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PATVIRTINTA 

Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos direktoriaus 

2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-..../19 

 

 

RADVILIŠKIO VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJA 

 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO IR ĮSIVERTINIMO  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo 

ir įsivertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokinių mokymosi pasiekimų 

vertinimą ir įsivertinimą bei daromą pažangą, atsiskaitomųjų  darbų planavimą, tėvų (globėjų) 

informavimą apie mokinių mokymosi sėkmingumą.  

2. Sudarant  Aprašą  vadovautasi:  

2.1. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu 2015 m. 

gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1309 „Dėl 

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“; 

2.2. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl 

pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“; 

2.3. Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos 

patvirtinimo“; 

2.4. 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendruoju 

ugdymo planu, patvirtintu  Lietuvos Respublikos švietimo, sporto ir mokslo ministro 2019 m. 

balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo 

programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“; 

2.5. 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais  Lietuvos Respublikos švietimo, sporto ir mokslo 

ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“; 

2.6. Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 

„Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

2.7. Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos (toliau – Progimnazijos) susitarimais, 

priimtais 2019-2020 mokslo metų ugdymo plane, patvirtintame Progimnazijos direktoriaus 2019 m. 

rugpjūčio 30 įsakymu Nr. V-246/19 „Dėl Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos 2019-2020 

mokslo metų ugdymo plano patvirtinimo“. 

3. Apraše vartojamos sąvokos: 

3.1. ugdymo(si) rezultatai – palaipsniui įgyjamos dvasinę, intelektinę ir fizinę asmens 

brandą rodančios kompetencijos, apimančios žinias, supratimą, gebėjimus ir nuostatas; 

3.2. ugdymasis – dvasinių, intelektinių, fizinių asmens galių auginimasis bendraujant ir 

mokantis; 

3.3. mokymas – mokinio ir mokytojo sąveika, aplinkybės, skatinančios mokinį kurti savo 

žinojimą bei patirtį, aktyviai ieškoti ir autentiškai perprasti informaciją, patirti pažangą, siekiant 

atrasti asmeninę prasmę; 

3.4. mokymasis – aktyvus supratimo, reikšmių, patirčių ir prasmių konstravimo procesas, 

jau įgytų ir naujų žinių bei patirties siejimas, aiškiai suvokiant mokymosi tikslą ir į jį orientuojantis, 

planuojant, veikiant, vertinant ir reflektuojant mokymo(si) procesą, pažangą ir pasiekimus; 
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3.5. mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas – kriterijais grįstas ugdymosi ir mokymosi 

stebėjimas ir grįžtamasis ryšys, informacijos apie mokymosi procesus ir rezultatus rinkimas ir 

kaupimas, interpretavimas ir naudojimas mokymo ir mokymosi kokybei užtikrinti; 

3.6. 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; 

3.7. įsivertinimas – paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos stebėjimas, 

vertinimas ir apmąstymas, nusimatant tolesnius mokymosi žingsnius; 

3.8. diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo išsiaiškinami mokinio pasiekimai ir tam 

tikru mokymosi metu padaryta pažanga, numatomos tolesnio mokymosi galimybės, pagalba 

sunkumams įveikti; 

3.9. apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas – formaliai patvirtinti mokinio ugdymosi 

rezultatai, baigus programą, kursą, modulį ar kitą mokymosi etapą. 

4. Apraše aptariami vertinimo tikslai ir uždaviniai, nuostatos ir principai, vertinimas  

ugdymo procese ir baigus programą, mokinių individualios pažangos stebėjimas ir fiksavimas, 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas, tėvų (globėjų) 

informavimas. 

