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PATVIRTINTA
Veisiejų technologijos ir verslo
mokyklos direktorės 2015 m.
rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V1-56
MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) parengtas
vadovaujantis 2015-2016 metų Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo
planais, Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos bendrosiomis programomis ir išsilavinimo standartais,
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir
mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256.
2. Vertinimas grindžiamas šiuolaikine mokymosi samprata, amžiaus tarpsnių psichologiniais
ypatumais, individualiais poreikiais, atitinka ugdymo(si) tikslus. Vertinama individuali mokinio
pažanga, bendrieji ir dalyko gebėjimai mokinio pasiekimus lyginant su ankstesniais.
II. VERTINIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Pasiekimų vertinimo tikslas – padėti mokiniui mokytis, laiku pateikiant informaciją apie jo
pasiekimus ir pažangą, mokant jį vertinti ir įsivertinti.
4. Pasiekimų vertinimo uždaviniai - padėti mokiniui suprasti mokymosi stipriąsias ir
silpnąsias puses, įsivertinti savo pasiekimų rezultatus, padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi
galimybes, nustatyti spragas, diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus
bei suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) laiku kokybišką informaciją apie vaiko mokymąsi.
III. MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO PRINCIPAI IR SISTEMA
5. Vertinama individuali mokinio pažanga mokinio pasiekimus lyginant su ankstesniais.
6. Vertinant remiamasi Išsilavinimo standartais, atsižvelgiant į mokinio gebėjimus ir galias.
7. Pasiekimų vertinimas yra planuojamas kartu su ugdymo procesu, siejant jį su mokymosi
tikslais, atsižvelgiant į mokinio patirtį ir gebėjimus.
8. Vertinimo metodus ir kriterijus mokytojai derina tarpusavyje, aptaria su mokiniais ir jų
tėvais.
9. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems moksleiviams taikomi tie patys pažangos ir
pasiekimų vertinimo kriterijai.
10. Pasiekimai vertinami ugdymo procese mokant ir mokantis (formuojamasis ir diagnostinis
vertinimas) ir baigus kursą, modulį, ugdymo programą (apibendrinamasis vertinimas).
11. Formuojamasis vertinimas nesiejamas su pažymiu, tai nuolatinis mokinio vertinimas
stebint jo darbą, individualiai aptariant daromą pažangą.
12. Diagnostinis vertinimas taikomas baigus temą ar kurso dalį, siekiant išsiaiškinti tolesnio
mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus.
13. Apibendrinamasis vertinimas taikomas baigus programą, kursą, modulį. Jo rezultatai
formaliai patvirtina mokinio pasiekimus programos pabaigoje.
14. Pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo mokinių pasiekimams
vertinti taikoma dešimtbalė sistema:
„10“ (puikiai) - kai užduotis ar atsakinėjimas atliktas be klaidų;
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„9“(labai gerai) - kai užduotis ar atsakinėjimas iš esmės yra atliktas labai gerai, tačiau yra
neesminis netikslumas ar suklydimų;
„8“(gerai) - kai užduotis visiškai atlikta, tačiau yra keletas suklydimų ar klaidų;
„7“(pakankamai gerai) - kai atliktoje užduotyje yra keletas netikslumų ar klaidų;
„6“(patenkinamai) - kai padarytos klaidos ar suklydimai leidžia suprati užduoties
rezultatą;
„5“(pakankamai patenkinamai) - kai mokinys teisingai atliko pusę gautos užduoties;
„4“(silpnai) - kai mokinys pusėje atliktos užduoties padarė neesminių klaidų, dėl kurių
galima įžvelgti mokinio bandymus;
„3“(blogai) - kai negalima užduoties atlikime surasti bent vieno teisingo atsakymo, ar
teisingos minties;
„2“(labai blogai) - kai negalima suprasti, ką mokinys bandė užduotyje padaryti;
„1“(nieko neatliko) - kai mokinys atsisakė atsakinėti ar nebandė atlikti užduoties
neturėdamas pateisinančios priežasties.
15. Pažymiais nevertinami specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių kūno
kultūros pasiekimai, pasirenkamieji dalykai, tikyba ir etika - rašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“.
16. Mokinių mokymosi motyvacijai skatinti mokytojai gali naudoti kaupiamąjį balą, kai
rašomi tarpiniai įvertinimai, vėliau konvertuojami į dešimtbalę sistemą.
17. Kontrolinių darbų skyrimas, vertinimas:
17.1. Mokiniams per dieną skiriamas vienas kontrolinis darbas.
17.2. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę, su mokiniais
aptariama kontrolinio darbo struktūra, jo tikslai, vertinimo kriterijai.
17.3. Kontrolinių darbų datos 10-12 klasėms fiksuojamos kontrolinių darbų grafike, kuris
laikomas mokytojų kambaryje.
17.4. Paskutinę dieną prieš mokinių atostogas ir pirmą dieną po mokinių atostogų kontroliniai
darbai nerašomi.
17.5. Mokytojas kontrolinio darbo rezultatus mokiniams pristato ne vėliau kaip po 2 savaičių,
individualiai komentuoja vertinimą, aptaria su mokiniu sunkumus ir galimybes, gali organizuoti
kontrolinio darbo įsivertinimą.
17.6. Mokinys, nerašęs kontrolinio darbo, per savaitę turi atsiskaityti mokytojo nurodytu laiku.
18. Vertinimas baigus pusmečio ir mokslo metų programą:
18.1. Pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo programos mokinių
pusmečio pažymys vedamas skaičiuojant visų dienyne įrašytų to pusmečio pažymių aritmetinį vidurkį,
apvalinant mokinio naudai.
