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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas organizuojamas vadovaujantis Mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata (LR švietimo ir mokslo ministro 2004-02-25 įsakymas 

Nr. ISAK-256 „Dėl mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sampratos“, 2015-12-21), Ugdymo 

programų aprašais. 

2. Sistema remiamasi rengiant ir atnaujinant mokytojų naudojamas vertinimo metodikas, planuojant 

veiklą, ruošiant metodinę medžiagą, mokymo priemones, sudarant kvalifikacijos tobulinimo 

programas, informuojant tėvus ir visuomenę. 

3. Aptariami vertinimo tikslai ir uždaviniai, bendrieji vertinimo principai ir nuostatos, vertinimas 

ugdymo procese ir baigus programą, vertinimo dalyvių vaidmuo. 

4. Mokinių vertinimo sistema, kaip mokytis padedantis procesas, grindžiamas bendrojo lavinimo 

mokyklos bei profesinės mokyklos ugdymo turinį reglamentuojančiais dokumentais: Profesijos 

standartais, Profesijos programomis, Bendrosiomis programomis ir išsilavinimo standartais, 

Bendraisiais ugdymo planais, Brandos egzaminų bei Baigiamųjų kvalifikacijos egzaminų 

programomis. 

II. VERTINIMO TIKSLAI  

5. Vertinimo tikslai: 

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

ugdymosi poreikius ir kartu su mokiniu bei jo tėvais (globėjais, rūpintojais) priimti 

sprendimus dėl tolesnio mokymosi žingsnių, mokiniui būtinos pagalbos. 

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

gerinant mokymo(si) proceso kokybę. 

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

rezultatus ir sertifikuoti. 

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

 

III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

6. Mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas organizuojamas laikantis Mokinių pažangos 

ir pasiekimų vertinimo sampratos (LR švietimo ir mokslo ministro 2004-02-25 įsakymas Nr. ISAK-

256) nuostatų ir principų. 

 

IV. VERTINIMAS UGDYMO PROCESE IR BAIGUS PROGRAMĄ 

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

skiriasi pagal paskirtį ir tikslus: 

7.1. vertinimo ugdymo procese (mokant ir mokantis); 

7.2. vertinimo baigus kursą, profesinio mokymo ar vidurinio ugdymo programą. 



8. Vertinimą ugdymo procese sudaro formuojamasis ir diagnostinis vertinimai - du vienas kitą 

sąlygojantys vertinimo tipai. 

9. Formuojamasis vertinimas nesiejamas su pažymiu, jo tikslas yra ne kontroliuoti, o padėti mokytis. 

Mokinio veikla vertinama žodžiu ar raštu tada, kai norima padėti, padrąsinti, nukreipti tam tikrai 

veiklai. Konsultuojami mokytojo, mokiniai pagal kriterijus mokosi vertinti vienas kito ir savo 

darbą bei įsivertinti pasiekimus ir pažangą. 

10. Diagnostinis vertinimas: 

10.1. skirtas išsiaiškinti, ar pasiekti mokymosi uždaviniai, kam ir kokia pagalba reikalinga, kokie 

tolesni mokymosi žingsniai. Diagnostinis vertinimas dažniausiai taikomas prieš pradedant 

naują mokymosi etapą (temą, kurso dalį ar kt.). 

10.2. remiasi mokinių stebėjimu, namų darbų ir kontrolinių užduočių rezultatais. Jis padeda 

nustatyti mokymosi stipriąsias puses bei spragas, atliekamas sistemingai, mokiniai ir jų 

tėvai gauna kokybišką grįžtamąją informaciją. 

10.3. taikomas aptinkant individualius mokinio mokymosi poreikius, pritaikant programą, 

metodus. 

11. Vertinimo ciklą ugdymo procese sudaro: 

11.1. planavimas; 

11.2. vertinimas mokant (formuojamasis ir diagnostinis); 

11.3. ugdymo proceso vertinimas ir koregavimas. 

