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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Alytaus Likiškėlių progimnazijos mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos 
vertinimo bei individualios pažangos stebėsenos 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. ISAK–1309, 
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programos 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), 
Bendrosiomis programomis, Bendraisiais ugdymo planais bei kitais švietimo veiklą 
reglamentuojančiais teisės aktais. 

2. Apraše aptariami vertinimo tikslai ir uždaviniai, bendrieji vertinimo principai ir 
nuostatos, vertinimas ugdymo procese ir baigus programą, vertinant sukauptos informacijos analizė, 
apibendrinimas, fiksavimas, informavimas, individualios mokinių pažangos stebėjimo ir fiksavimo 
nuostatos, principai bei būdai. 

3. Apraše vartojamos šios sąvokos:  
3.1. mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas – kriterijais grįstas ugdymosi ir 

mokymosi stebėjimas bei grįžtamasis ryšys, informacijos apie mokymosi procesus ir rezultatus 
rinkimas ir kaupimas, interpretavimas bei naudojimas mokymo ir mokymosi kokybei užtikrinti; 

3.2. 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; 

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

3.4. diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo išsiaiškinami mokinio pasiekimai ir 
tam tikru mokymosi metu padaryta pažanga, numatomos tolesnio mokymosi galimybės, pagalba 
sunkumams įveikti; 

3.5. apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas – formaliai patvirtinti mokinio 
ugdymosi rezultatai, baigus programą, kursą, modulį ar kitą mokymosi etapą; 

3.6. vertinimo būdai (klasifikuojama pagal vertinimo bei įvertinimo pobūdį): 
3.6.1. formalusis vertinimas –  vertinimas, kai skiriamos tam tikro formato užduotys, 

numatomas joms atlikti reikalingas laikas, užduotys įvertinamos formaliais kriterijais, įvertinimas 
fiksuojamas; 

3.6.2. neformalusis vertinimas – vertinimas, kuris vyksta nuolat: stebint, susidarant 
nuomonę, kalbantis, diskutuojant. Įvertinimas fiksuojamas mokytojo pasirinkta forma (ženklais, 
 simboliais, individualiomis pastabomis ir kt.); 

3.6.3. kaupiamasis vertinimas – tai informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir 
pasiekimus kaupimas; 

3.6.4. kontrolinis darbas – ne mažesnis kaip 30 minučių trukmės savarankiškas, 
projektinis, kūrybinis, laboratorinis, ar kitoks raštu (ar elektroniniu būdu) atliekamas ir įvertinamas 
darbas, skirtas mokinio pasiekimams ir pažangai patikrinti, baigus dalyko programos dalį, temą; 



3.6.5. savarankiškas darbas – rašomasis darbas, kurio trukmė pamokoje iki 30 
minučių. Jo metu mokiniai atlieka mokytojo pateiktas užduotis iš jau išmoktų programoje numatytų 
temų. Patikrinimas gali vykti pasirinktinai, tai yra galima tikrinti ne visų mokinių darbus. 
Savarankiško darbo įvertinimas nėra privalomas. 

3.6.6. apklausa žodžiu ir raštu – greitas mokinio ar klasės žinių patikrinimas iš vienoje 
pamokoje išdėstytos medžiagos; 

3.7. vertinimo informacija – įvairiais būdais iš įvairių šaltinių surinkta informacija 
apie mokinio mokymosi patirtį, jo pasiekimus ir daromą pažangą (žinias ir supratimą, gebėjimus, 
nuostatas); 

3.8. individualios pažangos vertinimas – vertinimo principas, pagal kurį lyginant 
dabartinius mokinio pasiekimus su ankstesniaisiais stebima ir vertinama daroma pažanga; 

3.9. vertinimo kriterijai – Bendrąsias programas atitinkantys, vertinimo metodikose 
numatyti užduočių atlikimo kriterijai. 

 
II. VERTINIMO TIKSLAI, NUOSTATOS, PRINCIPAI 

 
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 tolesnių 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 trimestrą (pusmetį), 
mokslo metus) ar mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą rezultatus ir 
sertifikuoti; 

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

5. Vertinimo nuostatos: 
5.1. vertinimas grindžiamas amžiaus tarpsniais, psichologiniais ypatumais, 

individualiais mokinio poreikiais; 
5.2. vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios, jų 

taikymas, supratimas, dalyko gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, asmeninė pažanga, bendrieji 
gebėjimai, vertybinės nuostatos ir elgesys; 

5.3. vertinimas skirtas padėti mokytis – mokinys laiku gauna grįžtamąją informaciją 
apie savo mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, jis mokosi vertinti ir įsivertinti; 

5.4. vertinama individuali mokinio pažanga – mokinio dabartiniai pasiekimai lyginami 
su ankstesniaisiais. Vengiama lyginti mokinių pasiekimus tarpusavyje. 

6. Vertinimo principai: 
6.1. pozityvumas ir konstruktyvumas – vertinama tai, ką mokinys jau išmoko, 

nurodomos spragos ir padedama jas ištaisyti; 
6.2. tikslingumas (vertinimo metodai atitinka mokymosi turinį); 
6.3. atvirumas ir skaidrumas (su mokiniais tariamasi dėl (į)vertinimo formų, laiko, 

aiškių vertinimo kriterijų); 
6.4. objektyvumas ir veiksmingumas (siekiama kuo didesnio vertinimo validumo 

(atitikimo keltiems tikslams) ir patikimumo,  remiamasi išsilavinimo standartais, naudojami įvairūs 
vertinimo informacijos šaltiniai, taikomos modernios vertinimo metodikos. Vertinimas pritaikomas 
pagal mokinių poreikius ir galias, pasiekimus ir daromą pažangą); 

6.5. informatyvumas ir ekonomiškumas (vertinimo informacija aiški, išsami, savalaikė, 
nurodoma, ką mokinys jau išmoko, kur yra spragos, kaip jas ištaisyti; taikomi šiuolaikiniai 
vertinimo informacijos tvarkymo ir pateikimo būdai (aplankas, aprašai, recenzijos, kompiuterinės 
priemonės). Pažymys naudojamas pagrindinio ugdymo pakopos mokinių pasiekimų formaliajam 
įvertinimui ir apskaitai.  



