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KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS UGDYTINIŲ PASIEKIMŲ IR 

PAŽANGOS VERTINIMO 

 TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas yra gimnazijos ugdymo turinio dalis. 

Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą vadovaujamasi Ugdymo programų aprašu, Ikimokyklinio 

ugdymo, Priešmokyklinio ugdymo, Pradinio ugdymo, 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. 

2.Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka reglamentuoja vaikų ugdymo(si) ir mokinių 

mokymosi pasiekimų vertinimą, kontrolinių darbų krūvį, tėvų apie mokinių mokymosi sėkmingumą 

informavimą. 

 

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

3. Vertinimo tikslai: 

3.1. padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei; 

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

3.3. įvertinti mokytojo ir gimnazijos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. 

4. Vertinimo uždaviniai: 

4.1. padėti mokiniui įsivertinti mokymosi pasiekimų rezultatus; 

4.2. padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti spragas, diferencijuoti ir 

individualizuoti darbą; 

4.3. suteikti mokiniams jų poreikius atliepiančią pagalbą; 

4.4. suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie mokinio mokymąsi; 

4.5. stiprinti gimnazijos bendruomenės (mokiniai, mokytojai, tėvai) narių ryšius. 

 

III. VERTINIMAS UGDYMO PROCESE 

5. Vertinama mokinių bendrieji ir dalyko gebėjimai. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

grindžiamas BP.  

6. Gimnazijos ugdymo procese derinamas formuojamasis, diagnostinis ir apibendrinamasis 

vertinimas.  

6.1. Formuojamojo vertinimo paskirtis – padėti mokiniui mokytis, teikti ir gauti grįžtamąjį ryšį, 

stebėti daromą pažangą, suteikti pagalbą laiku, siekiant pagerinti mokinio pasiekimus. Gimnazija 

diegia individualios mokinio pažangos stebėjimo sistemą ir tam naudoja  nacionalinių mokinių 

pasiekimų patikrinimų ir kt. sukurtus stebėjimo įrankius. 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 vertybinių nuostatų; ieškoti būdų, kaip 

skatinti mokinio savistabą, atkaklumą, savo veiklos / mokymosi į(si)vertinimą ir tobulinimą. 

Individualios mokinio pažangos vertinime dalyvauja pats mokinys, jo tėvai (globėjai, rūpintojai), 

ugdantys mokytojai ir kiti švietimo specialistai. Atsižvelgiant į vertinimo informaciją, 

koreguojamas mokinio mokymasis. 

6.2. Diagnostiniu vertinimu nustatomi mokinio pasiekimai ir pažanga, kad būtų galima tikslingai 

planuoti tolesnį mokymąsi, suteikti mokymosi pagalbą sunkumams įveikti. Mokinio pasiekimų 

diagnostinis vertinimas gimnazijoje atliekamas reguliariai, pagal mokymo(si) logiką, aiškius vertinimo 

kriterijus, gimnazijos susitarimus. Diagnostinio vertinimo metu mokinio pasiekimai įvertinami 



gimnazijoje sutarta forma. Gauta informacija remiamasi analizuojant mokinių pažangą ir poreikius, 

keliant tolesnius mokymo ir mokymosi tikslus. 

6.3. Apibendrinamuoju vertinimu nustatomi mokinio pasiekimai baigiantis ugdymo laikotarpiui, 

atsižvelgiant į bendrosiose programose pateiktus mokinių pasiekimų lygių požymių aprašymus.  

6.3.1. Pradinio ugdymo programos mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės atitinkamose 

skiltyse įrašomas ugdymo dalykų apibendrintas mokinio pasiekimų lygis (patenkinamas, 

pagrindinis, aukštesnysis). Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma 

„nepatenkinamas“; 

6.3.2. Pradinio ugdymo programos mokinių dorinio ugdymo pasiekimai nurodomi įrašais padaryta 

arba nepadaryta pažanga: „p. p.“ arba „n. p.“; 

6.3.3. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo 

individualizuotą programą, ir specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta 

arba nepadaryta pažanga fiksuojama įrašant „p. p.“ arba „n. p.“; 

6.3.4. besimokančių pagal Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo programas mokinių mokymosi 

pasiekimai  įvertinami 10 balų sistemos pažymiais ar įrašu „įskaityta“, „neįskaityta“ arba „atleista“.  

7. Vieninga vertinimo lentelė (visų dalykų pamokose). Mokytojai, rašydami pažymį už darbą, kurio 

užduotys vertinamos taškais, vadovaujasi šia lentele: 

 

Teisingų atsakymų apimtis procentais Balai Lygiai 

100-91 10 Aukštesnysis 

90-81 9 

80-71 8 Pagrindinis 

70-61 7 

60-51 6 

50-41 5 Patenkinamas 

40-26 4 

25-15 3 Nepasiektas lygis 

14-6 2 

5-0 1 

 

8. Mokslo metų pradžioje mokytojas supažindina mokinius su savo dalyko vertinimo sistema.  

9. Apklausos būdų (metodų) įvairovę nustato mokytojas. Mokiniui sutinkant (pageidaujant) galima 

vertinti ir iš naujos pamokos temos. 

