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PANEVĖŽIO BERŽŲ PROGIMNAZIJOS 
MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Panevėžio Beržų progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 

(toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. 
įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“ 
(Suvestinė redakcija nuo 2016-09-01), Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas 
tvarkos aprašu (toliau – Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija „Dėl švietimo ir 
mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo 
ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2017 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-554 „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“, galiojančiais 
pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos bendraisiais ugdymo planais, bendrosiomis 
programomis, progimnazijos administracijos, mokytojų, mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) 
susitarimais.  

2. Apraše aptariami mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tikslai, nuostatos, 
principai, vertinimo planavimas ir periodiškumas, vertinimas ugdymo procese ir baigus programą, 
įsivertinimas, kontrolinių darbų krūvis ir jų organizavimo tvarka, įvertinimų fiksavimas, vertinimo 
informacijos analizė, tėvų (globėjų, rūpintojų), administracijos informavimas apie mokinių 
mokymosi rezultatus.  

3. Apraše vartojamos sąvokos:  

Ugdymo(si) rezultatai – palaipsniui įgyjamos dvasinę, intelektinę ir fizinę asmens brandą 
rodančios kompetencijos, apimančios žinias, supratimą, gebėjimus ir nuostatas. 

Ugdymasis – dvasinių, intelektinių, fizinių asmens galių auginimasis bendraujant ir mokantis. 

Mokymas – mokinio ir mokytojo sąveika, aplinkybės, skatinančios mokinį kurti savo žinojimą 
bei patirtį, aktyviai ieškoti ir autentiškai perprasti informaciją, patirti pažangą, siekiant atrasti 
asmeninę prasmę. 

Mokymasis – aktyvus supratimo, reikšmių, patirčių ir prasmių konstravimo procesas, jau įgytų 
ir naujų žinių bei patirties siejimas, aiškiai suvokiant mokymosi tikslą ir į jį orientuojantis, 
planuojant, veikiant, vertinant ir reflektuojant mokymo(si) procesą, pažangą ir pasiekimus. 

Savivaldis mokymasis – mokymasis, per kurį asmuo savo iniciatyva išsiaiškina mokymosi 
poreikius, keliasi tikslus, planuojasi mokymąsi, susikuria ar pasirenka mokymosi aplinką bei 
priemones, sau tinkamas mokymosi strategijas, įsivertina pasiekimus ir pažangą. 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas – kriterijais grįstas ugdymosi ir mokymosi 
stebėjimas ir grįžtamasis ryšys, informacijos apie mokymosi procesus ir rezultatus rinkimas ir 
kaupimas, interpretavimas ir naudojimas mokymo ir mokymosi kokybei užtikrinti. 

Formuojamasis ugdomasis 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. 

Diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo išsiaiškinami mokinio pasiekimai ir tam tikru 
mokymosi metu padaryta pažanga, numatomos tolesnio mokymosi galimybės, pagalba sunkumams 
įveikti. 
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Apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas – formaliai patvirtinti mokinio ugdymosi 
rezultatai, baigus pusmetį, mokslo metus, pradinio ir (ar) pagrindinio ugdymo II pakopos programą. 

Kaupiamasis vertinimas – mokinių pasiekimų ir pažangos suminis vertinimas, naudojant 
įvairius galimus vertinimo ir įsivertinimo būdus. 

Įvertinimas – vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie mokinio pasiekimus ir 
padarytą pažangą.  

Įsivertinimas – paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos stebėjimas, vertinimas 
ir apmąstymas, nusimatant tolesnius mokymosi žingsnius. 

Vertinimo (darbų) aplankas – kaupiami mokinių darbai raštu, parodantys pažangos kokybinę 
kompetenciją.  

Kontrolinis darbas – ne mažesnės kaip 30 minučių trukmės savarankiškas, projektinis, 
kūrybinis, laboratorinis ar kitoks raštu atliekamas ir įvertinamas darbas, skirtas dalyko programos 
dalies (temos, kelių temų, skyriaus, savarankiškai išmoktos dalies) išmokimui patikrinti. Kontrolinių 
darbų sąsiuvinis arba aplankas – sąsiuvinis, kuriame atliekami kontroliniai darbai ir saugomas 
dėstančio mokytojo kabinete iki mokslo metų pabaigos.  

Savarankiškas darbas – pamokos ar kelių pamokų žinių taikymo tikrinimas, trunkantis mažiau 
nei 30 min., apie kurį nebūtina informuoti iš anksto.  

Pamoka – nustatytos trukmės mokytojo organizuojama kryptinga mokinių veikla, kuri padeda 
pasiekti Bendrosiose programose numatytų tikslų ir planuojamų rezultatų (kompetencijų).  

Projektinė veikla – mokymo(si) metodas, įtraukiantis mokinius į aktyvų problemos sprendimą 
ir padedantis ugdyti Bendrosiose programose numatytas kompetencijas. 

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

4. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tikslai:  

4.1. nustatyti mokinių pasiekimų lygį bei pažangą, išsiaiškinti kiekvieno mokinio stiprybes, 
ugdymosi poreikius ir kartu su mokiniu bei jo tėvais (globėjais, rūpintojais) priimti sprendimus dėl 
tolesnio mokymosi žingsnių, mokiniui būtinos pagalbos;  

4.2. palaikyti mokymąsi ir teikti savalaikį atsaką (grįžtamąjį ryšį) mokiniams ir mokytojams, 
gerinant mokymo(si) proceso kokybę;  

4.3. apibendrinti, susumuoti atskiro mokymosi laikotarpio (baigiant pusmetį, mokslo metus) ar 
mokymosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo I pakopos programą rezultatus ir sertifikuoti;  

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

5. Vertinimo uždaviniai:  

5.1. padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir tobulintinas puses, įsivertinti savo 
pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus;  

