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 5-IV KLASI Ų MOKINI Ų BENDROJO UGDYMO DALYK Ų PAŽANGOS IR 
PASIEKIM Ų VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS  

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų 
vertinimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja mokinių mokymosi pažangos ir 
pasiekimų vertinimą, įsivertinimą, kontrolinių darbų krūvį ir tvarką. 

2. Tvarkos apraše aptariami vertinimo tikslai ir uždaviniai, nuostatos ir principai, 
vertinimas ugdymo procese ir baigus programą, tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo apie mokinių 
mokymosi sėkmingumą ir pažangą tvarka. 

3. Mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas parengtas 
remiantis: 

3.1. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu; 
3.2. nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programos tvarkos aprašu; 
3.3. gimnazijos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu ir 

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu bendruoju ugdymo planu; 
3.4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais pradinio, pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais. 
 

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  
 

4. Vertinimo tikslai: 
4.1. skatinti mokinio asmeninę ūgtį; 
4.2. skatinti savivaldį mokymąsi; 
4.3. stiprinti ryšius tarp gimnazijos mokytojų, mokinio ir tėvų. 

5. Vertinimo uždaviniai: 
5.1. padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įvertinti 

savo pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus; 
5.2. suteikti mokinių poreikius atliepiančią pagalbą; 
5.3. personalizuoti mokymąsi; 
5.4. teikti tėvams (globėjams/rūpintojams) informaciją apie vaiko ugdymosi rezultatus. 

 
III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI  

 

6. Vertinimo nuostatos: 
6.1. vertinimas grindžiamas šiuolaikine mokymosi samprata, amžiaus tarpsnių 

psichologiniais ypatumais, individualiais poreikiais; 
6.2. vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios, jų 

taikymas ir supratimas, įgūdžiai, nuostatos, bendrieji ir dalyko gebėjimai, pastangos, pažanga ir 
pasiekimai. 

7. Vertinimo principai: 
7.1. atvirumas ir skaidrumas – su mokiniais tariamasi dėl vertinimo kriterijų ir 

procedūrų; 
7.2. objektyvumas ir veiksmingumas – informacija apie ugdymosi pasiekimus yra 

objektyvi, orientuota į kiekvieno mokinio individualią pažangą bei atitinkamos klasės mokinių 
pasiekimų lygių požymius; vertinimas pritaikomas pagal mokinių poreikius ir galias, pasiekimus ir 
daromą pažangą. 



 
 

IV. VERTINIMO PLANAVIMAS  
 

8. Vertinimas planuojamas kartu su ugdymo procesu. 
8.1. Mokytojas, planuodamas vertinimą, atsižvelgia į mokinių mokymosi patirtį ir 

gebėjimus, vadovaujasi Bendrosiose programose nurodytais pasiekimų lygiais (patenkinamu, 
pagrindiniu, aukštesniuoju) ir Išsilavinimo standartų reikalavimais, Pradinio, pagrindinio ir 
vidurinio ugdymo programų aprašu, vertinimo kriterijais. 

8.2. Mokytojas, planuodamas vertinimą, numato vertinimo procedūras ir kriterijus. 
8.3. Vertinimas planuojamas metams ir nurodomas ilgalaikiuose teminiuose planuose. 
8.4.  Dalyko vertinimo tvarkos aptariamos metodinėse grupėse, suderinamos ir 

aprobuojamos. 
8.5. Rugsėjo mėnesį per pirmąją savo dalyko pamoką kiekvienas mokytojas supažindina 

mokinius su savo dalyko, modulio, pasirenkamojo dalyko programa, mokinių mokymosi 
pasiekimų informacijos kaupimo ir jos fiksavimo sistema, aptaria vertinimo kriterijus, metodus ir 
formas (supažindinimas fiksuojamas įrašais el. dienyne). 

8.6. Planuodamas pamoką, mokytojas formuluoja mokymosi uždavinius, kuriuose 
apibrėžia numatomus rezultatus ir vertinimo kriterijus. 
 

V. VERTINIMAS UGDYMO PROCESE  
 

9. Vertinimo tipai. 
9.1. Ugdymo procese vyrauja mokytis padedantis formuojamasis, diagnostinis ir 

apibendrinamasis vertinimai. 
9.2. Formuojamasis vertinimas – nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu, kuris 

padeda numatyti mokymosi perspektyvą, pastiprinti daromą pažangą, skatina mokinius mokytis 
analizuoti esamus pasiekimus ar mokymosi spragas, sudaro galimybes mokiniams ir mokytojams 
geranoriškai bendradarbiauti. 