10. Ugdymo laikotarpio pabaigoje (I, II pusmečio) mokinio ugdymo pasiekimus apibendrina ir 

fiksuoja jį ugdęs dalyko mokytojas arba kitas teisės aktais nustatytas asmuo, atsižvelgiant į 

atitinkame ugdymo laikotarpyje gautus įvertinimus, susietus su numatytais pasiekimais bendrosiose 

programose: 

11. Teikiama grįžtamoji informacija (pažymiai, įrašai, aptarimas žodžiu, pažangos matavimas  ir 

kt.): 

11.1. mokytojai pasirinktu būdu organizuoja mokinių įsivertinimą pamokų metu, baigus pusmetį; 

11.2. klasių auklėtojai su mokiniais kaupia asmeninės pažangos stebėsenos dokumentus (asmeninės 

pažangos stebėsenos lentelės, kreivės, diagramos, spalvos, „medžiai“, SSGG, sutartys, aplankas ir 

kt.); 

11.3. mokiniai nuolat pildo asmeninės pažangos planą (1 priedas), kurį derina su klasės auklėtoju ir 

tėvais. Du kartus  per pusmetį  įsivertina savo pažangą ir aptaria su klasės auklėtoju, rašo refleksiją; 

11.4. rekomenduojama I-II gimnazijos klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros, 5-8 klasių ir I-

IV gimnazijos klasių mokinių visų dalykų pasiekimus dokumentuoti mokinio pasiekimų aplanke. 

12. Mokiniui paprašius, įvertinimą mokytojas komentuoja, remdamasis prieš darbą pateiktais 

kriterijais ir rodikliais. Nesutapus nuomonėms, suinteresuoti asmenys kreipiasi į vadovus. 

13. Išimties tvarka, atsižvelgiant į mokinio individualias savybes (mikčiojimą, nervinius sutrikimus 

ir kt.), mokytojas privalo parinkti tinkamus apklausos būdus ir formas (raštu, žodžiu). 

14. Neįskaitomas tekstas mokinio rašto darbe nevertinamas arba laikomas klaida. 



15. Mokinio, praleidusio per pusmetį daugiau kaip pusę pamokų be pateisinamos priežasties ir 

negavusio įvertinimų, mokymosi pasiekimai įvertinami įrašu „neįskaityta“. 

16. Mokomųjų dalykų, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų vertinimas. 

16.1. Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo programų mokomųjų dalykų pasiekimai vertinami pažymiu 

(10 balų sistema): 

▪ lietuvių kalba ir literatūra; 

▪ užsienio kalba (anglų, vokiečių, rusų); 

▪ istorija; 

▪ geografija; 

▪ matematika; 

▪ informacinės technologijos; 

▪ biologija; 

▪ chemija; 

▪ fizika; 

▪ menai (muzika, dailė); 

▪ technologijos; 

▪  kūno kultūra (11-12 kl.);   

16.2. Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo programų mokomųjų dalykų pasiekimai, vertinami įrašu 

„įskaityta“: 

▪ dorinis ugdymas (etika, tikyba); 

▪ ekonomika ir verslumas; 

▪ kūno kultūra (5 -10 kl.); 

▪ dalykų moduliai; 

▪ pilietiškumo pagrindai; 

▪ žmogaus sauga; 

▪ pasirenkamieji dalykai; 

▪ projektai. 

16.2.1. mokomųjų dalykų pasiekimai įskaitomi susumavus per pusmetį gautus taškus už veiklą 

pamokoje bei po pamokų (2 priedas); 

16.3. kūno kultūros pamokose vertinamos žinios ir supratimas, gebėjimai, nuostatos. Atsižvelgiama 

į sveikatingumą, kompleksiją, fizinę būklę, pažangą ir pastangas. Kūno kultūros mokytojas gali 

naudoti savo sukurtą detalizuotą vertinimo sistemą, kuri neprieštarauja gimnazijos mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkai. 

16.4. pagrindinio ugdymo programos mokiniai, lankantys valstybines, savivaldybių ar nevalstybines 

dailės, choreografijos, muzikos ir sporto mokyklas, tėvų, atitinkamo dalyko mokytojo ir klasės 

auklėtojo bendru susitarimu bei mokytojų tarybos pritarimu gali būti atleisti nuo privalomųjų 

atitinkamo dalyko pamokų, garantuojant mokinių saugumą. Toks mokinys atsiskaito pusmečio gale 

atlikdamas  įskaitinę užduotį. Įskaitos vertinimas atitinka pusmečio vertinimą. 

17. Pagrindinio ugdymo I, II dalių ir vidurinio ugdymo pakopose naudojamas formalusis 

vertinimas, pagrįstas BP, brandos egzaminų programomis, ir neformalusis vertinimas, pagrįstas 

naujais vertinimo, informacijos kaupimo, jos analizės, fiksavimo ir informavimo būdais. 

18. Mokytojai, remdamiesi BP, švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo 

ugdymo procese duomenimis ir informacija, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo, 

nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais, gimnazijos veiklos įsivertinimo ir 

išorinio vertinimo duomenimis, vertinimą planuoja mokslo metams. Mokomųjų dalykų planuose, 

dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų programose pateikia mokymosi pasiekimų informacijos 

kaupimo ir jos fiksavimo sistemą: vertinimą konkretizuoja ilgalaikiuose  planuose, aprobuotuose 

metodinėse grupėse. 

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

dalyko ilgalaikiais planais, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų programomis, mokinių 

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

metodus ir formas. 



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

metodus, vertinimo kriterijus. 

21. Mokinių mokymosi pasiekimai vertinami sistemingai. Rekomenduojama pasiekimus vertinti 

tokiu dažnumu per pusmetį: 

▪ jei dalykui mokyti skirta 1-2 pamokos per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 3 

pažymiais; 

▪ jei dalykui mokyti skirta 3-5 pamokos per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 5 

pažymiais. 

