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VILNIAUS GEROSIOS VILTIES PROGIMNAZIJOS  

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO  

TVARKA 

 

 

 

1.   BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Vertinimas- 

1.1.1. nuolatinis procesas,  kuriame dalyvauja mokytojas,  mokinys  ir jo tėvai  

(globėjai, rūpintojai); 

1.1.2. žinių, mokėjimų ir įgūdžių, kuriuos apibrėžia atitinkamos mokymo programos, 

   taip pat mokinių asmenybės raidos lygio nustatymas bei išreiškimas tam tikrais  

    simboliais (pažymiais, balais), vertinamaisiais sprendimais ir kitais būdais; 

1.1.3. nuolatinis  informacijos  apie  mokinio  mokymosi pažangą  ir pasiekimus 

   kaupimo, interpretavimo ir apibendrinimo procesas; 

1.1.4. išreiškia santykį tarp to, ką moka bei geba mokinys ir to, ką jis turėtų mokėti  ir 

gebėti vertinimo momentu. 

1.2. Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal 

bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 

2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK - 556  (Lietuvos Respublikos Švietimo ir 

mokslo ministro 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-554 redakcija); LR švietimo ir mokslo 

ministro 2004 m. vasario 25 d.  įsakymu Nr. ISAK – 256 patvirtinta „Mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo samprata“; Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2015 

m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų aprašo tvirtinimo“;   LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. 

įsakymu Nr. V-1308 patvirtinta „Geros mokyklos koncepcija“. 

1.3. Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo 

tvarka   reglamentuoja   mokinių   mokymosi   pažangos   ir   pasiekimų   vertinimą.  

1.4. Tvarkoje naudojamos sąvokos: 

Vertinimas - nuolatinis informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus kaupimo, 

 interpretavimo ir apibendrinimo procesas. 

Įvertinimas - vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie mokinio pasiekimus ir 

padarytą pažangą. 

Įsivertinimas - paties mokinio daromi sprendimai apie daromą pažangą bei pasiekimus. 

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. Jis nesiejamas su pažymiu, jo rezultatai viešai neskelbiami. 

Kaupiamasis vertinimas - tai informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus 

kaupimas vadovaujantis formuojamojo vertinimo principais. 

Diagnostinis  vertinimas   -   vertinimas,   kuriuo  naudojamasi  siekiant  išsiaiškinti  mokinio 

pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti tolesnio 

mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus. 

Apibendrinamasis vertinimas - vertinimas, naudojamas baigus programą, kursą, modulį. Jo  
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rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos pabaigoje. 

Norminis vertinimas - vertinimas, kuris sudaro galimybes palyginti mokinių pasiekimus. 

Kriterinis vertinimas - vertinimas, kurio pagrindas - tam tikri kriterijai (pvz., pasiekimų lygių 

aprašai Bendrose programose), su kuriais lyginami mokinio pasiekimai (dešimtbalė vertinimo 

sistema, atitinkanti Bendrųjų programų reikalavimus) 

Kontrolinis darbas (testas) - ne mažesnės kaip 30 minučių trukmės savarankiškas, projektinis, 

kūrybinis, laboratorinis, praktikos ar kitoks raštu atliekamas ir įvertinamas darbas, skirtas 

patikrinti mokinio gebėjimams, įgūdžiams, žinioms, kaip įvaldyta dalyko programos dalis (tema, 

kelios temos, skyrius, logiškai užbaigta dalis, savarankiškai išmokta dalis ir pan.). Savarankiškas 

darbas - paskirtų užduočių atlikimas, naudojantis informaciniais šaltiniais, mokytojo nurodytomis 

mokymo priemonėmis. Vertinami nebūtinai visi mokiniai. Savarankiškas darbas gali trukti 15-45 

minutes. Savarankiško darbo tikslas - sužinoti, kaip mokinys geba pritaikyti įgytas žinias 

individualiai atlikdamas praktines užduotis. 

Žinių patikrinimas - apklausa raštu ar žodžiu, trunkanti iki 20 minučių. Apklausos raštu ar žodžiu 

tikslas - greitas klasės žinių patikrinimas. Užduotys turi būti konkrečios, trumpos, aiškios. 

Apklausos formos gali būti įvairios: klausimynas, testas, diktantas ir pan.  

