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MARIJAMPOLĖS MARIJONŲ GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.Marijampolės marijonų gimnazijos Mokinių pažangos ir mokymosi pasiekimų vertinimo 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja  mokinių mokymosi pasiekimų vertinimą, vertinimo 

informacijos rinkimą, fiksavimą bei panaudojimą.   

       2. Aprašas parengtas vadovaujantis ugdymo programų aprašu, Pradinio, Pagrindinio ir 

Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, 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 2012 m. 

gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 

m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-466 redakcija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2015 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-767 redakcija, 2017 m. vasario 13 d. Lietuvos Respublikos 

įsakymu „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK – 556“Dėl 

nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

Nr. V-78 redakcija, Lietuvos švietimo ir mokslo ministro 2017 liepos 4 d. įsakymo Nr. V-554 

redakcija). 

3. Tvarkos apraše vartojamos šios sąvokos: 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas – kriterijais grįstas ugdymosi ir mokymosi stebėjimas 

ir grįžtamasis ryšys, informacijos apie mokymosi procesus ir rezultatus rinkimas, kaupimas, 

interpretavimas ir naudojimas mokymo ir mokymosi kokybei užtikrinti. 

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). 

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

mokymosi metu padaryta pažanga, numatomos tolimesnio mokymosi galimybės, pagalba 

sunkumams įveikti. 

Formuojamasis vertinimas – ugdymo(si) procese teikiamas abipusis atsakas, grįžtamasis ryšys, 

padedantis mokiniui gerinti mokymą(si), nukreipiantis, ką dar reikia išmokti, leidžiantis mokytojui 

pritaikyti mokymą, siekiant kuo geresnių rezultatų. 

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

rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos pabaigoje. 

4.Aprašas patalpintas gimnazijos interneto svetainėje www.mmgimnazija.lt. Atskirų ugdymo 

dalykų mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka skelbiama dalyko kabineto 

informaciniame stende. 

 

 

II.VERTINIMO TIKSLAI, NUOSTATOS, PRINCIPAI 

5. Vertinimo tikslai: 



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

pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus; 

5.2. padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas, 

diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus; 

5.3. kartu su mokiniu bei jo tėvais (globėjais, rūpintojais) priimti sprendimus dėl tolesnio mokymosi 

žingsnių, pagalbos mokiniui teikimo; 

5.4. teikti savalaikį grįžtamąjį ryšį mokiniams ir mokytojams, gerinant mokymo(si) proceso kokybę; 

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

          6. Vertinimo nuostatos: 

6.1. vertinimas grindžiamas amžiaus tarpsnių psichologiniais ypatumais ir šiuolaikine mokymosi 

praktika; 

 6.2. vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios ir supratimas, jų 

taikymas, bendrieji ir dalyko gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, asmeninė pažanga, vertybinės nuostatos; 

6.3. vertinama individuali mokinio pažanga;  

6.4. vertinimas pozityvus ir konstruktyvus- vertinama tai, ką mokinys išmoko, nurodomos spragos ir 

kaip jas ištaisyti. 

7.Vertinimo principai:  

7.1.pozityvumas ir konstruktyvumas – vertinama tai, ką mokinys jau išmoko, nurodomos spragos ir 

padedama jas ištaisyti; 

7.2. atvirumas ir skaidrumas – su mokiniais tariamasi dėl vertinimo kriterijų ir procedūrų; 

7.3. objektyvumas ir veiksmingumas - siekiama kuo didesnio vertinimo patikimumo; naudojami 

įvairūs vertinimo informacijos šaltiniai, vertinimas pritaikomas pagal mokinių poreikius ir galias, 

pasiekimus ir daromą pažangą; 

7.4.informatyvumas ir ekonomiškumas –taikomi šiuolaikiniai vertinimo informacijos tvarkymo ir 

pateikimo būdai. Vertinimo informacija informatyvi, savalaikė, nurodoma tai, ką mokinys jau 

išmoko, kur yra spragos ir kaip jas ištaisyti. 

 

 

I. MOKINIO MOKYMOSI PASIEKIMŲ FIKSAVIMAS UGDYMO PROCESE 

8. Pažangos ir pasiekimų vertinimas pamokose: 

8.1.gimnazijoje mokinių pasiekimai fiksuojami mokinių darbų sąsiuviniuose, visų dalykų pratybų 

sąsiuviniuose, elektroniniame dienyne, patikrinamųjų, kontrolinių darbų lapuose, pusmečių ir metų 

mokinių pasiekimų ataskaitose; 

8.2. pamokose vertinami klasės ir namų darbai, projektiniai, kontroliniai darbai, testai, apklausos, 

diagnostinės užduotys; 

8.3. per dieną neturėtų būti atliekamas daugiau nei vienas kontrolinis darbas;  

8.4.  mokytojas per pusmetį privalo parašyti tiek pažymių, kiek per savaitę skirta dalykui pamokų, ir 

dar vienu pažymiu daugiau (gali parašyti ir daugiau) – iš jų visų išvedamas pusmečio įvertinimas.  

