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1. Bendrosios nuostatos 

1.1. Vertinimas – nuolatinis informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus 

kaupimo, interpretavimo ir apibendrinimo procesas. 

1.2.  Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą vadovaujamasi Ugdymo programų aprašu, 

Pagrindinio ugdymo ir Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, Nuosekliojo mokymosi pagal 

bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimą. 

1.3. Vertinimo tikslas – padėti besimokantiems: 

 mokytis; 

 pasitikrinti žinias ir gebėjimus; 

 skatinti mokymosi motyvaciją. 

1.4. Vertinimo uždaviniai: 

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

savo pasiekimų lygmenį. 

 Padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir 

spragas, diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus. 

 Suteikti tėvams informaciją apie vaiko mokymąsi.  

 Nustatyti mokyklai savo darbo kokybę, suteikti mokinių poreikius atliepiančią 

pagalbą.  

1.5. Vartojamos sąvokos: 

 Diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti 

mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą tam tikro mokymosi etapo pradžioje ar pabaigoje,  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.  



 2 

 Apibendrinamasis vertinimas – vertinimas, naudojamas baigus programą, kursą, 

modulį. Jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos pabaigoje.  

2. Vertinimas ugdymo procese: 

2.1. Mokinių pasiekimai vertinami pažymiu pagal 10 balų skalę (10 – puikiai, 9 – labai 

gerai, 8 – gerai, 7 – pakankamai gerai, 6 – patenkinamai, 5 – pakankamai patenkinamai, 4 – silpnai, 

3 – blogai, 2 – labai blogai, 1 – nieko neatsakė, neatliko užduoties),  įrašu „įskaityta“, „neįskaityta“. 

Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir mokyklos 

vadovo įsakymą. 

Įrašas „neįskaityta“ rašomas mokiniui, praleidusiam  1/2 pusmečio pamokų dėl 

nepateisinamų priežasčių (tėvų pateisinimai neįskaitomi). 

2.2. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas ugdymo procese grindžiamas diagnostiniu, 

formuojamuoju ir apibendrinamuoju vertinimu. 

2.3. Diagnostinis vertinimas (mokymosi pasiekimų ir problemų identifikavimas) taikomas: 

2.3.1. I ir III klasėse mokslo metų pradžioje ir mokslo metų pabaigoje, vykdant ugdymo 

kokybės priežiūrą (dalykai – lietuvių kalba, anglų kalba, matematika); 

2.3.2.baigus dalyko programos temą, skyrių; 

2.3.3. atliekant įvairias apibendrinamąsias užduotis (laboratorinius, tiriamuosius, praktikos 

darbus, ilgalaikius projektus ir kt.); 

2.3.4. dalyvavus tarptautinėse, respublikinėse, miesto, rajono olimpiadose, konkursuose, 

konferencijose, varžybose; 

2.4. Diagnostiniu būdu vertinamų (kontrolinių) darbų organizavimas: 

2.4.1. diagnostiniu būdu vertinamo darbo laikas preliminariai numatomas mokslo metams 

dalykų teminiuose planuose.  

2.4.2 I ir II klasių mokinių diagnostiniu būdu vertinamų darbų laikas žymimas Kontrolinių 

darbų grafike.   

2.4.3. apie diagnostiniu būdu vertinamų (kontrolinių)  darbų rašymą mokiniams pranešama 

ne vėliau kaip prieš savaitę. Pagrindinio ugdymo programos mokiniams gali būti skiriamas vienas 

diagnostiniu būdu vertinamas (kontrolinis) darbas per dieną. Kontrolinių darbų datos žymimos 

elektroniniame dienyne. 

2.4.4. mokinys, neatsiskaitęs diagnostiniu būdu vertinamo darbo, jį privalo atsiskaityti per 

2 savaites nuo atvykimo į mokyklą dienos. Neatsiskaičius rašomas įvertinimas „1“. Mokinys 

diagnostiniu būdu vertinamą darbą atsiskaito mokytojo nustatytu laiku; 

2.4.5. jei trečdalio klasės (srauto, grupės) mokinių diagnostiniu būdu vertinamas darbas yra 

įvertintas nepatenkinamai, būtina sudaryti galimybę tokį darbą perrašyti. Perrašymo laiką nustato 

mokytojas.  
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2.4.6. Diagnostinio atsiskaitymo metu mokinio, besinaudojančio neleistina pagalba, darbas 

vertinamas „1“ be teisės jį perrašyti. 

