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     PATVIRTINTA 

     Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos 

     Direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. 

      Įsakymu Nr. V-118 

              

                   

 

KAUNO JONO PAULIAUS II GIMNAZIJOS 

 PRADINIŲ KLASIŲ 

MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos (toliau – gimnazija) pradinių klasių mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo tvarkos aprašas (toliau - aprašas) reglamentuoja mokinių mokymosi 

pasiekimų vertinimą, įvertinimų fiksavimą, vertinimo dalyvių informavimą apie mokymosi 

sėkmingumą ir pažangą. 

2. Apraše aptariami vertinimo tikslai ir uždaviniai, nuostatos ir principai, vertinimas ugdymo procese 

ir baigus programą. 

3. 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, Pradinio ugdymo bendrosiomis programomis, Bendraisiais ugdymo planais, kitais teisės 

aktais, reglamentuojančiais mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą, pradinių klasių mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo metodinėmis rekomendacijomis, administracijos, mokytojų, 

mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) susitarimais. 

4. Apraše vartojamos sąvokos: 

4.1. 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.  

4.2. Įvertinimas – vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie mokinio pasiekimus 

ir padarytą pažangą.  

4.3. Įsivertinimas – paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos stebėjimas, 

vertinimas ir apmąstymas, nusimatant tolesnius mokymosi žingsnius.  

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

grįžtamasis ryšys, padedantis mokiniui gerinti mokymąsi, nukreipiantis, ką dar reikia išmokti, 

leidžiantis mokytojui pritaikyti mokymą, siekiant kuo geresnių rezultatų. 

4.5. Diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo siekiama išsiaiškinti mokinio pasiekimus ir 

padarytą pažangą tam tikru metu, kad būtų galima numatyti tolesnio mokymosi galimybes, 

suteikti pagalbą įveikiant sunkumus.  

4.6. Apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas – formaliai patvirtinti mokinio ugdymosi 

rezultatai baigus programą, kursą, modulį ar kitą mokymo etapą. vertinimas, naudojamas baigus 

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

programos pabaigoje. 

4.7. Individualios pažangos vertinimas – vertinimo principas, pagal kurį lyginant dabartinius 

mokinio pasiekimus su ankstesniaisiais stebima ir vertinama daroma pažanga.  
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4.8. Kaupiamasis vertinimas – tai informacijos apie mokinio pažangą ir pasiekimus kaupimas 

taškais ar sutartais simboliais. Vykdomas taip, kad padėtų siekti individualios mokinio pažangos, 

gaunant grįžtamąjį ryšį, kaupiant vertinimo įrodymus Mokinio pažangos aplanke. 

4.9. Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinių žinias, gebėjimus, 

įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam skiriama ne mažiau 30 minučių. 

4.10. Vertinimo kriterijai – mokinių pasiekimus pagal Bendrąsias programas atitinkantys, 

individualiose mokytojų vertinimo metodikose numatyti užduočių atlikimo kriterijai. 

 

II. MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TIKSLAI IR 

UŽDAVINIAI 

 

5. Vertinimo tikslas – teikiant veiksmingą grįžtamąjį ryšį padėti mokiniui mokytis, tobulėti, augti 

sėkminga asmenybe. 

6. Vertinimo uždaviniai: 

6.1. nustatyti mokinių pasiekimų lygį, išsiaiškinti  kiekvieno mokinio stiprybes ir ugdymosi 

poreikius; 

6.2. kartu su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais) priimti sprendimus dėl tolesnių 

mokymosi žingsnių bei mokiniui būtinos pagalbos; 

6.3. teikti savalaikį grįžtamąjį ryšį tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, administracijai 

apie vaiko mokymąsi; 

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

mokymosi pagal pradinio ugdymo programas rezultatus; 

6.5. vertinti ugdymo kokybę, identifikuoti problemas ir inicijuoti reikalingus sprendimus dėl 

ugdymo kokybės bei pasiekimų gerinimo. 

 

III. VERTINIMO NUOSTATOS 

 

7. Vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios, supratimas, bendrieji 

ir dalyko gebėjimai. 

8. Vertinimas skirtas padėti mokytis – mokinys gauna grįžtamąją informaciją apie savo pasiekimus 

ir pažangą, mokosi įsivertinti. 

