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TAURAGĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO MOKINIŲ 

 PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tauragės suaugusiųjų mokymo centro mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 

reglamentuoja mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimą, įsivertinimą, kontrolinių darbų 

krūvį ir tvarką, nepilnamečių mokinių tėvų (globėjų) informavimą apie mokymosi sėkmingumą. 

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Ugdymo programų aprašu, Pagrindinio ugdymo ir 

Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimą. Centro administracijos, mokytojų, mokinių ir nepilnamečių mokinių tėvų (globėjų) 

susitarimais. 

3. Tvarkos apraše aptariamas vertinimo planavimas, bendrieji vertinimo principai ugdymo procese 

ir baigus programą, įvertinimų fiksavimas, mokinio pažangos stebėjimas, vertinimo analizė ir 

informavimas. 

4. Vartojamos sąvokos ir terminai:  

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas– kriterijais grįstas ugdymosi ir mokymosi stebėjimas 

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

interpretavimas ir naudojimas mokymo ir mokymosi kokybei užtikrinti. 

Formuojamasis ugdomasis vertinimas – ugdymo(si) procese teikiamas abipusis atsakas, 

grįžtamasis ryšys, padedantis mokiniui gerinti mokymą(si), nukreipiantis, ką dar reikia išmokti, 

leidžiantis mokytojui pritaikyti mokymą, siekiant kuo geresnių rezultatų.  

Diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo išsiaiškinami mokinio pasiekimai ir tam tikru 

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

įveikti.  

Kaupiamasis vertinimas – tai informacijos apie mokinio mokymosi pasiekimus ir (ar) pažangą 

kaupimas suminiais balais, kreditais ar ženklais, kurie numatytu laiku konvertuojami į pažymį 

(įskaitą). 

Apibendrinamasis vertinimas – formaliai patvirtinti mokinio ugdymosi rezultatai, baigus 

programą, kursą, modulį. Jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos 

pabaigoje. 

Kontrolinis darbas – ne mažesnės kaip 30 minučių trukmės savarankiškas, projektinis, kūrybinis, 

laboratorinis ar kitoks raštu atliekamas ir įvertinamas darbas, skirtas dalyko programos dalies 

(temos, kelių temų, skyriaus, logiškai vientisos dalies, savarankiškai išmoktos dalies) išmokimui 

patikrinti.   

Savarankiškas darbas – pamokos ar kelių pamokų žinių taikymo praktiškai tikrinimas, apie kurį 

nebūtina informuoti iš anksto.  

Pamoka – mokytojo organizuojama nustatytos trukmės kryptinga mokinių veikla, kuria siekiama 

įgyti tam tikrų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosiose programose numatytų 

kompetencijų.  

Projektinė veikla – mokymo (-si) metodas, įtraukiantis mokinius į aktyvų problemos sprendimą ir 

padedantis ugdyti Bendrosiose programose numatytas kompetencijas.  



Vertinimo kriterijai – pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosiose programose pateiktus 

apibendrintus kokybinius mokinių žinių, supratimo ir gebėjimų vertinimo aprašus numatyti mokinių 

pasiekimų vertinimo lygiai (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis). 

Apibendrinamasis vertinimas – vertinimas, naudojamas baigus programą, kursą, modulį. Jo 

rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos pabaigoje. 

Įvertinimas – vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie mokinio pasiekimus ir 

padarytą pažangą.  

Įsivertinimas – paties mokinio daromi sprendimai apie daromą pažangą bei pasiekimus.  

Įskaityta – mokėjimo įvertinimas įrašu, rašomas, jeigu mokinys pasiekė dalyko programoje 

numatytą žinių, supratimo ir gebėjimų patenkinamą lygį. 

Pažymys – mokėjimo įvertinimas balais. 

Balai – mokėjimo įvertinimo skaitmeninis matas nuo 1 iki 10. 

 

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. Vertinimo tikslas – padėti mokiniui mokytis; apibendrinti mokymosi pasiekimus ir pažangą; 

nustatyti mokytojo ir mokyklos darbo sėkmę ir tuo remiantis priimti pagrįstus sprendimus.  

