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PATVIRTINTA 

Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos 

direktoriaus 

2019 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-73 

 

KELMĖS ALGIRDO LIPEIKOS MENŲ MOKYKLA 

 

MOKINIŲ PASEIKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO IR ATSISKAITYMŲ 

ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos (toliau – Mokykla) mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimo ir atsiskaitymo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato 

mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tikslą ir uždavinius, nuostatas ir principus, vertinimo 

kriterijus, vertinimą ugdymo procese ir baigus programą, įsivertinimą, atsiskaitymų organizavimą ir 

vykdymą, mokyklos mokytojų ir mokinių reikalavimus ir atsakomybę atsiskaitymų metu, mokinių 

skatinimą, informacijos dokumentavimą ir naudojimą, informavimą. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. 

sausio 27 d. įsakymu „Dėl rekomendacijų dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

programų rengimo ir įgyvendinimo patvirtinimo“ įsakymu Nr. V-48, formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo ir neformaliojo ugdymo programomis, patvirtintomis Mokyklos direktoriaus, Mokyklos 

nuostatais, Mokyklos ugdymo planu ir kitais Mokyklos veiklą reglamentuojančiais dokumentais. 

3. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas (toliau – Vertinimas) yra nuolatinis informacijos 

apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus kaupimo, interpretavimo ir apibendrinimo procesas. 

4. Apraše vartojamos sąvokos: 

Vertinimas – nuolatinis informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus kaupimo, 

interpretavimo ir apibendrinimo procesas. 

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

padarytą pažangą. 

Įsivertinimas – paties mokinio ugdymo proceso, pasiekimų ir pažangos stebėjimas, vertinimas ir 

apmąstymas, nusimatant tolimesnius mokymosi žingsnius. 

Vertinimo informacija – įvairiais būdais iš įvairių šaltinių surinkta informacija apie mokinio 

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

Vertinimo kriterijai – programas atitinkantys, vertinimo metodikose numatyti užduočių atlikimo 

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

pasiekimus su ankstesniais stebima ir vertinama daroma pažanga. 

Vertinimo tipai pagal vertinimo paskirtį: 

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; 

formuojamasis 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; 

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

rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos pabaigoje; 

kriterinis vertinimas – vertinimas, kurio pagrindas yra tam tikri kriterijai, su kuriais lyginami 

mokinio pasiekimai. 

Vertinimo būdai pagal vertinimo bei įvertinimo pobūdį: 

Formalusis vertinimas – vertinimas, kai skiriamos tam tikro formato užduotys, numatomas joms 

atlikti reikalingas laikas, užduotys įvertinamos formaliais kriterijais, įvertinimas fiksuojamas; 

neformalusis vertinimas – vertinimas, kuris vyksta nuolat: stebint, susidarant nuomonę, 

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

individualiomis pastabomis ir kt.). 

Mokymas – mokinio ir mokytojo sąveika, aplinkybės, skatinančios mokinį kurti savo žinojimą 

bei patirtį, aktyviai ieškoti ir autentiškai perprasti informaciją, patirti pažangą, siekiant atrasti 

asmeninę prasmę.  

Mokymasis – aktyvus supratimo, reikšmių, patirčių ir prasmių konstravimo procesas, jau įgytų ir 

naujų žinių bei patirties siejimas, aiškiai suvokiant mokymosi tikslą ir į jį orientuojantis, planuojant, 

veikiant, vertinant ir reflektuojant mokymo(si) procesą, pažangą ir pasiekimus. 

 

II SKYRIUS 

VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

5. Vertinimo tikslas – padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei; pateikti informaciją apie 

mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą; apibendrinti mokymosi pasiekimus ir pažangą; 

nustatyti mokytojo ir mokyklos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. 

6. Vertinimo uždaviniai: 

6.1. nustatyti mokinių pasiekimų lygį bei pažangą, padėti mokiniui išsiaiškinti stiprybes ir 

ugdymosi poreikius; 
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6.2. padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti spragas, diferencijuoti ir 

individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus; 

6.3. palaikyti mokymąsi ir teikti grįžtamąjį ryšį mokiniams ir mokytojams gerinant mokymo(si) 

proceso kokybę; 

6.4. suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi; 

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

 

III SKYRIUS 

VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

 

7. Vertinimo nuostatos: 

7.1. grindžiamas šiuolaikine mokymosi samprata, amžiaus tarpsniais, psichologiniais ypatumais, 

individualiais mokinio poreikiais, atitinkančiais ugdymo(-si) tikslus; 

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

supratimas, dalyko gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, asmeninė pažanga, bendrieji gebėjimai; 

7.3. vertinimas, skirtas padėti mokytis – mokinys laiku gauna grįžtamąją informaciją apie savo 

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

7.4. vertinama individuali mokinio pažanga – mokinio dabartiniai pasiekimai lyginami su 

ankstesniaisiais, vengiama lyginti mokinių pasiekimus tarpusavyje. 

8. Vertinimo principai: 

8.1. tikslingumas (vertinimo metodai atitinka mokymosi turinį); 

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

aiškūs vertinimo kriterijai); 

8.3. objektyvumas (pritaikomas pagal mokinių poreikius ir galias, pasiekimus ir daromą pažangą); 

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

jau išmoko, kur yra spragos, kaip jas ištaisyti); 

8.5. individualumas (individuali mokinio pažanga) – mokinio dabartiniai pasiekimai lyginami su 

ankstesniaisiais. Vengiama lyginti mokinių pasiekimus tarpusavyje. 

 

IV SKYRIUS 

PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO FORMOS 

 

9. Mokinių pažangos bei pasiekimų tikrinimo ir vertinimo formos: 

9.1. pamoka – planingai organizuota mokinio ir mokytojo veiklos forma, paremta žinių, gebėjimų, 

įgūdžių formavimu, perteikimu, įsisavinimu; 
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9.2. kontrolinė pamoka – mokinio žinių, gebėjimų, įgūdžių patikrinimo forma. Kontrolinę 

pamoką stebi ir vertina mokantysis mokytojas, metodinės grupės pirmininkas ir (ar) kiti pakviesti 

stebėti pamoką mokytojai. Galutiniam įvertinimui vedamas visų vertinusių mokytojų siūlomų balų 

vidurkis. Esant vienodam priešingų nuomonių skaičiui, pažymio pobūdį lemia metodinės grupės 

pirmininko nuomonė; 

9.3. akademinis atsiskaitymas – mokinio žinių, gebėjimų, įgūdžių patikrinimo forma. 

