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PATVIRTINTA 

Vilniaus “Saulėtekio“ mokyklos-daugiafunkcio 

centrodirektorės 

2017 m. gruodžio  03 d. įsakymu Nr. V-150 

 

VILNIAUS “SAULĖTEKIO“ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO MOKINIŲ 

PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Vilniaus “Saulėtekio“ mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo 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. V-1309, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas 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), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. vasario 20 d.. įsakymo Nr. 

SR-798 “Dėl teisės akto pakeitimų“(Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos 

aprašo(toliau- Aprašas) pakeitimo. 

 2. Apraše aptariami vertinimo tikslai, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas ugdymo 

procese ir baigus programą, įvertinimų fiksavimas, vertinimo informacijos analizė, informavimas. 

 3.  Tvarkoje vartojamos šios sąvokos:  

vertinimas – nuolatinis informacijos apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus 

kaupimo, interpretavimo ir apibendrinimo procesas;  

įvertinimas – vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie mokinio pasiekimus 

ir padarytą pažangą;  

įsivertinimas (refleksija) – paties mokinio daromi sprendimai apie daromą pažangą bei 

pasiekimus;  

vertinimo informacija – įvairiais būdais iš įvairių šaltinių surinkta informacija apie 

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

vertinimo validumas – vertinami numatyti mokymosi pasiekimai (turinio validumas); 

vertinimo būdai atitinka vertinimo tikslus;  

vertinimo kriterijai – bendrąsias programas atitinkantys, individualiose mokytojų 

vertinimo metodikose numatyti užduočių atlikimo kriterijai;  

individualios pažangos (ideografinis) vertinimas – vertinimo principas pagal kurį 

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

4. Vertinimo tipai (klasifikuojami pagal vertinimo paskirtį):  

4.1. 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;  

4.2. formuojamasis vertinimas – nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu, kuriuo 

siekiama operatyviai suteikti detalią informaciją apie tolesnio mokinio mokymosi bei tobulėjimo 

galimybes, numatant mokymosi perspektyvą, stiprinant daromą pažangą. Formuojamasis vertinimas 

skatina mokinius mokytis analizuoti esamus pasiekimus ar mokymosi spragas, sudaro galimybes 

mokiniams ir mokytojams geranoriškai bendradarbiauti;  
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4.3. apibendrinamasis vertinimas – vertinimas, naudojamas baigus programą, kursą, 

modulį. Jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos pabaigoje;  

4.4. kriterinis vertinimas– vertinimas, kurio pagrindas – tam tikri kriterijai (pvz., 

standartai), su kuriais lyginami mokinio pasiekimai.  

4.5.Norminis vertinimas – vertinimas, kuris sudaro galimybes palyginti mokinių 

pasiekimus. 

5. Vertinimo būdai (klasifikuojama pagal vertinimo bei įvertinimo pobūdį):  

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

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

fiksuojamas;  

5.2. neformalusis vertinimas – vertinimas, kuris vyksta nuolat: stebint, susidarant 

nuomonę, kalbantis, diskutuojant. Įvertinimas fiksuojamas mokytojo pasirinkta forma (ženklais, 

simboliais, individualiomis pastabomis ir kt.);  

5.3. kaupiamasis vertinimas – tai informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir 

pasiekimus kaupimas; 

5.4. sudėtinis pažymys – tai sudėtinis įvairių mokinio veiklų, pasiekimų, pastangų suminis 

balas, kurio kriterijus pritaiko visi mokyklos-centro mokytojai, vertinantys mokinių pasiekimus 

pažymiu.  

 

II. SKYRIUS 

VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

6. Vertinimo tikslai: 

6.1. padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei; 

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

mokytojams, gerinant mokymo(si) proceso kokybę; 

6.3. nustatyti mokytojo, mokyklos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus.  

7. Vertinimo uždaviniai: 

7.1. padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įvertinti savo 

pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus;  

7.2. padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir 

spragas, diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus; 

7.3 suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi, stiprinti 

ryšius tarp vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir gimnazijos; 

7.4 nusistatyti mokyklos-centro darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, suteikti 

mokiniams visokeriopą pagalbą. 

7.5 vertinti ugdymo kokybę, identifikuoti problemas ir inicijuoti reikalingus sprendimus 

8. Ugdymo (si) pasiekimų ir pažangos vertinimas mokykloje turi padėti mokiniui: 

8.1. skleisti individualybę, brandinti asmenybę, didinti pasitikėjimo savimi jausmą; 

8.2. kurti ir įtvirtinti pageidautinas vertybines nuostatas; 

8.3. plėtoti asmens kompetenciją (socialinę, komunikacinę, pažinimo, mokymosi,  kūrybos, 

sveikatos); 

8.4.  kelti mokymosi motyvaciją, skatinti norą nuolat tobulintis; 

8.5. stiprinti savivoką, gebėjimą vertinti save, savikontrolę. 

9. Ugdymo (si) pažangos vertinimas turi padėti mokytojui: 
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9.1.įvertinti kiekvieno mokinio individualią mokymosi pažangą (lyginant ankstesnius 

mokinio pasiekimus su dabartiniais);  

9.2. įvertinti mokymosi sunkumus bei spragas; 

9.3. numatyti reikiamą pagalbą ir jos suteikimo būdus; 

9.4. nustatyti ugdymo krypties, programos ar mokymo metodo efektyvumą; 

9.5. įvertinti visuminį ugdymo proceso rezultatą. 

 

III. SKYRIUS 

VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

 

10 .Vertinimo nuostatos: 

10.1.vertinimas grindžiamas mokinių amžiaus tarpsniais, psichologiniais ypatumais, 

individualiais mokinių poreikiais;  

10.2. vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios, jų 

taikymas, supratimas, dalyko gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, asmeninė pažanga, bendrieji gebėjimai. 

11. Vertinimo principai: 

11.1. tikslingumas (vertinimo metodai atitinka mokymosi turinį);  

11.2. atvirumas ir skaidrumas (su mokiniais tariamasi dėl (į)vertinimo formų, laiko, 

aiškūs vertinimo kriterijai);  

11.3. objektyvumas (siekiama kuo didesnio vertinimo patikimumo);  

11.4. informatyvumas (vertinimo informacija aiški, išsami, savalaikė, nurodoma, ką 

mokinys jau išmoko, kur spragos, kaip jas taisyti);  

11.5. aiškumas (vertinimas grindžiamas aiškiais, mokiniams suprantamais kriterijais, 

aptartais dalyko ilgalaikiuose planuose. Mokytojas vertinimo kriterijus aptaria su mokiniais mokslo 

metų pradžioje ir pagal poreikį (pradėdamas naują skyrių, temą ar pan.); 

11.6. Ideografinis (individualios pažangos) vertinimo principas. Šis vertinimas leidžia 

kiekvienam asmeniui mokytis pagal savo išgales, prigimtinius gabumus, ir skatina jį nuolat tobulėti, 

orientuojantis į vis aukštesnius reikalavimus.Kaip sistema ji labiausiai tinka ikimokykliniame bei 

jaunesniajame mokykliniame amžiaus tarpsnyje; 

11.7. 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. 

 

IV. SKYRIUS 

VERTINIMO PLANAVIMAS 

 

12. Planuodamas ugdymo procesą, mokytojas planuoja ir vertinimą, siedamas jį su 

mokymosi uždaviniais, atsižvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį ir galias:  

12.1. formuojamojo vertinimo strategijas mokytojas planuoja ilgalaikiame plane,  pamokos 

plane arba trumpalaikiame (ciklo) plane;  

12.2. diagnostinį vertinimą – ilgalaikiame plane, programoje.  

13. Mokytojai savo dalyko metodikos grupėje aptaria ir suderina dalyko vertinimo tvarką, 

vertinimo kriterijus, metodus ir formas.  

14. Mokytojai per pirmąją savo dalyko pamoką rugsėjo mėnesį mokinius supažindina su 

dalykų ilgalaikiais planais, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų programomis, mokinių mokymosi 
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pasiekimų informacijos kaupimo ir jos fiksavimo sistema, aptaria vertinimo kriterijus, metodus ir 

formas.  

15. Mokytojai, pradėdami naują temą, skyrių, su mokiniais aptaria tikslus, uždavinius, 

darbo metodus, vertinimo kriterijus.  

16. Atsižvelgiant į mokinių mokymosi pasiekimus, mokymo užduotys ir atsiskaitymo laikas 

gali būti koreguojami. 

 

V. SKYRIUS 

VERTINIMAS UGDYMO PROCESE 

 

Pradinis ugdymas 

 

 17.Vertinama individualiosios pažangos (ideografiniu) principu derinant su kriteriniu 

vertinimu – mokinio dabartiniai pasiekimai lyginami su ankstesniaisiais. Ypatingas dėmesys skiriamas 

socialiniams, pažintiniams, kūrybiniams, mąstymo bei kitiems gebėjimams. Mokymosi laikotarpiu 

naudojami sutartiniai simboliai, sutrumpinimai. 

18.  Pradinio ugdymo procese prioritetas teikiamas mokymąsi palaikančiam vertinimui. 

Vertinami mokinio individualūs pasiekimai ir pažanga, nelyginama su kitų mokiniųpasiekimais. 

19.. Diagnostinis vertinimas atliekamas baigus mokymosi etapą testų, diktantų, kontrolinių, 

savarankiškų darbų forma.. 

20.. Testai, kontroliniai darbai rengiami ir atliekami mokytojų iniciatyva pabaigus atskirus 

dalyko skyrius, temas. Jų paskirtis – įvertinti savo darbo kokybę, išsiaiškinti mokinių pasiekimus bei 

jiems teiktiną pagalbą. 

21. Dorinio ugdymo (etikos arba tikybos) mokinių pažanga ir pasiekimai per trimestrą 

įvertinami pp(padarė pažangą) arba np (nepadarė pažangos). Fiksuojama e. dienynuose.  

22. Informacija apie mokinių mokymosi sėkmę, nustatytus sunkumus, mokymosi 

perspektyvą kaupiama aplankuose (pasiekimų segtuvuose). Tėvai ar globėjai su jais supažindinami 

individualiai, žodžiu ar raštu. 

23.   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. 

25. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių pažanga ir pasiekimai aptariami metodinės 

grupės pasitarimuose. Vertinant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimus ir pažangą, 

remiamasi konkrečiam mokiniui pritaikytoje ugdymo programoje numatytais pasiekimais. 

26. Baigiamosios (4 klasės) mokinių pasiekimai įvertinami aprašu patvirtintu mokyklos-

centro pradinių klasių mokytojų metodiniame ratelyje. Su aprašais supažindinami tėvai, globėjai, 

administracija, mokytojai ir penktųjų klasių vadovai. 

27.Vertinimo fiksavimas, jo formos, kasdieninis-formuojamasis vertinimas, įrašai dienyne 

bei informacijos pateikimas dienyne, vertinimo ir įsivertinimo formos, mokomųjų dalykų vertinimo 

normos, pasiekimų įvertinimo aprašai pateikiami šio aprašo priede “Pradinio ugdymo mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo priedas“. 
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 Pagrindinis ugdymas  

 

28. Pagrindinio ugdymo programos dalykų mokytojai susipažįsta su kiekvieno 

mokinioPradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašu ir užtikrina 

ugdymositęstinumą.  

29. 5-10 klasių mokinių žinios ir gebėjimai vertinami pažymiu.  

30. Pasiekimų, vertinamų 10 balų sistema, reikšmė: 10 – puikiai, 9 – labai gerai, 8 – gerai, 

7 – pakankamai gerai, 6 – patenkinamai, 5 – pakankamai patenkinamai, 4 – silpnai, 3 – blogai, 2 – labai 

blogai, 1 – nieko neatsakė, neatliko užduoties.  

31.. Patenkinamais įvertimais laikomi 4-10 balų įvertinimai, „įskaityta“.  

32. Nepatenkinamais įvertinimais laikomi 1-3 balų įvertinimai, „neįskaityta“, kai mokinys 

yra praleidęs 2/3 pamokų per pusmetį ir neatsiskaitęs už individualaus ugdymo plano privalomojo 

dalyko mokslo programą ar programos dalį (trimestro kursą).  

33. Mokinių mokymosi pasiekimai vertinami sistemingai. Rekomenduojama pasiekimus 

vertinti tokiu dažnumu per trimestrą:  

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

per trimestrą;  

33.2. jei dalykui mokyti skirta 2 pamokos per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 4 

 pažymiais per trimestrą;  

33.3. jei dalykui mokyti skirta 3 pamokos per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 5 

pažymiais per trimestrą; 

33.4. jei dalykui mokyti skirta 4-5  pamokos per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 7 

pažymiais per trimestrą. 

34. Pažymiu nevertiname: 

34.1. dorinio ugdymo, žmogaus saugos; 

34.2. adaptaciniu laikotarpiu ( 1 mėnesį ) mokinius pradėjusius pagrindinio ugdymo 

programą; 

 34.3. atvykusiems iš užsienio mokiniams skirti 1 mėnesio adaptacinį laikotarpį. 

35. Metiniai įvertinimai fiksuojami el. dienyne ir  pažangumo suvestinėse.  

36. Mokytojai, aptarę ir suderinę savo dalyko metodiniame ratelyje, gali turėti savo 

vertinimo kriterijus, kuriais remdamiesi kaupia informaciją apie mokinio mokymosi pasiekimus ir rašo 

sudėtinį pažymį.  

