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                                                                                         Pradinio ir pagrindinio ugdymo  

                                                                                                 programų ugdymo plano 2017–2018 m. m.  

                                                                                                1 priedas  

 

                                                                                         PATVIRTINTA 

                                                                                         Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko  

                                                                                         mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 

                                                                         2017  m. rugpjūčio  d. įsakymu Nr.  

 

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO BEI MOKINIŲ, JŲ 

TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo bei mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) 

informavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) reglamentuoja mokinių mokymosi pasiekimų ir 

pažangos vertinimą, tėvų (globėjų, rūpintojų) apie mokymosi sėkmingumą ir pažangą  informavimą. 

Tvarka skelbiama centro internetinėje svetainėje. 

2. Tvarkoje aptariami vertinimo tikslai, būdai, formos ir laikotarpiai, vertinimas ugdymo 

procese ir baigus programą, vertinimas adaptacinio periodo metu. 

3. Tvarka parengta vadovaujantis Bendrosiomis programomis, 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo 

metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų Bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymais Nr.V-442 ir Nr. V-446, 

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309. 

4. Tvarkoje vartojamos šios 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 ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos stebėjimas, vertinimas ir 

apmąstymas, nusimatant tolesnius mokymosi žingsnius; 

vertinimo informacija – įvairiais būdais iš įvairių šaltinių surinkta informacija apie mokinio 

mokymosi patirtį, jo pasiekimus ir daromą pažangą (žinias ir supratimą, gebėjimus, nuostatas); 

diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo išsiaiškinami mokinio pasiekimai, ir tam tikru 

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

įveikti; 

formuojamasis ugdomasis vertinimas – ugdymo(si) procese teikiamas abipusis atsakas, 

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

leidžiantis mokytojui pritaikyti mokymą, siekiant kuo geresnių rezultatų; 

apibendrinamasis  sumuojamasis vertinimas – formaliai patvirtinti mokinio ugdymosi rezultatai, 

baigus programos kursą, modulį ar kitą mokymosi etapą; 

ugdymo(si) rezultatai – palaipsniui įgyjamos dvasinę, intelektinę ir fizinę asmens brandą rodančios 

kompetencijos, apimančios žinias, supratimą, gebėjimus ir nuostatas; 

kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių demonstravimas arba mokinio žinioms, gebėjimams, 

įgūdžiams patikrinti skirtas ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 

30 minučių; 

savarankiškas darbas – įgytų žinių pritaikymas atliekant individualiai praktines užduotis. Jis gali  

trukti iki 30 minučių, mokinys gali naudotis mokytojo nurodytomis priemonėmis; 

apklausa raštu ar žodžiu – tai greitas klasės žinių patikrinimas. Užduotys konkrečios, trumpos, 

aiškios. Apklausos formos gali būti įvairios: klausimynas, diktantas, testas ar kt. Trukmė – ne ilgiau 

kaip 30 min.; 
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laboratoriniai darbai – skiriami ugdyti mokinių gebėjimus teorines žinias taikyti praktiškai. 

Paprastai visi klasės mokiniai atlieka tą patį darbą su vienodais prietaisais. Mokinys ar mokinių 

grupė, naudodamiesi duotomis priemonėmis, turi išspręsti iškeltą problemą (išmatuoti, apskaičiuoti, 

palyginti, sisteminti, daryti brėžinius, išvadas); 

projektiniai darbai – tai laikina veikla, nukreipta į tikslo pasiekimą, turinti savo pradžią ir pabaigą 

bei baigtinius išteklius. 

 

II. VERTINIMO TIKSLAI 

 

6. Vertinimo tikslai: 

6.1. nustatyti mokinių pasiekimų lygį bei pažangą, išsiaiškinti kiekvieno mokinio stiprybes, 

ugdymosi poreikius ir kartu su mokiniu bei jo tėvais (globėjais, rūpintojais) priimti sprendimus 

dėl tolesnio mokymosi žingsnių, mokiniui būtinos pagalbos; 

6.2. palaikyti mokymąsi ir teikti savalaikį grįžtamąjį ryšį mokiniams ir mokytojams, gerinant 

mokymo(si) proceso kokybę; 

6.3. apibendrinti, susumuoti atskiro mokymo(si) laikotarpio (baigiant trimestrą ar mokslo 

metus) ar mokymo(si) pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programą rezultatus; 

6.4. vertinti ugdymo kokybę, identifikuoti problemas ir inicijuoti reikalingus sprendimus. 

