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KUPISKIO R. ALIZAVOS PAGRINDINES MOKYKLOS

MOKINIU PAZANGOS IR PASIEKIMU VERTINIMO TVARKA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokiniq paZangos

ir

pasiekimq vertinimo tvarka parengta vadovaujantis Ugdymo programq

apra5u patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo

ir mokslo

ministro 2015 m. gruodZio 3l

d.

isakymu Nr. V-1309 ,,Del pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programq apra5o
patvirtinimo", Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos apra5u,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandZio 5 d. isakymu Nr.

ISAK-556 ,,Del nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos apra5o
patvirtinimo" (Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2012 m. geguZes 8 d. isakymu Nr.

Y-766, 2014 m. geguZes 26 d. isakymu Nr. Y-466,2015 m. liepos 17 d. isakymu Nr. Y-767
pakeitimas,20lT m. vasario 13 d. isakymu Nr. V-78, 2017 m.liepos 4 d. isakymu Nr. V-554 ,,Del
Svietimo

ir mokslo ministro

2005 m. balandZio 5 d. isakymu Nr. ISAK-556 ,,D61 nuosekliojo

mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos apra5o patvirtinimo" pakeitimo")

ir

kitais

teises aktais.

2. ,\lizavos pagrindines mokyklos mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimo tvarka reglamentuoja

mokiniq mokymosi paZangos

ir

pasiekimq vertinim4, vertinimo rezultatq panaudojim4 bei

mokymosi pasiekimq vertinim4 mokiniams, turintiems specialiqjq ugdymosi poreikiq, kontroliniq,

kr[vi. Tvarkoje aptariami vertinimo tikslai ir uZdaviniai,
ir principai, vertinimas ugdymo procese ir baigus program4, telq (globejq, r[pintojq)

projektiniq darbq
nuostatos

ir

integruotq pamokq

informavimo tvarka, naudoj antis elektroninio dienyno galimybemis.
3. Vartojamos s4vokos

Vertinimas

-

ir terminai:

nuolatinis informacijos apie mokinio mokymosi paLangq

ir

pasiekimus kaupimo,

interpretavimo ir apibendrinimo procesas.

[vertinimas - vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie mokinio pasiekimus ir
padaryt4 pfrangq
tsivertinimas

-

paties mokinio daromi sprendimai apie daromqpalffigE bei pasiekimus.

Diagnostinis vertinimas

ir

vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant i5siai5kinti mokinio pasiekimus

-

padarytE palffig1 baigus tem4 ar kurso dali, kad

bflq galima numatyti tolesnio

mokymosi

galimybes, suteikti pagalb4 iveikiant sunkumus.

Formuojamasis vertinimas

- nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu, kuris padeda numat5rti

mokymosi perspektyv4, pastiprinti darom4 pfrtrtg4, skatina mokinius mokytis analizuoti esamus

pasiekimus ar mokymosi spragas, sudaro galimybes mokiniams

ir

mokytojams geranori5kai

bendradarbiauti.

Apibendrinamasis vertinimas

-

vertinimas, naudojamas baigus programq, kursq, moduli. Jo

rezttltatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos pabaigoje.

Formalusis vertinimas

- vertinimas, kai skiriamos tam tikro formato uZduotys, numatomas joms

atlikti reikalingas laikas, uZduotys ivertinamos formaliais kriterijais, ivertinimas fiksuojamas.
Individualios paiangos (idiografinis) vertinimas - vertinimo principas, pagal kuri lyginant
dabaninius mokinio pasiekimus su ankstesniaisiais stebima ir vertinama daroma paianga.

Neformalusis vertinimas

-

vertinimas, kuris vyksta nuolat: stebint, susidarant nuomong, kalbantis,

diskutuojant. fvertinimas fiksuojamas mokytojo pasirinkta forma (Zenklais, simboliais,
individualiomis pastabomis ir kt.).

Kaupiamasis vertinimas

- tai informacijos

apie mokinio mokymosi paZang4

ir

pasiekimus

kaupimas.

Sud6tinis paZymys

-

tai sudetinis lvairiq mokinio veiklq, pasiekimq, pastangq suminis balas, kurio

kriterijus pritaiko visi mokyojai, vertinantys mokiniq pasiekimus paZymiu.

Kontrolinis darbas - ne maZesnes kaip 30 minudiq trukmes savaranki5kas, projektinis, kurybinis,
laboratorinis ar kitoks ra5tu atliekamas

ir ivertinamas

darbas, skirtas dalyko programos dalies

(temos, keliq temq, skyriaus, logi5kai vientisos dalies, savaranki5kai i5moktos dalies) i5mokimui

patikrinti.
Savaranki5kas darbas

-

darbas ra5tu, kurio metu mokinys naudojasi ivairiais Saltiniais; trukme

pamokoje neribojama ir apie kuri nebfitina informuoti i5 anksto.