37. Susitarta dėl mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo metodų taikymo: 

37.1. apklausa žodžiu – tai įvertinamas, skirtas patikrinti žinias ir gebėjimą gimtąja, 

valstybine ar užsienio kalba taisyklingai, argumentuotai reikšti mintis per gimtosios, lietuvių kalbos, 

užsienio kalbų ir socialinių mokslų pamokas. Atsakinėjant žodžiu įvertinimas pateikiamas 

argumentuotai tos pačios pamokos metu. Praleidus pamoką be priežasties, mokytojas turi teisę kitą 

pamoką kviesti mokinį atsakinėti; 

37.2. apklausa raštu – tai darbas raštu 10-15 min. trukmės ne daugiau kaip iš vienos 

pamokos medžiagos. Apklausa atliekama vienos pamokos, tos pačios temos kelių pamokų medžiagos, 

apibendrinant temą. Darbo tikslas – sužinoti, kaip mokinys geba pritaikyti įgytas žinias individualiai 

atlikdamas praktines užduotis. Mokiniai, nedalyvavę apklausoje, atsiskaityti neprivalo. Iš anksto apie 

apklausą mokiniai neinformuojami. Darbų patikrinimas gali vykti pasirinktinai (tikrinami ne visų 

mokinių darbai). Darbai grąžinami ir su rezultatais mokiniai supažindinami ne vėliau kaip per savaitę. 

Apklausos pažymys įrašomas į dienyną. Iš anksto apie apklausą mokiniai neinformuojami; 
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37.3. savarankiškas darbas gali trukti iki 30 minučių. Mokiniai gali naudotis mokytojo 

nurodytomis mokymo priemonėmis. Savarankiško darbo tikslas – sužinoti, kaip mokinys geba pritaikyti 

įgytas žinias individualiai atlikdamas praktines užduotis. Jo metu mokiniai atlieka mokytojo pateiktas 

užduotis iš jau išmoktų ar naujai išdėstytų temų. Savarankiško darbo metu mokiniai gali naudotis 

vadovėliais ar kita informacine medžiaga. Patikrinimas gali vykti pasirinktinai (tikrinami ne visų 

mokinių darbai). Patikrinti ir įvertinti savarankiški darbai turi būti grąžinami kitos pamokos metu. 

Savarankiško darbo įvertinimas įrašomas į dienyną. Apie savarankiško darbo rašymą iš anksto 

informuoti nebūtina (nebent būtų reikalingos priemonės: žinynai, žodynai, skaičiuotuvai ir kt.); 

37.4. kontrolinisdarbas – ne mažiau kaip 30 minučių trukmės savarankiškas, projektinis, 

kūrybinis, laboratorinis ar kitoks raštu atliekamas ir įvertinamas darbas, skirtas patvirtinti, kaip mokiniai 

išmoko tam tikrą dalyko programos dalį. Per dieną klasei gali būti 1 kontrolinis darbas. Sutapus kelių 

dalykų kontrolinio darbo laikui, pirmenybė rašyti kontrolinį darbą teikiama mokomajam dalykui, kurio 

yra mažiau savaitinių pamokų. Jei mokinys dėl ligos ar kitų, dokumentais patvirtintų pateisinamų 

priežasčių praleido daugiau kaip 80 procentų vienos temos pamokų, jis mokytojo ir klasės vadovo 

nutarimu nuo kontrolinio darbo gali būti atleistas ir suderinamas kitas laikas. Kontrolinis darbas 

neperrašomas, bet, mokiniui gavusiam neigiamą įvertinimą pageidaujant, sudaroma galimybė 

pasimokius atsiskaityti iš tos temos per savaitę nuo rezultatų paskelbimo dienos; 

37.5. laboratoriniai (praktiniai) darbai ugdo mokinių praktinius gebėjimus: teorinės 

žinios pritaikomos praktiškai. Paprastai visi klasės mokiniai atlieka tą patį darbą su vienodais prietaisais. 

Mokinys, naudodamasis duotomis priemonėmis, turi išspręsti iškeltą problemą (išmatuoti, apskaičiuoti, 

įvertinti, palyginti, sisteminti, braižyti brėžinius, formuluoti išvadas). 

37.6. Formalusis vertinimas. Pažymiu vertinami: 

37.6. kontrolinis darbas (rašinys, atpasakojimas, diktantas, testas – darbas, trunkantis 

daugiau kaip 30 min. pamokos laiko); 

37.6.1. apklausa raštu (10-15 min. pamokos laiko), žodžiu (iki 10 min. pamokos laiko); 

37.6.2. savarankiškas darbas; 

37.6.3. viešasis kalbėjimas (iki 10 min. pamokos laiko); 

37.6.4. ilgalaikis projektinis darbas; 

37.6.5. interpretacija, rašinys, kūrybinis darbas; 

37.6.6. projektiniai darbai; 

37.6.7. referatai. 

38. Kontrolinių ir kitų atsiskaitomųjų darbų skelbimo tvarka ir vertinimas: 

38.1. mokinių mokymosi pasiekimai vertinami sistemingai. Rekomenduojama  per 

trimestrą organizuoti ne mažiau kontrolinių ar kitų atsiskaitomųjų darbų, kiek yra to dalyko savaitinių 

pamokų;  

38.2. Dėl objektyvių priežasčių mokytojas turi teisę kontrolinio darbo laiką pakeisti, bet 

būtina suderinti su mokiniais;  

38.3. mokytojas apie kontrolinį darbą  mokinius informuoja ne vėliau kaip prieš savaitę, 

supažindinęs su darbo forma, tikslais, vertinimo kriterijais; 

38.4. kontrolinius darbus mokytojas ištaiso ir grąžina mokiniams per savaitę. Tik dėl 

objektyvių priežasčių mokytojas darbus gali grąžinti per dvi savaites; 

38.5. kontrolinių darbų rezultatų analizė pristatoma ir aptariama su visais klasės mokiniais, 

pasidžiaugiama jų sėkmėmis, nesėkmės aptariamos individualiai, numatomi būdai mokymosi spragoms 

šalinti; 

38.6. kontroliniai ar kiti atsiskaitomieji darbai I ir II  ir III trimestro paskutinę dieną prieš 

mokinių atostogas ir pirmąją dalyko pamoką po mokinių atostogų neorganizuojami; 
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38.7. jei 5-10, klasių mokiniai be pateisinamų priežasčių nedalyvavo kontroliniame ar 

kitame atsiskaitomajame darbe, jie privalo atsiskaityti sutartu, patogiu mokytojui ir mokiniui laiku, bet 

ne vėliau kaip per dvi savaites; 

38.8. praėjus nustatytam laikui ir mokiniui, neatsiskaičiusiam už kontrolinį ar kitą 

atsiskaitomąjį darbą, įrašomas „1" (vienetas); 

38.9. leisti perrašyti kontrolinį darbą  per tam parskirtą laiką ir palikti abu pažymius 

neigiamą ir teigiamą; 

38.10. mokiniui pageidaujant leisti taisytis teigiamą kontrolinio darbo įvertinimą suderinus 

su dalyko mokytoju. 

39.Vertinant mokinius rekomenduojama naudoti šiuos vertinimo būdus: 

39.1. Interpretacija, rašinys, kūrybinis darbas. Rašomieji darbai rašomi 1-2 pamokas, apie 

juos pranešama prieš mėnesį, data tikslinama prieš savaitę. Darbai grąžinami ir įvertinimai paskelbiami 

per 2 savaites nuo parašymo dienos. 

39.2. Projektiniai darbai: 

39.2.1. rengiami iš vienos temos, bet gali būti integruoti. Apie projektinį darbą mokiniai 

informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. Trumpalaikį projektą gali atlikti 1 mokinys arba grupelės po 

2-3 mokinius. 

Galutinis vertinimas susideda iš vertinimų:  

-už atsakymą į temą, pateiktą medžiagą, darbo estetiškumą; 

-už darbo pristatymą. 

Kiekviena dalis vertinama dešimties balų sistemos pažymiu ir vedamas aritmetinis vidurkis. 

Galutinis pažymys įrašomas į dienyną projekto pristatymo dieną; 

39.2.2.  mokinių projektiniai darbai rengiami ir vertinami vadovaujantis  Reikalavimais 

projektiniam darbu ir vertinimas atskirai įrašomas į el. dienyną. 

39.3. Referatai.  

Mokiniai per pusmetį gali rašyti pasirinkta ar nurodyta tema tik 1 mokomojo dalyko 

referatą (suderinus su dėstančiu mokytoju). Pristačius referatą, jo įvertinimas įrašomas į dienyną. 

39.4. Kaupiamasis vertinimas: 

39.4.1. kaupiamąjį pažymį sudaro 5 privalomi rodikliai ir 5 pasirinkti atsižvelgiant į dalyko 

specifiką; 

39.4.2. privalomi rodikliai: 

-dalyvavimas olimpiadose, varžybose, konkursuose,  miesto kultūrinėje veikloje; 

-pažanga, pastangos; 

-sistemingai ir laiku atliekami namų darbai ; 

-atsiskaitymai laiku; 

-mokinio aktyvumas per pamokas lankomumas; 

-tvarkingi sąsiuviniai, žodynėliai ir kt. priemonės; 

39.4.3. siūlomi pasirinktini rodikliai: trumpalaikiai projektiniai darbai, kūrybiškumas, 

savarankiškai perskaityta knyga, rašto kultūra,  savarankiškumas, darbai pratybose,  techninis 

pasiruošimas pamokai, darbo vietos tvarka, sąsiuvinių tvarkingumas; 

39.4.4. mėnesio pabaigoje pažymys rašomas surinkus nemažiau kaip 8 rodiklius. 

Kaupiamojo pažymio vieno rodiklio vertė – 10 taškų. Iš viso galima surinkti 100 taškų; 

39.4.4.1.Taškų konvertacija į pažymį: 

Pažymys Taškai 

10 91-100 

9 81-90 
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8 71-80 

7 61-70 

6 51-60 

5 41-50 

4 31-40 

3 21-30 

2 11-20 

1 1-10 

40. Formuojamasis vertinimas: 

40.1. formuojamuoju vertinimu vertinama kiekvieną pamoką (šaunuolis, puiku, gerai, 

pasistengei, atlikai geriau nei anksčiau ir t. t.);  

40.2. formuojamojo vertinimo tikslas - padėti mokytis, o ne kontroliuoti. Tai vertinimas 

vardan mokymosi. Šis vertinimas negali būti siejamas su kitais vertinimo būdais, o ypač su pažymiu, nes 

formuojamojo vertinimo tikslas sunkiai dera su kontrole. Šis vertinimas yra efektyvus, kai jis siejamas 

su nuolatiniu diagnozavimu ir grįžtamuoju ryšiu; 

40.3.formuojamasis vertinimas bus efektyvus, jeigu mokytojas:paaiškins mokiniams, kaip 

šis vertinimas gali padėti mokytis; paaiškins grįžtamosios informacijos svarbą, mokytojo ir mokinio 

vaidmenį ugdymo procese; bendradarbiaus su mokiniu aiškindamas jam pasiekimų reikalavimus 

(pamokos uždavinius, išsilavinimo standartus), vertinimo kriterijus, aptardamas mokymosi spragas; 

pateiks pavyzdžių, kaip galima gerai atlikti užduotis; pastebės ir pripažins įvairius, net ir menkiausius, 

mokinio pasiekimus, jo daromą pažangą. Kadangi formuojamasis vertinimas yra grindžiamas mokinio ir 

mokytojo  bendradarbiavimu, šio vertinimo rezultatai turi būti konfidencialūs. 

 

VI. SKYRIUS 

VERTINIMAS BAIGUS PROGRAMĄ. 

 

41. Mokymosi rezultatams apibendrinti taikomas apibendrinamasis vertinimas (pažymys 

arba įskaita).  

42. Mokiniui, pagal gydytojo pažymą atleistam nuo kūno kultūros pamokų, trimestro ar 

metinių pažymių stulpelyje rašoma „atl.“  

43. Trimestrų ir metinių įvertinimai pasiekimų apskaitos dokumentuose fiksuojami 

pažymiais arba rašoma ,,padarė pažangą“, „įskaityta", ,,nepadarė pažangos“, „neįskaityta", „atleista" 

(,,atleista“ – jei mokinys neatliko visų vertinimo užduočių dėl svarbių mokyklos-centro vadovo 

pateisintų priežasčių (pvz., ligos).  

44. Apibendrinamąjį mokinių mokymosi pasiekimų į/si/vertinimą dalykų mokytojai 

organizuoja paskutinę trimestro (mokslo metų) savaitę pagal dalyko vertinimo kriterijus. Mokytojai 

apibendrina informaciją apie mokinio ir klasės pasiekimus bei padarytą pažangą, kaupia mokinių 

įvertinimo lapus, juos analizuoja ir, jei tai reikalinga, koreguoja ugdymo procesą. 

45..Trimestro pažymiai mokiniams vedami iš to trimestro pažymių aritmetinio vidurkio 

(4,5 - 5; 4,4 – 4 ir pan.).  

46. Metinis įvertinimas vedamas atsižvelgiant į mokinio daromą pažangą ir vedamas pagal 

formulę 6
3

864
=

++
. 

47.Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių pažanga ir pasiekimai aptariami metodinės 

grupės pasitarimuose. Vertinant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimus ir pažangą, 

remiamasi konkrečiam mokiniui pritaikytoje ugdymo programoje numatytais pasiekimais. 
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VII. SKYRIUS 

MOKINIŲ/ TĖVŲ/ GLOBĖJŲ/ RŪPINTOJŲ INFORMAVIMO TVARKA 

 

48. Mokymosi pasiekimai fiksuojami pradinio ir pagrindinio ugdymo mokytojo ir klasės 

vadovo elektroniniame dienyne.  