12. Vertinimas baigus programą: 

12.1. mokymosi rezultatams apibendrinti baigus atskiro dalyko, dalyko modulio programą 

taikomas apibendrinamasis vertinimas (pasiekimų patikrinimai, praktinių darbų peržiūros, 

praktikos įmonėje ataskaitos, įskaitos ir kt.). 

12.2. apibendrinamasis vertinimas yra formalus. Pagal vertinimo tikslą pasirenkamas kriterinio 

arba norminio tipo vertinimas. Jo rezultatai fiksuojami pažymiu. 

12.3. apibendrinamojo vertinimo informacija naudojasi mokinys, rinkdamasis tolesnį mokymąsi; 

mokytojas, konsultuojantis mokinį dėl jo pasirinkimo ar vertindamas savo pedagoginę 

veiklą; kiti suinteresuoti asmenys bei institucijos, vertinančios ugdymo kokybę. 

12.4. Mokinių dalyvavimas konkursuose ir pan. gali būti vertinamas kaupiamuoju vertinimu arba 

pažymiu. 

12.5. Mokinys mokytojui sutikus gali pasitaisyti vertinimą atlikęs lygiavertę užduotį arba 

išsitaisęs ir paaiškinęs padarytas klaidas 

12.6. Kaupiamasis vertinimas- apibendrinamojo vertinimo tipas: sudėtinis įvairių mokinio veiklų, 

pasiekimų, pastangų įvertinimas suminiu balu. Motyvuoja mokinius nuosekliai dirbti viso 

mokymosi laikotarpio metu, sukelia mažiau streso. Tai informacijos apie mokinio 

ugdymosi pažangą ir pasiekimus kaupimas (sudėtinis įvairių mokinio veiklų – namų 

darbų, papildomų užduočių, projektinių darbų, kt. pastangų suminis balas, kurio 

kriterijus pritaiko mokytojai, vertinantys mokinių pasiekimus pažymiu, kuris 

elektroniniame dienyne fiksuojamas mėlyna spalva). 

   

V. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

INKLIUZINĖJE APLINKOJE 

13. Visi mokiniai yra įtraukiami į savo pasiekimų vertinimo procesą, turi galimybę jį įtakoti ir kelti 

uždavinius savo pačių tolimesniam mokymuisi. 

14. Specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvai yra įtraukti ir turi galimybę įtakoti visas vertinimo 

procedūras, kuriose dalyvauja jų vaikai. 

15. Mokytojai panaudoja vertinimą kaip įrankį, pagerinantį mokinio ugdymosi galimybes ir būdus, 

nustatydami tikslus/taikinius mokiniui ir sau patiems (pasirinkdami veiksmingiausias vertinamo 

mokinio ugdymo strategijas) ir užtikrindami grįžtamąjį ryšį. 

16. Vertindamas specialiųjų poreikių mokinių ugdymo rezultatus, kurie atitinka bent minimalius 

išsilavinimo standartų požymius, mokytojas atsižvelgia į individualius skirtumus (psichologinius, 

suvokimo, atminties, dėmesio, temperamento...). 

 

  



VI. KONTROLINIŲ DARBŲ VERTINIMO TVARKA 

17. Mokinys, be pateisinamos priežasties nedalyvavęs kontrolinio darbo pamokoje, privalo atsiskaityti 

mokytojui patogiu laiku per dvi savaites nuo atvykimo į mokyklą dienos. 

18. Rekomenduojama kontrolinių darbų užduotis vertinti taškais.  

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

20. Kontrolinio darbo diena derinama su mokiniais iš anksto, per dieną rašomas 1 kontrolinis darbas. 

21. Kontrolinių darbų grafikas derinamas su mokytojais, numatytos kontrolinių darbų datos prieš 

savaitę skelbiamos elektroniniame dienyne. 

22. Mokytojas komentuoja įvertinimą, lygindamas mokinio darbą su iš anksto pateiktais to darbo 

kriterijais ir rodikliais. Kontrolinius darbus rekomenduojama vienerius metus kaupti aplankuose. 

