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      PATVIRTINTA 
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      įsakymu Nr. V-189 

 

ROKIŠKIO R. PANDĖLIO GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1.  Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas (toliau 

– Aprašas) yra 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 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-

554 redakcija), pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendraisiais ugdymo planais, gimnazijos 

susitarimais. 

 

II. PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS FIKSAVIMO FORMOS 

 

2. Mokinių pasiekimai ugdymo procese už temos, skyriaus, pamokų ciklo pasiekimus 

apibendrinančias diagnostines užduotis (kontrolinius darbus, savarankiškus darbus, atsiskaitymą 

žodžiu, projektus, kūrybinius darbus ir pan.). ir įvertinant pusmečių/metinius rezultatus fiksuojami 

el.dienyne pažymiu 10 balų sistema: 10 (dešimt) –  puikiai, 9 (devyni) – labai gerai, 8 (aštuoni) – 

gerai, 7 (septyni) – pakankamai gerai, 6 (šeši) – vidutiniškai, 5 (penki) – patenkinamai, 4 (keturi) – 

pakankamai patenkinamai, 3 (trys) – nepatenkinamai, 2 (du) – blogai, 1 (vienas) – labai blogai.  

3. Įrašu „įskaityta”, „neįskaityta” fiksuojami etikos, tikybos, žmogaus saugos, specialiosios 

medicininės fizinio pajėgumo grupės, socialinės-pilietinės veiklos mokinių  pasiekimai. 

4. Kaupiamieji kreditai, „+“, „–“, taškai, kaupiamieji pažymiai rašomi mokytojo, mokinių užrašuose 

ar kita pasirinkta forma  už klasės ir namų darbus, mokinio pastangas, kitą dalyko vertinimo 

apraše numatytą mokymosi veiką ir pasiekimus.  

5. Suminis pažymys – tai pažymys elektroniniame dienyne, kurį sudaro kaupiamųjų pažymių 

aritmetinis vidurkis arba iš anksto numatyta kaupiamųjų kreditų, „+“, „–“, taškų suma 

atitinkamam pažymiui; rašomas iš pamokų ciklo, pusmečio. 

6. Dalykų modulių pasiekimai vertinami pažymiu modulio programoje numatyta tvarka. 

7. Pripažįstamos ir mokytojo pasirinktu būdu įvertinamos mokinių savarankiškai (savaiminio 

mokymosi būdu), dalyvaujant neformaliojo švietimo programose ir kitoje veikloje įgytos 

kompetencijos. 

8. Jei per mėnesį elektroniniame dienyne nėra parašyta pažymių arba  įrašų „įskaityta“/„neįskaityta“, 

mokytojas rašo komentarą apie mokinių mokymosi pasiekimus, pažangą, pastangas. 

9. Rekomenduojama ugdymo procese taikyti ir kitus mokinių vertinimo būdus: recenzijas, 

komentarus, mokymosi pasiekimų aprašus, mokinių charakteristikas ir kt. 

10. Dalyko mokytojai, vadovaudamiesi Bendrųjų programų pasiekimų aprašais, nacionalinio mokinių 

pasiekimų patikrinimo, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, brandos egzaminų vertinimo 

instrukcijomis, metodinėmis rekomendacijomis aptaria, tarpusavyje suderina  vertinimo kriterijus, 

normas, metodus, formas, laikotarpius ir parengia bendrą mokomojo dalyko vertinimo tvarkos 

aprašą.   Jei mokytojas taiko individualią vertinimo sistemą (pvz.: kaupiamąjį vertinimą, mokinių 

įsivertinimą, namų darbų vertinimą), ją aprašo ilgalaikiame plane. 

 

 



 2

 

III. VERTINIMAS UGDYMO PROCESE 

 

11. Mokytojai, planuodami vertinimą, dalyko ilgalaikiame plane fiksuoja laukiamus mokinių 

pasiekimus ir jų atsiskaitymo formą. 

12. Penktų klasių mokiniams pirmą mokslo metų mėnesį pažymiai nerašomi. I-os gimnazijos klasės   

ir naujai atvykusiems 6–8, II-os gimnazijos klasių mokiniams pirmą mėnesį nuo jų atvykimo 

nerašomi  nepatenkinami įvertinimai. 

