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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ „ŠVIESOS“ GIMNAZIJOS 

1-4 KLASIŲ MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka (toliau – Tvarka) parengta 

vadovaujantis: 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo 

planu, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“. 

2. Vertinimas grindžiamas šiuolaikine mokymosi samprata, amžiaus tarpsnių 

psichologiniais ypatumais, individualiais poreikiais, atitinkančiais ugdymo(si) tikslus. Vertinama 

individuali mokinio pažanga, bendrieji ir dalyko gebėjimai, mokinio pasiekimus lyginant su 

ankstesniais. 

3. Vertinimo tvarkos 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 atliekami 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). 

Individualios pažangos (idiografinis) vertinimas – vertinimo principas, pagal kurį 

lyginant dabartinius mokinio pasiekimus su ankstesniaisiais stebima ir vertinama pažanga. 

Vertinimo kriterijai – vertinimo lygius atitinkantys, individualiose mokytojų 

vertinimo metodikose numatyti užduočių atlikimo kriterijai. 



Kontrolinis darbas – ne mažesnės kaip 30 min. trukmės savarankiškas, projektinis, 

kūrybinis ar kitoks raštu atliekamas ir įvertinamas darbas, skirtas patikrinti, kaip mokiniai išmoko 

tam tikro dalyko programos dalį/kursą. 

Formalusis vertinimas – vertinimas, kai skiriamos tam tikros apimties užduotys, 

numatomas joms atlikti reikalingas laikas. 

Užduotys įvertinamos formaliais kriterijais (pvz. teisingai atliktų užduočių, padarytų 

klaidų skaičiumi ir kt.). Įvertinimas fiksuojamas elektroniniame TAMO dienyne, mokinio 

sąsiuviniuose, mokytojo užrašuose. 

Neformalus vertinimas – vertinimas, kuris vyksta nuolat: stebint, susidarant nuomonę, 

kalbantis, diskutuojant. Įvertinimas fiksuojamas mokytojo pasirinkta forma (motyvuojančiais 

komentarais, individualiomis pastabomis, pagyrimais ir kt. įrašais). 

 

II. VERTINIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Pasiekimų vertinimo tikslas: padėti kiekvienam mokiniui sėkmingai mokytis, 

įtraukti kiekvieną į sąmoningą mokymąsi, tobulėjimą bei skatinti asmenybės brandą. 

5. Uždaviniai: 

5.1. Padėti mokiniui suprasti mokymosi stipriąsias ir silpnąsias puses. 

5.2. Nustatyti mokymosi sunkumus (diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti 

ugdymo turinį ir metodus). 

5.3. Suteikti tėvams (globėjams) kokybišką informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, 

pasiekimus ir pažangą. 

5.4. Vertinimo informaciją panaudoti mokinių poreikių nustatymui, mokymuisi 

planuoti, pagalbos mokiniui užtikrinimui. 

5.5. Nustatyti mokytojo, gimnazijos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. 

 

III. VERTINIMO DALYVIAI IR JŲ VAIDMUO 

 

6. Mokiniai dalyvauja, gauna informaciją, mokosi vertinti ir įsivertinti, planuoja 

mokymąsi. 

7. Mokinių tėvai (globėjai) gauna informaciją, analizuoja, stebi, teikia pagalbą, 

motyvuoja. 

8. Mokytojai planuoja, atlieka, fiksuoja, informuoja, koreguoja, teikia pagalbą. 

9. Gimnazija nustato vertinimo informacijos rinkimo, fiksavimo, panaudojimo tvarką, 

užtikrina perimamumą ir dermę, pagalbą mokiniui, informuoja, koreguoja. 



 

IV. PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO PROCEDŪROS 

 

10. Vertinami individualūs mokinio pasiekimai ir pažanga. 

11. Vertinimui naudojami formalūs ir neformalūs vertinimo būdai. 

12. Mokslo metų pradžioje mokytojas supažindina mokinius/tėvus/globėjus su 

vertinimo sistema. 

13. Pasiekimai vertinami ugdymo procese mokant ir mokantis (formuojamasis ir 

diagnostinis vertinimas) ir baigus kursą, ugdymo programą (apibendrinamasis vertinimas). 

14. 1-4 klasių mokinių pažangai ir pasiekimams vertinti taikomas formuojamasis 

(žodžiu ir raštu), diagnostinis ir apibendrinamasis vertinimas: 

14.1. Formuojamasis vertinimas nesiejamas su pažymiu. Tai kasdieninis mokinio 

pastiprinimas, vertinimas žodžiu/raštu stebint jo darbą, individualiai aptariant daromą pažangą. 