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UZDAVINIAI
4. Vertinimo tikslai:
4.1. padeti mokiniui molqrtis ir brgsti kaip asmenybei;

4.2. pateikti informacij4 apie mokinio mokymosi patirti, pasiekimus

i

paiang4;

4.3. nustatyti mokytojo ir mokyklos darbo sekmg, priimti pagristus sprendimus.
5.

Vertinimo uZdaviniai:

51. nustatSrti ir pateikti mokiniams aiSki4 vertinimo sistem4;

5.2. padeti mokiniui paZinti save, suprasti savo stipri4sias

ir

tobulintinas puses, ivertinti savo

pasiekimq lygmeni, kelti mokymosi tikslus;

5.3. padeti mokyojui iZvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustat5rti problemas

ir spragas,

diferencijuoti ir individualizuoti darb4, parinkti ugdymo turini ir metodus;
5.4. suteikti tevams (globejams, rupintojams) informacrj4 apie vaiko mokym4si, stiprinti ry5ius tarp

vaiko, tevq (globejq, rupintojq) ir mokyklos bendruomenes.
6. Suteikti mokiniams jq poreikius atitinkanEi4pagalbq.

III. YERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI
7.

Vertinimo nuostatos:

7.1. vertinimas grindZiamas mokiniq amZiaus tarpsniq psichologiniais ypatumais, individualiais
mokinio poreikiais;

7.2. mokinys gauna griitarialq informacij4 apie savo pasiekimus

ir

paiangq dviejq savaidiq

laikotarpiu;

7.3. vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokiniq Zinios,

jq

taikymas,

supratimas, dalyko gebejimai, igldZiai, pastangos, asmenin6 paianga, bendrieji gebejimai;
7.4. mokinio pasiekimai klaseje vieSai su kitq mokiniq pasiekimais nelyginami.
8.

Vertinimo principai:

8.1. tikslingumas
8.2. atvirumas

-

vertinimo metodai atitinka mokymosi

tuioi;

ir skaidrumas - su mokiniais tariamasi del (i)vertinimo formq, laiko,

ai5kus vertinimo

kriterijai;

8.3. objektyvumas siekiama kuo didesnio vertinimo patikimumo, remiamasi pradinio ir
pagrindinio ugdymo bendrosiose programose pateiktais apibendrintais kokybiniais mokiniq Zini4,
supratimo ir gebejimq vertinimo apra5ais;

8.4. informatyvumas

-

vertinimo informacija aiSki, i5sami, savalaike, nurodoma, k4 mokinys jau

iSmoko, kur spragos, kaip jas taisyti;
8.5. ai5kumas

- vertinimas grindZiamas ai5kiais, mokiniams suprantamais

kriterijais.

IV. VERTINIMAS UGDYMO PROCESE
9. Mokomqjq dalykq, dalykq moduliq, pasirenkamqiq dalykq vertinimas:

9.1. Mokomqiq dalykq, dalykq moduliq, pasirenkamqjq dalykq pasiekimai vertinami paZymiu (10

balqsistema)reik5me:10-puikiai,g-labaigerai,8-gerai,T-pakankamaigerai,6patenkinamai,5

-

pakankamai patenkinamai,4

neatsakd, neatliko uZduoties

:

-

silpnai,3

- blogai,2-labai

blogai, 1 -nieko
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lietuviq kalba;
uZsienio kalbos;

istorija;
geografija;
matematika;
informacines technologijos;
gamta ir Znogus;

biologija;
chemija;

frzika;
muzika;
daile;

technologijos;

10. Mokomqjq dalykq pasiekimai vertinami iskaita:

.
.
r
.

dorinis ugdymas (etika, tikyba);

pilieti5kumopagrindai;i

klno kulttira;
ekonomika ir verslumas;1,,

11. Adaptaciniu laikotarpiu (vien4 menesi) 5 klases mokiniq pasiekimai

ir

paianga paZymiais

nevertinami; taikomas formuojamasis vertinimas.
12. Pagrindiniame ugdyme naudojamas formalusis vertinimas, pagristas iSsilavinimo standartais,

ir

neformalusis vertinimas, pagristas naujais vertinimo, informacijos kaupimo, jos analizes, fiksavimo

ir informavimo bfldais.
13. Pradinio ugdymo programos mokiniai vertinami taikant

idiografinivertinim4.