Laboratoriniai (praktiniai) darbai ugdo mokinių praktinius gebėjimus: teorinės žinios 

pritaikomos praktiškai. Paprastai visi klasės mokiniai atlieka tą patį darbą su vienodais 

prietaisais. Mokinys, naudodamasis duotomis priemonėmis, turi išspręsti iškeltą problemą, 

hipotezę (išmatuoti, apskaičiuoti, įvertinti, palyginti, sisteminti, daryti brėžinius, formuluoti 

išvadas). 

Individualios pažangos (ideografinis) vertinimas – vertinimo principas, pagal kurį lyginant 

dabartinius mokinio pasiekimus su ankstesniaisiais stebima ir vertinama daroma pažanga. 

 

2. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

2.1. Padėti mokiniui mokytis, kelti jo mokymosi motyvaciją, padėti pasiekti individualią pažangą. 

2.2. Skatinti mokinio asmenybės brandą. 

2.3. Padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti savo 

pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus. 

2.4. Suteikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą. 

2.5. Įvertinti mokytojo ir mokyklos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. 

 

3.   VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 
 

3.1. Vertinimo nuostatos: 

3.1.1. Vertinimas grindžiamas šiuolaikine mokymosi samprata, atsižvelgiant į amžiaus 

tarpsnių psichologinius ypatumus bei individualius mokinio poreikius. 

3.1.2. Pagrindinis vertinimo orientyras - Bendrosios programos. 

3.1.3. Vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios ir  

supratimas, bendrieji ir dalyko gebėjimai. 

3.1.4. Vertinimas skirtas padėti mokytis - mokinys laiku gauna grįžtamąją informaciją 

apie savo pasiekimus ir pažangą, jis mokosi vertinti ir įsivertinti. 
3.1.5. Vertinama individuali mokinio pažanga - mokinio dabartiniai pasiekimai lyginami 

su ankstesniaisiais. Mokinių pasiekimai tarpusavyje nelyginami. 

3.2. Vertinimo principai: 

3.2.1. Vertinimas pozityvus ir konstruktyvus - vertinama tai, ką mokinys jau išmoko, 

nurodomos spragos ir padedama jas ištaisyti. 

3.2.2. Vertinimas atviras ir skaidrus - su mokiniais tariamasi dėl vertinimo kriterijų ir 

procedūrų. 

3.2.3. Vertinimas   objektyvus   ir   veiksmingas   -   siekiama   kuo   didesnio   vertinimo 

patikimumo; remiamasi Bendrosiomis programomis, naudojami įvairūs vertinimo 

informacijos šaltiniai, taikomos įvairios vertinimo metodikos. 

3.2.4. Vertinimas sistemingas ir įvairiapusis - sistemingai vertinant mokiniai skatinami 
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sistemingai įsisavinti mokomąją medžiagą, formuojami jų mokėjimai, įgūdžiai bei 

vertybinės nuostatos; tėvai nuolat informuojami apie ugdytinių mokymąsi bei jo 

rezultatus; vertinama visa mokinio veikla, kurioje atsiskleidžia mokinio asmenybė 

(gebėjimas spręsti problemas, rengti projektus, rašyti ataskaitas, atlikti kūrybinio 

pobūdžio užduotis, aktyvumas pamokoje ir pan.). 
3.2.5. Vertinimas informatyvus - taikomi šiuolaikiniai vertinimo informacijos tvarkymo 

ir pateikimo būdai (aplankas, aprašai, recenzijos, e-dienynas). Pažymys naudojamas 

mokinių pasiekimų formaliajam įvertinimui. 

 

4.    VERTINIMO DALYVIAI IR JŲ VAIDMUO 

 

4.l. Mokiniai  dalyvauja vertinimo procese, gauna informaciją, mokosi vertinti ir įsivertinti, 

planuoja mokymąsi. 

4.2. Mokytojai  planuoja, atlieka ir fiksuoja vertinimą, analizuoja pažangą ir pasiekimus, 

koreguoja mokymą(si), informuoja mokinius ir jų tėvus, teikia pagalbą. 