Akademiniai atsiskaitymai vykdomi du kartus: I ir II pusmečių pabaigose; 

9.4. perklausa – mokinio žinių, įgūdžių ir gebėjimų patikrinimo forma, ruošiantis mokyklos 

baigiamiesiems egzaminams, vykstant atstovauti mokyklą tarptautiniuose ir respublikiniuose 

konkursuose. Vertinimas neformalus – apibendrinimas, pastabos, rekomendacijos, komentarai. 

Perklausą stebi mokyklos administracija ir metodinės grupės vadovas  ar pirmininkas; 

9.5. baigiamasis egzaminas – mokinio žinių, įgūdžių ir gebėjimų patikrinimo forma, vykdoma 

formalųjį švietimą papildančio pradinio, pagrindinio ugdymo baigiančiosios klasės mokiniams 

mokslo metų pabaigoje. Baigiamąjį egzaminą stebi ir vertina mokyklos direktoriaus įsakymu 

patvirtinta baigiamojo egzamino komisija. Galutiniam įvertinimui vedamas visų komisijos narių 

siūlomų balų vidurkis. Esant vienodam priešingų nuomonių skaičiui, pažymio pobūdį lemia 

egzamino komisijos pirmininko nuomonė; 

9.6. eksternas – asmuo, savarankiškai pasirengęs ir pageidaujantis laikyti baigiamąjį egzaminą. 

 

V SKYRIUS 

VERTINIMAS UGDYMO PROCESE 

 

10. Mokinių pasiekimų vertinimas grindžiamas aiškiais, mokiniams žinomais kriterijais, skatina 

mokinių mokymosi pažangą, motyvaciją, asmenybinių galių plėtojimą. 

11. Mokslo metų pradžioje dalykų mokytojai su mokiniais aptaria bendrąją mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarką, dalyko vertinimo metodiką, o kiekvienos pamokos pradžioje – 

konkrečius mokymosi uždavinius, užduotis, vertinimo kriterijus, atsiskaitymo laiką. 

12. Individualaus, grupinio muzikavimo (grojimo, dainavimo) mokinių pasiekimai vertinami 10 

balų sistema, atsižvelgiant į esamus mokinio pasiekimus lyginant su ankstesniaisiais, vertinama 

daroma pažanga. Nepatenkinamas įvertinimas – 1-3 balai, patenkinamas – 4-10 balų. 

13. Mokytojai apie mokinio pasiekimus ir pažangą kaupia informaciją, ją analizuoja ir 

vadovaudamiesi savo informacijos kaupimo ir jos fiksavimo sistema, rašo pažymį už mokinio 

veiklas.  

14. Mokinių pasiekimai balais nevertinami ankstyvojo muzikinio ugdymo, ankstyvojo 

choreografijos ugdymo, choreografijos mėgėjų ir dailės studijos programose. Taip pat nevertinama 
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suaugusiųjų programas baigę mokiniai. Pusmečio pabaigoje šių programų mokiniams rašoma 

„įskaityta“ arba „neįskaityta“. 

15. Tarpiniai atsiskaitymai (išmoktų kūrinių, parengtų dailės darbų, išmoktų šokių atsiskaitymas 

pusmečio eigoje) organizuojami pusmečio eigoje, vyksta pamokų metu, pažymiu vertina dalyko 

mokytojas. 

16. Pažymiu gali būti vertinami mokinių pasirodymai konkursuose, festivaliuose, koncertuose, 

parodose. 

17. Mokiniui, praleidus 2 pamokas iš eilės, mokytojas išsiaiškina mokinio neatvykimo priežastį. 

Mokiniui, nepateikus praleistų pamokų pateisinančių dokumentų, mokytojas privalo informuoti 

mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus). 

18. Dėl mokinių lankomumo informacijos perdavimą grupinių disciplinų mokytojams atsakingas 

pagrindinio dalyko mokytojas. 

19. Mokiniai, perkelti mokytis pas kitą dalyko mokytoją ar atvykę tęsti mokslus iš kitų ugdymo 

įstaigų, suderinus su Mokyklos direktoriumi ar direktoriaus pavaduotoju ugdymui, tą pusmetį gali 

būti atleisti nuo dalyvavimo akademiniuose koncertuose. Mokinio repertuaro dalį, negrotą 

akademiniame koncerte, įvertina dalyko mokytojas. 

20. Mokinių pasiekimai vertinami pusmečiais. Pusmečio pažymys vedamas iš akademinio 

koncerto gauto pažymio ir visų pusmečio pažymių galutinio įvertinimo. Metinis pažymys vedamas 

iš I ir II pusmečių vidurkio.  

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMAS BAIGUS PROGRAMĄ 

 

21. Mokymosi rezultatams apibendrinti taikomas apibendrinamasis vertinimas (pažymys arba 

įskaita). Pusmečio pažymys vedamas skaičiuojant visų dienyne įrašytų to pusmečio pažymių 

aritmetinį vidurkį, apvalinant mokinio naudai. 

22. Mokiniui, prastai lankančiam užsiėmimus ir neatestuotam antrąjį pusmetį, negali būti 

išvedamas patenkinamas to dalyko metinis įvertinimas. 

23. Mokinys, be pateisinamos priežasties praleidęs daugiau nei 50 % dalyko pamokų, yra 

neatestuojamas. Mokyklos administracija, informavusi tėvus (globėjus, rūpintojus) sprendžia 

tolimesnį mokinio mokymosi Mokykloje klausimą. 