 

VII. PUSMEČIŲ IR METINIŲ ĮVERTINIMŲ VEDIMAS 

23. Per pusmetį mokinys turi būti įvertintas ne mažiau kaip tris kartus. Vertinimo dažnumo 

rekomendacijos pateikiamos priede Nr. 1. 

24. Pusmečio įvertinimas yra to pusmečio pažymių aritmetinis vidurkis, kuris suapvalinamas iki sveiko 

skaičiaus, laikantis apvalinimo taisyklių. 

25. Metinis įvertinimas yra abiejų pusmečių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris suapvalinamas iki 

sveiko skaičiaus, laikantis apvalinimo taisyklių. 

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

27. Mokinys, praleidęs per pusmetį daugiau kaip pusę pamokų be pateisinamos priežasties, gali būti 

įvertintas „labai blogai“. 

28. Mokinys, kuris turi vertinimą „labai blogai“ I pusmetį, per II pusmetį privalo atsiskaityti už I 

pusmetį, o turintis vertinimą „labai blogai“ II pusmetį privalo atsiskaityti iki Mokytojų tarybos 

nustatytos datos. 

Jei mokinys turi nepatenkinamą vertinimą (1, 2, 3 arba „labai blogai“) nors viename pusmetyje, tai 

metinis nevedamas, o metinio pažymio langelis paliekamas tuščias tol, kol mokinys atsiskaitys už 

pusmetį(-čius). 

29. Jei mokinys per pusmetį neatliko visų vertinimo užduočių (pvz., kontrolinių darbų ir kt.) be 

pateisinamos priežasties, mokinio pusmečio pasiekimai įvertinami „labai blogai“. 

Jei mokinys neatliko visų vertinimo užduočių dėl svarbių, mokyklos vadovo pateisintų priežasčių 

(pvz., ligos) – fiksuojamas įrašas „atleista“. Tokiais atvejais mokiniams, sugrįžusiems į ugdymo 

procesą, turi būti suteikta reikiama mokymosi pagalba. Kartu su dalyko mokytoju(-ais) sudaromas 

Mokinio individualaus ugdymo planas (2 priedas). Planą pasirašo mokinys, mokytojas(-ai) ir 

suderina su direktoriaus pavaduotoju ugdymui. Mokiniui atsiskaičius už mokymo temas 

užpildomas Mokinio individualaus ugdymo planas įvertinimais ir perduodamas gimnazijos 

skyriaus vedėjui bei įsegamas į tokiems dokumentams saugoti skirtą specialų segtuvą. 

30. Dalyko, kurio pasiekimai vertinami „įsk“ arba „neįsk“, metinis įvertinimas fiksuojamas įrašu „įsk“, 

jei bent viename iš I ir II pusmečių įvertinimas yra „įsk“. Dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas 

įrašu „neįsk“, jei abiejų I ir II pusmečių įvertinimai yra „neįsk“. 

31. Mokinių, kurie mokosi pagal modulines profesinio mokymo programas, mokymosi pasiekimai 

apibendrinami baigus kiekvieną modulį. Į pusmečio mokymosi pasiekimų suvestinę įrašomi tik 

baigtų modulių įvertinimai. 

VIII. MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS KŪNO KULTŪROS IR 

DAILĖS PAMOKOSE 

32. Vidurinio ugdymo programos mokiniai, lankantys valstybines, savivaldybių ar nevalstybines 

dailės, choreografijos, muzikos ir sporto mokyklas, tėvų, atitinkamo dalyko mokytojo ir grupės 

auklėtojo bendru susitarimu bei mokytojų tarybos pritarimu gali būti atleisti nuo privalomųjų 

atitinkamo dalyko pamokų, garantuojant mokinių saugumą. 

Toks mokinys paskutinę pusmečio pamoką atsiskaito pagal programos reikalavimus ir gauna 

įvertinimą pažymiu. Gautas įvertinimas įrašomas elektroninio dienyno „Trimestrai/pusmečiai“ 

lentelę „Įskaita“. Tas pats įvertinimas įrašomas į pusmečio įvertinimui skirtą langelį elektroninio 

dienyno „Trimestrai/pusmečiai“ lentelėje. 



