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KAUNO PETRAŠIŪNŲ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR 

PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Kauno Petrašiūnų progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos 

aprašas (toliau - Aprašas) parengtas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir 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), 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pradinio ugdymo programos 

bendruoju ugdymo planu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu 

Nr. V-446 ir 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos 

bendraisiais ugdymo planas, patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. 

įsakymu Nr. V-442 . 

 2. Apraše aptariami vertinimo tikslai, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas ugdymo 

procese ir baigiantis ugdymo laikotarpiui, įvertinimų fiksavimas, vertinimo informacijos analizė, 

informavimas. 
 

II. APRAŠE VARTOJAMOS SĄVOKOS 
 

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

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

4. Ugdymasis – dvasinių, intelektinių, fizinių asmens galių auginimasis bendraujant ir 

mokantis. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

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. 

9. Formuojamasis ugdomasis vertinimas – ugdymo(si) procese teikiamas abipusis atsakas, 

grįžtamasis ryšys, padedantis mokiniui gerinti mokymą(si), nukreipiantis, ką dar reikia išmokti, 

leidžiantis mokytojui pritaikyti mokymą, siekiant kuo geresnių rezultatų. 

10. Kaupiamasis vertinimas – mokinių pasiekimų ir pažangos suminis vertinimasnaudojant 

įvairius galimus vertinimo ir įsivertinimo būdus. 

11. Įsivertinimas – paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos stebėjimas, 

vertinimas ir apmąstymas, nusimatant tolesnius mokymosi žingsnius. 

12. Diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo išsiaiškinami mokinio pasiekimai ir tam 

tikru mokymosi metu padaryta pažanga, numatomos tolesnio mokymosi galimybės, pagalba 

sunkumams įveikti. 

13. Apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas – formaliai patvirtinti mokinio ugdymosi 

rezultatai, baigus programą, kursą, modulį ar kitą mokymosi etapą. 

 

 

 

  



III. MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO 

TIKSLAI 
 

14. Nustatyti mokinių pasiekimų lygį bei pažangą. 

15. Išsiaiškinti kiekvieno mokinio stiprybes, ugdymosi poreikius. 

16. Kartu su mokiniu bei jo tėvais (globėjais, rūpintojais) priimti sprendimus dėl tolesnio 

mokymosi žingsnių, mokiniui būtinos pagalbos. 

17. Teikti savalaikį grįžtamąjį ryšį mokiniams ir mokytojams, gerinant mokymo(si) proceso 

kokybę. 

18. Apibendrinti, susumuoti atskiro mokymosi laikotarpio (baigiant pusmetį, mokslo metus) 

ir mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ugdymo I dalies programos rezultatus. 

19. Vertinti ugdymo kokybę, identifikuoti problemas ir inicijuoti reikalingus sprendimus. 
 

 

IV. VERTINIMAS UGDYMO PROCESE IR BAIGIANTIS UGDYMO 

LAIKOTARPIUI 
 

20. Formuojamojo ugdomojo vertinimo principai: 

20.1. Mokytojas stebi mokinių mokymąsi, jų bendradarbiavimą, įsitraukimą, pastangas, 

mokymosi būdus, sunkumus. 

20.2. Mokytojas padeda suprasti mokiniui, kas jau išmokta, ko dar reikia mokytis, kaip 

įveikti sunkumus, kokie mokymosi būdai veiksmingi. 

20.3. Mokiniai mokosi vertinti vienas kito ir savo darbą, įsivertinti pasiekimus ir pažangą, 

kelti mokymosi tikslus. 

21. Diagnostinio vertinimo principai: 

21.1. Mokytojas, skirdamas vertinamąsias užduotis mokymosi procese, padeda mokiniui 

išsiaiškinti mokymosi pasiekimus. 

21.2. Vertinimas vykdomas taikant iš anksto mokiniams žinomus, su jais aptartus kriterijus. 

21.3. Mokinys, remdamasis vertinimo metu gauta informacija, kartu su mokytoju numato 

tolesnio mokymosi uždavinius. 

