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PATVIRTINTA 

                                                                                               Vilniaus Sausio 13-osios mokyklos 

                                                                                                 direktoriaus 2018  m. vasario 19 d.  

                     įsakymu Nr. V-218-1 (1.3) 

 

 

VILNIAUS SAUSIO 13-OSIOS MOKYKLOS  

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Vertinimas – informacijos apie mokymosi pažangą ir pasiekimus pateikimas. 

2. Įvertinimas – konkretus sprendimas apie mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą. 

3. Įsivertinimas – paties mokinio sprendimas apie daromą pažangą bei pasiekimus, remiantis dabartinių 

pasiekimų lyginimu su ankstesniaisiais. 

4. Mokymosi paskirtis – mokinio gebėjimas kelti sau mokymosi tikslus ir jų siekti, planuoti ir 

prasmingai išnaudoti mokymosi laiką naudotis įvairiais informacijos šaltiniais, dirbti grupėmis ir 

laikytis sutartų taisyklių. 

5. Kontrolinis darbas – tai savarankiškas, raštu atliekamas ir įvertinamas darbas, skirtas patikrinti, kaip 

mokinys išmoko dalyko programos temą, skyrių, programos dalį, kuriam atlikti skiriama ne mažiau 

nei 30 min. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. 

6. Savarankiškas darbas gali trukti iki 30 minučių. Mokiniai gali naudotis mokytojo nurodytomis 

ugdymo priemonėmis. Savarankiško darbo tikslas – sužinoti, kaip mokinys geba pritaikyti įgytas 

žinias individualiai atlikdamas praktines užduotis. Gali būti vertinami ne visi klasės mokiniai. Apie 

savarankišką darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš 2 dienas. 

7. Apklausos žodžiu ar raštu tikslas – greitas mokinio ar klasės mokinių žinių patikrinimas. Užduotys 

turi būti konkrečios, trumpos, aiškios. Apklausos formos gali būti įvairios: klausimynas, testas, 

diktantas. Apie apklausą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš 2 dienas. 

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

praktiškai. Paprastai visi klasės mokiniai atlieką tą patį darbą su vienodais prietaisais. Mokinys, 

naudodamasis duotomis priemonėmis, turi išspręsti iškeltą problemą (išmatuoti, apskaičiuoti, įvertinti, 

palyginti, sisteminti, braižyti brėžinius, formuluoti išvadas). Apie laboratorinį darbą mokiniai 

informuojami ne vėliau kaip prieš 2 dienas. 

9. Vertinimo būdai: 

9.1. Formalusis vertinimas – užduotys įvertinamos sutartais kriterijais, įvertinimas parašomas. 

Skiriamos tam tikros užduotys, kurias reikia atlikti per tam tikrą laiką. 

9.2. Neformalusis vertinimas – vertinimas, kuris vyksta nuolat: stebint, kalbantis, diskutuojant. 

Įvertinimas neužrašomas, gali būti fiksuojamas ženklais, simboliais, pastabomis ir kt. 

9.3. Kaupiamasis vertinimas – tai informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus 

kaupimas. 

10. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka (toliau Tvarka) parengta vadovaujantis „Nuosekliojo 

mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo“, patvirtinto LR švietimo ir mokslo 

ministro įsakymu 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK – 556 suvestine redakcija nuo 2017-09-

01; esamų mokslo metų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais švietimo ir mokslo ministro, 

vertinimo skale bendrajame ugdyme. 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.310753DF1036/xolcUatUSO
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.310753DF1036/xolcUatUSO
https://www.smm.lt/uploads/documents/ugdymo-planai/vertinimo%20skale.pdf
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II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

11. Vertinimo tikslai: 

11.1. Padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei; 

11.2. Stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją; 

11.3. Teikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą; 

11.4. Tobulinti ugdymo procesą ir jo organizavimą. 

 

12. Vertinimo uždaviniai: 

12.1. padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo silpnąsias ir stipriąsias puses, įsivertinti savo 

pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus; 

12.2. padėti mokytojui planuoti ir koreguoti savo darbą, įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, 

nustatyti mokymosi sunkumus, diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir 

metodus; 

12.3. suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi ir gebėjimus, stiprinti 

ryšius tarp vaiko, tėvų (teisėtų globėjų) ir mokyklos. 

