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MOLĖTŲ GIMNAZIJA 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja informacijos 

apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus kaupimą, interpretavimą ir apibendrinimą. 

2. Apraše vartojamos 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. 

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

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

Vertinimo validumas – vertinami numatyti mokymosi pasiekimai (turinio validumas); vertinimo 

būdai atitinka vertinimo tikslus. 

Vertinimo patikimumas – vertinimo tikrumas (neprieštaringumas), vertinimo rezultatų pastovumas: 

kai tas pats mokinys tomis pačiomis sąlygomis gauna tokį pat įvertinimą; kai galima patikimai palyginti 

mokinių pasiekimus tarpusavyje (norminis vertinimas) arba mokinių pasiekimus su nustatytais kriterijais 

(kriterinis vertinimas). 

Mokymosi patirtis – 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. 

3. Pagal vertinimo tikslus taikomi šie pagrindiniai vertinimo tipai: 

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. 

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. 

Apibendrinamasis vertinimas – vertinimas, naudojamas baigus programą, kursą, modulį. Jo 

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.: standartai), su kuriais 

lyginami mokinio pasiekimai. 

 

II. VERTINIMO PASKIRTIS 

 

4. Mokiniui vertinimas padeda pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses. 

5. Mokytojui vertinimas padeda įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir 

spragas, kartu su mokiniais, diferencijuoti ir individualizuoti darbą. 

6. Tėvams (globėjams, rūpintojams) vertinimas suteikia informaciją apie vaiko mokymąsi, gerina 

ryšius tarp vaiko, tėvų ir mokyklos. 

7. Mokyklai vertinimas leidžia nustatyti savo darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą. 

 

 

 



 

III. VERTINIMO TIKSLAI 

 

8. Padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei. 

9. Pateikti informaciją ugdymo proceso dalyviams apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir 

pažangą. 

10. Nustatyti mokytojo, mokinio, mokyklos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. 

 

IV. VERTINIMO UŽDAVINIAI 

 

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

pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus. 

12. Padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas, 

diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus. 

13. Suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi, stiprinti ryšius tarp 

vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir gimnazijos. 

14. Nustatyti gimnazijos pridėtinę vertę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, suteikti mokinių 

poreikius atliepiančią pagalbą.  

 

V. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

 

15. Vertinimas grindžiamas šiuolaikine mokymosi samprata, amžiaus tarpsnių psichologiniais 

ypatumais, individualiais mokinio poreikiais, atitinka ugdymo(si) tikslus. 

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

bendrieji ir dalyko gebėjimai, kompetencijos. 

17. Vertinimas, skirtas padėti mokytis – mokinys laiku gauna grįžtamąją informaciją apie savo 

mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, jis mokosi vertinti ir įsivertinti. 

18. Vertinimas pozityvus ir konstruktyvus – vertinama tai, ką mokinys jau išmoko, nurodomos 

spragos ir padedama jas ištaisyti. 

19. Vertinimas atviras ir skaidrus – su mokiniais tariamasi dėl vertinimo kriterijų ir procedūrų, 

vengiama pernelyg didelio vertinimo formalizavimo. 

20. Vertinimas objektyvus ir veiksmingas – siekiama kuo didesnio vertinimo patikimumo ir 

atitikimo numatytiems kriterijams. 

21. Vertinimas informatyvus ir ekonomiškas: taikomi šiuolaikiniai vertinimo informacijos tvarkymo 

ir pateikimo būdai (aplankas, aprašai, recenzijos, kompiuterinės priemonės, kontrolinių darbų sąsiuviniai). 

Pažymys naudojamas mokinių pasiekimų formaliajam įvertinimui, apskaitai pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo pakopoje. 

 

VI. VERTINIMAS UGDYMO PROCESE IR BAIGUS PROGRAMĄ 

 

22. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas susideda iš dviejų pagrindinių dalių, kurios skiriasi 

pagal paskirtį ir tikslus: 

22.1. vertinimas ugdymo procese (mokant ir mokantis); 

22.2. vertinimas, baigus kurso, modulio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą. 