22. Kaupiamojo vertinimo principai: 

22.1. Mokytojas sudaro vertinimo kriterijų lentelę. 

22.2. Mokytojas kartu su mokiniais aptaria kiekvieną kriterijų tam, kad mokiniai žinotų, už 

ką jie bus vertinami. 

23. Pradinio ugdymo programos mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami. 

Mokytojas vertina mokinių pasiekimus ir pažangą atsižvelgdamas į pradinio ugdymo bendrojoje 

programoje nubrėžtas gaires: 

23.1. Vertinant žodžiu naudojami būdai: individualus pokalbis, padrąsinimas, pagyrimas, 

pritarimas, nurodymas, pasidžiaugimas. 

23.2. Vertinant raštu sąsiuviniuose, pratybų sąsiuviniuose ir elektroniniame dienyne įrašomi 

komentarai. Lygiai nenurodomi, taip pat nenaudojami jų pakaitai (raidės, ženklai, simboliai). 

Komentaruose nurodoma, kas pavyko, kas ne, kur dar reikia pasistengti. 

23.3. Mokinių įvairūs darbai kaupiami aplankuose, kurie periodiškai papildomi mokytojo 

nuožiūra. 

24. 5-8 klasėse mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pažymiu arba įskaita. Vertinant 

mokinių pasiekimus orientuojamasi į pasiekimų lygius, apibrėžtus pagrindinio ugdymo bendrosiose 

programose. Taikoma vertinimo skalė: 
 

Pasiekimų lygis Balai Trumpas apibūdinimas 

Aukštesnysis 10 (dešimt) Puikiai 

9 (devyni) Labai gerai 

Pagrindinis 8 (aštuoni) Gerai 

7 (septyni) Pakankamai gerai 

6 (šeši) Vidutiniškai 

Patenkinamas 5 (penki) Patenkinamai 

4 (keturi) Pakankamai patenkinamai 

Nepatenkinamas 3 (trys) Nepatenkinamai 

2 (du) Blogai 

1 (vienas) Labai blogai 



 

26. 5-8 klasių mokinių pasiekimai vertinami įskaita: 

26.1. dorinio ugdymo dalykas; 

26.2. žmogaus sauga; 

26.3.  specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros 

pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“. 

27. Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu 1-8 klasių mokinys yra atleistas pagal gydytojo 

rekomendaciją ir/ar progimnazijos vadovo įsakymą. 

28. 5-ų klasių mokinių pasiekimai adaptaciniu laikotarpiu (rugsėjo mėnesį) pažymiais 

nevertinami. 

29. 5-8 klasių mokinių ugdomų pagal pagrindinio ugdymo individualizuotas programas 

pasiekimai vertinami pažymiu (dorinio ugdymo ir žmogaus saugos dalykai – įskaita). 

30. Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programą (I d.) mokymosi 

pasiekimų vertinimo formos, už kurias rašomas pažymys: 

30.1. kontrolinis darbas – ne mažesnis kaip 30 min. 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. 

30.2. savarankiškas darbas – iki 30 min trukmės rašto darbas, naudojantis mokytojo 

nurodytais informacijos šaltiniais ir mokymo medžiaga. Savarankiško darbo tikslas – sužinoti, kaip 

mokinys geba pritaikyti įgytas žinias individualiai atlikdamas praktines užduotis. 

30.3. apklausa raštu – iki 20 min mokinių žinių patikrinimas raštu, skiriama baigus 

nagrinėti potemę, logiškai užbaigtą temos dalį. Jos tikslas – greitas klasės žinių patikrinimas. 

Užduotys konkrečios, trumpos, aiškios. Apklausos formos gali būti įvairios: klausimai, testas. 