 

III. VERTINIMAS UGDYMO PROCESE  

 

7. Vertinimą ugdymo procese sudaro trys tarpusavyje derantys vertinimo tipai: 

7.1. formuojamasis vertinimas; 

7.2. diagnostinis vertinimas; 

7.3. apibendrinamasis vertinimas. 

8. Vertinimo planavimas: 

8.1. planuojant ugdymo procesą, turi būti aiškiai formuluojami tikslai, laukiami rezultatai 

(ugdymo ir ugdymosi pasiekimai) ir sėkmės kriterijai (pagal ką spręsime, ar tikslai pasiekti); 

8.2. planuodamas vertinimą mokytojas atsižvelgia į mokinių pasiekimus ir išgales, remiasi 

Bendrųjų programų keliamais reikalavimais, išsikeltais tikslais; 

8.3. planuodamas vertinimą mokytojas tariasi su mokiniais; 

8.4. siekdamas dermės ir ugdymo tęstinumo tarp priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų, 

priešmokyklinio ugdymo pedagogas susipažįsta su ugdymo programos nuostatomis, skirtomis 

pirmai-antrai klasei; 

8.5. planuodamas pirmos klasės mokinių pasiekimus ir vertinimą, mokytojas susipažįsta su 

priešmokyklinio ugdymo pegdagogo parengtomis rekomendacijomis apie vaikų pasiekimus ir 

individualią pažangą ir užtikrina ugdymosi tęstinumą; 

8.6.  planuodami penktos klasės mokinių pasiekimus ir vertinimą, mokytojai susipažįsta su 4 

klasės mokytojų parengtais aprašais ir užtikrina ugdymosi tęstinumą. 

9. Vertinimo matavimas: 

9.1. Mokinių pažanga ir pasiekimai matuojami lyginant dabartinį įvertinimą su ankstesniu. 

Pažanga padaryta, jei keičiantis ugdymo turiniui, įvertinimas: 

- lieka tas pats; 

- yra aukštesnis nei buvo. 

     9.2.  Mokinių atlikto darbo atitikimas Bendrųjų programų keliamiems reikalavimams 

(procentais): 

Aukštesnysis (a) – 81-100 

Pagrindinis (pg) – 51-80 

Patenkinamas (pt) – 31-50 

Nepatenkinamas (npt) – 0-30 

    9.3. Mokinių pažangos ir pasiekimų įvertinimų ir atlikto darbo apimties atitikimas (procentais): 

10 – 91-100 
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9 – 81-90 

8 – 71-80 

7 – 61-70 

6 – 51-60 

5 – 41-50 

4 – 31-40 

3 – 21-30 

2 - 11-20 

1 – 0-10 

 9.4. Vertinama „įskaityta“, neįskaityta“: 

- jei mokinys surenka 31-100 % taškų, vertinama „įskaityta“; 

- jei mokinys surenka 0-30 % taškų, vertinama „neįskaityta“. 

10. Vertinimo fiksavimas. 

10.1. Pradinis ugdymas: 

10.1.1. mokiniai savo pažangą fiksuoja Individualios pažangos plane (1 priedas); 

10.1.2. kiekvienam dalykui skiriami atskiri 2 lapai. Juose  fiksuojama  ir lyginama per dvejus metus 

mokinio konkrečiame dalyke padaryta pažanga; 

10.1.3.  mokytojai mokinio pažangą fiksuoja Mokytojo vertinimo sąsiuvinyje (2 priedas); 

10.1.4. mokytojas vertinimo sąsiuvinyje dalyko gebėjimus adaptuoja pagal vertinimo sritis, kad 

būtų suprantama mokiniams ir tėvams (globėjams, rūpintojams); 

10.1.5. lietuvių kalboje padaryta pažanga vertinama pagal 2 sritis, skiriant kiekvienai sričiai atskirus 

lapus: 

10.1.5.1. skaitymas ir teksto suvokimas: du kartus per mokslo metus (rugsėjo  mėn. ir balandžio 

mėn. pabaigoje) vyksta skaitymo technikos patikrinimas (vertinama pagal BP numatytus pasiekimų 

lygius), kartą per trimestrą atliekamos teksto suvokimo kontrolinės užduotys (vertinama taikant 

mokiniams  iš anksto žinomus, su jais aptartus kriterijus, ir apima 3 dėmenis: žinias ir supratimą (40 