2. Vertinimo uždaviniai:  

2.1. Padėti mokiniui pažinti save, suprasti mokymosi stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti 

savo pasiekimų rezultatus, planuoti tolesnį ugdymą(si);  

2.2. Padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti spragas, diferencijuoti ir 

individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus, stebėti pažangą;  

2.3. Suteikti nepilnamečių mokinių tėvams (globėjams) informaciją apie mokinio mokymąsi. 

2.4. Stiprinti mokymo centro bendruomenės narių (mokytojų, mokinių) ryšius; 

2.5. Planuoti ugdymo turinį ir procesą, suteikti mokinių poreikius atliepiančią pagalbą. 

 

III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

 

1. Vertinimo nuostatos:  

1.1.Vertinimas grindžiamas amžiaus tarpsnių psichologiniais ypatumais, individualiais mokinio 

poreikiais; 

1.2.Vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios ir supratimas, 

bendrieji ir dalyko gebėjimai;  

1.3.Vertinimas skirtas padėti mokytis – mokinys laiku gauna grįžtamąją informaciją apie savo 

mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, jis mokosi vertinti ir įsivertinti;  

1.4.Vertinama individuali mokinio pažanga.  

2. Vertinimo principai:  

2.1. Atvirumas ir skaidrumas;  

2.2. Pozityvumas ir konstruktyvumas;  

2.3. Objektyvumas ir veiksmingumas;  

2.4. Informatyvumas.  

 

IV. VERTINIMO PLANAVIMAS 

 

1.   Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas grindžiamas mokiniams suprantamais kriterijais.  

2. Mokytojas planuoja vertinimą, atsižvelgdamas į mokinių pasiekimus ir galias, remiasi 

Bendrosiomis programomis.  



3. Mokytojas numato vertinimą privalomų dalykų, pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių 

ilgalaikiuose planuose. Metodinėse grupėse mokytojai aptaria ir suderina mokomojo dalyko 

ilgalaikius planus bei vertinimo tvarką. 

4. Vertindami mokinių ugdomąją veiklą mokytojai turi laikytis vienodų susitarimų:  

4.1. Vertinimas turi būti orientuotas į šiuos nurodymus:  

„10“ (puikiai) - kai užduotis (raštu ar žodžiu) atlikta be klaidų;  

„9“ (labai gerai) - kai užduotis (raštu ar žodžiu) atlikta labai gerai, tačiau yra neesminis 

netikslumas, klaida;  

„8“ (gerai) - kai užduotis visiškai atlikta, tačiau yra keletas klaidų;  

„7“ (pakankamai gerai) - kai atliktoje užduotyje yra keletas netikslumų, klaidų; 

„6“ (patenkinamai) - kai padarytos klaidos ar suklydimai leidžia suprasti užduoties 

rezultatą;  

„5“ (pakankamai patenkinamai) - kai mokinys teisingai atliko pusę gautos užduoties;  

„4“ (silpnai) - kai mokinys teisingai atliko mažiau kaip pusę užduoties;  

„3“ (blogai) – kai atlikdamas užduotį mokinys dažnai klydo, mintis neaiški, dalis 

užduoties neatlikta;  

„2“ (nepatenkinamai) - kai negalima suprasti, ką mokinys bandė atlikti arba didesnę dalį 

užduoties neatliko;  

„1“ (labai blogai) - mokinys atsisakė atsakinėti ar nebandė atlikti užduoties, neturėdamas 

pateisinamos priežasties.  

 Neat. – neatestuota, kai mokinys praleido daugiau kaip pusę pamokų ir neatsiskaitė. 

5. Kiekvienais mokslo metais per pirmąsias pamokas mokytojas supažindina mokinius su dalyko 

programa, vertinimo kriterijais, formomis ir metodais, susitaria, kada, kas ir kaip bus vertinama. 

Vertinimas detalizuojamas trumpalaikiuose pamokos planuose, pradedant mokytis naują skyrių  

arba temą. Mokytojas, pradėdamas naują skyrių arba temą, su mokiniais aptaria tikslus, uždavinius, 

vertinimo formas ir kriterijus, darbo metodus ir laukiamus rezultatus. Dalykų mokytojai, 

planuodami integruotas pamokas suderina ir numato bendrus vertinimo būdus, užduotis, kriterijus. 

6. Pusmečio pabaigoje organizuojama mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos įsivertinimo 

diena.  

V. VERTINIMAS UGDYMO PROCESE 

 

1. Naudojamas formalusis vertinimas, pagrįstas Bendrosiomis programomis, Brandos egzaminų, 

PUPP programomis, ir neformalusis vertinimas. 

