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MOKINIV PAZANGOS rR PASIEKTMV VERTINTMO, tr'TKSAVIMO rR TEVU
INF'ORMAVIMO SISTEMOS APRASAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Siauliq Salduves progimnazijos mokinirl paZangos ir parsiekimq vertinimo sistema
reglamentuoja mokiniq mokymosi pasiekimq vertinim4, fiksavim4, tevq apie mokiniq mokymosi
sekmingum4 informavim4.

2. Tvarkoje aptariami vertinimo tikslai ir uZdaviniai, nuostatos ir principai, vertinimas ugdymo
procese ir baigus program4, tevq informavimo tvarka.
3. Mokiniq pasiekimai paLanga vertinami vadovaujantis Mokiniq paZangos
vertinimo samprata, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programq apra5u.
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ir

pasiekimrl

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UZDAVINIAI
4. Vertinimo tikslai:
4.1. nustatyti mokiniq pasiekimq lygi bei paLangq, iSsiai5kinti kiekvieno mokinio stiprybes,
ugdymosi poreikius ir kartu su mokiniu ir jo tevais (globejais, r[pintojais) priimti sprendimus del
tolesnio mokymosi Zingsniq, mokiniui bfitinos pagalbos;
4.2. palaikvti mokym4si ir teikti savalaikj atsak4 @riLtamqi rySi) mokiniams,, mokytojams,
gerinant ugdymo(si) proceso kokybg;
4.3. vertinti ugdymo kokybg, identifikuoti problemas ir inicijuoti relikalingus sprendimus.
5. Vertinimo uZdaviniai:
5.1 . padeti mokiniui isivertinti mokymosi pasiekimq rezultatus;
5.2. padeti mokytojui iZvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti spragas, diferencijuoti ir
individ ualizuoti darb4;
5.3. suteikti mokiniams jq poreikius atliepiandiq pagalb4;
5.4. suteikti tevams (globejams, rupintojams) informacij4 apie mokinio mokym4si;
5.5. stiprinti mokyklos bendruomenes (mokiniai, mokytojai, tevai) nariq rysius.

III. VERTINIMO

NUOSTATOS, PRINCIPAI, BUDAI

6. Vertinimo nuostatos:
6'1. vertinimas grindZiamas amZiaus tarpsnir.; psichologiniais ypaturnais, individr-raliais mokinio

poreikiais;
6.2' mokinys laiku gaLrna griLtamqlq informacij4 apie savo pasiekinLus
6.3. pagrindinis vertinimo orientyras - bendrosios programos;
6.4. vengiama lyginti mokiniq pasiekimus tarpusavyje.
7. Vertinimo principai:
7 .1. pozityvumas ir konstruktyvumas;
7.2. atvirumas ir skaidrumas:
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paLang;;
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7.3. objektyvumas ir veiksmingumas;
7.4. informatyvumas.
8. Vertinim4 ugdymo procese sudaro Sie vienas kit4 s4lygojantys vertinimo tipai:

8.1. Diagnostinis vertinimas - vertinimas, kuriuo naudojamasi sriekiant iSsiaiSkinti mokinio
pasiekimus ir padaryt4 paLangq baigus dalyko programos tem4, skyriq, programos dali. Diagnostinis
vertinimas remiasi kontroliniq darbq, apklausos LodLiu, sukauptos informacijos apie mokinio
mokymosi pasiekimus ir paLanga, rezultatais.
8.2. Formuojamasis vertinimas - tai nuolatinis mokinio vertinimas stebint jo individualq,
grupini darb4 ivairiose situacijose, individualiai aptariant jo mokymosi sekrningum4, darom4 paLangq.
7.3. Apibendrinamasis vertinimas - vertinimas naudojamas baigus program?.
9. Mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimas grindZiamas mokiniams, jLl tevams (globejams,
r[pintoj am s) ai Skiai s, suprantamai s kriterij ais.

