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ALYTAUS ,,SAKALĖLIO“ PRADINĖS MOKYKLOS 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA 

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

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

,,Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu“, patvirtinta LR 

švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK – 556; mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. 

įsakymu Nr. ISAK – 256; pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V - 460. 

Bendrojo lavinimo mokyklų bendraisiais ugdymo planais;   

2. Alytaus ,,Sakalėlio“ pradinės mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 

reglamentuoja mokinių mokymosi pasiekimų vertinimą, patikrinamųjų darbų krūvį, tėvų 

informavimą apie mokinių mokymosi sėkmingumą. 

3. Tvarkoje aptariami vertinimo tikslai ir uždaviniai, nuostatos ir principai, vertinimas ugdymo 

procese ir baigus pradinio ugdymo programą, tėvų informavimo tvarka. 

4. Specialiųjų poreikių mokinių, ugdomų visiškos integracijos forma,  mokymosi pasiekimų 

vertinimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato specialiųjų poreikių mokinių mokymosi pasiekimų 

vertinimo  tikslą, uždavinius, teikėjus ir gavėjus bei vertinimo vykdymą. 

5. Specialiųjų poreikių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimas  –  tai nuolatinis informacijos 

apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus kaupimas ir apibendrinimas, analizavimas. 

 

 

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

6. Vertinimo tikslai: 

6.1.  padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei; 

6.2.  pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą; 

6.3.  įvertinti mokytojo ir mokyklos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus; 

6.4.  didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi efektyvumą, kelti motyvaciją. 

7.  Vertinimo uždaviniai: 

7.1.  padėti mokiniui įsivertinti mokymosi pasiekimų rezultatus; 
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7.2. įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti spragas, pasiekimus bei pažangą, 

diferencijuoti ir individualizuoti darbą; 

7.3.  suteikti mokiniams jų poreikius tenkinančią pagalbą; 

7.4. suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie mokinio mokymąsi, pažangą, 

pasiekimus; 

7.5.  stiprinti mokyklos bendruomenės (mokiniai, mokytojai, tėvai) narių ryšius; 

7.6.  siekti nuolatinio specialiųjų poreikių mokinio mokymosi pasiekimų įvertinimo; 

7.7.  kelti mokinių mokslumo lygį; 

 

 

III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

 

 

8. Vertinimo nuostatos: 

8.1. vertinimas grindžiamas amžiaus tarpsnių psichologiniais ypatumais, individualiais mokinio 

poreikiais; 

8.2. mokinys laiku gauna grįžtamąją informaciją apie savo pasiekimus ir pažangą; 

8.3. pagrindinis vertinimo orientyras – Išsilavinimo standartai; 

8.4. vengiama lyginti mokinių pasiekimus tarpusavyje. 

9. Vertinimo principai: 

9.1. pozityvumas ir konstruktyvumas; 

9.2. atvirumas ir skaidrumas; 

9.3. objektyvumas ir veiksmingumas; 

9.4. informatyvumas. 

 

 

                                      IV. VERTINIMAS UGDYMO PROCESE 

 

10. Mokymosi pasiekimų vertinimo paskirtis – padėti mokiniui pasitikrinti mokymosi pažangą, 

nustatyti jo pasiekimus ir, palyginus su bendrosiose programose nustatytais pasiekimų lygiais.  

11. Mokinių mokymosi pažanga ir pasiekimai, mokantis visų mokomųjų dalykų, vertinami 

aprašomuoju būdu. 

12. Vertinimą ugdymo procese sudaro vienas kitą sąlygojantys diagnostinis ir formuojamasis 

vertinimo tipai. 

13. Diagnostinis vertinimas – tai vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti mokinio 

pasiekimus ir padarytą pažangą baigus dalyko programos temą, skyrių, programos dalį. 

Diagnostinis vertinimas remiasi praktinių, kūrybinių užduočių,  projektinių darbų, patikrinamųjų 

darbų, testų, apklausos žodžiu, sukauptos informacijos apie mokinio mokymosi pasiekimus ir 

pažangą rezultatais. 

14. Formuojamasis vertinimas – tai nuolatinis mokinio vertinimas stebint jo individualų, 

grupinį darbą įvairiose situacijose, individualiai aptariant jo mokymosi sėkmingumą, daromą 

pažangą. 