2. Vertinimą ugdymo procese sudaro vienas kitą sąlygojantys diagnostinis, formuojamasis bei 

apibendrinamasis vertinimai. 

3. Kontrolinio darbo skyrimo bei vertinimo ir įsivertinimo tvarka:  

3.1. Mokiniams per dieną gali būti skiriamas tik vienas kontrolinis darbas;  

3.2. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę, su mokiniais 

aptariamas kontrolinio darbo turinys, struktūra, tikslai, vertinimo kriterijai;  

3.3. Kontrolinius darbus, ypač bandomuosius egzaminus, parengtus pagal PUPP ar Brandos 

egzaminų modelius, rekomenduojama vertinti laikantis PUPP ir brandos egzaminų vertinimo 

instrukcijų; 

3.4. Mokinys, dėl ligos ar kitų svarbių pateisinamų priežasčių nedalyvavęs kontroliniame darbe, 

privalo atsiskaityti su mokytoju sutartu laiku.   

4. Atsiskaitymas raštu – įvairių formų mokinių žinių ir gebėjimų patikra raštu, trunkanti ne ilgiau 

kaip 30 minučių:  



4.1. jeigu atsiskaitymas raštu vykdomas iš vienos ar dviejų pamokų temų, mokinius 

apie patikrinimą raštu iš anksto informuoti nebūtina;  

4.2. mokiniui nedalyvavus patikrinime raštu sprendimą dėl atsiskaitymo priima 

mokytojas;  

4.3. patikrinimas raštu gali būti skiriamas ne visai klasei; 

4.4. patikrinimų raštu skaičius per dieną yra neribojamas;  

4.5. patikrinimas raštu gali būti vertinamas pažymiu, įrašu „įskaityta“/„neįskaityta“ ar 

kaupiamuoju balu. 

5. Savarankiškas darbas – darbas raštu, kurio trukmė pamokoje planuojama mokytojo nuožiūra, jo 

metu mokiniai atlieka pateiktas užduotis iš anksčiau ar naujai išmoktų temų. Savarankiško darbo 

tikslas – išsiaiškinti, kiek mokinys, naudodamasis įvairiais šaltiniais, mokymo(si) priemonėmis, 

geba įgytas žinias pritaikyti individualiai atlikdamas praktines užduotis:       

5.1.savarankiško darbo metu mokiniai gali naudotis vadovėliais ar kita darbui 

reikalinga informacine medžiaga;  

5.2. mokinius apie savarankiško darbo rašymą iš anksto informuoti nebūtina;  

5.3. mokiniai praleidę savarankišką darbą atsiskaityti neprivalo. 

6. Tiriamasis (praktikos, laboratorinis) darbas–tai tikrinamasis darbas, trunkantys ne mažiau kaip 35 

minutes, jų metu tikrinami mokinių gebėjimai teorines žinias taikyti praktikoje. Tiriamasis 

(praktikos, laboratorinis) darbas gali būti vertinamas pažymiu, įrašu „įskaityta“/„neįskaityta“. 

7. Atsakinėjimas žodžiu – mokinio išsamus atsakymas į klausimą, kalbėjimas duota tema ar grupės 

darbo (projektinio darbo) pristatymas žodžiu:  

7.1. mokinius apie atsakinėjimą žodžiu iš anksto informuoti nebūtina (išskyrus 

projektinių darbų pristatymus);  

7.2. projektinio darbo pristatymas vertinamas pagal iš anksto numatytus ir su 

mokiniais aptartus kriterijus; 

 7.3. atsakinėjimas žodžiu gali būti vertinamas pažymiu, įrašu 

„įskaityta“/„neįskaityta“. 

8. Minimalus dalyko pažymių skaičius per pusmetį lygus savaitinių pamokų skaičiui + 2, tačiau 

negali būti mažesnis nei 3 pažymiai. Minimalus įvertinimų skaičius pagal dalykui skirtą savaitinių 

pamokų skaičių. Jeigu savaitinės pamokos: 0,25-1,5 pam. -3 įvertinimai;  2 pam. -  4 įvertinimai;  3 

pam. -5 įvertinimai;  4 pam. - 6 įvertinimai.  

 

VI. VERTINIMAS BAIGUS PROGRAMĄ 

 

1. Mokymosi rezultatams apibendrinti taikomas apibendrinamasis vertinimas (pažymys 

arba įskaita). 