22.3. Vertinimą ugdymo procese sudaro du vienas kitą sąlygojantys vertinimo tipai. Mokytojas, 

atsižvelgęs į vertinimo tikslą, parenka tinkamus diagnostinio vertinimo būdus, užduoties apimtį, 

laiką, 

vertinimo informacijos pateikimo mokiniams formą: 

22.3.1. formuojamasis vertinimas - padeda mokytojui ir mokiniui numatyti ugdymo(si) kryptį bei 

veiksmus, pastebėti daromą pažangą. Šio proceso metu mokytojas stebi mokinių mokymąsi, komentuoja, 

aptaria, skatina pačius mokinius vertinti savo mokymosi eigą. Dažniausiai formuojamasis vertinimas 

neformalizuojamas ir nefiksuojamas. Jo paskirtis nustatyti, ar jau pasiekti mokymosi tikslai ir uždaviniai, 



padrąsinti, paskatinti mokinius, išsakyti konstruktyvias pastabas. Formuojamasis vertinimas mokytojui ir 

mokiniui suteikia grįžtamąją informaciją apie mokymosi pažangą, t.y. parodo, kaip mokinys išmoko tai, 

kas buvo numatyta, kokių yra galimybių siekti aukštesnio rezultato, ar liko mokymosi spragų, kur reikia 

daugiau pastangų. Ši informacija mokiniui pateikiama laiku ir tinkamai. Mokytojui ji padeda parinkti 

mokymo strategijas. Formuojamasis vertinimas sukuria prielaidas mokiniams pasitikėti mokytoju, 

geranoriškai bendradarbiauti įveikiant mokymosi sunkumus. Mokytojas konfidencialiai atkreipia dėmesį, 

pataria, pozityviai komentuoja mokinio veiklą. 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. 

22.3.2. diagnostinis vertinimas - skirtas išsiaiškinti, ar pasiekti mokymosi uždaviniai, kam ir kokia 

pagalba reikalinga, kokie tolesni mokymosi žingsniai. Diagnostinis vertinimas dažniausiai taikomas prieš 

pradedant naują mokymosi etapą (temą, kurso dalį ar kt.). Diagnostinis vertinimas remiasi mokinių 

stebėjimu, namų darbų ir kontrolinių užduočių rezultatais. Jis padeda nustatyti mokymosi stipriąsias puses 

bei spragas ir yra prasmingas tik tada, kai atliekamas sistemingai, mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai) 

gauna kokybišką grįžtamąją informaciją. Diagnostinis vertinimas taikomas pritaikant jį individualiems 

mokinio mokymosi poreikius. Diagnostinio vertinimo informacija naudojama apdairiai ir objektyviai, kad 

netaptų mokinių atrankos pagrindu. 

22.4. Vertinimo ciklą ugdymo procese sudaro: 

22.4.1. Planavimas: 

Mokytojas, konkretindamas ugdymo turinį (sudarydamas teminį planą), vadovaujasi Bendrosiomis 

programomis, Išsilavinimo standartais, Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo samprata, atsižvelgia į 

mokymo ir mokymosi sąlygas, turimus išteklius, formuluoja aiškius vertinimo tikslus. Mokytojas, 

planuodamas kiekvieną mokymo ir mokymosi etapą (temą, pamoką), numato tikslus, aiškius mokymosi 

uždavinius, vertinimo kriterijus ir rodiklius, parenka ugdymo metodus. 

22.4.2. Vertinimas mokant: 

Naudodami formuojamąjį arba diagnostinį vertinimą, mokytojai su mokiniais išsiaiškina uždavinius, 

vertinimo kriterijus ir rodiklius; parenka metodus, strategijas veiksmingas užduotis; skatina motyvaciją; 

numato tolesnio mokymo ir mokymosi uždavinius. 