5.2. padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, ugdyti asmeninę, iniciatyvumo ir 
kūrybiškumo, socialinę, pažinimo, komunikavimo ir mokėjimo mokytis kompetencijas, nustatyti 
problemas ir spragas;  

5.3. koreguoti ugdymo procesą, parinkti ugdymo turinį ir metodus, diferencijuoti ir 
individualizuoti darbą;  

5.4. taikyti formalų ir neformalų vertinimą;  

5.5. suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi ir gebėjimus ir 
kartu su jais priimti sprendimus dėl tolesnių mokymosi žingsnių ir būtinos pagalbos;  

III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

6. Vertinimo nuostatos:  

6.1. vertinimas grindžiamas šiuolaikine mokymosi samprata, amžiaus tarpsnių psichologiniais 
ypatumais, individualiais poreikiais, atitinka ugdymo(si) tikslus;  

6.2. vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios, jų taikymas ir 
supratimas, įgūdžiai, nuostatos, bendrieji ir dalyko gebėjimai, pastangos, pažanga ir pasiekimai;  
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6.3. vertinimas skirtas padėti mokytis - mokinys laiku gauna grįžtamąją informaciją apie savo 
pasiekimus ir pažangą, jis mokosi vertinti ir įsivertinti; 

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

6.5. vengiama lyginti mokinių pasiekimus tarpusavyje;  

6.6. vertinimas yra formalus ir neformalus. Formalaus vertinimo galutinis rezultatas – pažymys, 
įskaita, diagnostinis vertinimas, neformalaus – žodžiu ar raštu išreikštas komentaras, nedarantis 
įtakos galutiniam vertinimui pažymiu;  

7. Vertinimo principai: 

7.1. tikslingumas – vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios 
ir supratimas, žinių taikymo gebėjimai, aukštesnieji mąstymo gebėjimai, vertybinės nuostatos ir kt.; 

7.2. atvirumas ir skaidrumas – su mokiniais tariamasi dėl vertinimo, į(si)vertinimo formų, 
laiko, aiškūs vertinimo kriterijai; mokiniai patys dalyvauja vertinimo planavime ir procese; 

7.3. informatyvumas ir ekonomiškumas – vertinimo informacija informatyvi, savalaikė, 
nurodoma tai, ką mokinys jau išmoko, kur yra spragos, kaip jas ištaisyti; taikomi šiuolaikiniai 
vertinimo informacijos tvarkymo ir pateikimo būdai; 

7.4. sistemingumas – mokiniai skatinami mokytis sistemingai, didėja jų atsakomybės jausmas, 
matoma, kaip mokinys mokėsi pusmečio ar mokslo metų eigoje; tėvai (globėjai, rūpintojai) nuolat 
informuojami apie vaikų mokymąsi bei rezultatus. 

IV. VERTINIMO PLANAVIMAS 

8. Planuodamas ugdymo procesą, mokytojas planuoja ir vertinimą, siedamas jį su mokymosi 
uždaviniais, atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio galias pasiekti aukštesnių ugdymo(si) rezultatų: 

8.1. formuojamojo vertinimo strategijas mokytojas planuoja pamokos plane arba trumpesnio 
laikotarpio (konkrečios temos) plane; 

8.2. diagnostinį vertinimą – ilgalaikiame plane;  

8.3. vertinimas planuojamas taip, kad mokiniai žinotų, ką turi mokėti, kaip bus vertinama, kada 
ir kas vertins; 

9. Mokytojai savo dalyko metodinėse grupėse aptaria ir derina dalyko vertinimo tvarką, 
vertinimo kriterijus, metodus ir formas. 

10. Dalykų mokytojai, planuodami integruotas pamokas, integruotus projektus, suderina ir 
numato bendrus vertinimo būdus ir kriterijus. 

V. VERTINIMAS UGDYMO PROCESE  

11. Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimas – kriterijais grįstas ugdymosi ir mokymosi 
stebėjimas ir grįžtamasis ryšys, informacijos apie mokymosi procesus ir rezultatus rinkimas ir 
kaupimas, interpretavimas ir naudojimas mokymo ir mokymosi kokybei užtikrinti. Vertinimo 
metodus ir formas mokytojai aptaria metodinėse grupėse, derina tarpusavyje. 

12. Mokytojai, pradėdami naują temą / skyrių, su mokiniais aptaria tikslus, uždavinius, darbo 
metodus, vertinimo kriterijus, informuoja mokinius, kurios veiklos bus vertinamos, kokį vertinimą 
rašo, kada surinkta vertinimo informacija konvertuojama į sudėtinį pažymį ar 10 balų vertinimo 
sistemą. 

13. Mokinių žinios, gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, pažanga vertinama pagal pradinio ir 
pagrindinio ugdymo Bendrosiose programose pateiktus apibendrintus mokinių pasiekimų lygių 
požymių aprašus. 

14. Ugdymo(si) procese svarbus formuojamasis vertinimas, grįstas mokytojo ir mokinio 
sąveika ir palaikantis mokymąsi. Mokytojas stebi mokinių mokymąsi, jų bendradarbiavimą, 
įsitraukimą, pastangas, mokymosi būdus, sunkumus ir padeda suprasti mokiniui, kas jau išmokta, ko 
dar reikia mokytis, kaip įveikti sunkumus, kokie mokymosi būdai veiksmingi. Mokiniai, 
konsultuojami mokytojo, pagal kriterijus mokosi vertinti vienas kito ir savo darbą, įsivertinti 
pasiekimus ir pažangą. 
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15. Ugdymo procese formuojamasis vertinimas derinamas su diagnostiniu ir kaupiamuoju 
vertinimu. Vertinimo (pripažinimo) ir įsivertinimo metodai bei procedūros, vertinami ir įsivertinami 
ugdymosi rezultatai, vertinimo informacijos panaudojimas atitinka ugdymo programose keliamus 
ugdymosi tikslus ir numatytus rezultatus. Pripažįstamos mokinio savarankiškai (savaiminio 
mokymosi būdu), dalyvaujant neformaliojo švietimo programose ir kitoje veikloje įgytos 
kompetencijos. 