III. VERTINIMAS UGDYMO PROCESE  
 

7. Vertinimas planuojamas kartu su ugdymo procesu: 
7.1. mokytojas, planuodamas vertinimą, atsižvelgia į mokinių mokymosi patirtį ir 

gebėjimus, vadovaujasi Bendrosiomis programomis, individualia dalyko vertinimo sistema bei testų 
ir tyrimų rezultatais;  

7.2. vertinimas planuojamas metams ir nurodomas ilgalaikiuose dalykų planuose; 
7.3. formuojamąjį vertinimą mokytojas planuoja pamokos metmenyse;  
7.4. vertinimas detalizuojamas pradedant nagrinėti skyrių, temą; 
7.5. dalykų mokytojai, planuodami integruotas pamokas, integruotus projektus, suderina 

ir numato bendrus vertinimo būdus, užduotis, kriterijus; 
7.6. atsižvelgiant į mokinių mokymosi pasiekimus, vertinimo užduotys, atsiskaitymo 

laikas gali būti koreguojami.  
8. 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.Mokytojai, mokslo metų pradžioje, II pusmečio pradžioje ir pradėdami naują 
skyrių (temą), su mokiniais aptaria/primena vertinimo kriterijus, formas bei strategijas, mokymosi 
tikslus ir uždavinius. 

9. 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. 
Mokykloje veikia individualios pažangos stebėsenos sistema. 

10. 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. 

11. Progimnazija, siekdama objektyviai įvertinti mokinių mokymosi pasiekimus, renka 
grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti,  2, 4, 6, 8 klasėse 
dalyvauja Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime, kurį organizuoja Nacionalinis egzaminų 
centras.   

12. Baigiantis numatytam ugdymo laikotarpiui, atliekamas mokinių pasiekimų 
patikrinimas pagal iš anksto numatytas datas. 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: 

12.1. 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;  

12.2. 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; 

12.3. 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. 

13. 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. 

14. Siekdami padėti kiekvienam mokiniui pagal išgales pasiekti aukštesnių ugdymo(si) 
rezultatų: 

14.1. mokytojai, remdamiesi vertinimo informacija, teikia pagalbą visiems mokiniams, 
pritaiko ar individualizuoja ugdymo turinį; 

14.2. mokiniai mokomi vertinti ir įsivertinti, atsižvelgiant į pasiektus rezultatus kelti 
tolesnio mokymosi tikslus; 

14.3. dirbantys toje pačioje klasėje mokytojai bendradarbiauja tarpusavyje, pasidalija 
vertinimo metu sukaupta informacija; 
 14.4. klasių auklėtojai kartu su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ne rečiau kaip 
kartą per pusmetį aptaria mokinių daromą pažangą, mokymosi pasiekimus ir kartu numato būdus 
jiems gerinti. 
                   14.5. Jeigu mokinys atvyko mokytis iš užsienio šalies, tai neatsižvelgiant  į tai ar 
mokinys moka lietuvių kalbą ar ne, sudaryti jam individualią mokymosi programą ir skirti jam 
adaptacinį laikotarpį, tikrinant ir aptariant mokinio asmeninę pažangą, pasiekimus, žinių spragas ir 
iškilusias ugdymo problemas numatyto adaptacinio laikotarpio pabaigoje. Adaptacinis laikotarpis 
turi trukti ne trumpiau kaip 1 mėn. ir ne ilgiau kaip 3 metus, atsižvelgiant į mokinio žinias, 
gebėjimus ir pasiekimus. Mokytojas iškelia tikslus, numato mokymo būdus ir metodus ir juos 
aptaria su mokiniu ir jo tėvais ar globėjais. 

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

16. Pradinio ugdymo procese prioritetas teikiamas mokymąsi palaikančiam 
vertinimui. Vertinami mokinio individualūs pasiekimai ir pažanga, nelyginama su kitų mokinių 
pasiekimais. Pradinio ugdymo programos (1–4 kl.) mokinių pasiekimai ir pažanga: 

16.1. Įvertinama atsižvelgiant į Pradinio ugdymo bendrojoje  programoje  
suformuluotus apibendrintus mokinių mokymosi rezultatus pagal Bendrųjų programų lenteles 
„Mokinių pasiekimų lygių požymiai“ bei Ugdymo plėtotės centro parengtomis pradinių klasių 
mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo metodinėmis rekomendacijomis; 

16.2. progimnazija  mokinių  pasiekimams  fiksuoti  taiko  elektroninį  dienyną,  
pasiekimų aplankus;  

16.3. klasės (ar dalykų) mokytojai mokinių pasiekimus vertina keletą kartų per mėnesį, 
analizuodami individualią kiekvieno mokinio pažangą; 

16.4. baigus  pradinio  ugdymo  programą klasės mokytojas pildo pasiekimų ir bendrųjų 
kompetencijų vertinimo aprašus detalizuodamas mokinio kiekvieno dalyko pasiekimų lygmenį; 