 

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI, NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

 

5. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo ir įsivertinimo tikslai: 

5.1. nustatyti mokinių pasiekimų lygį bei pažangą, išsiaiškinti kiekvieno mokinio 

stiprybes, ugdymosi poreikius ir kartu su mokiniu bei jo tėvais (globėjais) priimti sprendimus dėl 

tolimesnio mokymosi žingsnių, mokiniui būtinos pagalbos; 

5.2. palaikyti mokymąsi ir teikti savalaikį atsaką (grįžtamąjį ryšį) mokiniams ir 

mokytojams, gerinant mokymo(si) proceso kokybę; 

5.3. apibendrinti, susumuoti atskiro mokymosi laikotarpio (baigiant trimestrą (pusmetį), 

mokslo metus) ar mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą rezultatus ir 

sertifikuoti; 

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

6. Vertinimo uždaviniai: 

6.1. padėti mokiniui įsivertinti mokymosi pasiekimus ir mokymosi pažangą, išsiaiškinti 

stipriąsias ir silpnąsias puses, pagalbos poreikį; 

6.2. padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti spragas, 

diferencijuoti ir individualizuoti darbą, koreguoti ugdymo(si) turinį; 

6.3. suteikti mokiniams jų poreikius ir galimybes atitinkančią pagalbą; 

6.4. suteikti tėvams (globėjams) informaciją apie mokinio mokymąsi ir pažangą; 

6.5. stiprinti bendruomenės bendradarbiavimą. 

7. Vertinimo nuostatos: 

7.1. vertinimas atitinka mokinių amžiaus tarpsnių psichologinius ypatumus, individualius 

mokinio gebėjimus ir poreikius; 

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

7.3. pagrindinis vertinimo orientyras – Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios 

programos; 

7.4. nelyginami mokinių pasiekimai tarpusavyje. 

8. Vertinimo principai: 

8.1. pozityvumas ir konstruktyvumas; 

8.2. atvirumas ir skaidrumas; 

8.3. objektyvumas ir veiksmingumas; 

8.4. informatyvumas ir aiškumas; 

8.5. sistemingumas. 
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III. PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

9. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą: 

9.1. dažniausiai taikomas formuojamasis vertinimas, atliekamas nuolat ugdymo proceso 

metu, teikiant mokiniui informaciją žodžiu arba parašant trumpą komentarą sąsiuviniuose; 

9.2. vyksta sistemingas diagnostinis vertinimas remiantis mokinių stebėjimu. Užduotys 

įvertinamos remiantis tam tikrais kriterijais – ko buvo tikėtasi ir siekta: 

9.2.1. diagnostinis vertinimas atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo pradžioje arba 

pabaigoje, siekiant diagnozuoti esamą situaciją; 

9.2.2. taikomi įvairūs diagnostinio vertinimo būdai: praktinės, kūrybinės užduotys, 

kontroliniai, projektiniai darbai, testai; 

9.2.3. diagnostinio vertinimo rezultatai fiksuojami elektroniniame dienyne; 

9.2.4. mokinių pasiekimai ir padaryta pažanga vertinami per mėnesį: jei dalykui mokyti 

skiriamos 1-3 pamokos per savaitę, komentaras rašomas ne rečiau nei kartą per mėnesį, jei dalykui 

mokyti skiriamos 4-7 pamokos per savaitę, komentaras rašomas ne rečiau nei 3 kartus per mėnesį; 

9.2.5. su diagnostinio vertinimo rezultatais mokinių tėvai (globėjai) supažindinami tėvų 

susirinkimų, tėvų valandų, individualių pokalbių su mokytojais metu; 

9.3. mokinių nacionalinių pasiekimų patikrinimo rezultatai nefiksuojami el. dienyne; 

9.4. apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas atliekamas pirmojo pusmečio bei mokslo 

metų pabaigoje orientuojantis į Bendrojoje programoje aprašytus pasiekimų lygių požymius. 

