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MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Rokiškio mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ (toliau Mokykla-darželis) mokinių pažangos ir 
pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (toliau Tvarkos aprašas) reglamentuoja pradinių klasių 

mokinių (toliau mokinių) mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimą, įsivertinimą, kontrolinių 
darbų krūvius ir tvarką, tėvų (globėjų, kitų teisėtų vaiko atstovų) (toliau tėvai) informavimą apie 

mokinių mokymosi sėkmingumą ir pažangą.  
2. Tvarkos apraše aptariami vertinimo tikslai ir uždaviniai, nuostatos ir principai, vertinimas 

ugdymo procese ir baigus pradinio ugdymo programą.  
3. Mokyklos-darželio mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas parengtas 

vadovaujantis Bendrosiomis programomis, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata 

(patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 

ISAK 256), Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu (patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V - 766), 

Pradinio ugdymo programos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2011 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V - 1392).  
Lietuvos higienos norma HN 21:2010 "Mokykla vykdanti bendrojo ugdymo programas. 

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" (patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V - 773), mokyklos administracijos, mokytojų, 
mokinių ir jų tėvų (globėjų, kitų teisėtų vaiko atstovų) susitarimais.  

4. Vertinime naudojamos sąvokos:  
Vertinimas – ugdymosi ir mokymosi stebėjimas ir grįžtamasis ryšys, informacijos apie 

mokymosi procesus ir rezultatus rinkimas ir kaupimas, interpretavimas ir panaudojimas mokymo ir  
mokymosi kokybei užtikrinti. 

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

vertinimas ir apmąstymai, nusimatant tolesnius mokymosi  žingsnius.  
Įvertinimas – vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie mokinio pasiekimus ir  

padarytą pažangą Įvertinimas (vertinamieji sprendimai) turėtų būti daromi įvairiais būdais surenkant 

informaciją (stebėjimu, klausinėjimu, atliekant kontrolinius, projektinius darbus, veiklos užduotis ir 
kt.). Darydamas vertinamuosius sprendimus, mokytojas gali remtis komentarais prie mokinių darbų, 

mokinių darbų aplankais, savo pastabomis, užrašais, garso įrašais, video medžiaga ir kt.  
Individualios pažangos (idiografinis) vertinimas - vertinimo principas, pagal kurį lyginant 

dabartinius mokinio pasiekimus su ankstesniais stebima ir vertinama pažanga.  
Vertinimo informacija – įvairiais būdais iš įvairių šaltinių surinkta informacija apie mokinio 

mokymosi patirtį, jo pasiekimus ir daromą pažangą (žinias ir supratimą, gebėjimus, nuostatas).  
Diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuris padeda pagal iš anksto su mokiniais aptartus 

vertinimo kriterijus aptartus išsiaiškinti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą tam tikro 

mokymosi etapo pradžioje ir pabaigoje, kad būtų galima numatyti tolesnio mokymosi galimybes, 
suteikti pagalbą sunkumams įveikti.  

Formuojamasis (ugdomasis) vertinimas - mokytojų ir mokinių sąveika ugdymo (si) procese 

teikiant savalaikį abipusį atsaką (grįžtamąjį ryšį) padedantį mokiniui pagerinti mokymąsi, o 
mokytojui – pažinti ir pritaikyti mokymą, siekiant kuo geresnių numatytų rezultatų. Formuojamasis 
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vertinimas padeda mokiniams suprasti, ką jie jau yra išmokę ir ką dar reikia išmokti, nusistatyti 
pažangą mokymosi uždavinių (kriterijų) atžvilgiu.  

Apibendrinamasis vertinimas – vertinimas baigus ugdymo programą ar kitą mokymosi 
etapą, Jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos pabaigoje.  

Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių demonstravimas arba mokinio žinioms, 
įgūdžiams patikrinti skirtas ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau nei 30 
min. 

