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                    PATVIRTINTA 

Mokyklos direktorės  

           2017 m. lapkričio 14 d. 

        įsakymu Nr. V1-323 
 

 

KLAIPĖDOS LAIVININKŲ MOKYKLOS 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

1. Klaipėdos laivininkų mokyklos (toliau mokyklos) mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarka parengta, vadovaujantis 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio 

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

ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442; 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų bendraisiais 

profesinio mokymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. 

rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-645; Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-

1309 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. V-325 

redakcija); Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-482 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2015 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-479 redakcija); Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo 

ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 

m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-766 (2017-02-15 redakcija). 

2. Mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka yra ugdymo turinio dalis, 

deranti su keliamais ugdymo tikslais ir ugdymo proceso organizavimu ir  reglamentuoja mokinių 

mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimą, įsivertinimą, bendradarbiavimą su tėvais siekiant mokinių 

mokymosi pasiekimų gerinimo ir pažangos. 

3. Tvarkoje aptariami vertinimo tikslai ir uždaviniai, nuostatos ir principai, vertinimas 

ugdymo procese, vertinimo formos, mokymo ir vertinimo individualizavimas, įvertinimo fiksavimas, 

baigus programą ar jos dalį ir informavimas apie vertinimą. 

4. Tvarkoje vartojamų sąvokų aiškinimas:  

 4.1. vertinimas - nuolatinis informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus 

kaupimo, analizavimo ir apibendrinimo procesas; 

 4.2. įvertinimas - vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie mokinio 

pasiekimus ir padarytą pažangą; 

 4.3. įsivertinimas - paties mokinio daromi sprendimai apie daromą pažangą bei pasiekimus; 

 4.4. vertinimo informacija – mokytojo surinkta individuali informacija apie mokinio 

mokymosi patirtį, jo pasiekimus ir daromą pažangą (žinias ir supratimą, gebėjimus, nuostatas); 

 4.5. individualios pažangos (idiografinis) vertinimas – vertinimo principas, pagal kurį 

lyginant dabartinius mokinio pasiekimus su ankstesniaisiais stebima ir vertinama daroma pažanga; 

 4.6. vertinimo patikimumas - vertinimo tikrumas (neprieštaringumas), vertinimo rezultatų 

pastovumas, kai tas pats mokinys tomis pačiomis sąlygomis gauna tokį pat įvertinimą; kai galima 

patikimai palyginti mokinių pasiekimus tarpusavyje (norminis vertinimas) arba mokinių pasiekimus su 

nustatytais kriterijais (kriterinis vertinimas);  

 4.7. mokymosi patirtis - mokinio gebėjimas kelti sau mokymosi tikslus ir jų siekti, planuoti 

ir prasmingai išnaudoti mokymosi laiką, naudotis įvairiais informacijos šaltiniais, dirbti grupėmis ir 

laikytis sutartų taisyklių; 
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  5. Pagal vertinimo tikslus ir paskirtį taikomi šie pagrindiniai vertinimo tipai: 

 5.1. diagnostinis vertinimas - vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti mokinio 

pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti tolesnio mokymosi 

galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus;  

5.2. formuojamasis vertinimas - nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu, jis padeda  

numatyti mokymosi perspektyvą, pastiprinti daromą pažangą, skatina mokinius mokytis analizuoti 

esamus pasiekimus ar mokymosi spragas, sudaro galimybes mokiniams ir mokytojams geranoriškai 

bendradarbiauti;  

5.3. apibendrinamasis vertinimas - vertinimas, naudojamas baigus programą, kursą, modulį,  

jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos pabaigoje;  

5.4. norminis vertinimas - vertinimas, kuris sudaro galimybes palyginti mokinių pasiekimus; 

5.5. kriterinis vertinimas - vertinimas, kurio pagrindas - tam tikri kriterijai (pvz., standartai),  

su kuriais lyginami mokinio pasiekimai. 

