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 VILNIAUS ŽALIAKALNIO DARŽELIO-MOKYKLOS 

 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) parengtas, 

vadovaujantis Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433,   

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos 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), darželio-mokyklos  susitarimais.  

2. Apraše aptariami vertinimo tikslai ir uždaviniai, vertinimo principai ir nuostatos, 

vertinimo planavimas, vertinimas mokant ir baigus programą, įvertinimų fiksavimas, vertinimo 

informacijos analizė, tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas.  

3. Apraše vartojamos šios 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. Jis atliekamas atsižvelgiant į Pradinio ugdymo bendrojoje 

programoje nubrėžtas gaires (patenkinamas, pagrindinis ir aukštesnysis lygiai).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įsivertinimas – paties mokinio daromi sprendimai apie daromą pažangą ir bei pasiekimus. 

4. Vertinimo tipai: 

4.1. Ideografinis (individualios pažangos) vertinimas – padeda puoselėti integralią 

asmenybę: paisyti viso individualybės savybių spektro, neslopinti prigimtinių vaiko galių bei 

talentų. Leidžia kiekvienam mokiniui mokytis pagal savo išgales, orientuojantis į savo sugebėjimus. 

VERTINIMO POŽYMIŲ LYGIAI 

Eil. 

Nr. 

Dalykas 1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 

3 – patenkinamas, pagrindinis ir aukštesnysis  

1 Dorinis ugd. nėra nėra nėra nėra 

2 Lenkų kalba 3 3 3 3 

3 Lietuvių kalba 3 3 3 3 

4 Anglų kalba nėra  3 3 3 

5 Matematika 3 3 3 3 

6 Pasaulio pažinimas 3 3 3 3 

7 Dailė ir technologijos 3 3 3 3 

8 Muzika 3 3 3 3 

9 Kūno kultūra 3 3 3 3 
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Laiduoja kiekvieno mokinio psichologinį saugumą – „mokausi tiek, kiek pajėgiu ir neprivalau 

konkuruoti su kitais“;  

4.2. Formuojamasis vertinimas – padeda numatyti moksleivio ateities ugdymo(si) kryptį, 

perspektyvą ir konkrečius veiksmus, skirtus padėti mokiniui daryti pažangą. Atliekamas ugdymo 

proceso metu, siekiant suteikti detalią informaciją apie tolesnio moksleivio mokymo(si) bei 

tobulėjimo galimybes. Formuojamasis vertinimas skatina moksleivius mokytis, kelia mokymosi 

motyvaciją, padeda atskleisti moksleivių stipriąsias ir silpnąsias puses, analizuoti esamus 

pasiekimus ar nesėkmes;  

4.3. Diagnostinis vertinimas – skirtas diagnozuoti esamą situaciją, išsiaiškinti asmens 

teigiamas ir neigiamas mokymosi puses, norint suteikti pagalbą ir numatyti tolesnius mokymosi 

žingsnius. Atliekamas prieš pradedant arba baigiant tam tikrą mokymosi etapą. Jis sudaro prielaidas 

derinti mokiniui keliamus reikalavimus su jo išgalėmis, siūlant jam individualias programas, 

specialius ugdymo metodus, atsižvelgiant į individualius jo poreikius ar negalias; 

4.4. Apibendrinamasis vertinimas – fiksuojamas dokumentuose. Atliekamas mokymosi 

periodo pabaigoje. Remdamasis apibendrinamojo vertinimo rezultatais mokytojas sprendžia apie 

tolesnio mokymo(si) galimybes, formaliai patvirtina pasiekimus ugdymo programos pabaigoje; 

4.5. Kriterinis – vertinimas, kurio pagrindas – tam tikri kriterijai, su kuriais lyginami 

mokinio pasiekimai. Kriterinis vertinimas naudojamas tada, kai mokinio pasiekimus norima 

palyginti su standartais.  

5. Vertinimo būdai: 

5.1. Neformalusis vertinimas. Juo gaunama nuolatinė bendriausia informacija apie 

ugdymo(si) sėkmę. Neformalusis vertinimas vyksta nuolat: stebint, susidarant nuomonę, kalbantis, 

diskutuojant, jaučiant mokinių reakciją, grįžtamąjį ryšį.  

5.2. Formalusis vertinimas. Turi aiškiai struktūruotą, formalizuotą pobūdį: vertinamos 

užduotys (rašiniai, namų darbai, testai, projektai ir pan.) yra tam tikro formato, joms atlikti 

skiriamas konkretus laikas ir vieta. Moksleivių atliktos užduotys įvertinamos remiantis nustatytais 

vertinimo kriterijais. Įvertinimas fiksuojamas (užrašomas) nustatyta forma (recenzija, taškai ir pan.)  

e-dienyne, kaupiamas aplankuose, ar kt. Formuojamsis vertinimas taikomas tuomet, kai reikia 

fiksuoti moksleivio mokymosi rezultatus bei pažangą ir išsaugoti informaciją ilgesniam laikui.  

