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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos (toliau – progimnazija) mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis 2015 m. gruodžio 

21 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1309 patvirtintu Pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, 2008 m. rugpjūčio 26 d. Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-2433 patvirtintomis Pradinio ir pagrindinio ugdymo 

bendrosiomis programomis bei Pradinio ir pagrindinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo 

planais. 

2. Apraše aptariama progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tikslai, 

principai, paskirtis, planavimas, vertinimo fiksavimas, vertinimo informacijos analizė, ugdomos 

kompetencijos ir jų vertinimas, informavimas apie mokinių vertinimą, pažangą ir pasiekimus.    

3. Apraše numatytas mokinių ugdymo(si) rezultatų vertinimas, mokinių brandos ir  

bendrųjų kompetencijų ugdymo (įsi)vertinimas Mokinio ūgties dienoraštyje (3–8 kl. mokinių) ir 

Asmeninės ūgties įsivertinimo lapuose (1–2 kl. mokinių).  

4. Apraše vartojamos sąvokos: 

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

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

4.2. Mokymas – mokinio ir mokytojo sąveika, aplinkybės, skatinančios mokinį kurti savo 

žinojimą bei patirtį, aktyviai ieškoti ir autentiškai perprasti informaciją, patirti pažangą, siekiant 

atrasti asmeninę prasmę.  

4.3. Mokymasis – aktyvus supratimo, reikšmių, patirčių ir prasmių konstravimo procesas, jau 

įgytų ir naujų žinių bei patirties siejimas, aiškiai suvokiant mokymosi tikslą ir į jį orientuojantis, 

planuojant, veikiant, vertinant ir reflektuojant mokymo(si) procesą, pažangą ir pasiekimus. 

4.4. Savivaldis mokymasis – mokymasis, per kurį asmuo savo iniciatyva išsiaiškina 

mokymosi poreikius, keliasi tikslus, planuojasi mokymąsi, susikuria ar pasirenka mokymosi aplinką 

bei priemones, sau tinkamas mokymosi strategijas, įsivertina pasiekimus ir pažangą. 

4.5. Individualios pažangos (idiografinis) vertinimas – vertinimas, kai lyginami  dabartinai 

mokinio pasiekimai su ankstesniaisiais, stebima ir vertinama mokinio daroma pažanga. 

4.6. Vertinimo kriterijai – Bendrųjų programų reikalavimus atitinkantys, ilgalaikiuose 

dalykų planuose mokytojų numatyti vertinimo požymiai, matai, pagrindai.  

4.7. Įsivertinimas (refleksija) – paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos 

stebėjimas, vertinimas ir apmąstymas, nusimatant tolesnius mokymosi žingsnius. 

4.8. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas – kriterijais grįstas ugdymosi ir mokymosi 

stebėjimas ir grįžtamasis ryšys, informacijos apie mokymosi procesus ir rezultatus rinkimas ir 

kaupimas, interpretavimas ir naudojimas mokymo ir mokymosi kokybei užtikrinti. 

4.9. Formuojamasis (neformalusis) ugdomasis (palaikantis) vertinimas – ugdymo(si) 

procese teikiamas abipusis atsakas, grįžtamasis ryšys, pagrįstas stebėjimų duomenimis, padedantis 



mokiniui gerinti mokymą(si), nukreipiantis, ką dar reikia išmokti, leidžiantis mokytojui pritaikyti 

mokymą, siekiant kuo geresnių rezultatų.  

4.10. Diagnostinis (formalusis) vertinimas – vertinimas, kuriuo išsiaiškinami mokinio 

pasiekimai tam tikru mokymosi metu, baigus temą, skyrių, kurso dalį, padaryta pažanga, 

numatomos tolesnio mokymosi galimybės, pagalba sunkumams įveikti. Diagnostinis vertinimas 

atliekamas mokslo metų pradžioje ir pabaigoje, norint nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą 

pažangą, numatyti tolesnio mokymosi galimybes. Atsižvelgiant į vertinimo tikslą, gali būti taikomi 

įvairūs diagnostinio vertinimo būdai: projektiniai, kontroliniai darbai, testai ir kt.  

4.11. Apibendrinamasis (formalusis) sumuojamasis vertinimas – formaliai patvirtinti 

(išmatuoti) mokinio ugdymosi rezultatai, baigus programą, kursą ar kitą mokymosi etapą.  

4.12. Formalusis vertinimas – vertinimas, kai skiriamos tam tikros užduotys, numatomas 

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

pažymiu. 