9. Vertinama individuali mokinio pažanga – mokinio pasiekimai lyginami su ankstesniais. Vengiama 

lyginti mokinių pasiekimus tarpusavyje.  

10. Vertinimas pozityvus ir konstruktyvus – vertinama tai, ką mokinys jau išmoko, nurodomos 

spragos ir būdai jas ištaisyti. 

11. Vertinimas atviras ir skaidrus – su mokiniais aptariami vertinimo kriterijai ir būdai. 

 

 

IV.VERTINIMAS UGDYMO PROCESE IR BAIGUS PROGRAMĄ 

 

12. Pradinio ugdymo programos pirmoje klasėje mokantis mokytojas susipažįsta su priešmokyklinio 

ugdymo pedagogo parengtomis rekomendacijomis apie vaiko pasiekimus ir užtikrina ugdymosi 

tęstinumą.  

13. Vertinimo kriterijus, formas, būdus ir metodus mokytojas pristato mokiniams ir aptaria per 

pirmąją dalyko pamoką kiekvienais mokslo metais, tėvams – per pirmą susirinkimą.  
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14. Mokomųjų dalykų vertinimas grindžiamas Pradinio ugdymo bendrojoje programoje numatytais 

mokinių pasiekimų lygiais: aukštesnysis, pagrindinis, patenkinamas, nepatenkinamas. 

15. Mokinių pasiekimai pažymiais nevertinami. 

16. 1 klasių mokiniams skiriamas 1 mėnesio adaptacinis laikotarpis, kurio metu mokinio pasiekimai 

nefiksuojami, tačiau fiksuojama mokinio daroma pažanga. 

17. Naujai atvykusiems mokiniams skiriamas vieno mėnesio adaptacinis laikotarpis. 

18. Vertinant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimus ir pažangą mokytojas 

atsižvelgia į mokinio specialiuosius ugdymo(si) poreikius,  remiasi bendrosiose ugdymo programose 

apibrėžtais mokymosi pasiekimais ir konkrečiam mokiniui numatytais pasiekimais. 

19. Informacijos pateikimas e-dienyne: 

19.1. informacija apie mokinių pasiekimus ir pažangą fiksuojama dalyje „Įvertinimas“; 

19.2.informacija apie mokinio socialines kompetencijas (gebėjimą būti grupės nariu, klasės ir 

mokinio elgesio taisyklių laikymąsi ar kt.) ir mokymosi gebėjimus ( pasiruošimą pamokai, 

dėmesingumą, kruopštumą) fiksuojama e-dienyno skiltyje „Pagyrimai. Pastabos“. 

20. Vertinant taikomas formuojamasi ugdomasis, diagnostinis, apibendrinamasis sumuojamasis 

vertinimas: 

20.1. Formuojamasis ugdomasis: 

20.1.1. mokiniui teikiama informacija, dažniausiai žodžiu, o prireikus ir raštu, t. y., 

sąsiuviniuose, vertinamų darbų lapuose, el. dienyne rašomas komentaras apie jo 

mokymosi eigą, pasiekimus ar nesėkmes; 

20.1.2. vertinami individualūs mokinio pasiekimai, nelyginama su kitų mokinių 

pasiekimais; 

20.1.3. trumpi komentarai mokinių darbuose į el. dienyną neperrašomi. 

20.1.4. komentarai turėtų būti: 

20.1.4.1. pozityvūs, palaikantys vaiko pastangas; 

20.1.4.2. komentaruose turi atsispindėti vertinimo kriterijai; 

20.1.4.3. nurodomos taisytinos klaidos; 

20.1.4.4. pasiūloma, kaip galima pagerinti darbą; 

20.2. Diagnostinis vertinimas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus 

atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo (temos, kurso) pradžioje ar pabaigoje, siekiant 

diagnozuoti esamą padėtį: nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti 

tolimesnio mokymosi galimybes, suteikti pagalbą kiekvienam mokiniui įveikiant 

sunkumus: 

20.2.1. atsižvelgiant į vertinimo tikslą, taikomi įvairūs diagnostinio vertinimo metodai: 

praktinės, kūrybinės užduotys, kontroliniai darbai, testai.  