9.2.1. Šio proceso metu mokytojas stebi mokinių mokymąsi, komentuoja, aptaria, 
skatina pačius mokinius vertinti savo mokymosi eigą; 

9.2.2. Ugdymo(si) procese svarbus formuojamasis vertinimas, grįstas mokytojo ir 
mokinio sąveika ir palaikantis mokymąsi. Mokytojas stebi mokinių mokymąsi, jų 
bendradarbiavimą, įsitraukimą, pastangas, mokymosi būdus, sunkumus ir padeda suprasti 
mokiniui, kas jau išmokta, ko dar reikia mokytis, kaip įveikti sunkumus, kokie mokymosi būdai 
veiksmingi. Mokiniai, konsultuojami mokytojo, pagal kriterijus mokosi vertinti vienas kito ir savo 
darbą, įsivertinti pasiekimus ir pažangą; 

9.2.3. Ugdymo procese formuojamasis vertinimas derinamas su diagnostiniu ir 
kaupiamuoju vertinimu. Vertinimo (pripažinimo) ir įsivertinimo metodai bei procedūros atitinka 
ugdymo programose keliamus ugdymosi tikslus ir numatytus rezultatus. Pripažįstamos mokinio 
savarankiškai (savaiminio mokymosi būdu), dalyvaujant neformaliojo švietimo programose ir 
kitoje veikloje įgytos kompetencijos. 

9.3. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą ugdymo procese taikomas diagnostinis 
vertinimas. 

9.3.1. Diagnostinis vertinimas skirtas išsiaiškinti, ar pasiekti tam tikro ugdymo etapo 
uždaviniai, kam ir kokia pagalba reikalinga, kokie tolesni mokymosi žingsniai, kad būtų pasiekti 
ilgalaikiai ugdymo tikslai. Jis padeda nustatyti mokymosi stipriąsias bei silpnąsias puses ir yra 
prasmingas tik tada, kai atliekamas sistemingai, mokiniai ir jų tėvai gauna veiksmingą grįžtamąją 
informaciją; 

9.3.2. Mokytojas, atsižvelgęs į vertinimo tikslą, parenka atitinkamas užduotis, numato jų 
apimtį, laiką; 

9.3.3. Diagnostinis vertinimas yra formalus, vertinamas 10 balų sistemoje baigus skyrių, 
kurso dalį. 

10. Vertinimas mokant. 



10.1. 5-IV klasių mokinių pasiekimai vertinami 10 balų sistema, remiantis kiekvieno 
dalyko kurso programoje pateikiamais apibendrintais patenkinamo, pagrindinio ir aukštesniojo 
pasiekimų lygių požymių aprašais; gimnazijos direktoriaus patvirtintais kiekvieno bendrojo 
ugdymo dalyko vertinimo kriterijais (priedai); 

10.2. 5-IV klasių etikos, tikybos, žmogaus saugos dalykų mokymosi pasiekimai vertinami 
įrašu „įskaityta“ arba, neįskaityta“; 

10.3. Ekonomikos ir verslumo dalykų mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami 10 balų 
sistema; 

10.4. Pilietiškumo pagrindų mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami 10 balų sistema; 
10.5. Jei mokinys kūno kultūros pirmame pusmetyje buvo vertintas pažymiu, o antrame 

pusmetyje atleistas nuo kūno kultūros pamokų, tai antro pusmečio mokymosi pasiekimų 
įvertinimas laikomas metiniu. Pilietiškumo pagrindų (II-o pusmečio), o ekonomikos ir verslumo 
dalykų (I-o pusmečio) atitinkamų pusmečių mokymosi pasiekimų įvertinimai laikomi metiniais; 

10.6. Kūno kultūra III–IV gimnazijos klasėse mokinių pageidavimu vertinama pažymiu 
arba įrašu („įskaityta“/„neįskaityta“);  

10.7. Dalykų modulių pasiekimai vertinami pažymiais, taikant 10 balų vertinimo sistemą. 
Pažymiai pusmečio pabaigoje perkeliami į dalyką. Modulio pusmečiai įvertinami įrašu 
,,įskaityta”/,,neįskaityta”; 

10.8. Jei pasibaigus ugdymo procesui buvo skirtas papildomas darbas, jo įvertinimas 
laikomas metiniu. 

11. Mokinių mokymosi pasiekimai ir pažanga vertinama sistemingai. Kiekvienoje 
pamokoje taikomas formuojamasis vertinimas. Vertinamos ne tik dalykinės žinios, bet ir bendrosios 
kompetencijos. 