12.4. įsivertinti mokyklai savo darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, suteikti mokinių 

poreikius atliepiančią pagalbą. 

 

III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

13. Vertinimo nuostatos. 

13.1. Vertinimas grindžiamas amžiaus tarpsnių psichologiniais ypatumais, individualiais mokinio 

poreikiais.  

13.2. Vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios, dalyko programos 

supratimas, įgūdžiai, pastangos, asmeninė pažanga, bendrieji gebėjimai.  

13.3. Mokinys ir tėvai laiku gauna grįžtamąją informaciją apie savo pasiekimus ir pažangą. 

13.4. Pagrindinis vertinimo orientyras – išsilavinimo standartai. Rekomenduojama nelyginti 

mokinių pasiekimus tarpusavyje. 

14. Vertinimo principai. 

14.1. Tikslingumas (vertinimo metodai atitinka mokymosi turinį).  

14.2. Atvirumas ir skaidrumas (su mokiniais tariamasi dėl (į)vertinimo formų, laiko, aiškūs 

vertinimo kriterijai).  

14.3. Objektyvumas ir veiksmingumas (siekiama kuo didesnio vertinimo patikimumo). 

14.4. Informatyvumas (vertinimo informacija aiški, išsami, savalaikė, nurodoma tai, ką mokinys jau 

išmoko, kur yra spragos, kaip jas ištaisyti). 

 

IV. VERTINIMO PLANAVIMAS 

 

15. Vertinimas planuojamas kartu su ugdymo procesu. 

16. Metodinėse grupėse aptariamos, suderinamos ir aprobuojamos dalyko vertinimo tvarkos, sudarytos 

pagal mokinių amžiaus grupes ir mokymosi pakopas. 

17. Dalykų mokytojai, planuodami integruotas pamokas, integruotus projektus, suderina ir numato 

bendrus vertinimo būdus, užduotis, kriterijus. 

18. Mokiniams, kurie mokosi pagal pritaikytas (individualizuotas)  programas, detaliuosiuose planuose 

arba kitoje pasiruošimo pamokai medžiagoje numatomas individualus vertinimas. 

19. Atsižvelgiant į mokinių mokymosi pasiekimus, vertinimo užduotys, atsiskaitymo laikas gali būti 

koreguojami. 
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V. 5-10 KLASIŲ MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

20. Mokiniams pažanga ir pasiekimai vertinami pažymiais ir įskaitomis. 

21. Mokomieji dalykai vertinami pažymiu 10 balų sistema: 5 – 10 kl. mokinių pasiekimai vertinami 10 

balų sistema: 10 – puikiai, 9 – labai gerai (aukštesnysis pasiekimų lygis), 8 – gerai, 7 – pakankamai 

gerai, 6 – vidutiniškai (pagrindinis pasiekimų lygis), 5 – patenkinamai, 4 – pakankamai 

patenkinamai (patenkinamas pasiekimų lygis), 3 – nepatenkinamai, 2 – blogai, 1 – labai blogai. 

22. Mokomieji dalykai, kurių pasiekimai vertinami įskaita, rašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“:  

22.1. dorinis ugdymas (etika, tikyba),  

22.2. žmogaus sauga, 

22.3. specialiosios medicininės grupės mokinių kūno kultūros pasiekimai, 

23. Mokiniui, pagal gydytojo pažymą atleistam nuo kūno kultūros pamokų, pusmečio ar metinių 

pažymių stulpelyje įrašoma „atleistas (-a)“. 

24. Integruotai ugdomų bendrojo lavinimo klasėse mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

vertinimas individualizuojamas. 

