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KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS MOKINIŲ 

PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kupiškio technologijos ir verslo mokykla (toliau – Mokykla) savo veiklą grindžia 

Lietuvos Respublikos švietimo ir Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymais, kitais teisės 

aktais, Mokyklos įstatais. Mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 

(toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis šiais dokumentais:  2021–2022 ir 2022–2023 mokslo 

metų bendraisiais profesinio mokymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo 

ir sporto ministro 2021 m. birželio 16  d. įsakymu Nr. V-1126 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 

mokslo metų bendrųjų profesinio mokymo planų patvirtinimo“ (toliau – Profesinio mokymo 

planai), 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V- 688 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ (toliau – Bendrieji 

ugdymo planai), Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl 

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“, Pradinio ir pagrindinio 

ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr.ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo 

bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – Pagrindinio ugdymo bendrosios programos), Vidurinio 

ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 „Dėl Vidurinio ugdymo bendrųjų programų 

patvirtinimo“ (toliau – Vidurinio ugdymo bendrosios programos), Nuosekliojo mokymosi pagal 

bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. 

gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-766 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-482 „Dėl Formaliojo 

profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas 

(išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.  
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V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų 

programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Mokymo nuotoliniu 

ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 2 d. įsakymu „Nr. V-1006 „Dėl mokymo nuotoliniu 

ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“, Geros mokyklos koncepcija, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 

V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“ (toliau – Geros mokyklos koncepcija), 

Bendraisiais formaliojo švietimo programų reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2004 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. ISAK-535 „Dėl Bendrųjų 

formaliojo švietimo programų reikalavimų patvirtinimo“, profesinio mokymo dalykinėmis, 

modulinėmis programomis ir kt. 

2. Aprašas reglamentuoja mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo 

tvarką Mokykloje.  

3. Apraše aptariami mokinio vertinimo ir įsivertinimo tikslai, mokinių pasiekimų ir 

pažangos stebėsena, vertinimas ugdymo procese ir baigus programą, įvertinimų fiksavimas, 

vertinimo informacijos analizė, informavimas.  
 

II. APRAŠE VARTOJAMOS SĄVOKOS 
 

4. Apraše vartojamos sąvokos: 

4.1. Ugdymo(si) rezultatai – palaipsniui įgyjamos dvasinę, intelektinę ir fizinę 

asmens brandą rodančios kompetencijos, apimančios žinias, supratimą, gebėjimus ir nuostatas. 

4.2. Ugdymasis – dvasinių, intelektinių, fizinių asmens galių auginimasis bendraujant 

ir mokantis. 

4.3. 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.  

4.4. 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. 

4.5. Savivaldis mokymasis – mokymasis, per kurį asmuo savo iniciatyva išsiaiškina 

mokymosi poreikius, keliasi tikslus, planuojasi mokymąsi, susikuria ar pasirenka mokymosi aplinką 

bei priemones, sau tinkamas mokymosi strategijas, įsivertina pasiekimus ir pažangą. 
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4.6. 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. 

4.7. 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.  

4.8. Įsivertinimas – paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos 

stebėjimas, vertinimas ir apmąstymas, nusimatant tolesnius mokymosi žingsnius. 

4.9. Diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo išsiaiškinami mokinio pasiekimai ir 

tam tikru mokymosi metu padaryta pažanga, numatomos tolesnio mokymosi galimybės, pagalba 

sunkumams įveikti.  

4.10. Apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas – formaliai patvirtinti mokinio 

ugdymosi rezultatai, baigus programą, kursą, modulį ar kitą mokymosi etapą (pusmetį, mokslo 

metus).  

 

III. MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TIKSLAI 

 

5.  Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tikslai: 

5.1. nustatyti mokinių pasiekimų lygį bei pažangą, išsiaiškinti kiekvieno mokinio 

stiprybes, ugdymosi poreikius ir kartu su mokiniu bei jo tėvais (globėjais, rūpintojais) priimti 

sprendimus dėl tolesnio mokymosi žingsnių, mokiniui būtinos pagalbos;  

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

mokytojams, gerinant mokymo(si) proceso kokybę;  

5.3. apibendrinti, susumuoti atskiro mokymosi laikotarpio (baigiant pusmetį, mokslo 

metus) ar mokymosi pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą rezultatus ir sertifikuoti; 

5.4. vertinti ugdymo kokybę, identifikuoti problemas ir inicijuoti reikalingus 

sprendimus. 