4.13. Neformalusis vertinimas – vertinimas, kuris vyksta nuolat pamokoje, ugdomojoje 

veikloje: stebint, susidarant nuomonę, kalbantis, diskutuojant. Įvertinimas neužrašomas arba 

fiksuojamas mokytojo pasirinkta forma (ženklais, simboliais, individualiomis pastabomis ir kt). 

4.14. Kaupiamasis vertinimas – tai informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir 

pasiekimus kaupimas ir įvertinimus fiksuojant ženklais, simboliais, individualiomis pastabomis ir 

kt.  

4.15. Mokinio ūgtis – mokinio asmenybinė branda (savivoka, savivertė), individualias 

galimybes atitinkantys mokymosi pasiekimai (bendrieji ir dalykiniai) ir nuolatinė mokymosi 

pažanga (per tam tikrą laiką pasiektas lygis, atsižvelgiant į mokymosi startą bei asmenines raidos 

galimybes, mokiniui optimalų tempą).  

4.16. Signalinis trimestro įvertinimas – likus dviem savaitėms iki trimestro pabaigos iš 

esamų pažymių, elektroniniame dienyne suformuotas mokomųjų dalykų aritmetinis pažymių 

vidurkis, leidžiantis mokiniui įsivertinti esamą situaciją. Lentelė pateikiama klasės vadovo mokinio 

tėvams (globėjams) pasirašyti. 

4.17. Savarankiškas darbas – vienos, logiškai užbaigtos, temos žinių, gebėjimų taikymo 

tikrinimas, trunkantis iki 20 min., apie kurio organizavimą iš anksto susitariama su mokiniais iki 

savarankiško darbo vykdymo. Jo tikslas – diagnozuoti mokinio padarytą pažangą, numatyti tolesnio 

mokymosi galimybes, pagalbą sunkumams įveikti. Šiuo mokinių žinių, gebėjimų patikrinimo 

įvertinimu siekiama kaupti vertinimo duomenis.   

4.18. Kontrolinis darbas – programos, kurso, skyriaus ar skyriaus dalies žinių, gebėjimų, 

įgūdžių parodymas arba mokinių žinias, gebėjimus, įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas 

pažymiu darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 45 minutės.  

 

II SKYRIUS 

VERTINIMO TIKSLAI, PRINCIPAI, PASKIRTIS 
 

5. Mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tikslai: 

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

ugdymosi poreikius ir kartu su mokiniu bei jo tėvais (globėjais) 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 ugdymo programą, rezultatus. 

6. Vertinimo principai: 

6.1. tikslingumas – vertinimo metodai atitinka mokymosi turinį; 



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

vertinimo kriterijai; 

6.3. objektyvumas – siekiama kuo didesnio vertinimo nešališkumo, patikimumo; 

6.4. informatyvumas – vertinimo informacija aiški, išsami, savalaikė, nurodoma tai, ką 

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

6.5. aiškumas – vertinimas grindžiamas aiškias, mokiniams suprantamais kriterijais. 

Mokytojas vertinimo kriterijus aptaria su mokiniais mokslo metų pradžioje ir pagal poreikį, 

pradėdamas naują skyrių, temą ar pan.). 

7. Vertinimo paskirtis: 

7.1. mokinio pasitikėjimo savimi stiprinimas, mokytis padedantis vertinimas ir mokinio ūgties 

skatinimas; 

7.2. personalizuoto, savivaldžio mokymosi ir jo (įsi)vertinimo puoselėjimas; 

7.3. formuojamojo vertinimo –  ugdymuisi padedančio, grįžtamąjį ryšį ir pagalbą mokiniui 

teikiančio vertinimo ugdymo(si) procese stiprinimas;  

7.4. mokinio bendrųjų kompetencijų ugdymas, vertinimas formaliojo ir neformaliojo švietimo 

bei savaiminio ugdymosi veiklose; 

7.5. mokinio ūgties (įsi)vertinimo, kuriame aktyviai dalyvauja mokinys, mokytojai, mokinio 

tėvai (globėjai), kiti mokinį ugdantys su juo veikiantys asmenys, organizavimas; 

7.6. mokiniui, mokytojui, mokinio tėvams (globėjams) suteikia informaciją apie vaiko 

mokymąsi ir padeda koreguoti mokymąsi.   