14. Vertinim4 ugdymo procese sudaro vienas kit4 s4lygojantys diagnostinis, formuojamasis ir
apibendrinamasis vertinimo tipai.

15. Mokiniq paZangos
rupintoj ams)

ai

ir

pasiekimq vertinimas grindZiamas mokiniams,

jq

tevams (globejams,

Skiais, suprantamai s kriterij ais.

16. Mokyojai, remdamiesi i5silavinimo standartais, iSkeltais uZdaviniais, vertinim4 planuoja
mokslo metams. Mokomqjq dalykq ilgalaikiuose planuose, dalykq moduliq, pasirenkamqjq dalykq
progrzrmose pateikia mokymosi pasiekimq informacijos kaupimo

Vertinim4 konkretizuoj

a

ir jos fiksavimo sistem4.

pamokos planuose.

17. Molqrtojai per pirmqiE savo dalyko pamok4 rugsejo menesi mokinius supaZindina su parengtais

dalyko ilgalaikiais planais, dalykq moduliq, pasirenkamqiq ddykq programomis.

I

18.

Mokyojai

su savo vertinimo sistemas supaZindina mokinius ir

jq telus (globejus).

19. Mokyojai, pradedami nauj4 tem4, skyriq, su mokiniais aptaria tikslus, uZdavinius, darbo
metodus, vertinimo kriterijus.

20. Mokiniq mokymosi pasiekimai vertinami sistemingai. Rekomenduojama pasiekimus vertinti
tokiu daZnumu per pusmeti:
20.1.

jei dalykui mokyi skina 1-2 pamokos per savaitg, vertinama

ne maZiau kaip 3 paZymiais;

20.2. jei dalykui mokyti skirta 3-5 pamokos per savaitg, vertinama ne maZiau kaip 5 paZymiais.
21. Mokiniq mokymosi pasiekimai vertinami paZymiu uZ:
21.

l. kontrolinis

darbas;

21.2. apkla:usaZodLfu;
21.3. apklausa raStu;

2l .4. savaranki5kas darbas;
21.5. laboratoriniai darbai, pratybos, kflrybines uZduotys, projektiniai darbai;
21.6. pasiekimus miesto, respublikos, tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose, projektuose.

22. Mokytojai apie mokinio pasiekimus ir p&ffi94 kaupia informacij4, j4 analizuoja ir,
vadovaudamiesi savo informacijos kaupimo ir jos fiksavimo sistema, ra5o paZymi uZ Sias mokinio
veiklas:

.
.
r
.

apklaus4 ra5tu;

apklaus1ZodLiu;
namq darbus;
darb4 pamokoje.

23. Kontrolinio darbo skyrimas ir vertinimas:
23.1 .

Mokiniams per dien4 skiriamas vienas kontrolinis darbas;

23.2. Apie kontrolini darb4 mokiniai informuojami ne veliau kaip prieS savaitg, su mokiniais
aptariama kontrolinio darbo strukt[ra, jo tikslai, vertinimo kriterijai;

23.3. Mo$rtojai kontrolinius darbus, informacinius testus, kitus diagnostinius darbus derina su
mokiniais

ir

tarpusavyje, juos fiksuoja elektroniniame dienyne ne veliau kaip prie5 savaitg. Del

svarbiq prieZasdiq mokyojai, sudering su mokiniais, turi teisg kontrolinio darbo laik4 keisti;
23.4. Paskuting dien4 pries mokiniq atostogas ir pirmq dien4 po mokiniq atostogq kontrolinis darbas
neskiriamas;
23.5. Molqrtojai kontrolinio darbo rezultatus mokiniams pristato ne veliau kaip per 10 darbo dienq.
Su mokiniais aptaria

tolesni mokym4(si).

jo sunkumus ir galimybes, organintoja kontrolinio darbo isivertinimq, numato

23.6. Mokinys, del ligos ar

kiq

svarbiq prieZasdiq

ir

be pateisinamos prieZasties nedalyvavgs

kontroliniame darbe, privalo atsiskaityti per sutart4 su mokytoju laik4.
23.7. Mokinys, neatsiskaitgs kontrolinio darbo per sutart4 laikotarpi, vertinamas neigiamu paZymiu

,,1" (vienetu).

23.8. Rekomenduojama kontrolini darb4 perraSyti, jei uZ darbq daugiau nei puse mokiniq buvo
ivertinti nepatenkinamai.
V. SPECIALIUJU POREIKIU MOKINIU VERTINIMAS

24. Mokiniams, kuriems ugdymo procese taikomos individualizuotos programos, pasiekimq ir
paZangos vertinimo laiterijai atitinka tos programos reikalavimus.