16. Vertinant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimus ir pažangą, remiamasi 
Bendrosiose ugdymo programose apibrėžtais mokymosi pasiekimais arba konkrečiam mokiniui 
pritaikytoje ugdymo programoje numatytais pasiekimais. 

17. Kompetencijos, ypač nuostatų dėmuo, vertinamos ir įsivertinamos mokinių ir mokytojo 
sąveikoje, dialoguose, diskusijose, renkant ir kaupiant kokybinius kompetencijų įrodymus (mokinių 
darbai, įvertinimai, įsivertinimai, komentarai, refleksijos) vertinimo aplankuose (taip pat ir e. 
aplankuose). 

18. Kognityvinių gebėjimų vertinimas (diagnostinio vertinimo užduotys, kontroliniai ir kiti 
vertinimo darbai, tarptautiniai ir nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai ir patikrinimai) vykdomas, 
taikant mokiniams iš anksto žinomus, su jais aptartus kriterijus, ir apima tris dėmenis: 

18.1. žinias ir supratimą (faktai, informacija, sąvokos, dėsningumas, teiginiai, simboliai, 
vienetai, pavyzdžiai, reikalingos priemonės), kurie būtini, kad mokiniai sėkmingai įsitrauktų į 
pažintines veiklas. Vertinant faktines žinias, tikrinama, kaip mokiniai įsimena, atpažįsta, apibrėžia, 
aprašo, nusako, iliustruoja pavyzdžiais, pasirenka priemones; 

18.2. žinių taikymo gebėjimus, kurie apima įvairių situacijų supratimą ir žinių panaudojimą 
problemoms tose situacijose spręsti. Vertinami mokinių gebėjimai palyginti, priešpriešinti, 
klasifikuoti, modeliuoti, susieti, interpretuoti, rasti sprendimus, paaiškinti, parodant supratimą; 

18.3. aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, būtinus, sprendžiant problemas, kuriant 
paaiškinimus, darant išvadas, priimant sprendimus, perkeliant įgytas žinias į naujas situacijas. 
Vertinami gebėjimai analizuoti, apibendrinti, interpretuoti, integruoti žinias, numatyti, prognozuoti, 
sudaryti, sukurti, formuluoti išvadas, apibendrinti informaciją ir pritaikyti naujoms situacijoms, 
kritiškai vertinti, argumentuoti, reflektuoti. 

19. Kriterijus vertinimui ugdymo(si) procese nustato mokytojai arba patys mokiniai, padedami 
mokytojo. Diagnostinių testų, tarptautinių ir nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų ir patikrinimų 
vertinimo kriterijai apibrėžiami iš anksto, kad mokiniai su mokytojais juos galėtų aptarti ir 
išsiaiškinti. 

20. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo informacija, gaunama ugdymo procese, 
panaudojama, nustatant mokinių mokymosi poreikius, pritaikant ugdymo turinį individualiai 
mokiniui, mokinių grupei ar klasei, aptariant mokymosi pasiekimus ir pažangą su mokiniais ir jų 
tėvais (globėjais, rūpintojais). 

VI. PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ VERTINIMAS UGDYMO PROCESE IR 
BAIGIANTIS UGDYMO LAIKOTARPIUI. MOKYMOSI PASIEKIMŲ FIKSAVIMAS 

21. Pradinio ugdymo programoje pirmoje klasėje mokantis mokytojas susipažįsta su 
priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis rekomendacijomis apie vaiko pasiekimus ir 
individualią pažangą ir užtikrina ugdymosi tęstinumą.  

22. Vertinami mokinio individualūs pasiekimai ir pažanga, nelyginama su kitų mokinių 
pasiekimais. Mokinių pasiekimai pažymiais nevertinami.  

22.1. vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis ugdomasis, 
diagnostinis, apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas;  

22.2. pradinio ugdymo procese prioritetas teikiamas mokymąsi palaikančiam (formuojamajam 
ugdomajam) vertinimui. Formuojamasis ugdomasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso 
metu, teikiant mokiniui informaciją žodžiu arba raštu (parašant komentarą) apie jo mokymosi 
pasiekimus ar nesėkmes ir ką reikėtų padaryti, kad rezultatas būtų geresnis. Komentarai rašomi prie 
mokinio darbo; 
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22.3. diagnostinis vertinimas pagal iš anksto su mokiniais aptartus vertinimo kriterijus 
paprastai atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo (temos, kurso) pradžioje ir pabaigoje, siekiant 
diagnozuoti esamą situaciją, nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti tolesnio 
mokymosi galimybes:  

22.3.1. atsižvelgiant į tai, kas norima įvertinti (vertinimo tikslą), gali būti taikomi įvairūs 
diagnostinio vertinimo metodai: praktinės-kūrybinės užduotys, kontroliniai darbai, projektiniai 
darbai, testai ir kt.;  

22.3.2. diagnostiniam vertinimui mokytojas gali naudoti pratybų ir testų sąsiuviniuose pateiktus 
lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo testus arba sudaryti juos pats, numatydamas galimus 
surinkti taškus priklausomai nuo užduoties sudėtingumo; 

22.3.3. kontroliniai darbai ir testai vertinami nurodant surinktų taškų skaičių X/Y, kur X – 
mokinio surinkti taškai, o Y – galimų surinkti taškų skaičius;  

22.3.4. kūrybiniai ir projektiniai darbai vertinami komentarais; 