13. Dalykų mokytojai užtikrina, kad mokiniai  laiku gautų mokytis padedantį vertinimą žodžiu ir/ar 

raštu: 

13.1. Stebi mokinių mokymąsi ir kiekvienos pamokos pabaigoje organizuoja vertinimo 

refleksiją, grįžta prie uždavinio, remdamiesi  numatytais vertinimo kriterijais, 

apibendrina išmokimo rezultatus ir mokymosi pažangą. 

13.2. Organizuoja ir padeda mokiniams pamokos  ir/ar pamokų ciklo, kito mokymosi 

laikotarpio (pusmečių, metų) pabaigoje įsivertinti savo pasiekimus ir pažangą, kelti 

naujus mokymosi tikslus. Mokinių įsivertinimas fiksuojamas mokytojo pasirinktu būdu, 

pvz.: mokinių sąsiuviniuose, mokytojo užrašuose arba naudojant grafines įsivertinimo 

formas, mokymosi dienoraštį, mokinių sėkmės istorijas, virtualias mokymosi aplinkas ir 

kt. 

13.3. Taiko kaupiamąjį vertinimą ir į dienyną per pusmetį parašo: 

13.3.1. jei dalykui mokytis skirta 1–2 pamokos per savaitę, ne mažiau kaip 1 suminį 

pažymį; 

13.3.2. jei dalykui mokytis skirta 3 ar daugiau pamokų – ne mažiau kaip 2 suminius 

pažymius. 

13.4. Reguliariai tikrina mokinių žinias, gebėjimus skirdami diagnostines atsiskaitymo 

užduotis:  

13.4.1. jei dalykui mokytis skirta 1–2 pamokos per savaitę,  ne mažiau kaip 3 

atsiskaitymai  per pusmetį; 

13.4.2. jei 3–4 pamokos,  – ne mažiau kaip 4 atsiskaitymai per pusmetį; 

13.4.3. jei 5 ar daugiau pamokų, –  ne mažiau kaip 6 atsiskaitymai per pusmetį. 

14. Visi atsiskaitymo darbai,  kuriems atlikti klasėje skiriama ne mažiau kaip 30 minučių ir kurie yra 

skirti patvirtinti, kaip mokiniai išmoko tam tikrą dalyko programos dalį, laikomi kontroliniais 

darbais ir elektroniniame dienyne atsiskaitomųjų darbų grafike žymimi „K“ raide; kontrolinio 

darbo tipas (pvz., rašinys, testas, laiškas ir pan.) ir tema įrašomi pildant pamokos įrašą. 

15. Ne vėliau kaip prieš savaitę  mokytojai supažindina mokinius su kontrolinio darbo vertinimo 

kriterijais, fiksuoja kontrolinio darbo laiką  elektroniniame dienyne. 

16. Per dieną gali būti skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Kontrolinis darbas 

nerašomas paskutinę pusmečio dieną, paskutinę dieną prieš mokinių atostogas, pirmą dieną po 

atostogų ar šventinių dienų (išskyrus atvejus, kai yra tik viena savaitinė dalyko pamoka), po ligos. 

17. Kontrolinio darbo pasiruošimui skiriama ne mažiau kaip 1 pamoka.  

18. Mokiniai privalo kontrolinius darbus rašyti į kontrolinių darbų sąsiuvinius arba juos saugoti 

kontrolinių darbų segtuvuose/pasiekimų aplankuose. 

19. Mokytojai, rašydami pažymį už kontrolinį darbą, kurio užduotys vertinamos taškais, vadovaujasi 

šia lentele arba NMPP, PUPP, BE vertinimo normomis, testų autorių parengtomis vertinimo 

instrukcijomis: 

Taškų dalis proc. Pasiekimų lygis Pažymys 

90-100 10 

80–89 9 

70–79 8 

60–69 7 

50–59 6 

40–49 5 

30–39 4 

20–29 3 

10–19 2 

0–9 1 
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20. Mokinys, nedalyvavęs kontroliniame darbe ar laiku neatlikęs kitų atsiskaitymo darbų 

nepriklausomai dėl kokios priežasties, atsiskaito kitu laiku, bet ne vėliau kaip iki pusmečio 

pabaigos. Bendru mokytojo ir mokinio sutarimu numatoma atsiskaitymo data ir forma bei 

reikalinga mokymosi pagalba. Mokiniui atsiskaičius už praleistą darbą, elektroniniame 

dienyne atsiskaitymo dieną įrašomas gautas pažymys arba įrašas „įsk“, komentaruose 

nurodoma, už kokį kontrolinį/projektinį/savarankišką, ar kitą atsiskaitymo darbą įrašytas 

įvertinimas; mokiniui neatsiskaičius be svarbios pateisinamos priežasties, įrašomas „1" 

(vienetas) arba įrašas „neįskaityta“, komentaruose nurodoma, už kokį 

kontrolinį/projektinį/savarankišką  ar kitą darbą mokinys neatsiskaitė. 