25. Vertindamas specialiqjq poreikiq mokiniq ugdymo rezultatus, mokytojas atsiZvelgia i
individualius asmenybes skirtumus.

26. Mokiniq, besimokandiq pagal pritaikyt4 bendrojo ugdymo program4, mokymosi paZanga ir
pasiekimai vertinami pagal Sioje programoje numatytus pasiekimus. Pusmediq
ivertinimai, jei mokinys lanko mokykl4 ir atlieka mokytojo skirtas uZduotis, turi

blti

ir

metiniai

patenkinami.

27. Mokiniq, besimokandiq pagal pagrindinio ugdymo individualizuotas programas Zinios ir
gebejimai nesiekia Bendrojo iSsilavinimo standartais nustatyto mokomqiq dalykq pasiekimq
lygmens, todel

jie vertinami pagal Sioje programoje

numatytus pasiekimus. Pusmediq

ir metiniai

ivertinimai turi bUti patenkinami. Programa turi b[ti perZiurima jei mokinys lanko mokykl4 ir
atlieka mokytojo skirtas uZduotis ir nuolat gauna labai gerus arba nepatenkinamus paZymius.
28.Specialiqjq ugdymosi poreikiq turindiq mokiniq, ugdomq pagal pradinio ugdymo
individualintot4program4, bei specialiosios medicinines fizinio pajegumo grupes mokiniq padarya
arba nepadarytapaLanga fiksuojama elektroniniame dienyne ira5ant,,p.p." arba,,n.p.".

VI. VERTINIMAS BAIGUS PROGRAM,T
29. Mokymosi rezultatams apibendrinti taikomas apibendrinamasis vertinimas. Mokinio mokymosi

pasiekimai pusmedio pabaigoje apibendrinami

ir

vertinimo rezultatas fiksuojamas ira5u arba

paZymiu. Baigus atskir4 progrilm4 organizuoj amas pasiekimq patikrinimas.

30. Patenkinamas ivertinimas

-

ira5ai: ,,patenkinamas", ,,pagrindinis", ,,auk5tesnysis", ,,atleista"

(,,atl."), ,,iskaityta" (,,isk."), ,,padard pfrangE" (,,p.p."), 4-10 balq ivertinimas;

31. Nepatenkinamas ivertinimas

-

ira5ai: ,,nepatenkinamas", ,,neiskaityta" (,,neisk."), ,,nepadard

paZangos" (,,n.p."), 1-3 balq ivertinimas.

32. Mokiniq, besimokandiq pagal pradinio ugdymo programq, mokymosi pasiekimq lygis
pusmediq pabaigoje vertinami ira5ais: ,,nepatenkinamas", ,,patenkinamas", ,,pagrindinis",
,,aukStesnysi s",,, atlei s ta",,,padar e p aiang4",,,nep adare paZango

s'0.

33. Mokiniui, besimokandiam pagal pradinio ugdymo program4, antro pusmedio mokymosi
pasiekimq ivertinimas laikomas metiniu. Jei mokinys pasibaigus ugdymo procesui ivertinamas
nepatenkinamu metiniu ivertinimu,

jis turi galimybg pasiekti

patenkiname lygi atlikgs papildom4

darb4. Papildomo darbo ivertinimas laikomas metiniu.

34. Pradinio ugdymo baigiamosios klases mokinys, turintis patenkinamus visq dalykq, nurodytq
ugdymo plane, metinius ivertinimus, i auk5tesng klasg nekeliamas,

jis laikomas baigEs atitinkam4

program4;
35. Mokiniui, besimokandiam pagal pagrindinio ugdymo program4, pusmedio paZymys vedamas i5
to pusmedio paiymiq aritmetinio vidurkio

(6,5-7;6,44 ir t. t.).

36. Mokiniui, besimokandiam pagal pagrindinio ugdymo program4, dalyko metinis ivertinimas
f,rksuojamas atsiZvelgus

i

pusmediq ivertinimus. Metinis paZymys vedamas i5

I ir II

pusmediq

paZymiq aritmetinio vidurkio, i5skyrus atvejus aptartus Mokytojq taryboje. Jei pasibaigus ugdymo
procesui buvo skirtas papildomas darbas, papildomo darbo ivertinimas laikomas metiniu.
37. Vedant pusmedio paiymi gauti modulio paZymiai sumuojami prie dalyko paZymiq ir vedamas
pusmedio aritmetinis vidurkis.
38. Mokinys, besimokantis pagal pagrindinio ugdymo program4, turintis visq ugdymo plano dalykq
patenkinamus metinius ivertinimus, keliamas i auk5tesng klasg.
39. Jei mokinys pamokas praleido del ligos ar kitq svarbiq prieZasdiq, jis privalo atsiskaityti sutartu
su mokytoju laiku, bet ne veliau kaip

iki ugdymo laikotarpio pabaigos.