15. Kaupiamasis vertinimas – tai informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus 

kaupimas. 

16. Vertinimo būdai: 

16.1. formalusis vertinimas – vertinimas, kai skiriamos tam tikro formato užduotys, numatomas 

joms atlikti reikalingas laikas, užduotys įvertinamos formaliais kriterijais, įvertinimas fiksuojamas; 

16.2. neformalusis vertinimas – vertinimas, kuris vyksta nuolat: stebint, susidarant nuomonę, 

kalbantis, diskutuojant. Įvertinimas neužrašomas arba fiksuojamas mokytojo pasirinkta forma 

(individualiomis pastabomis ir kt.). 
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17. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas ugdymo procese grindžiamas jų mokymosi 

eigos stebėjimu. 

18. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas grindžiamas mokiniams, jų tėvams (globėjams, 

rūpintojams) aiškiais, suprantamais kriterijais. 

19. Mokytojai, remdamiesi išsilavinimo standartais, iškeltais tikslais, vertinimą planuoja 

mokslo metams. 

20. Mokiniams, kurie mokosi pagal pritaikytas ir individualizuotas programas, pasiruošimo 

pamokai medžiagoje numatomas individualus vertinimas.  

21. Vertinant specialiųjų poreikių mokinių ugdymo rezultatus, atsižvelgiama į individualius 

skirtumus (psichologinius, suvokimo, mąstymo, atminties, dėmesio, temperamento), nuo kurių 

priklauso, kokių ugdymosi rezultatų gali pasiekti mokinys. 

22. Specialiųjų poreikių mokinių vertinimo pagrindiniai principai: 

22.1. specialiųjų poreikių mokiniai su vertinimo tvarka supažindinami mokslo metų pradžioje; 

22.2. specialiųjų poreikių mokinių, besimokančių pagal pritaikytas, individualizuotas 

programas,  ugdymo rezultatai  aptariami mokyklos VGK posėdžiuose; 

22.3. specialiųjų poreikių mokinių tėvams informacija pateikiama raštu (vertinant darbus 

sąsiuviniuose) bei žodžiu ( tėvų konsultacijų ir individualių konsultacijų metu); 

22.4. mokiniai, lankantys logopedines pratybas, vertinami pagyrimais žodžiu, raštu; 

22.5. mokinių, lankančių logopedines pratybas, kalbos įvertinimas fiksuojamas individualiose 

kalbos kortelėse, metinėse ataskaitose. 

23. Mokytojai per pirmąją savo dalyko pamoką rugsėjo mėnesį mokinius supažindina su 

mokinių mokymosi pasiekimų informacijos kaupimo ir jos fiksavimo sistema, aptaria vertinimo 

kriterijus, metodus ir formas. 

24. Mokytojai, pradėdami naują temą, skyrių, su mokiniais aptaria tikslus, uždavinius, darbo 

metodus, vertinimo kriterijus. 

25. Mokinių mokymosi pasiekimai vertinami sistemingai. Rekomenduojama padarytą pažangą 

ir pasiekimus vertinti tokiu dažnumu: 

 jei dalykui mokyti skirta 1 – 2 pamokos per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 1 kartą 

per dvi mokymosi savaites; 

 jei dalykui  mokyti skirta 3 – 5 pamokos per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 1 kartą 

per mokymosi savaitę. 

26. Rugsėjo mėnuo skirtas 1-ųjų klasių mokinių adaptacijai, mokiniai nepatenkinamais 

įvertinimais nevertinami. Pirmos dvi rugsėjo mėnesio savaitės skiriamos adaptacijai, taikomas 

formuojamasis ir kaupiamasis vertinimas. 

27. Mokinių mokymosi pasiekimų formos, už kurias vertinama: 

27.1. patikrinamasis darbas – tai 15-30 min. trukmės savarankiškas, raštu atliekamas ir 

įvertinamas darbas, skirtas patikrinti, kaip įvaldyta dalyko programos tema, skyrius, programos 

dalis; 

27.2. apklausa žodžiu – tai monologinis ar dialoginis įvertinamas kalbėjimas, skirtas patikrinti 

žinias ir gebėjimą taisyklingai, argumentuotai reikšti mintis per pamokas; 

27.3. dalyvavimas miesto, respublikos, tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose, projektuose; 

27.4. Standartizuoti testai 4 klasei – skirti mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir 

objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, 

reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti. 