IV. PRIESMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES VAIKU PASIEKIMU VERTINIMAS, TEVq
INFORMAVIMAS UGDYMO PROCESE IR BAIGUS P'ROGRAMA
10. Mokslo metq pradZioje prieSmokyklinio ugdymo mokytoja numato vaikq kompetencijq
vertinimo formas, daZnum4, dokumentavim4, tevq informavim4 apie vaiko sekmes ir iki rugsejo I d.
suderina pradinio ugdymo mokytojq metodiniame pasitarime.
I 1. Vaiko daroma paLanga yra vertinama nuolat, pasirenkant vr:rtinimo bDdus ir metodus:
stebejim4, pokalbi, diskusij4, vaiko pasakojimus, jo darbeliq ir veiklos analizg, garso, vaizdo
ira5us ir
kt.

12. Vaikq tevai su vaiko pasiekimais

ir padaryta paLanga supaZindinami

elektroniniame

dienylre, vaiko dienora5tyje, individualiq pokalbiq, klasiq susirinkimq metu,.

13. Kasdiene informacija apie vaiko pasiekimus kaupiama

ir

fiksuojama vaiko pasiekimrl

lanke, skaitmeninese I aikmenose ar foto grafrj ose.
14. Vertinamosios i5vados (ivertinimai) pateikiamos apra5omuoju bldu trumpais komentarais,
nusakandiais, kokios yra stipriosios vaiko pusds, kas jau pasiekta, kokiq dar yra spragq ir kas siektina.
Vertinant vaiko pasiekimus, paLymiai (balai) arba jq pakaitalai (Zenklai, sirnboliai) nenaudojami,
15. Vaikq pasiekimai ir paLanga su tdvais (globejais) aptariami individualiai, esant poreikiui,
apra5e,

ap

bet ne rediau karp 2 kartus per metus. Pokalbiuose prireikus dalyvauja Vaiko geroves komisiios
atstovai, kiti specialistai, administracijos atstovai.
16. Baigus prie5mokyklinio ugdymo program4, mokytojas ra5o rek,)mendacij4, apie vaiko Ziniq
ir gebej imq pasiekimus.

IV. PRADINIO UGDYMO KONCENTRO MOKINIU PAZAN(]OS rR PASTEKTMU
VERTINIMAS, TEVV INFORMAVIMAS UGDYMO PROCESE ITt. BAIGUS PROGRAMA
17. Mokslo metq pradZioje visq klasiq mokytojai numato konkretaus mokomojo dalyko
moksleiviq vertinimo formas, daZnum4, dokumentavim4, tevq infcrrmavim4 apie moksleiviq
pasiekimus ir iki rugsejo 1 d. suderina mokytojq metodiniame pasitarime.
18. 1-q klasiq mokiniams taikomas 3-jq men. adaptacinis laikotarpis, kurio tvarka nustatyta
direktoriaus isakymu.
19. Vertinant 1-4 klasiq mokiniq paLang4 ir pasiekimus taikomas formuojamasis (ZodLiu ir
ra5tu), diagnostinis (iSejus tem4, skyriq) ir apibendrinamasis vertinima,s (apraSas, baigus pradinio
ugdymo program4).
20. Pedagogas, stebedamas kasdienini moksleivio ugdym4(si), nau,Jo.ia savo sukurt4, iam
priimtin4, moksleiviq pasiekimq vertinimo ir fiksavimo sistem4.
2l . Mokiniq pasiekimq vertinimas fiksuojamas elektroniniame dienyne apra5omLroju bDdu.
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paZang4 ir pasiekimus
pamokose, mokytojos susikuria ir idiegia ivairias mokiniq isivertinimo bei mokymo motyvacijos
skatinimo sistemas.
23. Pedagogas, vertindamas konkretaus mokinio rezultatus, naudoja vaiko darbq aplank4.
24. Mokiniq paLanga atsispindi ra5to darbq, pratybq s4siuviniuosc), savarankiSkuose darbuose,

22. Siekiant kryptingai ugdyti mokiniq gebejim4 isivertinti savo

testuose.