 

IV. MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

6. Formuojamojo ugdomojo vertinimo principai: 

6.1. Mokytojas stebi mokinių mokymąsi, jų bendradarbiavimą, įsitraukimą, pastangas, 

mokymosi būdus, sunkumus. 

6.2. Mokytojas padeda suprasti mokiniui, kas jau išmokta, ko dar reikia mokytis, kaip 

įveikti sunkumus, kokie mokymosi būdai veiksmingi. 
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6.3. Mokiniai mokosi vertinti vienas kito ir savo darbą, įsivertinti pasiekimus ir 

pažangą, kelti mokymosi tikslus. 

7. Diagnostinio vertinimo principai: 

7.1. Mokytojas, skirdamas vertinamąsias užduotis mokymosi procese, padeda mokiniui 

išsiaiškinti mokymosi pasiekimus. 

7.2. Vertinimas vykdomas taikant iš anksto mokiniams žinomus, su jais aptartus 

kriterijus. 

7.3. Mokinys, remdamasis vertinimo metu gauta informacija, kartu su mokytoju 

numato tolesnio mokymosi uždavinius. 

8. Apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas vykdomas pabaigus mokymosi etapą 

(I ir II pusmečius) ir dalykų / modulių programas. 

9. Vidurinio ir pagrindinio ugdymo programos dalykų mokytojai susipažįsta su 

kiekvieno mokinio pagrindinio ugdymosi rezultatais ir užtikrina ugdymosi tęstinumą. 

10. Kriterijus vertinimui ugdymo(si) procese nustato mokytojai arba patys mokiniai, 

padedami mokytojo.  

11. Mokinio mokymosi pasiekimai pusmečio ar kito ugdymo laikotarpio pabaigoje 

apibendrinami ir vertinimo rezultatai (toliau – dalyko (modulio) pusmečio ar kito ugdymo 

laikotarpio įvertinimas) fiksuojami įrašu ar (arba) balu, taikant 10 balų vertinimo sistemą:  

11.1. patenkinamas įvertinimas – įrašai: „patenkinamas“, „pagrindinis“, 

„aukštesnysis“, ,,atleista“(,,atl.“), ,,įskaityta“ (,,įsk.“), „atlikta“ , 4-10 balų įvertinimas; 

11.2. nepatenkinamas įvertinimas – įrašai: „nepatenkinamas“, ,,neįskaityta“ (,,neįsk“), 

,,neatlikta“, 1-3 balų įvertinimas. 

12. Vertinant mokinių pasiekimus orientuojamasi į pasiekimų lygius, apibrėžtus 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosiose programose. Mokykloje taikoma dešimtbalė vertinimo 

skalė pagrindiniame ir viduriniame ugdyme: 

 

Pasiekimų lygis Balai Trumpas apibūdinimas 

Aukštesnysis 
10 (dešimt) Puikiai 

9 (devyni) Labai gerai 

Pagrindinis 

8 (aštuoni) Gerai 

7 (septyni) Pakankamai gerai 

6 (šeši) Vidutiniškai patenkinamas 

Patenkinamas 
5 (penki) Patenkinamai 

4 (keturi) Pakankamai patenkinamai 
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Nepatenkinamas 

3 (trys) Nepatenkinamai 

2 (du) Blogai 

1 (vienas) Labai blogai 

 

13. Mokinių mokymosi pasiekimai ir pažanga vertinama sistemingai. Ugdymo procese 

derinamas formuojamasis, diagnostinis ir apibendrinamasis vertinimas.  