24. Mokiniui, pusmečio eigoje su pateisinama priežastimi praleidus 50 % dalyko pamokų, 

akademiniai koncertai, suderinus su Mokyklos direktoriumi ar direktoriaus pavaduotoju ugdymui, 

nukeliami. Atskirais atvejais mokiniui, remiantis gydytojo pažyma, leidžiama akademiniuose 

koncertuose nedalyvauti, o metinis pažymys vedamas susumavus I ir II pusmečių rezultatus. 



6 
 

25. Mokytojui, akademinių koncertų metu susirgus, mokinys atsiskaito per 2 savaites nuo 

mokytojo atvykimo į darbą dienos. Atsiskaitymo laikas derinamas su Mokyklos direktoriumi. 

26. Dalykų mokytojai pusmečio (metų) pabaigoje mokiniams išvestus pažymius surašo į 

pažangumo rodiklius. 

27. Baigus formalųjį švietimą papildančio pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, galutinis 

vertinimas vedamas iš metinio ir egzamino pažymio vidurkio. 

28. Baigus formalųjį švietimą papildančio pradinio arba pagrindinio ugdymo programą, mokinių 

pasiekimus per egzaminus vertina Mokyklos direktoriaus įsakymu paskirta vertinimo komisija.  

 

VII SKYRIUS 

ATSISKAITYMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA 

 

29. Kiekvienas mokinys pagal ugdymo planą groja akademiniuose koncertuose-atsiskaitymuose 

2 kartus per metus (gruodžio–sausio ir gegužės–birželio mėnesiais) pagal tvarkaraštį, parengtą 

pavaduotojo ugdymui ir patvirtintą Mokyklos direktoriaus įsakymu. Mokinių pasirodymą 

akademinio koncerto-atsiskaitymo metu aptaria ir vertina dalyko mokytojas ir kuruojantis vadovas 

arba metodinės grupės pirmininkas. Mokiniai vertinami pagal Mokykloje patvirtintus vertinimo 

kriterijus, nurodytus ugdymo programose. 

30. Baigiamųjų egzaminų komisijos sudėtis tvirtinama Mokyklos direktoriaus įsakymu. 

Egzaminų tvarkaraštį sudaro pavaduotojas ugdymui ir tvirtinamas Mokyklos direktoriaus įsakymu; 

31. Baigus formalųjį švietimą papildančio pradinio ugdymo programą, laikomi baigiamieji 

egzaminai: 

31.1. muzikinio skyriaus mokiniai laiko solfedžio ir pagrindinio instrumento egzaminus; 

31.2. choreografijos skyriaus mokiniai laiko lietuvių liaudies sceninio šokio, klasikinio šokio 

egzaminus; 

31.3. dailės skyriaus mokiniai laiko spalvinės raiškos, grafinės raiškos egzaminus. 

32. Baigus formalųjį švietimą papildančio pagrindinio ugdymo programą, laikomi baigiamieji 

egzaminai: 

32.1. muzikinio skyriaus baigiamųjų klasių mokiniai laiko solfedžio ir pagrindinio instrumento 

baigiamuosius egzaminus; 

32.2. muzikinio skyriaus mokiniams, dalyvavusiems perklausoje ir baigusiems formalųjį 

švietimą papildančio pagrindinio ugdymo programas, leidžiama laikyti baigiamuosius egzaminus 

metodinės tarybos nutarimu; 

32.3. choreografijos pagrindinio ugdymo programos absolventai laiko lietuvių liaudies sceninio 

šokio, klasikinio, pasaulio tautų ir pramoginio sceninio šokio egzaminus; 
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32.4. formalųjį švietimą papildančios dailės programos absolventai pristato baigiamuosius 

darbus; 

32.5. bendruosius dalykus muzikinio, choreografijos, dailės baigiamųjų klasių mokiniai privalo 

atsiskaityti gegužės mėnesį; 

32.6. baigiamasis darbas mokiniui negrąžinamas, paliekamas Mokykloje. 

33. Mokiniai, pasirodę tarptautiniuose, respublikiniuose, zoniniuose ir rajoniniuose konkursuose, 

festivaliuose ir koncertuose, eksponavę savo dailės darbus parodose, tą pusmetį gali būti atleidžiami 

nuo atsiskaitymų ir egzaminų.  

34. Neformaliojo ugdymo išplėstinio meninio ugdymo programos dalyviai už programos 

sudedamąsias dalis vertinami 10 balų sistema. Išplėstinio meninio ugdymo programos dalyviams, 

aktyviai dalyvaujantiems Mokyklos veikloje, atsiskaitymai nėra privalomi.  

35. Neformaliojo suaugusiųjų ugdymo programų dalyviai už programos sudedamąsias dalis 

vertinami įskaita (įskaityta arba neįskaityta). 

 

VIII SKYRIUS 

ATSISKAITYMŲ STEBĖTOJAI 

 

36. Mokinių pasiekimų atsiskaitymas yra viešas. Atsiskaityme dalyvauja ir vertina vienas iš 

Mokyklos vadovų ir (ar) metodinės grupės vadovas. Mokinių pasiekimų atsiskaityme gali dalyvauti 

to paties ir kitų dalykų mokytojai ir mokinių tėveliai. 

37. Mokinių pasiekimų atsiskaitymų metu stebėtojai pildo atsiskaitymo formą, patvirtintą 

Mokyklos direktoriaus įsakymu. Po mokinių pasiekimų atsiskaitymo stebėtojai atsiskaitymo formą 

pateikia mokytojui susipažinimui. 

38. Mokinių pasiekimų atsiskaitymo formos segamos į mokytojo kvalifikacijos kėlimo 

kontrolinę bylą. 

 

IX SKYRIUS 

MOKYTOJŲ ATSAKOMYBĖ 

 

39. Mokytojai, susipažinę su mokinių pasiekimų atsiskaitymų grafiku, privalo supažindinti 

mokinius. 

40. Mokytojai privalo pasirūpinti atsiskaitymams tinkamomis sąlygomis ir psichologiškai 

paruošti mokinius, priminti mokiniams apie sceninę kultūrą atsiskaitymų metu. 