4.3. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) gauna informaciją, koreguoja ugdymąsi. 
4.4. Mokykla nustato vertinimo informacijos rinkimo, fiksavimo, panaudojimo tvarką, 

užtikrina vertinimo perimamumą ir dermę, pagalbą mokiniui, savalaikę ir tikslingą 

vertinimo informacijos sklaidą. 

 

5. VERTINIMO PLANAVIMAS 

 

5.1. Mokytojas, remdamasis Bendrosiomis programomis, konkretina ugdymo turinį ( sudaro 

ilgalaikį teminį planą), kartu planuodamas ir vertinimą. Mokomųjų dalykų ilgalaikiuose 

planuose, pasirenkamųjų dalykų programose pateikia mokymosi pažangos 

ir pasiekimų informacijos kaupimo ir jos fiksavimo sistemą. 

5.2. Vertinimą konkretizuoja detaliuosiuose planuose, susiedamas jį su konkretaus mokymo(si) 

etapo tikslais ir uždaviniais, atsižvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį ir galias. 

5.3. Mokytojas pirmosios metų pamokos metu aptaria su mokiniais bendruosius vertinimo  

kriterijus bei mokymosi pasiekimų informacijos kaupimo  ir jos  fiksavimo  sistemą.  

Pirmame klasės tėvų susirinkime supažindina su vertinimo sistema tėvus. 
5.4. Pradėdamas naują temą, pamokų ciklą ar skyrių mokytojas su mokiniais susitaria, ką jie 

turi pasiekti, kada, kas ir kaip bus vertinama. 

 

6. VERTINIMO INFORMACIJOS FIKSAVIMAS 

 

6.1. Formalusis    vertinimas (pažymiai, „įskaityta", „atleistas" ir kt.) fiksuojami pildant 

elektroninį dienyną, teikiant ataskaitas: 

6.1.1. nepatenkinamas įvertinimas – įrašai: „nepatenkinamas“, „neįskaityta“ („neįsk.“), 

„nepadarė pažangos“ („np“), 1-3 balų įvertinimas 

6.2. Pradinio  ugdymo  pakopos   mokinių  pažanga   ir  pasiekimai   įforminami  aprašomąja 

vertinimo sistema. 

6.3. Įrašai, komentarai įrašomi mokinių sąsiuviniuose. 
6.4. Pagyrimai, paskatinimai, pastabos,  pastebėjimai, rekomendacijos ir kitokios neformaliojo 

vertinimo rašytinės formos fiksuojamos elektroniniame dienyne, įteikiant   mokyklos 

padėkos raštus, skelbiant mokyklos internetinėje svetainėje ir pan. 

 

7.   VERTINIMAS UGDYMO PROCESE 

 

7.1.   Vertinimą ugdymo procese sudaro vienas kitą sąlygojantys formalusis ir neformalusis 

vertinimo tipai.  
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8.   BENDRA VERTINIMO TVARKA IR PROCEDŪROS 

 

8.1. Diagnostinis vertinimas vykdomas per visų dalykų pamokas mokslo metų pradžioje  

mokymosi situacijai nustatyti   bei mokslo metų pabaigoje, siekiant įvertinti individualią 

pažangą bei pasiektą Bendrosiose programose apibrėžtą pasiekimų lygmenį. 

8.2. Siekiant gerinti mokymą ir mokymąsi taikomas formuojamasis ir kaupiamasis vertinimas: 

8.2.1. 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. Šio vertinimo rezultatai viešai neskelbiami. 

8.2.2. Vadovaujantis formuojamojo vertinimo principais  gali būti vykdomas kaupiamasis 

vertinimas (informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus kaupimas 

viso ugdymo proceso metu). Mokytojai individualiai taiko kaupiamąjį vertinimą, 

atsižvelgdami į dėstomo dalyko numatytus vertinimo kriterijus.  

8.2.3. Kaupiamasis vertinimas vykdomas pagal metodinėse grupėse aptartą ir patvirtintą 

kaupiamojo vertinimo tvarką, kuri negali prieštarauti bendriems progimnazijos 

vertinimo principams ir sampratai ir negali viršyti 10% galutinio trimestro pažymio 

vertės. Kaupiamojo balo vertinimą mokytojas gali naudoti (nenaudoti) savo nuožiūra. 