30.4. apklausa žodžiu – tai monologinio ar dialoginio kalbėjimo įvertinamas, skirtas 

patikrinti žinias ir gebėjimą taisyklingai, argumentuotai reikšti mintis gimtąja ar užsienio kalba. 

33.5. kūrybiniai darbai – nedidelės apimties darbai, skirti norint susieti dalyko žinias ir 

mokinio meninius, estetinius, kūrybinius gebėjimus, atliekamus klasėje arba namuose. 

30.6. projektinis darbas – planinga ir organizuota aktyvi veikla, problemų sprendimas ir 

įgyjama patirtis, atliktas darbas, ugdantis įvairiapusius mokinių gebėjimus, trukdantis ne ilgiau kaip 

1 mėnesį. 

30.7. namų darbai – veikla, kurią mokinys atlieka namuose. 

30.8. laboratoriniai ir praktikos darbai - tikrinamieji darbai, trunkantys ne mažiau kaip 35 

min., jų metu tikrinami mokinių gebėjimai teorines žinias taikyti praktikoje.  Apie laboratorinį 

(praktinį) darbą pranešama ne vėliau kaip prieš vieną pamoką. Laboratoriniai (praktikos) darbai 

chemijos, fizikos ir biologijos pamokose vertinami pažymiu. Mokinys, neatvykęs į laboratorinį 

(praktinį) darbą atsiskaityti neprivalo. 

30.9. praktiniai-kūrybiniai darbai - skiriami ugdyti mokinių gebėjimus, teorines žinias 

pritaikyti praktikoje. Praktinės-kūrybinės užduoties atlikimo laikas priklauso nuo darbo 

sudėtingumo. Praktiniai-kūrybiniai darbai tikrinami ir vertinami pagal bendrus reikalavimus: ar 

sugeba savarankiškai išsirinkti užduočiai reikalingus darbo įrankius; turi pakankamai teorinių žinių 

bei praktinių gebėjimų; kaip atlieka pagrindinį praktinį darbą; susitvarko darbo vietą ir atlieka darbo 

ataskaitas, susumuoja darbo rezultatus ir juos apibendrina.   

30.10. referatai. Mokiniai per pusmetį gali rašyti pasirinkta ar nurodyta tema tik 1 

mokomojo dalyko referatą (suderinus su dėstančiu mokytoju). Pristačius referatą, jo įvertinimas 

įrašomas į dienyną. 

30.11. dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, varžybose. Už prizines vietas miesto 

dalykinėse olimpiadose rašomas - 10, neužėmus prizinės vietos, bet mokiniui pageidaujant 

vertinama taip: atlikus virš 50% užduočių – rašomas 9,  surinkus virš 40% – 8, surinkus virš 30% - 

7, virš 20% - 6, virš 10% - 5, virš 0% - 4. Iš viso nesurinkus nei vieno balo – nevertinama. Už 

dalyvavimą respublikinėse ir rajoninėse olimpiadose, konkursuose ir varžybose rašoma – 10. 

31. Kontrolinių ir kitų atsiskaitomųjų darbų organizavimo tvarka  ir vertinimas:  

31.1. apie kontrolinį darbą mokytojas mokinius informuoja ne vėliau kaip prieš savaitę, 

supažindina su darbo struktūra, turiniu, tikslais, vertinimo kriterijais; 

31.2. sudarant kontrolinio darbo užduotis, laikomasi eiliškumo: nuo lengvesnių iki 

sunkesnių (30 proc. lengvų užduočių, 40 proc. – vidutinio sunkumo ir 30 proc. sunkių užduočių); 



31.3. užduotimis patikrinami įvairūs mokinių gebėjimai. Rengiant kontrolines užduotis 

rekomenduojama laikytis tokio žinių ir gebėjimų santykio: 50 proc. užduoties taškų turėtų būti 

skirta žinioms ir supratimui tikrinti, o kiti 50 proc. – problemų sprendimo gebėjimams tikrinti; 

31.4. kontrolinių darbų paskutinę dieną prieš mokinių atostogas ir pirmąją dieną po mokinių 

atostogų ar šventinių dienų nerekomenduojama organizuoti; 

31.5. per dieną gali būti organizuojamas tik vienas kontrolinis darbas; 

31.6. kontrolinių darbų rezultatų analizė pristatoma ir aptariama su visais klasės mokiniais, 

pasidžiaugiama jų sėkmėmis, nesėkmės aptariamos individualiai ir numatomi būdai mokymosi 

spragoms šalinti. Mokinio pageidavimu mokytojas teikia konsultacijas. 