41. Mokytojai privalo dalyvauti savo mokinių pasiekimų atsiskaitymų metu, turėti užpildytą 

dienyną ir užpildytas mokinių pažymių knygeles.  
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42. Mokiniui, dėl svarbios priežasties atsisakius dalyvauti atsiskaityme, mokytojas privalo 

pranešti stebėtojams iki atsiskaitymo. 

 

X SKYRIUS 

MOKINIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

43. Mokiniai į atsiskaitymą privalo atvykti laiku.  

44. Atsiskaitymo pradžia yra laikoma mokinių pasiekimų atsiskaitymų grafike nurodytas laikas. 

45. Sveikatos sutrikimų turintys mokiniai, jeigu tai gali turėti įtakos šiame Apraše keliamiems 

reikalavimams, privalo apie sveikatos problemas informuoti dalyko mokytoją. 

46. Mokiniui, dėl ligos nedalyvavusiam akademiniame koncerte, atsiskaitymas gali būti nukeltas. 

Atsiskaityme dalyvauja kitu laiku, suderintu su pavaduotoju ugdymui ir dalyko mokytoju bei 

patvirtintu Mokyklos direktoriaus įsakymu. Atskirais atvejais mokinį, sirgusį akademinio koncerto 

metu, tačiau turintį visų mokomųjų dalykų patenkinamus metinius vertinimus, Mokyklos direktorius, 

pritarus mokytojų tarybai, turi teisę perkelti į aukštesnę klasę be atsiskaitymų. Mokyklos 

administracija turi teisę atleisti mokinį nuo akademinio koncerto. 

47. Mokinys, be pateisinamos priežasties nelaikęs egzamino, neatestuojamas. 

 

XI SKYRIUS 

INDIVIDUALAUS, GRUPINIO MUZIKAVIMO (GROJIMO, 

DAINAVIMO)VERTINIMO KRITERIJAI 

 

48. Individualaus, grupinio muzikavimo (grojimo, dainavimo) vertinimas vyksta atsižvelgiant į 

muzikinių kūrinių atlikimo įgūdžius (teksto tikslumas, ritmas, techninės galimybės), muzikinių 

kūrinių suvokimą (forma, stilius, interpretacija), muzikavimo išraiškingumą (frazavimas, dinamika, 

harmoninis girdėjimas).  

49. Grojimo muzikos instrumentu, solinio ir chorinio dainavimo, ansamblinio muzikavimo ir 

kolektyvinio muzikavimo (choro, orkestro, ansamblio vertinimo kriterijai: 

 

10 (puikiai) Atliekamo kūrinio sudėtingumas atitinka klasės, kurioje mokinys mokosi, 

lygį. Nepriekaištinga atlikimo technika, kokybiškas garsas. Kūrinys 

atliekamas muzikaliai, išraiškingai. 

9 (labai gerai) Atliekamo kūrinio sudėtingumas atitinka klasės, kurioje mokinys mokosi, 

lygį. Nepriekaištinga atlikimo technika, tačiau pasitaiko neesminių 

netikslumų. Kokybiškas garsas. Kūrinys atliekamas muzikaliai, išraiškingai. 

8 (gerai) Kūrinys atliktas teisingai, tačiau techniškai sunkesnėse vietose kartojasi 

keletas klaidų. Kūrinys atliktas muzikaliai, ritmiškai.  

7 (pakankamai 

gerai) 

Kūrinys, atliktas pakankamai gerai, tačiau yra netikslumų ritmo pojūčio ar 

interpretacijos srityse. 
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6 (patenkinamai) Kūrinys atliktas su teksto ir kitokiomis klaidomis, tačiau iki pabaigos. Dėl 

pateisinamų priežasčių gali būti grojamas iš natų. 

5 (pakankamai 

patenkinamai) 

Kūrinys pagrotas su daugybe netikslumų. Gali būti grojamas iš natų. 

4 (silpnai) Mokinys grojo, tačiau kūrinys nuskambėjo padrikai, nebuvo atliktas iki 

pabaigos. Kūrinys grojamas iš natų, sudėtingumo lygis neatitinka meninio 

ugdymo programos reikalavimų. 

3 (blogai) Kūrinio sudėtingumo lygis žemas, bandyta atlikti iš natų, tačiau sunku 

suprasti kūrinio melodinę liniją, ritmą. 

2 (labai blogai) Nebuvo galima suprasti, kokį kūrinį mokinys groja. 

1 (nieko neatliko) Mokinys atsisakė groti, neturėdamas pateisinančios priežasties. 

 

XII SKYRIUS 

SOLFEDŽIO VERTINIMO KRITERIJAI 

 

50. Solfedžio pamokose vertinimo formos yra atsakinėjimas žodžiu, rašto užduotys. 

51. Formalųjį švietimą papildančio pradinio solfedžio ugdymo programos baigimo atsiskaitymo 

forma – patikra: atsakinėjimas žodžiu, muzikos teorijos ir praktikos užduotys raštu. 

52. Formalųjį švietimą papildančio pagrindinio solfedžio ugdymo programos baigimo 

atsiskaitymo forma – egzaminas: atsakinėjimas žodžiu, muzikos teorijos ir praktikos užduotys raštu. 

53. Solfedžio pamokų, patikros/egzamino vertinimas – 10 balų sistema. 

54. Solfedžio patikros/egzamino užduotys: 

54.1. melodinis diktantas raštu; 

54.2. muzikinės klausos – intervalų ir akordų atpažinimo darbas raštu; 

54.3. teorijos žinių patikrinimas raštu; 

54.4. intonavimas (tonacijos ir intervalų sekos/akordų kadencijos dainavimas, pratimo 

solfedžiavimas, dainos atlikimas). 

55. Solfedžio vertinimas balais: 

10 (puikiai) Be klaidų tikslus intonavimas, ritmiškas ir išraiškingas 

dainavimas/solfedžiavimas, teisingos teorinės žinios, muzikos rašto 

gebėjimai. 

9 (labai gerai) Atsitiktinės, neesminės klaidos intonuojant, ritmuojant, 

dainuojant/solfedžiuojant, teorijos žiniose, muzikos rašte. 