8.2.4. Suminė kaupiamojo balo išraiška (pažymys) įrašoma į elektroninį dienyną. 

8.2.5. Formuojamasis ir kaupiamasis vertinimas vyksta kartu su mokymu ir teikia tikslingą 

grįžtamąjį ryšį mokytojui ir mokiniui. 

8.3. Apklausos būdų (metodų) įvairovę nustato mokytojas. Išimtinais atvejais, atsižvelgiant į 

mokinio individualias savybes (mikčiojimą, nervinius sutrikimus ir kt.), mokytojas privalo 

parinkti mokinio pažangai ir pasiekimams įvertinti tinkamus apklausos būdus ir formas 

(raštu, žodžiu). 

8.4. Mokiniui   ar  jo   tėvams   (globėjams,   rūpintojams)   paprašius,   mokytojas   įvertinimą 

komentuoja, remdamasis prieš darbą pateiktais kriterijais. Nesutapus nuomonėms, mokinys 

ar jo tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę kreiptis į mokyklos vadovus. 
8.5. Neįskaitomas tekstas mokinio rašto darbe   nevertinamas, neįskaitomai parašytas žodis, 

formulė, santrumpa ar pan. laikomas klaida. 

 

9. PRADINIO UGDYMO KLASIŲ MOKINIŲ 

PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 
 

9.1. Pradinio ugdymo klasių mokinių ugdymosi pasiekimams ir daromai pažangai vertinti 

taikoma aprašomoji vertinimo sistema, pagrįsta idiografinio vertinimo nuostatomis. 

9.2. Mokslo metų pradžioje mokytoja(s) supažindina mokinių tėvus su ugdymo planu, raštu 

fiksuojamais  idiografinio vertinimo principais, kartu aptaria abipusės informacijos 

pateikimo būdus. 

9.3. Vertinimo sistema pagrindžiama Pradinio ugdymo bendrosiose programose pateiktais 

mokinių pasiekimų lygių aprašais: 

A - aukštesnysis pasiekimų lygis,  

PG - pagrindinis pasiekimų lygis,  

PT- patenkinamas pasiekimų lygis,  

NP- nepatenkinamas pasiekimų lygis. 

9.4. Dorinio ugdymo (etikos ir tikybos) pasiekimai neskirstomi lygiais, vertinami nurodant pp 

(„padarė pažangą“), np („nepadarė pažangos“). 

9.5. Choro, teatro pasiekimai yra sudedamoji muzikos vertinimo dalis, o keramikos, tapybos 

pasiekimai - sudedamoji dailės vertinimo dalis. Teatro, choro ir keramikos, tapybos 

pasiekimų vertinimas: pp („padarė pažangą“), np („nepadarė pažangos“). 

9.6. Vertinimas, paskatinimai, pagyrimai, aprašai, padėkos, pastebėjimai bei rekomendacijos 

įrašomi į elektroninį dienyną. 

9.7. Naudojantis pradinių klasių vadovėlių autorių (lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio 

pažinimo) teminiais planais, metodinėmis rekomendacijomis, mokinių pasiekimams 

nustatyti naudojamas ir diagnostinis vertinimas. 
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9.8. Svarbiausi pa(si)tikrinamieji, kūrybiniai darbai yra saugomi aplankuose. 

9.9. Baigiamosios     (4)  klasės  mokinių  pasiekimai,   atsižvelgiant į Bendrąsias  programas, 

įvertinami pagrindinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo  

aprašais. 

9.10. Mokinių žinios vertinamos sistemingai. Rekomenduojama mokinių pasiekimus vertinti tokiu 

dažnumu per trimestrą: 

1 savaitinė pamoka – ne mažiau kaip 3  vertinimai; 

2-3 savaitinės pamokos – ne mažiau kaip 6  vertinimai; 

4-5 savaitinės pamokos – ne mažiau kaip 9  vertinimai; 
7-8 savaitinės pamokos – ne mažiau kaip 12  vertinimų. 