2. Pusmečio pažymys vedamas skaičiuojant visų dienyne įrašytų to pusmečio pažymių aritmetinį 

vidurkį. Metinis pažymys vedamas skaičiuojant I pusmečio ir II pusmečio įvertinimų vidurkį (1 

lentelė). 

1 lentelė. Pusmečių įvertinimų fiksavimo pavyzdžiai 

 

I pusmetis II pusmetis Metinis Papildomas 

darbas-metinis 

pažymys 

Įskaita Metinis 

(vidurkis) 

4 5 5 - - - 

5 4 5 - - - 

6 3 5  - - 

4 3 4    



3 5 4 - - - 

4 2 3 4 (ir daugiau)   

neat. 6 pažymys 

nevedamas 

- įskaita už I pusmetį (įsk.+ 6):2 

6 neat. neat. - įskaita už II pusmetį (6 + įsk.):2 

neat. neat. neat. - įskaita už I pusmetį; 

įskaita už II pusmetį 

(įsk.+ įsk.):2 

 

3. Dalykų moduliai, etika, pilietiškumo pagrindai pažymiais nevertinami. Pusmečio pabaigoje 

rašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“.  

3.1. Fiksuojant pusmečio dalyko įvertinimą įrašais „įsk“ arba “neįsk“, atsižvelgiama į tai,  

kokių įrašų per pusmetį yra daugiau: 

3.2. Dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas įrašu „įsk“, jei I ir II pusmečių įvertinimai yra 

„įsk“ir „įsk“ arba „įsk“ ir „neįsk“ arba „neįsk“ ir „įsk“. Dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas 

įrašu „neįsk“, jei I ir II pusmečių įvertinimai yra „neįsk“.  

4. Informacija apie mokinio pasiekimus ir pažangą atsiskaitant  įskaita už pusmečio kursą  ir 

keičiant dalyko mokymosi kursą iš B į A  fiksuojama elektroniniame dienyne prieš pusmečio 

įvertinimą. 

 5. Jei pasibaigus ugdymo procesui, 5-8 kl., I-IV gimnazijos klasių mokiniai turi kai kurių ugdymo 

plano dalykų nepatenkinamus metinius įvertinimus, mokytojai, dirbantys tose klasėse, 

vadovaudamasi „Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu“, priima 

sprendimą dėl papildomų darbų skyrimo. 

5.1. Mokytojų tarybos posėdyje numatomi papildomų darbų atlikimo ir atsiskaitymo  

terminai, pakartotinio svarstymo dėl kėlimo į aukštesnę klasę datos. 

5.2. Dalyko, iš kurio mokiniui skirti papildomi darbai, mokytojas dirba su mokiniu 

individualiai, papildomo darbo turinį ir dažnumą fiksuodamas elektroniniame dienyne; 

5. 3. Papildomų darbų apskaita ir vykdymas: 

5.3.1. papildomų vasaros darbų skyrimo trukmė: jei dalykui buvo skirtos 1-2 savaitinės 

pamokos, tai skiriamos 5 papildomo darbo akademinės valandos, jei yra 3 ir daugiau savaitinių 

pamokų, tai skiriama 10 papildomų valandų; 

5.3.2. papildomi darbai fiksuojami dienyne taip pat kaip ir pamokų apskaita; 

5.3.3. jei mokinys savarankiškai pasirengė ir nurodytą dieną atsiskaitė, darbo apskaita 

su juo netvarkoma, dienyne įrašoma „Mokinys ruošėsi savarankiškai“; 

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

įvertinimas laikomas metiniu. 

6. Klasės auklėtojas pusmečio (metų) pabaigoje užpildo ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui 

pateikia klasės mokinių pažangos ir pasiekimų ataskaitą.  

7. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui rengia mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos analizę.   

 

VII. ĮSIVERTINIMAS 

 

1. Įsivertinimas papildo mokytojų vertinimą, bet jo nekeičia. Mokiniai mokomi save vertinti kuo 

objektyviau, todėl siekiama: 

1.1.sudaryti sąlygas mokiniui pažinti savo silpnąsias ir stipriąsias puses, teisingai ir 

adekvačiai vertinti savo gabumus ir galimybes;  

1.2. skatinti mokinius aktyviau dalyvauti ugdymo procese, teikti pasiūlymus, prisiimti 

atsakomybę už savo ugdymo(si) rezultatus.  