22.4.3. Vertinimo informacijos fiksavimas: 

22.4.3.1. Formalus vertinimas, t. y. pažymiai, įskaitos, fiksuojami pildant elektroninį dienyną. 

22.4.3.2. Neformalusis vertinimas: žodžiu, raštu pokalbiuose su mokiniais; įrašant komentarus į 

elektroninį dienyną. 

22.4.3.3. Komentarai tėvų susirinkimų, individualių pokalbių metu. 

23. Remdamiesi vertinimo informacija mokytojai priima sprendimus apie ugdymo turinį, mokymo 

metodus ir strategijas, mokymo tikslus ir uždavinius. 

 

VII. VERTINIMO DALYVIAI IR JŲ VAIDMUO 

 

24. Mokiniai – dalyvauja vertinime, įsivertina, gauna informaciją. 

25. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) – gauna informaciją. 

26.  Mokytojai – planuoja, atlieka, fiksuoja, informuoja, koreguoja. 

27. Gimnazija – nustato vertinimo informacijos rinkimo, fiksavimo, panaudojimo tvarką. 

 

VIII. BENDRA VERTINIMO TVARKA IR PROCEDŪROS 

 

28. Vertinami mokinių bendrieji ir dalyko gebėjimai, naudojami formalūs ir neformalūs vertinimo 

būdai. 

29. Mokinių nuostatos, vertybės, pastangos ir elgesys vertinami neformaliais vertinimo būdais. 

30. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas grindžiamas atnaujintomis Bendrosiomis 

programomis ir Išsilavinimo standartais. 

31. Mokslo metų pradžioje mokytojas supažindina mokinius su savo dalyko vertinimo sistema. 

32. Apklausos būdų (metodų) įvairovę nustato mokytojas. 



33. Neįskaitomas tekstas mokinio rašto darbe nevertinamas arba laikomas klaida. 

34. Mokinio, praleidusio per pusmetį daugiau kaip pusę pamokų be pateisinamos priežasties ir 

neatsiskaičiusio pusės atsiskaitomųjų darbų, pasiekimai vertinami mokytojo nuožiūra atsižvelgiant į 

individualius mokinių atvejus.  

35. Mokytojai, vertindami mokinio pažangą, dalykų pamokose taiko kaupiamąjį vertinimą. Dalyko 

mokytojas sutaria su mokiniais, už ką yra rašomas kaupiamasis balas. 

36. Įvairių dalykų pamokose atkreipiamas dėmesys į mokinių kalbos ir rašto kultūrą. 

37. Jei mokinys per visą ugdymo laikotarpį neatliko visų vertinimo užduočių be pateisinamos 

priežasties, nepademonstravo pasiekimų, numatytų pagrindinio ar vidurinio ugdymo bendrosiose 

programose, mokinio dalyko pusmečio pasiekimai vertinami pagal individualų dalyko mokytojo 

susitarimą dėl atsiskaitymų su mokiniais. Mokiniai gali būti atleidžiami nuo kontrolinių, savarankiškų 

darbų, jei dalyvauja olimpiadose, konkursuose. 

 

IX. KONTROLINIAI DARBAI 

 

38. Kontrolinis darbas – tai darbas raštu (atskirais atvejais – žodžiu) iš vienos ar kelių temų, 

vertinami visi mokiniai, pažymys rašomas į elektroninį dienyną. Darbui atlikti skiriama visa pamoka arba 

ne mažiau kaip 30 min. 

39. Per dieną rekomenduojama rašyti vieną kontrolinį darbą. Susitarus su mokinių grupe, nesant 

kitos galimybės,  galima rašyti ir daugiau kontrolinių darbų. 

40. Kontrolinio darbo data paskelbiama ne vėliau kaip prieš vieną savaitę ir įrašoma į kontrolinių 

darbų grafiką elektroniniame dienyne. Rekomenduojama, kad kabinete būtų paskelbtas dalyko kontrolinių 

darbų grafikas. 

41. Kontrolinio darbo užduotis rekomenduojama diferencijuoti: turėtų būtį įvairių lygių užduočių.  

42. Rekomenduojama kontrolinių darbų užduotis vertinti taškais. Surinktų taškų procentinė dalis 

verčiama balais. 