12. Pradedančiam mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos I-ąją dalį mokiniui 
skiriamas 2 mėnesių adaptacinis laikotarpis. Pirmą mėnesį mokinių pažanga ir pasiekimai 
pažymiais nevertinami, kontroliniais darbais netikrinami; antrą mėnesį nepatenkinamais pažymiais 
mokiniai nevertinami. 

13. Pradedančiam mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II-ąją dalį ir visiems 
naujiems mokiniams skiriamas 1 mėnesio adaptacinis laikotarpis. Šį mėnesį mokinių pažanga ir 
pasiekimai nepatenkinamais pažymiais nevertinami. 

14. Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo formos, už kurias rašomas pažymys: 
14.1. Kontrolinis darbas: 
14.1.1. Kontrolinis darbas – ne mažiau kaip 30 minučių trukmės raštu atliekamas ir 

formaliai vertinamas darbas, skirtas mokinio pasiekimams ir pažangai patikrinti baigus dalyko 
programos dalį (temą, kelias temas, skyrių ir pan.). Mokinių kontrolinio darbo įvertinimai 
elektroniniame dienyne įrašomi tą dieną, kurią buvo rašytas kontrolinis darbas; 

14.1.2. Mokytojas apie kontrolinį darbą mokinius informuoja ne vėliau kaip prieš savaitę, 
supažindina su darbo struktūra, turiniu, tikslais, vertinimo kriterijais; 

14.1.3. Mokiniams per dieną gali būti skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis 
darbas; 

14.1.4. Dalyko mokytojai, rengdami ilgalaikius planus, planuoja kontrolinių 
14.1.5. darbų atlikimo laiką, kuris gali būti koreguojamas; 
14.1.6. Mokinys, nerašęs atsiskaitomojo darbo dėl pateisinamos priežasties, privalo 

atsiskaityti per dvi savaites po atvykimo į mokyklą dienos sutartu laiku. Neatsiskaičius mokiniui, 
jo pasiekimai vertinami nepatenkinamai, t.y. rašomas 1 („labai blogai“); 

14.1.7. Kontrolinis darbas ištaisomas ir grąžinamas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas; 
14.1.8. Kontrolinis darbas neperrašomas, bet mokiniui, gavusiam nepatenkinamą 

įvertinimą ir pageidaujant, sudaroma galimybė pasikonsultavus su mokytoju, savarankiškai 
pasimokius atsiskaityti iš to skyriaus per savaitę nuo rezultatų paskelbimo dienos, fiksuojant naujai 
gautą įvertinimą el. dienyne; 

14.1.9. Kontrolinių darbų apibendrinti rezultatai aptariami klasėje. Analizuojama mokinių 
pažanga, numatomi būdai mokymosi spragoms šalinti, keliant tolesnius mokymo/si  tikslus, 
pritaikant tinkamas užduotis , metodikas ir kt. 

14.2. Kognityvinių gebėjimų vertinimas (diagnostinio vertinimo užduotys, kontroliniai ir 



kiti vertinimo darbai, tarptautiniai ir nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai ir patikrinimai) 
vykdomas, taikant mokiniams iš anksto žinomus, su jais aptartus kriterijus, ir apima tris dėmenis:  

14.2.1. žinias ir supratimą;  
14.2.2. žinių taikymo gebėjimus;  
14.2.3. aukštesniuosius mąstymo gebėjimus.  

15. Apklausa raštu: 
15.1. Raštu atliekamas ne mažiau kaip 15 minučių trukmės darbas, skirtas mokinio 

pasiekimams ir pažangai patikrinti ne daugiau kaip iš vienos pamokos medžiagos; 
15.2. Iš anksto apie apklausą raštu mokiniai neinformuojami; 
15.3. Ištaisyti ir įvertinti darbai grąžinami ir su rezultatais mokiniai supažindinami ne 

vėliau kaip per 5 darbo dienas. 

16. Savarankiškas darbas: 
16.1. Darbas raštu, kurio trukmė pamokoje planuojama (ne daugiau kaip 30 minučių) 

mokytojo nuožiūra, mokiniams atliekant pateiktas užduotis iš anksčiau (vienos ar dviejų) ar naujai 
išmoktų temų; 

16.2. Apie savarankiško darbo rašymą iš anksto informuoti mokinius neprivaloma 
(išskyrus atvejus, kai darbui atlikti reikalingos papildomos priemonės: žinynai, žodynai, 
skaičiuotuvai ir kt.); 

16.3. Patikrinimas ir vertinimas gali vykti pasirinktinai (tikrinami ne visų mokinių 
darbai); 

16.4. Ištaisyti darbai grąžinami ir su rezultatais mokiniai supažindinami ne vėliau kaip per   
5 darbo dienas. 

17. Laboratoriniai, praktiniai darbai: 
17.1. Ne mažiau kaip 35 minutes trunkantys laboratoriniai, praktiniai – tikrinamieji 

darbai, skirti patikrinti mokinių gebėjimus teorines žinias taikyti praktikoje; 
17.2. Apie laboratorinį, praktinį darbą pranešama ne vėliau kaip prieš vieną pamoką. 