2. Mokiniai įsivertina pamokos pabaigoje, baigę temą (ciklą), paskutinę pusmečio (mokslo metų) 

pamoką: įsivertinimo technikas ir būdus mokytojai aptaria metodinių grupių pasitarimuose.  

3. Per paskutinę pusmečio (mokslo metų) dalyko pamoką mokiniai analizuoja mokymąsi, padarytą 

pažangą, su mokytoju aptaria sėkmes ir nesėkmes, planuoja tolesnį mokymą(si).  

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

pažangą, jei reikia, koreguoja ugdymo planus. 

 

VIII. MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA  

 

 NEAKIVAIZDINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMAS BEI VERTINIMAS 

 

1. Neakivaizdinis suaugusiųjų mokymas/is – mokymosi forma, susidedanti iš individualių, 

grupinių, nuotolinių konsultacijų ir įskaitų.  

2. Grupinių konsultacijų metu aiškinama sudėtingesnė dalyko teorinė medžiaga, atliekami 

laboratoriniai ir praktikos darbai. 

3. Grupinių konsultacijų metu kontroliniai darbai ar įskaitos neorganizuojami, mokinių žinios 

nevertinamos. 

4. I gimnazijos klasės mokiniams nuotolinės konsultacijos gali sudaryti 1/3 visų neakivaizdiniu 

būdu besimokančiojo mokinio konsultacijų. 

5. Neįgaliesiems I gimnazijos klasės mokiniams pageidaujant, visos jų neakivaizdinio mokymosi 

konsultacijos gali būti nuotolinės. 

6. Neakivaizdinės  konsultacijos organizuojamos pagal  patvirtintą tvarkaraštį. 

7. Mokinių neakivaizdinio mokymosi pasiekimai vertinami pusmečiais įskaitų forma.  

8.  Per pusmetį organizuojama po 1 įskaitą iš  kiekvieno mokomojo dalyko. 

9. Dalykų moduliai, etika ir pilietiškumo pagrindai pažymiais nevertinami. Pusmečio pabaigoje 

rašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“. 

10. Kitų dalykų įskaitos vertinamos pažymiu dešimtbale sistema. Pusmečio  pažymiai vedami iš to  

pusmečio  įskaitų pažymių aritmetinio vidurkio (pvz., 4,5 - 5;   5,4 - 5).  

11. Metiniai pažymiai vedami iš pusmečių pažymių aritmetinio vidurkio (pvz., 4,5 - 5; 5,4 - 5).  

12.  Įskaitos vertinimą nurodo kiekvieno dalyko mokytojas prie įskaitos užduočių.  

13.  Įskaitos organizuojamos pagal  iš anksto parengtą ir patvirtintą tvarkaraštį. 

14. Per vieną dieną mokinys negali laikyti daugiau kaip 1 įskaitą. Įskaita yra organizuojama dalyko 

pamokai skirtu laiku. 

 

 NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMAS BEI VERTINIMAS 

 

1. Nuotolinis suaugusiųjų mokymas(is) organizuojamas virtualioje Moodle aplinkoje.  

2. Nuotolinio mokymo administratorius:  

2.1. sukuria mokomųjų dalykų kursų struktūrą,  

2.2. suteikia mokytojui ir mokiniams jungimosi prie Moodle aplinkos asmeninį vardą ir slaptažodį,  

2.3. apmoko mokinius prisijungti ir dirbti virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle. 

2.4. prižiūri ir administruoja virtualią mokymo(si) aplinką ir jos vartotojus.  

2.5. konsultuoja mokytojus Moodle aplinkos vartojimo klausimais, sprendžia iškilusias technines 

problemas.  

3. Klasės vadovas:  

3.1. konsultuoja mokinius dėl prisijungimo ir darbo virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle,  



3.2. koordinuoja mokinių mokymąsi, stebi jų pasiekimus, lankomumą.  

4. Mokytojas:  

4.1. rengia, atnaujina, papildo nuotolinio mokymo(si) medžiagos rinkinius, vadovaujantis 

atnaujintomis Bendrosiomis programomis bei metodinėmis rekomendacijomis (1 priedas) ir 

patalpina virtualioje mokymosi aplinkoje,  

4.2. tikrina, vertina, komentuoja mokinių darbus, gautus Moodle aplinkoje, elektroniniu paštu ar 

gautus tiesiogiai,  

4.3. vertinimus už darbus, pateiktus Moodle aplinkoje ar atliktus stacionarių konsultacijų metu, 

surašo elektroniniame dienyne; 

4.4. dienynas pildomas vadovaujantis bendra elektroninio dienyno pildymo tvarka.  