), žinių taikymo gebėjimus (40 ) ir aukštesniuosius mąstymo gebėjimus (20 )); 

10.1.5.2. raštingumas: kiekvieno ciklo pabaigoje skiriami pasitikrinamieji darbai. Jie vykdomi 

taikant mokiniams  iš anksto žinomus, su jais aptartus kriterijus, ir apima 3 dėmenis: žinias ir 

supratimą (40 ), žinių taikymo gebėjimus (40 ) ir aukštesniuosius mąstymo gebėjimus (20 ); 

10.1.6. mokytojas, vertindamas mokinio pasiekimus procentine išraiška, el. dienyne rašo 

komentarus tėvams (globėjams, rūpintojams) apie vaiko padarytą/nepadarytą pažangą pagal 

numatytus ir su mokiniais aptarus vertinimo kriterijus; 

10.1.7. mokiniai, bendradarbiaudami su mokytojais, pasibaigus ciklui braižo diagramas, kuriose 

pažymi, kokią dalį gebėjimų išsiugdė (gali nurodyti ir klaidų skaičių), aptaria klaidas; 

10.1.8. mokinys padedant mokytojui diagramos apačioje po kiekvieno ciklo rašo įsivertinimą: 

įvardina, kas pavyko, ko reikia pasimokyti, nurodo datą;  

10.1.9. atsižvelgdamas į įvertinimo rezultatus  mokytojas dirba individualiai su mokiniu: 

pateikiamos papildomos užduotys, skiriami namų darbai arba skiriamos konsultacijos; 

10.1.10. po individualaus darbo arba konsultacijų pradinio ugdymo pakopos mokinio padarytą 

pažangą mokytojas kartu su mokiniu pažymi susitarta spalva praėjusio ciklo diagramoje; 

10.1.11. tėvai (globėjai, rūpintojai) su vaiko padaryta (ar nepadaryta) pažanga ir komentarais po 

kiekvieno ciklo susipažįsta pasirašydami, patys rašo komentarus; 

10.1.12. pasibaigus trimestui mokytojai rašo rekomendacijas tėvams (globėjams, rūpintojams), 

kuriose nurodo, kokios pagalbos tikisi iš jų; 

10.1.13. po kiekvieno trimestro vyksta klasės mokytojo individualūs pokalbiai su tėvais (globėjais, 

rūpintojais), kuriuose aptariama mokinio individuali pažanga, kaip sekėsi laikytis rekomendacijų. 

10.2. Pagrindinis ugdymas: 

10.2.1. mokytojai mokinio pažangą fiksuoja Mokytojo vertinimo sąsiuvinyje (2 priedas); 

10.2.2. mokiniai savo pažangą fiksuoja Individualios pažangos plane (3 priedas); 

10.2.3. kiekvienam dalykui skiriami atskiri 2 lapai. Juose fiksuojama  ir lyginama per dvejus metus 

mokinio konkrečiame dalyke padaryta pažanga; 
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10.2.4. mokiniai po kiekvieno ciklo save įsivertina, pažymėdami diagramoje, kokį ciklo įvertinimo 

vidurkį gavo; 

10.2.5. paskutinę ciklo dieną mokinys, bendradarbiaudamas su mokytoju,  diagramos apačioje rašo 

komentarus apie ciklo įsisavinimą, įvardina, ką konkrečiai reikėtų tobulinti; 

10.2.6. atsižvelgdamas į ciklo vertinimą mokytojas dirba individualiai su mokiniu arba skiriamos 

konsultacijos; 

10.2.8.  tėvai (globėjai, rūpintojai) su vaiko padaryta (ar nepadaryta) pažanga bei komentarais po 

kiekvieno ciklo susipažįsta pasirašydami, teikia savo komentarus; 

10.2.9. pasibaigus trimestrui mokytojai rašo rekomendacijas tėvams (globėjams, rūpintojams), 

kuriose nurodo, kokios pagalbos norėtų iš jų; 

10.2.10. po kiekvieno trimestro vyksta klasės vadovo individualūs pokalbiai su tėvais (globėjais, 

rūpintojais), kuriuose aptariama mokinio individuali pažanga, kaip sekėsi laikytis rekomendacijų. 