14. Mokymosi pasiekimai adaptaciniu periodu vertinami taikant tik formuojamąjį 

ugdomąjį vertinimą, fiksuojama mokinio daroma pažanga: 

14.1. visiems mokiniams rugsėjo mėnesio pirmas dvi savaites; 

14.2. naujai atvykusiems mokiniams nuo jų atvykimo dienos dvi savaites. 

15. Mokinių žinios vertinamos pagal tokią schemą taikant diagnostinį vertinimą: 

15.1. mokslo metai, besimokantiems pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo bei 

modulines profesinio mokymo programas, Mokykloje skirstomi pusmečiais, pasibaigus pusmečiui, 

pusmečio įvertinimas vedamas tik tada, jei įvyko ne mažiau kaip 1 / 3 numatytų pamokų; 

15.2. rekomenduojama mokinius įvertinti ne mažiau kaip kas dešimt / dvidešimt 

pamokų, pavyzdžiui, jei per mokslo metus pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos dalykui / 

profesinio mokymo programos moduliui skirta 40 val. / 80 val. / 120 val., mokinio žinios 

vertinamos ne mažiau kaip 4 / 8 / 12  pažymių per mokslo metus / pusmetį; 

16. Mokinių kontroliniai ir kiti atsiskaitomieji darbai, kai mokinys parodo pasiekimų 

lygiuose numatomas žinias, supratimą ir gebėjimus, vertinami pažymiu, kuris įrašomas į elektroninį 

dienyną. Vertinimo kriterijai mokinio pasiekimams įvertinti turi būti susieti su bendrosiose 

programose konkretaus dalyko aprašytais vertinimo aprašais ir žinomi besimokančiajam.  

17. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą jiems mokantis pagal modulinę 

profesinio mokymo programą, vadovaujamasi moduliuose aprašytais mokymosi pasiekimų 

įvertinimo kriterijais. Modulio mokymosi metu mokiniai atsiskaito už kiekvieną temą ar skyrių 

profesijos mokytojo pasirinkta atsiskaitymo forma (kontrolinis darbas, testas, projektas, praktiniai 

darbai ir kt.). Modulio įvertinimus rašo visi mokytojai, kurie dėsto modulį.  

 18. Mokinių, kurie mokosi pagal modulines profesinio mokymo programas, 

mokymosi pasiekimai apibendrinami baigus kiekvieną modulį profesinio mokymo skyriaus vedėjui 

iš anksto nustačius ir paskelbus atsiskaitymo laiką, įvertinimo kriterijus ir vertinimo tvarką. 

Organizuojamas mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimas (teorinių žinių (testas) ir praktinių 

įgūdžių (praktinė užduotis)). Pasiekimų patikrinimo rezultatai fiksuojami vertinimo protokole. 

Modulio I , II pusmečio / metinį įvertinimą išveda ir įrašo elektroniniame dienyne daugiausiai 

teorinių valandų turintis profesijos mokytojas.  
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19. Mokiniams, besimokantiems pameistrystės mokymosi forma, mokymosi 

pasiekimai vertinami vadovaujantis modulinės profesinio mokymo programos modulio mokymosi 

pasiekimų įvertinimo kriterijais profesinio mokymo skyriaus vedėjui iš anksto nustačius ir 

paskelbus atsiskaitymo laiką ir vertinimo tvarką. Modulinės profesinio mokymo programos ar jos 

modulio, įgyvendinamo pameistrystės forma, vertinimas:  

19.1. teorinį mokymą ir galutinį mokymosi pasiekimų vertinimą (teorinių žinių (testas) 

ir praktinių įgūdžių (praktinė užduotis) vykdo modulio profesijos mokytojas; 

19.2. praktinio mokymo darbo vietoje programą ir pameistrio mokymosi pasiekimų 

rekomendacijas rengia ir derina su darbdaviu direktoriaus įsakymu paskirtas profesijos mokytojas; 

19.3. pameistrio atliktas praktinio mokymo veiklas įvertina ir po įvertinimo pasirašo 

meistras, atsakingas už praktinį mokymą darbo vietoje, ir profesijos mokytojas, paskirtas 

direktoriaus įsakymu;  

19.4. gautus pameistrio praktinio mokymo įvertinimus perkelia bei visą apskaitą 

elektroniniame dienyne tvarko modulio profesijos mokytojas.  