 

III SKYRIUS 

VERTINIMO PLANAVIMAS 

 

8. Vertinimą, atsižvelgdamas į susitarimus progimnazijoje, planuoja mokytojai ir aptaria jį su 

mokiniais: 

8.1. ilgalaikiuose dalykų planuose planuoja diagnostinį, apibendrinamąjį vertinimą, numato 

mokinių pasiekimų lygmenis;  

8.2. formuojamąjį vertinimą planuoja pamokoje.  

9. Esant būtinybei, vertinimas peržiūrimas ir keičiamas atsižvelgiant į mokinių mokymosi 

rezultatus, tempą, kitus jų poreikius. 

10. Metodinėse grupėse aptariama ir suderinama dalykų, dalykų sričių vertinimas, 

atsižvelgiant į mokinių amžiaus grupes ar mokymosi pakopas. 

11. Mokytojai Mokytojų dalykininkų metodinėje grupėje susitaria ir priima sprendimus dėl 

kaupiamojo vertinimo, kaupiamųjų balų konvertavimo į pažymius.   

12. Organizuojant pirmos klasės mokinių ugdomąjį procesą, atsižvelgiama į priešmokyklinio 

ugdymo pedagogo parengtas rekomendacijas apie vaiko pasiekimus. 

13. Numatant mokinių, pradedančių mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, pažangos 

ir pasiekimų vertinimą, atsižvelgiama į mokytojo Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir 

pažangos vertinimo apraše pateiktą informaciją. 

14. Mokytojai, pradėdami naują skyrių, temą, su mokiniais aptaria tikslus, uždavinius, darbo 

metodus, vertinimo kriterijus.  

15. Pirmosiomis rugsėjo dienomis klasės vadovai supažindina mokinius su Aprašo 

nuostatomis, dalyko mokytojai – su konkretaus mokomojo dalyko vertinimo sistema. 

Supažindinimas fiksuojamas elektroniniame dienyne. Aprašas mokslo metų pradžioje talpinamas 

mokyklos svetainėj; klasių vadovai su Aprašu supažindina mokinių tėvus (globėjus) tėvų 

susirinkimuose, informuojant TAMO dienyne. 

16. Individualus vertinimas, priėmus sprendimus Vaiko gerovės komisijoje, numatomas 

ugdant specialiųjų poreikių mokinius. 



17. Kabinetuose mokiniams pateikiama informacija apie taikomą dalyko vertinimą, vertinimo 

kriterijus, kaupiamąjį vertinimą ir jo konvertavimą į pažymį, gebėjimų vertinimą Mokinio ūgties 

dienoraštyje, Asmeninės ūgties įsivertinimo lapuose. 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO FIKSAVIMAS. VERTINIMO INFORMACIJOS ANALIZĖ 

 

18. Mokinių žinios, gebėjimai, pažanga progimnazijoje vertinama pagal Bendrųjų programų 

reikalavimus, Aprašą. 

19. Kognityvinių gebėjimų vertinimas (diagnostinio vertinimo užduotys, kontroliniai ir kiti 

vertinimo darbai) vykdomas, taikant mokiniams iš anksto žinomus, su jais aptartus kriterijus, ir 

apima tris dėmenis: 

19.1. 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;  

19.2. 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; 

19.3. 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. 

19.4. organizuodami mokinių atsiskaitomuosius (įskaitinius) darbus, mokytojai sudaro 

užduotis naudodamiesi tikslų taksonomija ir naudoja šešių pažintinių lygmenų klausimus: 

19.4.1. žinojimas tikrinamas klausimais, kuriais siekiama patikrinti faktų, duomenų ir kt. 

įsiminimą, prisiminimą; 

19.4.2. supratimas tikrinamas klausimais, kuriais siekiama patikrinti faktų ir sąvokų sąsajas; 

19.4.3. pritaikymas tikrinamas užduotimis, kuriomis siekiama patikrinti, kaip mokinys geba 

pasinaudoti suvokta informacija ir procedūromis; 

19.4.4. analizė tikrinama užduotimis, kuriomis siekiama patikrinti, kaip mokinys geba idėją 

suskaidyti į atskiras dalis;  

19.4.5. sintezė tikrinama užduotimis, kuriomis siekiama patikrinti, kaip mokinys geba dalis, 

faktus, reiškinius sujungti į naują visumą;  

19.4.6. įvertinimas tikrinamas užduotimis, kuriomis siekiama patikrinti, kaip mokinys geba 

suprasti metodų vertę duotam tikslui.  