21. Dalykų mokytojai ne vėliau kaip per savaitę nuo kontrolinio darbo parašymo dienos informuoja 

mokinius apie gautus įvertinimus (III-IV g kl. lietuvių kalbos ir literatūros rašinių įvertinimai 

skelbiami per dvi savaites), skiria pamoką  ar jos dalį kontrolinio darbo rezultatų  aptarimui: 

bendrus darbo rezultatus pristato visiems klasės mokiniams, akcentuoja sėkmes, pagal galimybes 

ir poreikius su kiekvienu mokiniu individualiai aptaria nesėkmes bei numato būdus mokymosi 

spragoms šalinti.  

22. Atsižvelgiant į konkrečią situaciją mokytojai taiko žemų pasiekimų intervencines ir 

kompensacines priemones: 

22.1. Jeigu mokinys dalyvauja kontroliniame darbe, bet prieš tai vieną savaitę ar daugiau 

nelankė pamokų dėl pateisinamos priežasties, gautas įvertinimas, mokinio pageidavimu, 

gali būti nerašomas, su mokiniu suderinamas kitas atsiskaitymo laikas, teikiama 

reikalinga pagalba. Įvertinimas įrašomas tą dieną, kai kontrolinį darbą rašė visi klasės 

(grupės) mokiniai. 

22.2. Jeigu 50% klasės (grupės) mokinių kontrolinis darbas įvertintas nepatenkinamai, 

mokytojas papildomai konsultuoja mokinius, gavusius nepatenkinamą įvertinimą, 

parengia naują kontrolinį darbą, numato atsiskaitymo datą. Į dienyną rašomas antrasis 

įvertinimas. 

22.3. Jeigu nepatenkinamą ar netenkinantį įvertinimą esant svarbioms priežastims gauna 

pavieniai mokiniai, jie gali šio kontrolinio darbo įvertinimą taisytis. Į dienyną rašomas 

antras įvertinimas. 

22.4. Jeigu mokinys gauna antrą nepatenkinamą konkretaus dalyko įvertinimą, mokytojas 

informuoja klasės auklėtoją ir tėvus apie kilusius mokymosi sunkumus, reikalingą ir/ar 

siūlomą pagalbą (pvz.: pritaiko mokymo užduotis, metodus; organizuoja trumpalaikes ar 

ilgalaikes konsultacijas, mokinio-mokiniui pagalbą ir kt.), galimybę taisytis įvertinimus.  

22.5. Jeigu mokinys turi nepatenkinamą pusmečio įvertinimą, klasės auklėtojas inicijuoja 

mokymosi situacijos aptarimą Vaiko gerovės komisijoje. Mokinys (jei yra būtinybė, ir jo 

tėvai (globėjai, rūpintojai) kviečiami į pokalbį VGK, sudaromi individualūs mokymosi 

planai. 

23. Mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) pageidaujant, gali būti peržiūrimi kontrolinių ar 

kitų atsiskaitomųjų darbų įvertinimai: 

23.1. Mokinys (jei turi 16 metų) ar jo tėvai, nesutinkantys su mokytojo įvertinimu, kreipiasi į 

dalyko mokytoją arba klasės auklėtoją. 

23.2. Neradus sprendimo per 1 savaitę po įvertinimo parašymo dienyne, mokinys (jei turi 16 

metų) ar jo tėvai pateikia mokyklos direktoriui laisvos formos prašymą dėl įvertinimo 

peržiūrėjimo. 

23.3. Mokyklos direktorius per 2 darbo dienas įsakymu paskiria prašymo nagrinėjimo 

komisiją, į kurią įeina klasės auklėtojas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, to paties ar 

giminiško dalyko mokytojas. 

23.4. Komisija, per savaitę po prašymo gavimo išnagrinėjusi darbą, priima vieną iš 

sprendimų: 

23.4.1. mokytojo įvertinimą pripažįsta pagrįstu ir teisėtu; 

23.4.2. mokytojo įvertinimą pripažįsta nepagrįstu ir (ar) neteisėtu, ir teikia šią išvadą 

mokyklos direktoriui. 