11. Kompetencijos vertinamos ir įsivertinamos renkant ir kaupiant kokybinius kompetencijų 

įrodymus  Kompetencijų vertinimo aplankuose (4 priedas): 

11.1.  rugsėjo 2 savaitę mokiniai supažindinami su kompetencijų aprašais ir Kompetencijų 

vertinimo aplanku (parengiamas stendas-atmintinė, organizuojamos tikslinės klasių valandėlės); 

11.2. mokinių kompetencijos vertinamos savivaldžio mokymosi (dienų be skambučių) ir integruotų 

dienų (problemų sprendimo dienų) metu: 

11.2.1. mokytojai, atsakingi už savivaldžio mokymosi dienos organizavimą, parengia vertinimo 

kriterijus, kuriuos iš anksto aptaria su mokiniais ir mokytojais, kriterijus iškabina stende; 

11.2.2. mokytojai veiklų metu renka informaciją apie mokinio kompetencijas (stebi mokinio darbą 

ir elgesį, tariasi su kolegomis); 

11.2.3. savivaldžio mokymosi dienos refleksijos metu mokinys pagal kriterijus  įsivertina  

kompetenciją balu ir argumentuoja pasirinkimą; 

11.2.4. mokytojas, remdamasis surinkta informacija ir mokinio įsivertinimu, rašo  argumentuotą 

įvertinimą mokiniui; 

11.2.5. po kiekvieno savivaldžio mokymosi (dienos be skambučių) mokinio atlikti darbai segami į 

Kompetencijų vertinimo aplanką; 

11.3. Kompetencijų vertinimo aplankai kaupiami 6 metus ir  laikomi  klasės vadovo kabinete. 

12. Ikimokyklinis ugdymas: 

12.1. vadovaudamasis  Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu grupės auklėtojas rugsėjo 

mėn. išgrynina vaikų ugdymosi pasiekimus pagal 3-7 žingsnius, rašo sau komentarus 

(individualybė, gabumai, išskirtinumas ir t. t);  

12.2. vadovaudamasis  Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu išsirenka pasiekimų sritis ir  

spalio mėn. atlieka pirminį vaikų vertinimą, po kurio nusimato gaires tolimesniam ugdymui(si). 

Vertinimo rezultatai vaizduojami grafiškai, ugdytinių darbai, auklėtojo komentarai kaupiami 

Ikimokyklinuko aplanke (5 priedas); 

12.3. gegužės mėn. grupės auklėtojas atlieka pakartotinį vertinimą; 

12.4. tėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami su Ikimokyklinuko aplanku ne rečiau kaip 3 kartus 

per metus: vyksta grupės auklėtojo individualūs pokalbiai su tėvais (globėjais, rūpintojais), 

aptariama vaiko pažanga, tėvai (globėjai, rūpintojai) rašo komentarus ir pasirašo. 

13. Priešmokyklinis ugdymas: 

13.1. vadovaudamasis Priešmokyklinio ugdymo bendrąja  programa grupės pedagogas rugsėjo mėn. 

parengia aprašus apie kiekvieną ugdytinį pagal 5 kompetencijas; nusimato ugdymo gaires mokslo 

metams; 

13.2. gegužės mėn. vyksta pakartotinis vertinimas; reikalui esant, vasario mėn. atliekamas tarpinis 

vertinimas; 

13.3. vertinimo rezultatai kaupiami Priešmokyklinuko pasiekimų aplanke (kaupiami geriausai 

pavykę darbai, atspindintys vaiko pasiekimus pagal kompetencijas, grupės pedagogo komentarai) (6 

priedas); 
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13.4. tėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami su Priešmokyklinuko pasiekimų aplanku ne rečiau 

kaip  3 kartus per metus: vyksta pedagogo individualūs pokalbiai su tėvais (globėjais, rūpintojais), 

aptariama vaiko pažanga, tėvai (globėjai, rūpintojai) rašo komentarus ir pasirašo; 

13.5. mokslo metų pabaigoje priešmokyklinio ugdymo pedagogas parengia rekomendacijas pirmos 

klasės mokytojui. 