8 (gerai) 1–2 intonavimo netikslumo, ritmavimo, solfedžiavimo/dainavimo, teorijos 

žinių, muzikos rašto klaidos. 

7 (pakankamai gerai) Aiškus, pavienis neintonavimas, ritmo netikslumai, daugiau teorijos žinių 

ir muzikos rašto klaidų. 

6 (patenkinamai) 3–4 intonavimo netikslumo, ritmavimo, solfedžiavimo/dainavimo, teorijos 

žinių, muzikos rašto klaidos. 

5 (pakankamai 

patenkinamai) 

Užduotis suprasta ne iki galo teisingai, žymus intonacijos netikslumas 

visoje užduotyje, neritmiškumas. 

4 (silpnai) Minimalios teorinės žinios ir muzikos rašto gebėjimai, labai žymus 

dainavimo/solfedžiavimo netikslumas – užduotis bandyta atlikti iki galo. 
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3 (blogai) Beveik nėra teorinių žinių ir praktinių gebėjimų užduočiai atlikti. 

2 (labai blogai) Nesuprasta ir neatlikta iki galo užduotis. 

1 (nieko neatliko) Nieko neatliko. 

 

55.1. solfedžio pamokose mokiniai vertinami už namų darbus, solfedžiavimą (intonacija, ritmas, 

harmoninė klausa), apklausą žodžiu, apklausą raštu, melodinį ir ritminį diktantą, skaitymą iš lapo, 

kūrybines užduotis, pastangas; 

56. Solfedžio mokytojas pamokos, patikros/egzamino užduotis rengia pagal dalyko ugdymo 

programos žinių ir gebėjimų pasiekimus, atsižvelgia į klasės mokinių ir individualius gabumus, 

turimas mokymo(si) priemones. Vertinant solfedžiavimą, atsižvelgiama į mokinio muzikinę klausą: 

esant silpnai muzikinei klausai ar fiziologiniams pokyčiams vertinamos teorinės žinios. 

 

XIII SKYRIUS 

MUZIKOS ISTORIJOS VERTINIMO KRITERIJAI 

 

57. Muzikos istorijos pamokose vertinimo formos yra atsakinėjimas žodžiu, rašto užduotys, 

kūrinių klausymo užduotys. 

58. Muzikos istorijos I–IV mokymo(si) metų programos baigimo atsiskaitymo forma – 

baigiamoji patikra (teorijos žinių testas, klausomų muzikos kūrinių patikrinimas, kūrybinės 

užduotys, projektai). 

59. Muzikos istorijos pamokų baigiamosios patikros vertinimas – 10 balų sistema. 

60. Muzikos istorijos vertinimas balais: 

10 (puikiai) Teorijos ir rašto užduotys atliktos be klaidų. 

9 (labai gerai) Atsitiktinės teorijos ir rašto užduočių klaidos. 

8 (gerai) 1–2 teorijos ir rašto užduočių klaidos. 

7 (pakankamai gerai) 2–3 aiškios, pavienės teorijos ir rašto užduočių klaidos. 

6 (patenkinamai) 3–4 teorijos ir rašto užduočių klaidos. 

5 (pakankamai patenkinamai) 4–5 aiškios, pavienės teorijos ir rašto užduočių klaidos. 

4 (silpnai) 5–6 teorijos ir rašto užduočių klaidos – užduotis bandyta atlikti iki 

galo. 

3 (blogai) Beveik nėra teorinių žinių ir praktinių gebėjimų užduočiai atlikti. 

2 (labai blogai) Nesuprasta ir iki galo neatlikta užduotis. 

1 (nieko neatliko) Nieko neatliko. 

 

60.1. muzikos istorijos pamokose mokiniai vertinami už apklausą žodžiu, apklausą raštu, 

muzikos kūrinių klausymą, muzikos kultūrinio ir meninio konteksto supratimą, pastangas; 

60.2. muzikos istorijos mokytojas pamokos, baigiamosios patikros užduotis rengia pagal dalyko 

ugdymo programą per mokymosi metų žinių ir gebėjimų pasiekimus, atsižvelgia į klasės mokinių ir 

individualius gabumus, turimas mokymo(si) priemones. 
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XIV SKYRIUS  

DAILĖS VERTINIMO KRITERIJAI 

 

61. Formalųjį švietimą papildančio pradinio ir pagrindinio dailės ugdymo programos dalykų ir 

vertinimas vyksta pagal šias veiklos sritis: 

61.1. dailės raiška (idėjų kėlimas; technikų taikymas; grafinių, spalvinių ir erdvinių raiškos 

priemonių naudojimas; savo dailės kūrinių parodymas ir eksponavimas);  

61.2. dailės raiškos ir dailės kūrinių stebėjimas, interpretavimas ir vertinimas;  

61.3. dailės reiškinių pažinimas socialinėje kultūrinėje aplinkoje. 

62. Dailės raiškos vertinimo kriterijai: 

62.1. grafinė raiška-piešimas: vertinamas proporcijų pojūtis ir daiktų sustatymas; perspektyvos 

dėsnių taikymas; formos modeliavimas, toninė perspektyva; linijos lengvumas, eskizo 

meistriškumas; darbo išbaigtumas, kruopštus atlikimas; 

62.2. spalvinė raiška-tapyba: vertinama piešinio sustatymas, kompozicija; bendras kolorito 

pojūtis; daiktų modeliavimas spalva; potėpio tikslingas naudojimas ir ekspresyvumas; tapybinės 

visumos organizavimas; savitas braižas;  

62.3. erdvinė raiška-skulptūra: vertinama erdvinės formos pajauta; kompozicija erdvėje, 

plokštuminės kompozicijos principai; tikslingas pasirinktų išraiškos priemonių naudojimas; bendra 

darbo visumos forma; medžiagiškumo pajutimas. 