IV. 5-8 KLASIŲ MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

10. Dalykų, dalykų modulių ir neformaliojo švietimo vertinimas: 

10.1. mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų vertinimo sistema. Dalykai, kurie 

vertinami pažymiu: lietuvių kalba ir literatūra, užsienio kalbos (anglų, vokiečių, rusų), matematika, 

informacinės technologijos, integralus gamtamokslinis ugdymas, biologija, chemija, fizika, istorija, 

geografija, dailė, muzika, technologijos, fizinis ugdymas; 

10.2. pasiekimai vertinami įskaita dorinio ugdymo (etikos, tikybos), žmogaus saugos 

dalykuose, dalykų moduliuose, už socialinę-pilietinę veiklą. Įskaita vertinami specialiosios 

medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai fizinio ugdymo pamokose; 

10.3. neformaliojo švietimo veikla vertinama formuojamuoju vertinimu; 

10.4. mokytojai taiko įvairias kaupiamojo balo strategijas. 

11. Dalykų ir dalykų modulių vertinimo sistemos, kaupiamojo balo strategijos 

aptariamos ir aprobuojamos metodinių grupių pasitarimuose iki naujų mokslo metų pradžios. 

12. Pirmosios pamokos metu mokiniai supažindinami su dalyko vertinimo sistema bei 

kaupiamojo pažymio sandara ir fiksavimu. 

13. Kaupiamieji pažymiai įrašomi į dienyną ne vėliau kaip prieš 1savaitę iki pusmečio 

pabaigos. 

14. Nesant pateisinamų priežasčių, mokinių pasiekimai per pusmetį vertinami: 

14.1. jei dalykui mokyti skirta 1 pamoka per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 3 

pažymiais; 

14.2. jei dalykui mokyti skirta 2-3 pamokos per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 5 

pažymiais; 

14.3. jei dalykui mokyti skirta 4-5 pamokos per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 6 

pažymiais. 

15. Rugsėjo mėnuo skirtas mokyklos 5 klasių ir naujai atvykusių mokinių adaptacijai. 

Mokiniai nepatenkinamais įvertinimais nevertinami. 

16. Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo formos: 

16.1. kontrolinis darbas; 

16.2. savarankiškas darbas; 

16.3. apklausa raštu; 
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16.4. apklausa žodžiu; 

16.5. kaupiamasis pažymys; 

16.6. testai; 

16.7. kita dalyko mokytojo pasirinkta forma. 

17. Kontrolinio (atsiskaitomojo) darbo skyrimas ir vertinimas: 

17.1. mokiniams per dieną skiriamas vienas kontrolinis (atsiskaitomasis) darbas, už kurį 

pažymys bus rašomas į dienyną; 

17.2. apie kontrolinį (atsiskaitomąjį) darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš 

savaitę, su mokiniais aptariama darbo apimtis, struktūra ir vertinimo kriterijai; 

17.3. mokytojai kontrolinius (atsiskaitomuosius) darbus derina tarpusavyje, juos fiksuoja 

atsiskaitomųjų darbų tvarkaraštyje dienyne; 

17.4. pirmą dieną po mokinių atostogų ar mokinio ligos kontrolinis (atsiskaitomasis) 

darbas nerašomas; 

17.5. mokytojai su kontrolinio (atsiskaitomojo) darbo rezultatais mokinius supažindina ne 

vėliau kaip per 5 darbo dienas, o lietuvių kalbos ir literatūros per 7 darbo dienas, organizuoja 

kontrolinio (atsiskaitomojo) darbo rezultatų aptarimą ir numato tolesnį mokymą(si). Jei reikia, su 

mokiniu individualiai aptaria jo mokymosi sunkumus ir numato tolesnio mokymosi kryptis; 

17.6. mokinys, dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių nedalyvavęs kontroliniame 

(atsiskaitomajame) darbe,  turi  atsiskaityti sutartu su mokytoju  laiku; 

17.7. jeigu mokinys per numatytą laiką neatsiskaitė, jo pasiekimai prilyginami žemiausiam 

10 balų sistemos įvertinimui - „labai blogai“; 

17.8. kontrolinį darbą galima perrašyti vieną kartą; 

17.9. užsienio kalbos kontrolinį darbą galima perrašyti, išskyrus klausymo dalį. 