49. Ne vėliau kaip per 3 dienas iki  mokytojų tarybos posėdžio, klasių vadovai  parengia ir 

pristato kuruojančiam direktorės pavaduotojui ugdymui informaciją apie mokinio mokymosi ir 

lankomumo rezultatus. Informaciją apie mokinių pažangą ir pasiekimus  pristato mokytojų tarybos 

posėdyje. Trijų dienų bėgyje, po mokytojų tarybos posėdžioišsiunčia mokinio tėvams/ globėjams/  

50. Jei iškyla mokymosi problemų, tėvai apie mokymosi pasiekimus informuojami įvairiais 

būdais: skambinant, individualiai kalbantis, rašant laiškus, lankantis namuose, per SKAIP.   

51. Administracija trys kartus per mokslo metus organizuoja Bendrus tėvų susirinkimus, 

kuriose tėvai turi galimybę susitikti su vaiką mokančiais mokytojais, administracija, klasės vadovu.  

52. Klasių vadovai ne rečiau kaip trys kartus per metus organizuoja tėvų susirinkimus. 

Esant būtinybei, į juos kviečia dalykų mokytojus 

  53. Su vertinimo tvarka ir dalykų vertinimo kriterijais mokinius ir tėvus supažindinti 

mokslo metų pradžioje (rugsėjo 1-ą savaitę).  

  54.  Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo informacija, gaunama ugdymo procese, 

panaudojama, nustatant mokinių mokymosi poreikius, pritaikant ugdymo turinį individualiai mokiniui, 

mokinių grupei ar klasei, aptariant mokymosi pasiekimus ir pažangą su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, 

rūpintojais). 

  55. Duomenys apie mokinių pasiekimus, gauti, atliekant tarptautinius ir nacionalinius 

mokinių pasiekimų tyrimus, diagnostinius testus, panaudojami, informuojant tėvus (globėjus, rūpintojus) 

ir visuomenę apie bendrojo ugdymo kokybę ir rezultatus, rengiant formaliojoir neformaliojo švietimo 

programas, kuriant mokymo(si) medžiagą, aprūpinant mokyklas priemonėmis, rengiant mokytojus ar 

tobulinant jų kvalifikaciją. 

56. Mokinių tėvams teikiama informacija apie mokinio pasiekimus ir pažangą kiekvieną 

dieną per SKAIP, darbo el. paštą, telefonu, pokalbio metu. 

 

VIII SKYRIUS 

MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMAS, FIKSAVIMAS, ANALIZĖS, 

INFORMAVIMO VYKDYMAS 

 

 57.Siekiant užtikrinti efektyvų individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo, analizės 

organizavimą, į procesą įtraukiamas mokinys, tėvai (globėjai, rūpintojai), dalykų mokytojai, klasės 

vadovai, pagalbos mokiniui specialistai, administracija: 

 57.1.Mokinys(5–10 klasės) stebi, fiksuoja ir analizuoja savo individualią pažangą: 

 57.1.1. pasiekimų  ir kompetencijų aplankuose; 

 57.1.2. mokinys kiekvienoje pamokoje įsivertina savo pasiektą asmeninę pažangą. 

 57.2.Mokinys (1-10 klasės)privalo turėti Pasiekimų aplanką, kuriame yra stebima mokinio 

individualimokymosi pažanga ir pasiekimai: 

 57.2.1. Aplankas užvedamas klasės vadovo pirmoje klasėje; 

 57.2.2 Aplankas yra tvarkomas ir saugomas mokinio ir klasės vadovo klasės vadovo kabinete; 

 57.2.3. Aplankas perduodamas klasės vadovo pereinant mokiniui iš pradinės mokyklos į 

pagrindinę naujam klasės vadovui, išeinant mokiniui iš mokyklos tėvams arba baigus ją pačiam 

mokiniui. 
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 57.3.Susitarta dėlmokinio Pasiekimų ir pažangos aplanko struktūros:  

 57.3.1.Asmeninė informacija. Mokinio vardas ir pavardė.(Priedas Nr. 1) 

 57.3.2. Įsivertinimo anketa. (Priedas Nr. 3) 

 57.3.3. Asmeninių tikslų kėlimo pavyzdžiai.(Priedas Nr. 4) 

 57.3.4.Asmeninės pažangos planas (tikslai).(Priedas Nr. 5) 

 57.3.5.Įsivertinimas pagal planą.(Priedas Nr. 6) 

 57.3.6.Asmeninės pažangos stebėsena pagal metus, pagal mokytojo nuožiūrą.(Priedas Nr. 7)  

 57.3.7. Asmeninės pažangos stebėsena pagal dalykus, pagal mokytojo nuožiūrą.(Priedas Nr. 8)                    

 57.3.8.Karjeros planai. 

 57.3.9. Metiniai patikrinamieji kontroliniai darbai ar jų rezultatai. 

 57.3.10.  Pažangos diagramos. 

 57.3.11. Informacija ir dokumentai, liudijantys apie mokinio dalyvavimą įvairiuose konkursuose, 

projektuose, savanoriškoje veikloje ir pan.  

 57.3.12. Diplomai, Padėkos.  

 57.3.13. Informacija apie specifinius gebėjimus, interesus.  

 57.3.14. Klasės vadovų, pagalbos mokiniui specialistų parengti klausimynai, testai. 

 57.3.15. CV. 

 58. Mokinys (5-10 klasės) pildo įsivertinimo anketą (priedas Nr. 3): 

 58.1 turėdamas mokinių užpildytas anketas klasės vadovas organizuoja individualius pokalbius 

su auklėtiniais bei jų tėvais, kurių metu aptariamos mokinių mokymosi sėkmės ir nesėkmės, savijauta, 

elgesys, formuluojami asmeninės pažangos tikslaiateinančiam mokymosi laikotarpiui (priedas 

Nr.4).Pokalbio rezultatas — sudarytas mokinio asmeninės pažangos planas, kuriame mokinys išsikelia 

asmeninio tobulėjimo ir mokymosi tikslus numatytam laikotarpiui (Priedas Nr.5);  

 58.2. klasės vadovas ne rečiau kaip kartą per mėnesį peržiūri auklėtinių mokymosi rezultatus, 

lankomumo ataskaitas, pagyrimus/pastabas ar kitus elgesį fiksuojančius dokumentus ir su mokiniu 

aptaria, kaip sekasi siekti asmeninės pažangos plane numatytų tikslų. Jei mokiniui kyla mokymosi, 

elgesio, lankomumo problemų, į mokyklą gali būti kviečiami tėvai, naujai priimti susitarimai fiksuojami 

asmeninės pažangos plane; 

 58.3. trimestro pabaigoje mokiniai įsivertina ir su klasės vadovu aptaria, kaip pavyko pasiekti 

asmeninės pažangos plane numatytų tikslų: 

 58.3.1. Mokinys pildoPriedus  Nr.5,6,7, 8). 

59. Pasiekimų įsivertinimo anketą, asmeninės pažangos planus, pažangos diagramas ir kitus 

dokumentus mokinys kaupia savo Pasiekimų aplanke. 

60. Klasės vadovai mokslo metų pabaigoje mokyklos vadovams pateikia informaciją, kiek 

mokinių klasėje lyginant pirmą ir paskutinį trimestrą padarė mokymosi pažangą bei siūlo didžiausią 

pažangą klasėje padariusį mokinį paskatinimui pagal drausminimo ir skatinimo tvarkos aprašą. 

61. Mokinys(1-10 klasės)  privalo turėti Mokomųjų dalykų Kompetencijų  aplanką, kuriame yra 

stebima mokinio individualios mokymosi pažangos ir pasiekimų pažanga iš kiekvieno dalyko: 

 61.1. Aplankas užvedamas  dalyko  mokytojo atitinkamai 1, 2, 3, 4, 5 klasėse; 

 61.1.2. Aplankas yra tvarkomas ir saugomas  mokinio ir dalyko mokytojo dalyko mokytojo 

kabinete matomoje vietoje prireikus pasinaudoti; 

 61.1.3.  Aplankas perduodamas dalyko mokytojo kitam dalyko mokytojui pereinant mokiniui iš 

klasės į klasę, iš  pradinės mokyklos į pagrindinę, pasikeičiant mokytojui, išeinant mokiniui iš mokyklos 

tėvams arba baigus ją pačiam mokiniui. 

 62. Susitarta dėl mokinio Dalyko kompetencijų aplanko struktūros:  
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 62.1. Titulinis lapas (dalyko mokytojo nuožiūra – atspausdintas arba individualiai sukurtas 

mokinio). (Priedas Nr. 1) 

 62.1.2. Įsivertinimo anketa, informacija apie mokymosi ir asmeninio tobulėjimo tikslus 

pagalmokytojo nuožiūrą (mokiniui sunkiau sekasi įsisavinti programą it t.t.). (Priedai Nr. 3, 5, 6) 

 62.1.3. Asmeninės pažangos stebėsena.(Priedas Nr. 7.) 

 62.1.3.Kaupiamojo vertinimo lapas. (Priedas Nr. 9) 

 62.1.4. Dalyko kaupiamojo vertinimo rodikliai. (Priedas Nr. 10) 

 62.1.5. Mokymosi dienoraštis.(Priedas Nr. 11) 

 62.1.6. Visi diagnostiniaitikrinamieji darbai. 

 62.1.7.  Kūrybiniai darbai. 

 62.1.8. Dokumentai (diplomai, padėkos, pažymėjimai), liudijantys apie mokinio dalyvavimą 

įvairiuose dalyko konkursuose, projektuose, olimpiadose savanoriškoje veikloje ir pan. . 

 62.1.9. Pažangos diagramos (esant reikalui). 

  63. Dalyko mokytojas: 

 63.1.stebi ir fiksuoja individualią mokinio pažangą pasirinktais būdais, pagal susitarimus dalyko 

mokytojų metodinėje grupėje; 

 63.2.rengia Dalyko kompetencijų aplanką, kuriame kaupia numatytus metodinėje grupėje 

mokinio atsiskaitomuosius darbus (kontrolinius darbus, nacionalinių mokinių pasiekimų profilius, PUPP 

rezultatus ir profilius ir kt.); 

 63.3.mokykloje-centre nustatyta tvarka teikia mokiniui informaciją apie mokymosi pasiekimus; 

 63.4..ugdo mokinio savivaldžio mokymosi kompetenciją; 

 63.5.bendradarbiauja su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais); 

 63.6.bendradarbiauja su kitais mokinį mokančiais mokytojais, pagalbos mokiniui 

  mokslo trimestrų ir mokslo metų pabaigoje klasės vadovams pateikia informaciją, kiek mokinių klasėje 

lyginant pirmą ir paskutinį trimestrą padarė mokymosi pažangą bei siūlo didžiausią pažangą klasėje 

padariusį mokinį paskatinimui pagal drausminimo ir skatinimo tvarkos aprašą. 

 63.7.mokinius nepasiekusius pažangos pagal Bendrųjų programų standartus nukreipia į Pagalbos 

mokiniui mokantis skyrių. 

64. Klasės vadovas organizuoja individualios pažangos stebėjimą, fiksavimą ir analizę: 

 64.1.mokslo metų pradžioje pagal poreikį padeda mokiniui įsivertinti nuostatas ir pastangas; 

 64.2.su mokiniu aptaria įsivertinimo rezultatus ir pagal poreikį, naudojantis asmeninių tikslų 

kėlimo pavyzdžiais, padeda jamsudaryti asmeninio pažangos planą; 

64.3.su asmeninio tobulėjimo planu pasirašytinai supažindina mokinio tėvus (globėjus, 

rūpintojus); 

 64.4.nuolat stebi mokinio mokymosi rezultatus, lankomumą, pagyrimus/pastabas, 

individualiuose pokalbiuose su mokiniu aptaria, kaip sekasi siekti asmeninio tobulėjimo plane numatytų 

tikslų; 

 64.5.trimestro/metų pabaigoje su mokiniu aptaria mokymosi pasiekimus, pasiekimų kaitą, 

asmeninio tobulėjimo įsivertinimą. Su įsivertinimu pasirašytinai supažindina tėvus (globėjus, 

rūpintojus); 

 64.6.skatina mokinį siekti pažangos, įvertina jo pastangas; 

 64.7.bendradarbiauja su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais); 

 64.8.bendradarbiauja su kitais mokinį mokančiais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais; 

 64.9.pasibaigus mokslo metams parašo tėvams padėkos laišką, kurį įsega į Pasiekimų aplanką. 

65.Pradinių klasių mokytojasstebi, fiksuoja, analizuoja individualią mokinio pažangą (žiūrėti: 

Priedas(lapai 1-19) Pradinio ugdymo pasiekimų ir pažangos vertinimo lapai): 
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 65.1.individualią mokinio pažangą stebi metodinėje grupėje pasirinktais būdais; 

 65.2.mokinio Pažangos stebėjimo aplanke kaupia numatytus metodinėje grupėje mokinio 

atsiskaitomuosius darbus (testus, nacionalinių mokinių pasiekimų profilius ir pan.); 

 65.3.numatytais ugdymosi laikotarpiais analizuoja informaciją apie mokinio mokymosi 

pasiekimus ir numato pagalbos poreikį; 

 65.4.skatina mokinį siekti pažangos, įvertina jo pastangas; 

65.5.bendradarbiauja su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais); 

 65.6.bendradarbiauja su kitais mokinį mokančiais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais; 

 65.7.pasibaigus mokslo metams parašo tėvams padėkos laišką, kurį įsega į Pažangos stebėjimo 

aplanką. 

