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1-4  KLASIŲ MOKINI Ų PAŽANGOS IR PASIEKIM Ų VERTINIMO TVARKA 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus, vadovaujamasi Pradinio, pagrindinio ir 
vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu  Nr. V – 1309 ir  Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis 
programomis (patvirtintomis LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 
ISAK-2433); Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrąja programa (patvirtinta LR švietimo ir 
mokslo ministro 2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-46). 

2. Tikslas – ugdyti mokinių mokymosi mokytis kompetenciją. 
3. Uždaviniai: 
3.1. įvertinti mokinių mokymosi pasiekimų pažangą ir numatyti mokymosi perspektyvą; 
3.2. informuoti mokyklos bendruomenę apie mokinių ugdymo(si) pasiekimus ir pažangą. 
4. Vertinimo principai: 
4.1. pozityvumas; 
4.2. pagrįstumas; 
4.3. informatyvumas; 
4.4. aiškumas (skaidrumas). 

 
II. 1-4 KLASI Ų MOKINI Ų ŽINI Ų, GEBĖJIM Ų IR ĮGŪDŽIŲ VERTINIMO 

SISTEMA 
 

5. Visose pradinėse klasėse taikyti 1-4 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo 
tvarką.  

6. Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo būdai ir periodiškumas: 
6.1.  formuojamasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymosi proceso metu, teikiant 

mokiniui informaciją (dažniausiai žodžiu, o esant reikalui ir raštu, t.y. parašant komentarą) apie jo 
mokymosi eigą, esamus pasiekimus ir nesėkmes; 

6.2. diagnostinis vertinimas atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo (temos, kurso, 
skyriaus) pradžioje ir pabaigoje, siekiant diagnozuoti esamą situaciją: nustatyti mokinio pasiekimus 
ir padarytą pažangą, numatyti tolesnio mokymosi galimybes; 

6.3. apibendrinamasis vertinimas atliekamas pusmečio ir metų pabaigoje mokinio 
pasiekimus įvertinant lygiais pagal Bendrojoje programoje aprašytų lygių požymius:  
A – aukštesnysis, P – pagrindinis, Pt – patenkinamas, N –  nepatenkinamas; 

6.4. dorinio ugdymo pasiekimai vertinami padaryta arba nepadaryta pažanga: „pp“ arba  
„np“; 

6.5. specialiosios fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta arba nepadaryta pažanga 
vertinama :pp “ arba  „np“; 

6.6. baigus pradinio ir muzikinio ugdymo  programą arba pradinio ir dailės ugdymo 
programą rengiamas šių programų baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas, kuris 
perduodamas mokyklai, kurioje mokinys mokysis toliau. 

7. Mokinio įsivertinimo lapai pildomi pusmečio pradžioje ir pabaigoje: mokiniai planuoja 
dalykų pažangą, kiekvieno pusmečio pabaigoje įsivertina pastangas ir įgytas bendrąsias 
kompetencijas. 

8. Vertinimo informacijos rinkimas ir fiksavimas: 
8.1. mokytojas laisvai renkasi vertinimo informacijos kaupimo būdus ir formas; 
8.2. įrašai elektroniniame dienyne; 



8.3. diagnostinių užduočių (testų, kontrolinių, projektinių darbų, praktinių, kūrybinių 
užduočių) rezultatai apibendrinami trumpais komentarais po darbu ir elektroniniame dienyne, 
informuojant apie mokinio pasiekimus ir pažangą; 

8.4. vertinimo įrašai elektroniniame dienyne rašomi kiekvienam mokiniui kas mėnesį (įrašų 
skaičius priklauso nuo savaitinio pamokų skaičiaus, jei 1 – 3 savaitinės pamokos – ne mažiau kaip 1 
įvertinimo įrašas; jei 4 – 5 savaitinės pamokos – ne mažiau kaip 2 įvertinimo įrašai; jei 7 – 8 
pamokos – ne mažiau kaip 3 įvertinimo įrašai); 

8.5. mokinių darbo vertinimai sąsiuviniuose (/ - tikrinamo darbo pradžia, T – tikrinamo 
darbo pabaiga). 

9. Mokinių pastangos vertinamos spalviniais simboliais sąsiuviniuose. Jie skirti vidinės 
mokinių mokymosi motyvacijos skatinimui. 

10. Laukiami rezultatai: 
10.1. stiprėja mokymosi motyvacija; 
10.2. mokiniai ugdosi mokėjimo mokytis kompetenciją; 
10.3. mokiniai įsivertina pastangas; 
10.4. klasėje sukuriama psichologiškai saugi aplinka; 
10.5. padeda mokytojui nuolat stebėti ir koreguoti ugdymo(si) procesą. 

 
III. T ĖVŲ ( GLOBĖJŲ ) INFORMAVIMO TVARKA 

 
11. Klasės vadovas mokslo metų pradžioje tėvų susirinkimo metu pristato Panevėžio Vytauto 

Mikalausko menų gimnazijos 1 – 4 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarką. 
12. Įrašai elektroniniame dienyne informuoja tėvus apie vaiko žinias, supratimus, gebėjimus 

ir nuostatas. 
13. Spalviniai simboliai po atliktu darbu leidžia tėvams matyti mokinio daromų pastangų 

vertinimą; 
14. Tėvai mokinio sąsiuviniuose, pratybų sąsiuviniuose, pasitikrinamųjų darbų sąsiuviniuose 

arba vertinimo aplankuose gali rasti informacijos apie vaiko ugdymo(si) rezultatus. 
15. Reikalui esant tėvai kviečiami į individualius pokalbius apie mokinio ugdymo(si)  

pasiekimus, pastangas. 
 

_____________________________ 
  

 