25. 5 klasės mokiniams rugsėjo mėnuo yra adaptacijos laikotarpis, kurio metu mokinių pažanga ir 

pasiekimai pažymiais nevertinami. 

26. Pirmąsias dvi rugsėjo mėnesio savaites rekomenduojama skirti adaptacijai, taikyti formuojamąjį ir 

kaupiamąjį vertinimą. 

27. Mokinių pastangos vertinamos kreditų kaupiamuoju balu. Kaupiamieji įvertinimai (mūsų mokykloje 

„+“ ir „-“) konvertuojami į pažymius, kurių negali būti daugiau kaip vienas trečdalis visų per 

pusmetį gautų pažymių. Kaupiamuoju balu vertinami mokiniai: 

27.1. už aktyvų darbą pamokoje 

27.2. už namų darbų, pratybų atlikimą 

27.3. už papildomus darbus (pranešimus, projektų rengimus, jų pristatymus, darbą grupėse). 

28. Mokinių mokymosi pasiekimai vertinami sistemingai. Rekomenduojamas pažymių skaičius per 

pusmetį skaičiuojamas taip: prie savaitinio pamokų skaičiaus pridedant dar du pažymius. Pvz: trys 

savaitinės pamokos, tai pažymių skaičius yra penki ir atitinkamai. 

29. Baigus dalyko programos temą, skyrių, kitą užbaigtą programos dalį, rekomenduojama rašyti 

atsiskaitomąjį darbą. 

30. Kontrolinio darbo vertinimas:  

30.1. Mokytojas privalo kontrolinių darbų datas klasėms įvesti į atsiskaitomųjų darbų grafiką, esantį 

el. dienyne: 

30.1.1. likus savaitei iki kontrolinio darbo; 

30.1.2. pasitikrinus, kad kitas mokytojas tai pačiai klasei tą pačią dieną nėra įvedęs kontrolinio 

darbo ir kad per savaitę nebūtų viršijama daugiau kaip 3 kontroliniai darbai. Tai pačiai 

klasei tą pačią dieną negali būti skiriami du kontroliniai darbai.  

30.2. Likus 2 darbo dienoms iki atsiskaitomojo darbo privalo klasėms įvesti savarankiškus darbus ir 

kitus atsiskaitomuosius darbus, trunkančius mažiau nei 30 min. į atsiskaitomųjų darbų grafiką. 

Per vieną dieną negali vykti daugiau kaip 2 savarankiški darbai. 

30.3. Mokytojai kontrolinio darbo rezultatus mokiniams pristato ne vėliau kaip po 1 savaitės nuo 

kontrolinio darbo rašymo dienos. Su kiekvienu mokiniu individualiai aptaria jo mokymosi 

sunkumus ir galimybes. 

30.4. Mokytojai po kontrolinio darbo skiria pamoką ar pamokos dalį kontrolinio darbo įsivertinimui ir 

tolesnio mokymo(si) numatymui. Kontrolinio darbo įsivertinimą, klaidų ir tolesnio mokymosi 

aptarimą fiksuoja el. Dienyne, skiltyje „Pamokos tema“. 

30.5. Kontrolinis darbas negali būti rašomas: 

30.5.1. pirmąją pamoką po atostogų; 

30.5.2. pirmąją pamoką grįžus po ligos. 

30.6. Savarankiški, kontroliniai darbai ir apklausos raštu vertinimi pagal teisingų atsakymų dalį 

procentais iš visų galimų. 
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30.6.1. Jei mokinys atsiskaitymo metu (savarankiškas darbas, kontrolinis darbas, rašinys ir 

pan.) kalbasi, nusirašinėja ar užsiima kita neleistina veikla (iš anksto susitarus su 

mokytoju dėl neleistinų veiksmų), mokytojas sustabdo to mokinio atsiskaitymą. Tokiu 

atveju mokinio  atsiskaitymas įvertinamas, kiek yra atlikta.  