16.5. mokytojas  planuoja  mokinių  ugdymosi  pasiekimus  ir  vertinimą  
atsižvelgdamas  į klasės mokinių ugdymosi pasiekimus, poreikius ir galimybes; 

16.6. vertinant  mokinių  pasiekimus  ir  pažangą  taikomas  formuojamasis,  
diagnostinis, apibendrinamasis vertinimas; 

16.7. mokinių mokymosi apskaitos suvestinėje įrašomas mokinių mokymo(si) 
pasiekimų lygis (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis), jei nepasiektas patenkinamas lygis, 
įrašomas žodis „nepatenkinamas“; 

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

17. Didžioji dalis vertinimo informacijos pradinio ugdymo pakopoje mokiniams 
pateikiama žodžiu. 

18. Vertinimo informacija raštu pateikiama mokinių darbuose, elektroniniame dienyne. 



19. Atskiri  darbai  klasės  darbų  ar  pratybų  sąsiuviniuose,  individualios  
diferencijuotos užduotys gali būti vertinamos mokytojo komentarais, pastabomis po atliktu darbu. 

20. Mokiniui,  besimokančiam  pagal  pradinio  ugdymo  programą,  antrojo  pusmečio 
mokymosi pasiekimų įvertinimas laikomas metiniu. 

21. Lietuvos piliečių ir užsieniečių, atvykusių ar grįžusių gyventi į Lietuvą, vaikai, 
baigę užsienio šalies pradinio, pagrindinio ugdymo programą arba tam tikrą jos dalį per adaptacinį 
laikotarpį, mokinio pasiekimai pažymiais nevertinami, tačiau fiksuojama mokinio daroma pažanga. 

22. Pradinio ugdymo programoje mokinių pažangai ir pasiekimams fiksuoti ir vertinimo 
informacijai pateikti naudojami komentarai, vertinimo aplankai, kuriuos, mokytojo padedami, 
mokosi sudaryti patys mokiniai, kartu mokydamiesi įsivertinti ir savo pasiekimus. Mokinių 
pasiekimai pažymiais nevertinami. 

23. Pagrindinio ugdymo programos mokinių žinių ir supratimo, žinių taikymo ir 
aukštesniųjų mąstymo gebėjimų vertinimo informacijai užrašyti naudojami pažymiai (10 balų 
sistema), komentarai, kaupiamieji darbai ir vertinimai. 

24. Taikoma 10 balų vertinimo sistema (išskyrus atvejus, numatytus 27, 28, 29 
punktuose). 

25. Pagrindinio ugdymo programos dalykų mokytojai susipažįsta su kiekvieno mokinio 
Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašu ir užtikrina ugdymosi 
tęstinumą.  

26. Būsimų penktų klasių mokinių gebėjimai, ugdymosi ypatumai mokslo metų 
pradžioje aptariami bendrame buvusių pradinių klasių mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir 5 
klasių dalykų mokytojų susirinkime. 

27. Mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją 
dalį (5 klasė) ir naujai atvykusiems mokiniams skiriamas adaptacinis laikotarpis, kurio trukmė 
numatoma pagrindinio ugdymo programos ugdymo plane. Adaptaciniu laikotarpiu mokinių pažanga 
ir pasiekimai pažymiais nevertinami – taikomas formuojamasis vertinimas. 

28. Pagrindinio ugdymo programos dorinio ugdymo pasiekimai pusmečio pabaigoje 
įvertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“. 

29. Pusmečių pabaigoje įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys mokyklos vadovo 
įsakymu, vadovaujantis gydytojo rekomendacijomis yra atleistas. Įrašas „neįskaityta“ – jeigu 
mokinio pasiekimai nėra įvertinti. 

30. Mokinių, kurie mokosi dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų pasiekimai vertinami 
kaupiamaisiais balais, kurie įskaitomi į atitinkamo dalyko programos pasiekimų įvertinimą. 
Pasibaigus pusmečiui, mokinių pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“. 

31. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno 
kultūros pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“.  

32. Sprendimai dėl mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo mokantis 27, 28, 29 
punktuose išvardintų dalykų (vieno ar kelių) bendru susitarimu gali būti keičiami. Pakeista 
vertinimo sistema atsispindi pagrindinio ugdymo programos ugdymo plane ir pradedama taikyti tik 
nuo naujų mokslo metų. 

33. Mokytojai, rašydami pažymį į el. dienyną, naudoja spalvas, kurios atspindi, už ką 
yra gautas įvertinimas. 

34. Kaupiamąjį vertinimą mokytojai detalizuoja individualiose dalyko vertinimo 
sistemose ir su juo supažindina mokinius. 

35. Skatinant gabių mokinių norą dalyvauti įvairiose olimpiadose, konkursuose, 
projektuose ir pan., rekomenduojama dalyviams, prizininkams ir laureatams į el. dienyną įrašyti 10 
balų sistemos įvertinimus (mokytojo nuožiūra 9 arba 10) ir pagyrimus. 

36. Baigę pagrindinio ugdymo programą mokiniai yra sukaupę jų įgytas kompetencijas 
įrodančių darbų ir vertinimų visumą.  

37.  Lietuvos piliečiams ir užsieniečiams, atvykusiems ar grįžusiems gyventi į Lietuvą, 
kurie yra baigę užsienio šalies pradinio, pagrindinio ugdymo programą arba tam tikrą jos dalį, 
skiriamas  adaptacinis 3 mėnesių laikotarpis, per kurį mokinio pasiekimai pažymiais nevertinami, 



tačiau fiksuojama mokinio daroma pažanga. Vėliau vertinimas yra diferencijuojamas, atsižvelgiant į 
mokinio turimas ir įgytas žinias. 