40. Mokinio, turindio kai kuriq ugdymo plano dalykq nepatenkinamus metinius (papildomo darbo,

jei buvo skirtas) ivertinimus, kelimo i

auk5tesng klasg,

palikimo kartoti ugdymo programos ar

papildomo darbo skyrimo klausimus svarsto Mokytojq taryba.

41. Mokiniui, kuris bendrojo ugdymo programos dali laikinai mokesi kitos Salies mokykloje,
mokymosi laikotarpio rezultaq pripaZinim4, iskaitym4 vykdo mokykla. Jei mokinys kitos Salies
mokykloje kai kuriq dalykq nesimokd, sudaromos s4lygos mokytis ir atsiskaityti.

42. Mokytojai apibendrina informacij4 apie mokinio, klases pasiekimus bei padaryt4 pfrtrrg4,
koreguoja ugdymo proces4.

43. Klases aukletojai pusmedio (metq) pabaigoje uZpildo ir pateikia klases mokiniq pasiekimq ir
paZangos analizE direktoriaus pavaduotoj ai ugdymui.

44. Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, remdamasi klases aukletojq pateiktomis klases

mokiniq mokymosi rezultatq ataskaitomis, rengia mokyklos mokiniq mokymosi rezultatq pusmedio

(mokslo metq) analizg, kuri4 pristato Mokytojq tarybos posedZiuose, bei, jei tai reikalinga, priima
sprendimus del ugdymo proceso koregavimo.

vI . VERTINIMO DALYVIAI IR JU VAIDMUO
45. Mokymosi pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne.
46. Mokiniai kartu su mokyoju aptaria mokymosi pasiekimus, uZduotis bei vertinimo kriterijus.

47. Mokiniq tevai (globejai, rupintojai) itraukiami

i

mokyklos bendruomenes veikl4. Jie gauna

aiSki4, laiku pateikiam4 informacij4 apie vaiko mokym4si, paimg1 bei pasiekimus, mokymosi
spragas

ir reikiam4 pagalb4. Jiems teikiama informacija

apie vertinimo laiterijus, proceduras ir

tvark4, i5silavinimo standartq bei pasiekimq patikrinimq programq paskirti.
48. UZ paZymiq ira5ym4 elektroniniame dienyne atsakingi mokytojai. Klases aukletojai, mokiniq

tevai (globejai, rupintojai) ne rediau kaip kart4 per menesiperZiuri elektronini dienyn4.
49. Mokytojai:
49.1. planuoja ir atlieka mokiniq paZangos bei pasiekimq vertinim4 ugdymo procese;
49.2. aplbendrina ir ivertina mokinio pasiekimus;
49.3. fiksuoj a vertinimo informacij 4;

49.4. informuoja mokinius, jq tdvus, kitus mokyojus, mokyklos vadovus apie mokiniq mokym4si,
pasiekimus ir spragas;
49.5. remdamiesi vertinimo informacija, analizuoja ir koreguoja mokiniq mokym4 ir mokym4si;

49.6. mpinasi, kad mokiniams, turintiems mokymosi sunkumq, butq laiku suteikiama reikiama
pagalba;
49.7. derina mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimo metodikas su destandiais mokytojais.
50. Mokyklos vadovai:

50.1. vykdo bendr4 mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo bei
panaudoj imo tvarkos prieLinr4;

50.2.

firlkrina vertinimo metodikq dermg pereinant i5 klases i klasg, i5 vienos ugdymo pakopos i

kit4, tarp atskiry dalykq;
50.3. rykdo kontroliniq darbq apimdiq ir daZnumo prieZiur4;

50.4. vertina mokyklos ir mokytojo darbo kokybg, remdamiesi mokiniq pasiekimais ir
atsiZvelgdami imokiniq ir jq tevq socialing padeti, sociokulturing aplink4.

VII. BAIGIAMOSIOS PASTABOS
5l

.

Pagrindinis orientyras visuose vertinimo komponenh.rose

fiksuojant

ir

-

planuojant vertinim4, mokant,

aptariant vertinimo informacij4, koreguojant ugdym4

-

I5silavinimo standartai,

Bendrosios programos, Bendrieji ugdymo planai.

52. Remdamiesi vertinimo informacija molTtojai

ir

mokyklos vadovai priima sprendimus del

ugdymo turinio metodq ir strategijq, mokymosi uZduodiq, Saltiniq tinkamumo, i5teklirl panaudojimo

veiksmingumo, ugdymo tikslq realumo. Mokytojai ir mokyklos vadovai rupinasi, kad mokiniams,
turintiems mokymosi sunkumq, lait-u bftq suteikta reikiama pagalba, t. y. konsultacines valandos.