30.7. Mokiniai, nerašę atsiskaitomojo darbo, atsiskaito sutartu, patogiu mokytojui ir mokiniui laiku. 

Jei mokinys vengia atsiskaityti po pamokų, atsiskaitymą galima organizuoti pamokos metu, kai 

tik mokinys ateina. Jei mokinys, būdamas mokykloje, per dvi savaites neatsiskaito darbo, į 

dienyną galima įrašyti “1” su komentaru už ką neatsiskaityta. 

30.8. Mokytojui leidus, kai mokinys nepatenkintas savo rezultatu, mokinys gali dar kartą rašyti tą patį 

atsiskaitomąjį darbą ir gauti dar vieną pažymį arba pirmo ir antro atsiskaitymo pažymių 

aritmetinį vidurkį, įrašant jį vietoje pirmo atsiskaitymo pažymio. 

31. Mokyklos tarybai pritarus, gali būti organizuojami pasitikrinamieji kontroliniai darbai, bandomieji 

egzaminai, infotestai mokymosi pasiekimus įvertinti. Pasitikrinamųjų kontrolinių darbų, infotestų 

vykdymo tvarkaraštis sudaromas ne vėliau  kaip prieš 2 savaites iki jų vykdymo pradžios. 

Bandomųjų egzaminų vykdymo trukmė – 2-3 val. 

32. Gabių mokinių skatinimas: 

32.1. Už dalyvavimą olimpiadose rekomenduojama į dienyną įrašyti įvertinimą 10. 

32.2. Už dalyvavimą ilgalaikiuose projektuose rekomenduojama į dienyną įrašyti įvertinimą 10. 

32.3. Už dalyvavimą konkursuose, varžybose rekomenduojama į dienyną įrašyti įvertinimą 10. 

33. Tėvų (teisėtų vaiko globėjų) informavimo tvarka apie mokinio vertinimą: 

33.1. informacija apie mokinių pasiekimus pateikiama el. dienyne; 

33.2. klasių vadovai, mokytojai, socialinis pedagogas, esant reikalui, individualiai informuoja tėvus 

(teisėtus vaiko globėjus) apie vaiko mokymąsi; 

33.3. klasių vadovai organizuoja teminius tėvų susirinkimus ne rečiau kaip du kartus per metus. 

Pirmas tėvų susirinkimas, kuriame tėvai (teisėti vaiko globėjai) supažindinami su mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimu, lankomumo apskaita ir kitais aktualiais ugdymo proceso 

dalykais, organizuojamas rugsėjo mėnesį. 

 

VI. VERTINIMAS BAIGUS PUSMETĮ IR METUS 

 

34. Mokymosi rezultatams apibendrinti taikomas apibendrinamasis vertinimas (pažymys arba įskaita). 

35. Mokiniui pusmečio dalyko įvertinimas fiksuojamas iš visų to laikotarpio pažymių, skaičiuojant 

aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisyklę (8,5 = 9; 8,4 = 8). 

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

be pateisinamos priežasties, nepademonstravo pasiekimų, numatytų pagrindinio ugdymo 

bendrosiose programose, mokinio pusmečio pasiekimai prilyginami žemiausiam įvertinimui 

„labai blogai“, t.y. 1. 

35.2. Jei mokinys be pateisinamos priežasties per ugdymo laikotarpį praleido pusę dalyko 

pamokų, mokytojas mėnesio laikotarpyje iki pusmečio galo paskiria atsiskaitymo laiką ir 

užduotis, informuoja tėvus.  

35.3. Kai mokytojui nėra aišku, kokį pažymį mokiniui vesti semestre (pavyzdžiui, mokinys gavo 

vieną pažymį ir daugiau to dalyko pamokų nelankė, praleido labai daug pamokų ir panašiai), 

dalyko mokytojas informuoja klasės auklėtoją ir Vaiko gerovės komisiją, kuri, įvertinusi 

situacija, padeda priimti sprendimą vaiko naudai. 

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

priežasčių (pvz., ligos) – fiksuojamas įrašas „atleista“. 