20. Dalykų įskaitymas (ankstesnio mokymosi pasiekimų vertinimas) vyksta 

vadovaujantis Mokyklos  direktoriaus 2018 m. spalio 4 d. įsakymu „Dėl Kupiškio technologijos ir 

verslo mokyklos mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. V1-160 

patvirtintu Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos 

aprašu. 

21. Mokiniams per dieną skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. 

Vidurinio ir pagrindinio ugdymo dalykus dėstantys mokytojai derina ir pildo kontrolinių darbų 

tvarkaraštį. Paskutinę pusmečio savaitę kontroliniai darbai neorganizuojami. Kontroliniai darbai 

vidurinio ir pagrindinio ugdymo programą besimokantiems mokiniams negali būti rašomi po ligos, 

atostogų, nerekomenduojami – po šventinių dienų. 

22. Mokiniai, praleidę kontrolinį darbą dėl pateisinamos priežasties ar nedalyvavę 

kitame atsiskaityme, turi teisę mokytojo nuožiūra atsiskaityti iki kito kontrolinio darbo (vėliausiai 

iki pusmečio pabaigos). Jeigu mokinys per numatytą laiką neatsiskaitė ir nepademonstravo 

pasiekimų, numatytų programose, jo pasiekimai prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos 

įvertinimui „labai blogai“. 

23. Jeigu mokinys, besimokantis vidurinio ir pagrindinio ugdymo programą, 

nedalyvavo Mokyklos numatytuose kontroliniuose darbuose ar kituose atsiskaitymuose viso 

ugdymo laikotarpio metu dėl objektyvių priežasčių (pvz., ligos ir kt.), ugdymo laikotarpio pabaigoje 

fiksuojamas įrašas „atleista“. Tokiais atvejais mokiniams, sugrįžusiems į ugdymo procesą, turi būti 

suteikta reikiama mokymosi pagalba. 



7 

 

24. Profesinio mokymo programos praktinis mokymas (praktiniai darbai)  gali trukti 

per dieną 4-8 pamokas arba kaip numatyta modulinėje profesinio mokymo programoje. Profesinio 

mokymo programos praktinis mokymas (praktinis darbas) įvertinamas pamokos pabaigoje ar atlikus 

darbą arba kaip numatyta modulinėje profesinio mokymo programoje.  

25. Dalyko / modulio mokytojas kabinete ar Mokyklos naudojamoje virtualioje 

mokymo(si) aplinkoje „Moodle“ (e.portfelyje) kaupia / saugo mokinių kontrolinius bei kitus 

atsikaitomuosius darbus iki mokslo metų pabaigos. 

26.  Mokiniams pusmečių, metiniai pažymiai vedami skaičiuojant pažymių / pusmečių 

 aritmetinį vidurkį (pvz., 7,5 – 8; 7,45 – 7) taikant apvalinimo taisyklę. 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 pusmečio 

yra „neįsk.“. 

27. Siekiant nustatyti mokinių pažangą ir žinių spragas, likus dviems savaitėms iki 

pusmečio pabaigos išvedami signaliniai pusmečiai. Mokiniams, baigiantiems vidurinio ar 

pagrindinio ugdymo programą, antras signalinis pusmetis išvedamas likus ne mažiau kaip 4 

savaitėms iki vidurinio ir pagrindinio ugdymo programos baigimo. Mokiniai informuojami apie 

galimus neigiamus įvertinimus, jiems teikiama mokymosi pagalba. Sprendimai dėl mokymosi 

pagalbos teikimo priimami Mokyklos vaiko gerovės komisijoje. 

 28. Pasirinktų modulių (vidurinio ir pagrindinio ugdymo dalykų, skirtų dalyko 

kursui pagilinti) pasiekimai vertinami pažymiu, įvertinimas gali būti įskaitomas į atitinkamo dalyko 

pasiekimų įvertinimus (pvz., matematikos modulio įvertinimas pažymiu įrašomas į matematikos 

dalyko dienyną). Dienyne vertinant  pusmečio ir metinį pasiekimus yra  įrašoma „įsk.“, „neįsk.“ 

arba pažymys. 