18. Mokytojai kontrolinius darbus raštu kaupia aplankuose iki ugdymo proceso pabaigos. 

19. Mokinių nacionalinių pasiekimų patikrinimo rezultatai nefiksuojami dienyne ir  

neįskaičiuojami į pusmečių rezultatus. 

20. Apie kitus atsiskaitymus, už kuriuos į dienyną bus rašomi pažymiai, mokiniai turi būti 

informuojami iš anksto. 

21. Rugsėjo mėnesį 5 klasėje rašomi lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos 

diagnostiniai testai, kurių rezultatai į dienyną nerašomi. Gauta informacija remiamasi planuojant 

tolesnį mokymąsi, suteikiant mokymosi pagalbą. 

22. Pažymiai, kuriuos mokinys gavo išvykęs į gydymo įstaigą, jam grįžus surašomi į 

dienyną. 

 

V. MOKINIŲ PASIEKIMŲ FIKSAVIMAS BAIGIANTIS UGDYMO LAIKOTARPIUI 

 

23. Mokymosi rezultatams apibendrinti pirmojo pusmečio ir mokslo metų pabaigoje 

taikomas apibendrinamasis vertinimas: 

23.1. 1-4 klasėse rezultatas fiksuojamas įrašu „patenkinamas“ („pt“), „pagrindinis“ („pg“), 

„aukštesnysis“ („a“), „atleista“ („atl“), „padarė pažangą“ („pp“), „nepadarė pažangos“ („np“). 

Dorinio ugdymo pasiekimai vertinami nurodant padaryta ar nepadaryta pažanga; 

23.2. 5-8 klasėse rašomas pažymys, įskaita arba fiksuojamas įrašas „atleista“. Dalykai, už 

kuriuos pirmajame pusmetyje arba mokslo metų pabaigoje rašomas pažymys arba vertinami įskaita, 

nurodyti Aprašo 10.1 ir 10.2 p. 

24. Jei iš kūno kultūros dalyko mokinys neatliko numatytu laiku vertinimo užduočių dėl 

svarbių, mokyklos vadovo pateisintų priežasčių (pavyzdžiui, ligos), ugdymo laikotarpio pabaigoje 

fiksuojamas įrašas „atleista“.  

25. Jei mokinys be pateisinamos priežasties praleido 50 proc. pamokų, jo įvertinimas 

pusmetyje negali būti teigiamas, jei mokinys neatsiskaitė už praleistą  medžiagą. Mokinys turi teisę 

atsiskaityti sutartu su mokytoju laiku. 
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26. Mokiniai, lankantys neformaliojo švietimo įstaigas (muzikos, dailės mokyklas, šokių 

studijas, sporto klubus ir pan.), tėvų (globėjų) prašymu gali būti atleisti nuo privalomų muzikos, 

dailės, fizinio ugdymo pamokų lankymo, tačiau privalo kiekvieną pusmetį atsiskaityti:  

26.1. mokinys, suderinęs su klasės ir/ar muzikos dalyko mokytoju, pasirenka darbą jį 

dominančia dalyko programos tema ir pristato klasei per pamoką bei atsako į pateiktus klausimus; 

26.2.  iš fizinio ugdymo dalyko mokiniai atlieka fizinio pasirengimo testus. 

27. 5-8 klasėse pusmečių ir metinis pažymys vedamas atsižvelgiant į daromą mokinio 

pažangą: 

27.1. fiksuojant dalyko įvertinimą įrašais „įsk“ arba „neįsk“, atsižvelgiama į tai, kokių 

įrašų per ugdymo laikotarpį yra daugiau; 

27.2. rezultatas  išvedamas  iš turimų pusmečio pažymių, skaičiuojant jų aritmetinį vidurkį 

ir taikant apvalinimo taisyklę (jei 4,5=5).  

27.3. Jei pasibaigus ugdymo procesui buvo skirtas papildomas darbas, papildomo darbo 

įvertinimas laikomas metiniu. 

28. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui, vadovaudamosi klasės vadovų pateiktomis klasės 

mokinių mokymosi rezultatų ataskaitomis, rengia mokinių pirmojo pusmečio bei mokslo metų 

mokymosi analizę, kurią pristato mokytojų tarybos posėdžiuose. 

29. Kiti mokinių pasiekimų atvejai fiksuojami vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi 

pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu. 

 

VI. MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMAS IR VERTINIMAS 

 

30. Mokinio individualios pažangos vertinimas – tai dabartinių mokinio pasiekimų 

palyginimas su ankstesniaisiais ir daromos pažangos stebėjimas  bei vertinimas. Pažanga padaryta, 

jei, pasikeitus ugdymo turiniui, įvertinimas lieka tas pats arba yra aukštesnis. 

31. Pamokoje mokinio pažanga matuojama vertinant  pamokos uždavinio rezultato 

atitikimą kriterijams. Mokinys pažangą padarė, jei įvykdė pamokos uždavinį. Klasės mokiniai 

pažangą padarė, jei pamokos uždavinį (vertinamą pagal kriterijus) įvykdė 80 proc. ir daugiau  

mokinių. 

32. Prioritetas teikiamas mokymąsi palaikančiam vertinimui – vertinami mokinio 

individualūs pasiekimai ir pažanga, nelyginama su kitų mokinių pasiekimais. 

33. Pradinių klasių mokinių individualios pažangos stebėjimas ir vertinimas: 

33.1. pirmoje klasėje mokantis mokytojas susipažįsta su priešmokyklinio ugdymo 

pedagogo parengtomis rekomendacijomis apie vaiko pasiekimus ir individualią pažangą ir užtikrina 

ugdymosi tęstinumą; 

33.2. baigus pradinio ugdymo programą rengiamas pradinio ugdymo programos baigimo 

pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas; 

33.3. pažangos ir pasiekimų lūkesčių stebėsenai naudojami vertinimas spalvomis, 

komentarai, mokiniai kartu su mokytojais ir tėvais (globėjais) pildo asmeninės pažangos ir 

pasiekimų vertinimo knygeles (1 priedas). Knygelės įteikiamos 1-os klasės mokiniams ir pildomos 

iki 4-os klasės. 

34. 5-8 klasės mokinių individualios pažangos stebėjimas ir vertinimas: 

34.1. mokytojai paskutinę pusmečių pamoką organizuoja mokinio mokymosi pasiekimų ir 

pažangos įsivertinimą, kartu su mokiniu planuoja tolimesnį mokymąsi; 

34.2. mokytojai apibendrina informaciją apie mokinio, klasės ar grupės pasiekimus bei 

padarytą pažangą, juos analizuoja ir, jei reikia, koreguoja ugdymo procesą; 

34.3. pažangos ir pasiekimų lūkesčių stebėsenai naudojami komentarai, mokiniai kartu su 

mokytojais ir tėvais (globėjais) pildomo asmeninės pažangos ir pasiekimų vertinimo knygeles (2 

priedas). Knygelės įteikiamos 5-os klasės mokiniams ir pildomos iki 8-os klasės. 

35. Vaiko gerovės komisija, esant reikalui, organizuoja mokinių, nedarančių pažangos,  

mokymosi pasiekimų ir pažangos aptarimą ir numato pagalbą. 
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36. Jei pažangos nėra arba ji neatitinka mokinių galimybių, poreikių, klasių vadovų, 

dalykų mokytojų, administracijos pasitarime svarstomas klausimas dėl  ugdymo kokybės  gerinimo: 

mokiniams siūlomos dalykų laikinosios  grupės darbui  su mokymosi sunkumų turinčiais mokiniais, 

dalykų konsultacijos ir moduliai, pagalbos specialistų konsultacijos, kt. 

