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Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo   

mokyklos direktoriaus 2018 m. lapkričio 21 d. 

įsakymu Nr. V-105 

 

AKMENĖS R. DABIKINĖS VLADIMIRO ZUBOVO MOKYKLOS MOKINIŲ PASIEKIMŲ 

IR PAŽANGOS VERTINIMO, FIKSAVIMO IR INFORMAVIMO  TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS  

 BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, fiksavimo ir informavimo tvarkos aprašas 

(toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Pradinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo 

rekomendacijomis specialiųjų poreikių mokinių kalbiniam, matematiniam ir socialiniam bei 

gamtamoksliniam ugdymui; pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo 

rekomendacijomis specialiųjų poreikių žemų ir labai žemų intelektinių gebėjimų ir nežymaus 

sutrikusio intelekto mokinių ugdymui; pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų 

pritaikymo rekomendacijomis specialiųjų poreikių mokinių, turinčių vidutinį, žymų ir labai žymų 

intelekto sutrikimą, ugdymui ir Moksleivių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 ir 

UPC parengtomis Pradinių klasių mokinių pasiekimo ir pažangos vertinimo metodinėmis 

rekomendacijomis.  

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 SKYRIUS  

 VERTINIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Pasiekimų vertinimo tikslas – padėti mokiniui ugdytis, pateikiant informaciją apie jo 

pasiekimus ir pažangą, mokant jį vertinti ir įsivertinti, kelti motyvaciją.  

4. Pasiekimų vertinimo uždaviniai – padėti mokiniui suprasti ugdymosi stipriąsias ir 

silpnąsias puses, siekti įsivertinti savo pasiekimų rezultatus, padėti mokytojui įžvelgti mokinio 

ugdymosi galimybes, nustatyti spragas, diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo 

turinį ir metodus bei suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) kokybišką informaciją apie vaiko 

ugdymąsi.   

 

III SKYRIUS 

 MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO PRINCIPAI IR METODIKA 

 

5. Vertinimo principai: 

5.1. humaniškumas – pripažįstamas kiekvieno mokinio individualumas, asmens vertinimas, 

tikima geriausiais mokinio pradais, jo galiomis įveikti sunkumus; 

5.2. objektyvumas – vertinimas atspindi realų mokinio žinių lygį, gebėjimą jas suvokti ir 

taikyti praktikoje;  

5.3. tikslingumas – vertinimu siekiama mokiniui padėti suvokti savo mokymosi rezultatus, 

lygį bei mokymosi spragas, ugdyti atsakomybės jausmą, žadinti pasitikėjimą savo jėgomis, skatinti 

norą mokytis;   

5.4. įvairiapusiškumas – taikomi įvairūs vertinimo metodai (apklausa raštu ir žodžiu, testai ir 

t. t.) ir būdai (norminis ir kaupiamasis);  

5.5. sistemingumas – mokiniai skatinami mokytis sistemingai, didėja jų atsakomybės 

jausmas, matoma, kaip mokiniai mokėsi pusmečio ar mokslo metų eigoje, nuolat informuojami tėvai 

(globėjai, rūpintojai) apie vaikų pasiekimus;  
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5.6. pozityvumas – vertinama tai, ką mokiniai žino ir gali, o ne tai, ko jie nežino ar negali;  

5.7. konstruktyvumas – mokytojai vertinimą planuoja sistemingai ir nuosekliai. Vertinama  

tai, ką mokiniai jau išmoko, nurodomos spragos ir padedama jas ištaisyti.  

6. Vertinama individuali mokinio pažanga: mokinio pasiekimus lyginant su ankstesniais, 

atsižvelgiant į mokinio gebėjimus ir galias (ideografinis vertinimas). 

7. Pasiekimų vertinimas yra planuojamas kartu su ugdymo procesu, siejant jį su ugdymosi 

tikslais, atsižvelgiant į mokinio patirtį ir gebėjimus.  

8. Vertinimo metodus ir kriterijus mokytojai aptaria su kitais mokytojais, logopedu, 

mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais). 

9. Rekomenduojami įrašai el. dienyne:  

9.1. jei 1 savaitinė pamoka – ne mažiau kaip 1 įvertinimo fiksavimas per mėnesį mokiniui;  

9.2. jei 2 savaitinės pamokos – ne mažiau kaip 2 įvertinimo fiksavimas per mėnesį mokiniui;   

9.3. jei 4-5 savaitinės pamokos – ne mažiau kaip 5 įvertinimo fiksavimas per mėnesį 

mokiniui;  

9.4. jei 7-8 savaitinės pamokos – ne mažiau kaip 6 įvertinimo fiksavimas per mėnesį 

mokiniui. 

10. Pasiekimai vertinami ugdymo procese mokant ir mokantis (formuojamasis ir 

diagnostinis vertinimas), baigus trimestrus ir pradinio ugdymo programą (apibendrinamasis 

vertinimas).  

11. Formuojamasis vertinimas nesiejamas su pažymiu, tai nuolatinis mokinio vertinimas 

stebint jo darbą, individualiai aptariant daromą pažangą. Didžioji dalis (apie 90%) vertinimo 

informacijos vaikams pateikiama žodžiu. 