29. Pasirenkamųjų dalykų  pasiekimai vertinami pažymiu (pvz., „Sveika mityba“, 

„Interjero apdaila“ ir kt.). 

30. Dorinio ugdymo (etikos / tikybos) mokymosi pasiekimai fiksuojami įrašais 

„įskaityta“ arba „neįskaityta“.  

31. Modulinių profesinio mokymo programų modulių „Įvadas į profesiją“, „Saugus 

elgesys ekstremaliose situacijose“, „Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas“, „Įvadas į darbo 

rinką“ pasiekimai (baigus modulį) vertinami įrašais „įskaityta“ („įsk.“) arba „neįskaityta“  

(„neįsk.“). 

32. Fiksuojant fizinio ugdymo pasiekimus įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys 

atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir mokyklos direktoriaus įsakymą. Specialiosios medicininės 

fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“. 
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33. Mokiniams, kurie mokosi pagal pritaikytas programas, taikomi tie patys pažangos 

ir pasiekimų vertinimo kriterijai bei atsižvelgiama į Kupiškio bei kitų rajonų švietimo pagalbos 

tarnybų rekomendacijas. 

34. Mokiniui, kuriam mokantis pagal vidurinio ugdymo programą pusmečio pabaigoje 

dalyko kurso programa buvo pakeista iš bendrojo (žymima raide B) į išplėstinį (žymima raide A), 

pusmečio ar metiniu įvertinimu laikomas mokymosi pasiekimų patikrinimo (įskaitos) įvertinimas. 

35. Mokiniui, kuris bendrojo ugdymo programos dalį laikinai mokėsi kitos šalies 

mokykloje pagal tarptautinę bendrojo ugdymo programą (dalyvavo tarptautinio mokinių mobilumo 

(judumo), mainų programoje), mokymosi laikotarpio rezultatų pripažinimą, įskaitymą numato ir 

vykdo Mokykla. Jei mokinys kitos šalies mokykloje kai kurių dalykų nesimokė, sudaromos sąlygos 

mokytis ir atsiskaityti. 

36. Mokiniui, kuris  profesinio mokymo (modulinės) programos dalies laikinai 

nesimokė dėl tarptautinio mokinių mobilumo (judumo), Mokykla, vadovaudamasi Europos 

profesinio mokymo kreditų sistema (ECVET), įskaito / pripažįsta mokymosi laikotarpio rezultatus, 

pasiektus Erasmus+ projekto metu. 

37. Mokiniui, atvykusiam iš mokyklos, kurioje jo mokymosi pasiekimai buvo 

apibendrinami baigiantis trimestrui, pusmečių ir metiniai įvertinimai fiksuojami, gavus tos 

mokyklos pažymą apie mokymosi pasiekimus, kurioje nurodomi šiam mokiniui fiksuoti dalykų 

įvertinimai baigiantis pusmečiui.  

38. Jeigu ankstesnėje mokykloje vadovaujantis ugdymo planu dalyko trimestrų ar 

pusmečio įvertinimas yra fiksuotas ne pažymiu, pusmečio ar metinis pažymys pagal dešimtbalę 

sistemą fiksuojamas iš mūsų Mokykloje įrašytų pažymių, atsižvelgus į patenkinamą ar 

nepatenkinamą įvertinimą įrašu. 

39. Mokinio nors vieno profesinio mokymo programos modulio tarpinius pasiekimus 

(jei tokie numatyti) įvertinus nepatenkinamai, remiantis mokytojų pateiktais siūlymais, sudaromos 

sąlygos savarankiškai pasirengti atsiskaityti ir nustatoma atsiskaitymo data. 