20. Mokinių ugdymo pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne, sąsiuviniuose įrašomi 

trumpi komentarai. Pradinio ugdymo pakopoje, vertinant mokinius, nenaudojami pažymių pakaitai 

(raidės, ženklai, simboliai, ir pan.). 
21. 1–2 klasių mokinių kompetencijos vertinamos ir įsivertinamos Asmeninės ūgties 

įsivertinimo lapuose, 3–8 klasių mokinių pažanga – Mokinio ūgties dienoraštyje 
22. Diagnostinio ir apibendrinamojo vertinimo informacija apie mokymosi pasiekimus 

(kontrolinių darbų, testų ir kitų užduočių atlikimą) elektroniniame dienyne įrašomas įvertinimas ir, 
prireikus, komentaras.  

23. Pusmečio, metų pabaigoje apibendrinus pradinio ugdymo pakopoje besimokančių 
mokinių pasiekimus, pagal Bendrojoje programoje aprašytus mokinių pasiekimų lygius požymius, 
mokymosi lygis be sutrumpinimų įrašomas: atitinkamose elektroninio dienyno ir pasiekimų 
apskaitos suvestinės skiltyse. 

24. Adaptacinio periodo metu 5 klasių (rugsėjo mėn.) ir/ar naujai atvykusiems į mokyklą 

mokiniams pirmą mokymosi mėnesį nerašomi neigiami pažymiai.  



25. Mokinių pasiekimų nepatenkinamais įvertinimais laikomi 1–3 balų įvertinimai.  

26. Pasiekimų, vertinamų 10 balų sistema, reikšmė: aukštesnysis lygis – 10–9, pagrindinis – 

8–6, patenkinamas – 5–4,  nepasiektas patenkinamas – 3–1. 

27. Mokinių mokymosi pasiekimai vertinami sistemingai. Per trimestrą mokinys turi būti 

įvertintas ne mažiau kaip: 

27.1. jei dalykui mokyti skirta 1–2 pamokos per savaitę, įvertinama atitinkamai 3–4 

pažymiais; 

27.2. jei dalykui mokyti skirta 3–4 pamokos per savaitę, įvertinama atitinkamai 4–5 

pažymiais; 

27.3. jei dalykui mokyti skirta 5 ar daugiau pamokų per savaitę, įvertinama atitinkamai 6–7 

pažymiais.  

27.4. reikalavimai, išvardinti 26.1–26.3. p., galioja ir pažymiais nevertinamų mokomųjų 

dalykų vertinimui įskaitomis. Per trimestrą, pusmetį mokinys turi atlikti reikiamą kiekį 

atsiskaitomųjų įskaitinių darbų, kaip nurodyta minėtuose papunkčiuose. 

28. Mokinių pasiekimai pažymiu nevertinami mokantis dorinio ugdymo (tikyba ir etika), 

žmogaus saugos dalykų pamokose. Pasiekimams fiksuoti įrašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“.  

29. Mokinių atsiskaitomųjų darbų formos, už kurias rašomas pažymys: 

29.1. kontrolinis darbas; 

29.2. projekto įgyvendinimas; 

29.3. laboratorinis, praktinis darbas; 

29.4. atsiskaitymas žodžiu; 

29.5. kaupiamasis vertinimas.  

30. Mokinių mokymosi darbų formos, už kurias rašomas kaupiamasis vertinimas: 

30.1. minimalios apklausos raštu; 

30.2. apklausos žodžiu; 

30.3. praktinės užduotys; 

30.4. namų darbų vertinimas; 

30.5. savo noru atliktas darbas; 

30.6. savarankiški darbai. 

31. Surinktas kaupiamasis vertinimas konvertuojamas į pažymį ir į elektroninį dienyną 

pažymys įrašomas per trimestrą:  

31.1. jei dalykui mokyti skirta 1–3 pamokos per savaitę, parašoma ne daugiau kaip 2 

kaupiamieji pažymiai; 

31.2. jei dalykui mokyti skirta 4–5 pamokos per savaitę, parašoma ne daugiau kaip 3 

kaupiamieji pažymiai. 
32. Pradinių klasių mokinių dorinio ugdymo pasiekimai fiksuojami, atitinkamose elektroninio 

dienyno ir pasiekimų apskaitos suvestinės skiltyse, įrašant padarytą arba nepadarytą pažangą: „p. p“ 
arba „n. p“.  

33. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo 
individualizuotą programą, bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta 
arba nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamose elektroninio dienyno ir pasiekimų apskaitos 
suvestinės skiltyse, įrašant „p. p.“ arba „n. p.“ 

34. Baigus pradinio ugdymo programą yra rengiamas pradinio ugdymo programos baigimo 
pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas (2 priedas), kuris saugomas mokinio asmens byloje. 