 6. Pagal vertinimo bei įvertinimo pobūdį taikomi šie pagrindiniai vertinimo būdai: 

 6.1. formalusis vertinimas – vertinimas, kai skiriamos tam tikro formato užduotys, 

numatomas joms atlikti reikalingas laikas, užduotys įvertinamos formaliais kriterijais, įvertimas 

fiksuojamas; 

 6.2. neformalusis vertinimas – vertinimas, kuris vyksta nuolat stebint, susidarant nuomonę, 

kalbantis, diskutuojant. Vertinimas nefiksuojamas ar fiksuojamas mokytojo pasirinkta forma (ženklais, 

simboliais, pastabomis ir kt.); 

6.3. kaupiamasis vertinimas (sudėtinis pažymys) – tai informacijos apie mokinio  

mokymosi pažangą ar pasiekimus kaupimas, sudėtinis įvairių mokinio veiklų, pasiekimų, pastangų 

suminis balas, kurio kriterijus pritaiko mokytojai, vertinantys mokinio pasiekimus pažymiu. 

 

II. PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TIKSLAI  

 

7. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tikslai: 

7.1. nustatyti mokinių pasiekimų lygį bei pažangą, išsiaiškinti kiekvieno mokinio stiprybes,  

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

tolesnio mokymosi žingsnių, mokiniui būtinos pagalbos; 

7.2. palaikyti mokymąsi ir teikti grįžtamąjį ryšį mokiniams ir mokytojams, gerinti mokymo  

(si) proceso kokybę; 

7.3. apibendrinti, susumuoti atskiro mokymosi laikotarpio (baigiant pusmetį, mokslo metus)  

ar mokymosi pagal pagrindinio, vidurinio ar profesinio mokymo programas rezultatus ir sertifikuoti; 

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

 

III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

 

8. Vertinimo nuostatos: 

8.1. vertinimas grindžiamas šiuolaikine mokymosi samprata, amžiaus tarpsnių psichologiniais  

ypatumais, individualiais mokinio poreikiais; 

8.2. vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios ir supratimas,  

bendrieji ir dalyko gebėjimai, pasiekimai ir pažanga, mokinio įgytos kompetencijos; 

8.3. mokinys laiku gauna grįžtamąją informaciją apie savo pasiekimus ir pažangą, jis mokosi  

vertinti ir įsivertinti; 

8.4. vertinama individuali mokinio pažanga (idiografinis vertinimas) – mokinio dabartiniai  

pasiekimai lyginami su ankstesniais. Vengiama lyginti mokinių pasiekimus tarpusavyje. 

9. Vertinimo principai: 

9.1. tikslingumas (vertinimo tipai ir būdai atitinka mokymosi turinį); 
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9.2. atvirumas ir skaidrumas (su mokiniais tariamasi dėl (į)vertinimo formų, laiko, aiškūs  

vertinimo kriterijai); 

9.3. objektyvumas ir veiksmingumas (siekiama kuo didesnio vertinimo patikimumo,  

remiamasi mokinių pasiekimais); 

9.4. informatyvumas (vertinimo informacija aiški, išsami, savalaikė, nurodoma, ką mokinys  

jau išmoko, kur spragos, kaip jas taisyti). 

 

IV. VERTINIMO PLANAVIMAS 

 

10. Vertinimo metodai aptariami ir suderinami metodinėse grupėse. 

11. Kiekvieno dalyko mokytojas, remdamasis mokykloje aprobuota vertinimo metodika,  

dalyko ilgalaikiuose planuose ar modulio programoje pateikia vertinti privalomus numatytus darbus, 

planuoja vertinimo metodus ir būdus. 

12. Ugdymo procese mokiniai supažindinami su vertinimo kriterijais. 

13. Planuodami integruotas pamokas, projektus dalykų mokytojai numato bendrus pasiekimų  

vertinimo kriterijus. 

14. Silpnai besimokantiems mokiniams numatomas individualus pasiekimų vertinimus. 

 

V. VERTINIMAS UGDYMO PROCESE 

 

15. Dalyko mokytojai per pirmąsias mokslo metų pamokas supažindina mokinius  

pasirašytinai su pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka, savo dalyko vertinimo metodika. Pirmasis 

mokslo metų mėnuo yra skiriamas naujai į mokyklą atvykusių mokinių adaptacijai. Šiuo laikotarpiu 

taikomas neformalus vertinimas. 

16. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas susideda iš dviejų pagrindinių dalių, kurios  

skiriasi pagal paskirtį ir tikslus: 

16.1. vertinimo ugdymo procese (mokant ir mokantis); 

16.2. vertinimo baigus kurso, modulio, vidurinio ugdymo ar profesinio mokymo programą. 

17. Vertinimą ugdymo procese sudaro du vienas kitą sąlygojantys vertinimo tipai: 

17.1. formuojamasis vertinimas; 

17.2. diagnostinis vertinimas. 