40. Mokytojai ir profesijos mokytojai paskutinę pusmečio / mokslo metų pamoką 

organizuoja mokymosi pasiekimų ir pažangos įsivertinimą: 

40.1. mokiniai raštu / žodžiu analizuoja savo mokymąsi, padarytą pažangą; 

40.2. mokytojai ir profesijos mokytojai apibendrina informaciją apie mokinio ar grupės 

pasiekimus bei padarytą pažangą ir, jei reikalinga, koreguoja ilgalaikį planą, programą. 

41. Metodinėse grupėse analizuojami diagnostinių, pa(si)tikrinamųjų darbų, 

bandomųjų egzaminų, brandos egzaminų, įskaitų, mokymosi pasiekimų vertinimo, asmens įgytų 

kompetencijų vertinimo rezultatai. Priimami sprendimai dėl ugdymo turinio, mokymo metodų ir 
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strategijų, mokymosi užduočių, šaltinių tinkamumo, išteklių panaudojimo veiksmingumo, ugdymo 

tikslų realumo, pagalbos mokiniui teikimo. 

42. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui kartu su skyrių vedėjais, remdamasis grupių / 

klasių vadovų pateiktomis mokinių mokymosi rezultatų ataskaitomis, rengia mokinių mokymosi 

rezultatų pusmečio ir metinę analizę, kurią pristato mokytojų susirinkimuose. Esant būtinybei, 

priimami sprendimai dėl ugdymo proceso koregavimo. 

43. Informacija apie mokinio pasiekimus mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) 

teikiama elektroniniame dienyne. Tėvus (globėjus, rūpintojus), neprisijungusius prie elektroninio 

dienyno,  du kartus per metus (pasibaigus pirmam ir antram pusmečiui) grupės / klasės vadovas 

informuoja  el. paštu / telefonu / laišku, o nepažangių mokinių tėvams informacija siunčiama 

registruotu laišku (siunčiama atspausdinta elektroninio dienyno  ataskaita). 

 

V. DARBO SU MOKINIAIS, TURINČIAIS MOKOMŲJŲ DALYKŲ / MODULIŲ 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ NEPATENKINAMUS  ĮVERTINIMUS, ORGANIZAVIMO 

TVARKA 

  

44. Mokinio, turinčio kai kurių ugdymo plano dalykų (modulių) nepatenkinamus 

metinius (papildomo darbo, jei buvo skirtas) įvertinimus, kėlimo į aukštesnį kursą / klasę, 

papildomo darbo skyrimo klausimą svarsto mokinį ugdę mokytojai, kiti ugdymo procese dalyvavę 

asmenys per mokytojų susirinkimą. Mokiniui skiriant papildomą darbą, mokytojai susitaria dėl 

papildomo darbo atlikimo trukmės, konsultacijų formų ir būdų, jų laiko, mokinio atsiskaitymo 

datos. Pakartotinai svarsto mokinio mokymosi pasiekimus, jei mokinio papildomas darbas buvo 

įvertintas nepatenkinamu įvertinimu arba praėjo nustatytas laikas, kada mokinys turėjo atsiskaityti 

(atlikti papildomą darbą).  

45. Sprendimą dėl papildomo darbo skyrimo mokiniui, jo kėlimo į aukštesnį kursą / 

klasę, atsižvelgęs į mokytojų ir profesijos mokytojų siūlymą, ne vėliau nei paskutinė einamųjų 

mokslo metų darbo diena priima Mokyklos direktorius. Sprendimas įforminamas Mokyklos 

direktoriaus įsakymu. Su įsakymu Mokykla supažindina mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus). 

46. Mokinio atsiskaitymas fiksuojamas elektroniniame dienyne (gautas atsiskaitymo 

pažymys yra įrašomas į „Papildomas darbas“ ir laikomas metiniu įvertinimu).  

 

VI. INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖSENA 

 

47. Mokytojas, bendradarbiaudamas su mokiniu, renka ir kaupia kokybinius įrodymus 

(visus kontrolinius ir kitus atsiskaitomuosius darbus) vertinimo aplanke. Vertinimo aplankas 

saugomas mokytojo kabinete ar Mokyklos naudojamoje virtualioje mokymo(si) aplinkoje „Moodle“ 

(e.portfelyje). Suinteresuoto asmens paprašytas, mokinys arba dalyko / modulio mokytojas pateikia 
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vertinimo aplanką / Individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo lapą / Asmeninės pažangos 

stebėjimo lapą, parodo einamaisiais mokslo metais sukauptus mokinių kontrolinius bei kitus 

atsikaitomuosius darbus. 