28. Mokytojai apie mokinio pasiekimus ir pažangą kaupia informaciją, ją analizuoja ir, 

vadovaudamasis savo informacijos kaupimo ir jos fiksavimo sistema, rašo įvertinimą už šias 

mokinio veiklas: 

 apklausą raštu; 

 apklausą žodžiu; 

 namų darbus; 
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 darbą pamokoje. 

29. Patikrinamojo darbo skyrimas ir vertinimas: 

29.1. mokiniams per dieną skiriamas nedaugiau vienas patikrinamasis darbas; 

29.2. apie patikrinamąjį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš dvi dienas, su 

mokiniais aptariama darbo struktūra, jo tikslai, vertinimo kriterijai; 

29.3. mokytojai patikrinamuosius darbus derina su mokiniais ir tarpusavyje. Dėl svarbių 

priežasčių mokytojai, suderinę su mokiniais, turi teisę patikrinamojo darbo laiką keisti; 

29.4. paskutinę dieną prieš mokinių atostogas ir pirmą dieną po mokinių atostogų 

patikrinamasis darbas neskiriamas; 

29.5. mokytojai patikrinamojo darbo rezultatus su mokiniais aptaria individualiai, 

akcentuodami mokinio mokymosi spragas ir galimybes, numato tolesnį mokymą(si); 

29.6. mokinys patikrinamuosius ir kitus darbus raštu kaupia mokinio pasiekimų aplanke. 

30. Pusmečių ir metiniai įvertinimai fiksuojami atitinkamose dienyno skiltyse įrašant mokinio 

pasiektą mokymosi lygį (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis) pagal pasiekimų požymius, 

aprašytus Bendrojoje programoje. 

31. Dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamose dienyno skiltyje, nurodoma padaryta arba 

nepadaryta pažanga. 

32. Mokymosi rezultatams apibendrinti taikomas apibendrinamasis vertinimas (individualaus 

pokalbio su mokinio šeima metu). 

33. Informacija apie mokinio pasiekimus ir pažangą kaupiama Elektroniniame dienyne ir 

Mokinio pasiekimų aplanke. 

34. Pusmečio ir metinis įvertinimas rašomas atsižvelgiant į mokinio daromą pažangą ir mokinio 

pasiektą mokymosi lygį. 

35. Klasės auklėtojas pusmečio (metų) pabaigoje užpildo ir direktoriaus pavaduotojui ugdymui 

pateikia klasės mokinių mokymosi pasiekimų suvestinę. 

36. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, remdamasis klasės auklėtojų pateiktomis klasės 

mokinių mokymosi rezultatų ataskaitomis, rengia mokyklos mokinių mokymosi rezultatų pusmečio 

(mokslo metų) analizę, kurią pristato Mokytojų tarybos posėdyje. Jei tai reikalinga, priima 

sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. 

 

V. TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO TVARKA 

 

37. Mokymosi pasiekimai fiksuojami Elektroniniame dienyne. 

38. Už mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų fiksavimą Elektroniniame dienyne atsakingi 

mokytojai. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) turi galimybę kasdien peržiūrėti informaciją apie 

savo vaikų mokymosi rezultatus. 

39. Atsiradus mokymosi problemoms, tėvai informuojami įvairiais būdais: lankantis namuose, 

skambinant, rašant komentarus Elektroniniame dienyne. 

40. Klasių auklėtojai ne rečiau kaip kartą per mokslo metus organizuoja individualius pokalbius 

su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais). Pokalbių metu aptaria mokinio daromą pažangą ir 

mokymosi pasiekimus.  

41. Klasių auklėtojai organizuoja teminius tėvų susirinkimus ne rečiau kaip 2 kartus per metus. 

Pirmas tėvų susirinkimas organizuojamas rugsėjo mėnesį, kuriame tėvai supažindinami su mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimu. 

42. Mokyklos vadovai mokinių tėvus informuoja apie mokymosi pasiekimų vertinimo 

kriterijus, procedūras ir tvarką per pirmąjį tėvų komiteto posėdį, visuotinį tėvų susirinkimą. 

 

PRITARTA 

Mokytojų tarybos 

 