31.7. Nepatenkinamai įvertintas kontrolinis darbas: 

31.7.1. neperrašomas, išskyrus tuos atvejus, jeigu buvo rimtų priežasčių, dėl ko kontrolinis 

darbas įvertintas nepatenkinamai, tuomet susitariama dėl perrašymo su dalyko mokytoju. 

31.7.2. jei nepatenkinamai įvertinami du ir daugiau kontrolinių darbų iš eilės, pasiekimų 

skirtumų likvidavimo būdus ir sprendimus priima dalyko mokytojas kartu su mokiniu, jo tėvais, 

klasės auklėtoju; 

31.7.3. jei 50% ir daugiau klasės kontrolinio darbo įvertinimai yra nepatenkinami, 

įvertinimai į dienyną nerašomi. Mokytojas konsultuojasi su direktoriaus pavaduotoju ugdymu dėl 

kontrolinio darbo parengimo, struktūros, analizuoja mokinių padarytas klaidas, koreguoja ilgalaikį 

pamokų planą, suderintu laiku mokiniai perrašo kontrolinį darbą. 

31.8. Mokinys, praleidęs kontrolinį darbą dėl pateisinamų priežasčių, privalo atsiskaityti už 

praleistą kontrolinį darbą, individualiai su mokytoju suderinęs laiką, bet ne vėliau kaip per dvi 

savaites. 

31.9. Mokinys neatvykęs į mokyklą tik tą dieną, kai buvo rašomas kontrolinis darbas, už jį 

atsiskaito kitą dieną, su mokytoju suderinęs laiką.  

32. Ugdymo laikotarpio pabaigoje mokinio mokymosi pasiekimai apibendrinami ir 

vertinimo rezultatas fiksuojamas: 

32.1. mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, fiksuojamas ugdymo dalykų 

apibendrintas mokinio pasiekimų lygis (,,patenkinamas‘‘, ,,pagrindinis‘‘, ,,aukštesnysis‘‘). 

Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“.  

Dorinio ugdymo pasiekimai vertinami, nurodant padaryta ar nepadaryta pažanga: „pp“ arba 

„np“, įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir/ar 

progimnazijos vadovo įsakymą. 

Mokiniui, besimokančiam pagal pradinio ugdymo programą, II pusmečio mokymosi 

pasiekimų įvertinimas laikomas metiniu. 

33.2. mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programą, pusmečio įvertinimas 

fiksuojamas iš visų pusmečio pažymių, skaičiuojant jų svertinį arba aritmetinį vidurkį ir taikant 

apvalinimo taisyklę. Mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) turi būti paaiškinama, kokie 

svertinio vidurkio dėmenys (pvz., kontroliniai darbai, projektai ir kt.) daro įtaką pusmečio dalyko 

įvertinimui ir kokie jų svertiniai koeficientai.  

Vienerių mokslo metų pasiekimų rezultatas (dalyko metinis įvertinimas) fiksuojamas iš I ir 

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). 

Jei mokinys per visą ugdymo laikotarpį (pusmetį) neatliko visų vertinimo užduočių (pvz., 

kontrolinių darbų ir kt.) be pateisinamos priežasties, nepademonstravo pasiekimų, numatytų 

pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, mokinio dalyko pusmečio pasiekimai prilyginami 

žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“; jei mokinys neatliko visų vertinimo 

užduočių dėl svarbių, mokyklos vadovo pateisintų priežasčių (pvz., ligos) – fiksuojamas įrašas 

„atleista“. 