 66.Tėvai (globėjai, rūpintojai)bendradarbiauja skatinant individualią vaiko pažangą: 

 66.1.mokslo metų pradžioje pagal galimybes padeda vaikui sudaryti asmeninio tobulėjimo planą 

(5 priedas) ar susipažįsta su planu ir aptaria jį su vaiku. Susipažinimą patvirtina parašu; 

 66.2.trimestro/metų pabaigoje aptaria pasiektus rezultatus, patvirtina tai savo parašu; 

 66.3.nuolat stebi vaiko pažangą, skatina jį siekti asmeninių tobulėjimo tikslų; 

 66.4.bendradarbiauja su klasės vadovu, dalykų mokytojais. 

 67.Administracijaorganizuoja individualios mokinio pažangos stebėjimą, fiksavimą, 

analizavimą: 

 61.1.vykdo individualios mokinio pažangos stebėjimo ir fiksavimo stebėseną; 

 67.2.planuoja pažangos stebėjimo rezultatų aptarimą Mokytojų tarybos posėdžiuose; 

 67.3.inicijuoja stebėjimo rezultatais grįstų sprendimų priėmimą mokinių pasiekimams gerinti ir 

pažangai skatinti; 

 67.4.sudaro sąlygas mokytojams tobulinti kvalifikaciją mokinių individualios pažangos 

stebėjimo ir analizavimo srityje; 

 67.5.skatina mokinius mokyklos-centro Darbo tvarkos taisyklėse numatyta tvarka. 

 

IX SKYRIUS 

PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMAS 

 

 68.Mokinio pasiekimus stebi ir analizuoja dalykų mokytojai, klasės vadovas: 

 68.1.už mokymosi pasiekimų gerinimą ir mokymosi pagalbos teikimą atsakingas direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui; 

 68.2.mokymosi pagalbos teikimą konsultacijų forma koordinuoja direktoriaus įsakymu paskirtas 

mokymosi pagalbos teikimo koordinatorius; 

 68.3.mokymosi pagalbos teikimą pamokoje ar konsultacijų forma inicijuoja dalyko mokytojas, 

klasės vadovas; 

 68.4.mokymosi pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos poreikio mokiniui, 

atsižvelgus į mokančio mokytojo ar švietimo pagalbos specialisto rekomendacijas. 

 69. Mokymosi pagalba mokiniui suteikiama, kai: 

 69.1.jo pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta Pagrindinio ugdymo 

bendrosiose programose; 

 69.2..mokinys nedaro pažangos;  

 69.3.kai kontrolinis darbas įvertinamas nepatenkinamai;  

 69.4.kai mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį pamokų; 

 69.5.pirmiausia pamokoje kaip grįžtamasis ryšys, pagal jį nedelsiant turi būti koreguojamas 

mokinio mokymasis, pritaikant tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas ir kt.; 
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 69.6.skiriant trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas, kurių trukmę rekomenduoja mokantis 

mokytojas ar nustato mokykla pagal mokymosi pagalbos poreikį; 

 69.7. organizuojant pačių mokinių pagalbą kitiems mokiniams; 

 69.8. kitu mokytojui pasirinktu būdu; 

 69.10.mokyklos pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos 

reikalingumo mokiniui ir mokančio mokytojo rekomendacijų. 

 70.Teikiant mokymosi pagalbą, sudaromos trumpalaikės ir ilgalaikės konsultacijos 

mokinių, kuriems reikia panašaus pobūdžio pagalbos, grupės. Šios grupės gali būti sudaromos ir iš 

gretimų klasių mokinių. Išskirtiniais atvejais mokymosi pagalba gali būti skiriama ir individualiai. 

  71..Mokymosi pagalba teikiama gerai ir labai gerai besimokančiam mokiniui: 

71.1.kai jo vieno ar dviejų dalykų pasiekimai trimestro įvertinimuose yra žemesni (pradinių 

klasių – mokytojo nuožiūra), klasės vadovas/pradinių klasių mokytojas inicijuoja pagalbos 

teikimą individualizuojant ugdymą pamokoje; 

71.2.kai mokinys ruošiasi olimpiadoms, konkursams, dalyko mokytojas inicijuoja pagalbos 

teikimą trumpalaikių konsultacijų metu. 

  72.Skiriant pagalbą konsultacijų forma: 

 72.1.mokytojas kartu su mokiniu ir mokymosi pagalbos koordinatoriumi sudaro pagalbos 

mokiniui teikimo planą (priedas 13, 14); 

 72.2.mokymosi pagalbos koordinatorius suderina konsultacijų skaičių, laiką ir įrašo skirtas 

konsultacijas į konsultacijų grafiką (susidarius poreikiui); 

72.3.apie pagalbos teikimą dalyko mokytojas informuoja mokinio tėvus (globėjus, 

rūpintojus) per elektroninį dienyną arba telefonu; 

72.4.paskirtos konsultacijos mokiniui tampa privalomos; 

 72.5.su mokymosi pagalbos rezultatais supažindinami tėvai (globėjai, rūpintojai) 

pasirašytinai; 

  72.6.mokymosi pagalbai teikti gali būti pasitelkiami kiti dalykų mokytojai ir mokiniai 

savanoriai (vykdantys socialinę veiklą); 

  72.7.pagalbos priemonių veiksmingumą analizuoja pagalbą teikiantys mokytojai, 

klasėsvadovas, pagalbos mokiniui specialistai; 

  72.8.apie atsiradusius mokymosi sunkumus informuojama mokyklos Vaiko gerovės 

komisija, kuri su mokiniu, mokytojais, klasės vadovu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) tariasi 

dėl tolesnės mokymosi pagalbos suteikimo. 

X SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

  73.Mokinio individualios pažangos stebėjimo duomenys klasės vadovo ir dalyko mokytojo 

fiksuojami nuo atskiros ugdymo programos (pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo  pradžios iki 

pabaigos(7 priedas); 

  74.Mokinio individualios pažangos stebėjimo duomenys naudojami mokyklos-centro 

veiklos kokybės įsivertinimui, mokinių poreikių tenkinimui, palankios ugdymui(si) edukacinės 

aplinkos kūrimui. 

___________________ 
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Priedas Nr. 1 

VILNIAUS “SAULĖTEKIO” MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 

 

 

 

 

 

 

PRIDEDAMA 

 

 

 

 

 

 

 

PASIEKIMŲ APLANKAS 

MOKINIO INDIVIDUALIOS MOKYMOSI PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ PAŽANGOS 

STEBĖJIMAS 

1-4 klasės 

MOKINIO VARDAS PAVARDĖ 

 

................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pradžia:  ......... klasė 

..........metai 

 

 

 

 

Vilnius 
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Vilniaus “Saulėtekio“  mokyklos    daugiafunkcio centro 

-----------3-klasės  mokinio(-ės)     ---------------------------------------------------------------------------   

                                                                                                                                                                                        pasiekimų įvertinimo aprašas 

Bendrosios  

kompetencijos 

 

Kriterijai/ pasiekimai 

Vertinimas 

                  (pažymėti „+“ vieną iš dviejų) 

   Geba Siekia 

Komunikavimo   

kompetencija 

Geba reikšti mintis, jausmus, išsakyti nuomonę, pasakoti, 

pasidalyti patirtimi. 

  

Moka išklausyti kalbantįjį.   

Geba bendrauti ir bendradarbiauti.   

Mokėjimo 

mokytis 

kompetencija 

Mokosi stropiai, jaučia atsakomybę už mokymąsi, rezultatus.   

Pasitiki savo jėgomis, mokosi savarankiškai (individualiai).   

Pažinimo 

kompetencija 

 

Domisi naujais dalykais, aktualijomis, supančia aplinka, pasauliu, 

nori jį pažinti, stebėti, tyrinėti. 

  

Geba rasti ir apibendrinti informaciją.   

Nuosekliai, logiškai, kritiškai mąsto, analizuoja ir sprendžia 

problemas, daro pagrįstas išvadas. 

  

Socialinė 

kompetencija 

Klausia, prireikus prašo pagalbos, ją priima, padeda kitiems.   

Gerbia kitus, yra tolerantiškas.   

prireikus moka spręsti konfliktines situacijas, pasiekti sutarimo   

Kūrybiškumo ir 

iniciatyvumo 

kompetencija 

Mąsto originaliai, rodo iniciatyvą.   

Aktyviai dalyvauja veikloje.   

Asmeninė 

kompetencija 

 

Įvertina savo jėgas, siekia užsibrėžto tikslo, darbą atlieka iki galo.   

Stengiasi taisytis, keistis, tobulėti reaguodamas į kritiką, pastabas.   

valdo emocijas ir jausmus   

 

TRIMESTRAS I II III 

DATA    

PASIEKIMAI    
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VERTINIMAS (lygiai) (pažiymėti  + vienoje iš trijų skilčių)    

 

 DORINIS  UGDYMAS (etika)  pp   pp   pp  

1 Vertina savo gerąsias charakterio savybes.          

2 Paaiškina, kaip mandagu/nemandagu elgtis bendraujant su kitu žmogumi.          

3 Žino savo teises ir pareigas šeimoje,stengiasi jų laikytis.          

4 Dalyvauja  grupės diskusijose ir veiklose,dalijasi patirtimi,padeda kitiems.          

5 Moka pripažinti savo kaltę, atsiprašyti.          

6 Paaiškina, kaip dirba įvairių profesijų žmonės,kurių paslaugomis naudojamės.          

7 Lygindamas įvairių tautų žmones randa panašumų ir skirtumų.          

8 Globoja gamtą, gyvūnus; paaiškina priežastis, kodėl svarbu išsaugoti augalus ir 

gyvūnus. 

         

 AŠ TAIP MANAU. (Mokinys įsivertina) ☺   ☺   ☺   

           

 PASAULIO  PAŽINIMAS ne siekia taip ne siekia taip ne siekia taip 

1 Suvokia,kad visi žmonės vertingi ir vienodai gerbtinas jų orumas.          

2 Suvokia,kad žmogus turi teises,pareigas ir yra atsakingas už savo sprendimus ir 

veiklą. 

         

3 Žino,kad kiekvienas žmogus turi asmeninę, šeimos,giminės,tautos,valstybės 

istoriją. 

         

4 Sugeba paaiškinti lietuvių tautos kilmę,papročius.          

5 Žino svarbiausius Lietuvos valstybės įvykius,didžiuosius kunigaikščius ir jų 

svarbiausius darbus (Mindaugas,Gediminas,Vytautas,Kęstutis,Žalgirio mūšis) 

         

6 Suvokia lietuviškių amatų reikšmę lietuvio gyvenime.          

7 Žino,kada buvo atkurta Lietuvos Nepriklausoma valstybė,skiria Lietuvos 

vėliavą,herbą,moka Lietuvos himną. 

         

8 Supranta, kad  gyvenant bendruomenėje,būtinaderintis vieniems prie kitų,siekti 

santarvės,spręsti problemas. 

         

9 Moka orientuotis Lietuvos žemėlapyje. Parodo kaimynus šiapus ir anapus 

Baltijos. 

         

10 Žino su kokiomis valstybemis Lietuva palaiko ekonominius ryšius.          

11 Geba nusakyti,kuo ir kaip verčiasi žmonės Lietuvoje,kituose kraštuose.          
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12 Suvokia gamtos išsaugojimo reikšmę.          

13 Stebi ir globoja gyvūnus,elgiasi su jais atsargiai ir pagarbiai.          

14 Geba apibūdinti kokiais būdais prie gamtos prisitaiko gyvūnai ir žmogus.          

15 Žino darbo, poilsio ir miego higieną, rekšmę.          

16 Žino,ką daryti ir kur kreiptis susižeidus,susirgus.          

17 Jaučia įsipareigojimą saugoti gamtą,rūpintis aplinkos švara ir tvarka.          

 AŠ TAIP MANAU. (Mokinys įsivertina) ☺   ☺   ☺   

           

 GIMTOJI KALBA(rusų) ne siekia taip ne siekia taip ne siekia taip 

1 Moka dalyvauti dialoge: pradeda pokalbį,jė tęsia,paklausia,atsako į klausimą.          

2 Supranta, bei žino, kaip pasiteirauti ko nors, kalbėti su mažai pažįstamais 

žmonėmis, nepažįstamaisiais. 

         

3 Savitai reiškia mintis,jausmus,savo nuomonę.          

4 Moka atpasakoti išgirstą,skaitytą tekstą.          

5 Skiria grožinius tekstus nuo negrožinių, moka paaiškinti skirtumą.          

6 Randa reikiamą informaciją vadovėliuose, žodynuose, enciklopedijose,  

internete, ją supranta. 

         

7 Žino keletą rašytojų, geba rasti apie juos informaciją mokytojo nurodytuose 

internetiniuose šaltiniuose. 

         

8 Įvairius tekstus skaito sklandžiai,sąmoningai.          

9 Suvokia teksto tipus:pasakojimas,aprašymas.          

10 Žino reikšmines žodžio dalis: šaknis,priešdėlis, priesaga,galūnė.          

11 Skiria kalbos dalis:veiksmažodis,daiktavardis,būdvardis.          

12 Rašo tvarkingai,įskaitomai ir aiškiai.          

13 Pastebi ir ištaiso klaidas.          

 AŠ TAIP MANAU. (Mokinys įsivertina) ☺   ☺   ☺   

           

 MATEMATIKA ne siekia taip ne siekia taip ne siekia taip 

1 Žino skaičių eilę iki...........,moka užrašyti skaičius ir juos palyginti.          

2 Žino   sąvokas: dėmuo, suma, turinys, atėminys, skirtumas, dauginamasis, 

sandauga, dalynis,daliklis,dalmuo. 

         

3 Žino sąvokas: vienaženkliai,dviženkliai,trupmeniniai skaičiai.          
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4 Sudeda  žodžiu ir raštu............”..................ribose.          