25. Pradiniq klasiq mokiniq paLanga ir pasiekimai paLymiais nevertinami.

26. Moksleiviq lietuviq kalbos, matematikos, uZsienio kalbos, pasaulio paZinimo, dailes ir
technologijq, k[no kultDros, muzikos pasiekimai pusmediq pabaigoje i'vertinami nurodant pasiekt4
mokymosi lygi (patenkinamas, pagrindinis, auk5tesnysis) pagal pasiekimq poZymius, apra5ytus

"tno'oj;:tJl?11il",i;dymo (tikyba, etika) pasiekimai

puzus\.:!s.5t|..iult",irt:ffiTlT:;#rt'"kiniq,

pusmediq pabaigoje riksuojami ,,padard

ugdomq pagar pradinio ugdymo individuarizuot4
program?, mokymosi pasiekimai vertinami orientuojantis i konkrediam vaikui iSkeltus ugdymo(si)
tiksrus'
padaryta paLanga supaZindinami nuorat
elektroniniame dienyne, individualiq pokalbiq, klasi q susirinkimq metu.
30. Baigus 4 klasg, visiems moksleiviams ra5omas pasiekimq jvertinimo apra5as, kuriame
atsispindi vaiko asmenybes raida (socialiniai igudZiai, saviugda, mokymosi igudZiai), Linir4 ir gebejimq
pasiekimai.
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V. PAGRINDINIO UGDYMO KONCENTRO MOKINIU VER.TINIMAS, TEVV
INFORMAVIMAS UGDYMO PROCESE IR BAIGUS PROGRAMA
31. Mokomqjq dalykq, dalykq moduliq, pasirenkamqjq dalykq vertinimas.
31.1. Mokot,liq aufyLq pasieklmai nuo S klases vertinami p aiymi,,t (10 balq sistema):
3 1.1.1. lietuviq kalba;
31.1.2. uZsienio kalba (anglq, vokiediq, rusq);
31.1 .3. istorija;
3l.l .4. geografrja;
31.1.5. matematika;
3 I . 1 .6. informacines technologijos;

3l.l.7 . biologija;
31.1 .8. chemija;

31.1.9. frzika:
3 I .1

.10.

gamta

ir Zmogus.

31.2. Mokomqjq dalykq pasiekimai, vertinami iskaita:
31.2.1. dorinis ugdymas (etika, tikyba);
31.2.2. Zmogaus sauga;
31.2.3. muzika;
3 1 .2.4. technologijos;
3I.2.5. k[no kultDra:

31.2.6. daild:
31.2.7 .Sokis;
3 | .2.8. pasirenkamiej i dalykai.

31'3. Pirmqii pagrindinio ugdymo programos vykdymo menesi mokiniq pasiekimai
(l pusmeti) 5 klases mokiniq pasiekimai ir

kontroliniais darbais netikrinami. Adaptaciniu laikotarpiu
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paLanga paZymiais vertinami tik nuo spalio men. Naujai atvykusiems6-8 klases mokiniams
pirmqji menesi paLymiai nera5omi, mokytojaitaiko individualius mokinio paZinimo metodus.
31.2[. Specialiqjq ugdymosi poreikiq turindiq mokiniq pasiekimq rezultatai lyginami su tikslais,

kuriuos buvo stengiamasi pasiekti. Vertinant nustatoma, ar pasikeite mokinio situacija (ar jo potencijos
tapo kompetencijomis), ar tai, kas buvo daroma, leme pokydius.
31.ji. Mokyaojai numato mokiniq pasiekimq vertinimo tvark4 pagal mokomuosius dalykus
(tvarkos apra5o 1 priedas).
32. Mokytojai, remdamiesi bendrosiose programose iSkeltais tikslais, vertinim4 planuoja
mokslo metams mokomqjq dalykq ilgalaikiuose planuose, aptartuose metodinese grupese.
33. Mokytojai per pirmqj4 savo dalyko pamokq, rugsejo menesi, mokinius supaZindina su
parengtais dalyko planais, dalykq moduliq, pasirenkamqjq dalykq programomis, mokiniq mokymosi
pasiekimq informacijos kaupimo ir jos fiksavimo sistema, aptaria vertinimo kriterijus, metodus ir
formas.
34. Mokytojai, pradedami nauj4 tem4, skyriq, su mokiniais aptaria tikslus, uZdavinius, darbo
metodus, vr:rtinimo kriterijus.
35. Mokiniq mokymosi pasiekimai vertinami sistemingai. Rekomenduojama pasiekimus
vertinti tokiu daZnumu per pusmeti:
Pamokq skaidius per savaitg