23.4.3. Komisijos nutarimas įforminamas protokolu. 
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24. Visų dalykų mokytojai taiso mokinių rašto, kalbėjimo klaidas: 

24.1. atsiskaitymo darbuose neaiškiai parašytą tekstą, atsakymų nevertina arba rašo 0 taškų; 

24.2. atsiskaitymo (raštu, žodžiu) darbuose prie surinkto taškų skaičiaus už dalyko žinias 

skiria taškus už taisyklingą kalbos vartojimą; 

24.3. tikrindami mokinių darbus pabraukia kalbos klaidas. 

25. Namų darbų skyrimo ir vertinimo tvarka numatoma mokomųjų dalykų vertinimo tvarkos 

aprašuose vadovaujantis šiais bendraisiais principais: 

25.1. Mokytojai gali neskirti namų darbų. 

25.2. Mokytojai skiria tikslingus namų darbus, įtvirtinančius pamokoje įgytas žinias, 

gebėjimus, ugdančius mokinių kritinį mąstymą, kūrybiškumą. Namų darbai 

diferencijuojami atsižvelgiant į tai, kiek mokiniai išmoko pamokoje, kokie yra jų 

mokymosi poreikiai, interesai, gebėjimai, pažanga. 

25.3. Mokytojai su mokiniais susitaria dėl namų darbų skyrimo apimties, užduočių pobūdžio, 

atsiskaitymo laiko, jų vertinimo.  

25.4. Mokytojai konkrečiai, aiškiai užpildo namų darbų užduotis elektroniniame dienyne 

nurodydami, ką mokiniai turi padaryti (pvz.: raštu (žodžiu) atsakyti į 2 paragrafo 1–6 

klausimus; išspręsti pasirinktus tris/penkis uždavinius, esančius  vadovėlio 152 psl., 

parašyti 100 žodžių pastraipą tema „Mano gimtinė“ ir pan.) ir iki kada turi padaryti. 

25.5. Jei mokytojas skyrė namų darbus, jis juos privalo patikrinti pasirinkta forma (surinkti 

visų ar dalies mokinių sąsiuvinius, aptarti žodžiu, organizuoti namų darbų aptarimą 

poroje, grupėje ar pan.).  

25.6. Namų darbai atostogoms yra neskiriami. 

26. SUP turinčių mokinių vertinimas: 

26.1. Nedidelių specialiųjų poreikių mokinių, kurie mokosi pagal mokomųjų dalykų 

bendrąsias programas, mokymosi pažanga ir pasiekimai vertinami 10 balų sistema pagal 

bendrosiose programose numatytus reikalavimus. 

26.2. Specialiųjų poreikių mokinių, kurie mokosi pagal mokytojų parengtas pritaikytas 

mokomųjų dalykų programas, mokymosi pažanga ir pasiekimai vertinami 10 balų 

sistema pagal šiose programose numatytus reikalavimus. Dalykų mokytojai, klasių 

auklėtojai su  mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) aptaria, kaip mokinio 

pasiekimų vertinimas derės su bendrosiose programos numatytais pasiekimų lygiais. 

26.3. Mokinių, turinčių nežymų intelekto sutrikimą ir besimokančių pagal individualizuotą 

pagrindinio ugdymo programą,  pažanga ir pasiekimai vertinami 10 balų sistema pagal 

individualizuotos programos reikalavimus. 

 

IV. VERTINIMAS BAIGUS UGDYMO PROGRAMĄ AR JOS DALĮ 

 

27. Siekiant apibendrinti, įtvirtinti  per ugdymo programą ar jos dalį  įgytas žinias, gebėjimus 

organizuojami patikrinamieji kontroliniai darbai.  

28. Mokytojai planuojamą patikrinamąjį kontrolinį darbą pažymi elektroniniame dienyne 

atsiskaitomųjų darbų grafike. 

29. Jei reikia, patikrinamiesiems kontroliniams darbams skiriama daugiau pamokų, negu mokytojas jų 

turi pagal savo tvarkaraštį.  

30. Patikrinamųjų kontrolinių darbų rezultatai įrašomi elektroniniame dienyne, įskaičiuojami vedant 

pusmečio įvertinimą.  