36. Mokslo metų dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas iš I ir II pusmečių įvertinimų: 

36.1. Skaičiuojamas dviejų pusmečio pažymių aritmetinis vidurkis ir taikoma apvalinimo taisyklė 

(pvz., jei I pusmečio pažymys 8, II pusmečio – 7, tai dalyko įvertinimas – 8). 

36.2. Dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas įrašu „įsk“, jei I ir II pusmečių įvertinimai yra „įsk“ 

ir „įsk“ arba  „įsk“ ir „neįsk“, arba „neįsk“ ir „įsk“. Dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas 

įrašu „neįsk“, jei I ir II pusmečių abu įvertinimai yra „neįsk“. 
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37. Mokinys, turintis visus teigiamus metinius įvertinimus, keliamas į aukštesnę klasę direktoriaus 

įsakymu, išskyrus 4-os ir 10-os klasės mokinius. Jie laikomi baigę ugdymo programą. 

38. Jei mokinio metinis įvertinimas nepatenkinamas, Mokytojų taryba svarsto, ar mokiniui skirti 

papildomą to dalyko darbą, ar palikti kartoti ugdymo programą: 

38.1. Jei mokiniui skiriamas papildomas darbas, klasės vadovas kartu su dalyko mokytoju mokiniui 

parengia konsultacijų tvarkaraštį. 

38.2. Klasės vadovas tėvus (teisėtus vaiko globėjus) informuoja pasirašytinai apie pratęstus mokslo 

metus ir atsiskaitymų datas; 

38.3. Skirto papildomo darbo įvertinimas laikomas metiniu įvertinimu. 

39. Po vasaros darbų mokinio kėlimas į aukštesnę klasę svarstomas Mokytojų taryboje. 

40. Mokinys, ne 4 ir 10 klasės, po vasaros darbų turintis vieną nepatenkinamą įvertinimą (1-vienas, 2-

du, 3-trys, „neįskaityta“) gali būti keliamas į aukštesnę klasę. Apie jo kėlimą sprendžia Mokytojų 

taryba. Jei mokinys turi du ir daugiau nepatenkinamų įvertinimų, apie jo palikimą kartoti kursą toje 

pačioje klasėje sprendžia Mokytojų taryba.  

41. 4 ir 10 klasės mokiniai, po vasaros darbų turintys bent vieną nepatenkinamą įvertinimą, paliekami 

kartoti kurso toje pačioje klasėje. 

42. Mokytojai nuolat stebi mokinių mokymąsi, mokiniams ir tėvams (teisėtiems vaiko globėjams) laiku 

teikia grįžtamąją informaciją apie mokymosi pažangą ir pasiekimus. 

43. Remdamasis vertinimo informacija mokytojas rengia ir/arba koreguoja tolesnio ugdymo planą, 

aptaria jį su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais). Teikia pagalbą tiems mokiniams, kuriems jos 

reikia ir pritaiko ugdymo turinį gabiems mokiniams. 

 

VII. TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO TVARKA 

 

44. Mokslo metų pradžioje dalykų mokytojai su mokiniais aptaria bendrąją mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarką. 

45. Vertinimo kriterijai skelbiami elektroniniame dienyne ir primenami prieš kiekvieną kontrolinį ar 

savarankišką darbą. 

46. Mokymosi pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne. 

47. Klasių auklėtojai, mokytojai tėvus (globėjus) nuolat informuoja apie vaiko mokymąsi. 

48. Klasių auklėtojai organizuoja teminius tėvų susirinkimus ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Tėvų 

susirinkimuose tėvai supažindinami su mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimu. 

49. Administracija mokinių tėvus informuoja apie mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijus, procedūras 

ir tvarką per visuotinį tėvų susirinkimą. 

50. Administracija kartą per metus organizuoja „Atvirų durų“ dienas, kuriose tėvai turi galimybę 

susitikti su administracija, konsultuotis su vaikus mokančiais mokytojais, pagalbos vaikui 

specialistais. 

 

________________________________________ 