 

10. 5-8 KLASIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS  

 

10.1. Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo (5-8 kl.) programą, pasiekimai vertinami 

pagal Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose aprašytus pasiekimų lygius, taikant 10-ies 

balų vertinimo sistemą : 

 

Pasiekimų lygis  Pažymys  

Aukštesnysis  10 Puikiai        

9 Labai gerai     

Pagrindinis  8 Gerai          

7 Pakankamai  gerai  

6 Vidutiniškai 

Patenkinamas  5 Patenkinamai 

4 Pakankamai patenkinamai 

Nepatenkinamas  3 Nepatenkinamai 

2 Blogai 

1 Labai blogai 

10.2. Pažymiu vertinami 5-8 kl. mokomųjų dalykų - lietuvių kalbos, užsienio kalbų (anglų, 

vokiečių,  rusų),  debatų, teisės pagrindų, braižybos,  istorijos,  pilietiškumo pagrindų, 

geografijos, matematikos, informacinių technologijų, gamtos pažinimo, fizikos, 

biologijos, chemijos, menų (muzikos, dailės, teatro, šokio),   technologijų, kūno 

kultūros, kryptingo meninio ugdymo dalykų 5-8 kl. (keramikos, tapybos, teatro ir chorinio 

dainavimo),  kūno kultūros (lankančių pagrindinės kūno kultūros sveikatos grupės 

pamokas)  pasiekimai. 

10.3. Įskaita vertinami mokomųjų dalykų - dorinio ugdymo (etikos, tikybos, žmogaus saugos bei 

specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės kūno kultūros pratybas lankančių  

mokinių pasiekimai. 

10.4. 5-tų klasių mokinių vertinimas adaptaciniu periodu. 

10.5.1. Mokiniams, pradedantiems pagrindinio ugdymo programą, adaptacinio laikotarpio 

metu pažymiai pradedami rašyti palaipsniui: 

- rugsėjo mėnesį tik "7", "8", "9" ir "10" (pakankamai gerai, gerai, labai gerai,  

puikiai); 

- spalio mėnesį tik "4", "5", "6", "7", "8", "9" ir "10" (tik patenkinami 

įvertinimai); 

- lapkričio - gruodžio mėnesį pereinama prie  10-ies balų vertinimo 

sistemos. 

10.5.2. Mokinių pasiekimai kontroliniais darbais netikrinami, žinių patikrinimui taikomas 

formuojamojo vertinimo metodas.   

10.5.3. Adaptacinio laikotarpio pradžioje penktųjų klasių mokiniai rašo mokyklos vadovų 

patvirtintus diagnostinius lietuvių kalbos ir matematikos testus, siekiant nustatyti 

pradinį mokinių žinių ir gebėjimų lygį. Pažymiais nevertinama. 
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10.5.4.Adaptacinio laikotarpio pabaigoje mokiniai rašo mokyklos vadovų patvirtintus 

diagnostinius lietuvių kalbos ir matematikos testus, siekiant nustatyti individualią 

pažangą pagal UP lygmenį. Vertinama pažymiais, atsižvelgiant į pažangą. 

10.6. Mokinių  žinios  vertinamos  sistemingai.   Rekomenduojama mokinių pasiekimus  vertinti 

tokiu dažnumu per trimestrą: 

1 savaitinė pamoka - mokinio žinios vertinamos ne mažiau kaip 3 įvertinimais; 

2 savaitinės pamokos - ne mažiau kaip 4 įvertinimais; 

3 savaitinės pamokos - ne mažiau kaip 5 įvertinimais; 

4 savaitinės pamokos - ne mažiau kaip 6 įvertinimais; 

5 savaitinės pamokos - ne mažiau kaip 7 įvertinimais; 

6 savaitinės pamokos - ne mažiau kaip 8 įvertinimais. 

 

10. KONTROLINIŲ DARBŲ SKELBIMAS IR VERTINIMAS  

 

11.1. Kontroliniai darbai, trunkantys visą pamoką, 5-8 klasėse rašomi tik pagal kontrolinių 

darbų grafiką, įvestą į elektroninį dienyną. 

11.2. Mokytojai kontrolinius darbus derina su mokiniais ir tarpusavyje, juos fiksuoja 

kontrolinių darbų grafike ne vėliau kaip prieš savaitę. Su mokiniais aptariama kontrolinio 

darbo struktūra, jo tikslai, vertinimo kriterijai.  

11.3. Kontrolinio darbo grafiko privaloma laikytis. Mokytojai turi teisę kontrolinio darbo laiką keisti 

tik dėl svarbių priežasčių ir suderinę su mokiniais. 