38. Kontrolinių ir kitų atsiskaitomųjų darbų vykdymo tvarka ir vertinimas:  
 38.1. kontrolinio darbo datą mokytojas elektroniniame dienyne pažymi ne vėliau kaip 

prieš savaitę, suderinęs su mokiniais ir/ar kitais mokytojais 5-8 klasėse;  
 38.2. mokytojas apie kontrolinį darbą mokinius pakartotinai informuoja ne vėliau kaip 

paskutinę pamoką prieš atsiskaitomąjį darbą, supažindina su darbo struktūra, turiniu, tikslais, 
vertinimo kriterijais;  

38.3. sudarant kontrolinio darbo užduotis rekomenduojama laikytis eiliškumo: nuo 
lengvesnių užduočių einama prie sunkesnių. Pagal užduočių sunkumą kontrolinės užduotys 
rengiamos stengiantis laikytis tokių proporcijų: 30 proc. – lengvų užduočių, 40 proc. – vidutinio 
sunkumo ir 30 proc. – sunkių užduočių;  

 38.4. užduotimis patikrinami įvairūs mokinių gebėjimai. Rengiant kontrolines užduotis 
rekomenduojama laikytis tokio žinių ir gebėjimų santykio: 50 proc. užduoties taškų turėtų būti 
skirta žinioms ir supratimui tikrinti, o kiti 50 proc. – problemų sprendimo gebėjimams tikrinti;  

38.5. prie kiekvienos užduoties ar klausimo rekomenduojama nurodyti taškus. Tuomet 
rašto darbai vertinami pagal tų užduočių vertinimo normas taškais, o po to pagal skalę keičiami 
pažymiu; 

38.6. pirmą dieną po mokinių atostogų kontroliniai darbai neskiriami; 
38.7. per dieną organizuojamas tik vienas kontrolinis darbas;  
38.8. kontrolinio darbo užduotis mokinys atlieka savarankiškai, nesikalba tarpusavyje, 

netrukdo kitiems, naudojasi tik tomis priemonėmis, kurias nurodė mokytojas; pasakinėjančių, 
besistengiančių gauti neleistinos pagalbos, besinaudojančių draudžiamomis priemonėmis, 
nevykdančių mokytojo nurodymų mokinių darbai vertinami žemiausiu nepatenkinamu įvertinimu; 
tokie darbai neperrašomi; 

38.9. kontrolinių darbų įvertinimai mokiniams paskelbiami per dešimt darbo dienų; 
38.10. kontrolinių darbų rezultatų analizė pristatoma ir aptariama su visais klasės 

mokiniais, pasidžiaugiama jų sėkmėmis, nesėkmės aptariamos individualiai ir numatomi būdai 
mokymosi spragoms šalinti; mokinio pageidavimu, suderinus su mokytoju teikiamos konsultacijos; 

38.11. metodinėse grupėse tų pačių dalykų mokytojai nusprendžia dėl nepatenkinamai 
įvertintų kontrolinių darbų perrašymo/ neperrašymo tvarkos; 

38.12. jei nepatenkinamai įvertinami du ir daugiau kontrolinių darbų iš eilės, pasiekimų 
skirtumų likvidavimo būdus ir sprendimus priima dalyko mokytojas kartu su mokiniu; 

38.13. daugiau kaip pusei mokinių už kontrolinį darbą gavus nepatenkinamus 
įvertinimus rekomenduojama kontrolinį darbą perrašyti, atsižvelgiant į klasės mokinių gebėjimų 
lygį. 

  39. Atsiskaitymo už praleistus kontrolinius darbus tvarka:  
39.1. mokinys, prieš kontrolinį darbą sirgęs mažiau nei dvi savaites ar dėl kitos 

pateisinamos priežasties neatvykęs į kontrolinio darbo pamoką, susitaręs su mokytoju, atsiskaito per 
2 savaites; neatsiskaičius el. dienyne įrašomas nepatenkinamas įvertinimas; 

 39.2. mokinys, be pateisinamos priežasties neatvykęs į kontrolinio darbo pamoką, rašo 
kontrolinį darbą kitą pamoką be papildomo įspėjimo arba po pamokų. Mokiniui atsisakius rašyti, 
rašomas nepatenkinamas įvertinimas; 

 39.3. mokiniui sirgus ilgiau nei 2 savaites, atsiskaitymo darbai rašomi iki kito 
kontrolinio darbo su mokytoju sutartu laiku. I-ojo pusmečio kontrolinio darbo atsiskaitymą 
rekomenduojama nukelti į II pusmetį, jei mokiniui sugrįžus į mokyklą liko mažiau nei savaitė iki 
pusmečio pabaigos; 

 39.4. įvertinimas už atsiskaitytą darbą rašomas į artimiausią pamoką, o pastaboje 
paaiškinama, už ką parašytas įvertinimas; 

39.5. mokiniai privalo atsiskaityti už visus kontrolinius darbus. 
40. Savarankiškų darbų, apklausų raštu/žodžiu organizavimas:  
 40.1. apie savarankišką darbą ar apklausą raštu/žodžiu nebūtina informuoti iš anksto; 