48. Po kiekvieno vidurinio ir pagrindinio ugdymo programos bet kurio dalyko 

kontrolinio ar kito atsiskaitomojo darbo mokinys, padedamas dalyko mokytojo, pildo Individualios 

pažangos stebėjimo ir fiksavimo lapą (1 priedas). Mokytojas skiria dalį kontrolinio ar kito 

atsiskaitomojo darbo analizės pamokos Individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo lapui pildyti 

ir kaupia tuos lapus kabinete. 

49. Grupių / klasių valandėlių metu mokiniai, besimokantys vidurinio ir pagrindinio 

ugdymo programą, kartu su grupės / klasės vadovu vieną kartą per mėnesį pildo Asmeninės 

pažangos stebėjimo lapą  (2 priedas). 

49.1. Mokiniai kartu su grupės / klasės vadovu pasibaigus pusmečiui / mokslo metams 

peržiūri savo mokymosi rezultatus, užfiksuotus mokinio asmeninės pažangos įsivertinimo lape ir 

aptaria, kaip sekasi siekti asmeninės pažangos, numato tolimesnius ugdymosi uždavinius. 

49.2. Pastebėjęs asmeninės pažangos mažėjimą, grupės / klasės vadovas organizuoja 

mokinio pažangos aptarimą su atitinkamo dalyko mokytoju, apie mokymosi sunkumus informuoja 

tėvus, Mokyklos vaiko gerovės komisiją. 

49.3. Esant reikalui, dalyko mokytojai teikia mokiniams individualią pagalbą 

(konsultacijas). 

49.4. Esant reikalui, grupės / klasės vadovas organizuoja mokinio susitikimą su 

Mokyklos vaiko gerovės komisija ar Mokyklos pagalbos specialistais. 

 

VII. UGDYMO REZULTATŲ SUVESTINIŲ PILDYMAS  

50. I, II pusmečio ir metinės mokinių ugdymo pasiekimų suvestinės / ataskaitos 

spausdinamos iš elektroninio dienyno. Grupės / klasės vadovas parašu patvirtina įrašų teisingumą ir 

suvestines pristato gimnazijos skyriaus vedėjui. 

51. Baigus modulinę profesinio mokymo programą, į profesinio mokymo diplomą 

įrašomas modulio pažymys (bendras teorinio ir praktinio mokymo pažymys). Grupės vadovas pildo 

profesinio mokymo suvestinę (3 priedas) arba atsispausdina ją iš elektroninio dienyno, parašu 

patvirtina duomenų teisingumą ir pateikia direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

52. Baigus modulinės profesinio mokymo programos modulį, praktinį mokymą vykdęs 

profesijos mokytojas pildo baigto modulio praktinio mokymo įvertinimų suvestinę (4 priedas) ir ją 

pateikia grupės vadovui. Grupės vadovas pildo modulinės profesinio mokymo programos praktinio 

mokymo įvertinimų suvestinę (5 priedas) ir pateikia direktoriaus įsakymu paskirtam profesijos 

mokytojui. Paskirtas profesijos mokytojas patikrina gautą suvestinę ir išveda praktinio mokymo 
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įvertinimų vidurkį, kuris  įskaičiuojamas į praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo balą kaip pridėtinė 

vertė vykdant asmens įgytų kompetencijų vertinimą. Parašais patvirtinę įrašų teisingumą, suvestinę 

pristato profesinio mokymo skyriaus vedėjui.  

 

VIII. VERTINIMAS DIRBANT NUOTOLINIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO 

BŪDU 
 

53. Vertinimas dirbant nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu vykdomas 

vadovaujantis šiame Apraše ir Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos mokymo nuotoliniu 

ugdymo proceso organizavimo būdu tvarkos apraše, patvirtintame direktoriaus 2021 m. birželio 15 

d. įsakymu Nr.2021/V1-75 pateiktomis nuostatomis. 