9. Ugdymo procese vyrauja mokytis padedantis vertinimas – formuojamasis vertinimas, kuris 

rodo, ką konkrečiai mokiniai geba, yra pasiekę ir ko dar turi pasiekti ar tobulinti, mokiniai mokomi 

vertinti kitus ir patys įsivertinti. 

            10. Mokinių pasiekimų patikrinimas diagnostikos tikslais vykdomas reguliariai, kaip to 

reikalauja dalyko mokymosi logika: mokiniai atlieka kontrolinius darbus ar kitas apibendrinamąsias 

užduotis, kurios rodo tam tikro laikotarpio pasiekimus, yra įvertinamos pagal mokytojų metodinėse 

grupėse priimtus susitarimus (pažymiais ar kaupiamaisiais balais ir kt.). Atliekant diagnostinį 

vertinimą atsižvelgiama į formuojamojo vertinimo metu surinktą informaciją. 

            11. Su mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimu mokiniai yra supažindinami pirmąją rugsėjo 

savaitę. 5-ųjų klasių mokiniams yra skiriamas 1 mėnesio adaptacinis laikotarpis, kurio metu pažymiai 

nerašomi. Į kitas klases naujai atvykusiems mokiniams 1 mėnesį nerašomi nepatenkinami įvertinimai. 

     12. Mokinių pažanga ir pasiekimai, atskirų dalykų vertinimo būdai: 



12.1. mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, pažanga ir 

pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose aprašytus pasiekimus taikant 10 balų 

vertinimo sistemą. Mokytojai gali rinktis kitas vertinimo sistemas, bet privalu numatyti įvertinimų 

konvertavimo į dešimtbalę sistemą būdą; 

12. 2. kūno kultūros ir pasirinktos sporto šakos pasiekimai vidurinio ugdymo programoje vertinami 

pažymiais; 

12. 3. pasirenkamieji dalykai vertinami pažymiu; 

12.4.  vidurinio ugdymo programoje pasirinkti dalyko moduliai vertinami įskaita. 

 

IV. VERTINIMAS UGDYMO PROCESE 
 

 

13.Mokinių žinios ir gebėjimai vertinami vadovaujantis Bendrosiomis programomis, 

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašais. 

14. Planuodamas ugdymo procesą mokytojas planuoja ir vertinimą, atsižvelgdamas į 

mokinių mokymosi patirtį bei gebėjimus, sieja jį su mokymo tikslais. 

15. Vertinant taikomas formuojamasis ugdomasis, diagnostinis, apibendrinamasis 

vertinimas: 

16.Pradinio ugdymo programoje: 

16.1. ugdymo procese prioritetas teikiamas mokymąsi motyvuojančiam vertinimui. Vertinami 

mokinio individualūs pasiekimai ir pažanga, nelyginama su kitų mokinių pasiekimais; 

16.2. mokinių pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne ir pasiekimų knygelėse; 

16.3. mokinių pažanga ir vertinimo informacija pateikiama aprašomuoju būdu; 

16.4. pusmečio mokinių pasiekimai apibendrinami vertinant per pusmetį padarytą pažangą pagal 

Bendrojoje programoje aprašytus mokinių pasiekimų lygių požymius. Elektroninio dienyno 

pasiekimų apskaitos atitinkamose skiltyse įrašomas apibendrintas mokinio pasiekimų lygis. 

16.5. dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi nurodant padaryta ar nepadaryta pažanga: „“p.p.“ arba 

„n.p;“ 

16.6. baigiant pradinio ugdymo programą mokytojas parengia Pradinio ugdymo programos 

pažangos ir pasiekimų aprašą; 

16.7. pradinio ugdymo programos vertinimo skalė: 

Pasiekimų lygis Įvertinimas įrašu 

Aukštesnysis Padarė pažangą 

Pagrindinis 

Patenkinamas 

Nepatenkinamas Nepadarė pažangos 

 

17.Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programose: 

17.1.mokinių pasiekimams įvertinti taikoma 10 balų vertinimo sistema (išskyrus žmogaus 

saugos, dalykų modulių ir specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės kūno kultūros 

pratybas lankančių mokinių pasiekimus); 

17.2. vertinimo skalė pagrindiniame ir viduriniame ugdyme: 

Įvertinimas Apibūdinimas 

Lygis Pažymys  

Aukštesnysis 10 Mokinio pasiekimai atitinka numatomus 

pasiekimus. Puikiai atlieka sudėtingas, 

nestandartines užduotis, atsako į visus klausimus. 