22. Rugsėjo mėnuo skiriamas 5 klasės ir I gimnazijos klasės mokinių adaptacijai, mokiniai 

nepatenkinamais įvertinimais nevertinami. Norėdamas išsiaiškinti mokinių ugdymosi pasiekimus, 

mokytojas taiko individualius pažinimo metodus. 

23. Mokytojai gimnazijos vertinimo tvarką pritaiko savo dalykui, suderina su direktoriaus 

pavaduotoju ugdymui. Dalyko vertinimo tvarkoje turi būti nurodytos 4 sritys: formalus vertinimas, 

neformalus vertinimas, grįžtamosios informacijos teikimas, įsivertinimas. 

24. Kontrolinio darbo skyrimas ir vertinimas: 

24.1. Mokiniams per dieną skiriamas vienas kontrolinis darbas. 

24.2. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę, informaciją 

patalpinant e-dienyno kontrolinių darbų grafike. Su mokiniais aptariama kontrolinio darbo 

struktūra, jo tikslai, vertinimo kriterijai. 

24.3. Dėl svarbių priežasčių mokytojai, suderinę su mokiniais, turi teisę kontrolinio darbo laiką 

keisti. 

24.4. Paskutinę dieną prieš mokinių atostogas ir pirmą dieną po mokinių atostogų kontrolinis darbas 

neorganizuojamas. 

24.5. Informaciniai testai, bandomųjų egzaminų  darbai, kiti diagnostiniai darbai, suderinus su 

gimnazijos administracija, organizuojami iki mokinių pavasario atostogų. 

24.6. Mokytojai kontrolinio darbo rezultatus mokiniams pristato ne vėliau kaip po 2 savaičių. Su 

kiekvienu mokiniu individualiai aptaria jo sunkumus ir galimybes, organizuoja kontrolinio darbo 

įsivertinimą, numato tolesnį mokymą(-sį). 

24.7. Jei mokinys, dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių neatliko kontrolinio darbo ar kitos gimnazijos 

numatytos vertinimo užduoties, dalyko mokytojas numato laiką, per kurį mokinys turi atsiskaityti, ir 

suteikia reikiamą mokymosi pagalbą, iki mokiniui atsiskaitant. Jeigu mokinys ugdymo laikotarpiu 

per numatytą laiką neatsiskaitė ir nepademonstravo pasiekimų, numatytų Pradinio, Pagrindinio ar 

Vidurinio ugdymo bendrosiose programose, jo pasiekimai prilyginami žemiausiam įvertinimui: 

„nepatenkinamas“, „n.p.“ arba „labai blogai“ (1). 

24.8. Jei mokinys neatliko kontrolinio darbo ar kitos gimnazijos numatytos vertinimo užduoties be 

pateisinamos priežasties, mokytojas turi teisę skirti kontrolinį darbą pirmą mokinio atvykimo į 

gimnaziją dieną, neatsiskaičiusį – įvertinti neigiamu įvertinimu „nepatenkinamas“, „n.p.“ arba 

„labai blogai“ (1). 

24.9. Rekomenduojama kontrolinį darbą perrašyti, jei už darbą daugiau nei pusė mokinių buvo 

įvertinti nepatenkinamai. 

24.10. Mokinys kontrolinius ir kitus darbus raštu kaupia aplanke savo noru. 

24.11. Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime dalyvavusių mokinių pasiekimų rezultatai 

neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio (trimestro, pusmečio) įvertinimą. 

 

IV. ĮVERTINIMŲ FIKSAVIMAS 

 

25. Formalūs įvertinimai fiksuojami, įrašant juos į e-dienyną. Neformalųjį vertinimą mokytojas 

fiksuoja individualiai. 

26. Už įrašų teisingumą e-dienyne atsako  pažymį įrašęs dalyko mokytojas. 

27. Baigus Pradinio ugdymo programą, rengiamas Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų 

ir pažangos vertinimo aprašas (2 priedas). Jei mokinys žada keisti mokyklą, aprašo kopija 

perduodama mokyklai, kurioje mokinys mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą. 



 

 

V. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIŲ VERTINIMAS 

28. Vertindamas specialiųjų poreikių mokinių ugdymo rezultatus, mokytojas atsižvelgia į 

individualius skirtumus (psichologinius, suvokimo, atminties, dėmesio, temperamento) ir PPT 

išvadas. 

VI. IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ UGDYTINIŲ 

PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

29. Ikimokyklinio ugdymo ugdytiniai vertinami neformaliai: 

29.1. Ikimokyklinio ugdymo grupės vaiko pasiekimai vertinami 2 kartus per metus: mokslo metų 

pradžioje  ir  pabaigoje. Ugdymo pasiekimų vertinimo pateikimo formos yra ataskaita, pokalbiai su 

tėvais, pedagogais (4 priedas). Vaiko pasiekimai dokumentuojami (kiekvienam vaikui) pasiekimų 

aplanke. 

29.2. Baigus ikimokyklinio ugdymo programą, rengiama Ikimokyklinio ugdymo pedagogo 

rekomendacija Priešmokyklinio ugdymo pedagogui (5 priedas) 

30. Priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai vertinami neformaliai: 

30.1. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaiko pasiekimai vertinami tris kartus per metus: rugsėjo - 

spalio mėn., gruodžio -sausio mėn. ir balandžio - gegužes mėn. Ugdymo pasiekimų vertinimo 

pateikimo formos yra ataskaita, pokalbiai su tėvais, pedagogais. Vaiko pasiekimai dokumentuojami 

(kiekvienam vaikui) pasiekimų aplanke. 

