PATVIRTINTA
Varėnos ,,Ryto“ progimnazijos
direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 26 d.
įsakymu Nr. V-85

VARĖNOS ,,RYTO“ PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka (toliau Tvarka) parengta vadovaujantis
mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro
2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256; „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 bendrojo lavinimo mokyklos Bendrosiomis
programomis (BP) ir išsilavinimo standartais (IS).
II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
2. Vertinimo tikslai:
2.1. padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei;
2. 2. pateikti mokiniui informaciją apie mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą;
2. 3. nustatyti mokytojo, mokyklos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus.
3. Vertinimo uždaviniai:
3. 1. padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias puses, įsivertinti savo pasiekimų
lygmenį, kelti mokymosi tikslus;
3.2 padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas,
diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus;
3.3. suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi, stiprinti ryšius
tarp vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos;
3.4. nustatyti mokyklai savo darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, suteikti mokinių
poreikius atliepiančią pagalbą.
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III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI
4. Vertinimas grindžiamas šiuolaikine mokymosi samprata ir atitinka ugdymo(si) tikslus.
5. Vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios ir supratimas, jų
praktinis taikymas, įgūdžiai, pastangos, asmeninė pažanga.
6. Vertinimas, skirtas padėti mokytis – mokinys laiku gauna grįžtamąją informaciją apie savo
mokymosi patirtį, spragas ir pažangą, mokosi vertinti ir įsivertinti.
7. Vertinama individuali mokinio pažanga. Vengiama lyginti mokinių pasiekimus tarpusavyje.
8. Vertinimas atviras ir skaidrus – su mokiniais tariamasi dėl vertinimo kriterijų ir procedūrų.
9. Vertinimas objektyvus ir veiksmingas, pritaikomas pagal mokinių poreikius ir galias.
10. Vertinimas informatyvus (vertinimo informacija aiški, išsami ir savalaikė).
IV. VERTINIMO PLANAVIMAS
11. Vertinimas planuojamas kartu su ugdymo procesu.
12. Planuodamas vertinimą mokytojas atsižvelgia į mokinių pasiekimus ir išgales, remiasi BP.
13. Kontrolinius darbus mokytojai numato teminiuose planuose.
14. Atsižvelgiant į mokinių mokymosi pasiekimus, atsiskaitymo laikas gali būti koreguojamas.
V. MOKINIO, BESIMOKANČIO PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ,
PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS
15. 1-4 klasėse taikomi ideografinio (individualios pažangos) vertinimo principai. 1- 4
klasių mokinių savarankiški, kūrybiniai darbai, testai, kontrolinės užduotys fiksuojami atitinkamose
elektroninio dienyno skiltyse, įrašant mokinio pasiektą mokymosi lygį (nepatenkinamas,
patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis) vertinimo normų kriterijus (pridedame kriterijų lentelę) ir
tuos kriterijus (lygius) atitinkančius žodžius: nepasisekė, pasistenk, gerai, labai gerai.
16. Mokslo metų pradžioje mokytoja supažindina mokinių tėvus su raštu fiksuotais
vertinimo principais; kartu aptaria abipusės informacijos pateikimo būdus.
17. Mokinių savarankiškuose darbuose mokytoja rašo mini komentarus, nuorodas,
skatinančias mokinio pažangą.
18. Pradinių klasių mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami:
18. 1. Formuojamuoju vertinimu:
18. 1.1. Žodžiu;
2

18. 1.2. Raštu.
18. 2. Diagnostiniu vertinimu pagal pasirinktą vertinimo formalizavimo būdą;
18. 3. Apibendrinamuoju vertinimu.
18.4. Pradinių klasių mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami.
18.5. Pusmečio mokinių pažanga fiksuojama elektroniniame dienyne.
18.6. Pasiekimai fiksuojami atitinkamose elektroninio dienyno skiltyse, įrašant mokinio
pasiektą mokymosi lygį pagal pasiekimų požymius, aprašytus Bendrosiose programose.
19. Mokiniui, besimokančiam pagal pradinio ugdymo programą, II pusmečio mokymosi
pasiekimų įvertinimas laikomas metiniu. Jei pasibaigus ugdymo procesui skirtos užduotys suteikia
mokiniui, kurio mokymosi pasiekimai mokantis pagal dalyko programą fiksuoti nepatenkinamu
metiniu įvertinimu, skiriami papildomi darbai. Papildomi darbai suteikia galimybę pasiekti ne
žemesnį kaip patenkinamas mokymosi pasiekimų lygmenį, nustatytą bendrosiose programose,
Papildomo darbo įvertinimas laikomas metiniu įvertinimu.
20. Mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams) informacija apie mokinio pažangą ir
pasiekimus teikiama žodžiu ir raštu. Organizuojami susirinkimai, individualūs pokalbiai, rašomi
atsiliepimai, komentarai elektroniniame dienyne ir kt.
21.Vertinimo normų kriterijai:
Nepatenkinamas

visai neatlieka iki galo;

lygis

reikia nuolat priminti apie atliekamą užduotį;
visai neatlieka užduoties arba atlieka nerūpestingai ir nepabaigia;
nedėmesingas, nedalyvauja klasės aptarimuose, veikloje, dirba grupėje.