35. Trimestrų, pusmečių ir metiniai mokinių įvertinimai fiksuojami klasės pažangumo 

apskaitos suvestinėse.  

36. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros 

pamokoje fiksuojami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“. 

37. Mokiniui, per trimestrą, pusmetį praleidusiam 50 proc. (ir daugiau) dalyko pamokų, 

sudaromos sąlygos pagal Vaiko gerovės komisijoje parengtą ir suderintą su mokiniu ir jo tėvais 



(globėjais) pedagoginės pagalbos planą atsiskaityti už privalomojo dalyko programą ar programos 

dalį. Neatsiskaičius mokinys neatestuojamas, įrašoma „neįskaityta“, „neatestuota“.   

38. Kriterijus vertinimui ugdymo(si) procese, vadovaudamiesi Bendrosiomis programomis, 

planuoja mokytojai.  

39. Kontrolinius darbus mokytojai planuoja iš anksto, atsižvelgdami į išmoktą dalyko 

mokymosi skyrių, ciklą ir pan. Kontrolinių darbų grafikas ateinančiam mėnesiui sudaromas iki 

einamojo mėnesio paskutinės dienos ir skelbiamas mokytojams ir mokiniams. Per vieną dieną 

mokiniams gali būti organizuojamas vienas kontrolinis darbas.     

40. Apie kontrolinio darbo rezultatus mokiniai informuojami per 7 dienas po kontrolinio 

darbo: 

40.1. jeigu 50 proc. mokinių už jį gavo nepatenkinamą įvertinimą, būtina perrašyti; 

40.2. jei mokinys dėl pateisinamų priežasčių (pateikė gydytojų pažymą ar tėvų (globėjų) 

paaiškinimą) nedalyvavo pamokoje, kurios metu buvo atsikaitoma, mokytojas ir mokinys susitaria 

dėl atsiskaitymo datos; 

40.3. jei mokinys be pateisinamų priežasčių nedalyvavo pamokoje, kurioje buvo atsiskaitoma, 

mokytojas nurodo datą iki kada mokinys privalo atsiskaityti;  

40.4. jei mokinys du kartus iš eilės gauna neigiamą įvertinimą už atsiskaitomąjį darbą, jam 

rekomenduojama lankyti dalyko konsultacijas ar pailgintos dienos grupę, informuojant apie tai  

mokinio tėvus (globėjus).    

41. Apie mokinių mokymosi pasiekimus tėvai (globėjai) informuojami reguliariai: 

41.1. vertinimo informacija apie pradinio ir pagrindinio ugdymo mokinių pažangą ir 

pasiekimus tėvams teikiama elektroniniame dienyne kiekvieną darbo dieną iki 17.00 val.; 

41.2. tėvus (globėjus), neturinčius galimybių naudotis internetu, klasės vadovas informuoja 

apie vaiko mokymąsi išrašais iš elektroninio dienyno ne rečiau kaip kartą per mėnesį; 

41.3. 1–8 klasių vadovai ne mažiau kaip 2 kartus per mokslo metus organizuoja tėvų 

susirinkimus ar individualius pokalbius, esant reikalui, kviečia į juos mokomųjų dalykų mokytojus, 

pagalbos mokiniui pedagogus, progimnazijos vadovus; 

41.4. kitos tėvų (globėjų) informavimo apie mokinių pasiekimus formos yra: tėvų švietimas, 

susirinkimai, individualūs pokalbiai su mokiniu ir jo tėvais (globėjais), atvirų durų dienos, 

susirašinėjimas, lankymasis namuose, anketiniai tyrimai ir kt.; 

41.5. esant ypatingiems atvejams, tėvus (globėjus) kuo skubiau informuoja klasės vadovas, 

dalyko mokytojas ar mokyklos vadovai telefonu, elektroniniu paštu. 

42. Duomenys apie mokinių pasiekimus, gauti, atliekant diagnostinius, apibendrinamuosius 

testus, panaudojami, informuojant tėvus (globėjus) ir visuomenę apie bendrojo ugdymo kokybę ir 

rezultatus, rengiant formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, kuriant mokymo(si) medžiagą, 

apsirūpinant mokymo priemonėmis, tobulinant mokytojų kvalifikaciją. 