20.2.2. kontroliniai darbai, testai, savarankiški darbai nevertinami lygiu. Darbuose, kurie 

vertinami taškais, nurodomas surinktų taškų skaičius,  po jais ar  e-dienyne 

parašomas trumpas mokytojo komentaras, kuriame mokytojas įvardija mokinio 

pasiekimus ir padarytas klaidas. 

20.2.3. į e-dienyną įvertinimai įrašomi per savaitę; 

20.2.4. mokytojas patikrinamuosius darbus grąžina mokiniams ne vėliau kaip po savaitės, 

atlieka patikrinamųjų darbų analizę, aptaria klasėje (nekomentuojant kiekvieno 

darbo), nurodant esmines klaidas; 

20.2.5. mokytojai informaciją apie diagnostinius darbus prieš savaitę įrašo į e-dienyną; 
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20.2.6. kontroliniai darbai nerašomi adaptaciniu laikotarpiu, po ligos, pirmą dieną po 

atostogų ar šventinių dienų, paskutinę savaitę prieš pusmečio pabaigą. 

20.2.7. jei mokinys dėl pateisinamų priežasčių (pateiktas raštiškas tėvų paaiškinimas)  

nedalyvauja rašant patikrinamąjį darbą, už jį atsiskaito sutartu laiku, bet ne vėliau 

kaip per savaitę. 

20.3.Vertinimo informacija kaupiama Mokinio pažangos aplankuose. 

20.4. Mokinių įvertinimų fiksavimas e-dienyne: 

Dalyko savaitinių pamokų skaičius Minimalus įvertinimų skaičius per 

mėnesį 

1 1 

2 2 

                      4-5 3 

                       7-8 4 

 

21. Vertinant mokinio lietuvių kalbos, matematikos ir pasaulio pažinimo patikrinamuosius darbus, 

vadovaujamasi schema: 

Teisingų atsakymų apimtis Atitinka mokinio pasiekimų lygį 

100 – 85 % Aukštesnįjį lygį 

84 – 55 % Pagrindinį lygį 

54 – 35 % Patenkinamą lygį 

34 - 0 % Nepatenkinamą lygį 

 

22. Vertinant diktantus vadovaujamasi schema: 

Atitinka mokinio pasiekimų lygį Atitinka mokinio pasiekimų lygį 

0-2 klaidos Aukštesnįjį lygį 

3-5 klaidos Pagrindinį lygį 

6-9 klaidos Patenkinamą lygį 

9 ir daugiau klaidų Nepatenkinamą lygį 

 

23. Anglų kalbos patikrinamieji darbai vertinami, vadovaujantis schema: 

Teisingų atsakymų apimtis Atitinka mokinio pasiekimų lygį 

Iš 15 taškų Iš 30 taškų                 Iš 60 taškų  

15 – 14 t. 30  – 27 t    60 – 54 t. Aukštesnįjį lygį 

13 – 7 t.  26 – 18 t.    53– 28 t.  Pagrindinį lygį 

6 – 4 t. 17  – 8 t.       27  – 16 t. Patenkinamą lygį 

3 – 0  t.  7 -0 t. 15 -0 t. Nepatenkinamą lygį 

 

24. Apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas atliekamas ugdymo laikotarpio ir pradinio 

ugdymo programos pabaigoje. Pusmečio mokinių pasiekimai apibendrinami vertinant mokinio 

padarytą pažangą, orientuojantis į Bendrojoje programoje aprašytus mokinių pasiekimų lygių 

požymius: 

24.1.vertinimo rezultatas fiksuojamas įrašu: 

24.1.1. a - aukštesnysis, kai mokinio žinios ir gebėjimai atitinka arba pranoksta Bendrosios 

programos vertinimo rodiklius; 

24.1.2.  pg – pagrindinis, kai mokinio žinios ir gebėjimai atitinka Bendrosios programos 

vertinimo rodiklius; 
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24.1.3.  pt -  patenkinamas, kai mokinio žinios ir gebėjimai minimaliai atitinka Bendrosios 

programos vertinimo rodiklius; 

24.1.4. npt – nepatenkinamas, kai mokinio žinios ir gebėjimai neatitinka Bendrosios 

programos vertinimo rodiklių. 