9 Mokinio pasiekimai atitinka numatomus 

pasiekimus. Gerai moka dalyką, teisingai atlieka 

sudėtingas tipines užduotis 



Pagrindinis 8 Pasiekimai atitinka numatomus pasiekimus. 

Teisingai atlieka vidutinio sudėtingumo ir 

sunkesnes užduotis. 

7 Mokinio pasiekimai iš dalies atitinka numatomus 

pasiekimus. Teisingai atlieka vidutinio sunkumo 

užduotis. Atsakymai be klaidų, teisingi, tačiau 

neišsamūs. 

6 Mokinio pasiekimai iš dalies atitinka numatomus 

pasiekimus. Atsakymuose nėra esminių klaidų. 

Teisingai atlieka lengvas užduotis, bet nesuvokia 

sudėtingesnių. 

Patenkinamas 5 Mokinio pasiekimai iš dalies atitinka numatomus 

pasiekimus. Suvokia svarbiausius dalyko 

klausimus, atsakymuose pasitaiko esminių klaidų, 

užduotis atlieka su mokytojo pagalba. 

4 Mokinio pasiekimai nepakankamai atitinka 

numatomus pasiekimus. Sunkiai suvokia dalyko 

esmę, daro daug klaidų, savarankiškai neatlieka 

lengvų užduočių. 

Nepatenkinamas 3 Mokinio pasiekimai neatitinka numatomų 

pasiekimų. Moka tik nedidelę kurso dalį, daro daug 

esminių klaidų, neturi elementarių mokymosi 

įgūdžių. 

Vertinimas rašomas ir kai be pateisinamos 

priežasties nedalyvauja kontroliniame darbe, 

neatsiskaito už darbą. 
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17.3. žmogaus saugos, dalykų modulių ir specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės  

mokinių pasiekimai vertinami įrašais „įskaityta“, „neįskaityta.“ 

17.4. mokiniui dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių nedalyvavus pamokose, skiriamas dviejų savaičių 

laikotarpis, per kurį mokinys atlieka atsiskaitomuosius darbus; 

17.5. mokiniui be pateisinamos priežasties neatvykus į atsiskaitymą, jis turi atsiskaityti sekančią 

pamoką; 

17.6. jeigu mokinys per gimnazijos numatytą laiką neatsiskaitė ir nepademonstravo  žinių bei 

gebėjimų, numatytų bendrosiose programose, jo pasiekimai prilyginami žemiausiam 10 balų 

sistemos įvertinimui „labai blogai.“   

 

V. MOKINIO MOKYMOSI PASIEKIMŲ FIKSAVIMAS BAIGIANTIS MODULINEI 

PROGRAMAI AR  UGDYMO LAIKOTARPIUI 

 

 

    18. Dalykų mokymosi pasiekimai pusmečio pabaigoje įvertinami pažymiu (kūno kultūros ir 

pasirinktos sporto šakos pasiekimai vidurinio ugdymo programoje pažymiu 

    19. Mokinių pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių vertinimo būdai ir pasiekimų vertinimas 

baigus modulinę programą ar jos dalį: 

     19.1. mokinių, kurie mokosi dalykų modulių, pasiekimai įvertinami įrašu „įskaityta“ arba 

„neįskaityta, jie gali būti įskaitomi į atitinkamo dalyko programos pasiekimų įvertinimą; 

     19.2. mokinių pasirenkamųjų dalykų pasiekimai vertinami pažymiu; 



     19.3. žmogaus sauga pagrindinio ugdymo programoje vertinama įrašu „įskaityta“ arba 

„neįskaityta“. 

      20. Įrašas „atleista“ (,,atl“) įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir 

gimnazijos vadovo įsakymą. 

       21. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros 

pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“.  

        22. Menų ir sporto srities/kūno kultūros dalykų, o išimties atvejais – ir kitų dalykų vertinimai, 

gauti mokantis pagal neformaliojo švietimo programas, gali būti įskaitomi vadovaujantis Ugdymo 

plano 38, 39, 40  punktais.        