IX. MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS PAMOKOSE, KURIŲ 

VERTINIMAS BAIGIAMAS ĮSKAITA 

33. Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami įskaitomis: 

33.1. dorinio ugdymo, darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės saugos grupėse; 

33.2. kūno kultūros III kurso grupėse, kuriose vidurinio ugdymo programa vykdoma kartu su 

profesinio mokymo programa; 

33.3. modulinių programų įvadiniame, baigiamajame, fizinio aktyvumo reguliavimo ir saugaus 

elgesio ekstremaliose situacijose moduliuose; 

33.4. paskirtų į specialiąją medicininę grupę. 

34. Mokinių pasiekimai įvertinami tik pusmečio pabaigoje, pažanga vertinama naudojant 

formuojamojo vertinimo metodus, būdus bei formas. Mokinių pažangos rezultatai nefiksuojami 

dokumentuose. 

35. Per pusmetį elektroniniame dienyne mokytojai žymi tik mokinių lankomumą, o pusmečio/metinio 

įvertinimų langeliuose rašo „įsk.“ arba „neįsk.“. 

 

X. ĮVERTINIMŲ FIKSAVIMAS 

 

36. Formalūs įvertinimai fiksuojami, įrašant juos į elektroninį dienyną. 

37. Už įrašų teisingumą atsako pažymį įrašęs dalyko mokytojas. 

38. Mokinių, turėjusių nepatenkinamą pusmečio įvertinimą, pažymiai po papildomų darbų rašomi į 

„Įskaitų lapą“ (žr. priedą Nr. 3) bei elektroninio dienyno „Trimestrai/pusmečiai“ lentelę 

„Įskaita“. „Įskaitų lapas“ pildomas vieno pusmečio dalykų programų įgyvendinimo rezultatams 

įvertinti. Užpildytas „Įskaitų lapas“ perduodamas gimnazijos skyriaus vedėjui ir įsegamas į 

tokiems dokumentams saugoti skirtą specialų segtuvą. 

39. Mokinių, atvykusių mokytis prasidėjus mokslo metams, pasiekimai perkeliami taip: 

39.1. Atvykus iš kitos mokymo įstaigos pusmečio eigoje – iš akademinėje pažymoje pateiktų 

pažymių kiekvienas dėstantis mokytojas išveda aritmetinį vidurkį ir įrašo elektroniniame 

dienyne į pirmosios dalyvautos pamokos langelį. 

39.2. Atvykus iš kitos mokymo įstaigos pusmečio pabaigoje – iš akademinėje pažymoje pateiktų 

įvertinimų kiekvienas dėstantis mokytojas išveda aritmetinį vidurkį ir įrašo elektroninio 

dienyno „Trimestrai/pusmečiai“ lentelę „Įskaita“. Tas pats įvertinimas įrašomas į 

pusmečiui skirtą langelį elektroninio dienyno „Trimestrai/pusmečiai“ lentelėje 

„Pagrindinis“. Jei yra dalykų, iš kurių mokinys įvertintas „labai blogai“ (anksčiau - 

„neatestuota“), atsiskaityti turi laikantis 28 punkte aprašytos tvarkos. 

39.3. Atvykus iš kitos mokymo įstaigos pasibaigus pusmečiui, mokinys atlieka papildomus 

darbus iš kiekvienos nesimokyto dalyko pusmečių programos, o gauti įvertinimai rašomi į 

„Įskaitų lapą“ (žr. priedą Nr. 3). Užpildytas „Įskaitų lapas“ perduodamas gimnazijos 

skyriaus vedėjui ir įsegamas į tokiems lapams saugoti skirtą specialų segtuvą. Kiekvieno 

dalyko mokytojas gautą įvertinimą įrašo į pusmečio įvertinimui skirtą langelį elektroninio 

dienyno „Trimestrai/pusmečiai“ lentelėje. 