31. Nedalyvavusiems mokiniams sudaromos sąlygos parašyti darbą. 

32. Organizuojami šie patikrinamieji darbai: 

32.1. Matematika, lietuvių k. – 5–8, I–IIg kl. (I pusmečio ir mokslo metų pabaigoje). 

32.2. Visų mokomųjų dalykų, išskyrus menus ir technologijas – IVg kl. (sausio–vasario 

mėn.). 

32.3. Socialinių, gamtos mokslų – IIg kl. 

32.4. Kitų dalykų – mokytojų nuožiūra. 

33. Siekiant tinkamai pasirengti NMPP, PUPP, užsienio kalbų pasiekimų patikrinimui 6, 8 ir IIg kl. 

mokiniams II pusmetį organizuojami bandomieji diagnostiniai testai, darbai vertinami pažymiu 



 5

 

el.dienyne. Nacionalinio egzaminų centro organizuotų NMPP, PUPP rezultatai el.dienyne 

nefiksuojami. 

34. Dalyko pusmečio įvertinimas fiksuojamas iš visų atitinkamo laikotarpio pažymių skaičiuojant jų 

aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisykles. 

35. Jeigu mokinys per pusmetį neatliko nė vienos vertinimo užduoties dėl ligos ar kitų svarbių 

pateisinamų  priežasčių, pusmečio pabaigoje fiksuojamas įrašas „atleista“, jeigu be pateisinamų 

priežasčių – mokinio pasiekimai prilyginami 1 („vienetui“).  

36. Modulio  įvertinimas nevedamas, visi modulio pažymiai įskaitomi į dalyko pusmečio įvertinimą.  

37. Fiksuojant pusmečio dalyko įvertinimą įrašais „įsk“ arba „neįsk“, atsižvelgiama į tai, kokių įrašų 

per ugdymo laikotarpį yra daugiau.  

38. Jei teisės aktų nustatytais atvejais mokinys laikinai mokėsi kitoje mokykloje, stacionarinėje 

asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, iš šiose institucijose gautų įvertinimų išvestas ir 

suapvalintas aritmetinis vidurkis  perkeliamas į elektroninį dienyną (pažymint pažymio tipą)  ir 

įskaitomas vedant pusmetį.  

39. Vidurinio ugdymo programos mokiniui perėjus iš bendrojo kurso į išplėstinį ar pradėjus mokytis 

naują dalyką, dalyko modulį, mokinys privalo laikyti įskaitą iš programos skirtumų. Įskaitos 

įvertinimas įrašomas elektroniniame dienyne jos laikymo dieną, komentaruose nurodoma „įskaita 

iš programos skirtumų“. Pusmetis vedamas iš įskaitos ir gautų išplėstinio kurso pažymių.  

40. Perėjus iš išplėstinio kurso į bendrąjį, pusmetis vedamas iš visų per pusmetį gautų  pažymių arba, 

mokiniui pageidaujant, laikoma bendrojo kurso programos įskaita (įvertinimas įrašomas jos 

laikymo dieną elektroninio dienyno komentaruose nurodant „bendrojo kurso įskaita“) ir pusmetis 

vedamas iš įskaitos ir bendrojo kurso įvertinimų. Jei į bendrąjį kursą pereinama antrame 

pusmetyje, metinis įvertinimas vedamas iš pirmo pusmečio (A kurso) ir antro pusmečio (B kurso) 

įvertinimų pagal aritmetinį vidurkį.  

41. Mokiniui, atleistam pagal gydytojo ar gydytojų konsultacinės komisijos pažymą pusmečio ar 

metinių pažymių skiltyje rašoma „atleista“.  

42. Metinis rezultatas 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 vieno pusmečio įvertinimas yra „atleista“, mokinys neprivalo už jį 

atsiskaityti, metinis vedamas iš kito pusmečio įvertinimo.  

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

„įsk“ arba „įsk“ ir „neįsk“ arba „neįsk“ ir „įsk“.  

44. Patenkinamais įvertinimais laikomi: įrašai „įskaityta“ („įsk“), „atleista“ („atl“), 4–10 balų 

įvertinimai.  

45. Nepatenkinamais įvertinimais laikomi: įrašai „neįskaityta“ („neįsk“), 1–3 balų įvertinimai.  

46. Jei mokinys turi nepatenkinamą metinį įvertinimą ir jam skiriamas papildomas darbas, galutiniu 

įvertinimu laikomas papildomo darbo įvertinimas.  