30.2. Baigus Priešmokyklinio ugdymo programą, rengiama Priešmokyklinio ugdymo pedagogo 

rekomendacija pradinių klasių mokytojui (6 priedas). Jei mokinys žada keisti mokyklą, 

rekomendacijos kopija perduodama mokyklai, kurioje mokinys mokysis pagal pradinio ugdymo 

programą. 

 

VII. SUAUGUSIŲJŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

31. Asmuo, kuris mokosi pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą neakivaizdiniu mokymo 

proceso organizavimo būdu, už visų savo individualaus ugdymo plano dalykų pasiekimus atsiskaito 

mokytojo nurodytu būdu (įskaita, kontroliniu darbu, referatu, testu, žodiniu atsakinėjimu ar kt.): 

Dalykas 

 

atsiskaitymų skaičius per dvejus metus 

Bendrasis kursas/užsienio 

kalbos mokėjimo lygis 

Išplėstinis kursas 

Dorinis ugdymas (tikyba, etika) 4 - 

Lietuvių kalba (gimtoji) 4 8 

Užsienio kalba (privaloma) 4 - 

Užsienio kalba (pasirenkama) 4 - 

Matematika  4 8 

Biologija 4 8 



Fizika  4 8 

Chemija 4 8 

Informacinės technologijos 4 8 

Istorija  4 8 

Geografija  4 8 

Dailė  4 8 

Muzika  4 8 

Technologijos 4 8 

Kūno kultūra  4 8 

 

 

VIII. VERTINIMAS BAIGUS PROGRAMĄ 

 

32. Baigus atskirą programą: pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo I dalies, pagrindinio ugdymo II 

dalies, vidurinio ugdymo – organizuojamas pasiekimų patikrinimas, įskaitos, egzaminai. 

33. Mokymosi rezultatams apibendrinti taikomas apibendrinamasis vertinimas:  

33.1.pradinio ugdymo programos mokiniams įrašomas mokinio pasiekimų lygis (aukštesnysis,  

pagrindinis, patenkinamas, nepatenkinamas);  

33.2.pradinio ugdymo programos mokinių dorinio ugdymo pasiekimai nurodomi įrašais padaryta 

arba nepadaryta pažanga: „p. p.“ arba „n. p.“;  

33.3.specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo 

individualizuotą programą, ir specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta 

arba nepadaryta pažanga fiksuojama įrašant „p. p.“ arba „n. p.“;  

33.4. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų mokiniams - pažymys (10-1) arba  įrašas 

„įskaityta“, „neįskaityta“ arba „atleista“.  

34. Pusmečio pažymys vedamas iš to pusmečio pažymių aritmetinio vidurkio (6,5 – 7; 6,4 – 6). 

35. Metinis pažymys:   

35.1. vedamas aritmetinis vidurkis, kai patenkinami (4-10 balų) ir  nepatenkinami (1-3 balų)  

ugdymo laikotarpių (pusmečių) įvertinimai (I pusmetis – 6, II pusmetis – 8, metinis – 7; I pusmetis 

– 6, II pusmetis – 7, metinis – 7; I pusmetis – 3, II pusmetis – 4, metinis – 4; I pusmetis – 4, II 

pusmetis – 3, metinis – 4 (rašomas aukštesnis pažymys ). Galimos išimtys: mokytojas įvertinęs 

padarytą mokinio pažangą per mokslo metus, aptaręs su VGK, gali išvesti aukštesnį arba žemesnį 

pažymį.  

35.2. mokiniui, kurio nepatenkinamas (nepat., neįsk., np) I pusmečio įvertinimas, skiriamas 

atsiskaitymas už I pusmetį, atsiskaitymo įvertinimas laikomas I pusmečio įvertinimu ir įrašomas į II 

pusmečio paskutinę mokslo metų dalyko pamoką. Prie pamokos temos nurodoma: „Atsiskaitymas 

už I pusmetį“. Metiniu įvertinimu laikomas atsiskaitymo ir II pusmečio įvertinimas. 

35.3. Mokiniui, kurio pasiekimų įvertinimas mokslo metų pabaigoje yra nepatenkinamas (nepat., 

neįsk., np), skiriamas papildomas darbas. Papildomo darbo įvertinimas laikomas metiniu.   

36. Mokytojai apibendrina informaciją apie mokinio, grupės ar klasės pasiekimus bei padarytą 

pažangą, koreguoja ugdymo procesą. 

37. Klasės auklėtojai pusmečio (mokslo metų) pabaigoje užpildo ir direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui pateikia klasės mokinių mokymosi rezultatų ataskaitą. 



38. Klasių auklėtojai pusmečio (mokslo metų) pabaigoje su mokiniais aptaria asmeninės pažangos 

stebėsenos rezultatus. Mokiniai savo asmeninės pažangos stebėsenos įrodymus kaupia e. aplanke 

(AIKOS). 

39. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, remdamasis klasės auklėtojų pateiktomis klasės mokinių 

mokymosi rezultatų ataskaitomis, rengia mokyklos mokinių mokymosi rezultatų pusmečio (mokslo 

metų) analizę, kurią pristato mokytojų, gimnazijos tarybų posėdžiuose, bei, jei tai reikalinga, priima 

sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. 

40. Dalykų mokytojai pusmečio ir metų pabaigoje atlieka kokybinę analizę, aptaria metodinėse 

grupėse, koreguoja planus, ugdymo turinį. 