fvertinimq skaidius per pusmeti
4

2
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ir technologijq dalykuose ira5as ,,atleista"
jt:igu mokinys atleistas mokyklos direktoriaus isakymu pagal gydytojo rekomendacij4.
37. Mokiniq mokymosipasiekimq vertinimo formos, uZ kurias ra5omas paZymys:
37..[. Kontrolinis darbas -tai 45 min. trukmes savarankiSkas, raStu atliekamas ir lvertinamas
darbas, skirtas patikrinti, kaip suprasta ir i5mokta dalyko programos tema, skyrius, programos dalis.
Kontrolinitl darbq uZduotys sudaromos laikantis eiliSkumo: nuo lengvesniq uZduodiq einama prie
sunkesniq, kad kiekvienas mokinys galetq atlikti nors kelias paprastesnes uZduotis.
37 '11'. Apklausa ZodZiu - tai monologinis ar dialoginis
ivertinimas, kalbejimas, skirtas patikrinti
Zinias ir gebejim4 gimtqa ar uZsienio kalba, taisyklingai, argumentuotai reik5ti mintis per gimtosios,
uZsienio kalbq ir socialiniq mokslq pamokas.
37.1). Apklausa ra5tu. Tikslas - greitas klases Ziniq patikrinimas. Pateikiamos konkredios,
trumpos, aiSkios uZduotys. Formos ivairios: uZduotys, klausimynas, testas, diktantas ir panaSiai.
Vertinama naudojant kaupiamqji vertinim4 arba paZymiais.
37.4. Savaranki5kas darbas gali trukti l5-30 min. Mokiniai gali naudotis mokytojo nurodytomis
priemonemis. Tikslas - suZinoti, kaip mokinys geba pritaikyti jgytas Zinias individualiai atlikdamas
praktines uZduotis.
37.!j. Laboratoriniai darbai, pratybos. Tikslas - ugdyti mokiniq gebejimus teorines Zinias
pritaikyti praktikoje. Vertinamas mokinio pasiruoSimas, atlikimas, rezultatq ii iSvaaq pateikimas.
37't1. Dalyvavimas miesto, respublikos, tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose, projektuose.
38. Mokytojai apie mokinio pasiekimus ir paLangq kaupia informaCij4, j4 anaiituoja ir,
vadovaudatnasis savo informacijos kaupimo ir jos fiksavimo sisterna, ra5o paLymi uL Sias mokinio
veiklas:
36. Parengiamosios kuno kulturos grupes, menq

iraSomas,

38.,t. apklaus4 raStu;
38.2. apklaus4 ZodZiu;
38.3. namq darbus;
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38.4. darb4 pamokoje.
39. Kontrolinio darbo skyrimas ir vertinimas.
39. l. Mokiniams per dien4 skiriamas vienas kontrolinis darbas.