11.4. Mokiniai per dieną gali rašyti ne daugiau kaip vieną kontrolinį darbą. 

11.5. Pradinio ugdymo klasėse diagnostiniai apibendrinamieji darbai rengiami ir atliekami  

mokytojų (jų grupės) arba mokyklos vadovų iniciatyva. Jų paskirtis - į(si)vertinti savo 

(mokytojo) darbo kokybę, išsiaiškinti mokinių pasiekimus, numatyti, kokią pagalbą reikia 

suteikti mokiniams. 

11.6. Kontrolinio darbo užduotys sudaromos laikantis eiliškumo: nuo lengvesnių užduočių 

einama prie sunkesnių, kad kiekvienas mokinys galėtų pagal savo galimybes atlikti nors 

kelias paprastesnes užduotis ir gauti atitinkamą įvertinimą. 

11.7. Atsiskaitymų užduotys turi būti pateiktos taip, kad būtų aiški užduoties vertė taškais / 

balais (5-8 kl.) ar idiografiniu vertinimu (1-4 kl.), kad mokinys suprastų padarytas klaidas ir 

galėtų įsivertinti. 

11.8.  Paskutinę trimestro savaitę kontroliniai darbai nerašomi. 

11.9. Paskutinę dieną prieš mokinių atostogas ir pirmą dieną po mokinių atostogų kontroliniai 

darbai nerašomi. 

11.10. Informaciniai   testai,  direkcijos   kontroliniai   darbai suderinami su mokyklos vadovais. 

11.11. Kontroliniai ir kiti atsiskaitomieji darbai vertinami pažymiais. 

11.12.   Mokytojai kontrolinio darbo rezultatus mokiniams pristato ne vėliau kaip po 2 savaičių. 

11.13. Mokinys, dėl ligos ar kitos pateisinamos priežasties neatvykęs į kontrolinį darbą ir kitą  

pamoką pristatęs pateisinamąjį dokumentą, įgyja teisę (suderinęs su mokytoju) atsiskaityti 

per 2 savaites po sugrįžimo į mokyklą. Praėjus šiam terminui, mokiniui įrašomas žemiausias 

nepatenkinamas įvertinimas („labai blogai“)“; 

11.14. Mokinys, be pateisinamos priežasties nedalyvavęs kontroliniame darbe, (per savaitę 

nepateikęs pateisinamojo dokumento - gydytojo ar kitos institucijos pažymos, išimtinais 

atvejais - tėvų raštelio, apie kurį klasės auklėtojas turi būti tėvų informuotas iš anksto), 

tokią teisę praranda ir jam rašomas žemiausias nepatenkinamas įvertinimas („labai blogai“)“; 

11.15. Mokinys, ilgą laiką sirgęs ar gydęsis sanatorijoje, tačiau negavęs mokomųjų dalykų 

įvertinimo, ruošiasi savarankiškai arba konsultuojasi su mokytoju ir per mėnesį nuo sugrįžimo 

į mokyklą, suderinęs su mokytoju, atsiskaito (įskaita ar kt. forma) už praleistą kursą. 

11.16. Rekomenduojama kontrolinio darbo neperrašyti. 

11.17. Mokinys kontrolinius ir kitus darbus raštu kaupia aplanke ar sąsiuvinyje (bendru 

mokinių ir mokytojų susitarimu). 
11.18. Kontroliniai darbai rašomi pagal dalykų programas ir teminius planus, atsižvelgiant į 

ugdymo plane per savaitę skiriamų pamokų skaičių. 
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12. VERTINIMAS BAIGUS PROGRAMĄ 

 

12.1. Trimestro  pažymys vedamas skaičiuojant aritmetinį vidurkį iš visų trimestro pažymių 

ir jį apvalinant pagal matematikos taisyklę mokinio naudai. 

12.2. Jeigu I trimestro  įvertinimas „labai blogai“, mokinys turi  individualiai atsiskaityti už I 

trimestro programą suderintu su mokytoju laiku iki II trimestro pabaigos; jeigu II trimestro  

įvertinimas  „labai blogai“,  mokinys  turi  individualiai atsiskaityti suderintu su mokytoju 

laiku iki III trimestro pabaigos. 

12.3. Trimestro pažymiai išvedami ne vėliau kaip paskutinę mokomojo dalyko pamoką ir 

reikalingi įrašai elektroniniame dienyne padaromi ne vėliau kaip paskutinę trimestro dieną. 