 

II. VERTINIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 
5. Vertinimo sistema yra neatskiriama ugdymo proceso dalis. Vertinimo tikslas - padėti 

mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei, pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, 
pasiekimus ir pažangą; nustatyti mokytojo, mokyklos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus.  

6. Vertinimo uždaviniai:  
6.1. padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti savo 

pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus;  
6.2. padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas, 

diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus;  
6.3. suteikti tėvams informaciją apie vaiko mokymąsi, stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų ir 

mokyklos;  
6.4. įvertinti pradinio ugdymo pakopos darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, 

suteikti mokinių poreikius atliepiančią pagalbą. 

 

III. VERTINIMO SISTEMA 

 
7. Mokykloje-darželyje įdiegtas elektroninis dienynas. Mokytojams sudarytos galimybės 

glaudžiau ir efektyviau bendradarbiauti su mokinių tėvais, teikti informaciją apie vaiko pasiekimus, 
daromą pažangą, sunkumus, siūlyti pedagogines rekomendacijas mokymosi sunkumams šalinti.  

8. Mokyklos-darželio pradinio ugdymo pakopoje vertinimas suprantamas kaip tikrinimas, 
pasiekimų fiksavimas, nuolatinio mokymosi skatinimas, pagalba mokantis, veiklos koregavimas, 

sisteminimas. nuoseklus planavimas, pagalba mokiniui ir tėvams. Vertinimas skirtas padėti 
mokiniui sėkmingai mokytis, tobulėti, bręsti.  

9. Visiems pradinių klasių mokiniams yra suteikti elektroninio dienyno prisijungimo vardai, 

kad jie galėtų stebėti savo pasiekimus, komunikuoti su klasės mokytojais., atlikti bendrųjų ir 

dalykinių kompetencijų įsivertinimą, naudodamiesi VIP įrankiu (t.y. pagal mokytojų pateiktus 

klausimynus, numatyti tolesnius mokymosi žingsnius). VIP įrankiu naudojasi 2- 4 klasių mokiniai. 

1 klasės mokiniai įsivertinimą atlieka mokytojo parengtoje ir su klasės bendruomene suderinta 

įsivertinimo sistema.  
10. Mokytojai, atsižvelgdami į klasės lygį, vaikų galimybes, parengia ilgalaikius dalykų 

planus ir kriterijus, ko bus siekiama per vienerius mokslo metus (mokinių pasiekimai pagal 
Bendrąsias pradinio ugdymo programas). Mokytojas planuoja mokinių ugdymosi pasiekimus ir 
vertinimą remdamasis šia nustatyta tvarka.  

11. Mokytojai su vertinimo kriterijais supažindina tėvus susirinkime mokslo metų pradžioje. 

 

IV. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

 

12. Vertinimas grindžiamas šiuolaikine mokymosi samprata, amžiaus tarpsnių psichologiniais 

ypatumais, individualiais mokinio poreikiais. Vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo 
procese: mokinių žinios ir supratimas, bendrieji ir dalyko gebėjimai, vertybinės nuostatos, jo noras 

mokytis, individualios pastangos ir daroma pažanga. 
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13. Vertinimas skirtas padėti mokytis – mokinys laiku gauna grįžtamąją informaciją apie savo 
mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, jis mokosi vertinti ir įsivertinti.  

14. Vertinama individuali mokinio pažanga (ideografinis vertinimas) – dabartiniai pasiekimai 
lyginami su ankstesniais. Mokinių pasiekimų tarpusavyje nelyginami.  

15. Vertinimas pozityvus ir konstruktyvus – vertinama tai, ką mokinys jau išmoko, 
nurodomos spragos ir padedama jas ištaisyti.  

16. Vertinimas atviras ir skaidrus – mokiniai, tėvai informuojami apie vertinimo kriterijus ir 
procedūras.  

17. Vertinimas objektyvus ir veiksmingas – siekiama kuo didesnio vertinimo patikimumo; 
remiamasi Bendrosiomis programomis, naudojami įvairūs vertinimo informacijos šaltiniai, 
taikomos modernios vertinimo metodikos.  