Dorinio ugdymo ir žmogaus saugos dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas įrašu „įsk“, jei 

I ir II pusmečių įvertinimai yra „įsk“ ir „įsk“ arba „įsk“ ir „neįsk“ arba „neįsk“ ir „įsk“. Metinis 

įvertinimas fiksuojamas įrašu „neįsk“, jei I ir II pusmečių įvertinimai yra „neįsk“. Fiksuojant 

pusmečio dalyko įvertinimą įrašais „įsk“ arba „neįsk“, atsižvelgiant į tai, kokių įrašų per ugdymo 

laikotarpį yra daugiau. 

34. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimų vertinimas ugdymo 

laikotarpio pabaigoje: 

34.1. 1-4 klasių mokinių ugdomų pagal pradinio ugdymo individualizuotas programas 

pažanga fiksuojama įrašant „p.p.“ arba „n.p.“ (padaryta arba nepadaryta pažanga). 



34.2. 5-8 klasių mokinių ugdomų pagal pagrindinio ugdymo individualizuotas programas 

pasiekimai vertinami pažymiu (dorinio ugdymo ir žmogaus saugos dalykai – įskaita). 

35. Mokinio, turinčio kai kurių ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius  

įvertinimus, neatliktą socialinę pilietinę veiklą, kėlimo į aukštesnę klasę, palikimo kartoti ugdymo 

programos ar papildomo darbo skyrimo klausimus svarsto mokinį ugdę mokytojai: 

35.1 pasibaigus ugdymo procesui progimnazijos vadovui siūlo: arba skirti mokiniui 

papildomą darbą, arba kelti į aukštesnę klasę, arba palikti kartoti ugdymo programos; 

35.2. mokiniui skiriant papildomą darbą, susitaria dėl galimos pakartotinio svarstymo dėl 

kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo kartoti ugdymo programos datos, papildomo darbo atlikimo 

trukmės, konsultacijų formų ir būdų, jų laiko, mokinio atsiskaitymo datos, atsižvelgia į mokinio 

tėvų (globėjų, rūpintojų) siūlymą ir kt.; 

34.3. pakartotinai svarsto mokinio mokymosi pasiekimus, jei mokinio papildomas darbas 

buvo įvertintas nepatenkinamu įvertinimu arba praėjo nustatytas laikas, kada mokinys turėjo 

atsiskaityti (atlikti papildomą darbą). Išklauso mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimą ir 

teikia siūlymą mokyklos vadovui. 

35. Sprendimą dėl papildomo darbo skyrimo mokiniui, jo kėlimo į aukštesnę klasę ar 

palikimo kartoti ugdymo programą, atsižvelgęs į mokytojų siūlymą, ne vėliau nei paskutinė 

einamųjų mokslo metų darbo diena priima progimnazijos vadovas. Sprendimas įforminamas 

progimnazijos vadovo įsakymu. Su įsakymu  supažindinami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). 

36. Mokytojai paskutinę pusmečio (mokslo metų) pamoką organizuoja mokymosi 

pasiekimų ir pažangos įsivertinimą: 

36.1. mokiniai analizuoja mokymąsi, padarytą pažangą, su mokytoju aptaria sėkmes ir 

nesėkmes, planuoja tolesnį mokymąsi; 

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

padarytą pažangą ir, jei reikalinga, koreguoja ugdymo procesą. 

37. Metodinėse grupėse mokytojai analizuoja Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo,  

diagnostinių testų, I ir II pusmečio, metinio mokymosi pasiekimų rezultatus. Priima sprendimus dėl 

mokymo metodų ir strategijų, mokymosi užduočių, šaltinių tinkamumo, išteklių panaudojimo 

veiksmingumo, ugdymo tikslų realumo. Sprendimai priimami pedagogų tarybos posėdžiuose. 
 