 

VII. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, PASIEKIMŲ IR 

PAŽANGOS VERTINIMAS  

 

37. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (besimokančių pagal pritaikytas ar 

individualizuotas programas) pasiekimų ir pažangos vertinimas vykdomas atsižvelgiant į 

Pedagoginės psichologinės tarnybos išvadas bei susitarimus, priimtus Mokyklos vaiko gerovės 

komisijos posėdyje iki mokslo metų pradžios. 

38. Mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, vertina dalykų mokytojai pamokų 

metu bei specialusis pedagogas ir logopedas pratybų metu. 

39. Vertinimo objektai specialiojo pedagogo pratybose: 

39.1. mokinių žinių ir gebėjimų realus pasiekimų lygis; 

39.2. daroma pažanga; 

39.3. pastangos; 

39.4. pažintinių procesų (mąstymo, atminties, dėmesio, erdvės ir regimojo suvokimo, 

savikontrolės, verbalinių gebėjimų) dinamika. 

40. Vertinimo objektai logopedo pratybose:  

40.1. garsų tarimas; 

40.2. kalbinė analizė ir sintezė; 

40.3. foneminis suvokimas; 

40.4. žodynas;  

40.5. kalbos gramatinė plėtotė; 

40.6. rišlioji kalba; 

40.7. pastangos. 

41. Specialiojo pedagogo ir logopedo pratybose taikomas formuojamasis ir 

apibendrinamasis vertinimas: 

41.1. formuojamasis vertinimas – komentarai žodžiu, pagyrimai, paskatinimai, pritarimai, 

pastabos); 

41.2. apibendrinamasis vertinimas atliekamas pusmečio, metų pabaigoje. Raštu  

įvertinama matematikos, lietuvių kalbos padaryta  pažanga, specialiojo pedagogo dienyne įrašant 

mokinio pažangą „pp“ (padarė pažangą) arba „np“ (nepadarė pažangos). Logopedas raštu  įvertina 

mokinių kalbinių įgūdžių pažangą įrašais „sutrikimas pašalintas“ (jei visi  vertinimo objektai, 

išvardinti Aprašo 40 p., pasiekti), „sutrikimas iš dalies pašalintas“(jei bent vienas vertinimo 

objektas, išvardintas Aprašo 40 p., pasiektas), „sutrikimas nepašalintas“ (jei nei vienas vertinimo 

objektas, išvardintas Aprašo 40 p., nepasiektas). 

42. Specialusis pedagogas ir  logopedas pagal poreikį konsultuoja tėvus (globėjus), 

pradinių klasių ir dalykų mokytojus, teikia jiems informaciją apie mokinių padarytą pažangą 

specialiųjų pratybų metu. 

 

VIII. TĖVŲ (GLOBĖJŲ) INFORMAVIMAS 

 

43. Mokinių mokymosi pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne bei asmeninės 

pažangos ir pasiekimų knygelėse. 

44. Klasių vadovai per 5 pirmąsias einamojo mėnesio darbo dienas tėvams (globėjams), 

neturintiems galimybių prisijungti prie elektroninio dienyno, atspausdina mokinio praėjusio 

mėnesio lankomumo ir pasiekimų ataskaitą. 



7 
 

45. Klasių vadovai organizuoja teminius tėvų susirinkimus ne rečiau kaip du kartus per 

metus, pirmojo susirinkimo metu tėvai (globėjai) supažindinami su mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo esminėmis nuostatomis, lankomumo apskaita. 

46. Esant poreikiui tėvai (globėjai) turi galimybę susitikti su Progimnazijos 

administracija, konsultuotis su jų vaikus mokančiais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais. 

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

47. Pagal poreikį (pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimą, mokyklos susitarimams, ugdymo proceso organizavimo tvarkai ir kt.), Aprašas 

gali būti tikslinamas arba parengiamas nauja redakcija. 

48. Su Aprašo pakeitimais supažindinama Progimnazijos bendruomenė, mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo nuostatos įkeliamos į Progimnazijos elektroninį puslapį. 

 

______________________________ 
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