 

II. MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO  

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tikslas — išsiaiškinti mokinio individualius 

pasiekimus ir pažangą, nustatyti mokytojo ir mokinio darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. 

4. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo uždaviniai: 

4.1. Padėti mokiniui pažinti save, gebėti įsivertinti savo pasiekimus ir pažangą, kelti 

mokymosi tikslus; 

4.2. Padėti mokytojui įvertinti mokinio daromą pažangą, individualizuojant ir 

diferencijuojant ugdymosi turinį, taikant mokymosi metodus; 

4.3. Teikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie mokinio pasiekimus ir 

pažangą. 

 

III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

 

8. Vertinimo nuostatos:  

8.1. vertinimas grindžiamas mokinių amžiaus tarpsniais, psichologiniais ypatumais, 

individualiais mokinio poreikiais; 

8.2. vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios, jų 

taikymas, supratimas, dalyko gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, asmeninė pažanga, bendrieji 

gebėjimai;  
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8.3. vertinimas atliekamas, lyginant dabartinius mokinio pasiekimus su ankstesniaisiais; 

8.4. vertinami kiekvieno mokinio pasiekimai atskirai, nelyginant jo su kitais;  

8.5. ypatingas dėmesys vertinant skiriamas mokinio įgytoms bendrosioms 

kompetencijoms: komunikavimo, socialumo, pažinimo, kūrybiškumo, mokėjimo mokytis bei 

mąstymo, problemų sprendimo bei kt. gebėjimams. 

9. Vertinimo principai: 

9.1. tikslingumas (vertinimo metodai atitinka mokymosi turinį); 

9.2. atvirumas ir skaidrumas (su mokiniais tariamasi dėl (į)vertinimo formų, laiko, aiškūs 

vertinimo kriterijai); 

9.3. objektyvumas (siekiama kuo didesnio vertinimo patikimumo, remiamasi mokinių 

pasiekimų aprašais); 

9.4. informatyvumas (vertinimo informacija aiški, išsami, savalaikė, nurodoma, ką 

mokinys jau išmoko, kur spragos, kaip jas taisyti); 

9.5. aiškumas (vertinimas grindžiamas aiškiais, mokiniams suprantamais kriterijais).  

 

IV. MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO FIKSAVIMAS 

 

 10. Mokinių pasiekimai fiksuojami:  

10.1. Lenkų kalbos kontrolinių darbų sąsiuvinyje (baigus temą, skyrių) – komentaras, 

pasiūlymas, pastaba, pagyrimas. 

10.2. Lietuvių kalbos (valstybinės) kontrolinių darbų sąsiuvinyje (baigus temą, skyrių) – 

komentaras, pasiūlymas, pastaba, pagyrimas. 

10.3. Anglų kalbos testo lape (baigus temą, skyrių)– iš galimų surinkti taškų... / surinkai 

taškų..., komentaras, pasiūlymas, pastaba, pagyrimas. 

10.4. Pasaulio pažinimo testo lape (baigus temą ar skyrių) – iš galimų surinkti taškų... / 

surinkai taškų..., komentaras, pasiūlymas, pastaba, pagyrimas.  
10.5. Dorinis ugdymas - komentaras, pagyrimas, paskatinimas. 

10.6. Matematikos kontrolinių darbų sąsiuvinyje, testo lape (baigus temą, skyrių) – iš 

galimų surinkti taškų... / surinkai taškų..., komentaras, pasiūlymas, pastaba, pagyrimas. 

10.7. Dailės ir technologijų kūrybiniai darbai, projektai - komentaras, pagyrimas, 

paskatinimas. 

10.8. Muzikinės užduotys, dainavimas, grojimas - komentaras, pagyrimas, paskatinimas. 

10.9. Kūno kultūros pastangos, pažanga ir pasiekimai -  komentaras, pagyrimas, 

paskatinimas. 

10.10. Šokio pastangos, raiška, technika - komentaras, pagyrimas, paskatinimas. 

11. Mokinių pasiekimai elektroniniame dienyne fiksuojami, įrašant pagal poreikį 

komentarus apie mokinių pasiekimus, pažangą, spragas, diagnostinių darbų rezultatus.  

12. Rekomenduojama, kad mokinio žinios, gebėjimai per pusmetį būtų įvertinti: 

12.1 jeigu dalykui skirta 1 savaitinė valanda ne mažiau kaip 4 įvertinimais;  

12.2  jeigu 2 savaitinės valandos - ne mažiau kaip 6 įvertinimais;  

12.3 jeigu 3 savaitinės valandos -  ne mažiau kaip 7 įvertinimais;  

12.4 jeigu 4 savaitinės valandos - ne mažiau kaip 8 įvertinimais;  

12.5 jeigu 5 savaitinės valandos - ne mažiau kaip 10 įvertinimais; 

12.6 jeigu 7 savaitinės valandos - ne mažiau kaip 12 įvertinimais. 