47. Mokinio, turinčio kai kurių ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius (papildomo darbo, jei 

buvo skirtas) įvertinimus, kėlimo į aukštesnę klasę, palikimo kartoti ugdymo programos ar 

papildomo darbo skyrimo klausimus svarsto Mokytojų taryba:  

47.1. pasibaigus ugdymo procesui mokyklos vadovui siūlo: skirti mokiniui papildomą darbą 

arba kelti į aukštesnę klasę su nepatenkinamu įvertinimu, arba palikti kartoti ugdymo 

programos;  

47.2. 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.;  

47.3. 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 gimnazijos direktoriui.  

48. Sprendimą dėl papildomo darbo skyrimo mokiniui, jo kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo kartoti 

ugdymo programos, atsižvelgęs į mokytojų siūlymą, ne vėliau nei paskutinė einamųjų mokslo 

metų darbo diena priima gimnazijos direktorius. Sprendimas įforminamas įsakymu. Klasės 
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auklėtojas supažindina tėvus su direktoriaus įsakymu: žodžiu – tą pačią dieną,  raštu (pateikiant 

tėvams įsakymo išrašą) – per tris darbo dienas.  

49. Baigę pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą mokiniai yra sukaupę jų įgytas kompetencijas 

įrodančių darbų ir vertinimų visumą.  

 

V. INFORMAVIMAS, VERTINIMO INFORMACIJOS PANAUDOJIMAS 

 

50. Mokslo metų pradžioje klasių auklėtojai  pasirašytinai instruktažų lapuose supažindina mokinius 

su Pandėlio gimnazijos  mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu.  

51. Mokytojai, informuodami mokinius apie taikomą dalyko vertinimą:  

51.1. pirmą rugsėjo mėn. savaitę  supažindina mokinius su dalyko vertinimo tvarkos aprašu, 

individualia vertinimo tvarka;  

51.2. skelbia informaciją savo kabinete (stende, segtuve ir pan.). Jei mokytojas neturi 

kabineto, apie taikomą vertinimo tvarką informuoja elektroniniame dienyne;  

51.3. planuodami mokymosi etapą, ciklą, su mokiniais aptaria tikslus, uždavinius, darbo 

metodus, vertinimo kriterijus bei formas, informuoja, kurios veiklos ir kaip bus 

vertinamos;  

51.4. planuodami pamoką, formuluoja mokymosi uždavinius, kuriuose apibrėžia numatomus 

rezultatus ir vertinimo kriterijus.  

52. Informacija apie mokinio pasiekimus, lankomumą tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikiama 

elektroniniame dienyne. Tėvams pageidaujant ar neturint galimybės prisijungti prie elektroninio 

dienyno, klasės auklėtojas popierinį šios informacijos variantą pateikia ne vėliau kaip iki kito 

mėnesio 5 d.  

53. Iškilus mokymosi, lankomumo, elgesio ar kt. problemoms, tėvai (globėjai, rūpintojai)  

informuojami įvairiais būdais: skambinant, individualiai kalbantis, rašant elektroninius laiškus, 

lankantis namuose, kviečiant į pokalbį su dalykų mokytojais ir pagalbos specialistais.  

54. Klasių auklėtojai ne rečiau kaip du kartus per mokslo metus organizuoja susitikimus su tėvais. 

Tėvų prašymu, klasių auklėtojų, mokytojų iniciatyva ar iškilus problemoms į klasių 

organizuojamus susirinkimus gali būti kviečiami mokytojai, pagalbos specialistai, administracija.  

55. Vertinimo informacija aptariama metodinių grupių, gimnazijos vadovų pasitarimuose, mokytojų 

tarybos posėdžiuose, metodinės tarybos posėdžiuose, mokytojų metinės veiklos vertinimo 

pokalbiuose, klasės tėvų susirinkimuose: nustatant mokinių mokymosi sėkmę, mokyklos ir 

mokytojų darbo sėkmę, priimant sprendimus dėl priemonių mokinių pasiekimams, pažangai 

gerinti.  

56. Už puikų ir labai gerą mokymąsi, pažangą, laimėjimus konkursuose, olimpiadose, varžybose 

mokiniai skatinami gimnazijos vidaus dokumentuose numatyta tvarka.  

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

57. Šis aprašas skelbiamas gimnazijos interneto svetainėje. 

58. Šio aprašo pakeitimus bei papildymus svarsto gimnazijos Metodinė taryba, tvirtina gimnazijos 

direktorius. 

 

______________________ 