63. Vertinimas balais: 

10 (puikiai) Tikslingai naudoja turimas dailės raiškos (piešimo, tapybos, skulptūros) 

žinias, dirba savarankiškai, kokybiški, kūrybingai, originaliai, planuoja savo 

veiklą, numato rezultatus. Randa reikiamus informacijos šaltinius, juos 

analizuoja, kritiškai vertina, tikslingai ir išradingai taiko teorijos žinias 

atlikdamas kūrybines užduotis. Įvykdo visus uždavinius. Aptardami savo ir 

kitų darbus, pagrindžia savo sprendimus, tinkamai vartoja dailės sąvokas, 

tikslingai aiškina proceso eigą, moka pristatyti rezultatus, eksponuoti darbus. 

Vertybinės nuostatos aukštos.  

9 (labai gerai) Tikslingai naudojasi turimomis dailės raiškos žiniomis, dirba savarankiškai, 

kūrybiškai, kartais konsultuojasi su mokytoju. Naudojasi mokytojo pasiūlytais 

šaltiniais. Geba pritaikyti pasiūlytas idėjas, nekopijuoja, taiko teorines žinias, 

analizuoja, lygina procesus, reiškinius. Paaiškina savo sprendimus, tinkamai 

vartoja dailės sąvokas. Moka eksponuoti darbus. Vertybinės nuostatos 

išugdytos, jų laikosi. 

8 (gerai) Dirba aktyviai, ne visada savarankiškai, nuolat konsultuojasi su mokytoju. 

Darbą planuoja pagal pavyzdį. Su informacijos šaltiniais dirba nenuosekliai, 

taikant  teorines žinias remiasi pateiktais pavyzdžiais. Aptardami darbus 

vartoja pagrindines dailės sąvokas, savais žodžiais nusako proceso eigą. 

Aktyviai padeda eksponuoti darbus. Vertybinės nuostatos išugdytos, stengiasi 

jų laikytis. 

7 (pakankamai 

gerai) 

Dirba be aiškesnio plano, taiko žinias, bet darbas nenuoseklus, dažnai 

nekokybiškas. Pastangos siekti geresnių rezultatų nepastovios, trūksta 
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atidumo. Informacijos šaltiniais naudojamasi iš dalies, vartojant dailės 

sąvokas klysta. Padeda eksponuoti darbus. Vertybinės nuostatos išugdytos, 

stengiasi jų laikytis. 

6 (patenkinamai) Stengiasi įgyvendinti uždavinius, bet dirba nenuosekliai, nepasitiki savimi 

pasirenkant sprendimus, negeba jų pagrįsti. Informaciniais šaltiniais naudojasi 

neišsamiai, nuolat ieško mokytojo pagalbos. Vartojant dailės sąvokas smarkiai 

klysta. Dalyvauja eksponuojant darbus. Išmano vertybines nuostatas, jų 

laikosi nenuosekliai. 

5 (pakankamai 

patenkinamai) 

Stengiasi dirbti, bet negeba iki galo atlikti užduočių, dirba nenuosekliai, 

nesidomi užduotimis, nepaiso  mokytojo siūlymų, netaiko teorinių žinių. 

Galutiniai rezultatai nekokybiški, uždaviniai nepasiekti. Informacijos 

šaltiniais naudojasi tik raginamas mokytojo, labai neišsamiai. Apibrėždami 

dailės sąvokas spėlioja. Kartais padeda eksponuoti darbus. Vertybinės 

nuostatos silpnos, nesistengia jų laikytis. 

4 (silpnai) Dirba nenoriai, nenuosekliai, neatsineša savo medžiagų ar reikmenų, užsiima 

pašaline veikla, trukdo dirbti kitiems. Darbą atlieka nekokybiškai, formaliai, 

užduoties tikslų nevykdo. Stengiasi išsisukti nuo darbo su informacijos 

šaltiniais, naudojasi kitų rasta informacija, negeba jos pritaikyti, painioja 

dailės sąvokas. Eksponuoja darbus tik mokytojo raginamas. Vertybinės 

nuostatos silpnos, nesistengia jų laikytis. 

3 (blogai) Dirba atmestinai, nenuosekliai, tik imituoja, kad dirba, neatsineša medžiagų ar 

reikmenų, trukdo draugams. Darbai dažniausiai nebaigiami. Informacijos 

šaltiniais nesinaudoja, nepaaiškina dailės sąvokų. Nedalyvauja eksponuojant 

darbus. Vertybinės nuostatos silpnos, nesistengia jų laikytis. 

2 (labai blogai) Nedirba net su mokytojo priemonėmis ir medžiagomis. Pažeidžia saugaus 

darbo reikalavimus. Nepasirengia pamokai, nieko nedirba. Vertybinės 

nuostatos silpnos, jų nesilaiko. 

1 (nieko neatliko) Nenusiteikęs dirbti, nepasirengia pamokai. Grubiai pažeidžia saugaus darbo 

reikalavimus. Ignoruoja vertybines nuostatas. 

 

64. Formalųjį švietimą papildančio pradinio dailės ugdymo programos baigimo atsiskaitymo 

forma – darbų peržiūra, paroda.  

65. Formalųjį švietimą papildančio pagrindinio dailės ugdymo programos baigimo atsiskaitymo 

forma – egzaminas. Dailės baigiamojo egzamino reikalavimai: kūrybinis darbas ir kūrybinio darbo 

aprašas. 

66. Dailės baigiamojo egzamino kūrybinį darbą mokinys gali pasirinkti savarankiškai (iš dalyko 

ugdymo programos) pagal savo individualias žinias ir gebėjimus, turimas mokymo(si) priemones. 

Kūrybinio darbo aprašas yra saugojamas mokyklos archyvuose. 