18. Profesinio ugdymo ir vidurinio ugdymo procese naudojamas formalusis dešimties balų 

vertinimas. 

19. Mokomieji dalykai - dorinis ugdymas, civilinė sauga, žmogaus sauga, darbų sauga  

vertinami ,,įskaityta“, ,,neįskaityta“, kiti mokomieji dalykai vertinami pažymiu; 

 

Pasiekimų įvertinimų reikšmė: 

 10 - puikiai, kai užduotis ar atsakinėjimas atliktas be klaidų; 

 9 - labai gerai, yra neesminis netikslumas ar suklydimas; 

 8 - gerai, kai užduotis visiškai atlikta, tačiau yra keletas suklydimų ar klaidų; 

 7 - pakankamai gerai, kai atliktoje užduotyje yra keletas suklydimų ar klaidų; 

 6 - patenkinamai, padarytos klaidos ar suklydimai leidžia suprasti užduoties rezultatą; 

 5 - pakankamai patenkinamai, kai mokinys teisingai atliko pusę gautos užduoties; 

 4 -silpnai, kai mokinys pusėje atliktos užduoties padarė neesminių klaidų, dėl kurių galima  

įžvelgti mokinio bandymus; 

 3 - blogai, kai negalima užduoties atlikime suprasti bent vieno teisingo atsakymo ar teisingos 

minties; 

 2 - labai blogai, kai negalime suprasti, ką mokinys bandė užduotyje padaryti ar nieko neatsakė; 
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 1 – labai blogai; kai neatliko užduoties, kai mokinys atsisakė atsakinėti ar nebandė atlikti 

užduoties neturėdamas pateisinamos priežasties; 

 patenkinami įvertinimai: 4-10 balų, „įskaityta“; 

 nepatenkinami įvertinimai: 1-3 balų, „neįskaityta“ 

Mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimas vykdomas reguliariai ir informacija panaudojama  

analizuojant mokinių pažangą ir poreikius, keliant tolesnius mokymo (si) tikslus. 

20. Jeigu mokinys: 

20.1. per visą ugdymo laikotarpį neatliko visų vertinimo užduočių (pvz. kontrolinių darbų ir  

kt.) be pateisinamos priežasties, nepademonstravo pasiekimų, numatytų pagrindinio ar vidurinio 

ugdymo bendrosiose programose, mokinio dalyko pusmečio ar kito ugdymo laikotarpio pasiekimai 

prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“; 

20.2. neatliko mokyklos numatytu laiku vertinimo užduočių (pvz. kontrolinių darbų ir kt.)  

dėl svarbių, mokyklos vadovo pateisintų priežasčių, ugdymo laikotarpio pabaigoje fiksuojamas įrašas 

‚atleista“. Tokiais atvejais  mokiniams, sugrįžusiems į ugdymo procesą, turi būti suteikta reikiama 

mokymosi pagalba. 

21. Formalaus vertinimo dažnis: 

 

 Pamokų per savaitę skaičius 

 1 2 3 4 5 6 

 Minimalus pažymių  skaičius per pusmetį 

I-IV gimnazijos kl. 

(I-II kursas) 

3 4 5 6 7 8 

III kursas 3 4 4-5 5 6 7 

 

22. Kontroliniai darbai: 

22.1. baigus dalyko programos temą, jos dalį, skyrių rašomas kontrolinis darbas, kontrolinio 

darbo data derinama pagal sudaromą kontrolinių darbų tvarkaraštį ir mokiniai informuojami prieš 

savaitę; 

22.2. rekomenduojama užduotis pateikti taip, kad jose būtų numatytas kiekvieno klausimo 

įvertinimas; 

22.3. mokiniams per dieną gali būti skiriamas vienas kontrolinis darbas; 

22.4. atskirų dėstomųjų dalykų kontrolinių darbų dažnis priklauso nuo dalyko programos 

specifikos ir numatomas detaliuosiuose planuose; 

22.5. mokiniai praleidę kontrolinį darbą arba gavę neigiamą įvertinimą, privalo atsiskaityti 

iki kito kontrolinio darbo (vėliausiai iki pusmečio pabaigos); 

22.6. siekiant apibendrinti turimas žinias, padėti apsispręsti, kokius pasirinkti brandos  

egzaminus, tinkamai jiems pasiruošti, II kurso mokiniams vasario-kovo mėn. organizuojama 

Bandomųjų brandos egzaminų sesija: 

22.7. darbai vertinami balais; 

22.8. mokytojai kartu su mokiniais analizuoja kas padaryta gerai, ką reikia tobulinti, kaip tai  

atlikti; 

22.9. darbų rezultatai analizuojami metodinėse grupėse ir priima sprendimus dėl švietimo  

pagalbos teikimo. 