18. 1 klasės mokytojas susipažįsta su priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis 
rekomendacijomis apie vaiko pasiekimus. 

 

V. MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO FIKSAVIMAS 

 

19. Pažangos ir pasiekimų vertinimas pamokose:  
19.1. mokykloje darželyje mokinių pasiekimai fiksuojami mokinių darbų sąsiuviniuose, visų 

dalykų pratybų bei testų sąsiuviniuose, elektroniniame dienyne, patikrinamųjų darbų, pusmečio ir 
metų mokinių pasiekimų ataskaitose;  

19.2. pamokose vertinami klasės ir namų darbai, kūrybiniai, projektiniai, kontroliniai darbai, 
testai, diagnostinės užduotys ir kt.;  

19.3. nebūtina kiekvieną dieną vaikui už kasdienį darbą rašyti komentarą, vertinimą;  
19.4. po ištaisytu patikrinamuoju rašto darbu parašomas komentaras dėl esamos pažangos ir 

siekių. Šio komentaro nebūtina perrašyti į elektroninį dienyną. Elektroniniame dienyne nurodomas 
rezultatas (pvz. surinkti taškai);  

19.5. per dieną neturėtų būti atliekamas daugiau nei vienas diagnostinis darbas. 

20. Įrašų elektroniniame dienyne ir mokytojų užrašuose fiksavimas: 

20.1. elektroniniame dienyne įrašai fiksuojami taip: 

20.1.1. jei yra 1 savaitinė pamoka – ne mažiau kaip 4 įvertinimo fiksavimai per pusmetį 

mokiniui;  
20.1.2. jei yra 2-3 savaitinės pamokos – ne mažiau kaip 8 įvertinimo fiksavimai per pusmetį 

mokiniui;  
20.1.3. jei yra 4-5 savaitinės pamokos – ne mažiau kaip 12 įvertinimo fiksavimų per pusmetį 

mokiniui;  
20.1.4. jei yra 7-8 savaitinės pamokos – ne mažiau kaip 16 įvertinimo fiksavimų per pusmetį 

mokiniui.  
20.2. Mokytojai mokinių pasiekimus fiksuoja savo pasirinktos formos užrašuose. Informaciją 

tėvams pateikiama pokalbio ar individualių konsultacijų metu.  
21. Formuojamasis vertinimas:  
21.1.formuojamasis vertinimas atliekamas nuolat, ugdymo proceso metu, teikiant mokiniui 

informaciją (dažniausiai žodžiu, o esant reikalui ir raštu, t. y. parašant trumpą komentarą). Siekiant 
skatinti mokinių mokymosi motyvaciją galimi ir sutartiniai ženklai;  

21.2. žodiniai - rašytiniai pagyrimai, paskatinimai, komentarai ar pastabos gali būti sakomi ar 

rašomi atsižvelgiant į įvairius kriterijus. Kriterijai gali būti: mokymo priemonių turėjimas, specialus 

pasiruošimas pamokai, aktyvus darbas pamokoje, užduoties atlikimas, apklausa žodžiu ir raštu, 

atsiskaitymas laiku, dalyvavimas renginiuose, konkursuose, olimpiadose, mokėjimas dirbti grupėje, 

savarankiškumas, kūrybingumas, pagalba draugui, pastangos, saugaus darbo taisyklių laikymasis, 

pagalba mokytojui i kt..  
22. Diagnostinis vertinimas:  
22.1. mokiniai pabaigę temą/skyrių rašo diagnostinius patikrinamuosius darbus, testus. 