5 Atima  žodžiu ir raštu............”..................ribose          

6 Moka daugybos lentelę.          

7 Moka skaičių padidinti kelis kartus.          

8 Moka skaičių sumažinti  kelis kartus.          

9 Moka spręsti nesudėtingus reiškinius.          

10 Sudeda triženklius skaičius.          

11 Atima triženklius skaičius.          

12 Atlieka nesudėtingus veiksmus su dešimtainėmis trupmenomis.          

13 Pažįsta ir moka palyginti trupmenas: 1/3,2/3,3/8.Randu skaičiaus dalį.          

14 Sprendžia  nesudėtingas lygtis.          

15 Skiria geometrines figūras: keturkampis,stačiakampis,kvadratas.          

16 Moka atlikti nesudėtingus matavimas,palyginti dydžius.          

17 Moka apskaičiuoti stačiakampio perimetrą,plotą.          

18 Renka  matematinius duomenis ir geba juos pateikti stulpeline diagrama.          

19 Geba smulkinti ir stambinti matavimo vienetus.          

20 Moka  tikrintis atliktus veiksmus,užduotis.          

21 Sprendžia logines užduotis.          

 AŠ TAIP MANAU. (Mokinys įsivertina) ☺    ☺   ☺   

           

 TECHNOLOGIJOS  siekia taip  siekia taip  siekia taip 

1 Dirba savarankiškai,kūrybiškai.          

2 Supranta kuriamąją darbo paskirtį,jo reikšmę kasdieniniame žmogaus 

gyvenime. 

         

3 Pasitiki savo jėgomis,naudojasi įvairiomis medžiagomis,išmoktomis 

technikomis. 

         

4 Baigia pradėtą darbą,dirba atsargiai,taupo medžiagos,laiką.          

5 Sutvarko darbo vietą.          

6 Geba savo žodžiais paaiškinti, kuo naudingas sukurtas gaminys.          

 AŠ TAIP MANAU. (Mokinys įsivertina) ☺    ☺   ☺   

           

 KŪNO  KULTŪRA  siekia taip  siekia taip  siekia taip 
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1 Žino savo fizinį išsivystymą (ūgi,svorį,persigtas lygas) Rūpinasi savo saugumu 

ir sveikata. 

         

2 Suvokia fizinio aktyvumo reikšmę žmogaus sveikatai.          

3 Stengiasi išlaikyti taisyklingą kūno laikyseną(stovint,sėdint,einant)          

4 Jaučia malonumą judėti,žaisti ir t.t.          

5 Moka keletą judriųjų žaidimų.          

6 Žino krepšinio,kvadrato taisyklių taikymo pagrindus.          

7 Gerina ėjimo,bėgimo,šuolių,metimo techniką.          

8 Moka elgtis salėje,aikštėje ir kitur sportuodamas žaisdamas,begdamas, 

lipdamas. 

         

9 Moka kelis rikiuotės ir bendruosius pratimus bei jų derinius.          

10 Moka šokti ratelius,bent vieną šokį, improvizuoja.          

 AŠ TAIP MANAU. (Mokinys įsivertina) ☺    ☺   ☺   

           

 

Mokytojo  komentaras-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tėvų(globėjų) parašas:-------------------------------             ------------------------------------                ------------------------------------ 
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Vilniaus “Saulėtekio“  mokyklos    daugiafunkcio centro 

-----------4 -klasės  mokinio(-ės)     ---------------------------------------------------------------------------   

                                                                                                                                                                                   pasiekimų įvertinimo aprašas 

Bendrosios  

kompetencijos 

 

Kriterijai/ pasiekimai 

Vertinimas 

                  (pažymėti „+“ vieną iš dviejų) 

   Geba Siekia 

Komunikavimo   

kompetencija 

Geba reikšti mintis, jausmus, išsakyti nuomonę, pasakoti, 

pasidalyti patirtimi. 

  

Moka išklausyti kalbantįjį.   

Geba bendrauti ir bendradarbiauti.   

Mokėjimo 

mokytis 

kompetencija 

Mokosi stropiai, jaučia atsakomybę už mokymąsi, rezultatus.   

Pasitiki savo jėgomis, mokosi savarankiškai (individualiai).   

Pažinimo 

kompetencija 

 

Domisi naujais dalykais, aktualijomis, supančia aplinka, pasauliu, 

nori jį pažinti, stebėti, tyrinėti. 

  

Geba rasti ir apibendrinti informaciją.   

Nuosekliai, logiškai, kritiškai mąsto, analizuoja ir sprendžia 

problemas, daro pagrįstas išvadas. 

  

Socialinė 

kompetencija 

Klausia, prireikus prašo pagalbos, ją priima, padeda kitiems.   

Gerbia kitus, yra tolerantiškas.   

prireikus moka spręsti konfliktines situacijas, pasiekti sutarimo   

Kūrybiškumo ir 

iniciatyvumo 

kompetencija 

Mąsto originaliai, rodo iniciatyvą.   

Aktyviai dalyvauja veikloje.   

Asmeninė 

kompetencija 

 

Įvertina savo jėgas, siekia užsibrėžto tikslo, darbą atlieka iki galo.   

Stengiasi taisytis, keistis, tobulėti reaguodamas į kritiką, pastabas.   

valdo emocijas ir jausmus   

 

TRIMESTRAS I II III 

DATA    

PASIEKIMAI    
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VERTINIMAS (lygiai) (pažiymėti  + vienoje iš trijų skilčių)    

 DORINIS  UGDYMAS (etika)  pp   pp   pp  

1 Vertina savo individualumą, gerąsias savo charakterio savybes.          

2 Geba įveikti nesėkmes, moka paprašyti pagalbos.          

3 Geba  dėmesingai išklausyti kitą, įsijausti į konkrečią situaciją.          

4 Geba konstruktyviai spręsti konfliktines situacijas.          

5 Domisi savo tautos praeitimi, analizuoja dabartį, puoselėja tradicijas, sieja 

ateitį su Lietuva. 

         

6 Lygindamas įvairių tautų žmones randa panašumų ir skirtumų.          

7 Geba būti  tolerantiškas kitokiai išvaizdai, elgsenai, tikėjimui.          

8 Pagal  išgales prisijungia prie gamtos išsaugojimo, supranta, kodėl tai yra 

svarbu. 

         

9 Patiria gyvenimo džiaugsmą, geba paaiškinti džiaugsmą teikiančius dalykus.          

 AŠ TAIP MANAU. (Mokinys įsivertina) ☺   ☺   ☺   

           

 PASAULIO  PAŽINIMAS ne siekia taip ne siekia taip ne siekia taip 

1 Suvokia,kad žmonės turi teises,pareigas ir yra atsakingi už savo sprendimus, 

veiklą. 

         

2 Geba paaiškinti lietuvių tautos kilmę,papročius,tradicijas.          

3 Suvokia,kad visi žmonės  yra vertingi ir vienodai gerbtinas jų orumas.          

4 Suvokia lietuviškių amatų reikšmę lietuvio gyvenime.          

5 Moka išvardinti kelias svarbiausias Lietuvai istorines datas, kunigaikščius, 

prezidentus,savo vietovės žymiausius veikėjus,paaiškina reikšmę. 

         

6 Savarankiškai atlieka paprasčiausius stebėjimus ir bandymus,geba apibendrinti 

rezultatus žodžiu ir raštu,formuluoja išvadas. 

         

7 Supranta gamtą tyrinėjančių mokslininkų atliekamų darbų svarbą ir reikšmę 

žmonių gerovei. 

         

8 Geba stebėti ir apibūdinti paukščių, augalų, gyvūnų gyvenimą, jų reikšmę 

žmogaus gyvenimui. Sudaro paprasčiausias mitybos grandines. 

         

9 Stebi ir globoja gyvūnus, elgiasi su jais atsargiai ir pagarbiai.          

10 Sugeba apibūdinti vandens apytakos ratą.          

11 Suvokia vandens, oro, žemės išsaugojimo reikšmę.          
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12 Žino,kad vaikai paveldi tėvų savybes. Apibūdina žmogaus gyvenimo etapus 

nuo gimimo iki mirties. 

         

13 Žino pagrindinius žmogaus kūno organus,jų paskirtį.  

Suvokia žmogaus sveikatos saugojimo reikšmę. 

         

14 Moka valytis dantis,suvokia dantų priežiūros reikšmę.          

15 Supranta,kad tinkamas maistas mums duoda pakankamai energijos 

judėti,dirbti,augti ir sveikai gyventi. 

         

16 Aptaria žmonių gydymo ir veterinarijos įstaigų reikšmę.          

 Geba apsispręsti  ir tinkamai pasielgti pavojų sveikatai keliančiose ir kitose 

situacijose. 

         

17 Tyrinėja,kur gali būti panaudojama saulės energija, ieško paprasčiausių 

energijos taupymo būdų. 

         

 AŠ TAIP MANAU. (Mokinys įsivertina) ☺   ☺   ☺   

           

 GIMTOJI  KALBA(rusų) ne siekia taip ne siekia taip ne siekia taip 

1 Moka dalyvauti dialoge: išklauso pašnekovą,kultūringai ginčijasi, 

argumentuoja savo teiginius. 

         

2 Suvokia bendrinės kalbos ir tarmių skirtumų reikšmę.          

3 Sugeba dalykiškai ir pašmaikštaujant apie save papasakoti.          

4 Skaito sklandžiai,sąmoningai..          

5 Seka pasakas,geba inscenizuoti.          

6 Žino rusų ir užsienio vaikų literatūros autorius.          

7 Geba naudotis žodynais ir enciklopedijomis.          

8 Moka bibliotekoje rasti norimą leidinį,saugo ir tausoja jį.          

9 Skiria reikšmines žodžio dalis: šaknis,priešdėlis, priesaga,galūnė.          

10 Skiria kalbos dalis:veiksmažodis,daiktavardis,būdvardis,prieveiksmis.          

11 Geba kaityti daiktavardžius ir būdvardžius,derinti su kitais žodžiais.          

12 Taiko rašybos taisykles: daiktavardžių ir būdvardžių,veiksmažodžių galūnių 

rašyba. 

         

13 Rašo kablelį prieš jungtukus o,bet.kad,tačiau.          

14 Geba nuosekliai raštu išreikšti mintis, jausmus vertinimus.          

15 Pastebi ir ištaiso klaidas.          
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16 Suvokia kalbos sandarą: tekstas-žodis-garsas ir 

garsas-žodis- sakynis-tekstas 

         

 AŠ TAIP MANAU. (Mokinys įsivertina) ☺   ☺   ☺   

           

 MATEMATIKA ne siekia taip ne siekia taip ne siekia taip 

1 Žino skaičių eilę iki...........,moka užrašyti skaičius ir juos palyginti.          

2 Sudeda  žodžiu ir raštu............”..................ribose.          

3 Atima  žodžiu ir raštu............”..................ribose          

4 Moka skaičius dalyti  iš vienaženklio skaičiaus.          

5 Moka skaičius dalyti  iš dviženklio skaičiaus.          

6 Moka dauginti skaičių  iš apvalių dešimčių ir šimtų.          

7 Moka spręsti nesudėtingus reiškinius.          

8 Moka spręsti nesudėtingus triveiksmius uždavinius.          

9 Moka spręsti nesudėtingas lygtis.          

10 Randa skaičiaus dalį.          

11 Užrašo ir palygina skaičiaus dalių dydį: 1/8cm,1/3 cm.          

12 Užrašo ir palygina nesudėtingas dešimtaines trupmenas 1,9; 2,2;1,1.Atlieka 

nesudėtingaus veiksmus. 

         

13 Žina matų pavadinimus ir jų santrumpas 

(km,m,dm,cm,mm,kg,g,euro,cnt,h,min. 

         

14 Moka smulkinti ir stambinti matinius skaičius,atlieka nesudėtingus veiksmus.          

15 Skiria geometrines figūras:atkarpa,taškas,apskritimas, skritulys,trikampis, 

stačiakampis, kvadratas,kubas,piramidė. 

         

16 Moka parodyti, apskaičiuoti geom.,figūrų perimetrą,plotą.          

17 Mka rinkti duomenis,sisteminti vaizduoti stulpeline diagram rasti 

lentelėse,paprasčiausių duomenų bazėse,juos palyginti. 

         

18 Tikrinasi atliktus veiksmus,užduotis.          

19 Mėgsta  spręsti logines užduotis.          

 AŠ TAIP MANAU. (Mokinys įsivertina) ☺    ☺   ☺   

           

 TECHNOLOGIJOS  siekia taip  siekia taip  siekia taip 

1 Moka grožėtis gyvenamąja aplinka ir dailės kūriniais.          
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2 Vaizduoja savo išgyvenimus, požiūri, nuotaikas, judesį tapybinėmis ir kitomis 

raiškos priemonėmis. 

         

3 Suvokia Lietuvos dailės unikalumą, tautodailės vaidmenį vaikų bei dailininkų 

bkūryboje. 

         

4 Pasitiki savo jėgomis,naudojasi įvairiomis medžiagomis,išmoktomis 

technikomis. 

         

5 Dirba savarankiškai,kūrybiškai.          

6 Supranta kuriamąją darbo paskirtį,jo reikšmę kasdieniniame žmogaus 

gyvenime. 

         

7 Baigia pradėtą darbą,dirba atsargiai,taupo medžiagos,laiką.          

8 Sutvarko darbo vietą.          

 AŠ TAIP MANAU. (Mokinys įsivertina) ☺    ☺   ☺   

           

 KŪNO  KULTŪRA  siekia taip  siekia taip  siekia taip 

1 Žino savo fizinį išsivystymą (ūgi,svorį,persigtas lygas) Rūpinasi savo saugumu 

ir sveikata. 