 40.2. vykdomas ne daugiau kaip 1–2 temų; 
 40.3.savarankiško darbo metu mokytojas gali konsultuoti mokinius, padėti jiems 

individualiai; 
 40.4. mokiniai naudojasi tomis priemonėmis, kurias nurodė mokytojas; 
 40.5. mokiniai, nedalyvavę apklausoje, atsiskaityti neprivalo;  
 40.6. darbų patikrinimas gali vykti pasirinktinai: tikrinami visų mokinių ar tik dalies 

mokinių darbai; 
 40.7. rašto darbai mokiniams grąžinami per dvi pamokas; 
 40.8. apklausos žodžiu rezultatų motyvuotas įvertinimas pažymiu pasakomas mokiniui 

tą pačią pamoką; 
 40.9. rekomenduojama savarankiškus darbus vertinti kaupiamaisiais balais. 
50.  Projektinių, kūrybinių ar ilgalaikių namų darbų vertinimo kriterijai yra 

suderinami ir aptariami su mokiniais.  
51. Už neatliktus namų darbus rekomenduojama taikyti kaupiamąjį vertinimą, vengti 

rašyti nepatenkinamus pažymius. 
52. Mokinio laikinas išvykimas gydytis ir mokytis įforminamas mokyklos direktoriaus 

įsakymu: 
 52.1. mokinys, grįžęs iš gydymo įstaigos (ligoninės, sanatorijos), per tris dienas klasės 

vadovui pateikia išrašą apie mokymosi pasiekimus; 
52.2. klasės auklėtojas informuoja dalykų mokytojus apie mokinio pasiekimus (gautus 

įvertinimus) išvykus; išrašas laikomas mokinio asmens byloje; 
52.3. mokytojai įvertinimus perkelia į elektroninį dienyną, pusmečio įvertinimą veda iš 

gydymo įstaigoje ir dalyko pamokose gautų pažymių; 
 52.4. jei mokinys gydymo įstaigoje kai kurių dalykų nesimokė, sudaroma galimybė 

pasirengti ir atsiskaityti mokiniui su mokytoju susitartu laiku, kuris skiriamas atsižvelgiant į 
mokinio prašymą raštu. Atsiskaitymo įvertinimas laikomas pusmečio (metiniu) įvertinimu ir 
fiksuojamas elektroniniame dienyne; 

52.5. gydymosi laikotarpiu mokinio lankomumas elektroniniame dienyne 
nefiksuojamas. 

53. Jei mokinys laikinai išvyksta su tėvais (globėjais, rūpintojais), jo tėvai (globėjai, 
rūpintojai) prieš išvykdami rašo progimnazijos direktoriui motyvuotą prašymą. Elektroniniame 
dienyne fiksuojamas mokinio lankomumas – nebuvo pamokoje („n“), praleistos pamokos laikomos 
pateisintomis prašyme nurodytu laikotarpiu. Mokinys privalo atsiskaityti kontrolinius darbus pagal 
38.1 arba 38.3 punktuose nurodytus reikalavimus. 
 

IV. INDIVIDUALIOS MOKINIŲ PAŽANGOS STEBĖSENA 
 

54. Mokinių individualios pažangos stebėsenos uždaviniai:  
54.1. skatinti mokinių motyvaciją, padėti mokiniui pažinti save, stebėti, apmąstyti ir 

valdyti savo mokymąsi, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, kelti mokymosi tikslus; 
54.2. laiku nustatyti iškylančius ugdymosi sunkumus ir numatyti būdus jiems šalinti; 
54.3. padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir 

spragas, diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus; 
54.4. nustatyti mokyklos darbo sėkmę, poveikį mokinių ugdymosi pasiekimams ir 

pažangai; 
54.5. stiprinti tėvų (globėjų) ir mokyklos bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti 

palankiausias mokiniams ugdymosi sąlygas; 
54.6. mokinių individualios pažangos į(si)vertinimu siekiama ugdyti kritinio mąstymo, 

savivertės gebėjimus. 
55. Kiekvieno mokinio individualią pažangą mokytojas stebi ir fiksuoja pasirinkta 

forma, kartu su mokiniu analizuoja mokymosi rezultatus ir pasiekimų pokyčius, juos aptaria kartu 
su mokinio tėvais (globėjais), kartu priima sprendimus dėl mokymosi pažangos siekimo.  



56. Mokytojai kiekvieną pamoką organizuoja mokinių mokymosi pasiekimų ir 
pažangos įsivertinimą – refleksiją: 
 56.1. mokiniai analizuoja savo mokymąsi, padarytą pažangą, su mokytoju aptaria 
sėkmes ir nesėkmes, planuoja tolesnį mokymąsi;  
 56.2. mokytojai apibendrina informaciją apie mokinio, grupės ar klasės pasiekimus bei 
padarytą pažangą ir pagal poreikį koreguoja ugdymo procesą. 

57. Pradinio ugdymo programos mokinys su mokytojo ir tėvų pagalba pildo 
individualios pažangos įsivertinimo ir savistabos lapą , kuriame įsivertina save numatytam 
laikotarpiui (priedas Nr. 1) 

58. Pagrindinio ugdymo programos mokinys su klasės auklėtojo, mokytojų ir tėvų 
pagalba pildo asmeninės pažangos planą, kuriame išsikelia asmeninio tobulėjimo ir mokymosi 
tikslus numatytam laikotarpiui (priedas Nr. 2) ir įsivertina mokomųjų dalykų pažangą (priedas 
Nr.3). 

59. Klasės auklėtojas ne rečiau kaip kartą per mėnesį peržiūri auklėtinių mokymosi 
rezultatus, lankomumo ataskaitas, pagyrimus/pastabas ar kitus mokinio elgesį ir mokymąsi 
fiksuojančius dokumentus ir su mokiniu aptaria, kaip sekasi siekti asmeninės pažangos, išsikeltų 
tikslų.  

60. Pusmečio pabaigoje mokiniai įsivertina ir su klasės auklėtoju aptaria, kaip pavyko 
pasiekti asmeninės pažangos plane išsikeltų tikslų. Mokinys analizuoja savo pusmečio įvertinimus, 
mokymosi sėkmes ir nesėkmes, įvertina savo mokymosi kokybės pokyčius. 