22.3.5. mokiniams per dieną negali būti skiriamas daugiau nei vienas diagnostinis ar kontrolinis 
darbas. Mokytojas kontrolinio darbo rezultatus pristato ne vėliau kaip po 5 darbo dienų;  

22.3.6. ugdymo procese pradinių klasių mokinių pažanga per mėnesį fiksuojama e. dienyne 
(priimta pradinių klasių metodinės grupės susirinkime 2014-02-12 d. protokolo Nr.5): 

Dalykas  

dažnis 

Lietuvių 
kalba 

Mate-
matika 

Pasau-
lio 
pažini-
mas 

Anglų 
kalba 

Muzika Dailė ir 
techno-
logijos 

Kūno 
kultūra 

Šokis Tikyba/ 
Etika 

Ne 
mažiau 

kaip 4 
kartus 

kaip 3 
kartus 

kaip 1 
kartą 

kaip 1 
kartą 

kaip 1 
kartą 

kaip 1 
kartą 

kaip 1 
kartą 

kaip 1 
kartą 

kaip 1 
kartą 

22.3.7. informacija apie mokymosi pasiekimus (kontrolinių darbų, testų ir kitų užduočių 
atlikimo) mokiniams ir tėvams (globėjams) teikiama trumpais komentarais, lygiai nenurodomi, taip 
pat nenaudojami pažymių pakaitai (raidės, ženklai, simboliai ir pan.);  

22.3.8. mokytojas vertinimo informaciją kaupia vertinimo aplankuose, kuriuos, mokytojo 
padedami, mokosi sudaryti patys mokiniai, kartu mokydamiesi įsivertinti ir savo pasiekimus;  

22.3.9. 1–4 klasių mokiniai skatinami įsivertinti pokalbių metu: nusakyti, ko išmoko, ko dar 
norėtų išmokti, kaip tai padaryti geriau, skatinami nustatyti savo sėkmės ar nesėkmės priežastis. Gali 
įsivertinti ir raštu. 

22.4. apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas atliekamas kiekvieno pusmečio ir mokslo 
metų pabaigoje. Pusmečio mokinių pasiekimai apibendrinami vertinant mokinio padarytą pažangą, 
orientuojantis į Bendrojoje programoje aprašytus mokinių pasiekimų lygių požymius, ir įrašomi 
pradinio ugdymo elektroniniame dienyne: 

22.4.1. pasibaigus I ir II pusmečiams, mokslo metams e. dienyno skyriuje „Pusmečiai / 
Metinis” įrašomas ugdymo dalykų apibendrintas mokinių pasiekimų lygis: patenkinamas – „pt“, 
pagrindinis – „pg“, aukštesnysis – „a“. Mokiniui, nepasiekusiam patenkinamo pasiekimų lygio, 
įrašomas nepatenkinamas pasiekimų lygis – „npt“; 

22.4.2. dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamoje e. dienyno skiltyje, nurodoma padaryta 
arba nepadaryta pažanga: „pp“ arba „np“;  

22.4.3. mokiniui, besimokančiam pagal pradinio ugdymo programą, II pusmečio mokymosi 
pasiekimų įvertinimas laikomas metiniu.  

Jei pasibaigus ugdymo procesui skiriamas papildomas darbas (užduotys pasiekti ne žemesnį 
kaip patenkinamą mokymosi pasiekimų lygį), papildomo darbo įvertinimas laikomas metiniu. 

23. Baigus pradinio ugdymo programą, rengiamas Pradinio ugdymo programos baigimo 
pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas. Aprašo kopija perduodama mokyklai, kurioje mokinys 
mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą. 

 



6 
 

VII. 5–8 KLASIŲ MOKINIŲ VERTINIMAS UGDYMO PROCESE IR BAIGIANTIS 
UGDYMO LAIKOTARPIUI. MOKYMOSI PASIEKIMŲ FIKSAVIMAS 

24. Pagrindinio ugdymo programos dalykų mokytojai, dėstantys 5-oje klasėje, susipažįsta su 
kiekvieno mokinio Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašu ir 
užtikrina ugdymosi tęstinumą.  

25. 5-ųjų klasių mokiniams rugsėjo mėnesį skiriamas 1 mėnesio trukmės adaptacinis periodas. 
Per šį laikotarpį mokiniai nevertinami pažymiais, jiems neorganizuojami kontroliniai darbai. 
Pažangai ir gebėjimams vertinti taikomas formuojamasis vertinimas. 

26. 5–8 klasių mokinių pasiekimams ir pažangai vertinti taikomas formuojamasis (žodžiu ir 
raštu), diagnostinis bei apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas: 

26.1. ugdymo procese vyrauja mokytis padedantis vertinimas – formuojamasis vertinimas; 

26.2. naudodami formuojamąjį ir diagnostinį vertinimą, mokytojai: 

26.2.1. su mokiniais išsiaiškina mokymosi uždavinius, vertinimo kriterijus ir rodiklius, vertina 
tai, kas yra numatyta mokymosi uždaviniuose; 

26.2.2. pamokos metu sistemingai stebi mokinių mokymąsi, teikia / užtikrina atsaką (grįžtamąjį 
ryšį) – kaip, ką mokiniai išmoko/neišmoko pamokoje, savo pasirinktu būdu fiksuoja mokinių 
pasiekimus, pažangą; 

26.2.3. sudaro galimybes kiekvienam mokiniui pamokos pabaigoje įsivertinti savo pasiekimus 
ir pažangą (palyginus su pamokos uždaviniu). Mokinio pasiekimams įsivertinti taikomi įvairūs būdai 
– struktūrizuoti klausimai, laisvos formos refleksijos, gebėjimų įsivertinimo kreivė, nebaigti sakiniai, 
voratinklis, žvaigždutė ir kt.; 

26.2.4. mokinių žinias ir supratimą, gebėjimus ir įgūdžius, pastangas, pažangą vertina pagal 
Bendrųjų programų reikalavimus, mokinių pasiekimų lygių požymius; 

26.2.5. dalykų metodinėse grupėse aptaria ir suderina vertinimo metodus, formas, kriterijus, 
normas ir parengia dalyko vertinimo tvarkos aprašą. Visų dalykų mokytojai taiso mokinių rašto, 
kalbėjimo klaidas. Jei mokytojas taiko individualią vertinimo sistemą, ją aprašo ilgalaikiame plane;  

26.2.6. užtikrina, kad mokiniai laiku gautų mokytis padedantį vertinimą žodžiu ir (ar) raštu ir 
sudaro galimybes kiekvienam mokiniui kelti, aptarti individualius mokymosi tikslus pusmečiui / 
metams.  