         

2 Suvokia fizinio aktyvumo reikšmę žmogaus sveikatai.          

3 Stengiasi išlaikyti taisyklingą kūno laikyseną(stovint,sėdint,einant)          

4 Jaučia malonumą judėti,žaisti ir t.t.          

5 Moka keletą judriųjų žaidimų.          

6 Žino krepšinio,kvadrato taisyklių taikymo pagrindus.          

7 Gerina ėjimo,bėgimo,šuolių,metimo techniką.          

8 Moka elgtis salėje,aikštėje ir kitur sportuodamas žaisdamas,begdamas, 

lipdamas. 

         

9 Moka kelis rikiuotės ir bendruosius pratimus bei jų derinius.          

10 Moka šokti ratelius,bent vieną šokį, improvizuoja.          

 AŠ TAIP MANAU. (Mokinys įsivertina) ☺    ☺   ☺   

 

Mokytojo  komentaras-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tėvų(globėjų) parašai:-------------------------------             ------------------------------------                --------------------------------------- 
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Vilniaus “Saulėtekio“  mokyklos    daugiafunkcio centro 

----------- 1-klasės  mokinio(-ės)     ---------------------------------------------------------------------------   

                                                                                                                                                                                   pasiekimų įvertinimo aprašas 

Bendrosios  

kompetencijos 

 

Kriterijai/ pasiekimai 

Vertinimas 

                  (pažymėti „+“ vieną iš dviejų) 

   Geba Siekia 

Komunikavimo   

kompetencija 

Geba reikšti mintis, jausmus, išsakyti nuomonę, pasakoti, 

pasidalyti patirtimi. 

  

Moka išklausyti kalbantįjį.   

Geba bendrauti ir bendradarbiauti.   

Mokėjimo 

mokytis 

kompetencija 

Mokosi stropiai, jaučia atsakomybę už mokymąsi, rezultatus.   

Pasitiki savo jėgomis, mokosi savarankiškai (individualiai).   

Pažinimo 

kompetencija 

 

Domisi naujais dalykais, aktualijomis, supančia aplinka, pasauliu, 

nori jį pažinti, stebėti, tyrinėti. 

  

Geba rasti ir apibendrinti informaciją.   

Nuosekliai, logiškai, kritiškai mąsto, analizuoja ir sprendžia 

problemas, daro pagrįstas išvadas. 

  

Socialinė 

kompetencija 

Klausia, prireikus prašo pagalbos, ją priima, padeda kitiems.   

Gerbia kitus, yra tolerantiškas.   

prireikus moka spręsti konfliktines situacijas, pasiekti sutarimo   

Kūrybiškumo ir 

iniciatyvumo 

kompetencija 

Mąsto originaliai, rodo iniciatyvą.   

Aktyviai dalyvauja veikloje.   

Asmeninė 

kompetencija 

 

Įvertina savo jėgas, siekia užsibrėžto tikslo, darbą atlieka iki galo.   

Stengiasi taisytis, keistis, tobulėti reaguodamas į kritiką, pastabas.   

valdo emocijas ir jausmus   

 

TRIMESTRAS I II III 

DATA    

PASIEKIMAI    
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VERTINIMAS (lygiai) (pažiymėti  + vienoje iš trijų skilčių)    

 DORINIS  UGDYMAS (etika)  pp   pp   pp  

1 Apibūdina kasdien patiriamus savo pojūčius; pateikia pavyzdžių.          

2 Dirbdamas su draugais,teikia jiems džiaugsmo.          

3 Kreipiasi pagalbos (jos prireikus); pastebi, kam reikia pagalbos, stengiasi 

padėti. 

         

4 Papasakoja apie savo šeimos narius, apibūdina, kas juos sieja, kuo jie panašūs 

ir skirtingi. 

Domisi savo gimine, papasakoja ką nors iš šeimos, giminės praeities. 

         

5 Moka paaiškinti, kaip reikia tvarkytis namuose, kad gyventi būtų jauku. 

 Kuria ir tvarko klasės aplinką. 

         

6 Tikslingai domisi, stebi, gėrisi aplinka. Pateikia jaukios aplinkos pavyzdžių.          

 GIMTOJI  KALBA(rusų) ne siekia taip ne siekia taip ne siekia taip 

1 Moka pasekti neilgą pasaką, užminti mįslę, pasakyti pamėgdžiojimą ar 

skaičiuotę, padeklamuoti eilėraštį. 

         

2 Klausosi ir supranta sekamų ar skaitomų tekstų, deklamuojamų eilėraščių, 

liaudies dainų turinį. 

         

3 Skaito skiemenimis, žodžiais arba sakiniais spausdintinį tekstą, supranta, ką 

perskaitė, t. y. glaustai nusako, apie ką jame rašoma. 

         

4 Moka orientuotis vadovėlyje ir pratybų sąsiuvinyje, supranta jų paskirtį.          

5 Taisyklingai rašo standartines raides, jas jungia žodžiuose.          

6 Stengiasi rašyti aiškiai, tvarkingai, įskaitomai, dažniausiai sakinį pradės 

didžiąją raide, sakinio gale deda tašką. 

         

7 Geba teisingai parašyti žodžius, kurių rašyba nesiskiria nuo taisyklingo tarimo, 

savo vardą, pavardę, miesto pavadinimą. 

         

 MATEMATIKA ne siekia tap ne siekia taip ne siekia taip 

1 Taisyklingai rašo skaitmenis,užrašo veiksmus sąsiuvinyje.          

2 Išklausęs arba perskaitęs supranta paprasčiausią uždavinį ir jį išsprendžia.          

3 Žino  skaičių (iki ...........)sandarą.          

4 Moka palyginti skaičius (=,> ,<)          

5 Moka rasti nežinomą aritmetinio veiksmo narį.          

6 Atlieka užduotis pagal paprasčiausias lenteles,diagramas.          



 

 

13 

7 Pažista geometrines figūras.          

8 Moka brėžti, matuoti liniuote atkarpas,figūras.          

9 Moka lengviausių dviženklių skaičių  sudėtį  ir atimtį.          

10 Moka mišrius sudėties ir atimties veiksmus.          

11 Moka atimti dalimis ir iš karto (iki.....)          

12 Moka atlikti sudėties veiksmus (iki......)          

13 Moka skaičiuoti mintinai (iki......)          

 PASAULIO  PAŽINIMAS ne siekia taip ne siekia taip ne siekia taip 

1 Draugiškai  bendrauja  su kitais - savo klasės draugais, šeimos nariais,  kitais 

suaugusiaisiais.  

         

2 Geba dirbti poromis, grupėje.          

3 Nusako kaitą (savo paties, savo šeimos), o taip pat  pasikeitimus gamtoje 

(augalų, gyvūnų augimas ir keitimasis pagal metų laikus).  

         

4 Paaiškina, iš  ko galima sužinoti apie praeitį.          

5 Skiria žemėlapyje sausumą ir vandenis, upes, kelius, miestus, ežerus.          

6 Elementariai pažįsta savo kūną. Paaiškina, ką daro kiekviena kūno dalis.           

7 Turi pagrindinius asmens higienos, sveiko maitinimosi, apsirengimo įpročius.           

8 Stengiasi būti atsargus žaisdamas, buityje, gatvėje, gamtoje.          

9 Apibūdina kasdienės aplinkos medžiagų savybes.          

10 Atlieka paprastus stebėjimus gamtoje – parke, miške, darže, gėlyne, ūkininko 

sodyboje (arba zoologijos sode).   

         

11 Nusako, kaip reikia rūpintis namų augintiniais, kaip prižiūrėti gėles.          

 TECHNOLOGIJOS  siekia taip  siekia taip  siekia taip 

1 Noriai kuria,lipdo,aplikuoja.          

2 Kūrybiškai dirba.          

 Pasirengia pamokai, po jos susitvarko darbo vietą.          

 Kruopščiai ir iki galo atlieka darbelius          

 KŪNO  KULTŪRA  siekia taip  siekia taip  siekia taip 

1 Noriai juda,žaidžia.          

2 Rūpinasi savo ir kitų saugumu per pamokas.          

3 Kontroliuoja kūno laikyseną stovint, sėdint, einant, bėgant.          

4 Stengiasi kontroliuoti kvėpavimą einant, bėgant, atliekant pratimus.          
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Mokytojo  komentaras-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tėvų(globėjų) parašai:-------------------------------             ------------------------------------                ------------------------------------ 
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Vilniaus “Saulėtekio“  mokyklos    daugiafunkcio centro  

----------2 -klasės  mokinio(-ės)     ---------------------------------------------------------------------------   

                                                                                                                                                                                   pasiekimų įvertinimo aprašas 

Bendrosios  

kompetencijos 

 

Kriterijai/ pasiekimai 

Vertinimas 

                  (pažymėti „+“ vieną iš dviejų) 

   Geba Siekia 

Komunikavimo   

kompetencija 

Geba reikšti mintis, jausmus, išsakyti nuomonę, pasakoti, 

pasidalyti patirtimi. 

  

Moka išklausyti kalbantįjį.   

Geba bendrauti ir bendradarbiauti.   

Mokėjimo 

mokytis 

kompetencija 

Mokosi stropiai, jaučia atsakomybę už mokymąsi, rezultatus.   

Pasitiki savo jėgomis, mokosi savarankiškai (individualiai).   

Pažinimo 

kompetencija 

 

Domisi naujais dalykais, aktualijomis, supančia aplinka, pasauliu, 

nori jį pažinti, stebėti, tyrinėti. 

  

Geba rasti ir apibendrinti informaciją.   

Nuosekliai, logiškai, kritiškai mąsto, analizuoja ir sprendžia 

problemas, daro pagrįstas išvadas. 

  

Socialinė 

kompetencija 

Klausia, prireikus prašo pagalbos, ją priima, padeda kitiems.   

Gerbia kitus, yra tolerantiškas.   

prireikus moka spręsti konfliktines situacijas, pasiekti sutarimo   

Kūrybiškumo ir 

iniciatyvumo 

kompetencija 

Mąsto originaliai, rodo iniciatyvą.   

Aktyviai dalyvauja veikloje.   

Asmeninė 

kompetencija 

 

Įvertina savo jėgas, siekia užsibrėžto tikslo, darbą atlieka iki galo.   

Stengiasi taisytis, keistis, tobulėti reaguodamas į kritiką, pastabas.   

valdo emocijas ir jausmus   

 

TRIMESTRAS I II III 

DATA    

PASIEKIMAI    
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VERTINIMAS (lygiai) (pažiymėti  + vienoje iš trijų skilčių) pp pp pp 

 DORINIS  UGDYMAS (etika)          

1 Padeda kitiems,siūlo savo paramą.          

2 Žino,kada turi prašyti paramos ir pagalbos.          

3 Moka taikiai spręsti konfliktus.          

4 Geba vertinti kasdienes konfliktines situacijas.          

5 Dėmesingas  kitiems,linkęs padėti.          

6 Domisi kitomis Lietuvoje gyvenančiomis tautomis.  

Apibūdina kai kuriuos kitataučių, gyvenančių Lietuvoje, papročius, tradicijas. 

         

7 Geba pastebėti ir išsakyti savo nuomonę apie gamtos  

ir žmogaus sukurtų daiktų grožį ir vertę. 

         

 GIMTOJI  KALBA(rusų) ne siekia taip ne siekia taip ne siekia taip 

1 Drąsiai reiškia mintis,dalyvauja pokalbyje.          

2 Geba pasakoti pasiūlyta arba pasirinkta tema.          

3 Moka padeklamuoti eilėraštį ar jo ištrauką.          

4 Moka užminti mįslių,pasakyti patarlių ir kt.          

5 Pažįsta išmoktas rašytines ir spausdintines raides.          

6 Moka skaityti(skiemenimis,žodžiais,sakiniais).          

7 Savarankiškai skaito knygas.          

8 Taisyklingai rašo išmoktas raides.          

9 Taisyklingai rašo žodžius su išmoktomis raidėmis.          

10 Geba parašiti  raidžių diktantą.          

11 Geba parašiti  žodžių  diktantą.          

12 Spausdintinį  tekstą  nurašo be klaidų.          

13 Pagal savo galimybes sukuria ir užrašo neligus tekstus.          

 PASAULIO PAŽINIMAS ne siekia taip ne siekia taip ne siekia taip 

1 Geba stebėti, paaiškinti,apibendrinti.          

2 Geba pateikti pavyzdžių,dalyvauja pokalbyje.          

3 Moka svarbiausias saugaus eismo taisykles.          

4 Žino savo teises ir pareigas.          

5 Supranta gamtos išteklių tausojimo svarbą.           

6 Nurodo paprasčiausius vandens taupymo būdus.          
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7 Turi pagrindinius asmens higienos įpročius.          

8 Yra pasiruošęs sutikti negerų, pavojingų žmonių; žino,  

ką tokiu atveju reikia sakyti ir daryti.   

         

9 Atpažįsta Lietuvoje dažniausiai pasitaikančius medžius, 

 krūmus, žoles (gėles), valgomus vaisius, daržoves. 

         

10 Nurodo svarbiausias taisykles, kaip dera (ir kaip nedera)  

elgtis gamtoje (pievoje, miške, prie vandens telkinio). 

         

11 Geba apibūdinti iš kokių medžiagų sudaryti įprasti daiktai;   

išskiria  svarbiausias medžiagų savybes, atsargiai su jomis elgiasi. 