61. Siekiant stebėti mokinių daromą pažangą ir mokant mokinius įsivertinti, analizuoti 
savo daromą pažangą, ugdytiniai asmeninės pažangos planus, pasiekimų įsivertinimo medžiagą, 
pažangos analizės duomenis, mokomųjų dalykų atsiskaitomuosius darbus ir kitus kokybinius 
kompetencijų įrodymus renka ir kaupia savo pasiekimų aplankuose. 

62. Rekomenduojama mokinio pasiekimų aplanko struktūra:  
62.1. asmeninė informacija – mokinio vardas, pavardė; 
62.2. informacija apie mokymąsi ir asmeninį tobulėjimą, pildoma asmens tobulėjimo 

anketa;  
62.3. informacija apie pasiekimus – diagnostiniai testai, pažangos diagramos, 

informacija ir dokumentai, liudijantys mokinio dalyvavimą, laimėjimus įvairiuose konkursuose, 
projektuose, organizacijų ir savanoriškoje veikloje ir kitus mokiniui svarbius pažangos įrodymus; 

62.4. informacija apie specifinius gebėjimus, interesus – klasės auklėtojų, pagalbos 
mokiniui specialistų parengti klausimynai, testai; 

62.5. socialinės veiklos įrodymai. 
63. Mokslo metų viduryje klasių auklėtojai kartu su direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

pagalbos mokiniui specialistais atlieka tarpinę mokinių mokymosi pasiekimų analizę, didesnį 
dėmesį skirdami problemų ir pokyčių aptarimui. 

64. Ne rečiau kaip du kartus per mokslo metus organizuojami pagrindinio ugdymo 
programos mokinių individualios pažangos aptarimai, kuriuose dalyvauja klasių auklėtojai, dalykų 
mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, administracija. Remiantis mokinių individualios 
pažangos aptarimų rezultatais, mokiniams numatomos individualios pagalbos kryptys. 

65. Mokslo metų pabaigoje klasių auklėtojai su mokiniais aptaria individualią pažangą 
per mokslo metus, padeda numatyti tolimesnius asmenybės ugdymo (si) uždavinius. 

66. Metodinėse grupėse mokytojai analizuoja Nacionalinio mokinių pasiekimų 
patikrinimo rezultatus, I ir II pusmečio, metinio mokinių mokymosi pasiekimus, priima sprendimus 
dėl mokymo metodų ir strategijų, mokymosi užduočių, šaltinių tinkamumo, išteklių panaudojimo 
veiksmingumo, ugdymo tikslų realumo.  
 

V. SUPAŽINDINIMAS SU VERTINIMU IR ĮVERTINIMU, INFORMAVIMAS 
 

67. Supažindinimas su vertinimu: 



67.1. rugsėjo mėnesį per pirmąją savo dalyko pamoką kiekvienas mokytojas 
supažindina mokinius su individualia dalyko vertinimo sistema. Aptaria mokinių mokymosi 
pasiekimų informacijos kaupimo ir jos fiksavimo būdus, vertinimo kriterijus, metodus ir formas;  

67.2. individualią dalyko vertinimo sistemą mokytojai patalpina mokiniams 
prieinamose vietose: stenduose, tam skirtuose aplankuose ir kt.; 

67.3. su mokyklos mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo bei 
individualios pažangos stebėsenos tvarkos aprašu tėvai (globėjai) supažindinami tėvų 
susirinkimuose ir progimnazijos internetiniame puslapyje, su dalykų individualiomis vertinimo 
sistemomis mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami individualiai arba klasių tėvų 
susirinkimuose. 

68. Supažindinimas su įvertinimu: 
68.1. mokymosi pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne.  Tėvai (globėjai, 

rūpintojai), neturintys galimybių naudotis elektroniniu dienynu, informuojami apie vaiko mokymąsi 
ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį ir pasibaigus pusmečiams, mokinių sąsiuviniuose ir kt.; 

68.2. atsiradus mokymosi sunkumams, tėvai (globėjai, rūpintojai) apie mokymosi 
pasiekimus informuojami įvairiais būdais: skambinant, individualiai kalbantis, rašant laiškus; 

68.3. tėvai (globėjai, rūpintojai) apie mokymosi rezultatus informuojami, akcentuojant 
vaiko ugdymo(si) teigiamus poslinkius, sėkmę, drauge nusakant mokymosi spragas  ir galimus 
sunkumų įveikimo būdus; 

68.4. mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) pageidaujant, gali būti peržiūrėti 
gauti pasiekimų įvertinimai: 

68.4.1. mokinys, abejojantis savo žinių, pasiekimų įvertinimo objektyvumu, kreipiasi į 
dalyko mokytoją, prašydamas pagrįsti jo žinių, pasiekimų įvertinimą;  

68.4.2. mokytojas argumentuotai paaiškina mokiniui ir/ar tėvams (globėjams, 
rūpintojams) savo įvertinimo pagrįstumą;  

68.4.3. mokinys ir/ar jo tėvai (globėjai, rūpintojai) negavę iš mokytojo išsamaus 
atsakymo, pasitarę su klasės auklėtoju, raštu kreipiasi į dėstomo dalyko kuruojantį progimnazijos 
vadovą; 

68.4.4. vadovas, gavęs mokinio arba jo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą, sudaro trišalę 
komisiją iš dalyko mokytojo, paties mokinio arba vieno iš jo tėvų ( globėjų, rūpintojų), pats 
vadovaudamas šiai komisijai, ištiria mokinio prašyme nurodytas aplinkybes;  

68.4.5. tyrimo rezultatai įforminami laisvos formos aktu. Aktas su komisijos išvadomis 
perduodamas progimnazijos direktoriui;  

68.4.6. direktorius, susipažinęs su komisijos išvadomis, priima galutinį sprendimą. Apie 
priimtą sprendimą informuojamas mokinys, jo tėvai (globėjai, rūpintojai), klasės auklėtojas ir 
dalyko mokytojas;  

68.4.7. nesutikę su mokyklos direktoriaus priimtu sprendimu, mokinio tėvai (globėjai, 
rūpintojai) gali raštu kreiptis į mokyklos steigėją. 