54. Nuotolinis mokymas – mokymo proceso organizavimo būdas, kai mokiniai, 

būdami skirtingose vietose ir naudodamiesi informacinėmis komunikacijos priemonėmis ir 

technologijomis, bendrauja su mokytoju mokymo tikslams pasiekti.  

55. Virtualioji mokymosi aplinka (VMA) – tai informacinė sistema, turinti ir (arba) 

susiejanti skaitmeninius valdymo įrankius, leidžiančius pateikti skaitmeninį turinį (teorinę 

medžiagą, užduotis, testus ir pan.) ir jį įvertinti, organizuoti mokymą(-si), bendrauti ir 

bendradarbiauti su besimokančiaisiais, atlikti kitas mokymui reikalingas funkcijas (pvz., 

,,Moodle“). VMA pasižymi bendra autentifikacija, duomenų mainais tarp susietų įrankių, 

integralumu. VMA funkcijas gali atlikti ir universalių įrankių įrankiai, tam tikros verslo veiklos 

platformos.   

56. Vertinimas nuotoliniu būdu – tai įrodymų, skirtų vertinti mokinių pasiekimus 

pateikimas, valdymas, naudojantis skaitmeninėmis technologijomis (programine įranga, socialiniais 

tinklais ir pan.). 

57. Vertinimas dirbant nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu vykdomas 

naudojant šiuos nuotolinio vertinimo būdus: 

57.1. nuolatinė registracija „Moodle“ aplinkoje, leidžianti teikti mokiniams nuolatinę 

informaciją apie jų pasiekimus ir pažangą; 

57.2. naudojimasis el. dienynu, telefoniniais skambučiais, socialiniais tinklais mokinio 

pažangai vertinti; 

57.3. nuolatinis įvairių skaitmeninių ir ryšio priemonių naudojimas grįžtamajam ryšiui 

gauti ir teikti. 

58. Dirbant nuotoliniu būdu labai svarbus grįžtamasis ryšys – mokinių vertinimas ir 

įsivertinimas, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas. Svarbu konkretizuoti, kas mokiniams 

patiko ar nepatiko, buvo sunku ar lengva, ir tai tobulinti. 

59. Grįžtamasis ryšys galimas po kiekvienos pamokos, numatytais periodais ir t.t., gali 

būti teikiamas mokiniui atskirai ar mokinių grupėms.  
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60. Grįžtamajam ryšiui gauti Mokykloje naudojama ta platforma, kuri naudojama 

nuotoliniam mokymui (PMIS, „Moodle“ aplinka, el. dienynas ir kt.)  

61. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, nuotolinį mokymą, vertinimą, 

pagalbos teikimą koordinuoja  Vaiko gerovės komisija, bendradarbiaudama su tėvais ir 

atsižvelgdama į kiekvieno vaiko specialiuosius ugdymo(si) poreikius.  

62. Vertinti, įsivertinti ir pasiekimų įrodymams kaupti ar fiksuoti naudojami šie 

įrankiai: elektroninis dienynas, internetinės konferencijų ir komunikacijos priemonės (pvz., 

„Moodle“, ,,Zoom“ ir kt.), elektroniniai laiškai, internetinės apklausos priemonės, (pvz., „Google 

diskas“) ir pan. 

63. Visų dalykų / modulių mokytojai ir nuotolinio mokymo metu renka ir kaupia 

vertinimo informaciją (e.portfelis), reikalingą mokymosi pasiekimų analizei (aprašus, aplankus, 

recenzijas, kontrolinius ir namų darbus, jų analizes ir pan.). 

64. Apie mokymosi pasiekimus reguliariai informuojami mokiniai, mokinių tėvai 

(globėjai, rūpintojai) pildant elektroninį dienyną, per susirinkimus, esant reikalui – skambinant 

telefonu. 

____________________ 

 