12. Diagnostinis vertinimas taikomas baigus temą, siekiant išsiaiškinti mokinio pasiekimus 

ir padarytą pažangą, kad būtų galima numatyti tolesnio mokymosi galimybes, suteikti pagalbą 

įveikiant sunkumus. 

13. Apibendrinamasis vertinimas taikomas baigus programą. Jo rezultatai formaliai 

patvirtina mokinio pasiekimus programos pabaigoje.   

 

IV SKYRIUS  

 MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO MODELIS 

 

14. Mokinių pasiekimai fiksuojami el. dienyne pusmečiais (trimestrais).  

15. 1-4 specialiųjų klasių mokinių pasiekimų pažanga fiksuojama el. dienyne, įrašant 

mokinio pasiektą mokymosi lygį: 

15.1. A – aukštesnysis; 

15.2. PG – pagrindinis; 

15.3. PT – patenkinamas. 

16. Baigus pradinio ugdymo programą, rengiamas Pradinio ugdymo programos baigimo 

pasiekimų ir vertinimų aprašas.  

17. Vertinimas baigus pusmečio (trimestro) ir mokslo metų programą pradinių specialiųjų, 

lavinamųjų klasių mokinių pažanga pusmečio (trimestro) ar metų pabaigoje fiksuojama taip: „pp“ – 

padarė pažangą, „np“ – nepadarė pažangos.  

18. 5-10 specialiosiose klasėse visų dalykų pasiekimai, išskyrus dorinį ir ekonomiką, 

vertinami taikant 10 balų vertinimo skalę.  

19. Dorinio ugdymo, ekonomikos, žmogaus saugos mokymosi pasiekimus vertinti taip: 

„įsk.“ – įskaityta, „neįsk.“ – neįskaityta.  

20. Mokiniai mokosi pagal mokytojų parengtas individualizuotas ugdymo programas. Jos 

sudaromos metams.  

21. Lavinamųjų ir socialinių įgūdžių ugdymo klasėse mokinių (su vidutiniu, žymiu ir labai 

žymiu intelekto sutrikimu) pažanga ir ugdymo vertinimas ideografinis, pusmečių (trimestrų) 

pabaigoje nurodoma padaryta arba nepadaryta pažanga: „pp“ – padarė pažangą, „np“ – nepadarė 

pažangos.  

22. Socialinių įgūdžių ugdymo klasėje mokinių (su nežymiu intelekto sutrikimu) pažanga ir 

ugdymo pasiekimai vertinami pagal 10 vertinimo skalę, atsižvelgiant į individualų mokinių gebėjimų 

lygį.  
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23. Už el. dienyno tvarkymą atsakingi klasių vadovai. Jų darbą per pusmetį kartą patikrina 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui.   

 

 

V SKYRIUS  

 INFORMACIJOS APIE MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMUS IR PAŽANGĄ 

FIKSAVIMAS 

 

24. Mokykloje naudojamos informacijos fiksavimo priemonės: elektroninis dienynas, 

ugdymo suvestinės, mokytojo aplankai, mokinių pasiekimų aprašai, mokinių darbų aplankai, kurie 

mokslo metų pabaigoje atiduodami mokiniams.    

25. Neformaliojo ugdymo vertinimas:  

25.1. vykdomas pusmečiais (trimestrais);  

25.2. būrelius lankančių mokinių  - būrelių ataskaitoje. Pildo būrelio vadovas;  

25.3. bendrabutyje gyvenančių vaikų – auklėtojo ataskaitoje. Pildo grupės auklėtojas.  

  

 

VI SKYRIUS  

 TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMAS APIE MOKINIO 

MOKYMOSI SĖKMĘ 

 

26. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) gauna informaciją apie vaiko pasiekimus šiais 

būdais: 

26.1. prisijungus prie el. dienyno; 

26.2. dalyvaudami Atvirų durų dienose, susitikdami ir konsultuodamiesi su jų vaikus 

ugdančiais mokytojais ir auklėtojais, skambinant telefonu, pateikiant pasiekimų suvestines; 

26.3. lankydamiesi klasių vadovų organizuojamuose tėvų (globėjų, rūpintojų) 

susirinkimuose, kurie vyksta ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Pirmame susirinkime tėvai 

supažindinami su mokykloje taikoma mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo metodika; 

26.4. dalyvaudami visuotiniuose tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimuose, kuriuos 

organizuoja mokyklos vadovai ir mokyklos tėvų taryba; 

26.5. individualiai bendraudami su klasės vadovu, kitais mokytojais, logopedu, psichologu, 

socialiniu pedagogu, grupės auklėtoju;  

26.6. informacija telefonu, raštu.  

 

 

VII SKYRIUS  

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

27. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo metodika, esant reikalui, gali būti tobulinama.  

28. Mokinių pažanga ir pasiekimai aptariami mokytojų tarybos posėdžiuose, VGK 

posėdžiuose, metodinių grupių pasitarimuose.  

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

gerosios patirties sklaida, susiję su vertinimo sistemos tobulinimu.  

_______________________________ 

 

 

 

PRITARTA  

Mokyklos tarybos 2018 m. lapkričio 20 d. 

posėdžio protokoliniu nutarimu  

protokolo Nr. T-4 

 

 