IV. MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO PLANAVIMAS, FIKSAVIMAS IR 

INFORMAVIMAS 
 

38. Vertinimo planavimas. Mokytojas planuoja mokinių ugdymosi pasiekimus ir 

vertinimą: 

 38.1. rengdamas mokomųjų dalykų ilgalaikius (metų) planus, atsižvelgdamas į klasės 

mokinių ugdymosi pasiekimus, poreikius ir galimybes. 

 38.2. rengdamas trumpalaikius (savaitės) planus. El. dienyne užrašomi siektini savaitės 

rezultatai (savaitės mokymosi uždaviniai), kurie pasako, ko iš tikrųjų bus siekiama – numatomi 

mokinių pasiekimai. 

39. Mokinių mokymosi pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne, sąsiuviniuose, 

pratybų sąsiuviniuose, mokytojo individualiuose užrašuose. 

40. Elektroniniame dienyne mokytojai vertinimus įrašo: 

40.1.  1-4 klasėse: 

40.1.1. pradinių  klasių mokytojos rašo 2-5 kartus per savaitę, 

40.1.2. dalykų mokytojai pradinėse klasėse – 1-3 kartus per mėnesį. 

40.2. 5-8 klasėse: 

40.2.1. jei dalykui mokyti skirta 1 savaitinė pamoka, vertinama ne mažiau kaip 3 pažymiais 

per pusmetį; 

40.2.2. jei dalykui mokyti skirtos 2 savaitinės pamokos, vertinama ne mažiau kaip 3-4 

pažymiais per pusmetį; 

40.2.3. jei dalykui mokyti skirtos 3 savaitinės pamokos, vertinama ne mažiau kaip 4 

pažymiais per pusmetį; 

40.2.4. jei dalykui mokyti skirtos 4 savaitinės pamokos, vertinama ne mažiau kaip 5 

pažymiais per pusmetį; 

40.2.5. jei dalykui mokyti skirtos 5 savaitinės pamokos, vertinama ne mažiau kaip 6 

pažymiais per pusmetį. 



41. Mokytojai informuoja mokinius, tėvus (globėjus), progimnazijos vadovus apie mokinių 

mokymąsi, pasiekimus ir spragas. 

42. Mokinių darbų tikrinimas: 

42.1. tikrinami ir įvertinami visi kontroliniai darbai (testai, diktantai); 

42.2. tikrinami visi kūrybiniai darbai, vertinama minčių raiška, rašybos ir skyrybos klaidos; 

42.3. tikrinamos savarankiškai atliktos uţduotys; 

42.4. pratybų sąsiuviniuose užduotys tikrinamos mokytojos pasirinktais būdais; 

42.5. namų darbai tikrinami mokytojo pasirinktais būdais; 

43. Tėvams (globėjams) informacija apie vaiko pasiekimus reguliariai teikiama: 

43.1. elektroniniame dienyne; 

43.1.1. tėvams (globėjams), kurie neturi galimybių naudotis internetu, mokytojai ne rečiau 

kaip kartą per mėnesį atspausdina mokinių pasiekimus iš el. dienyno.  

43.2. sąsiuviniuose, pratybų sąsiuviniuose; 

43.3. individualių pokalbių metu, esant reikalui, asmeniškai suderinus laiką; 

43.4. tėvų susirinkimų metu (ne mažiau 2–3 kartus per mokslo metus); 

43.5. individualių konsultacijų ugdymo klausimasi dienų metu; 

44. Informaciją apie gresiantį nepatenkinamą mokomojo dalyko pusmečio ar metinį 

įvertinimą mokytojas elektroniniame dienyne rašo pranešimą/informaciją mokinio tėvams 

(globėjams) bei informuoja progimnazijos VGK/administraciją. 
 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

45. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas gali būti keičiamas 

atsižvelgiant į ugdymo proceso pokyčius reglamentuojančius dokumentus. 

 

__________________ 