23. Diagnostiniai (žinių patikrinimo) kontroliniai darbai: 

23.1. diagnostiniai kontroliniai darbai skirti nustatyti mokinių žinių lygį bei mokinių  

padarytos pažangos įvertinimui ir fiksavimui; 

23.2.diagnostiniai kontroliniai darbai organizuojami I-III gimnazijos klasės mokiniams  

rugsėjo mėnesį; 
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23.3. rezultatai aptariami dalykų metodinėse grupėse ir metodinėje taryboje. 

24. Savarankiškas darbas/praktinis darbas: 

24.1. savarankiško darbo metu mokiniai atlieka mokytojo pateiktas užduotis iš jau išmoktų  

ar naujai išdėstytų temų; 

24.2. vykdomas ne daugiau kaip iš 2-4 pamokų medžiagos; 

24.3. užduotys konkrečios, aiškios, trumpos; 

24.4. rekomenduojama savarankiško darbo atlikimą organizuoti numatant naudotinas  

priemones, skatinant mokinius savarankiškai informacijos paieškai papildomuose šaltiniuose; 

24.5. mokytojo nuožiūra vertinamas pažymiu ar kaupiamaisiais taškais; 

24.6. apie darbo rašymą iš anksto informuoti nebūtina; 

24.7. darbų patikrinimas gali vykti pasirinktinai: tikrinami visų mokinių ar tik dalies  

mokinių darbai. 

25. Apklausa raštu ar žodžiu: 

25.1. užduotys konkrečios, aiškios, trumpos; 

25.2. galimos apklausos formos: klausimynas, testas, diktantas, monologinis kalbėjimas,  

raiškus teksto skaitymas, teksto pasakojimas, uždavinių sprendimas, brėžinių, schemų sudarymas, 

grafiniai darbai ir kt.; 

25.3. mokytojo nuožiūra vertinama pažymiu ar kaupiamaisiais taškais. 

26. Namų darbų skyrimas ir vertinimas: 

26.1. namų darbai gali būti trumpalaikiai (juos mokiniai turi atlikti iki sekančios pamokos)  

arba ilgalaikiai (dėl jų atlikimo mokytojas su mokiniais susitaria dėl atlikimo termino); 

26.2. mokytojas su mokiniais susitaria dėl namų darbų apimties, užduočių pobūdžio,  

vertinimo, fiksavimo; 

26.3. mokytojas, taikydamas aktyviuosius mokymo metodus ir racionaliai panaudodamas  

pamokos laiką, skiria tikslingus, diferencijuotus namų darbus, įtvirtinančius pamokoje įgytas žinias, 

gebėjimus, ugdančius mokinių mąstymą, kūrybiškumą; 

26.4. mokymosi sunkumų turintiems mokiniams skiria namų darbus, šalinančius mokymosi  

spragas bei stiprinančius motyvaciją. 

27. Dalyvavimas mokyklos, miesto, respublikos, tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose, 

projektuose, varžybose – vertinamas pažymiu. 

28. Mokinių pasiekimų, pažangos, pastangų kaupiamasis vertinimas organizuojamas ir  

fiksuojamas remiantis kiekvieno mokytojo mokomojo dalyko nustatytais kriterijais, kurie tvirtinami 

metodinėse grupėse. Rekomenduojami kaupiamojo vertinimo kriterijai: 

28.1.  už aktyvų dalyvavimą pamokoje, veikloje, kūrybiškumą, iniciatyvumą; 

28.2. už namų darbų atlikimą; 

28.3. už papildomų darbų rengimą, jų pristatymą, darbą grupėse. 