69. Klasės auklėtojas per tris dienas informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) 
apie mokiniui skirtus papildomus darbus, trukmę, atsiskaitymo tvarką. 

 
 

VI. UGDYMO PROCESO VERTINIMAS IR KOREGAVIMAS 
 

70. Mokytojai ir progimnazijos vadovai mokytojų taryboje analizuoja pusmečių, 
metinius, Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl ugdymo 
turinio, mokymo metodų ir strategijų, mokymosi užduočių koregavimo, šaltinių tinkamumo, 
išteklių panaudojimo veiksmingumo, ugdymo tikslų realumo. 

71. Pagrindinis orientyras, vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus, yra Bendrosios ir 
PUPP programos, Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas, nacionalinių tyrimų rezultatai. 
Programos yra pritaikomos pagal mokinių išgales ir gebėjimus, atitinkamai individualizuojamos ir 
vertinamos. 



 
VII. VERTINIMAS BAIGUS PROGRAMĄ AR JOS DALĮ 

 
72. Mokymosi rezultatams apibendrinti taikomas apibendrinamasis vertinimas 

(pažymys, įskaita arba pasiekimų lygio nurodymas).  
73. Priešmokykliniame ugdyme vaikų pažanga vertinama nuolat. Įgyvendinus 

priešmokyklinio ugdymo programą, atliekamas vaikų galutinis pasiekimų vertinimas. Pažanga 
aptariama su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir parengiama rekomendacija pirmos klasės 
mokytojui. 

74. Pradiniame ugdyme mokinių pasiekimai vertinami lygiais: aukštesnysis, 
pagrindinis, patenkinamas, nepatenkinamas. 

75. Mokiniui, atleistam pagal gydytojo rekomendaciją (antrame pusmetyje arba visus 
mokslo metus) nuo kūno kultūros ar kitų mokymosi dalykų, pusmečio ar metinių pažymių 
stulpelyje rašoma „atl.“. Jeigu vienas pusmečio įvertinimas yra pažymys, o kitas „atleista“, 
metinis vedamas pagal paskutinį pusmečio įvertinimą. 

76. Pagrindinio ugdymo programos pusmečių ir metiniai įvertinimai pasiekimų 
apskaitos dokumentuose fiksuojami pažymiais dešimties balų sistema, rašoma „įskaityta“, 
„neįskaityta“. Dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas įrašu „neįskaityta“ tuo atveju, kai I ir II 
pusmečio įvertinimai yra neįskaityta. 

77. Pusmečių ir metiniai įvertinimai turi būti išvedami ne vėliau kaip paskutinę 
pusmečio ar mokslo metų dieną. 

78. Pagrindinio ugdymo dalyko metinis pažymys vedamas iš I ir II pusmečių pažymių, 
skaičiuojant jų aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisykles (pvz., I pusmečio pažymys – 
7, II pusmečio – 6, tai dalyko metinis įvertinimas – 7). 

79. Jei mokinys turi dalykų nepatenkinamus metinius įvertinimus, Mokytojų tarybos 
posėdyje svarstoma, ar jam skirti papildomą darbą, ar kelti į aukštesnę klasę, ar palikti kartoti 
kurso. 

80. Sprendimą dėl papildomo darbo skyrimo, kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo 
kartoti ugdymo programą, atsižvelgęs į mokytojo ir Mokytojų tarybos siūlymą, įsakymu 
priima progimnazijos direktorius. 

81. Klasės auklėtojas po progimnazijos direktoriaus sprendimo per tris dienas 
informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) dėl papildomo darbo skyrimo, kėlimo į aukštesnę 
klasę ar palikimo kartoti kursą. 

82. Mokinio, besimokančio pagal pagrindinio ugdymo programą, papildomo darbo 
(užduočių, suteikiančių mokiniui galimybę parodyti žinias, gebėjimus ir gauti patenkinamą 
dalyko metinį įvertinimą) apskaita elektroniniame dienyne fiksuojama taip, kaip ir dalyko 
pamokų apskaita: jei mokytojas mokinį konsultavo, įrašomas konsultacijų turinys; jei 
mokinys mokėsi savarankiškai, be mokytojo pagalbos (konsultacijų) ir nurodytą dieną 
atsiskaitė už papildomą darbą, dienyne įrašoma atitinkama informacija. Įrašytas papildomo 
darbo įvertinimas laikomas metiniu įvertinimu. 

83. Pagrindinio ugdymo programos mokinių pusmečių įvertinimas vedamas iš tokio 
pažymių kiekio: 
83.1. 1.  savaitinė pamoka – ne mažiau kaip 3 pažymiai;  
83.2. 2.  savaitinės pamokos – ne mažiau kaip 3 pažymiai; 
83.3. 3.  savaitinės pamokos – ne mažiau kaip 4 pažymiai; 
83.4. 4.  savaitinės pamokos – ne mažiau kaip 5 pažymiai; 
83.5. 5.  savaitinės pamokos – ne mažiau kaip 6 pažymiai. 
84. Mokinių kėlimą į aukštesnę klasę, perėjimą prie aukštesnio lygmens ugdymo 

programos, ugdymo programos kartojimą, baigimą reglamentuoja LR Švietimo ir mokslo 
ministro įsakymu patvirtintas Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas 
tvarkos aprašas (aktuali redakcija). 