        23. Dalykų mokymosi pasiekimai pusmečio pabaigoje įvertinami pažymiu tokia tvarka: 

        23. 1. galutinis kurio nors pusmečio pažymys yra apskaičiuojamas išvedant aritmetinį vidurkį iš 

visų gautų per pusmetį pažymių; jei po kablelio yra skaičius ,,5‘‘, sveikasis skaičius apvalinamas 

mokinio naudai; 

         23.2. metinis pažymys yra išvedamas iš I ir II pusmečių  galutinių įvertinimų skaičiuojant pagal 

aritmetinį vidurkį (pvz., I pusm. įvertinimas 4, II pusm. įvertinimas 3, metinis įvertinimas 3,5, 

suapvalinus 4). Jeigu pagal aritmetinį vidurkį išeina nepatenkinamas metinis pažymys, kėlimo į 

aukštesnę klasę, papildomo darbo skyrimo klausimus svarsto mokinį ugdę mokytojai; mokiniui 

skyrus papildomą darbą spragoms likviduoti, turi būti numatyta spragų likvidavimo forma, data 

atsiskaitymui – papildomo darbo įvertinimas laikomas galutiniu to dalyko mokslo metų įvertinimu; 

mokiniui papildomo darbo gavus nepatenkinamą įvertinimą, jo pasiekimai svarstomi dėsčiusiųjų 

mokytojų išklausius tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimą ir priimamas galutinis direktoriaus 

sprendimas. 

 24. Jei mokinys, kuris besigydydamas namie, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio 

gydymo sveikatos priežiūros įstaigoje, stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, 

teikiančioje medicinos pagalbą, teisės aktų nustatyta tvarka bent vienu ugdymo laikotarpiu kai kurių 

dalykų nesimokė, dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas atsižvelgus į kitais (turimais) ugdymo 

laikotarpiais pasiektus mokymosi pasiekimus. 

 25. Mokiniui, kuriam mokantis pagal vidurinio ugdymo programą pusmečio pabaigoje 

dalyko kurso programa buvo pakeista iš bendrojo (žymima raide B) į išplėstinį (žymima raide A), 

pusmečio ar metiniu įvertinimu laikomas mokymosi pasiekimų patikrinimo (įskaitos) įvertinimas. 

 26. Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis bent vieno dalyko 

nepatenkinamą metinį (po papildomo darbo, jei buvo skirtas) įvertinimą, paliekamas kartoti ugdymo 

programos pagrindinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje. Nenorintis kartoti visų tos klasės 

ugdymo programos dalykų programos, gali Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

nustatytomis mokymosi formomis mokytis tų ugdymo programos atskirų dalykų, kurių metinis 

įvertinimas nepatenkinamas, ir atsiskaityti. 

 27. Vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis bent vieną 

nepatenkinamą dalyko metinį (po papildomo darbo, jei buvo skirtas) įvertinimą, nepaliekamas kartoti 

ugdymo programos vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje. Asmuo gali Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytomis mokymosi formomis mokytis tų ugdymo 

programos atskirų dalykų, kurių metinis įvertinimas nepatenkinamas, ir atsiskaityti. 

 

 

IV.MOKINIŲ PAŽANGOS IR MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJIMAS 

 

 

         28. Diagnostinio vertinimo informaciją dalyko mokytojas panaudojama analizuodamas 

mokinių pažangą ir poreikius, keldamas tolesnius mokymo ir mokymosi tikslus. 



            29. Dalykų mokytojai nuolat informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių 

mokymosi pažangą ir pasiekimus elektroninio dienyno pagalba bei, esant reikalui, individualiųjų 

pokalbių metu. 

30. Klasės auklėtojas ne rečiau kaip  kartą per pusmetį kartu su mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais) aptaria mokinių daromą pažangą, mokymosi pasiekimus ir numato būdus gerinti mokinio 

ugdymo(si) pasiekimus. 

31. Gimnazija, siekdama padėti kiekvienam mokiniui pagal išgales pasiekti aukštesnių 

ugdymo(si) rezultatų: 

31.1. užtikrina mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo būdų ir formų dermę gimnazijoje – 

mokytojai metodinėse grupėse apsvarsto šį klausimą ir priima rašytinius nutarimus dėl kiekvieno 

dalyko mokytojų vertinimo būdų ir formų suvienodinimo; mokiniai ir tėvai (globėjai, rūpintojai) 

supažindinami mokslo metų pradžioje su mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo būdais ir 

formomis;  

31.2. tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimų metu kartu su mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais) aptaria mokinių daromą pažangą, mokymosi pasiekimus ir numato būdus gerinti mokinio 

ugdymo(si) pasiekimus, prireikus koreguoja mokinio individualų ugdymo planą.  

        

 
 