43. Pusmečių, trimestrų vertinimas: 

43.1. trimestro pažymiai vedami iš to trimestro visų pažymių aritmetinio vidurkio (4,5–5; 4,4 

– 4); 

43.2. metinis pažymys išvedamas iš visų per mokslo metus gautų pažymių vidurkio, jį 

apvalinant mokinio naudai; 

43.3. dėl 1–4 kl. mokinių metinio įvertinimo, jei skiriasi mokinio pusmečių įvertinimo 

lygmenys, sprendžia mokytojas. 

44. Ugdymo procese vyrauja mokytis padedantis vertinimas: 

44.1. mokytojas nuolat stebi mokinių mokymąsi ir jiems laiku suteikia konkrečią, 

individualizuotą grįžtamąją informaciją apie jų pažangą ir pasiekimus, parodo sėkmę ir spragas, 

padeda siekti daugiau pamokose, konsultacijoje, pailgintos darbo dienos grupėje; 

44.2. remdamasis vertinimo informacija, mokytojas suteikia pagalbą tiems mokiniams, 

kuriems jos reikia, pritaiko ugdymo turinį turintiems specifinių ugdymosi poreikių (gabiesiems, 

specialiųjų poreikių ir kt.) mokiniams; 



44.3. mokiniai mokomi vertinti ir įsivertinti, atsižvelgiant į pasiektus rezultatus kelti tolesnio 

mokymosi tikslus; 

44.4. remdamasis vertinimo informacija, mokytojas informuoja mokinių tėvus (globėjus), 

kitus mokytojus apie mokinio pasiekimus, jo mokymąsi, reikalingą konkrečią pagalbą; 

44.5. naudodamasis vertinimo informacija mokytojas rengia ir/ar koreguoja tolesnio ugdymo 

planą, aptaria juos su kolegomis, mokinių tėvais (globėjais). 

45. Formuojamasis (proceso) vertinimas nuolatos vykdomas pamokoje ir yra esminis įrankis 

mokant ir mokantis. Formuojamasis vertinimas turi padėti mokiniui mokytis. Vertinimo 

(pripažinimo) ir įsivertinimo metodai bei procedūros, vertinami ir įsivertinami ugdymosi rezultatai, 

vertinimo informacija turi atitikti ugdymo programose keliamus ugdymosi tikslus ir numatytus 

rezultatus: 

45.1. formuojamojo vertinimo sėkmė priklauso nuo mokytojo ir mokinių bendradarbiavimo – 

išsiaiškinimo pamokos uždavinių, vertinimo kriterijų, mokymosi spragų, menkiausių mokinio 

pasiekimų ir pažangos pastebėjimo. 

46. Pagrindiniai formuojamojo vertinimo tipai yra:  

46.1. mokinio stebėjimas – stebėjimo metu užsirašoma reikalinga informacija; 

46.2. fiksavimas – sistemiškas mokinio pradinio lygmens ir pažangos fiksavimas;  

46.3. atlikto darbo įvertinimas – užduotys, kurias atlieka mokiniai, kad parodytų, jog supranta, 

įgijo įgūdį; 

46.4. aplankai – sistemiškas būdas rinkti mokinio darbus, taip padedant mokytojui ir mokiniui 

stebėti pastarojo pažangą. Aplanke kaupiami įvairūs mokino darbai: atliktos namų darbų, 

kontrolinių darbų, testų užduotys. Progimnazijoje aplankai naudojami priėmus atskirą susitarimą.   
46.5. Asmeninės ūgties įsivertinimo lapai (1–2 kl. mokiniams), Mokinio ūgties dienoraštyje 

(3–8 klasių mokiniams) – reguliarus mokinio ugdymosi (įsi)vertinimas, padedantis stebėti, planuoti 
savo ugdymąsi. 

47. Grįžtamoji informacija – mokyto mokiniui žodžiu ar raštu patekta informaciją apie 

mokymąsi. Ji turi būti išsami, aiški, savalaikė, nurodomos stipriosios ir silpnosios puses, 

veiksmingai siūloma, ką reikia tobulinti, mokinys nelyginamas su kitais.  

48. Mokytojai pamokoje fiksuoja formuojamojo vertinimo apie mokinį duomenis, 

informaciją: 

48.1. mokinių darbuose, sąsiuviniuose; 

48.2. Asmeninės ūgties įsivertinimo lapuose (1–2 kl. mokiniams), Mokinio ūgties 

dienoraštyje (3–8 klasių mokiniams); 

48.3. mokytojo užrašuose; 

48.4. elektroniniame dienyte TAMO; 

48.5. individualiuose mokymo planuose. 