18. Bandomasis egzaminas: 
18.1. Apie bandomojo egzamino rašymą pranešama ne vėliau kaip prieš dvi savaites; 
18.2. Ištaisyti darbai grąžinami, analizuojami, o bandomojo egzamino rezultatai įrašomi į 

dienyną. 

19. Projektiniai darbai: 
19.1. Projektiniai darbai rengiami vienos temos ar kelių temų, skyrių ir kaip integruota 

veikla. 

20. Kaupiamasis vertinimas: 
20.1. Kaupiamasis vertinimas pamokoje, mokytojo nuožiūra, gali būti naudojamas pagal 

individualiai mokytojo parengtą kaupimo sistemą (dalykų vertinimo kriterijai); 
20.2. Mokytojai mokslo metų pradžioje supažindina mokinius su kaupiamojo vertinimo 

kriterijais, informuoja, kokiu būdu bus kaupiami, fiksuojami taškai, kaip bus konvertuojami į 10 
balų vertinimo sistemą; 

20.3. Kaupiamieji balai gali būti sumuojami už šias veiklas: 
20.3.1. darbą pamokoje (savarankišką darbą raštu ar žodžiu, darbą grupėje, individualias 

mokinio pastangas, aktyvumą ir kt.); 
20.3.2. namų darbus; 
20.3.3. projektinį darbą; 
20.3.4. kitą mokinio veiklą. 

21. Mokinio dalyvavimas konkursuose, olimpiadose gali būti įvertinamas pažymiais. 

22. Mokinių pasiekimai įgyti kitose ugdymo įstaigose, vedant pusmečio įvertinimus, 
įskaičiuojami į dalyką. 

23. Mokinio mokymosi pasiekimai pusmečio, metų pabaigoje apibendrinami ir vertinimo 
rezultatas, dalyko pusmečio, metinis įvertinimas fiksuojamas įrašais elektroniniame dienyne. 

24. Pusmečių pabaigoje apibendrinami mokymosi rezultatai, matuojama ir fiksuojama 
kiekvienos klasės pažanga mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo aplanke. 

25. Mokytojai stebi mokinio pažangą, kartu su juo kartą per 2 mėnesius pildo mokinio 



pažangos stebėjimo lentelę, informuoja tėvus/rūpintojus apie jo pažangą (el. dienyne pagal poreikį).  

26. Mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą, pusmečio 
ar kito trumpesnio nei metai laikotarpio dalyko įvertinimas fiksuojamas iš visų atitinkamo 
laikotarpio balų / pažymių, skaičiuojant jų aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisyklę.  

27. Kompetencijos, ypač nuostatų dėmuo, vertinamos ir įsivertinamos mokinių ir 
mokytojo sąveikoje: dialoguose, diskusijose, renkant ir kaupiant kokybinius kompetencijų įrodymus 
(mokinių darbai, įvertinimai, įsivertinimai, refleksijos) vertinimo aplankuose (taip pat ir el. 
aplankuose).  

28. Pagrindinio ugdymo programos dalykų mokytojai pradėdami mokyti pagal pagrindinio 
ugdymo programą susipažįsta su kiekvieno mokinio Pradinio ugdymo programos baigimo 
pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašu ir užtikrina ugdymosi tęstinumą. 

29. Vidurinio ugdymo programos dalykų mokytojai pradėdami mokyti pagal vidurinio 
ugdymo programą susipažįsta su kiekvieno mokinio pagrindinio ugdymosi rezultatais ir užtikrina 
ugdymosi tęstinumą. 

30. Mokinių pasiekimų vertinimo dažnumas per pusmetį. 
30.1. Jeigu per pusmetį dalykui skirta 1 savaitinė valanda, mokinio pažanga ir pasiekimai 

rekomenduojami vertinti ne mažiau kaip 3 pažymiais; 
30.2. Jeigu 2 savaitinės valandos – ne mažiau kaip 4 pažymiais; 
30.3. Jeigu 3 savaitinės valandos – ne mažiau kaip 5 pažymiais; 
30.4. Jeigu 4–5 savaitinės valandos – ne mažiau kaip 7 pažymiais. 

31. 6 ir 8 klasių žinios, gebėjimai tikrinami nacionaliniais mokinių pasiekimų patikrinimo 
testais. 