 

IX. GIMTOSIOS KALBOS UGDYMO REIKALAVIMAI VERTINANT 

 

41. Gimnazijoje rūpinamasi lietuvių kalbos ugdymu per visų dalykų pamokas:  

41.1. rašto darbus mokiniai įteikia rašytus ranka; 

41.2. informacinių technologijų pamokose naudojamasi lietuviška aplinka; 

41.3. vertinant mokinio pasiekimus teikiama grįžtamoji informacija ir apie kalbos mokėjimą, 

nurodomi privalomi ir taisytini bei tobulintini dalykai, visų dalykų rašto darbuose ištaisomos kalbos 

klaidos; 

41.4. visų dalykų mokytojai pamokose kalba patys ir reikalauja kalbėti taisyklingai, ugdo kalbinę 

atsakomybę, kalbinę raišką, suvokiant tai kaip vieną iš prisistatymo viešoje erdvėje įvaizdžio 

elementų ir sklandžios komunikacijos pagrindą. 

 

X. BAIGIAMOSIOS PASTABOS 

 

52. Mokiniai į aukštesnę klasę keliami (paliekami kartoti kursą) vadovaujantis „Nuosekliojo 

mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašu“. 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 priedas 
 

MOKINIO PASIEKIMUS IR PAŽANGĄ VERTINANT ĮRAŠU  „ĮSKAITYTA“   

RODIKLIŲ SUVESTINĖ 

 

.............................................................................................. 
( mokinio vardas, pavardė, klasė) 

 

.............................................................................................. 
(ugdymo dalykas) 

 

Eil. 
Nr. 

Rodiklis Taškų skaičius Mokinio 
vertinimas 

1. Lankomumas  1 taškas už pamoką, jei viena 
savaitinė pamoka; 0,5 taško, 
jei dvi ar daugiau savaitinių 
pamokų 

 

 Pamokoje:   

2. Apsirūpinimas darbo 
priemonėmis 

iki 5 taškų  

3. Pratybos, veika pamokoje  iki 5 taškų  

4. Kūrybinis, savarankiškas darbas iki 10 taškų  

5. Darbo analizė iki 5 taškų  

6. Testas  iki 10 taškų  

 Nepamokinėje veikloje:   

7. Referatas, pateiktys, priemonių 
gamyba ir kt. 

iki 10 taškų  

8. Dalyvavimas konkurse, 
olimpiadoje, varžybose ir kt. 

iki 20 taškų  

9. Panašios veiklos stebėjimas 
(koncertas, varžybos, spektaklis, 
susitikimai su įdomiais 
žmonėmis ir kt.) 

iki 5 taškų  

10. Projektinis darbas iki 30 taškų  

 Pastangos:   

11. Pastangos  iki 10 taškų  

 Minimalus taškų skaičius per pusmetį 
 

80 (įskaityta)  

 
 

 

 

 

 

 

 



3 priedas 

         PRADINIO UGDYMO  PROGRAMOS BAIGIMO PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS 

VERTINIMO APRAŠAS 

KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJA 

 

Mokinio (-ės)  .......................................................................................... 

(vardas, pavardė) 

Bendrosios 
kompetencijos 

 

Kriterijai/Pasiekimai 

Vertinimas (lygiai) 

Patenki

namas 
Pagrin

dinis 

Aukšte

snysis 

Komunikavim

o kompetencija 

Nusiteikęs suprasti ir būti suprastas, nori 

bendrauti. 
   

Suvokia ir supranta pranešimus, įžvelgia 

prasmę. 
   

Tikslingai kuria ir perduoda pranešimus.    
Įvertina bendravimo sėkmę; aiškinasi, ką 

reikėtų tobulinti. 
   

Mokėjimo 

mokytis 

kompetencija 

Noriai mokosi,  jaučia atsakomybę už 

mokymosi rezultatus. 
   

Planuoja mokymosi veiklą, mokosi 

kryptingai, savarankiškai. 
   

Geba mokytis drauge su kitais ( poroje, 

grupėje). 
   

Apmąsto mokymosi rezultatus, įsivertina 

daromą pažangą.  
   

Pažinimo 

kompetencija 

Domisi naujais dalykais, aplinka, nori ją 

pažinti, stebėti, tyrinėti. 
   

Numato pažinimo kelius ir būdus.    

Ieško, randa ir priima (supranta) pažintinę  

informaciją 
   

Apibendrina informaciją, daro išvadas    

Socialumo 

kompetencija 

Nori būti bendruomenės/bendrijos/grupės 

nariu, dalyvauti bendroje veikloje 
   

Numato, kuo gali prisidėti prie 

bendruomenės gyvenimo. 
   

Bendradarbiauja su kitais siekdamas 

visiems svarbaus tikslo 
   

Atsako už savo veiksmus, žodžius; jaučia 

atsakomybę už viską, kas vyksta greta. 
   

Iniciatyvumo 

ir kūrybiškumo 

kompetencija 

Nori kurti, improvizuoti.    
Įžvelgia naujas idėjas, numato kaip 

įgyvendinti kūrybinę idėją. 
   

Savarankiškai pasirenka priemones, 

medžiagas, būdus idėjai įgyvendinti. 
   

Apmąsto ir vertina savo ir draugų kūrybos 

rezultatus. 
   

Asmeninė 

kompetencija 

Siekia pažinti save.     
Siekia tobulėti, remdamasis stipriosiomis 

savybėmis,. 
   