53. Mokiniq paiangos
tobulinama.

ir

pasiekimq vertinimo ugdymo procese fvarka, esant reikalui, gali biiti

PA'I'VIRI'IN'IA
Alizavos pagrindines mokyklos
Direktoriaus 201 l-05-31 isakymu Nr. V _ I l0

KUPISKIO RAJONO ALIZAVOS PAGRINDINES MOKYKLOS
MOKINIU PAZANGOS IR PASIESIMU VERTINIMO TVARKOS
APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
l.KupiSkio rajono Alizavos pagrindines mokyklos mokinirl p.rZangos ir pasiekimq vertinimo tvarkq
sudaro:

.l . I- IV klasiq mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimas.
1.2.y-X klasiq mokiniq paiangos ir pasiekimq vertinimas.
1.3. Mokiniq paZangos ir pasiekimq [vairiq dalykrl pamokose vertinimo kriteijai.
1.4. Kontroliniq darbq skyrimo fvarka.
1.5 Vertinimo planavimas.
I .6. Vertinimo fiksavimas.
1.7. Informavimas apie mokiniq paZang4 ir pasiekimus.
2.Vertinimo tvark4 reglamentuojantys dokumentai:
2.1 . Mokiniq pa:Zangos ir pasiekimq ve(inimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo
ir mokslo ministro 2004m. vasario 25 d. [sakymu NT.ISAK- 256 (2h..,2004, Nr.35-1150).
2.2. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Svietimo ir mokslo ministro 2008m. rugpjiidio 26d. isakymu NT.ISAK. -2433 (Lin.,2008,99-3348).
2.3. Pradinio ugdymo samprata, pawirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2003
m. vasario 3 d. isakymu NT.ISAK.-I13 (LiL.,2003,18-798).
I

II.VERTINIMO TIKSLAI IR UZDAVINIAI
3.Vertinimo tikslas - padeti mokiniui mokf'tis ir brgsti kaip asmenybei, pateikti informacij4 apie
mokymosi patirt[, apibendrinti mokymosi paZang4 ir pasiekimus, priimti pagristus sprendimus
rezultatams pagerinti.
4.Vertinimo uidaviniai:
4.1.Padeti mokiniui paZinti

save, suprasti mokymosi stipri4sias ir silpn4sias puses, planuoti tolesng
paLatgq.
4.2.Paddti iZvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti spragas, diferencijuoti ir
individualizuoti darb4 parinkti ugdymo metodus pagal mokinio amZiq ir turim4 patirti.
4.3. Informuoti tel'us ( globejus) , mokytojus apie vaiko mokymosi paiang% sunkumus.
4.4. Teikti mokiniq poreikius atitinkandiE pedagoging, psichologing ir specialiEi4 pagalb4.
4.5. Padeti mokiniui isivertinti mokymosi paZang4 ir pasiekimus, ugdyti atsakomybg uZ savo
mokym4si ir savarankiSkum4 siekiant ugdymosi tikslq.

M. I.IV KLASIU MOKIMU PAZANGOS IR PASIEKIMU
VE,RTINIMAS
5.Mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo progrirmfo paLanga ir pasiekimai paZymiais
nevertinami.Palangai ir pasiekimams vertinti taikomas formuojamasis (ZodZiu ir ra5tu),
diagnostinis ir apibendrinamasis vertinimas.

Vertinimo tvarka:
6.1. l-4 klasiq mokiniq ugdym(si)
6.

paLanga ir pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne arba
klases dienyne, pasiekimq knygelej e, pratybq sqsiuviniuose.

6.2.Mokinio elgesys ir pastangos [vertinami atitinkamomis spalvomis:ypatingos - geltona spalva,
pakankamos - Lalia spalva, patenkinamos - melyna spalva, ribotos - raudona spalva. Mokytojo
vertinimas turi buti pozityvus (melyna ir raudona spalvos naudojamos kuo rediau).
6.3. l-4 klasiq mokiniq darbai kaupiami aplankuose, kurie periodi5kai mokytojo papildomi.
6.4. Kiekvienqmenes[ apie mokiniq mokymosi pasiekimus tevai informuojami pasiekimq
knygelese.