Būtinas nuolatinis efektyvus grįžtamasis ryšys, kad mokiniai suprastų, ką ir kaip turi daryti siekiant 

geresnių rezultatų. Šis vertinimas didina mokinių pasitikėjimą savo jėgomis, norą siekti daugiau, 

žadina mokymosi motyvaciją. Vertinimas tikslingai individualizuotas. Vertinama kiekvieno vaiko 

individuali pažanga, lyginant to paties mokinio pasiekimus su ankstesniais. Šis vertinimas sudaro 

galimybes mokiniams ir mokytojams geranoriškai bendradarbiauti. 

14.2. Diagnostinis vertinimas taikomas baigus temą ar kurso dalį, siekiant išsiaiškinti 

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

mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus. Diagnostinis vertinimas vyksta 

sistemingai, remiantis mokinių stebėjimu, namų darbų, pa(si)tikrinamųjų darbų, testų rezultatais. 

Diagnostinės užduotys gali būti įvairios – paprastesnės ir sudėtingesnės, atliekamos individualiai ar 

grupėmis, raštu, žodžiu ar veiksmu. Užduotys įvertinamos remiantis tam tikrais kriterijais (pagal tai, 

ko buvo siekiama, kas pasiekta (pvz. teisingai atliktų užduočių, padarytų klaidų skaičiumi, taškais ir 

kt.). 

14.3. Apibendrinamasis vertinimas atliekamas trimestrų, mokslo metų pabaigoje – 

mokinių pasiekimai įvertinami pasiekimų lygiais. 

15. 1-4 klasių mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, pažanga 

ir pasiekimai vertinami lygiais, atsižvelgiant į Pradinio ugdymo bendrosiose programose išvardintais 

mokinių žinių, supratimo, gebėjimų ir nuostatų vertinimo rodiklius. Pasiekimų lygiai: aukštesnysis 

(aukšt.), pagrindinis (pagr.), patenkinamas (patenk.), nepatenkinamas (nepatenk.). 

2-os klasės ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokinių pasiekimai vertinami tik dviem 

lygiais: aukštesniuoju lygiu ir pagrindiniu lygiu, o 3-4 klasių mokinių pasiekimai vertinami visais 

keturiais lygiais. 



16. Dorinio ugdymo (etikos/tikybos) pasiekimai neskirstomi lygiais. Formuojamuoju 

vertinimu skatinama kiekvieno mokinio motyvacija, o trimestrų apibendrinamieji dorinio ugdymo 

pasiekimai apibendrinami simboliais ,,p.p.“ (stengėsi, aktyviai dalyvavo pamokose siekiant numatytų 

ir laukiamų dorinio ugdymo mokymosi rezultatų) arba ,,n.p.“ (visiškai nedalyvavo pamokose, 

nemotyvuotas). 

17. Specialiųjų poreikių mokinių vertinimas: 

17.1. Mokinių, besimokančių pagal pritaikytas programas žinios, gebėjimai, įgūdžiai 

vertinami atsižvelgiant į Pradinio ugdymo BP nustatytus pasiekimų požymius (mokomųjų dalykų 

pasiekimų lygius). 

17.2. Mokinių, besimokančių pagal individualizuotas programas žinios, gebėjimai, 

įgūdžiai vertinami pagal jiems sudarytos programos turinio įsisavinimo lygį. Jiems rašoma ,,p.p.“ 

(padarė pažangą) arba ,,n.p.“ (nepadarė pažangos). 

 

V. KONTROLINIŲ DARBŲ SKYRIMAS, VERTINIMAS 

 

18. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau, kaip prieš savaitę, su 

mokiniais aptariama kontrolinio darbo struktūra, jo tikslai, vertinimo kriterijai. 

19. Mokiniams per dieną skiriamas vienas mokomasis kontrolinis darbas. 

20. Pirmadieniais ir penktadieniais, taip pat paskutinę dieną prieš mokinių atostogas ir 

pirmą dieną po mokinių atostogų kontroliniai darbai nerašomi. 

21. Mokinys, nerašęs kontrolinio darbo (po ligos ar kt. priežasčių), mokytojo nuožiūra 

per 1-2 savaites turi atsiskaityti mokytojo nurodytu laiku. 