27. Pagrindinio ugdymo programos visų mokomųjų dalykų (išskyrus žmogaus saugos ir dorinio 
ugdymo (etikos, katalikų tikybos) dalykus) mokinių pažangai ir pasiekimams ugdymo procese 
įvertinti taikoma 10 balų vertinimo sistema. Žmogaus sauga ir dorinis ugdymas vertinami 
komentarais. 

28. Pagrindinio ugdymo programų vertinimo skalė: 

Pasiekimų lygis Trumpas apibūdinimas Įvertinimas 

aukštesnysis  
 

puikiai  10 (dešimt) 

labai gerai  9 (devyni) 

pagrindinis gerai  8 (aštuoni) 

pakankamai gerai  7 (septyni) 

vidutiniškai  6 (šeši) 

patenkinamas patenkinamai  5 (penki) 

pakankamai patenkinamai  4 (keturi) 

nepasiektas 
patenkinamas 

nepatenkinamai  3 (trys) 

blogai  2 (du) 

labai blogai  1 (vienas) 
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29. Mokinių mokymosi pasiekimai vertinami sistemingai. Rekomenduojama pasiekimus 
vertinti tokiu dažnumu per pusmetį:  

29.1. jei dalykui mokyti skirta 1 pamoka per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 3 pažymiais per 
pusmetį;  

29.2. jei dalykui mokyti skirtos 2 pamokos, vertinama ne mažiau kaip 4 pažymiais per pusmetį;  

29.3. jei dalykui mokyti skirtos 3 pamokos, vertinama ne mažiau kaip 5 pažymiais per pusmetį; 

29.4. jei dalykui mokyti skirtos 4–5 pamokos, vertinama ne mažiau kaip 6 pažymiais per 
pusmetį. 

30. Rekomenduotinos mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo formos, už kurias rašomas 
pažymys.  

30.1. Kontrolinis darbas:  

30.1.1. kontrolinis darbas – ne mažesnės kaip 30 minučių trukmės raštu atliekamas ir formaliai 
vertinamas darbas, skirtas mokinio pasiekimams ir pažangai patikrinti baigus dalyko programos dalį 
(temą, kelias temas, skyrių ir pan.). Mokinių kontrolinio darbo įvertinimai elektroniniame dienyne 
įrašomi tą dieną, kurią buvo rašytas kontrolinis darbas;  

30.1.2. mokiniams per dieną gali būti skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas;  

30.1.3. dalyko mokytojai, rengdami ilgalaikius planus, planuoja kontrolinių darbų atlikimo 
formą ir laiką, kurį koreguoja tik dėl svarbių priežasčių;  

30.1.4. rekomenduojama per mokslo metus organizuoti ne mažiau kontrolinių darbų, kiek yra 
to dalyko savaitinių pamokų;  

30.1.5. apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš 2 savaites e. dienyno 
skyriuje „Asmeninė pažanga“. Mokiniams turi būti aišku, ką jie turi mokėti, ką pasiekti ir kaip bus 
vertinama;  

30.1.6. sutapus kelių dalykų kontrolinio darbo laikui, pirmenybė rašyti kontrolinį darbą 
teikiama mokomajam dalykui, kuris pažymėtas elektroniniame dienyne anksčiau;  

30.1.7. pagal galimybes kontroliniams darbams rekomenduojama skirti darbingiausias savaitės 
dienas ir laiką – antrą, trečią, ketvirtą pamokas antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais;  

30.1.8. kontroliniai ar kiti atsiskaitomieji darbai neorganizuojami I ir II pusmečio paskutinę 
savaitę, paskutinę dieną prieš mokinių atostogas ir pirmąją dalyko pamoką po mokinių atostogų; 

30.1.9. mokytojas, sudarydamas kontrolinio darbo užduotis, laikosi eiliškumo: nuo lengvesnių 
užduočių – prie sunkesnių: (30 % lengvų, 40 % vidutinio sunkumo, 30 % sunkių). 50 % užduočių 
skiriama žinių ir supratimo patikrinimui, 50 % – problemų sprendimo gebėjimams. Rekomenduojama 
kontrolinių darbų užduotis vertinti taškais; 

30.1.10. užduotis, kurios vertinamos taškais, rekomenduojama vertinti laikantis vertinimo 
kriterijų skalės:  

Taškų skaičius procentais Pažymys 

95–100 % 10 

85–94 % 9 

75–84 % 8 

65–74 % 7 

55–64 % 6 

41–54 % 5 

30–40 % 4 

20–29 % 3 

10–19 % 2 

0–9 % 1 
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30.1.11. kiekvienas mokinys privalo atsiskaityti visus kontrolinius darbus;  

30.1.11.1. mokinys, nerašęs kontrolinio darbo dėl pateisinamos priežasties (pvz., pateikė 
gydytojų pažymą), privalo atsiskaityti per dvi savaites po atvykimo į progimnaziją dienos sutartu, 
patogiu mokytojui ir mokiniui, laiku. Mokinio pageidavimu mokytojas teikia konsultacijas. 
Įvertinimas fiksuojamas atsiskaitymo dieną;  