13. Pusmečio mokinių pasiekimai apibendrinami, orientuojantis į Bendrojoje programoje 

aprašytus mokinių pasiekimų lygių požymius ir įrašomi elektroniniame dienyne:   

13.1.Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės atitinkamose skiltyse įrašomas 

ugdymo dalykų apibendrintas mokinio pasiekimų lygis (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis). 

13.2. Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“. 

13.3. Dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamoje dienyno skiltyje, nurodoma padaryta 

arba nepadaryta pažanga: „pp“ arba „np“.  
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13.4.Mokinio,  mokomo pagal individualizuotą programą, pusmečio pažanga vertinama 

įrašant ,,padarė pažangą“ ar ,,nepadarė pažangos“, ugdomo pagal pritaikytą Bendrąją programą-

įrašant mokinio pasiektą mokymosi lygį. 

14. Mokinių mokymosi pasiekimus (įgūdžius, gebėjimus ir žinias) fiksuojant el. dienyne 

vertinimui naudojami šie žymenys: 

. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kaip mokinys parodo savo 

gebėjimus ir žinias (rodiklis) 

Mokinio gebėjimai ir žinios 

išsilavinimo standarto 

atžvilgiu 

v –  vertas 

pagyrimo, 

padarė labai 

didelę pažangą, 

žymiai pagerėjo 

žinios, gebėjimai 

 Pats stengiasi pagerinti grupės 

bendradarbiavimą. 

 Pats kreipia savo veiklą norima 

linkme. 

 Imasi atsakomybės už 

ugdymąsi ir mokymąsi. 

 100-90 % teisingai atlikto 

darbo. 

Ypatingi pasiekimai. 

Gebėjimai atitinka Bendrųjų 

programų aukštesnįjį lygį. 

d – daro 

pažangą, tačiau 

dar nepanaudoja 

visų savo galių ir 

gebėjimų    

 Geba motyvuoti savo veiklą. 

 Dažniausiai noriai atlieka 

užduotis. 

 Stengiasi išmėginti save, ieško 

naujų užduočių. 

 Visada atidžiai klausosi, 

dalyvauja klasės aptarimuose, 

veikloje, dirba grupėje. 

 89-60 % teisingai atlikto 

darbo. 

Gebėjimai atitinka Bendrųjų 

programų pagrindinį lygį. 

m – minimali 

pažanga, reiktų 

pasimokyti ir 

pakartoti  

 Pakankamai motyvų atlikti 

užduotį. 

 Kartais stengiasi išmėginti 

save, ieško naujų užduočių. 

 Kartais atidžiai klausosi, dirba 

grupėje. 

 59-40 % teisingai atlikto 

darbo. 

Pakankami pasiekimai. 

Gebėjimai atitinka Bendrųjų 

programų patenkinamą lygį. 

s – skubiai reikia 

pagalbos, nes 

nepadarė 

pažangos    

 Geba tinkamai atlikti keletą 

užduočių padedant mokytojui. 

  Retai atidžiai klausosi, 

dalyvauja klasės aptarimuose, 

dirba grupėje. 

 39 % ir mažiau teisingai atlikto 

darbo. 

Riboti pasiekimai. 

Nepasiektas Bendrųjų 

programų reikalaujamas lygis. 

npr– neatsinešė 

priemonių 
 Mokinys nepasiruošęs 

pamokai 

 

Vertybinių nuostatų vertinimo 

kriterijai. nd – neatlikta 

užduotis 
 Mokinys neatliko jam 

patikėtos užduoties, nepadarė 

namų darbų. 
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15. Baigus pradinio ugdymo programą rengiamas Pradinio ugdymo programos baigimo 

pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas, jis perduodamas mokyklai, kurioje mokinys mokysis 

pagal Pagrindinio ugdymo programą. 

 

V. TĖVŲ, GLOBĖJŲ INFORMAVIMAS APIE MOKINIŲ PASIEKIMUS IR 

PAŽANGĄ 

 

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

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

pažangos ir pasiekimų vertinimu - mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijais, procedūromis ir 

tvarka. 

17. Individuali informacija perduodama pokalbių su tėvais metu. 

18. Mokinio sąsiuviniuose, diagnostiniuose bei kituose raštu atliktuose darbuose fiksuojama 

informacija, komentarai. 

19. Pusmečio pabaigoje tėvai susipažįsta su mokinio darbų vertinimo aplanku. 

20. Mokymosi pasiekimų lygmuo fiksuojami elektroniniame dienyne bei Mokinio 

pasiekimų ir pažangos vertinimo apraše.  

21. Apie vaiko mokymosi sunkumus, pažangą mokytoja taip pat gali informuoti tėvus 

asmeniškai. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema esant reikalui gali būti tobulinama. 

Mokinių pažanga ir pasiekimai aptariami Mokytojų tarybos posėdžiuose.        

23. Mokytojams rekomenduojami kvalifikacijos tobulinimo renginiai, projektai, seminarai, 

gerosios patirties sklaida, susijusi su vertinimo sistemos pradinėse klasėse tobulinimu. 

 

 

_________________________________________________________________ 