Kryptingai siekia išsikeltų tikslų.    

Elgiasi atsakingai, saugodamas save ir 

kitus. Atsispiria neigiamai įtakai. 

 

   



 

Dalykinės 
kompetencijos 

 

Kriterijai/Pasiekimai 

Vertinimas  

Patenki

namas 

Pagrind

inis 

Aukštes

nysis 

 

L
ie

tu
v
ių

  

k
a
lb

a
 

Siekia būti tolerantiškas, neįžeisti 

pašnekovo išsakydamas savo mintis ir 

jausmus. 

   

Geba pasakoti nuosekliai, suprantamai.    

Išreiškia savo nuomonę apie vaikams 

skirtas radijo ir televizijos laidas.   

   

Savarankiškai randa reikiamą informaciją 

žodynuose, enciklopedijose, internete ir kt., 

ja naudojasi.  

   

Skaito grožinius ir negrožinius tekstus, 

atsako į tekstų suvokimo klausimus. 
   

Įvertina savo mokėjimą skaityti, žino, kaip 

tobulinti skaitymo gebėjimus. 
   

Laikosi bibliotekos taisyklių, pasirenka jį  

dominančias knygas. 
   

Kuria tekstą atsižvelgdamas į intenciją, 

adresatą, situaciją. 
   

Kuria šias rašinių rūšis: pasakojimą, 

pasaką, laišką, žinutę, skelbimą, aprašymą. 
   

Vertina savo ir kitų sukurtus tekstus pagal 

sutartus kriterijus.  
   

Rašo be rašybos ir skyrybos klaidų 

(programoje numatyti atvejai). 

   

Atranda ir įvardija  žodžio, sakinio, 

kalbos dalis (programoje numatyti 

atvejai). 

   

Taisyklingai vartoja veiksmažodžius, 

daiktavardžius, būdvardžius, būdo 

prieveiksmius. 

   

  
 

 

U
žs

ie
n

io
 k

a
lb

a
 

Supranta žinomus žodžius ir frazes apie 

save ir artimiausią aplinką, trumpus 

paaiškinimus, prašymus, nurodymus, 

dialogus. 

   

Kalba vartodamas žinomus žodžius ir 

frazes apie save ir artimiausią aplinką. 

Dalyvauja trumpame elementariame 

pokalbyje. 

   

Supranta trumpus ir ilgesnius, bet 

regimąja informacija paremtus tekstus, 

kuriuose gali būti nežinomų žodžių. 

   

Rašo labai trumpus tekstus (raštelius, 

sveikinimus, elektroninius laiškus), 

susidedančius iš žinomų žodžių ir frazių.  

   

  
  

 

M
a
te

m
a

ti
k

a
 Atlieka aritmetinius veiksmus su 

natūraliaisiais skaičiais. 

   

Sprendžia paprastus uždavinius, 

kuriuose reikia atlikti veiksmus su 

matiniais skaičiais. 

 

   



Moka pa(si)naudoti 

pateiktais/surinktais statistiniais 

duomenimis.  

   

Vartoja tinkamus matematikos terminus 

bei simbolius. Atpažįsta ir įvardija 

plokštumos ir erdvės geometrines 

figūras bei jų elementus. 

   

Paaiškina uždavinių sprendimus, 

remiasi modeliais, piešiniais, 

diagramomis.  

   

Pasirenka tinkamus veiksmus ir 

skaičiavimo būdą  paprastiems 

uždaviniams spręsti.  

 

   

  
 

 

P
a
sa

u
li

o
 p

a
ži

n
im

a
s 

Pastebi ir analizuoja, kas vyksta 

artimiausioje aplinkoje (socialinėje, 

gamtinėje). 

   

Palygina žmonių veiklą ir gyvenimo 

būdą seniau ir dabar. 

   

Susieja skirtingą žmonių gyvenimo būdą 

su klimatu, gamtos ištekliais, 

technologijomis. 

   

Paaiškina, kaip augalai ir gyvūnai yra 

prisitaikę prie aplinkos sąlygų. 

   

Susiplanuoja ir atlieka nesudėtingus 

bandymus, tyrimus. 

   

Tyrinėja ir apibūdina pagrindines 

šviesos, šilumos, garso, įvairių 

medžiagų savybes. 

   

Laikosi sveikos gyvensenos 

reikalavimų;  saugiai elgiasi, ištikus 

nelaimei gali padėti kitiems. 

   

   

D
a

il
ė 

ir
  

te
ch

n
o
lo

g
ij

o
s 

Įžvelgia grožį gamtoje ir dailės 

kūriniuose.  

   

Tikslingai naudoja linijas, spalvas, 

formas, siekdamas išgauti savitą 

kuriamo darbo nuotaiką. 

   

Tinkamai naudoja elementarias dailės 

sąvokas. 

   

Siūlo idėjas įvairių gaminių kūrimui.    

Kurdamas tam tikrus gaminius, geba 

rasti reikiamą informaciją ir ja 

naudotis. 

   

Analizuoja medžiagų savybes ir jų 

panaudojimą kuriant įvairius gaminius. 

 

   

Paaiškina, kuo vertingas sukurtas 

gaminys. 

 

   

 

M u
z

ik a
  Pagal galimybes intonuodamas dainuoja 

nesudėtingas vienbalses dainas. 
   



Užrašo elementarų ritminį diktantą.    

Vertina muzikinius kūrinius, apibūdina jų 

nuotaiką. 
   

Atpažįsta ir apibūdina įvairių kraštų, 

skirtingų žanrų muziką. 
   