14. Segtuvai su mokinių ir ugdytinių individualios pažangos lapais  laikomi klasės 

vadovo/auklėtojo/priešmokyklinio ugdymo pedagogo kabinetuose.  

 

IV. PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS PRADINIAME UGDYME 

 

 13. Trimestro mokinių pasiekimai apibendrinami ir vertinami lygiais. Jie fiksuojami: 

 13.1. el. dienyne  atitinkamose skiltyse (patenkinamas lygis – pt, pagrindinis lygis – pg, 

aukštesnysis lygis – a, nepatenkinamas lygis – npt); 

13.2. vertinant dorinio ugdymo pasiekimus nurodoma padaryta arba nepadaryta pažanga: „pp“ arba 

„np“; 

 13.3. mokiniams, mokomiems pagal individualizuotas programas, padaryta arba nepadaryta 

pažanga fiksuojama atitinkamoje  el. dienyno skiltyje įrašant „pp“ arba „np“; mokiniai, 

besimokantys pagal pritaikytas programas vertinami lygiais; 

13.4. pradiniame ugdyme metiniu įvertinimu laikomas trečio trimestro įvertinimas. 

 

V. PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS PAGRINDINIAME UGDYME 

 

15. Mokinių, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, pritaikytą ar individualizuotą 

programą pasiekimai vertinami 10 balų sistema.  

16. Dorinio ugdymo,  žmogaus saugos, kūno kultūros parengiamosios grupės, specialiosios 

medicininės fizinio pajėgumo grupės, kūno kultūros pratybų dalykų mokymosi pasiekimai 

įvertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“.  

17. Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir centro 

vadovo įsakymą. 

17. Jeigu mokinys: 

17.1. neatliko mokytojo numatytos vertinimo užduoties (kontrolinio darbo ar kt.), jis turi atsiskaityti 

per 2 savaites. Apie tai (mokytojas informuoja) informuojami mokinio tėvai el. dienyne ar 

individualiai. Iki atsiskaitant mokiniui suteikiama reikiama mokymosi pagalba: konsultacijos, 

papildomi darbai ar pan. Jeigu mokinys per šį laikotarpį darbo neatsiskaitė, jo pasiekimai 

prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“. 

17.2. neatliko vertinimo užduočių (kontrolinio darbo ar kt.) dėl svarbių, centro vadovo pateisintų 

priežasčių (pavyzdžiui, ligos), ugdymo laikotarpio pabaigoje fiksuojamas įrašas „atleista“. 

Mokiniams, sugrįžusiems į ugdymo procesą, suteikiama reikiama mokymosi pagalba: konsultacijos, 

individuali pagalba ar pan.  

18. Mokiniams, mokomiems pagal individualizuotas programas, pažanga ir pasiekimai ugdymo 

procese vertinami pagal šioje programoje numatytus pasiekimus. 

19. Adaptaciniu laikotarpiu mokiniams, pradedantiems pagrindinio ugdymo programą, pirmą 

mėnesį pasiekimai kontroliniais/diagnostiniais darbais netikrinami ir nevertinami pažymiu. Pirmojo 

mėnesio pasiekimai aptariami mokytojų metodinių grupių pasitarimuose. Likusios adaptacinio 

periodo dalies  metu vertinama tik teigiamais pažymiais.  

20. Trimestro pažymys vedamas skaičiuojant visų el. dienyne įrašytų to trimestro pažymių 

aritmetinį vidurkį, apvalinant pagal matematines taisykles. 

21. Metinis pažymys vedamas skaičiuojant visų trimestrų įvertinimo vidurkį. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
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22. Atsakingas už el. dienyną direktoriaus pavaduotojas ugdymui rengia mokinių mokymosi 

pasiekimų ir pažangos statistines ataskaitas, kurias pristato ir aptaria direkciniuose pasitarimuose, 

metodinėse grupėse, mokytojų tarybos posėdžiuose, tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimuose.  

23. Tvarka gali būti koreguojama mokslo metų eigoje atsižvelgus į rekomendacijas ir nutarimus. 

 

 

SUDERINTA 

Vilkaviškio r.  

Gižų Kazimiero Baršausko 

Mokyklos-daugiafunkcio centro 

tarybos posėdžio 

2017 m. birželio  22 d.  

protokoliniu nutarimu  

(protokolo Nr. 2) 

 

 