6.5. l-4 klasiq mokiniq pasiekimq [vertinimai [ra5omi elektroniniame dienyne arba klases dienyne,
pasiekimq knygelese pasibaigus pusmediams. Pasiekimai fiksuojami [ra5ant mokinio pasiekt4
mokymosi lyg[ (patenkinamas, pagrindinis, auk5tesnysis).
6.6.Dorinis ugdymas lygiais nevertinamas. Mokinio paianga ir pasiekimai [vertinami pp ( padare
paiangil arba np (nepadare paZangos).
6.7. Spec poreikiq mokiniq paianga ir pasiekimai per pusmet[ [vertinami pp (padare paLang$ arba
np (nepadare paZangos).
6.S.Baigiamosios (4 kl.) mokiniq pasiekimai [vertinami apraSu, kur[ tvirtina mokyklos direktorius.
T.Vertinimo metodika:
7 .l .Zodinio vertinimo btdai:
7.2. pagyrimai;
T.3.pritarimai:
7.4.nurodymai.
7. 5.Ra5ytinis vertinimas sqsiuviniuose ir kituose darbuose :
7.6. lipdukai;
7. 7. skatinamieji Zodiliai;
7.8. recenzijos;
7.9.nurodomas klaidq skaidius, teikiamos nuorodos apie daromas klaidas ;
7. I O.simbolis T - patikrintas darbas.
7.1 1. Ra5ytinis vertinimas pasiekimq knygelese:
7.12.padekos;

T.l3.pagyrimai;
7.14. paskatinimai;
7.15. [ra5ai apie kontrolinius darbus, patikrinamqjq darbq rezultatus;
7. 1 6. teikiamos rekomendacijos;
7 .17 .pastabos - lipdukai.
7.18 Ra5ytinis mokiniq savEs [sivertinimas:
7. 1 9.pasiekimq knygelese;
7.20.diagramose;
7.21.lentelese ir pan.

ry. V-X KLASIU MOKINIUPAZANGOS IR PASIEKIMU
VERTINIMAS
8. Mokiniq, besimokandiq pagal pagrindinio ugdymo program4, pasiekimams vertinti taikoma 10
balq vertinimo sistema.
9. Vertinim4 sudaro vienas kitq s4lygojantys vertinimo tipai: formuojamasis (ZodZiu ir ra5tu),
diagnostinis (baigus tem4 skyriq, cikl{, apibendrinamasis, kaupiamasis (uZ [vairius darbus per
menesi ), individualios paZangos.
10. UZduodiq formos, uZ kurias gali blti ra5omas paZymys: kontrolinis darbas, savaranki5kas
darbas, Zodinis atsakinejimas, dalyvavimas rajono, zonos ir respublikos konkursuose bei
olimpiadose, dalyvavimas projektuose, [skaita, ra5inys, lai5kas, atpasakojimas ir kiti ra5to darbai,
namq darbai.
1 l.Rugsejo menes[ 5 klases mokiniams skiriamas adaptacinis laikotarpis. Adaptaciniu laikotarpiu

mokiniq pasiekimai paZymiais nevertinami.
l2.Mokytojas savo mokomojo dalyko vertinim4planuoja mokslo metams ilgalaikiuose planuose.
1 3.Vertinimo ciklas ugdymo procese:
13.1 .Mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimas susideda i5 dviejq pagrindiniq daliq: vertinimo
ugdymo procese(mokant ir mokantis) ir vertinimo baigus skyriq, kursq pagrindinio ugdymo
programq.
I 3.2.Vertinimas mokant:
13.2.1. Jei mokytojas turi I savaiting pamok4, mokiniui pusmedio [vertinimas vedamas i5 ne
maliat kaip 3 paZymiq jei turi 3 pamokas - i5 5 paZymiq
13.2.2.Mokinys privalo atsiskaityti uZ kontrolinius darbus, kuriq nera5d del [vairirl prieZasdiq.
.13.2.3. Jei mokinys neatsiskaito uZ praleistqpamokq medLiagqjis yra neatestuojamas.
13.2.4.Metinis paZymys vedamas skaidiuojant I ir II pusmediq paZymiq vidurk[, atsiZvelgiant i
padarytqpalangq. Jei antrojo pusmedio vertinimas nepatenkinalnas, metinis vertinimas negali btti
patenkinamas.
1 4.Vertinant sukauptos informacij os fi ksavimas ir aptarimas :
l4.l.Mokiniqugdymo(si) paZanga ir pasiekimai fiksuojami elektroniniame klases dienyne,
sqsiuviniuose, kiekvienam mokiniui skirtuose aplankuose bei individualia mokytojo pasirinkta
forma.
l4.2.SpecialiqjU ugdymo(si) poreikiq mokiniq palanga ir pasiekimai 2 kartus per metus fiksuojami
pasiekimq vertinimq lapuose..
1 4.3. Specialiqf q poreikiq mokiniq pasiekimai aptariami SUK posedZiuose.
l4.4.Mokiniq paZanga ir pasiekimai aptariami mokytojq tarybos posedZiuose 2 kanus per metus,
telq susirinkimuose, individualiuose pokalbiuose su mokiniais ir jq tevais (globejais).