Mokiniai apie patikrinamųjų darbų rašymą informuojami prieš 2-3 dienas. Būtina apie tai įrašyti 
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elektroniniame dienyne skiltyje „Atsiskaitomieji darbai“; mokinys praleidęs kontrolinį darbą dėl 
pateisinamos priežasties privalo už jį atsiskaityti per 2 savaites;  

22.2. mokinių parašyti diagnostiniai darbai aptariami klasėje, tačiau nekomentuojamas 
kiekvienas darbas atskirai, o nurodomos esmines klaidos. Aptariant darbus mokytojas turi elgtis 

etiškai – neįvardinti mokinio, kuris blogiausiai parašė darbą. Aptariamos būdingiausias klaidos ir 
kaip jos turi būti taisomos. Mokiniai nelyginami tarpusavyje;  

22.3. patikrinamieji darbai, testai, savarankiški darbai nevertinami lygiu, taip pat nenaudojami 
pažymių pakaitalai (raidės, ženklai, simboliai ir pan.). Pusmečio ar mokslo metų baigiamieji darbai 
taip pat nevertinami lygiu;  

22.4. rekomenduojame patikrinamuosius ir kontrolinius darbus rašyti į atskirus sąsiuvinius 
arba užduočių lapus, kurie kaupiami aplankuose;  

22.5. visi pradinių klasių mokiniai mokslo metų pabaigoje rašo lietuvių ir matematikos 

mokyklinius patikrinamuosius darbus, siekiant įsivertinti ir numatyti pagalbos priemones vasaros 
darbams ar kitiems mokslo metams. Pagal poreikį rašomi pasaulio pažinimo ir anglų kalbos 

patikrinamieji darbus;  
22.6. pradinio ugdymo pakopoje susitarta, patikrinamųjų darbų vertinimą vykdyti pagal šio 

tvarkos (Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas) 1 priedą;  
22.7. patikrinamųjų darbų analizė ir išvados svarstomos Mokytojų tarybos, Vaiko gerovės 

komisijos posėdyje arba Metodinės grupės posėdžiuose. Pagal galimybes numatomos pagalbos 
priemonės;  

22.8. pirmame pusmetyje stebima ir Mokytojų tarybos posėdyje aptariama pirmų klasių 
mokinių mokymosi ir elgesio adaptacija. Antrame pusmetyje vaikams, turintiems mokymosi ar 

elgesio sunkumų yra atliekamas asmenybinis ir kognityvinis ištyrimas, kuris padeda įvertinti vaiko 

sunkumų priežastis bei numatyti pagalbos formas:  
22.8.1. esant 22.8. punkte nurodytam poreikiui, klasės mokytojas arba pavaduotojas ugdymui 

kreipiasi į mokyklos-darželio ..Ąžuoliukas‘‘ direktorių dėl mokinio asmenybinio ir kognityvinio 
ištyrimo Rokiškio rajono Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.  

23. Apibendrinamasis vertinimas:  
23.1. apibendrinamasis vertinimas atliekamas pusmečio pabaigoje, mokslo metų pabaigoje ir 

pradinio ugdymo programos pabaigoje;  
23.2. mokinio pusmečio dalykų vertinimai nustatomi apibendrinant mokinio padarytą pažangą 

per mokykloje nustatytą ugdymo laikotarpį (pusmetį). Mokytojas visą pusmetį stebi, fiksuoja 
mokinio pažangą, pasiekimus ir pusmečio gale apibendrina pusmečio rezultatus ir įvertina bei 

nurodo mokinio pasiekimų lygį (aukštesnysis, pagrindinis, patenkinamas). Mokiniui nepasiekus 
patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“;  

23.3. elektroniniame dienyne mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės atitinkamose 
skiltyse įrašomas ugdymo dalykų apibendrintas mokinio pasiekimų lygis (nepatenkinamas, 
patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis);  

23.4. dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamose dienyno skiltyje, nurodoma padaryta 
pažanga arba nepadaryta pažanga: „pp“ arba „np“; atleista „ atl. „ – teigiamas įvertinimas;  