39.2. Apie kontrolini darb4 mokiniai informuojami ne veliau kaip pries savaitg, su mokiniais
jo tikslai, vertinirno kriterijai.
39.'.t. Mokytojai kontrolinius darbus derina su mokiniais ir tarpusavyje, juos fiksuoja
kontroliniq darbq grafike ne veliau kaip prie5 savaitg. Del svarbiq prieZasdiq mokytojai, sudering iu
mokiniais, turi teisg kontrolinio darbo laik4 keisti.
39'4. Paskuting dien4 prie5 mokiniq atostogas ir pirm4 dien4 po mokiniq atostogq kontrolinis
darbas neorganizuoj amas.
39'li. Mokytojai kontrolinio darbo rezultatus mokiniams pristato ne vdliau kaip po savaites. Su
mokiniais aptaria kontrolinio darbo rezultatus, organizuoja kontrolinio darbo
!sivertinim4, numato
tolesni mokym4(-si).
39.6' Mokinys, del ligos ar kitq svarbiq prieZasdiq nedalyvavgs kontroliniame darbe, privalo
atsiskaityti sutartu su mokytoju laiku (2 savaidiq laikotarpyje). Mokiniui, be pateisinamos prieZasties
nedalyvavuLsiam kontroliniame darbe, raSomas nepatenkinamas
ivertinimas.
39.1/. Rekomenduojama kontrolini darb4 perraSyti, jei daugiau nei puse mokiniq darbq buvo
ivertinti nepatenkinamai.
39.ti. Mokytojai specialiqjq ugdymosi poreikiq turindiq mokiniq kontrolinius ir kitus darbus
ra5tu kaupira aplanke.
40. Jei mokiniai mokosi neformaliojo vaikq Svietimo ir formalqji Svietim4 papildandio ugdymo
mokyklose pagal atitinkamas formalqji Svietim4 papildandio ugdymo programas'u1" kitur nefo'iaiiolo
Svietimo programas (yra jas baiggs), tevq (globejq) pra5ynru i. OireLtoriaus
lsakymu gali biti
atleidZiami nuo privalomq atitinkamq dalykq pamokq- Spiendimas priimamas dalylo, nio kurio
pamokq.m,ckinys. atleidZiamas, mokytojui susipaZinus su nefbrmaliojo vaikq Svietimo programomis.
Siq mokinirq atsiskaitymo formas numato Mokytojq taryba.
41. Jei mokinys be pateisinamos prieZasties praleido 40 procentq pamokq, jis yra
neatestuojamas. Jei mokinys praleido del ligos ar kitq svarbiq prieZasdiq, jis privaio
atsistaiiytisutartu
su mokytoju laiku.
42'
nepatenkinamus ivertinimus i5 eiles i5 to paties mokomojo dalyko,
dalyko mol
inio tevus telefonu ir klases vadov4.
43'
nepatenkinamus ivertinimus i5 eiies i5 to paties mokomojo dalyko,
d alyko mokytoj as informu oj a mokyklos admini stracij
4.
44' Pusmedio paZymys vedamas i5 to pusmedio paZymiq aritmetinio vidurkio (6,5
- 7; 6,4 - 6).
45. Metinis paZymys vedamas atsiZvelgiant darom4 mokinio paLangq:
!
45'l' jei II pusmedio ivertinimas auk5tesnis nei I pusmedio, ra5omas aukStesnis paZymys (l
pusmetis - 6, Il pusmetis - 7, metinis 7):
45.2!,. jet II pusmedio ivertinimas Zemesnis nei I pusmedio I
balu, metinis ivertinimas raSomas
pagal II pusmeti;
aptariama liontrolinio darbo struktDra,

p
u
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vedamas aritmetinis vidurkis (l

mokinys per

II pusmetj

padare

usmedio.
mokinio, grupes ar klases pasiekimus bei padary,t4

oje uZpildo ir direktoriaus pavaduotojui ugdymui
c

amasis klases vadovq pateiktomis klases mokiniq

mokiniq mokymosi rezultatq pusmedio (mokslo
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metq) analizg, kuri4 pristato mokytojq tarybos posddZiuose, bei,
sprendimus del ugdymo proceso koregavimo

jei

tai reikalinga, priima

VI. TEVU (GLOBEJU, RUPINTOJU INF'ORMAVIMO TVARKA
49. Mokiniq mokymosi pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne.

50. Esant reikalui mokiniq pasiekimai tevq, mokiniq ar mokytojq iniciatyva

individuali14 pokalbiq metu.
5L Pries pusmediq pabaigq,vedami signaliniai pusmedio ivertinimai.

aptariami

52. Mokykloje 2 kartus per metus vyksta atvirq durq dienos, kuriq metu tevai turi galimybg
susitikti su.jq vaikus ugdandiais mokytojais.
53. Nesant tevams galimybes naudotis elektroniniu dienynu, mokinio pasiekimai kas menesj
atspausdinaLmi ir pateikiami tevams.

VII. BAIGIAMOSIOS PASTABOS
54' Specialiqjq ugdymosi poreikiq turintiems mokiniams bendrosios programos pritaikomos
pagaljq gebejimus, galimybes. Atitinkamai individualizuojamas ir vertinimas.
55. Remdamiesi vertinimo informacija, mokytojai ir mokyklos vadovai priima sprendimus
del
ugdymo turinio metodq ir strategijq, mokymosi uZduodiq, Saltiniq tinkamumo, ist"t ti,l panaudojimo
veiksmingumo, ugdymo tikslq realumo. Mokytojai ir mokyklos vadovai rupinasi, kad
mokiniams,
turintiems rnokymosi sunkumq, laiku bDtq suteikta reikiama pagalba.