24.2. Dorinio ugdymo (tikybos) pasiekimai vertinami nurodant „padarė pažangą“ (pp) arba 

„nepadarė pažangos“ (n.p); 

24.3. Modulių (pasirenkamųjų dalykų, skirtų mokinių poreikiams tenkinti) pusmečio pasiekimai 

vertinami „įsk“ arba „neįsk“. 

24.4. 1-2 klasėse fizinio ugdymo ir meninio ugdymo dalykų (dailės-technologijų, muzikos, 

šokio) pasiekimai nevertinami lygiais, pažanga fiksuojama įrašant „padarė pažangą“ (pp) 

arba „nepadarė pažangos“ (n.p.). 

24.5. Iš užsienio atvykusių/sugrįžusių asmenų ir nemokančių lietuvių kalbos, šio dalyko 

padaryta ar nepadaryta pažanga pirmus metus vertinama „padarė pažangą“ (pp) arba 

„nepadarė pažangos“ (n.p.). 

25.  Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, kuriems rekomenduota mokytis pagal 

pritaikytą programą, pasiekimai ir pažanga vertinama, remiantis pradinio ugdymo programose 

apibrėžtais mokymosi pasiekimais: 

25.1. jei mokinys, kuris mokosi pagal pritaikytą dalyko bendrąją programą, daro akivaizdžią 

pažangą ir jo pasiekimai yra aukštesni nei patenkinamo pasiekimų lygmens, VGK 

svarstoma galimybė atsisakyti programos pritaikymo; 

25.2. mokiniui sistemingai gaunant nepatenkinamus įvertinimus, išsiaiškinamos priežastys, dėl 

kurių mokinys nedaro pažangos ir VGK priimami sprendimai dėl programos koregavimo 

ar mokymosi pagalbos organizavimo. 

25.3. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pritaikytą ar 

individualizuotą programą bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių 

padaryta arba nepadaryta pažanga fiksuojama el. dienyne, įrašant „p.p.“ arba „n.p.“. 

26. Sprendimą dėl kėlimo į aukštesnę klasę, papildomo darbo skyrimo ar palikimo kartoti ugdymo 

programą, atsižvelgęs į mokytojo siūlymą, priima gimnazijos direktorius. Sprendimas 

įforminamas įsakymu. 

27. Mokinys, turintis visų ugdymo plano dalykų patenkinamus metinius įvertinimus, keliamas į 

aukštesnę klasę. 

28. Mokiniui, nepasiekusiam patenkinamo programos dalyko metinio įvertinimo, skiriamas 

papildomas darbas – užduotys, suteikiančios galimybę gauti patenkinamą dalyko metinį 

įvertinimą. 

29. Pradinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, po papildomo darbo turintis dalyko 

nepatenkinamą metinį įvertinimą, paliekamas kartoti ugdymo programos baigiamojoje klasėje. 

30. Pradinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis visų ugdymo plano dalykų 

patenkinamus metinius įvertinimus, laikomas baigusiu pradinio ugdymo programą, įgijusiu 

pradinį išsilavinimą ir teisę mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą. 

31. Baigus pradinio ugdymo programą, rengiamas Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų 

ir pažangos vertinimo aprašas (1 priedas). Aprašo kopija perduodama mokyklai, kurioje 

mokinys mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą. 
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VI. MOKINIŲ, TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMAS 

 

32. Apie mokinių pasiekimus ir pažangą tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami: 

32.1. žodžiu (individualūs pokalbiai, konsultacijų dienos, tėvų susirinkimai, trišaliai 

(mokytojas-mokinys-tėvai (globėjai, rūpintojai) pokalbiai; 

32.2. raštu (įrašai sąsiuviniuose, vertinamųjų darbų lapuose, e-dienyne, Mokinio pažangos 

aplankuose, elektroniniuose laiškuose); 

32.3. Trišalių (mokytojas-mokinys-tėvai (globėjai, rūpintojai) pokalbių metu; 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

33.  Gimnazijos Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas, esant poreikiui, bendru 

sutarimu gali būti tobulinamas ir koreguojamas. 

 

 

APTARTA IR SUDERINTA 

Pradinių klasių metodinės grupės susirinkime (2021 08 26 protokolo Nr. 5) 

Metodinės tarybos posėdyje (2021 08 31 protokolo Nr. 3) 