23.5. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal individualizuotą 
programą bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta pažanga arba 
nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje elektroninio dienyno skiltyje, įrašant „ pp“ arba „np“;  

23.6. Pradinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis bent vieno dalyko 
nepatenkinamą įvertinimą (po papildomo darbo, jeigu buvo skirtas), paliekamas kartoti kursą 
pradinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje;  

23.7. po kiekvieno pusmečio mokytojai mokinių pasiekimų kokybės analizę pateikia mokyklos 

administracijai, rengiama bendra mokinių pasiekimų ataskaita, lyginama su ankstesniais mokinių 

pasiekimais, stebimi vaikai, turintys mokymosi sunkumų. Mokinių pusmečių pasiekimų analizė yra 

aptariama Mokytojų tarybos, pagal poreikį Vaiko gerovės komisijoje ar Mokyklos taryboje. 
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VI. VERTINIMO CIKLAS UGDYMO PROCESE 
 

24. Planavimas:  
24.1. prieš pradedant mokytis mokytojas mokiniams išaiškina, ką jie turi pasiekti ir kaip bus 

vertinama – t.y. numatomi mokymosi lūkesčiai;  
24.2. mokytojas, rengdamas ilgalaikius planus metams, turi numatyti vertinimo formas ir laiką 

mokinių žinių ir pasiekimų įvertinimui;  
24.3. mokytojas, skelbdamas pamokos uždavinį, privalo nurodyti kaip bus siekiama jį 

įgyvendinti ir kaip bus vertinama.  
25. Vertinimas mokant:  
25.1. pamokų metu, bendraudamas su mokiniais, mokytojas naudoja formuojamąjį vertinimą, 

kurio tikslas mokinį padrąsinti, paskatinti, išsakyti konstruktyvias pastabas. Pamokoje stebi mokinių 
išmokimą ir esant netikslumams jį koreguoja;  

25.2. sąsiuviniuose, fiksuodamas mokinių daromą pažangą, pateikdamas konstruktyvias 
pastabas mokytojas taiko formuojamąjį vertinimą;  

25.3. elektroniniame dienyne mokytojas taiko formuojamąjį, kriterinį, apibendrinamąjį 
vertinimą;  

25.4. į vertinimą mokinius reikėtų įtraukti reguliariai. Įsivertinant mokiniui svarbu refleksija 
arba savo minčių, veiksmų, vertybių ir pan. kritiškas pergalvojimas ir analizavimas, todėl 
rekomenduojama, kad mokytojai skatintų mokinius:  

25.4.1. pasikeisti su bendraklasiais įspūdžiais apie pasiekimus; 

25.4.4. porose pasitikrinti ir įvertinti vienam kito išmokimą; 

25.4.5.analizuoti savo klaidas; 

25.4.7. numatyti, ką dar reikia atlikti (planuoti tolesnius mokymosi žingsnius);  
25.4.9. rinkti savo darbus (kurie bus vertinami, yra įvertinti) aplankuose, kuriuose taip pat 

turėtų būti mokinio nuomonė apie kai kuriuos arba visus aplanke esamus darbus;  
25.6. nė vienas mokinys neturi būti verčiamas kalbėti apie savo įsivertinimą. 

26. Vertinimas baigus programą ar išvykstant į kitą mokyklą:  
26.1.baigus pradinio ugdymo programą arba pereinant į kitą mokyklą rengiamas, mokyklos 

patvirtintos formos, pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas. 
Minėto dokumento kopija perduodama mokyklai, kurioje mokinys mokysis.  

27. Mokinių pasiekimų įvertinimo objektyvumo nagrinėjimo tvarka: 

27.1. tėvai kreipiasi į klasės vadovą dėl neteisingo vaiko pasiekimų įvertinimo;  
27.2. klasės mokytojai kartu su tėvais raštu kreipiasi į mokyklos administraciją dėl vertinimo 

objektyvumo nustatymo;  
27.3. Mokyklos-darželio direktorius parašo įsakymą dėl komisijos sudarymo vertinimo 

objektyvumui nustatyti;  
27.4. komisija per tris dienas įvertina ir raštu informuoja tėvus, klasės vadovą ir Mokyklos – 

darželio direktorių apie gautas išvadas.  
.  