22. Kontroliniai darbai kaupiami kontrolinių darbų sąsiuviniuose ar kt. mokytojo, 

administracijos ir tėvų susitarimu. 

 

VI. INFORMACIJOS APIE MOKINIŲ MOKYMOSI 

PAŽANGĄ IR PASIEKIMUS FIKSAVIMAS IR INFORMAVIMAS 

 

23. Pradinių klasių mokinių pažanga ir pasiekimai fiksuojami: 

23.1. Elektroniniame TAMO dienyne (žr. „Vilniaus savivaldybės Grigiškių ,,Šviesos“ 

gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai“). 

23.2. Mokinių sąsiuviniuose, kontrolinių darbų lapuose įrašant motyvuojančius, 

skatinančius komentarus, pagyrimus, individualias pastabas ir kt. įrašus. 

24. Mokiniai kartu su mokytojais aptaria vertinimo kriterijus, vertinimo sistemą, mokosi 

vertinti ir įsivertinti savo pasiekimus ir pažangą, planuoja savo tolesnį mokymąsi. 



25. Tėvų (globėjų) informavimas apie mokymosi pažangą ir pasiekimus: 

25.1. Klasės auklėtojas/dalyko mokytojas apie mokinio mokymąsi tėvus informuoja 

skambinant, rašant laiškus ar elektronines žinutes, įrašant komentarus kontrolinių darbų lapuose, 

elektroniniame TAMO dienyne. 

25.2. Klasės auklėtojas ne rečiau kaip kartą per trimestrą organizuoja tėvų susirinkimus, 

esant reikalui, kviečia tėvus (globėjus) atvykti į įstaigą individualiems pokalbiams. 

26. Pradinių klasių/dalyko mokytojas planuoja ir atlieka mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimą ugdymo procese, fiksuoja vertinimo informaciją mokinio sąsiuviniuose, elektroniniame 

TAMO dienyne, savo užrašuose, informuoja mokinius, gimnazijos administraciją apie mokinių 

pasiekimus, rūpinasi pagalba mokiniams, kurie turi mokymosi sunkumų, derina tarpusavyje mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo metodikas. 

27. Mokymosi pasiekimai stebimi ir aptariami pradinių klasių mokytojų metodinės 

grupės susirinkimuose, Vaiko gerovės komisijos, mokytojų tarybos posėdžiuose. 

28. Pradinių klasių/dalyko mokytojas mokslo metų pabaigoje pildo ir direktoriaus 

pavaduotojui ugdymui pateikia kontrolinių darbų (lietuvių kalbos, matematikos, anglų kalbos) 

rezultatus (lentelėse). 

Pradinių klasių/dalyko mokytojas, pasibaigus mokslo metų trimestrams, pildo ir 

direktoriaus pavaduotojui ugdymui pateikia nustatytos formos 1-4 klasių mokinių mokymosi 

pasiekimų pagal Pradinio ugdymo BP suvestines. 

29. Mokiniams, baigusiems pradinio ugdymo programą, klasės auklėtojas pildo 

gimnazijos nustatytos formos pasiekimų vertinimo aprašą. 

30. Mokiniams, išvykstantiems mokytis į kitą mokyklą, klasės auklėtojas pildo 

gimnazijos nustatytos formos pasiekimų vertinimo aprašą. 

31. Gimnazijos administracija prižiūri pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos 

rinkimo, fiksavimo (trimestrų ataskaitų, mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių, 

kontrolinių darbų rezultatų lenteles)bei  jų panaudojimo įgyvendinimą, užtikrina vertinimo dermę 

pereinant iš klasės į klasę, iš vienos ugdymo pakopos į kitą, tarp atskirų mokomųjų dalykų, 

organizuoja mokinių pasiekimų aptarimus mokytojų tarybos posėdžiuose, koordinuoja pagalbą 

mokymosi sunkumų turintiems mokiniams, vertina mokytojų darbo kokybę, remdamiesi mokinių 

pasiekimais ir atsižvelgdami į jų socialinę padėtį bei sociokultūrinę aplinką. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

32. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese tvarka gali būti 

keičiama, atsižvelgiant į ugdymo proceso pokyčius ir pakeistus jį reglamentuojančius dokumentus. 



33. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema esant reikalui gali būti 

tobulinama. 

34. Mokytojams rekomenduojami ir organizuojami kvalifikacijos tobulinimo renginiai, 

projektai, seminarai, gerosios patirties sklaida, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo klausimais. 

_________________________ 