             2.5. Apibendrinamasis vertinimas taikomas: 

2.5.1. Baigus atskiro dalyko/modulio programą; 

2.5.2. Vykdant PUPP, įskaitas, egzaminus, standartizuotus testus. 

3. Mokinių vertinimo fiksavimas: 

3.1. Mokinių pasiekimų vertinimo dažnumas priklauso nuo dalyko savaitinių pamokų 

skaičiaus. Minimalus dalyko pažymių/įskaitų skaičius per pusmetį lygus savaitinių pamokų skaičiui 

+1, tačiau negali būti mažesnis nei 3 įvertinimai per pusmetį. 

3.2. Mokinių vertinimas elektroniniame dienyne fiksuojamas sistemingai. 

3.3. Diagnostinis vertinimas fiksuojamas elektroniniame dienyne pagal pažymio tipą. 

3.4. Diagnostinis vertinimas atliekamas pagal gimnazijoje priimtus susitarimus (Forma Nr. 

1). 

3.5. Kontrolinio darbo įvertinimas elektroniniame dienyne turi būti įrašytas ne vėliau kaip 

per dvi savaites nuo kontrolinio darbo parašymo dienos.  

3.6. Mokytojas, skatindamas mokinius, gali per pusmetį parašyti vieną pažymį už 

pasirinktą papildomą veiklą. 

3.7. Formuojamasis vertinimas gali būti fiksuojamas pažymiais, pastabomis, komentarais 

(elektroniniame dienyne) ar žodžiu (individualūs pokalbiai su mokiniais ir tėvais) pagal poreikį, bet 

ne rečiau kaip kartą per pusmetį. 

3.8. Mokytojai pasirinkta forma (ne e-dienyne) kaupia informaciją apie mokinio 

pasiekimus ir daromą pažangą. 

3.9. Pusmečių ir metinių pažymių/įskaitų vedimas: 

3.9.1. pusmečių ir metiniai įvertinimai e-dienyne fiksuojami pažymiais arba rašoma „įsk“, 

„neįsk“,  „atl“.  

3.9.2. pusmečio pažymiai/įskaitos vedami iš visų pusmečio įvertinimų skaičiuojant  

aritmetinį vidurkį, kuris apvalinamas pagal matematikos taisykles mokinio naudai; 

              3.9.3. metinis pažymys vedamas iš 1-ojo ir 2-ojo pusmečio galutinių pažymių vidurkio. 

Jeigu vidurkis nėra sveikasis skaičius, tai mokytojas metinį pažymį veda savo nuožiūra, 

atsižvelgdamas į papildomus kriterijus (programa, programos apimtis, diagnostiniai vertinimai ir t. 

t.), ir juos aptaręs su mokiniu suformuoja galutinį įvertinimą. 

             3.9.4. mokiniui, praleidusiam ½ pusmečio pamokų dėl nepateisinamų priežasčių ir 

turinčiam viename pusmetyje įvertinimą „neįskaityta“, metinis pažymys vedamas tik savarankiškai 

pasiruošus ir išlaikius įskaitą už to pusmečio dalyko programą. Įskaitos pažymys laikomas 

pusmečio įvertinimu.  
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          3.9.5. jei 2-ojo pusmečio įvertinimas nepatenkinamas, teigiamas metinis įvertinimas negali 

būti vedamas. Mokiniui skiriami papildomi darbai. 

          3.9.6. mokinio, turinčio nepatenkinamą įvertinimą po papildomų darbų, kėlimą į aukštesnę 

klasę sprendžia mokytojų taryba.  

4. Tėvų/globėjų informavimas apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus: 

4.1. Mokinių pažanga ir pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne. 

4.2. Tėvams, neturintiems galimybės prisijungti prie elektroninio dienyno, klasių vadovai 

išspausdina pusmečių ir metinio mokinio pažangumo ir lankomumo ataskaitas. 

4.3. Su direktoriaus įsakymu dėl papildomų darbų skyrimo ar palikimo kartoti programą 

nustatyta tvarka klasės vadovas per 3 dienas supažindina mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus). 

4.4. Mokytojai, pastebėję mokinio mokymosi spragų ir/ar įvertinę mokinį nepatenkinamai 

iš eilės 2–3 kartus arba neturėję galimybės įvertinti, privalo pasirinkta forma apie tai patys 

informuoti mokinio tėvus. 

4.5. Administracija du kartus per mokslo metus organizuoja bendruomenės dienas, kurių 

metu tėvai turi galimybę susitikti su mokytojais, administracija, klasės vadovu. 

4.6. Klasių vadovai ne rečiau kaip kartą per pusmetį organizuoja tėvų susirinkimus. Esant 

būtinybei kviečiami dalyko mokytojai. 

