietaisais. 

Mokinys, naudodamasis duotomis priemonėmis, turi išspręsti iškeltą problemą (išmatuoti, 

apskaičiuoti, įvertinti, palyginti, sisteminti, braižyti brėžinius, formuluoti išvadas). 

          56. Mokytojai gali neskirti namų darbų. 

          57. Jei mokytojai skiria namų darbus, tai jie turi būti tikslingi, įtvirtinantys pamokoje įgytas 

žinias, gebėjimus, ugdantys mokinių kritinį mąstymą, kūrybiškumą. Namų darbai diferencijuojami 

atsižvelgiant į tai, kiek mokiniai išmoko pamokoje, kokie yra jų mokymosi poreikiai, interesai, 

gebėjimai, pažanga. 

          58. Mokytojai su mokiniais susitaria dėl namų darbų skyrimo apimties, užduočių pobūdžio, 

atsiskaitymo laiko, jų vertinimo. 

          59. Mokytojai konkrečiai, aiškiai užpildo namų darbų užduotis e-dienyne nurodydami, ką 

mokiniai turi atlikti. 

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

          61. Namų darbai atostogoms yra neskiriami. 

 

 

XVI SKYRIUS 

VERTINIMAS UGDYMO PROCESE, MOKANTIS NEAKIVAIZDINIU UGDYMO 

PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU 

 

          62. Vertinimas ugdymo procese, mokantis neakivaizdiniu ugdymo proceso organizavimo 

būdu: 

          62.1. Neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu besimokančiųjų mokinių 

pasiekimai vertinami pusmečiais. 
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          62.2. Neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu besimokantieji laiko visų savo 

individualaus ugdymo plano dalykų įskaitas: 

          62.2.1. įskaitų skaičius yra toks, kiek pamokų per savaitę skiriama mokytis dalykui, tačiau 

įskaitų per mokslo metus negali būti mažiau negu dvi, jei ugdymo procesas organizuojamas 

pusmečiais. (Besimokantiems pagal išplėstinį dalyko programos kursą (išskyrus užsienio kalbas) 

įskaitų negali būti mažiau kaip aštuonios per dvejus metus); 

          62.2.2. įskaitų užduotis tvirtina direktorius; 

          62.2.3. įskaitos vertinamos pažymiu. Pusmečio įvertinimas vedamas iš įskaitų pažymio(-ių); 

          62.2.4. apie įskaitą mokiniai informuojami pusmečio pradžioje. Mokiniams turi būti aišku, ką 

jie turi mokėti ir kaip bus vertinami. 

          62.3. Mokiniams per dieną rekomenduojama skirti ne daugiau kaip vieną įskaitą. 

          62.4. Mokinys, dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių nedalyvavęs įskaitoje, turi teisę atsiskaityti 

sutartu su mokytoju laiku iki pusmečio pabaigos. 

 

 

XVII SKYRIUS 

 VERTINIMAS BAIGUS PROGRAMĄ 

 

          63. Mokinio mokymosi pasiekimai ugdymo laikotarpio pabaigoje apibendrinami ir vertinimo 

rezultatas fiksuojamas pažymiu arba įskaita: 

          63.1. pusmečių ir metinis įvertinimai e-dienyne fiksuojami pažymiais arba rašoma „įskaityta“ 

(„įsk.“), „neįskaityta“ („neįsk.“), „atleista“ („atl.“). ,,Neįskaityta” rašoma jei mokinys per pusmetį 

neatsiskaitė iš dalyko programos; 

          63.2. pusmečio pažymiai išvedami iš to pusmečio pažymių (įskaitų) vidurkio (pvz., 6,5 – 7; 

6,4 – 6).  

          64. Jeigu mokinys per visą ugdymo laikotarpį (pusmetį) neatliko visų vertinimo užduočių be 

pateisinamos priežasties, nepademonstravo pasiekimų, numatytų pagrindinio ar vidurinio ugdymo 

bendrosiose programose, mokinio dalyko pusmečio pasiekimai prilyginami žemiausiam 10 balų 

sistemos įvertinimui ,,labai blogai“ (1 vienetui). 

          65. Metinis įvertinimas išvedamas iš I, II pusmečių  pažymių, skaičiuojant jų aritmetinį 

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

dalyko metinis įvertinimas – 7). 

          66. 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“. 

          67. Jei mokinys atvyksta iš kitos mokymo įstaigos: 

          67.1. kuratoriui pateikia pažymą apie mokymosi pasiekimus; 

          67.2. kuratorius informuoja mokytojus apie gautus mokinio įvertinimus; 

          67.3. pusmečio įvertinimas vedamas iš ankstesnės mokymo įstaigos pažymių vidurkio ir 

Centre gautų pažymių.  

          67.4. mokinio, sugrįžusio iš sanatorijos ar gydymo įstaigos, atvykusio tęsti mokslo iš kitos 

mokyklos, gauti įvertinimai į klasės dienyną neperkeliami. Dalykų mokytojai pusmečių, metinius 

įvertinimus išveda iš šioje mokykloje bei sanatorijoje, ilgalaikio gydymo įstaigos ar kitoje 

mokykloje gautų įvertinimų, nurodytų gautoje pažymoje. Pažyma laikoma mokinio asmens byloje. 

          68. Mokiniui, turinčiam nepatenkinamą dalyko metinį įvertinimą, skiriamas papildomas 

darbas: 

          68.1. mokiniui papildomų darbų užduotis parengia dalyką mokęs mokytojas;  

          68.2. kuratorius kitą dieną po sprendimo dėl papildomų darbų skyrimo priėmimo informuoja 

nepilnamečio mokinio metų tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokiniui skirtus atitinkamo dalyko 

papildomus darbus, trukmę, atsiskaitymo tvarką;  

          68.3. mokinio, besimokančio pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, papildomo 

darbo apskaita elektroniniame dienyne fiksuojama taip pat, kaip ir pamokų apskaita: jei mokytojas  
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mokinį konsultavo, įrašomas konsultacijų turinys; jei mokinys mokėsi savarankiškai, be mokytojo 

pagalbos (konsultacijų) ir nurodytą dieną parodė žinias bei gebėjimus ir atsiskaitė už papildomą 

darbą, elektroniniame dienyne įrašoma: „Mokinys pasiruošė savarankiškai“;  

          68.4. mokiniui, be pateisinamos priežasties neatvykus nustatytu atsiskaitymo laiku, 

paliekamas jo turėtas dalyko nepatenkinamas metinis įvertinimas;  

          68.5. mokinio papildomų darbų įvertinimas (patenkinamas ar nepatenkinamas) įrašomas į 

elektroninį dienyną ir laikomas galutiniu įvertinimu.  

          69. Vertinant sukauptos informacijos fiksavimas ir aptarimas: 

          69.1. Mokinių pažanga ir pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne; 

          69.2. Rengiamos mokinių ugdymo rezultatų ataskaitos, kurias Skyriaus vedėjas pristato 

Mokytojų tarybos posėdyje. Priimami sprendimai dėl ugdymo turinio, mokymo metodų ir 

strategijų, mokymosi užduočių, šaltinių tinkamumo, išteklių panaudojimo veiksmingumo, ugdymo 

tikslų realumo. 

 

XVIII SKYRIUS 

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

           70. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas – tai dokumentas, kuriuo 

vadovaujasi visi Centro mokytojai, mokiniai, administracija. 

           71. Aprašas bendru Centro bendruomenės narių sutarimu esant reikalui gali būti 

koreguojamas ir tobulinamas. 

 

__________________ 