30.1.11.2. mokinys, nerašęs kontrolinio darbo be pateisinamos priežasties, privalo atsiskaityti 
per vieną savaitę nuo kontrolinio darbo rašymo dienos (mokytojo nurodytu laiku, t.y., per 
konsultacinę pamoką). Kontroliniam darbui mokinys pasiruošia savarankiškai. Jeigu mokinys 
ugdymo laikotarpiu per mokyklos numatytą laiką neatsiskaitė ir nepademonstravo pasiekimų, 
numatytų bendrosiose programose, jo pasiekimai prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos 
įvertinimui „labai blogai“; 

30.1.11.3. kontrolinis darbas įvertinamas per septynias kalendorines dienas;  

30.1.11.4. rekomenduojama atlikti išsamią kontrolinio darbo analizę: bendrus kontrolinio darbo 
rezultatus pristatyti visiems klasės mokiniams, pasidžiaugti jų sėkmėmis, pagal galimybes ir 
poreikius nesėkmes aptarti su kiekvienu mokiniu individualiai bei numatyti būdus spragoms šalinti. 
Mokytojas, atsižvelgdamas į kontrolinio darbo rezultatus, jei reikia, koreguoja ilgalaikį planą;  

30.1.12. kontrolinis darbas neperrašomas, bet mokiniui, gavusiam nepatenkinamą įvertinimą, 
pageidaujant, sudaroma galimybė pasimokius atsiskaityti iš tos temos per savaitę nuo rezultatų 
paskelbimo dienos. 

30.2. Apklausa raštu: 
30.2.1. darbas raštu trunka mažiau nei 15 min. Apklausa atliekama ne daugiau kaip iš vienos 

pamokos medžiagos. Darbo tikslas – sužinoti, kaip mokinys geba pritaikyti įgytas žinias individualiai 
atlikdamas praktines užduotis; 

30.2.2. darbai grąžinami ir su rezultatais mokiniai supažindinami ne vėliau kaip per savaitę; 

30.2.3. apklausos pažymys įrašomas į e. dienyną arba į kaupiamąjį vertinimą (pagal metodinės 
grupės priimtą susitarimą); 

30.2.4. mokiniai, praleidę apklausą dėl pateisinamos priežasties, atsiskaityti neprivalo; 

30.2.5. iš anksto apie apklausą mokiniai neinformuojami. Darbų patikrinimas gali vykti 
pasirinktinai (tikrinami ne visų mokinių darbai). 

30.3. Savarankiškas darbas 
30.3.1. savarankiško darbo tikslas – sužinoti, kaip mokinys geba pritaikyti įgytas žinias 

individualiai atlikdamas praktines užduotis; 

30.3.2. darbo raštu trukmę pamokoje mokytojas planuoja savo nuožiūra; 

30.3.3. jo metu mokiniai atlieka mokytojo pateiktas užduotis iš jau išmoktų ar naujai išdėstytų 
temų; 

30.3.4. savarankiško darbo metu mokiniai gali naudotis vadovėliais ar kita informacine 
medžiaga; 

30.3.5. patikrinimas gali vykti pasirinktinai (tikrinami ne visų mokinių darbai); 

30.3.6. patikrinti ir įvertinti savarankiški darbai turi būti grąžinami kitos pamokos metu; 

30.3.7. savarankiško darbo įvertinimas įrašomas į e. dienyną arba į kaupiamąjį vertinimą (pagal 
metodinės grupės priimtą susitarimą); 

30.3.8. apie savarankiško darbo rašymą iš anksto informuoti nebūtina (nebent būtų reikalingos 
priemonės: žinynai, žodynai, skaičiuotuvai ir kt.). 

30.4. Rašinys, kūrybinis darbas: 
30.4.1. darbai rašomi 1–2 pamokas, apie juos pranešama prieš mėnesį, data tikslinama prieš 

savaitę; 

30.4.2. darbai grąžinami ir įvertinimai paskelbiami ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo 
parašymo dienos. 

30.5. Laboratoriniai ir praktikos darbai; 
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30.5.1. tikrinamieji darbai, trunkantys ne mažiau kaip 35 min., jų metu tikrinami mokinių 
gebėjimai teorines žinias taikyti praktikoje; 

30.5.2. apie laboratorinį (praktinį) darbą pranešama ne vėliau kaip prieš vieną pamoką; 

30.5.3. laboratoriniai (praktikos) darbai chemijos, fizikos ir biologijos pamokose vertinami 
pažymiu; 

30.5.4. mokinys, neatvykęs į laboratorinį (praktinį) darbą, atsiskaityti neprivalo. 

30.6. Projektiniai darbai  
30.6.1. rengiami iš vienos temos, bet gali būti integruoti; 

30.6.2. apie projektinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę; 

30.6.3. trumpalaikį projektą gali atlikti 1 mokinys arba grupelės po 2–5 mokinius; 

30.6.4. galutinis vertinimas susideda iš vertinimų pagal iš anksto nustatytus kriterijus (už 
atsakymą į temą, pateiktą medžiagą, darbo estetiškumą, už darbo pristatymą); 

30.6.5. kiekviena dalis vertinama dešimtbalės sistemos balais ir išvedamas aritmetinis vidurkis; 

30.6.6. galutinis pažymys įrašomas į e. dienyną projekto pristatymo dieną. 

30. 7. Dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, varžybose: 
30.7.1. už prizines vietas mokyklos olimpiadose rašomas – 10.  

30.7.2. už dalyvavimą miesto/zonos ir respublikinėse olimpiadose, konkursuose ir varžybose 
bei užėmus prizines vietas ar tapus laureatu rašomas 10. 