 
VI. VERTINIMAS BAIGUS PROGRAM Ą 

 
32. Vertinimas baigus programą: 
32.1. Mokymosi rezultatams apibendrinti taikomas apibendrinamasis vertinimas 

(pasiekimų patikrinimai, įskaitos, egzaminai ir kt.): 
32.1.1.  6 ir 8 klasių žinios, gebėjimai tikrinami nacionaliniais mokinių pasiekimų 

patikrinimo testais; 
32.1.2. pagrindinis ugdymas baigiamas pasiekimų patikrinimu; 
32.1.3. vidurinis ugdymas baigiamas brandos egzaminais. 

 
VII. SUPAŽINDINIMAS SU VERTINIMU IR ĮVERTINIMU  

 

33. Mokytojas mokslo metų pradžioje kartu su mokiniais aptaria ugdymo(si) tikslus, 
uždavinius, metodus ir formas: 

33.1. Mokslo metų pradžioje mokytojai supažindina mokinius su savo dalyko pažangos ir 
pasiekimų vertinimo kriterijais, dalyko vertinimo metodika, atsiskaitymo laikotarpiais 
(supažindinimas fiksuojamas įrašu elektroniniame dienyne); 

33.2. Siekiant stebėti mokinių daromą pažangą ir analizuoti pasiekimus, rekomenduojama 
bendru mokytojų ir mokinių susitarimu darbus raštu kaupti mokinių pasiekimų ir pažangos 
vertinimo aplanke. 
 

VIII. VERTINIMO DALYVIAI IR J Ų VAIDMUO  
 

34. Vertinimas planuojamas ir reglamentuojamas valstybės, savivaldybės, mokyklos ir 
mokytojo lygmenimis. 

34.1. Mokiniai: 
34.1.1. kartu su mokytoju aptaria numatomus mokymosi pasiekimus, užduotis bei 

vertinimo kriterijus, nagrinėja vertinimo informaciją, mokosi vertinti ir įsivertinti savo pasiekimus 
bei pažangą ir atsižvelgdami į mokymosi sėkmę planuoja tolesnį mokymąsi bei kelia sau ateities 
tikslus. 



34.2. Mokytojai: 
34.2.1. pagal pasirinktą būdą planuoja ir atlieka mokinių pažangos bei pasiekimų 

vertinimą ugdymo procese; 
34.2.2. apibendrina ir įvertina mokinio pasiekimus; 
34.2.3. mokykloje nustatyta tvarka fiksuoja vertinimo informaciją; 
34.2.4. informuoja mokinius, jų tėvus, kitus mokytojus, mokyklos vadovus apie mokinių 

mokymąsi, pasiekimus;  
34.2.5. metodinėse grupėse analizuoja bandomųjų egzaminų, brandos egzaminų, įskaitų, 

pasiekimų patikrinimų, pusmečių, metinius įvertinimus, priima  sprendimus dėl ugdymo turinio, 
mokymo metodų, strategijų, mokymo/si užduočių, šaltinių tinkamumo, išteklių panaudojimo 
veiksmingumo, ugdymo kokybės gerinimo. 

34.3. Klasių vadovai: 
34.3.1. nuolat stebi mokinių pažangą, pasiekimus ir su mokiniais, mokytojais bei 

mokyklos vadovais aptaria mokinių mokymąsi, pasiekimus; 
34.3.2. supažindina mokinių tėvus (globėjus/rūpintojus) su vertinimo kriterijais, 

procedūromis ir tvarka ir ne rečiau kaip kartą per pusmetį informuoja apie vaiko  mokymąsi, 
pažangą, pasiekimus, pusmečių, metinių įvertinimų rezultatus (klasių tėvų susirinkimai). 
Atspausdintas įvertinimų suvestines įteikia tėvams, kurie neturi galimybės prisijungti prie el. 
dienyno. 

34.4. Gimnazija: 
34.4.1. nustato bendrą mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos rinkimo, 

fiksavimo bei panaudojimo tvarką; 
34.4.2. reguliariai organizuoja mokinių pasiekimų aptarimus su tėvais (2-3 kartus per 

metus), teikia pagalbą mokymosi problemų turintiems mokiniams. 

35. Remdamiesi vertinimo informacija priima sprendimus dėl ugdymo turinio, mokymo 
metodų, strategijų, mokymosi užduočių, šaltinių tinkamumo, išteklių panaudojimo veiksmingumo, 
ugdymo kokybės gerinimo. 
 

IX. BAIGIAMOSIOS PASTABOS  
 

36. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka gali būti koreguojama. 
 