5. Baigiamosios nuostatos  

5.1. Klasių vadovai su šia tvarka supažindina auklėjamosios klasės mokinius ir jų tėvus. 

5.2. Mokytojai su mokomojo dalyko vertinimu supažindina mokinius mokslo metų 

pradžioje. Kiekvienos pamokos / temos pradžioje rekomenduojama su mokiniais aptarti mokymosi 

uždavinius, vertinimo kriterijus, atsiskaitymo laiką. 
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Forma Nr. 1 

 

 

Garliavos Juozo Lukšos gimnazija 

 

.....................................................VERTINIMO SUSITARIMAI 
          (dalyko pavadinimas) 

 

2018/2019 m.m. 

 

Klasė  Diagnostinis vertinimas Vertinimų 

skaičius per 

pusmetį 

Formuojamasis vertinimas 

I 

pusm. 

II 

pusm. 

I   

 

  

II   

 

  

III   

 

  

IV   
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PAVYZDŽIAI 
 

Garliavos Juozo Lukšos gimnazija 

 

MATEMATIKOS VERTINIMO SUSITARIMAI 
   

2018/2019 m.m. 

 

Klasė  Diagnostinis vertinimas Vertinimų 

skaičius per 

pusmetį 

Formuojamasis vertinimas 

I 

pusm. 

II 

pusm. 

I Kontrolinis darbas 5 4 Formuojamasis vertinimas rašomas už 

kasdienį aktyvų darbą pamokose, namų 

darbų atlikimą, trumpas apklausas 

žodžiu ir raštu. Įvertinimų per pusmetį 

1-3 

Savarankiškas darbas 1 1 

Dalyvavimas 

olimpiadose, 

konkursuose 

  

II Kontrolinis darbas 5 5 Formuojamasis vertinimas rašomas už 

kasdienį aktyvų darbą pamokose, namų 

darbų atlikimą, trumpas apklausas 

žodžiu ir raštu. Įvertinimų per pusmetį 

1-3 

Savarankiškas darbas 1 1 

   

III Kontrolinis darbas 5 5 Formuopjamasis vertinimas rašomas už 

kasdienį aktyvų darbą pamokose, namų 

darbų atlikimą, trumpas apklausas 

žodžiu ir raštu. Įvertinimų per pusmetį 

1-3 

Savarankiškas darbas 1 1 

   

IV Kontrolinis darbas 4 4 Formuojamasis vertinimas rašomas už 

kasdienį aktyvų darbą pamokose, namų 

darbų atlikimą, trumpas apklausas 

žodžiu ir raštu. Įvertinimų per pusmetį 

1-3 

Savarankiškas darbas 1 1 
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Garliavos Juozo Lukšos gimnazija 

 

DORINIO UGDYMO (TIKYBOS) VERTINIMO SUSITARIMAI 
   

2018/2019 m.m. 

 

Klasė  Diagnostinis vertinimas Vertinimų 

skaičius per 

pusmetį 

Formuojamasis vertinimas 

I 

pusm. 

II 

pusm. 

I Kontrolinis darbas   Aktyvumas ir tvarka pamokos metu, 

komandinis darbas, kūrybiniai darbai, 

įsitraukimas į diskusijas, tvarka 

sąsiuvinyje. 

Praktinis darbas   

Savarankiškas darbas   

Teorinis darbas   

Projektinis darbas   

Namų darbas   

Rašinys   

Testas 2 2 

Klasės darbas 1 1 

Dalyvavimas 

konkursuose, 

olimpiadose 

  

II Kontrolinis darbas   Aktyvumas ir tvarka pamokos metu, 

komandinis darbas, kūrybiniai darbai, 

įsitraukimas į diskusijas, tvarka 

sąsiuvinyje. 

Praktinis darbas   

Savarankiškas darbas   

Teorinis darbas   

Projektinis darbas   

Namų darbas   

Rašinys   

Testas 2 2 

Klasės darbas 1 1 

Dalyvavimas 

konkursuose, 

olimpiadose 

  

III Kontrolinis darbas   Aktyvumas ir tvarka pamokos metu, 

komandinis darbas, kūrybiniai darbai, 

įsitraukimas į diskusijas, tvarka 

sąsiuvinyje. 

Praktinis darbas   

Savarankiškas darbas   

Teorinis darbas   

Projektinis darbas   

Namų darbas   

Rašinys   

Testas 2 2 

Klasės darbas 1 1 

Dalyvavimas 

konkursuose, 

olimpiadose 

 

  

IV Kontrolinis darbas   Aktyvumas ir tvarka pamokos metu, 

komandinis darbas, kūrybiniai darbai, Praktinis darbas   
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Savarankiškas darbas   įsitraukimas į diskusijas, tvarka 

sąsiuvinyje. Teorinis darbas   

Projektinis darbas   

Namų darbas   

Rašinys   

Testas 2 2 

Klasės darbas 1 1 

Dalyvavimas 

konkursuose, 

olimpiadose 

  

 

 

 