43. Kontrolinius darbus rekomenduojama rašyti į atskirus sąsiuvinius arba kaupti aplankuose. 

44. Mokiniui, praleidusiam kontrolinio darbo pamoką, suteikiama teisė, individualiai susitarus su 

dalyko mokytoju, parašyti darbą ne vėliau kaip per dvi savaites nuo jo atvykimo į mokyklą dienos (apie 

neatsiskaitytą kontrolinį darbą nurodant temą mokytojas įrašo komentarą į dienyną). Neatsiskaičius 

kontrolinio darbo laiku, mokiniui įrašomas žemiausias nepatenkinamas įvertinimas – vienetas. 

45. Mokiniai, praleidę kontrolinį darbą dėl ilgai besitęsiančios ligos ar kitos svarbios priežasties, 

privalo atsiskaityti individualiai susitarę su dalyko mokytoju.   

46. Mokiniai, norintys pagerinti savo pusmečio įvertinimą, gali pasirinktinai (po konsultacijos su 

mokytoju) parašyti vieną kontrolinį darbą per pusmetį  ne vėliau kaip likus dviem savaitėms iki pusmečio 

pabaigos. Į elektroninį dienyną įrašomas atsiskaitymo pažymys. 

47. Nusirašinėjantis mokinys vertinamas nepatenkinamu pažymiu – vienetu, neleidžiant išsitaisyti. 

48. Paskutinę pusmečio savaitę kontroliniai darbai rašomi tik pagal teminį planą. 

49. Mokiniai, besiruošiantys respublikinėms olimpiadoms ir konkursams, gali būti atleidžiami nuo 

tuo laiku rašomų kontrolinių darbų ir kitų atsiskaitymų. 

50. Mokytojas įvertina mokinių darbus per dvi savaites nuo jų parašymo dienos. 

51. Mokiniai turi teisę pateikti apeliacijas dėl kontrolinio darbo įvertinimo. 

52. Rekomenduojama mokiniams, nepasiekiantiems patenkinamo žinių lygio ir/ar gavusiems 

nepatenkinamus atsiskaitomųjų darbų, lankyti dalyko konsultacijas.  

 

X. SAVARANKIŠKAS DARBAS 

 

53. Savarankiškas darbas - paskirtų užduočių atlikimas iš skyriaus dalies . 

54. Mokytojo nuožiūra gali būti vertinami ne visi mokiniai. 

55. Vertinama pažymiu arba taškais į kaupiamąjį balą. 

56. Mokiniams, praleidusiems savarankiško darbo pamoką, sprendimą dėl atsiskaitymo priima 

mokytojas. 



XI. PROJEKTINIAI DARBAI 

 

57. Projektinis ilgalaikis tiriamasis darbas III gimnazijos klasėse vertinimas pagal Molėtų gimnazijos 

direktoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-242 patvirtintus III klasių mokinių projektinių darbų 

nuostatus.  

58. Trumpalaikiai projektiniai darbai: 

58.1. Parengiami iš vienos temos, gali būti integruoti kelių mokomųjų dalykų; 

58.2. Apie projektinio darbo atlikimą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. Nurodoma 

ir atsiskaitymo (pristatymo) data. 

58.3. Trumpalaikį projektinį darbą gali atlikti vienas mokinys arba mokinių grupė. 

58.4. Dalyko mokytojas iš anksto su mokiniais aptaria trumpalaikio projektinio darbo vertinimo 

kriterijus.  

59. Darbe vertinama: 

59.1.Temos atskleidimo kokybė. 