VII. TĖVŲ INFORMAVIMAS APIE MOKINIŲ PASIEKIMUS IR PAŽANGĄ 

 

28. Mokykla-darželis ir klasių mokytojai organizuoja tėvų susirinkimus ne rečiau kaip 3 

kartus per metus. Du kartus per mokslo metus metodinė taryba organizuoja „Tėvų dienas“ mokinių 
tėvams, kurių metu mokytojo sukaupti duomenys aptariami su mokinių tėvais, globėjais 

individualių pokalbių metu.  
29. Individuali informacija perduodama individualių pokalbių metu su tėvais. Mokinių, kurie 

ugdomi pagal pritaikytas ar individualizuotas programas, mokymosi rezultatai fiksuojami, kaupiami 

ir analizuojami remiantis tais pačiais principais. Aptarimuose dalyvauja švietimo pagalbos 
specialistai.  

30. Mokymosi pasiekimų lygmuo fiksuojamas pusmečių pabaigoje elektroniniame dienyne 
bei Mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo apraše (IV klasė). 
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31. Apie vaiko mokymosi sunkumus, pažangą mokytoja taip pat gali informuoti tėvus 
asmeniškai elektroniniu laišku. Vertinimo informacija viešai neskelbiama. Mokinių pasiekimai 
nelyginami.  

32. Esant reikalui vykdomas mokinių lankymas namuose.  
33. Klasės mokytojai ne rečiau kaip kartą per mėnesį atspausdina mokinių pasiekimus tėvams, 

kurie negali naudotis elektroniniu dienynu. 

 

VIII. VERTINIMO DALYVIAI IR JŲ ATSAKOMYBĖ 

 

34. Mokiniai kartu su mokytojais aptaria vertinimo kriterijus, vertinimo tvarką, mokosi 

vertinti ir įsivertinti savo pasiekimus ir pažangą, planuoja savo tolesnį mokymąsi, numato savo 
ateities tikslus.  

35. Mokinių tėvai : 

35.1. gauna aiškią, laiku pateikiamą informaciją apie vaiko mokymosi pažangą ir pasiekimus; 

35.2. domisi vertinimo kriterijais ir tvarka;  
35.3. dalyvauja mokyklos organizuojamuose visuotiniuose ir klasės tėvų susirinkimuose;  
35.4. kviečiami atvyksta į mokyklą ir dalyvauja mokytojų organizuojamuose pokalbiuose – 

tėvai – vaikas – mokytojas, individualiuose pokalbiuose;  
35.5. padeda savo vaikams mokytis, reikalauja iš jų atsakomybės atliekant namų darbų 

užduotis.  
36. Mokytojai planuoja ir atlieka mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą ugdymo procese, 

fiksuoja vertinimo informaciją, informuoja mokinius, jų tėvus, kitus mokytojus, mokyklos 
administraciją apie mokinių pasiekimus ir mokymosi sunkumus.  

37. Mokyklos-darželio vadovai prižiūri pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos 
rinkimo, fiksavimo bei panaudojimo įgyvendinimą, užtikrina vertinimo dermę pereinant mokytis į 
aukštesnę klasę. 

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

38. Mokyklos-darželio mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka bendru sutarimu, 
esant reikalui gali būti koreguojama ir tobulinama.  

39. Mokytojams rekomenduojami kvalifikacijos tobulinimo renginiai, projektai, seminarai, 
gerosios patirties sklaida, susijusi su vertinimo sistemos pradinėse klasėse tobulinimu. 

 

_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APSVARSTYTA 

2017 m. gruodžio 18 d. mokytojų tarybos 

protokoliniu nutarimu Nr. 4-2 
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