12.4. Metinis įvertinimas:  

12.3.1. 1-4 klasėse antrojo pusmečio mokymosi pasiekimų įvertinimas laikomas ir metiniu 

įvertinimu; 

12.3.2.  5-8 klasėse išvedamas iš trijų trimestrų įvertinimų aritmetinio vidurkio; 

12.3.3. jeigu III trimestro  įvertinimas  „labai blogai“, arba  neatsiskaityta už I ar II trimestro 

programą,  metinis įvertinimas taip pat   „labai blogai“. 

12.3.4. Mokiniui, turinčiam nepatenkinamus metinius įvertinimus (nepasiekusiam patenkinamo mokymosi 

pasiekimų lygmens), skiriamas papildomas darbas, raštu informuojant mokinį ir jo tėvus (globėjus) apie 

atsiskaitymo programos turinį, papildomo darbo atlikimo trukmę, konsultacijų formas ir būdus, laiką, 

atsiskaitymo datą. 

12.3.5. Papildomo darbo įvertinimas laikomas metiniu įvertinimu. 

12.3.6. Pradinio ugdymo programos baigiamosios (4-osios) klasės mokinys, turintis bent vieno dalyko 

nepatenkinamą metinį (po papildomo darbo, jei buvo skirtas) įvertinimą, paliekamas kartoti  programos 

pradinio ugdymo baigiamojoje klasėje. 

12.4. Mokiniui, nesutinkančiam su metiniu dalyko įvertinimu, leidžiama laikyti įskaitą iš viso 

metų kurso. Įskaitos pažymys yra galutinis įvertinimas. Vertinimo komisiją skiria 

mokyklos direktorius. 

12.5. Jeigu dalyko mokymosi pasiekimai pažymiu nevertinami, mokiniui trimestrų, metinių 

 įvertinimų  skiltyse  įrašomi taikomos  vertinimo  sistemos  įvertinimai:   „įskaityta", 

„neįskaityta",     „pp",     „np",     „patenkinamas",     „pagrindinis",     „aukštesnysis', 

„nepatenkinamas". 

12.6. Įrašas „Atleista" įrašomas,   jeigu mokinys   nuo dalyko pamokų yra atleistas pagal 

gydytojo rekomendaciją ir/ar mokyklos vadovo įsakymą. 

 

13. SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ VERTINIMAS 
 

13.1. Vertindamas specialiųjų poreikių mokinių ugdymo rezultatus, mokytojas atsižvelgia į 

individualius skirtumus (atminties, psichologinius, suvokimo, dėmesio, temperamento ir kt.). 

13.2. Mokinių, mokomų   pagal individualizuotas ar pritaikytas programas, ugdymo rezultatai 

vertinami pagal atitinkamos programos reikalavimus: 

13.2.1. mokinių, mokomų pagal pritaikytas programas, žinios, gebėjimai ir įgūdžiai 

vertinami atsižvelgiant į Bendrosiose programose nustatytą mokomojo dalyko 

pasiekimų lygmenį; 

13.2.2. mokinių, mokomų pagal individualizuotas programas, žinios, gebėjimai ir įgūdžiai 

vertinami pagal jiems sudarytos programos įsisavinimo lygį.  Jie gali būti 

vertinami labai gerais, gerais ir nepatenkinamais pažymiais (jei matyti, kad 

mokinys turi potencialių galių, bet nesistengia). Pagal individualizuotą programą 

besimokančių mokinių trimestrų pažymiai turėtų   būti   patenkinami.    Jei   mokinys   

nuolat   gauna   labai   gerus   ar nepatenkinamus pažymius, programa peržiūrima: ji 

arba per lengva, arba per sunki. 
13.3. Kalbų mokytojas, vertindamas rašto darbus, atsižvelgia į logopedo rekomendacijas, 

jeigu mokinys lanko užsiėmimus ir (ar) specialiąsias pratybas. 
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14. TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO TVARKA  
 

14. l.    Tėvų informavimo tvarką reglamentuoja „Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos tėvų 

(globėjų, rūpintojų) informavimo tvarkos aprašas", patvirtintas progimnazijos 

direktoriaus įsakymu. 

______________________ 