Patenkinamas lygis

tik keletą užduočių atlieka iki galo;
reikia nuolat priminti apie atliekamą užduotį;
kartais neatlieka užduoties arba atlieka nerūpestingai, vėliau nei kiti ir
nepabaigia;
retai klauso dėmesingai, beveik nedalyvauja klasės aptarimuose, veikloje,
dirba grupėje.

Pagrindinis lygis

geba atlikti iki galo daugelį užduočių, tačiau ne visas tinkamai;
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kartkartėmis reikia priminti apie užduotį;
pakankamai motyvų atlikti užduotį;
noriai atlieka užduotis;
dažnai stengiasi išmėginti save, ieško naujų užduočių
beveik visada atidžiai klausosi, dalyvauja klasės aptarimuose, veikloje, dirba
grupėje.
Aukštesnysis lygis

geba motyvuoti savo veiklą;
pats kreipia savo veiklą norima linkme;
stengiasi išmėginti save, ieško naujų užduočių;
noriai atlieka užduotis;
atidžiai klausosi;
mielai dalyvauja klasės aptarimuose, veikloje, dirba grupėje;
pats stengiasi pagerinti grupės bendradarbiavimą;
imasi atsakomybės už ugdymąsi ir mokymąsi.
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VI. MOKINIO, BESIMOKANČIO PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ,
PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS
22. Vertinimą ugdymo procese sudaro du vienas kitą sąlygojantys vertinimo tipai:
22.1. formuojamasis vertinimas;
22. 2. diagnostinis vertinimas;
23. Mokinių pasiekimai vertinami 10 balų sistema:
23.1.

10 - puikiai;

23.2

9 - labai gerai;

23.3.

8 - gerai;

23.4.

7 – pakankamai gerai;

23.5.

6 – patenkinamai;

23.6.

5 – pakankamai patenkinamai;

23.7.

4 – silpnai;

23.8.

3 – blogai;

23.9.

2 – labai blogai;

23.10.

1 – nieko neatsakė, atsisakė atsakinėti;

24. Patenkinamais įvertinimais laikomi 4-10 balų įvertinimai, ,,įskaityta“.
25. Nepatenkinamais įvertinimais laikomi 1-3 balų įvertinimai, „neįskaityta“, „neatestuota“.
26. Mokinys praleidęs daugiau kaip 50 proc. dalyko pamokų ir neatsiskaitęs už individualaus
ugdymo plano privalomojo dalyko programą ar programos dalį - neatestuojamas.
28. Pažymiais nevertinami etikos, tikybos, žmogaus saugos, specialiosios medicininės fizinio
pajėgumo grupės kūno kultūros pratybas lankančių mokinių pasiekimai – rašoma ,,įskaityta“ arba
,,neįskaityta“.
29. Mokiniui, pagal gydytojo pažymą atleistam nuo kūno kultūros pamokų, pusmečio ar metinių
pažymių stulpelyje rašoma „atl.“
30. Mokinių mokymosi pasiekimai vertinami sistemingai.
Kontrolinių ir kitų atsiskaitomųjų darbų skaičius per pusmetį ne mažesnis:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dalykai

5-6 kl.

7 kl.

8 kl.

Lietuvių kalba
I-ji užsienio kalba (anglų)
II-ji užsienio kalba (Rusų, prancūzų)
Matematika
Gamta ir žmogus
Biologija
Fizika
Chemija

4
3
2
4
2
x
x
x

5
3
2
4
x
2
1
x

5
3
2
4
x
1
2
2
5

9.
10.
11.
12.