49. Vertinimo informacijos analizė.  

49.1. mokinių pasiekimai ir individuali pažanga aptariama klasės valandėlės metu kiekvieną 

mėnesį; 

49.2. metodinėse grupėse mokytojai analizuoja individualią mokinių pažangą ir pasiekimus, 

standartizuotų testų rezultatus, planuoja ugdymą; 

49.3. direktoriaus pavaduotoja ugdymui, remdamasi klasės vadovų pateiktomis klasės 

mokinių mokymosi rezultatų ataskaitomis, rengia mokinių mokymosi rezultatų, trimestrų 

suvestines, teikia siūlymus dėl ugdymo proceso koregavimo. 

49.4. mokiniai paskutinę trimestro, pusmečio (mokslo metų) pamoką analizuoja mokymąsi, 

padarytą pažangą, su mokytoju aptaria sėkmes ir nesėkmes, planuoja tolesnį mokymąsi; 

49.5. mokytojai apibendrina informaciją apie mokinio, grupės ar klasės pasiekimus bei 

padarytą pažangą ir, jei tai reikalinga, koreguoja ugdymo procesą; 



49.6. metodinėse grupėse mokytojai analizuoja mokinių mokymosi pasiekimų rezultatus. 

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

išteklių panaudojimo veiksmingumo, ugdymo tikslų. 

 

V SKYRIUS 

KOMPETENCIJŲ UGDYMAS IR JŲ VERTINIMAS. UGDYMOSI REZULTATAI 

 

50. Svarbiausi mokinių ugdymo(si) pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programas rezultatai – optimali asmenybės branda, kaip mokinio įgytų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų visuma. Šie integralūs ugdymo(si) rezultatai santykinai skirstomi į šias 

kompetencijas: 

50.1. asmeninę; 

50.2. mokėjimo mokytis; 

50.3. komunikavimo; 

50.4. pažinimo; 

50.5. socialinę–pilietinę; 

50.6. kultūrinę; 

50.7. iniciatyvumo ir kūrybingumo. 

51. Aprašo 51.1–51.7 papunkčiuose išvardytos kompetencijos integruoja žinias, gebėjimus ir 

nuostatas, įgyjamas, mokantis atskirų dalykų, dalyvaujant įvairiose veiklose mokykloje ir už jos 

ribų, neformaliojo švietimo programose. Jų turinys išskleidžiamas bendrosiose programose per 

numatomus mokinių mokymosi pasiekimus, sudarant galimybes užtikrinti ugdymo(si) tęstinumą ir 

ugdymo programų ir sričių dermę, palyginti ir perkelti skirtingose mokyklose įgyjamus pasiekimus, 

didinti programų atvirumą mokinių interesų ir galimybių įvairovei. 51.1.–51.5., 51.7 kompetencijos 

(įsi)vertinamos Asmeninės ūgties įsivertinimo lapuose ir Mokinio rūgties dienoraštyje. 

52. Kompetencijos (žr. 1 lentelė), ypač nuostatų dėmuo, vertinamos ir įsivertinamos mokinių 

ir mokytojo sąveikoje, diskusijose, renkant ir kaupiant kokybinius kompetencijų įrodymus (mokinių 

darbai, įvertinimai, įsivertinimai, komentarai, refleksijos) vertinimo aplankuose. Progimnazijoje 

diegiama individualios pažangos stebėsenos, savistabos sistema – Asmeninės ūgties įsivertinimo 

lapai 1–2 kl. mokiniams, Mokinio rūgties dienoraštis 3–8 kl. mokiniams. 

 

Mokinių kompetencijų sandara 

1 lentelė  

Dėmenys Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa 

Nuostatos Bendradarbiaujant su mokytoju, 

švietimo pagalbą teikiančiais 

specialistais: psichologu, logopedu, 

specialiuoju pedagogu, mokytojo 

padėjėju ir kt. (toliau – ugdytojais), 

bendraamžiais, domėtis, smalsauti, 

tyrinėti, norėti pažinti, kurti, imtis 

atsakomybės už savo mokymąsi arba 

kitą veiklą, savarankiškai priimti 

kasdienius sprendimus ir saugiai, 

sveikai, pozityviai elgtis savo ugdymosi 

ir gyvenimo aplinkoje, mokytis ir kurti 

kartu su kitais žmonėmis. 