  

K
ū

n
o
 k

u
lt

ū
ra

  

 

Atlikdamas fizinius pratimus išlaiko 

taisyklingą kūno laikyseną,taisyklingai 

kvėpuoja,. 

   

Koordinuotai atlieka pusiausvyros, 

šuolio, sukimosi ir kt. judesius ir jų 

kombinacijas. 

   

Laikydamasis taisyklių žaidžia judriuosius 

žaidimus su pasirinktais sporto įrankiais  
   

Saugiai juda įvairiose situacijose, įveikia 

pasitaikančias kliūtis. 
   

  
 

 

D
o
ri

n
is

 u
g

d
y
m

a
s 

 Vertinimas (komentarai)  

Siekia būti dvasiškai ir fiziškai stiprus, 

atsparus žalingiems įpročiams. 

 

Tinkamai elgiasi sudėtingose 

situacijose, geba spręsti konfliktus. 

 

Draugiškai elgiasi su kitais žmonėmis, 

yra tolerantiškas. 

 

Prisiima atsakomybę už savo veiksmus, 

žodžius. 

 

 

      Mokytojo  komentaras:        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Direktorius ............................................................................................. 

A. V.    (parašas, vardas, pavardė) 

 

           Mokytojas ............................................................................................... 

(parašas, vardas, pavardė) 
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                                                                                          PRITARTA 

                                                                                          Kazlų Rūdos savivaldybės priešmokyklinio         

                                                                                          ugdymo pedagogų metodinio būrelio                                    

                                                                                          2017-08-29 posėdžio protokolas  

                                                                                           Nr. PU-06 

 

                                                                                            PATVIRTINTA 

                                                                                            Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos    

                                                                                            direktoriaus 2017-09-  

                                                                                             įsakymu Nr.  
 

KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

GRUPĖS 

VAIKO PASIEKIMŲ APRAŠAS 

 

________________________________________________________________________________ 

(vaiko vardas, pavardė) 

 

______________________________________ mokslo metai 

Socialinė kompetencija 

Pirminis vertinimas Baigiamasis vertinimas 

Vertina tėvai Vertina 

pedagogai 

Vertina tėvai Vertina 

pedagogai 

siekia pasiekė siekia pasiekė siekia pasiekė siekia pasiekė 

1. Pasako savo vardą, 

pavardę. 

 

 

       

2.Reiškia savo  

poreikius, jausmus 

(gestais, mimika, 

žodžiais) 

        

3. Pastebi kito savijautą, 

mėgina užjausti, padėti. 

        

4. Pasitiki gerai 

pažįstamais žmonėmis. 

        

5. Bendrauja su į grupę 

atėjusiais nepažįstamais 

žmonėmis. 

        

6. Atsargus su 

nepažįstamais 

žmonėmis. 

        

7. Pasitiki savo 

sugebėjimais, džiaugiasi 

laimėjimais. 

        

8. Draugiškai bendrauja 

su vaikais, mėgina 

susitarti. 

        

9. Skiria, kas yra gerai, 

kas blogai. 

 

 

       

10. Noriai dalyvauja 

vaikų pokalbiuose, 

        



žaidimuose. 

11. Laikosi grupės 

taisyklių, susitarimų. 

        

12. Tausoja savo ir kitų 

vaikų žaislus, daiktus. 

        

13. Susitvarko savo 

buvimo vietą. 

 

 

       

14. Mėgina dirbti kai 

kuriuos buities darbus 

(šluoti, valyti dulkes). 

        

15. Suvokia savo teises 

ir pareigas. 

 

 

       

 

Sveikatos saugojimo 

kompetencija 

Pirminis vertinimas Baigiamasis vertinimas 

Vertina tėvai 
Vertina 

pedagogai 
Vertina tėvai 

Vertina 

pedagogai 

siekia pasiekė siekia pasiekė siekia pasiekė siekia pasiekė 

1.Laikosi asmens 

higienos. 

 

 

       

2. Tvarkingai valgo 

naudodamasis stalo 

įrankius. 

        

3.Užsisega sagas, 

užsitraukia užtrauktukus, 

užsiriša batų raištelius. 

        

4. Lengvai 

atsipalaiduoja, 

nusiramina. 

 

 

       

5. Rūpinasi savo ir kitų 

saugumu žaisdamas, 

sportuodamas. 

        

6. Nurodo pavojingas 

vietas artimiausioje 

aplinkoje. 

        

7. Neima pavojingų 

daiktų, nejunginėja 

pavojingų prietaisų. 

        

8. Atsargiai elgiasi 

gatvėje, laikosi 

svarbiausių saugaus 

eismo taisyklių. 

        

9. Eina, bėga, šliaužia 

keisdamas kryptį ir 

greitį. 

        

10.Šokinėja vietoje ir į 

priekį viena ir abiem 

kojom. 

        

11. Peršoka nedideles 

kliūtis. 

 

 

       

12. Laipioja kopėtėlėmis.  

 

       



13. Meta kamuolį dešine 

ir kaire ranka į taikinį. 

        

14. Ridena kamuolį 

kojomis, spiria į taikinį. 

        

15. Sekdamas 

nurodymus (žodžiu, 

judesiu) atlieka pratimus. 

        

 

Pažinimo 

kompetencija 

Pirminis vertinimas Baigiamasis vertinimas 

Vertina tėvai 
Vertina 

pedagogai 
Vertina tėvai 

Vertina 

pedagogai 

siekia pasiekė siekia pasiekė siekia pasiekė siekia pasiekė 

1. Stebi, tyrinėja aplinką, 

eksperimentuoja, 

klausinėja. 