Istorija
Geografija
Informacinės technologijos
Muzika

2
2
1
1

2
2
1
1

2
2
1
1

31. Pusmetį vesti iš ne mažiau pažymių, kiek yra skirta dalykui per savaitę pamokų +1.
32. Mokytojas, vadovaudamasis mokyklos vertinimo tvarkos aprašu, gali turėti ir savo dalyko
vertinimo sistemą aprobuotą metodinėje grupėje, su kuria supažindina mokinius ir jų tėvus.
33. Rekomenduotini mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo metodai:
33.1. apklausa žodžiu – greitas mokinio ar klasės žinių patikrinimas. Rezultatai įrašomi į
dienyną tą pačią pamoką.
33.2. apklausa raštu :
33.2.1. savarankiški darbai – mokinio ar klasės žinių patikrinimas. Apklausos formos gali
būti įvairios: klausimynas, testas, diktantas ir kt., trukmė mažiau nei 30 minučių, apie apklausą
mokiniai iš anksto neinformuojami.
33.2.2. kontroliniai darbai – klasės mokinių žinių patikrinimas baigus didesnės apimties
temą arba skyrių:
a) mokytojas apie kontrolinį darbą mokinius informuoja ne vėliau kaip prieš savaitę,
b) kontrolinius darbus gali inicijuoti mokyklos vadovybė bei kitos vaikų ugdymu
suinteresuotos institucijos,
c) ta pati klasė gali rašyti tik vieną kontrolinį darbą per dieną;
d) pirmą dieną po atostogų kontroliniai darbai neorganizuojami,
e) kontrolinio darbo įvertinimai surašomi dienyne stulpeliu į tą dieną kada buvo
rašytas kontrolinis darbas,
f) kontrolinius darbus mokytojas grąžina mokiniams ir juos aptaria, numato būdus
mokymosi spragoms šalinti ne vėliau kaip per savaitę.
g) mokiniai privalo atsiskaityti už visus praleistus kontrolinius darbus.
h) mokinys, nerašęs kontrolinio darbo dėl pateisinamos priežasties (pateikė gydytojų
pažymą ar tėvų paaiškinimą), privalo atsikaityti per dvi savaites po atvykimo į mokyklą dienos
sutartu, patogiu mokytojui ir mokiniui laiku. Įvertinimas fiksuojamas atsiskaitymo dieną.
i) mokinys, nerašęs kontrolinio darbo be pateisinamos priežasties, privalo atsiskaityti
per savaitę nuo kontrolinio darbo rašymo dienos ( patogiu mokytojui laiku). Jei mokinys neatvyksta
atsiskaityti, elektroniniame dienyne įrašomas 1 (vienetas – užduotis neatlikta).
j) kontrolinių darbų grafikas derinamas su dalykų mokytojais ir fiksuojamas el.
dienyne.
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33.3. Laboratoriniai (praktikos) darbai – teorinės žinios pritaikomos praktiškai. Visi klasės
mokiniai atlieka tą patį arba skirtingus darbus. Įvertinimai įrašomi į dienyną.
34. Dalyko pusmečio pažymys yra aritmetinis vidurkis iš per pusmetį gautų pažymių apvalinant
pagal apvalinimo taisykles (4,1; 4,2; 4,3; 4,4 rašomas pažymys 4, o 4,5; 4,6; 4,7; 4,8 4,9 rašomas
pažymys 5).
35. Dalyko metinis pažymys jeigu antras pusmetis teigiamas – abiejų pusmečių aritmetinis
vidurkis (apvalinama kaip ir pusmečio).
36. Mokinys, neatestuotas I pusmetyje – per II pusmetį atsiskaito už pirmojo pusmečio
programą, pagal mokytojo parengtą grafiką, neatestuotas II pusmetyje – per laikotarpį, kai skiriami
papildomi darbai savarankiškai atsiskaito už antrojo pusmečio programą. Mokiniui organizuojama
įskaita, įskaitos užduotis parengia dalyko mokytojas, tvirtina mokyklos direktorius.
37. Mokinys neatestuotas I ar II pusmetyje ir neatsiskaitęs, paliekamas kartoti kurso.
38. Mokinių, kurie mokosi pagal individualizuotas ir pritaikytas programas, ugdymosi
pasiekimai vertinami pagal atitinkamos programos reikalavimus.
VII. VERTINIMO INFORMACIJOS RINKIMAS IR PANAUDOJIMAS
39. Mokinių pasiekimai, ne mažiau kaip 2 kartus per pusmetį, aptariami klasės susirinkimuose
(atsakingas klasės vadovas).
40. Atsiradus dalyko mokymosi problemoms, mokytojas informuoja klasės vadovą
41. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, apibendrina mokymosi pasiekimus ir pristato Mokytojų
tarybai.
VIII. TĖVŲ (GLOBĖJŲ) INFORMAVIMO TVARKA
42. Mokinių pasiekimai elektroniniame dienyne.
43. Už pažymių įrašymą elektroniniame dienyne atsakingi dalykų mokytojai.
44. Atsiradus mokymosi problemoms, tėvai informuojami įvairiais būdais: skambinant, rašant
pranešimus, individualiai kalbantis.
45. Klasių auklėtojai, ne rečiau kaip kartą per pusmetį organizuoja klasių tėvų susirinkimus, kurių
metu informuoja tėvus (globėjus) apie ugdymo(si) rezultatus.
46. Administracija kartą per mėnesį organizuoja tėvų dienas, kuriose tėvai turi galimybę susitikti su
mokytojais ir aptarti mokymosi rezultatus.
47. Pasibaigus mokslo metams, klasės auklėtojas apie nepažangius mokinius pateikia žinias raštinės
vedėjai, o ji išsiunčia pranešimus mokinių tėvams (globėjams).
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