40. Mokinių, keičiančių mokymo dalyką ar kursą, vertinimas: 

40.1. Atvykus mokytis dalyko/kurso pusmečio eigoje, mokinys laiko įskaitą iš praleistos 

programos dalies, o gautas įvertinimas įrašomas į artimiausios pamokos langelį, pastabų 

laukelyje įrašant: „Įskaita už...“ ir (jei reikia) kurso raidė. 

40.2. Atvykus mokytis dalyko/kurso pasibaigus pusmečiui, mokinys atlieka papildomus darbus iš 

kiekvienos nesimokyto dalyko pusmečių programos, o gauti įvertinimai rašomi į „Įskaitų 

lapą“ (žr. priedą Nr. 3). Užpildytas „Įskaitų lapas“ perduodamas gimnazijos skyriaus 

vedėjui ir įsegamas į tokiems lapams saugoti skirtą specialų segtuvą. Kiekvieno dalyko 

mokytojas gautą įvertinimą įrašo į pusmečio įvertinimui skirtą langelį elektroninio dienyno 

„Trimestrai/pusmečiai“ lentelėje. 

 

  



XI. APELIACIJOS DĖL DARBŲ ĮVERTINIMO 

41. Mokinys gali teikti apeliacijas dėl galutinių baigiamųjų darbų įvertinimo ar vertinimų vykdymo 

pažeidimų. 

41.1. Jeigu mokinys nesutinka su darbo įvertinimu, jis per 24 valandas motyvuotu raštu gali 

kreiptis į mokyklos direktorių. 

41.2. Jeigu mokinys apeliuoja dėl procedūrinių vertinimo vykdymo pažeidimų, jis ne vėliau kaip 

kitą darbo dieną privalo kreiptis į mokyklos direktorių. 

41.3. Darbų vertinimo apeliacijos komisija sudaroma direktoriaus įsakymu iš 3 narių, iš kurių 

vienas yra mokinių atstovas.  

41.4. Darbų apeliacijos komisijos sprendimas dėl įvertinimo yra galutinis. 
 

------------------------  



 

 

 

 

 

Priedas Nr. 1 

 

 

 

 

VERTINIMO DAŽNUMAS 

 

Savaitinių pamokų skaičius Įvertinimų skaičius per pusmetį – ne mažiau 

1 3 

2 4 

3 5 

4 6 

5 7 

 

  



 

2 priedas 

 

MOKINIO INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS 201...–201... m. m. 
 

 
(mokinio vardas, pavardė) 

 

Atsiskaitymo laikas  _____________________________________________________________  

Artimi ugdymo(-si) tikslai: _______________________________________________________  

Tolimi ugdymo(-si) tikslai:  _______________________________________________________  

 

 

Dalykas Temos Konsultacijų 

laikas, formos, 

būdai 

Mokytojas Įvertinim

as 

1. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

SUSIPAŽINAU   ___________________   _____________  
 (mokinio parašas)  (data)   
 

 

Planą parengė: 

1.  ___________________________________________________________________________  
(mokytojo vardas, pavardė, parašas) 

2.  ___________________________________________________________________________  
(mokytojo vardas, pavardė, parašas) 

3.  ___________________________________________________________________________  
(mokytojo vardas, pavardė, parašas) 

4.  ___________________________________________________________________________  
(mokytojo vardas, pavardė, parašas) 

 

 

 

SUDERINTA: 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  ________________________________________________  
(vardas, pavardė, parašas) 

 

 

_____________________



Priedas Nr. 3 

KAUNO TAIKOMOSIOS DAILĖS MOKYKLA 

..................gr. ..................................................................................... mokinio (-ės) 

ĮSKAITŲ LAPAS  

Data..................................................... Nr...............  

Eil. 

Nr. 

Dalyko/modulio pavadinimas (pagal mokymo 

planą) 

Kursas, 

pusme-

tis 

Val. 

skai-

čius 

Data 

Mokinio 

žinių 

įvertinim

as 

Mokytojo vardas, 
pavardė 

Parašas 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 

__________________________ 