        

2.Trumpai nusako, 

kokius darbus gali dirbti 

suaugusieji. 

        

3. Pasako savo šalies, 

miesto ar kaimo 

pavadinimą. 

        

4. Suvokia ir nusako 

daiktų dydį, padėtį 

erdvėje (ilgas- trumpas, 

aukštai- žemai…). 

        

5. Pastebi ir apibūdina 

orus pokyčius. 

 

 

       

6. Stebi ir nusako metų 

laikų pokyčius. 

        

7. Atpažįsta ir pavadina 

kai kuriuos augalus. 

        

8. Nusako lytėjimu, 

jutimu pažįstamas daiktų 

savybes. 

        

9. Atpažįsta ir pavadina 

daržoves ir vaisius. 

        

10. Atpažįsta ir pavadina 

kai kuriuos naminius ir 

laukinius gyvūnus. 

        

11. Skiria ir pavadina 

paros dalis, savaitės 

dienas. 

        

12. Pasako kai kurių 

ženklų (šviesoforo 

spalvų, pėsčiųjų perėjos) 

prasmę. 

        

13.  Puoselėja gamtą, 

aplinką, kurioje žaidžia, 

gyvena. 

        

 



Komunikavimo 

kompetencija 

Pirminis vertinimas Baigiamasis vertinimas 

Vertina tėvai 
Vertina 

pedagogai 
Vertina tėvai 

Vertina 

pedagogai 

siekia pasiekė siekia pasiekė siekia pasiekė siekia pasiekė 

1.Mandagiai kreipiasi į  

draugus ir 

suaugusiuosius. 

        

2. Noriai bendrauja su 

draugais. 

 

 

       

3. Taisyklingai kalba, 

nujaučia žodžių sąsajas 

sakinyje. 

        

4. Taisyklingai ir aiškiai 

taria daugumą gimtosios 

kalbos garsų. 

        

5. Trumpais sakiniais 

atsako į klausimus. 

        

6. Parodo, trumpais 

sakiniais apibūdina savo 

kūrinėlį. 

        

7. Trumpais sakiniais 

pasakoja apie dabarties ir 

netolimos praeities 

įvykius. 

        

8.Domisi vaikų 

knygomis. 

 

 

       

9. Mėgina imituoti 

skaitymą: pasakoja pagal 

knygos paveikslėlius. 

        

10.Deklamuoja eilėraštį 

ar jo dalį. 

 

 

       

11. Domisi raidėmis, kai 

kurias atpažįsta. 

        

12. Kopijuoja, piešia, 

mėgina parašyti savo 

vardą. 

        

13. Taisyklingai laiko 

rašymo ir piešimo 

reikmenį. 

        

14. Tausoja knygas ir 

kitas priemones. 

 

 

       

15. Vaidina, 

improvizuoja, imituoja 

judesiais, gestais, 

mimika. 

        

 

 

 

Meninė kompetencija Pirminis vertinimas Baigiamasis vertinimas 



Vertina tėvai 
Vertina 

pedagogai 
Vertina tėvai 

Vertina 

pedagogai 

siekia pasiekė siekia pasiekė siekia pasiekė siekia pasiekė 

1. Keliomis dailės 

raiškos priemonėmis 

reiškia įspūdžius,  

sumanymus. 

        

2. Piešia įvairaus ilgumo 

ir lenktumo linijas. 

        

3. Kopijuoja linijas, 

figūras, paprastus raštus.. 

        

4. Tiksliai apvedžioja 

taškais ir linijomis 

pavaizduotus daiktus, 

aplinkos reiškinius. 

        

5. Žirklėmis kerpa pagal 

linijas. 

 

 

       

6. Pats nupiešia ir 

žirklėmis iškerpa 

paprastus daiktus, 

figūras. 

        

7. Tvarkingai klijuoja 

popierių ir kitas 

medžiagas. 

        

8. Noriai kuria: piešia, 

lipdo, aplikuoja. 

        

9. Grožisi savo dailės 

kūrinėliais, domisi kitų 

darbais. 

        

10. Skiria muzikinius ir 

nemuzikinius garsus. 

        

11. Žaidžia 

paprasčiausius lietuvių 

liaudies žaidimus, šoka 

ratelius. 

        

 

TĖVAI APIE VAIKĄ 

Mūsų vaiko charakterio bruožai, temperamentas  

................................................................................................................................................................

Mes džiaugiamės savo vaiku 

................................................................................................................................................................ 

Bendraudamas su bendraamžiais, ji (jis) 

................................................................................................................................................................ 

Nusiminęs, susijaudinęs ji (jis) 

................................................................................................................................................................ 



Mūsų vaiko mėgstamiausios pasakos 

................................................................................................................................................................ 

Mėgstamiausi žaidimai 

................................................................................................................................................................ 

Ji (jis) ypač domisi 

................................................................................................................................................................ 

TĖVŲ LŪKESČIAI 

Mes pageidautume, kad 

................................................................................................................................................................ 

Prašytume atkreipti dėmesį į 

................................................................................................................................................................ 

PEDAGOGAI APIE VAIKĄ 

PIRMINIS VERTINIMAS 

Kas gerai sekasi 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

Kas sunkiau pavyksta 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

BAIGIAMASIS VERTINIMAS  

Kas gerai sekasi 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

Kas sunkiau pavyksta 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

____________________________ 

 