31. Kaupiamasis vertinimas. 
31.1. kaupiamasis vertinimas – tai informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus 

kaupimas, kai mokinys už per pamoką pasiektą pažangą ar namų darbus gauna susitartą taškų 
skaičių; 

31.2. kaupiamojo vertinimo tikslas – skatinti mokymosi motyvaciją; 

31.3. kaupiamojo vertinimo kriterijus nustato mokytojas ir paaiškina mokiniams, kiek jie gauna 
taškų už tam tikrų užduočių atlikimą; 

31.4. kaupiamojo vertinimo kriterijai: 

 namų darbų atlikimas, 

 užduočių atlikimo pamokoje kokybė, 

 aktyvumas pamokoje, 

 nedidelės apimties savarankiški darbai, kūrybiniai darbai; 

 pasiruošimas pamokai, 

 pagalba klasės draugui mokymosi procese, 

 pagalba mokytojui mokymo procese, 

 lankomumas, 

 užrašų tvarka, 

 darbas ir bendradarbiavimas grupėje, 

 dalyvavimas olimpiadose, renginiuose, 

 pastangos. 

31.5. per pusmetį mokinys gali gauti už kaupiamąjį vertinimą 1–3 pažymius; 

31.6. nutarimą dėl kaupiamojo vertinimo konvertavimo į 10 balų sistemą tvarkos priima dalyko 
mokytojas; 

31.7. kaupiamojo vertinimo lapus mokytojas saugo iki mokslo metų pabaigos. 

32. Individualios pažangos stebėjimas ir fiksavimas: 

32.1. individualios mokinio pažangos paskirtis – stebėti, ar mokinio įgytų kompetencijų lygis 
optimalus, atitinkantis jam keliamus tikslus ir jo individualias galias, siekius bei patirtį, ar mokinys 
nuolat ir nuosekliai išmoksta naujų ir sudėtingesnių dalykų, įgyja naujų gebėjimų, tvirtesnių 
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vertybinių nuostatų; ieškoti būdų, kaip skatinti mokinio savistabą, atkaklumą, savo veiklos / 
mokymosi į(si)vertinimą ir tobulinimą;  

32.2. mokiniai, konsultuojami mokytojo, pagal kriterijus mokosi vertinti vienas kito ir savo 
darbą, įsivertinti pasiekimus ir pažangą; 

32.3. visų dalykų pamokose po kiekvieno atsiskaitomojo darbo mokinys pildo individualios 
pažangos stebėjimo ir fiksavimo lapą, pakoreguotą pagal metodinėse grupėse priimtą sutarimą; 

32.4. pusmečio pabaigoje mokinys įsivertina savo padarytą pažangą pagal atitinkamo pusmečio 
sukauptų darbų ir vertinimų visumą ir ją apibendrina individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo 
lape; 

32.5. mokytojas skiria dalį atsiskaitomojo darbo analizės pamokos individualios pažangos 
stebėjimo ir fiksavimo lapui pildyti; 

32.6. kiekvieno dalyko mokytojas kaupia individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo lapus. 
Juos saugo iki mokslo metų pabaigos; 
 

32.7. klasės auklėtojas, susipažinęs su visų mokinių asmeninės pažangos duomenimis, mokslo 
metu pabaigoje organizuoja asmeninės pažangos aptarimą, numato būdus mokinių ugdymo(si) 
pasiekimams gerinti. Prireikus individualių pokalbių metu kartu su mokinio tėvais (globėjais, 
rūpintojais) ir mokiniu aptaria mokymosi pasiekimus, individualią pažangą;  

32.8. individualios mokinio pažangos vertinime dalyvauja pats mokinys, jo tėvai (globėjai, 
rūpintojai), ugdantys mokytojai ir kiti švietimo specialistai. Atsižvelgiant į vertinimo informaciją, 
koreguojamas mokinio mokymasis. 

33. Apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas vykdomas ugdymo laikotarpio pabaigoje. 
Mokinio mokymosi pasiekimai, baigiantis pusmečiui ir mokslo metams, apibendrinami ir vertinimo 
rezultatas fiksuojamas įrašu ir (arba) balu, taikant 10 balų vertinimo sistemą: 

33.1. patenkinamas įvertinimas – įrašai: „atleista“ („atl“), „įskaityta“ („įsk“), „padarė pažangą“ 
(„pp“), 4–10 balų įvertinimas; 

33.2. nepatenkinamas įvertinimas – įrašai: „neįskaityta“ („nsk“), „nepadarė pažangos“ („np“), 
1–3 balų įvertinimas. 

34. Mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programą, pusmečio dalyko 
įvertinimas fiksuojamas iš visų atitinkamo laikotarpio pažymių, skaičiuojant jų aritmetinį vidurkį ir 
taikant apvalinimo taisyklę. Visi e. dienyne įrašyti pažymiai yra lygiaverčiai.  

35. Dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas iš I ir II pusmečių pažymių, skaičiuojant jų 
aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisykles (pvz., jei I pusmečio pažymys – 7, II pusmečio – 6, 
tai dalyko metinis įvertinimas – 7): 

35.1. jei mokinys per visą ugdymo laikotarpį (pvz., pusmetį) neatliko visų vertinimo užduočių 
(pvz., kontrolinių darbų ir kt.) be pateisinamos priežasties, nepademonstravo pasiekimų, numatytų 
pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, mokinio dalyko pusmečio ar kito ugdymo laikotarpio 
pasiekimai prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“; jei mokinys neatliko 
visų vertinimo užduočių dėl svarbių, mokyklos vadovo pateisintų priežasčių (pvz., ligos) – 
fiksuojamas įrašas „atleista“ („atl“); 

35.2. dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas įrašu „įsk“, jei I ir II pusmečių įvertinimai yra 
„įsk“ ir „įsk“ arba „įsk“ ir „nsk“ arba „nsk“ ir „įsk“. Dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas įrašu 
„nsk“, jei I ir II pusmečių įvertinimai yra „nsk“; 

35.3. jei pasibaigus ugdymo procesui buvo skirtas papildomas darbas, papildomo darbo 
įvertinimas laikomas metiniu. 