V.KONTROLINIU DARBU SKYRIMO TVARKA
l5.Kontroliniq darbq uZduotis rengia mokytojai, remdamiesi dalyko Bendrosiomis programomis,
vertinimo apraSais ir kitais vertinim4 reglamentuoj andiais dokumentais.
16. Apie kontrolinio darbo turini apimti vertinimo kriterijus mokiniai informuojami ne veliau kaip
prie5 savaitE.
l T.Mokiniams per dienq skiriama ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas.
18. Mokytojas, [vertings mokinio kontrolinio darbo nesekmingumo prieZastis (liga, svarbios
aplinkybes Seimoje ir kt.), turi suteikti galimybE kontrolin[ darb4perra5yti sutartu laiku.
lg.Kontroliniq darbq grafik4menesiui sudaro direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
20. Kontroliniai darbai neorganizuojami pirmqj4pamok4po mokiniq atostogr; likus savaitei iki
pusmedio pabaigos.

22. Kontrolinius darbus rekomenduojama vykdyti antradieniais - ketvirtadieniais.
23.Pusmedio paZymys vedamas skaidiuojant visq dienyne [ra5ytq to pusmedio paZymitl aritmetini
vidurk[, atsiZvelgiant I padaryt4 p fr*gq.

VI.VE,RTINIMO PLANAVIMAS
24.Mokytojai, vadovaudamiesi Bendrosiomis programomis, ugdymo planais, kitais vertinim4
reglamentuojandiais dokumentais, planuoja paZangos ir pasiekimq vertinim4.
25.Mokomqjq dalykq ilgalaikiuose planuose, dalykrl moduliq, pasirenkamqjq dalykq programose
mokytojas, vadovaudamasis mokykloje patvirtintu ,,Mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimo
tvarkos apraSu", pateikia savo vertinimo sistem4 nuostatas, kriterijus, informacijos kaupimo ir
fiksavimo b0dus.
26. Mokytojai, pradedami nauj4temq(skyriq), su mokiniais aptaria ugdymo(si) tikslus ir
uZdavinius, pasiekimq irpaZangos vertinimo kriterijus ir atsiskaitymo bldus bei formas.
27. Mokslo metqpradZioje per pirmqsias kiekvieno dalyko pamokas mokytojai supaZindina
mokinius su dalyko programa, pagrindiniais tikslais, pasiekimq ir paZangos vertinimo sistema.

VII. VERTINIMO FIKSAVIMAS
28. Mokiniqpasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne per 45 dienas.
29.Kontroliniq atsiskaitomqjq darbq vertinimai pateikiami mokiniams per vienq savaitg.
30. Mokytojas, naudodamas ivairius vertinimo bUdus, gali naudoti savo individualius vertinimo
simbolius ir fiksuoti juos uZra5uose.

VIII. TEVU (GLOBEID N.TFORMAVIMAS
31. Tevai ir mokiniai informacij4 apie mokinio paiangqir pasiekimus gauna i5 elektroninio
dienyno.
32.Klases aukletojas, pasibaigus mdnesiui, i5 elektroninio dienyno atspausdina suvesting apie
mokymosi pasiekimus ir pateikia tevams, neturintiems prieigos prie interneto. Tevai, susipaZinE su
vaiko menesio pasiekimq suvestine, pasira5o ir grqLina klases aukletojui.
33. Klases aukletojas kart4per menesi su mokiniais aptaria mokymosi pasiekimus, numato b[dus
rezultatams gerinti.
34. Klases aukletojas du kartus per metus su mokiniq tevais i5samiai aptaria vaiko pasiekimus ir
palang+ tarpininkauj a bendradarbiaudamas su dalykq mokyoj ais.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
35.Mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimo apra5as svarstomas molqrtojq tarybos posedyje,
tvirtinamas direktoriaus [sakymu.
36.Mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimo tvarkos apra5as - tai dokumentas, kuriuo vadovaujasi
visi mokyklos mokytojai, vertindami mokiniq pa1angqir pasiekimus.
37. Mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimo apra5as yra atviras kaitai. Paketimus gali inicijuoti
metodine taryba, dalykq mokytojai, mokyklos vadovai.Pakeitimai svarstomi mokytojq taryboje.
APTARTA IR PATVIRTINTA
MOKYTOJU TARYBOS POSEDYJE
PROTOKOLAS Nr.2
201 l-05-31