 



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

 
85. Pradinio ugdymo specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal 

individualizuotą Bendrąją ugdymo programą padaryta arba nepadaryta asmeninė pažanga 
fiksuojama įrašant „p.p.“ (padarė pažangą) arba „n.p“ (nepadarė pažangos). 

86. Pagrindinio ugdymo specialiųjų poreikių turinčių mokinių, kurie mokosi pagal 
individualizuotą Bendrojo ugdymo programą, mokymosi pažanga ir pasiekimai vertinami 
pažymiais pagal šioje programoje numatytus pasiekimus, atsižvelgiant į jo asmeninę daromą 
pažangą.  

87. Mokinių, kurie mokosi pagal pritaikytą Bendrojo ugdymo programą, mokymosi 
pažanga ir pasiekimai vertinami pagal šioje programoje numatytus patenkinamo lygio pasiekimus. 
Vertinimo kriterijai aptariami su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą 
teikiančiais specialistais. 

88. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal Bendrąją programą, 
mokymosi pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis Bendrosiomis programomis. 

89. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymosi rezultatai pusmečių pabaigoje aptariami 
bendrame Vaiko gerovės komisijos ir metodinių grupių  susirinkime, sprendžiama dėl tolesnio 
mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių,  mokymosi galimybių. 

 
 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

90. Su aprašu klasių auklėtojai mokslo metų pradžioje (arba mokiniui atvykus mokytis) 
supažindina mokinius. 

91. Su aprašu klasės auklėtojas mokslo metų pradžioje per pirmąjį tėvų susirinkimą 
supažindina tėvus. 

92. Aprašu vadovaujasi visi mokytojai. 
93. Aprašas skelbiamas progimnazijos internetinėje svetainėje. 
94. Aprašas pagal poreikį gali būti koreguojamas ir tobulinamas. 
95. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo stebėseną ir priežiūrą vykdo 

progimnazijos  direktorius ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui. 
 
 

__________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, 
fiksavimo ir vertinimo tvarkos aprašo 
priedas Nr.1 

 
 
 

ALYTAUS LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJOS 
INDIVIDUALIOS PAŽANGOS ĮSIVERTINIMO, SAVISTABOS LAPAS 

202__  - 202__   m. m. 
    1-4 kl. mokinio (ės) ____________________________________________ 
Spalvų reikšmės: 
Raudona – niekada 
Geltona -  kartais 
Žalia – visada 
E
il. 
N
r. 

Teiginys 

Laikotarpis (mėnesiai) 
09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

1. Įdėmiai klausausi, aktyviai 
dalyvauju pamokose. 

          

2. Visada ir laiku atlieku man 
paskirtas užduotis. 

          

3. Esu drausmingas (-a), 
netrukdau kitiems mokytis ir 
dirbti. 

          

4. Turiu visas reikalingas 
priemones 

          

5.  Ieškau pagalbos, jei nesiseka 
atlikti užduoties. 

          

6. Esu tolerantiškas(-a),moku 
išklausyti, ką sako kiti. 

          

7. Mokykloje jaučiuosi saugiai ir 
gerai. 

          

Metinis įvertinimas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Susipažinau: .................................................. 
                    tėvų parašas, vardas, pavardė 
 
 
 



Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, 
fiksavimo ir vertinimo tvarkos aprašo 
priedas Nr.2 
 

 
ALYTAUS LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJA 

 
… KL. MOKINIO (-ĖS) PAŽANGOS ĮSIVERTINIMO LAPAS 

20…-20… m. m. 
     
0 – niekada, 1 –retai,  2 – dažnai, 3 – labai dažnai 

Mokymosi, asmeninio tobulėjimo tikslai. 
 

Kaip sieksiu tikslų. 
 

Nuostatos, gebėjimai, pastangos Mėnuo 
09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

1. Suprantu, kodėl svarbu mokytis, kaip 
tai siejasi su mano ateitimi. 

          

2.  Esu patenkintas(a) savo mokymosi 
rezultatais. 

          

3.  Pamokose stropiai dirbu, netrukdau 
kitiems. 

          

4. Turiu pamokai reikalingas mokymosi 
priemones. 

          

5. Dėviu uniformą.           
6. Laiku ir stropiai atlieku visus namų 

darbus. 
          

7. Nevėluoju į pamokas, nepraleidžiu jų 
be pateisinamos priežasties. 

          

8. Jaučiuosi saugi(us) klasėje, 
mokykloje, palaikau draugiškus 
santykius su mokiniais, mokytojais. 

          

9. Turiu idėjų klasėje ir imuosi 
iniciatyvos joms įgyvendinti, aktyviai 
dalyvauju popamokinėje veikloje. 

          

10. Per pertraukas ir po pamokų elgiuosi 
drausmingai, laikausi tvarkos 

          

Išvados:                                                                                                                                                                                                                                                  
Man pavyko/nepavyko pasiekti tikslų, nes.............................................. 
................................................................................................................................................ 
                                                                                                                       
Mokinys 

 

 (vardas,pavardė,parašas) 
                                                                                                                       
Klasės vadovas 

 

 (vardas,pavardė, parašas) 
                                                                                                                        
Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

 

 (vardas,pavardė, parašas) 
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