 

VI. VERTINIMAS BAIGIANT PROGRAMĄ 

 

29. Mokymosi rezultatams apibendrinti taikomas apibendrinamasis vertinimas: 

29.1. pusmečių ir metinių įvertinimai apskaitos dokumentuose fiksuojami pažymiais arba  

„įsk“ arba „neįsk. (mokinys praleidęs 50 proc. pusmečio pamokų ir neatsiskaitęs už individualaus 

ugdymo plano privalomojo dalyko programą ar programos dalį, neatlikęs socialinę-pilietinę veiklą); 

29.2. pusmečio pažymiai vedami iš to pusmečio pažymių aritmetinio vidurkio (pvz., 6,5- 

7; 6,4-6); 

29.3. metinis įvertinimas vedamas iš I ir II pusmečio įvertinimų; 

29.4.jei II pusmečio pažymys aukštesnis  vienu balu nei I pusmečio, rašomas aukštesnis  

pažymys (I pusmetis-6, II pusmetis-7, metinis-7); 

29.5. jei II pusmečio įvertinimas žemesnis vienu balu nei I pusmečio, rašomas žemesnis  
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pažymys (I pusmetis-6, II pusmetis-5, metinis-5); 

29.6. jei II pusmečio įvertinimas žemesnis keliais balais nei I pusmečio, vedamas abiejų  

pusmečių vidurkis (I pusmetis-6, II pusmetis-4, metinis-5). 

29.7. jei I ar II pusmečio įvertinimas neigiamas, skiriami papildomi darbai ir numatoma  

atsiskaitymo data; 

29.8. papildomų darbų įvertinimas laikomas metiniu įvertinimu; 

30. Jei mokinio metinis įvertinimas nepatenkinamas, mokiniui skiriamas dalyko 

įsiskolinimo likvidavimo laikotarpis (iki rugpjūčio 31 d.), kurio metu skiriamas papildomas darbas 

pagal skolų taisymosi programą. 

31. Paskutinę pusmečio (mokslo metų) pamoką rekomenduojama organizuoti  mokymosi  

pasiekimų ir pažangos įsivertinimą. 

32. Mokiniai per paskutinę pusmečio (mokslo metų) pamoką analizuoja mokymąsi,  

padarytą pažangą, su mokytoju aptaria sėkmes ir nesėkmes, planuoja tolesnį mokymąsi. 

33. Mokytojai apibendrina informaciją apie mokinio, grupės ar klasės pasiekimus bei  

padarytą pažangą ir, jei reikalinga, koreguoja ugdymo procesą. 

34. Pusmečių ir metiniai įvertinimai turi būti išvedami ne vėliau kaip paskutinę pusmečio  

ar mokslo metų dieną (elektroninis dienynas užpildomas per 2 darbo dienas pasibaigus pusmečiui). 

35. Sutikrintas pusmečių įvertinimų ataskaitas grupių auklėtojai pristato nustatytu laiku. 

36. Metodinėse grupėse mokytojai analizuoja diagnostinių, bandomųjų egzaminų darbus, I  

ir II pusmečio, metinio mokymosi pasiekimų rezultatus. Priima sprendimus dėl mokymo metodų ir 

strategijų, mokymosi užduočių, šaltinių tinkamumo, išteklių panaudojimo veiksmingumo, ugdymo 

tikslų realumo. 

37. Baigus pagrindinio ugdymo programą, vykdomas pagrindinio ugdymo pasiekimų  

patikrinimas (PUPP). 

38. Baigus vidurinio ugdymo programą, mokiniai laiko brandos egzaminus. 

39. III kurso mokiniams, turintiems patenkinamus profesinio mokymo dalykų metinius  

įvertinimus ir atlikusiems gamybinę praktiką, vykdomas asmens įgytų kompetencijų vertinimas.   

 

VII. BENDRADARBIAVIMAS SU TĖVAIS (GLOBĖJAIS, RŪPINTOJAIS) 

 

40. Apie mokinių pasiekimus tėvus (globėjus, rūpintojus) informuoja grupių auklėtojai, 

dalykų mokytojai, vadovaudamiesi Klaipėdos laivininkų mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo 

nuostatais, patvirtintais mokyklos direktoriaus 2016 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V1-178. 

41. Mokiniams, kuriems yra paskirti papildomi darbai, dalykų mokytojai pildo 

„įsiskolinimo  taisymosi  lapą“, kurį grupės auklėtojai pateikia mokinio tėvams. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

42. Klaipėdos laivininkų mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos 

aprašas esant reikalui bendru sutarimu gali būti koreguojamas. 

 

_________________________________________ 

 

PRITARTA 

Mokytojų tarybos posėdyje 

2017-11-14 Nr. V3-5 

 

 

                             