 

IX SKYRIUS 

TEATRO VERTINIMO KRITERIJA 

 

67. Mokiniai vaidybos, vaidinimo kūrimo, sceninio judesio, sceninės kalbos, teatro istorijos 

dalykų pamokose vertinami atsižvelgiant į: 
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67.1. sceninę kalbą: kalbos raiškumas, taisyklinga artikuliacija, kvėpavimas, kūrinio teksto 

suvokimas, jo interpretacija ir gebėjimas paveikiai perteikti žiūrovui; 

67.2. vaidybą: sceninė kultūra, psichofizinio veiksmo tikslingumas, gebėjimas vertinti scenines 

aplinkybes ir jose veikti, vaidybinių elementų įsisavinimas (matau, girdžiu, jaučiu...) bendravimas su 

partneriu, organiškumas, įtaigumas, sceninė išmonė; 

67.3. sceninį judesį: vertinama atsižvelgiant į kūno plastiką, ritmo pajautimą, judesio tikslingą 

panaudojimą, gebėjimą judesiu perteikti veiksmą, sukurti etiudą, vaidinimą; 

67.4. vaidinimo kūrimą: sceninio kūrinio suvokimas, gebėjimas analizuoti dramaturginį kūrinį, 

teatro išraiškos priemonių žinojimas ir jų naudojimas, konflikto, sceninio veiksmo ir atoveiksmio 

supratimas, pagrindinių dramaturginio kūrinio (inscenizacijos) įvykių grandinės nustatymas. Kūrinio 

žanro nustatymas ir gebėjimas veikti žanrinėse aplinkybėse. Vaidmens kūrimo elementų supratimas. 

Veikimas komandoje kuriant vaidinimą (atsakomybė, tolerancija, bendradarbiavimas). Vaidinimas 

žiūrovui (laisvumas, įtaigumas, organiškumas, vaidmens ir kūrinio supratimas). 

68. Vertinimas balais: 

10 (puikiai) Puikiai perteikta pasirinkto kūrinio mintis, ypatingai taisyklinga tartis, 

kūrinys atitinka esamos klasės reikalavimus, perskaitomas mintinai ir be 

klaidų, gebėjo žodžiu, mintimi ir emocija paveikti klausytoją. Puikiai atliktas 

kūrybinis darbas, perteikia žodžiais kūrinio prasmę, suvokia vaidmens 

kūrimo elementus, puikiai veikia komandoje, kuriant vaidinimą. 

9 (labai gerai) Labai gerai perteikta pasirinkto kūrinio mintis, taisyklinga tartis, kūrinys 

atitinka esamos klasės reikalavimus, perskaitomas mintinai ir be klaidų, 

gebėjo žodžiu, mintimi ir emocija paveikti klausytoją. Labai gerai atliktas 

kūrybinis darbas, perteikia žodžiais kūrinio prasmę, suvokia vaidmens 

kūrimo elementus, labai gerai veikia komandoje, kuriant vaidinimą. 

8 (gerai) Gerai perteikta pasirinkto kūrinio mintis, aiški tartis, kūrinys atitinka esamos 

klasės reikalavimus, perskaitomas mintinai, padarytos 1–2 klaidos. Gerai 

atliktas kūrybinis darbas, supranta sceninį kūrinį, suvokia vaidmens kūrimo 

elementus, gerai veikia komandoje, kuriant vaidinimą. 

7 (pakankamai 

gerai) 

Pakankamai gerai perteikta pasirinkto kūrinio mintis, neaiški tartis, kūrinys 

neatitinka esamos klasės reikalavimus, perskaitomas mintinai, padarytos 3–4 

klaidos. Pakankamai gerai atliktas kūrybinis darbas, supranta kūrinio prasmę, 

suvokia vaidmens kūrimo elementus, pakankamai gerai (trūksta 

atsakomybės) veikia komandoje, kuriant vaidinimą. 

6 (patenkinamai) Patenkinimai perteikta pasirinkto kūrinio mintis, kūrinys skaitomas iš lapo; 

netaisyklinga tartis. Patenkinamai atliktas kūrybinis darbas, nevisiškai 

supranta vaidmens kūrimo elementus, patenkinamai(nėra atsakomybės,) 

veikiant komandoje, kuriant vaidinimą. 

5 (pakankamai 

patenkinamai) 

Pakankamai patenkinimai perteikta pasirinkto kūrinio mintis, kūrinys 

skaitomas iš lapo, netaisyklinga tartis. Pakankamai patenkinamai atliktas 

kūrybinis darbas, nevisiškai suvokia vaidmens kūrimo elementus, 

pakankamai patenkinamai  

(nejaučia atsakomybės, trūksta tolerancijos) veikia komandoje, kuriant 

vaidinimą. 

4 (silpnai) Silpnai, dėl nesistemingo lankymo neįsisavino didesnės dalies programos.  
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3 (blogai) Nepatenkinamai, dėl nesistemingo lankymo neįsisavino pusės programos. 

2 (labai blogai) Blogai, neišmokta programa. 

1 (nieko neatliko) Labai blogai, neatliko užduoties, kai mokinys atsisakė atsakinėti ar nebandė 

atlikti užduoties neturėdamas pateisinančios priežasties. 

 

69. Teatro istorija – žino teatrinės kultūros ištakas ir raidą, stilistines ypatybes, žanrus, teatro ir 

kitų menų sąveiką, kultūros epochas. Domisi savo aplinkos teatriniais ir kultūriniais reiškiniais, 

lankosi spektakliuose ir kituose kultūriniuose renginiuose. Teatro istorijos pamokose vertinamas 

mokinių atsakinėjimas žodžiu, raštu (testai). 

70. Vertinimas galimas ir įskaita, atsižvelgiant į prigimtinius vaiko gebėjimus. 

 

X SKYRIUS  

ŠOKIO VERTINIMO KRITERIJA 

 

71. Mokiniai sceninio šokio, šiuolaikinio, klasikinio šokio bei pramoginio šokio mokomų dalykų 

pamokose ir egzaminuose vertinami pagal šiuos kriterijus: šokio elementai, figūros, junginių 

atlikimas, teisinga laikysena, ritmika, improvizavimas, interpretavimas, teorinės žinios. 

72. Vertinimas balais: 

10 (puikiai) Už puikų šokio elementų (figūros, junginio) atlikimą teisingu ritmu, teisinga 

laikysena, teisinga šokio technika per visą numatytą vertinti laiką, 

Interpretuoto, stebėto šokio išsamus analitinis vertinimas su palyginimais yra 

puikus. 

9 (labai gerai) Už labai gerą šokio elementų (figūros, junginio) atlikimą teisingu ritmu, 

teisinga laikysena, teisinga šokio technika per visą numatytą vertinti laiką 

šokio technikos netikslumai. Čia būtini koreguojantys mokytojo klausimai. 