59.2. Vaizdumas. 

59.3. Teksto kokybė ir vaizdo pateikimo kokybė pateiktyse. 

59.4. Kalbos kultūra pristatymo metu. 

59.5. Išvados. 

59.6. Atsakymai į papildomus 1-3 klausimus iš temos, pateiktus mokytojo ar mokinių. 

59.7. Projektiniai darbai vertinami pažymiu, kuris rašomas į dalyką elektroniniame dienyne. 

60. Dalyvavimas konkursuose, viktorinose, olimpiadose. 

60.1. Už laimėtą 1 – 3 vietą rašomas dešimtukas į dalyką elektroniniame  dienyne. 

60.2. Už dalyvavimą olimpiadoje ir nelaimėjus prizinės vietos mokytojo nuožiūra pridedami (taškai, 

papildomas balas) prie kontrolinio darbo. 

60.3. Mokytojo teikimu, mokiniams, dalyvavusiems respublikinėse ir apskrities olimpiadose, 

konkursuose, varžybose, viktorinose, konferencijose (ruošė pranešimą), gali būti mokytojų tarybos 

sprendimu įskaitomas projektinis darbas.  

60.4. Mokiniai, dalyvaujantys gimnazijos veiklose, užimančiose ne mažiau nei 20 val. per mokslo 

metus, gali būti atleidžiami nuo projektinio darbo. 

 

XII. PUSMEČIŲ IR METINIŲ ĮVERTINIMO VEDIMAS 

 

61. Pusmečių pažymiai vedami iš pusmečių pažymių atsižvelgiant į aritmetinį vidurkį arba svertiniu 

principu ir taikant apvalinimo taisykles. Pusmečio ar metinio pažymiai yra nuo 1 iki 10. Mokiniams ir jų 

tėvams (globėjams, rūpintojams) turi būti paaiškinama, kokie svertinio vidurkio dėmenys daro įtaką 

pusmečio dalyko įvertinimui ir kokie jų svertiniai koeficientai. 

62. Pusmečių pažymiai išvedami ne vėliau kaip paskutinę pusmečio dieną. 

63. Metinis pažymys vedamas iš I ir II pusmečio įvertinimų, atsižvelgiant į aritmetinio vidurkio 

taisykles ir taikant apvalinimo taisykles (pvz.„5“ ir „6“ – „6“, „4“ ir „3“ – „4“).  

64. Jeigu dalyko pasiekimai nevertinami balais, tai šio dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas įrašu 

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

metinio pusmečio dalyko įvertinimas  yra  „įsk.“. 

65. Jei pasibaigus ugdymo procesui buvo skirtas papildomas darbas, papildomo darbo įvertinimas 

laikomas metiniu. 

 

XIII. ĮVERTINIMŲ FIKSAVIMAS 

 

66. Formalūs įvertinimai fiksuojami, įrašant juos į elektroninį dienyną. 

67. Modulių vertinimas integruojamas į dalykų vertinimą: jei ,,neįskaityta“, prilyginama trims 

balams. Modulių vedami tik pusmečių įvertinimai. 

68. Dorinio ugdymo,  psichologijos, žmogaus saugos, specialiosios medicininės fizinio pajėgumo 

grupės mokinių fizinio ugdymo pasiekimai pažymiais nevertinami, rašoma „įsk.“ arba „neįsk.“ 



69. Mokinių žinios, neatitinkančios minimalių standartų reikalavimų, vertinamos nuo vieneto iki 

trejeto priklausomai nuo dalyko specifikos ir mokytojo vertinimo sistemos. 

 

XIV. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIŲ VERTINIMAS 

 

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

individualius mokinių gebėjimų skirtumus. 

71. Mokiniai, mokomi pagal pritaikytas ar individualizuotas programas, vertinami pagal jiems 

sudarytos programos įsisavinimo lygį. 

 

XV. MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS  

ĮVAIRIŲ DALYKŲ PAMOKOSE 

 

72. Dalykų mokytojai gali detalizuoti vertinimo sistemą taip, kad ši neprieštarautų aukščiau 

pateiktiems kriterijams. 

73. Mokinių pasiekimai fizinio ugdymo pamokose vertinami pagal Molėtų gimnazijos mokinių 

fizinio ugdymo pasiekimų vertinimo aprašą (Priedas Nr.1). 

_______________________ 
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