18.2. Pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programos metinis pažymys vedamas
skaičiuojant visų dienyne per mokslo metus įrašytų pažymių aritmetinį vidurkį apvalinant mokinio
naudai.
18.3. Profesinio mokymo programos bendras (galutinis) įvertinimas vedamas skaičiuojant visų
mokymosi metų metinių pažymių vidurkį, jeigu dalykas nėra baigiamas egzaminu. Jeigu dalykas
baigiamas egzaminu, metinis bendras įvertinimas nevedamas.
19. Pusmečio pažymys nevedamas, jei mokinys per pusmetį yra praleidęs daugiau kaip 50%
pamokų. Šiuo atveju pusmečio pabaigoje sudaroma galimybė mokiniui atsiskaityti, organizuojama
įskaita.
20. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui išspausdina iš elektroninio dienyno mokinių
pažangumo - lankomumo ataskaitas, kurias pristato ir aptaria administraciniuose pasitarimuose,
Mokytojų tarybos posėdyje, klasių tėvų susirinkimuose.
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IV. VERTINIMO DALYVIAI IR JŲ ATSAKOMYBĖ
21. Mokiniai kartu su mokytojais aptaria vertinimo kriterijus, vertinimo sistemą, mokosi
vertinti ir įsivertinti savo pasiekimus ir pažangą, planuoja savo tolesnį mokymąsi, kelia sau ateities
tikslus.
22. Mokinių tėvai gauna aiškią, laiku pateikiamą informaciją apie vaiko mokymosi pažangą ir
pasiekimus, domisi vertinimo kriterijais, procedūromis ir tvarka, išsilavinimo standartais, dalyvaudami
mokyklos organizuojamose Atvirų durų dienose, visuotiniuose ir grupės tėvų susirinkimuose, tėvų
savivaldos institucijų darbe.
23. Mokytojai ir profesijos mokytojai planuoja ir atlieka mokinių pažangos ir pasiekimų
vertinimą ugdymo procese, fiksuoja vertinimo informaciją, informuoja mokinius, jų tėvus, kitus
mokytojus, mokyklos administraciją apie mokinių pasiekimus ir spragas, rūpinasi pagalba mokiniams,
kurie turi mokymosi sunkumų, derina tarpusavyje mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo
metodikas.
24. Mokyklos vadovai prižiūri pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos rinkimo,
fiksavimo bei panaudojimo įgyvendinimą, užtikrina vertinimo dermę pereinant iš kurso į kursą, iš
vienos ugdymo pakopos į kitą, tarp atskirų mokomųjų dalykų, du kartus per mokslo metus organizuoja
mokinių pasiekimų aptarimus su mokinių tėvais, koordinuoja pagalbą mokymosi sunkumų turintiems
mokiniams, vertina mokytojų darbo kokybę, remdamiesi mokinių pasiekimais ir atsižvelgdami į jų
socialinę padėtį bei sociokultūrinę aplinką.
V. VERTINIMO INFORMACIJOS KAUPIMAS IR ĮVERTINIMO FIKSAVIMAS
25. Mokytojas kaupia:
25.1. kontrolinių darbų rezultatus;
25.2. kūrybinių, projektinių darbų pavyzdžius, jų įvertinimą;
25.3. mokinių pasiekimų olimpiadose, konkursuose, varžybose ir kt. įrodymus (pvz., diplomus,
padėkas, protokolus ir pan.);
25.4. pusmečio, metinio, neformalų vertinimą;
25.5. rezultatų suvestines.
26. Papildomų darbų atsiskaitymo įvertinimai fiksuojami pagal nuosekliojo mokymosi
reglamentuotą tvarką.
27. Įvertinimo fiksavimas:
27.1. mokinių pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne, vadovaujantis Veisiejų
Technologijos ir verslo mokyklos elektroninio dienyno naudojimo tvarka, kuri reglamentuoja elektroninio
dienyno administravimą, tvarkymą, priežiūrą ir dienyno sudarymą elektroninio dienyno duomenų
pagrindu;
27.2. baigiamosios praktikos įvertinimas fiksuojamas praktikos dienynuose ir elektroniniame
dienyne;
27.3. už įvertinimų fiksavimą dienynuose atsakingi dalykų mokytojai ir grupių auklėtojai.
VI. TĖVŲ GLOBĖJŲ INFORMAVIMAS APIE MOKINIO MOKYMOSI SĖKMĘ
28. Mokinių tėvai, globėjai gauna informaciją apie vaiko pasiekimus šiais būdais:
28.1. Dalyvaudami Atvirų durų dienose susitikdami su administracija, konsultuodamiesi su jų
vaikus mokančiais mokytojais, grupės auklėtoju.
28.2. Lankydamiesi grupių auklėtojų organizuojamuose teminiuose tėvų susirinkimuose, kurie
vyksta ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Pirmame susirinkime tėvai supažindinami su mokykloje
taikoma mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema.
28.3. Dalyvaudami visuotiniuose tėvų susirinkimuose, kuriuos organizuoja administracija.

4
28.4. Individualiai bendraudami su grupės auklėtoju, kitais mokytojais.
28.5. Gaudami informacinius laiškus (pasibaigus pusmečiui, mokslo metams ar reikalui esant).
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
29. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema gali būti tobulinama.
30. Mokytojams rekomenduojami ir organizuojami kvalifikacijos tobulinimo renginiai,
projektai, seminarai, gerosios patirties sklaida.

_________________________________________