         

 MATEMATIKA ne siekia taip ne siekia taip ne siekia taip 

1 Taisyklingai rašo skaitmenis,užrašo veiksmus sąsiuvinyje.          

2 Išklausęs arba perskaitęs supranta papraščiausią uždavinį ir jį išsprendžia.          

3 Žino skaičių (iki.........) sandarą.          

4 Moka palyginti skaičius(>,<,=)          

5 Moka rasti nežinomą aritmetinio veiksmo narį.          

6 Atlieka užduotis pagal paprasčiausias lenteles,diagramas.          

7 Moka brėžti,matuoti linuote atkarpas,figūras.          

8 Pažįsta geometrines figūras.          

9 Moka lengviausių dviženklių skaičių sudėtį ir atimtį.          

10 Moka mišrius sudėties ir atimties veiksmus.          

11 Moka atimti dalimis ir iš karto (iki........)          

12 Moka atlikti sudėties veiksmus (iki......)          

13 Moka skaičiuoti mintinai (iki........)          

 TECHNOLOGIJOS  siekia taip  siekia taip  siekia taip 

1 Noriai kuria,lipdo,aplikuoja.          

2 Kūrybiškai dirba.          

3 Pasirengia pamokai,po jos susitvarko darbo vietą.          

4 Kruopščiai ir iki galo atlieka darbelius.          

5 Stengiasi noriai bendrauti ir  bendradarbiauti tarpusavyje.          

 KŪNO  KULTŪRA  siekia taip  siekia taip  siekia taip 

1 Suvokia fizinio aktyvumo svarbą kiekvienam asmeniui.          

2 Geba saugiai elgtis per kūno kultūros pamokas.          
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3 Kontroliuoja taisyklingą kūno laikyseną stovėdamas, sėdėdamas, eidamas, 

bėgdamas. 

         

4 Taisyklingai kvėpuoja einant, bėgant, atliekant pratimus.          

5 Taisyklingai meta kamuoliuką į aukštį ir į tolį.          

6 Noriai juda,žaidžia.          

 

Mokytojo  komentaras-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Tėvų(globėjų) parašai:-------------------------------             ------------------------------------                -------------------------------------- 
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Priedas Nr. 1 

VILNIAUS “SAULĖTEKIO“ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 
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PASIEKIMŲ APLANKAS 

MOKINIO INDIVIDUALIOS MOKYMOSI PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ PAŽANGOS 

STEBĖJIMAS 

5-10 klasės 

MOKINIO VARDAS PAVARDĖ 

 

................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pradžia:  ......... klasė 

..........metai 

 

 

 

 

Vilnius 

 

 

 

Priedas Nr. 2 
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MOKINIO PASIEKIMŲ APLANKO STRUKTŪRA: 

 

I. ASMENINĖ INFORMACIJA.                                                                                  Priedas Nr.1 

 Mokinio vardas ir pavardė 

 

    II. MOKINIO PASIEKIMŲ APLANKO STRUKTŪRA                          Priedas Nr.2 

 

II. INFORMACIJA APIE MOKYMOSI IR ASMENINIO TOBULĖJIMO TIKSLUS 

 

➢ Įsivertinimo anketa.                                                                                         Priedas Nr. 3 

➢ Asmeninių  tikslų  kėlimo  pavyzdžiai                                                     Priedas Nr.4 

➢  Asmeninės pažangos planas                                                                         Priedas Nr.5 

➢  Įsivertinimas                                                                        Priedas Nr.6 

III. INDIVIDUALIOS MOKINIO MOKYMOSI PAŽANGOS STEBĖJIMAS 

 

➢ Asmeninės  pažangos stebėsena (pagal  pažymių vidurkius)                     Priedas nr.7 

➢ Asmeninés pažangos steběsena(pagal dalykus)                                         Priedas nr.8 

➢ Kaupiamojo vertinimo lapas /mokinio pažangos stebėjimas                        Priedas nr.9 

➢ Galimi kaupiamojo vertinimo rodikliaiPriedas nr.10 

➢ Mokymosi dienoraštis                                                                            Priedas Nr.12 

    IV. INFORMACIJA APIE PASIEKIMUS.  

▪ Metiniai patikrinamieji kontroliniai darbai ar jų rezultatai. 

▪ Pažangos diagramos. 

▪  Informacija ir dokumentai, liudijantys apie mokinio dalyvavimą įvairiuose konkursuose, 

projektuose, organizacijose, olimpiadose ir savanoriškoje veikloje. 

▪  Informacija apie specifinius gebėjimus, interesus.  

▪ Pagalbos mokiniui specialistų parengti klausimynai, testai. 
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Priedas Nr.3 

 

ĮSIVERTINIMO ANKETA 

 

Vardas Pavardė ........................................................Klasė .....................   Data.......................... 

 

 Nuostatos, gebėjimas, 

pastangos 

Įsivertink 

balais nuo 

1 iki 10 

Mokytojo, tėvų pastabos, komentarai 

1. Suprantu, kaip svarbu 

mokytis, kaip tai siejasi su 

mano ateitimi 

 

 

 

 

2. Esu patenkintas savo 

mokymosi rezultatais 

 

 

 

 

3. Pamokoje stropiai dirbu, 

netrukdau kitiems 

 

 

 

 

 

 

 

4. Visada turiu pamokai 

reikalingas mokymosi 

priemones, dėviu uniformą 

 

 

 

 

 

5. Laiku ir stropiai atlieku 

namų darbus 

 

 

 

 

 

 

 

6. Nevėluoju į pamokas, 

nepraleidžiu jų be 

pateisinamos priežasties 

 

 

 

 

 

7. Jaučiuosi saugus klasėje, 

mokykloje, palaikau 

draugiškus santykius su 

mokiniais, mokytojais 

  

8. Turiu idėjų klasėje, 

mokykloje ir imuosi 

iniciatyvos juos įgyvendinti 

 

 

 

 

 

9. Per pertraukas ir po 

pamokų elgiuosi 

drausmingai, laikausi 

tvarkos 

 

 

 

 

 

Mokinio vardas pavardė, parašas............................................................................................... 

Mokytojo vardas pavardė, parašas............................................................................................ 

Vieno iš tėvų vardas pavardė, parašas....................................................................................... 
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Priedas Nr.4 

ASMENINIŲ  TIKSLŲ  KĖLIMO  PAVYZDŽIAI 

 

Nuostatos, 

gebėjimai, 

pastabos 

Galimi tikslai Galimi žingsniai tikslui pasiekti Iš kur klasės 

vadovas 

žinos, kad 

tikslas 

pasiektas 

PAVYZDŽIAI  

1. Suprantu, 

kodėl svarbu 

mokytis,  

kaip tai siejasi su 

mano ateitimi. 

1. Išsiaiškinsiu, kodėl svarbu 

mokytis visus dalykus. 

2. Išsiaiškinsiu, ar ....dalyko 

žinios ir gebėjimai  

pakankami, kad galėčiau 

sėkmingai mokytis 

gimnazijoje. 

3. Išsiaiškinsiu, kokius 

dalykus reikia ypač gerai 

mokytis norint tapti….... 

1. Aptarsiu su tėvais ateities 

planus,tolesnio mokymosi galimybes. 

2.Pasiruošiu ir pasisiūlysiu klasės 

auklėtojai per klasės valandėlę 

organizuoti mokinių diskusiją  „Kodėl 

svarbu mokytis“. 

3. Karjeros ugdymo valandėlėse, taip pat 

savarankiškai domėsiuosi profesijoms 

keliamais reikalavimais. 

Iš pokalbio: 

Mokinys 

įvardins, 

kodėl jam 

svarbu 

mokytis. 

2. Esu 

patenkintas savo 

mokymosi 

rezultatais. 

1....trimestre turėsiu 

aukštesnį...įvertinimą (ne 

mažiau kaip...) 

2....trimestre savo bendrą 

mokymosi vidurkį pasikelsiu 

iki... 

3. Puikiai išmoksiu daugybos 

lentelę. 

4. Išmoksiu be klaidų 

linksniuoti įvardžiuotinius 

būdvardžius. 

5. kita... 

1. Tvarkingai ir nuosekliai užsirašysiu 

sąsiuvinyje matematikos uždavinių 

sprendimą. 

2. Labai gerai išmoksiu užduotus anglų 

kalbos žodžius. 

3. Paprašysiu tėvelių pagalbos ir 

išmoksiu sklandžiai skaityti rusų kalbą. 

4. Paprašysiu mokytojos  papildomos 

pagalbos ir išmoksiu tinkamai cituoti 

rašinyje kitų autorių mintis. 

5. Perskaitysiu visus kūrinius, apie 

kuriuos kalbėsime  per pamokas. 

6. Prieš kiekvieną atsiskaitymą ar 

mokydamasis sunkesnes temas 

paprašysiu tėvų (brolių,seserų), kad 

paklausinėtų. 

7. Jei ko nors nesuprasiu pamokoje, 

nueisiu į konsultacijas arba po pamokos 

paklausiu mokytojo. 

8. Po kontrolinio darbo išsiaiškinsiu savo 

klaidas ir  paprašysiu mokytojo 

papildomai skirti pasitikrinimui panašių 

užduočių. 

9. Paprašysiu  mokytojų patarimų. Kaip 

geriau atlikti užduotis. 

10. Paprašysiu, kad klasės draugai 

perskaitytų mano darbą ir pasakytų, kas 

gerai, o kas blogai. 
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11. Kai ko nors nesuprasiu, parašysiu 

mokytojams klausimus į elektroninį 

dienyną. 

12. Atliksiu visus namų darbus. 

13. Aptarsiu  su mokytoju, kurias 

mokymosi spragas ir kaip galėčiau 

likviduoti. 

14. Išmoksiu taisykles. 

15. Nuosekliai dirbsiu per pamokas. 

3. Pamokose 

stropiai dirbu, 

netrukdau 

kitiems. 

 

1. Stropiai dirbsiu per 

pamokas. 

2. Negaišiu  laiko 

pasiruošdamas pamokai. 

3. Nesikalbėsiu su draugais 

per pamokas. 

4. Nesinauduosiu pamokose 

mobiliuoju telefonu. 

1. Prieš kiekvieną pamoką visas 

reikalingas priemones išsiimsiu ir 

pasidėsiu ant stalo, kad nereikėtų gaišti 

laiko per pamoką ir kad netrukdyčiau 

kitiems. 

2. Pamokoje nesidairysiu į šalis, 

nereplikuosiu, neužsiimsiu kita pašaline 

veikla. 

3. Padėsiu mokytojui klasėje palaikyti 

tvarką sudrausmindamas netinkamai 

besielgiančius moksleivius. 

 

4. Visada turiu 

visas pamokai 

reikalingas 

mokymosi 

priemones. 

1. Turėsiu visas pamokoms 

reikalingas priemones.  

 

I. Iš vakaro neskubėdamas susidėsiu 

visas pamokoms reikalingas priemones. 

2. Paprašysiu tėvų, kad iš vakaro 

patikrintų, ar turiu visas pamokoms 

reikalingas priemones. 

Mano  

dienynas 

(pastabos/pa

gyrimai) 

5. Laiku ir 

stropiai atlieku 

visus namų 

darbus. 

1. Laiku ir stropiai atlieku 

visus namų darbus. 

. 

1.Prieš ruošdamas namų darbus 

susitvarkysiu darbo vietą. 

2. Ruošdamas namų darbus neužsiimsiu 

kita veikla, pvz.: nežaisiu kompiuteriu. 

3. Pasiruošimo kontroliniam darbui  

neatidėsiu paskutinei dienai, susidarysiu 

tokių darbų grafiką ir jį pasidėsiu 

matomoje vietoje. 

4. Susiplanuosiu dienos darbus ir 

laikysiuosi dienotvarkės. 

5.Virš rašomojo stalo pasikabinsiu 

kalendorių, kuriame pasižymėsiu visus 

kontrolinius. 

6. Turėsiu atskirą užrašų knygutę, kurioje 

rašysiu svarbiausius savaitės  darbus. Kai 

padarysiu darbą, jį išbrauksiu. 

7. Sunkiausius ir svarbiausius darbus 

užsirašysiu ant lipnių lapelių ir 

prisklijuosių  juos matomoje vietoje. 

8. Padarysiu namų darbus tą pačią dieną, 

kai uždavė. 

 



 

 

6 

9.Didelius darbus suskirstysiu mažesniais  

gabaliukais  ir darysiu paeiliui po truputį. 

10. Susitarsiu su mokytojais, kad dienyne 

parašytų  pastabą, kai nepadarysiu namų 

darbų. 

11. Jei nebūsių atlikęs namų darbų, 

pasiliksiu po pamokų. 

6. Nevėluoju į 

pamokas, 

nepraleidžiu jų  

be    pateisinimos 

priežaisties 

1.Būsiu draugiškas su 

mokytojais ir mokiniais. 

2. Nepraleisiu pamokų be 

pateisinamos priežasties. 

1. Susiplanuosiu savo dienotvarkę, kad 

išsimiegočiau ir laiku atsikelčiau. 

2. Laiku  informuosiu  kalsės auklėtoją, 

jeigu nebūsiu mokykloje. 

3. Nebėgsiu iš pamokų. 

4. Stengsiuosi laiku pavalgyti, kad 

nepavėluočiau į pamokas. 

5. Iškart atnešiu pateisinimo lapelius 

klasės auklėtojai. 

 

7. Jaučiuosi 

saugus, palaikau 

draugiškus 

santykius su 

mokiniais, 

mokytojais. 

1.Būsiu draugiškas su 

mokytojais ir mokiniais. 

1. Sveikinsiuosi su mokytojais, draugais. 

2. Per pamokas netrukdysiu draugams 

mokytis, mokytojams dirbti. 