4.5. informuoja klasių vadovus apie mokinius, kurie nesijungia prie Moodle aplinkos.  

5. Mokinys:  

5.1. pageidavimą mokytis nuotoliniu būdu pareiškia raštu prašyme Centro direktoriui, pagrįsdamas tokio 

mokymosi poreikį.  

5.2. pasiekia mokymosi medžiagą nuotoliniu būdu, bendrauja ir bendradarbiauja su bendramoksliais, 

atlieka užduotis, bendrauja su mokytoju, stebi pažangą.  

 

VIII. MOKINIO PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS STEBĖSENA. VERTINIMO 

INFORMACIJOS ANALIZĖ 

1. Mokytojai nuolat stebi mokinių daromą pažangą ir mokymosi pasiekimus. Pasirinkta forma (pvz., 

komentarai mokinių darbuose, lentelės ir kt.) fiksuoja ir apibendrina mokinių mokymosi rezultatus. 

Gauta informacija panaudojama analizuojant mokinių pažangą ir poreikius, keliant tolesnius 

mokymo(si) tikslus ir uždavinius.  

2. Mokytojo ir mokinių iš(si)kelti mokymo(si) uždaviniai tam tikram laikotarpiui lemia pasiekimų 

matavimo (stebėjimo) trukmę ir reguliarumą.  

3. Iškilus ugdymo(si) problemoms mokytojai informuoja klasės vadovą. Esant būtinybei klasės vadovas 

inicijuoja individualius pokalbius su mokiniu ir (ar) dalykų mokytojais, administracija ir (ar) 

nepilnamečių mokinių tėvais bei priima sprendimus dėl priemonių ugdymo(si) problemoms spręsti.  

4. Mokinių mokymosi pasiekimai ir jų daroma pažanga aptariama klasėje dirbančių mokytojų grupėje ir 

Mokytojų tarybos posėdyje.  

5. Dalykų mokytojų metodinėse grupėse analizuojami kontrolinių darbų ir kt. ugdymo(si) rezultatai bei 

priimami sprendimai dėl dalyko mokymo(si) metodų, užduočių, šaltinių tinkamumo ir vertinimo 

tikslingumo.  

6. Administracijos posėdžių metu analizuojami pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, mokinių 

pasiekimų tyrimų ir kt. rezultatai, kurie pristatomi Mokytojų taryboje. 

7.  Mokiniai fiksuoja savo pasiekimus ir matuoja pažangą pasibaigus pusmečiams, metams. Per tam 

skirtas klasės valandėles jie lygina savo rezultatus su ankstesniais, daro išvadas apie pažangą. 

Atsižvelgdami į savo mokymosi sėkmę, išsiaiškina mokymosi poreikius, planuoja tolesnį mokymąsi, 

kelia sau ateities planus. Tai fiksuoja „Mokymosi individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo“ 

lentelėse. 

IX. INFORMAVIMAS 

 

1. Vertinimo informacija pateikiama pagal poreikį mokiniams, nepilnamečių mokinių tėvams 

(globėjams), dalykų mokytojams, Centro administracijai.  

2. Mokinių pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne, kuriuo gali naudotis visi užsiregistravę 

mokiniai bei nepilnamečių mokinių tėvai (globėjai). 

3. Atsiradus mokymosi problemoms, nepilnamečių mokinių tėvai (globėjai) apie mokymosi 

pasiekimus informuojami įvairiais būdais: rašant laiškus, skambinant, individualių pokalbių metu. 



X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

1. Vertinimo aprašu vadovaujasi visi Centro mokytojai.  

2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka bendru sutarimu esant būtinybei gali būti 

peržiūrima ir koreguojama. Šio aprašo pakeitimus bei papildymus svarsto Centro Mokytojų taryba, 

tvirtina Centro direktorius. 

3. Šis aprašas skelbiamas Centro interneto svetainėje. 

 

Suderinta  

Tauragės suaugusiųjų mokymo  

centro tarybos posėdžio  

2019-09-30 

protokoliniu nutarimu Nr. CT-3 

Suderinta: 

Mokytojų tarybos posėdžio 

2019-10-01 

 protokoliniu nutarimu Nr. MT-9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