36. 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. 

37. Mokiniui, kuris bendrojo ugdymo programos dalį laikinai mokėsi kitos šalies mokykloje 
pagal tarptautinę bendrojo ugdymo programą (dalyvavo tarptautinio mokinių mobilumo (judumo), 
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mainų programoje), mokymosi laikotarpio rezultatų pripažinimą, įskaitymą Lietuvoje numato ir 
vykdo mokykla. Jei mokinys kitos šalies mokykloje kai kurių dalykų nesimokė, sudaromos sąlygos 
mokytis ir atsiskaityti. 

38. Mokiniui, atvykusiam iš mokyklos, kurioje jo mokymosi pasiekimai buvo apibendrinami 
baigiantis trimestrui, pusmečių ir metiniai įvertinimai fiksuojami, gavus tos mokyklos pažymą apie 
mokymosi pasiekimus, kurioje nurodomi šiam mokiniui fiksuoti dalykų įvertinimai baigiantis 
pusmečiui. 

39. Mokykla mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir kitą informaciją kaupia ir tvarko e. 
dienyne.  

VIII. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMOSI 
PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

40. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, mokomų pagal bendrojo ugdymo 
programą, mokymosi pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose numatytus 
pasiekimus. 

41. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, mokomų pagal bendrojo ugdymo dalykų 
pritaikytą programą, mokymosi pažanga ir pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal šioje 
programoje numatytus pasiekimus, vertinimo kriterijai aptariami su mokiniu, jo tėvais (globėjais, 
rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, susitariama, kokiais aspektais bus 
pritaikomas mokinio pasiekimų vertinimas ir pa(si)tikrinimų būdai, kaip jie derės su bendrosiose 
programose numatytais pasiekimų lygiais. 

42. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, mokomų pagal individualizuotą programą, 
mokymosi pažanga ir pasiekimai vertinami pagal šioje programoje numatytus pasiekimus: 

42.1. 1–4 klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal 
individualizuotą programą, pažanga fiksuojama įrašant „pp“ arba „np“, 5–8 klasėse – vertinama 
pažymiais.  

IX. NAMŲ DARBŲ SKYRIMAS IR VERTINIMAS 

43. Namų darbai – tai sudėtinė mokymosi proceso dalis, svarbi mokinio, mokytojų ir tėvų 
bendradarbiavimo sritis. Jie papildo mokymąsi klasėje ir įtvirtina įgytas žinias, šalina mokymosi 
spragas bei stiprina motyvaciją:  

43.1. namų darbai turi būti tikslingi ir turėti pridėtinę žinių vertę.  

43.2. namų darbai individualizuojami ir diferencijuojami.  

43.3. namų darbai gali būti trumpalaikiai (juos mokiniai turi atlikti iki kitos pamokos) arba 
ilgalaikiai (dėl jų atlikimo termino mokytojas ir mokiniai susitaria); 

43.4. skiriamus namų darbus mokytojas tikrina reguliariai ir sistemingai; Namų darbai gali būti 
vertinami pažymiu arba kaupiamuoju balu.  

43.5. mokytojas, siekdamas, kad mokinys ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai) gautų tikslią 
informaciją apie skiriamus namų darbus, užduotis e. dienyne užpildo konkrečiai, aiškiai 
nurodydamas, ką mokinys turi padaryti (pvz.: raštu atsakyti į 5 paragrafo 1–6 klausimus, išspręsti 5, 
8, 10 uždavinius 123 psl. ir pan.). 

X. TĖVŲ (GLOBĖJŲ) INFORMAVIMO TVARKA 

44. Mokinių tėvai ar globėjai informuojami apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus, 
sėkmingumą ir pamokų lankomumą progimnazijos nustatyta tvarka: raštu (elektroniniu būdu: 
elektroniniame dienyne, elektroniniu paštu) ir žodžiu (tėvų susirinkimuose, telefonu, individualių 
pokalbių metu), vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 
reikalavimais. Mokinių tėvams, neturintiems prieigos prie interneto, mokymosi ir lankomumo 
suvestinė atspausdinama kartą per mėnesį. 

45. Administracija kartą per mokslo metus organizuoja Tėvų dienas, kuriose tėvai (globėjai, 
rūpintojai) turi galimybę susitikti su jų vaiką mokančiais mokytojais, administracija, klasės auklėtoju. 
Tėvų dienose dalyvauja visų dalykų mokytojai.  
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Klasių auklėtojai ne mažiau kaip du kartus per metus organizuoja klasės tėvų susirinkimus. 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

46. Su mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu dalykų mokytojai mokslo metų 
pradžioje mokinius supažindina pasirašytinai. Klasės auklėtojas per pirmąjį tėvų susirinkimą 
supažindina tėvus. 

47. Aprašu vadovaujasi visi mokytojai. Aprašo nuostatos vykdomos nekoreguojant ir 
neinterpretuojant sąvokų, skyrių ir punktų. 

48. Aprašas skelbiamas progimnazijos internetiniame tinklalapyje www.berzu.lt ir e. dienyne 
www.manodienynas.lt . 

49. Progimnazijos pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 1 
d. Gali būti koreguojamas, atsižvelgiant į naujus patvirtintus dokumentus, reglamentuojančius 
ugdymo kokybės, mokinių pasiekimų vertinimą, jų įteisinimą, vertinimo rezultatų panaudojimą. 

50. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo direktoriaus pavaduotojai ugdymui. 

__________________________________________ 
 
 
Pritarta  
Metodinės tarybos posėdžio  
2017 m. rugpjūčio 24 d. protokolas Nr. 5 