Savarankiškai imtis iniciatyvos, domėtis 

įvairiomis gyvenimo sritimis, atrasti 

savo stiprybes ir talentus, prisiimti 

atsakomybę už savo mokymąsi arba kitą 

veiklą, priimamus sprendimus 

asmeniniame, socialiniame, pilietiniame, 

kultūriniame kontekste, saugiai, sveikai, 

pozityviai elgtis, atsižvelgiant į 

aplinkybes, konstruktyviai veikti,  

bendradarbiauti su kitais žmonėmis. 



Žinios ir 

supratimas 

Pagrindinės bendrosios žinios ir 

supratimas apie mokymosi ir įvairių 

gyvenimo sričių faktus, reiškinius, 

procesus, paprastas procedūras bei 

praktinį jų taikymą. 

Teorinės žinios ir supratimas apie 

mokymosi ir įvairių gyvenimo sričių 

faktus, principus, procesus ir bendrąsias 

sampratas, dėsningumus, procedūras bei 

praktinį jų taikymą. 

Gebėjimai Bendrieji pažintiniai (loginio, 

intuityviojo ir kūrybinio mąstymo) ir 

bendrieji praktiniai (žinių taikymo, 

veiklos būdų, priemonių naudojimo ir 

kt.) gebėjimai;  komunikavimo ir 

bendradarbiavimo, kūrybiškumo ir 

iniciatyvumo, pilietiškumo, veiklos  

gebėjimai, reikalingi atliekant paprastas 

užduotis ir sprendžiant nesudėtingas 

kasdienio gyvenimo bei artimiausios 

aplinkos problemas, apmąstant savo 

veiklą ir jos rezultatus. 

 

Sudėtingesnio mąstymo gebėjimais 

grindžiami pažintiniai (loginio, 

intuityviojo, kūrybinio, kritinio 

mąstymo) ir sudėtingesnėmis 

procedūromis grindžiami praktiniai 

(žinių taikymo, veiklos būdų, priemonių 

naudojimo) gebėjimai; komunikavimo, 

bendradarbiavimo, pilietiškumo, 

kūrybiškumo ir iniciatyvumo, veiklos  ir 

refleksijos gebėjimai, reikalingi 

iššūkiams įveikti ir realioms 

problemoms spręsti; savęs pažinimo ir 

tolesnio mokymosi krypties pasirinkimo 

gebėjimai. 

 

VI SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, PAŽANGOS IR 

PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

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

remiamasi bendrosiose ugdymo programose apibrėžtais mokymosi pasiekimais arba konkrečiam 

mokiniui pritaikytoje ugdymo programoje numatytais pasiekimais, nutarimais, priimtais 

progimnazijos Vaiko gerovės komisijoje. 

54. Vertinant specialiųjų poreikių turinčių mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas 

formuojamasis, diagnostinis, apibendrinamasis vertinimas. 

55. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, ugdomi pagal pradinio ir pagrindinio 

ugdymo individualizuotą programą, bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai 

vertinami įrašais padarė pažangą (p. p.) arba nepadarė pažangos (n. p.). 

55. 5–8 klasių mokinių, kurie mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, mokymosi 

pažanga ir pasiekimai vertinami pagal šioje programoje numatytus pasiekimus: 

55.1. vertinami 10 balų sistema; 

55.2. vertinami už aiškiai pateiktas, konkrečias, pagal gebėjimus skirtas užduotis; 

55.3. už neatliktas užduotis nerašomas nepatenkinamas pažymys, išskyrus atvejus, kai 

mokinys, supratęs užduotis, neatlieka jų piktybiškai; 

55.4. neatlikus užduoties, suteikiama galimybė ją atlikti pakartotinai; 

55.5. užduoties nesupratus, mokiniui suteikiama konsultacija ir tik po to vertinama; 

55.6. vesdamas nepatenkinamą trimestro (metinį) pažymį 5–8 klasių mokiniui mokytojas 

konsultuojasi su progimnazijos Vaiko gerovės komisija; 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOSJI DALIS  

 

56. Aprašo įgyvendinimas padeda užtikrinti bendrojo ugdymo kokybę.   



57. Mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų, tyrimų ir vertinimo duomenimis 

vadovaujamasi kaip įrodymais ugdymo(si) kokybei gerinti, mokyklų vadovų, mokytojų ir kitų 

ugdymo procese dalyvaujančių asmenų atsakomybei įtvirtinti. 

58. Aprašas gali būti keičiamas, koreguojamas, tobulinamas progimnazijos bendruomenei 

susitarus. 
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