Interpretuoto, stebėto šokio išsamus analitinis vertinimas su palyginimais yra 

labai geras, su teisingai sudėtais akcentais. 

8 (gerai) Už gerą šokio elementų (figūros, junginio) atlikimą teisingu ritmu, teisinga 

laikysena, teisinga šokio technika per visą numatytą vertinti laiką yra galima 

viena žymi šokio technikos klaida, kurią mokinys atpažįsta ir gali pats 

ištaisyti. Interpretuoto, stebėto šokio analitinis vertinimas yra geras, 

akcentuojami esminiai dalykai. 

7 (pakankamai 

gerai) 

Už vidutinišką šokio elementų (figūros, junginio) atlikimą teisingu ritmu. Per 

visą numatytą vertinti laiką galimi 1–2 nežymūs laikysenos netikslumai 

kuriuos mokinys atpažįsta ir gali pats ištaisyti. Galimos 1–2 žymesnės šokio 

technikos klaidos, kurias mokinys atpažįsta po klaidą nurodančių mokytojo 

klausimų. Interpretuoto, stebėto šokio vertinimas su palyginimais yra 

vidutiniškas. 

6 (patenkinamai) Už patenkinamą šokio elementų (figūros, junginio) atlikimą teisingu ritmu. 

Per visą numatytą vertinti laiką galimi 1–2 nežymūs laikysenos netikslumai 

kuriuos mokinys po nurodančių mokytojo klausimų atpažįsta ir ištaiso. 

Galimos 1–2 žymesnės šokio technikos klaidos, kurias mokinys neatpažįsta ir 

netaiso net po mokytojo klausimų arba pastabų. Interpretuoto, stebėto šokio 

vertinimas su palyginimais yra patenkinamas. Į mokytojo koreguojančius 

klausimus mokinys atsako, pagrindžia savo nuomonę. 
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5 (pakankamai 

patenkinamai) 

Už patenkinamą šokio elementų (figūros, junginio) atlikimą teisingu ritmu. 

Per visą numatytą vertinti laiką galimi 1–2 žymesnės laikysenos netikslumai 

kuriuos mokinys po nurodančių mokytojo klausimų atpažįsta ir ištaiso. 

Galimos 2–3 žymesnės šokio technikos klaidos, kurias mokinys neatpažįsta ir 

neištaiso net po mokytojo pastabų. Interpretuoto, stebėto šokio vertinimas su 

palyginimais yra patenkinamas. Į mokytojo nurodančius klausimus mokinys 

atsako, pagrindžia savo nuomonę, bet vienu argumentu. 

4 (silpnai) Už patenkinamą šokio elementų (figūros, junginio) atlikimą teisingu ritmu. 

Per visą numatytą vertinti laiką galima viena nežymi ritmo klaida, kurią 

mokinys pats atpažįsta ir ištaiso. Galimos 2–3 žymesnės laikysenos 

netikslumai kuriuos mokinys po mokytojo pastabų ištaiso. Galimos 2–3 

žymesnės šokio technikos klaidos, kurias mokinys neatpažįsta ir neištaiso net 

po mokytojo pastabų. Mokinys šokio pamokai nepasirengęs (nesilaiko 

reikalavimų darbo drabužiams, avalynei). Nepaiso asmens higienos 

reikalavimų. Interpretuoto, stebėto šokio vertinimas su palyginimais yra 

patenkinamas. Į mokytojo nurodančius, koreguojančius atsakymą klausimus, 

mokinys atsako. 

3 (blogai) Už blogą šokio elementų (figūros, junginio) atlikimą. Per visą numatytą 

vertinti laiką yra kelios žymios ritmo klaidos, yra žymių laikysenos ir šokio 

technikos klaidų. Mokinys šokio pamokai nepasirengęs, nepaiso asmens 

higienos reikalavimų. Mokinys nesugeba vertinti interpretuoto, stebėto šokio 

kūrinio. 

2 (labai blogai) Už blogą šokio elementų (figūros, junginio) atlikimą. Per visą numatytą 

vertinti laiką yra žymių ritmo, laikysenos, šokio technikos klaidų. Mokinys 

nematė šokio kūrinio. 

1 (nieko neatliko) Už neatliktą darbą. 

 

XI SKYRIUS 

ĮVERTINIMO FIKSAVIMAS. VERTINIMO INFORMACIJOS ANALIZĖ 

 

73. Mokinių pažanga ir pasiekimai fiksuojami dienynuose ir egzaminų protokoluose mokinių 

pažymių knygelėse. Įrašai turi atitikti. 

74. Mokinių žinios vertinamos pagal šią schemą: 

74.1. jeigu per pusmetį dalykui skirtos 2 savaitinės valandos, mokinio žinios vertinamos ne 

mažiau kaip 5 pažymiais; 

74.2. jeigu per pusmetį dalykui skirta 1 savaitinė valanda – ne mažiau kaip 3 pažymiais; 

74.3. pusmečių, metų, egzaminų ir galutiniai mokinių įvertinimai fiksuojami pažangumo 

suvestinėse. 

75. Individualią mokinio pažangą ir pasiekimus, apibrėžtus dalyko ugdymo programose, stebi 

mokinį mokantis mokytojas, aptaria su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), kuruojančiu 

vadovu mokymo eigoje, pasibaigus pusmečiui, mokslo metams. 

76. Tėvai apie Mokykloje taikomus mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo kriterijus, 

individualią mokinio pažangą ir pasiekimų vertinimo tvarką, atsiskaitymų tvarką, mokymosi 
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pasiekimus informuojami tėvų susirinkimų, individualių pokalbių metu, skambinant, rašant laiškus, 

komentarus pažymių knygelėse. 

 

XIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

77. Vertinami mokinio individualūs pasiekimai ir pažanga, nelyginama su kitų mokinių 

pasiekimais.  

78. Vertinimo nuostatos gali kisti atsižvelgiant į rekomenduojamus Bendruosius formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo planus ir kitus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintus dokumentus. 

_____________________ 
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