3 . Padėsiu klasės draugui, jei jis ko 

nesuprato. 

4. Neįžeidinėsiu draugų. 

5. Atsiprašysiu, jei kartais pasielgčiau 

netinkamai. 

Mano 

dienynas 

(pastabos/ 

pagyrimai) 

 

8.Turiu idėjų 

klasėje, 

mokykloje ir 

imuosi 

inciatyvos joms 

įgyvendinti. 

1. Aktyviai dalyvausiu 

mokyklos, klasės veikloje. 

2.Organizuosiu klasėje… 

1. Aktyviai dalyvausiu mokinių 

savivaldoje. 

2.Visada dalyvausiu klasės valandėlėse. 

Pateikti 

pasiūlymai,or

ganizuoti 

renginiai 

9. Per petraukas 

ir po pamokų 

elgiuosi 

drausmingai, 

laikausi tvarkos. 

 

1. Laikysiuosi mokinio 

elgesio taisyklių (arba kurios 

nors konkrečiai) per 

pertraukas, po pamokų. 

2. Išmoksiu valdyti savo 

emocijas, stresą. 

1. Pažeidęs mokinio elgesio taisyklę,..... 

2. Pasieškosiu internete informacijos, 

kaip išmokti pasakyti ,,ne“ draugams, 

kviečiantiems parūkyti. 

3. Paprašysiu mokyklos psichologės 

patarimų, kaip išmokti valdyti emocijas. 

Mokinių 

pasiaiškinimai 

 

Drausmės 

pažymos 
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Priedas Nr. 5 

ASMENINĖS PAŽANGOS PLANAS 

 

 

Vardas Pavardė ........................................................Klasė ..............   Data.................. 

 

 

1. Mokymosi tikslai: 

......................................................................................................................................                                                                              

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

 

2. Asmeninio tobulėjimo tikslai: 

...................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

3. Kaip sieksiu tikslų, ką pats asmeniškai darysiu: 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

4. Kas gali padėti mokykloje: 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

5. Kas gali padėti namuose: 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
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Priedas Nr.6 

Įsivertinimas: 

 

Data Pasiektas rezultatas Pastabos, papildomi 

įsipareigojimai, 

susitarimai ir pan. 

Mokinio 

parašas 

Mokytojo 

parašas 

Tėvų 

parašas 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Išvada: Man pavyko/nepavyko pasiekti tikslą, nes...................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Stebint mokymosi pažangą reikia sau atsakyti į klausimus: 

Ką jau pavyko atlikti? 

Kas rodo, kad atlikta gerai? 
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Kokiemokymosi būdai pasiteisino?  

Kokios kliūtys iškilo? 

Kaip galėčiau įveikti kilusias kliūtis?  

Ką dar reikėtų patobulinti? 

Ką reikėtų keisti, kad tikslas būtų pasiektas laiku? 

Kas man galėtų padėti? Kaip aš jaučiuosi? 
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Priedas Nr.7 

...........klasės 

mokinio(ės)....................................................................................................................................................

.................... 

ASMENINĖS  PAŽANGOS STEBĖSENA 

20...-20... m.  20...-20.. 

m.m. 

20...-20... 

m.m. 

20...-20... 

m.m. 

20...-20... m.m 20...-20... 

m.m 

Vi

du

rki

s 

Lygi

s 

5 klasė 6 klasė 7 klasė 8 klasė 9 klasė 10 klasė 

I II II

I 

M I II II

I 

M I II II

I 

M I II II

I 

M I II II

I 

M I II II

I 

M 

                        10 

A
U

K
Š

T
E

S
N

Y
S

IS
 

                        9,9 

                        9,8 

                        9,7 

                        9,6 

                        9,5 

                        9,4 

                        9.3 

                        9,2 

                        9,1 

                        9 

                        8,9 

                        8,8

, 

                        8,7 

                        8,6 

                        8,5 

                        8,4 

P
A

G
R

IN
D

IN
IS

 

                        8,3 

                        8,2 

                        8,1 

                        8 

                        7.9 

                        7,8

. 

                        7.7 

                        7,6

, 

                        7,5

, 

                        7,4

, 

                        7,3 

                        7,2 



 

 

11 

                        7,1 

                        7 

                        6,9 

                        6,8 

                        6,7 

                        6,6 

                        6,5 

                        6,4 

                        6,3 

                        6,2 

                        6,1 

                        6 

                        5,9 

                        5,8 

                        5,7 

                        5,6 

                        5,5 

                        5,4 

P
A

T
E

N
K

IN
A

M
A

S
 

                        5,3 

                        5,2 

                        5,1 

                        5 

                        4,9 

                        4,8 

                        4,7 

                        4,6 

                        4,5 

                        4,4 

                        4,3 

                        4,2 
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Priedas Nr. 8 

Naudojama pagal mokytojo nuožiūrą 

ASMENINÉS PAŽANGOS STEBĖSENA PAGAL DALYKUS 

 

P
la

n
u

o
ja

m
i 

I 

tr
im

es
tr

o
 r

ez
u

lt
a
ta

i  

I 
tr

im
es

tr
a
s 

 

P
la

n
u

o
ja

m
i 

 I
I 

tr
im

es
tr

o
 r

ez
u

lt
a
ta

i  

II
 t

ri
m

es
tr

a
s 

 

P
la

n
u

o
ja

m
i 

II
I 

tr
im

es
tr

o
 r

ez
u

lt
a
ta

i  

II
I 

tr
im

es
tr

a
s 

 

M
et

in
is

 

įs
iv

er
ti

n
im

a
s 

Data              

Tikyba/Etika              

Lietuvių 

kalba 

             

Anglų kalba              

Rusų kalba              

Vokiečitų 

kalba 

             

Matematika              

Informacinés 

technologijos 

             

Fizika              

Chemija      
 

    
 

  

Gamta ir 

žmogus 

             

Biologija              

Istorija              

Geografija              

Dailé              

Muzika              

Technologijos              

Kūno kultūra              

Žmogaus 

sauga 

             

Vidurkis              
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Priedas Nr. 9 

Naudojama pagal mokytojo nuožiūrą 

KAUPIAMOJO VERTINIMO LAPAS /Mokinio pažangos stebėjimas 

Dalykas:...................................................... 

Pradžia / Data: 20...   metų................................... mėnesio     ...   dieną  

Mokinio Pavardė Vardas:.............................................................         klasė................ 

Eil. 

Nr. 

Rodikliai  / 

Klasė / 

Trimestrai /  

Pažymiai 

5 klasė 

 

6 klasė 7 klasė 8 klasė 9 klasė 10 klasė 

1 2 3 M 1 2 3 M S

T 

1 2 3 M 1 2 3 M S

T 

1 2 3 M 1 2 3 M P 

1. Lankomumas 

 

                           

2. Pareiginguma

s 

 

                           

3. Namų darbų 

atlikimas 

 

                           

4. Aktyvus 

mokymasis 

 

                           

5. Savarankišku

mas 

                           

6. Sunkesnių 

pratimų  

atlikimas 

 

                           

7. Pranešimo 

rengimas ir 

pristatymas 

 

                           

8. Sąsiuvinių 

vedimas 

 

                           

9. Užklasinis 

skaitymas 

 

                           

10. Pasiekimų 

aplankas 

 

                           

11. Priemonių 

gaminimas  

 

                           

12. Popamokiniai                            
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renginiai: 

 

projektai 

 

                           

Olimpiados 

 

                           

Konkursai 

 

                           

 

13. 

Bendras balas                            

 

Dalyko......................................................     mokytoja ........................................................... 
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Priedas Nr. 10 

Naudojama pagal mokytojo nuožiūrą 

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS KAUPIAMOJO VERTINIMO RODIKLIAI 

 

 Lietuvių kalbos kaupiamojo vertinimo rodikliai Vertinimas 

1. Lankomumas: 

nepraleista pamokų; 

per pusmetį praleistos 1–5 pamokos, bet atsiskaityta; 

per pusmetį praleistos 1–5 pamokos; 

d) per pusmetį praleista trečdalis pamokų, bet atsiskaityta 

 

a) 10 balų 

b) 9–8 balai 

c) 7–6 balai 

d) 5–4  balai 

2. Sistemingai ir laiku atliekami namų darbai: 

visada; 

neatlikti 1–2 namų darbai; 

atlikta apie pusė namų darbų; 

atlikta trečdalis  namų darbų. 

 

a) 10 balų 

b) 9–8 balai 

c) 7–6 balai 

d) 5–4  balai 

3. Mokymosi aktyvumas pamokų metu: 

a) visada; 

b) dažnai; 

c) vidutiniškai; 

d) kartais 

 

a) 10 balų 

b) 9–8 balai 

c) 7–6 balai 

d) 5–4  balai 

4. Siekimas per pamokas mokytis savarankiškai: 

a)   visada savarankiškas; 

b) kartais reikia išorinės motyvacijos; 

c) dažnai reikia išorinės motyvacijos; 

d) visada reikia išorinės motyvacijos / užduotis atlieka tik 

kieno nors vadovaujamas 

 

a) 10 balų 

b) 9–8 balai 

c) 7–6 balai 

d) 4 balai 

 

5. Aktyvus mokymasis  

a) visada; 

b) dažnai; 

c) vidutiniškai; 

d) kartais 

 

a) 10 balų 

b) 9–8 balai 

c) 7–6 bala 

d) 5–4  balai 

6. Sunkesnių pratimų atlikimas 

a) visada; 

b) dažnai; 

c) vidutiniškai; 

d) kartais 

 

a) 10 balų 

b) 9–8 balai 

c) 7–6 balai 

d) 5–4  balai 

7. Pranešimo parengimas ir pristatymas 

a) visada; 

b) dažnai; 

c) vidutiniškai; 

d) kartais 

a) 10 balų 

b) 9–8 balai 

c) 7–6 balai 

d) 5–4  balai 

8. Sąsiuvinių vedimas: 

užrašytas; aplenktas; tvarkingas; paryškintos svarbiausios 

temos ir taisyklės; atlikti reikalingi namų  ir klasės darbai, 

kūrybinės užduotys; 

a) 10 balų 

b) 9-8 balai 

c) 7–6 balai 

d) 5–4  balai 
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9 Priemonių gaminimas , tvarkymas 10 balų; 

10 Dalyvavimas mokyklos, miesto, šalies dalykiniuose ir 

visuomeniniuose, kultūriniuose renginiuose 

10 balų 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas Nr.11 



 

 

17 

Naudojama pagal mokytojo nuožiūrą 

MOKYMOSI DIENORAŠTIS 

Vardas Pavardė.................................................................                            Data: 

Klausimai Įvykis Faktai  

(tai, ką pastebėjau TO 

įvykio metu) 

Jausmai 

(kokia mano savijauta TO 

įvykio atžvilgiu) 

KAS ĮVYKO?  

̶  kas man buvo 

svarbu, į ką 

atkreipiau 

dėmesį 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

KĄ TAI 

REIŠKIA? 

 ̶  kodėl man tai 

svarbu? 

 Ką tai man 

sako apie 

mane? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

KĄ SU TUO 

DARYSIU? 

̶  kaip 

panaudosiu 

įžvalgas? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

IŠVADOS 

(kas man paaiškėjo iš visų 

pastebėjimų) 

Ar keičiasi tai, kas man 

svarbu? 

 

 

 

Ar keičiasi savijauta? Kodėl? 
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Priedas Nr. 13  

VILNIAUS “SAULĖTEKIO“ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO PLANAS 

 

20.....-.....-..... 

(data) 

Mokinio vardas, pavardė............................................................................................................... 

Klasė.....................Dalykas................................................................ 

Mokytojas.......................................................................................... 

 

Pagalbos teikimo 

priežastys:.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

Pagalbos teikimo laikas, formos ir būdai..(trumpalaikė, 

ilgalaikė).........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 

Eil.

Nr. 

Konsultacijų 

data 

Turinys Padarytapažanga Pastabos 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

Susipažinau.............................................................................................................................................                                                                                                                                                             

(Parašas)  Mokinio vardas ir pavardė 

 

Susipažinau.............................................................................................................................................                                                                                                                                                             

(Parašas)          Vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas ir pavardė 

SUDERINTA 

 

Direktorės pavaduotojas ugdymui  

Mokymosi pagalbos teikimo koordinatorius 

20.....-.....-.... 
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Priedas Nr. 14 

VILNIAUS “SAULĖTEKIO“ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

PAGALBOS MOKINIUI GRUPEI TEIKIMO PLANAS 

 

20.....-.....-..... 

(data) 

Mokinio vardas, pavardė............................................................................................................... 

Klasė.....................Dalykas................................................................ 

Mokytojas.......................................................................................... 

 

Pagalbos teikimo 

priežastys:.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

Pagalbos teikimo laikas, formos ir būdai...(trumpalaikė, 

ilgalaikė).........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

Eil.

Nr. 

Konsultacijų 

data 

Turinys Padarytapažanga Pastabos 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

Susipažinau.............................................................................................................................................                                                                                                                                                             

(Parašas)  Mokinio vardas ir pavardė 

Susipažinau.............................................................................................................................................                                                                                                                                                             

(Parašas)          Vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas ir pavardė 

SUDERINTA 

 

Direktorės pavaduotojas ugdymui  

Mokymosi pagalbos teikimo koordinatorius 

20.....-.....-.... 
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VILNIAUS “SAULĖTEKIO” MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................KOMPETENCIJŲ APLANKAS 

MOKINIO VARDAS PAVARDĖ 

 

................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pradžia:  .........  klasė 

..........metai 

Mokytojo vardas pavardė......................................................... 

 

 

 

 

 

 

  

 


