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                                                                      Panevėžio r.  Pažagienių mokyklos-darželio 

                                                                                direktoriaus 2021 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V- 

   

 

MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 
 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro  

įsakymu. 

2. Mokytojas planuoja mokinių ugdymosi pasiekimus ir vertinimą, atsižvelgdamas į klasės 

mokinių ugdymosi pasiekimus, poreikius ir galimybes. 

3. Pagrindinės sąvokos: 

3.1. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas – kriterijais grįstas ugdymosi ir 

mokymosi stebėjimas ir grįžtamasis ryšys, informacijos apie mokymosi procesus ir rezultatus 

rinkimas ir kaupimas, interpretavimas ir naudojimas mokymo ir mokymosi kokybei užtikrinti. 

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

vertinimas ir apmąstymas, nusimatant tolesnius mokymosi žingsnius. 

3.3. Vertinimo informacija – įvairiais būdais iš įvairių šaltinių surinkta informacija apie 

mokinio mokymosi patirtį, jo pasiekimus ir daromą pažangą (žinias ir supratimą, gebėjimus, 

nuostatas). 

 

II SKYRIUS  

 VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Vertinimo tikslas – 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. Vertinimo uždaviniai: 

5.1. palaikyti mokymąsi ir teikti savalaikį atsaką (grįžtamąjį ryšį) mokiniams ir mokytojams, 

gerinant mokymo(si) proceso kokybę;  

5.2. apibendrinti, susumuoti atskiro mokymosi laikotarpio (baigiant pusmetį), mokslo 

metus) ar mokymosi pagal pradinio ugdymo programą rezultatus ir sertifikuoti; 

5.3. vertinti ugdymo kokybę, identifikuoti problemas ir inicijuoti reikalingus sprendimus; 

5.4.  informuoti mokinių tėvus apie jų vaikų ugdymosi rezultatus ir bendradarbiauti 

užtikrinant mokinių pažangą. 

 

III SKYRIUS  

 VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

 

6. Pradinio ugdymo procese prioritetas teikiamas mokymąsi palaikančiam vertinimui. 

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

7. Vertinimo nuostatos: 

7.1. vertinimas grindžiamas amžiaus tarpsnių psichologiniais ypatumais, individualiais 

mokinio poreikiais; 

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

supratimas, bendrieji ir dalyko 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, vengiama lyginti mokinių pasiekimus 

tarpusavyje. 
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8. Vertinimo principai: 

8.1. atvirumas ir skaidrumas; 

8.2. pozityvumas ir konstruktyvumas; 

8.3. objektyvumas ir veiksmingumas; 

8.4. informatyvumas.  

 

IV SKYRIUS 

 PASIEKIMŲ VERTINIMAS UGDYMO PROCESE 
 

9. Mokslo metų pradžioje mokytoja supažindina mokinių tėvus su ugdymo planu, raštu 

fiksuotais idiografinio vertinimo principais, aptaria abipusės informacijos pateikimo būdus. 

10. Ugdymo(si) procese svarbus formuojamasis vertinimas, grįstas mokytojo ir mokinio 

sąveika ir palaikantis mokymąsi. Mokytojas stebi mokinių mokymąsi, jų bendradarbiavimą, 

įsitraukimą, pastangas, mokymosi būdus, sunkumus ir padeda suprasti mokiniui, kas jau išmokta, ko 

dar reikia mokytis, kaip įveikti sunkumus, kokie mokymosi būdai veiksmingi. Mokiniai, 

konsultuojami mokytojo, pagal kriterijus mokosi vertinti vienas kito ir savo darbą, įsivertinti 

pasiekimus ir pažangą. 

11. Ugdymo procese formuojamasis vertinimas derinamas su diagnostiniu vertinimu. 

Vertinimo (pripažinimo) ir įsivertinimo metodai bei procedūros, vertinami ir įsivertinami ugdymosi 

rezultatai, vertinimo informacijos panaudojimas atitinka ugdymo programose keliamus ugdymosi 

tikslus ir numatytus rezultatus. Pripažįstamos mokinio savarankiškai (savaiminio mokymosi būdu), 

dalyvaujant neformaliojo švietimo programose ir kitoje veikloje įgytos kompetencijos.  

12. Mokytojai mokinių pasiekimus, veiklą pamokoje fiksuoja savo užrašuose, didžiąją dalį 

(apie 85 proc.) vertinimo informacijos vaikams pateikiame žodžiu, skaitymo gebėjimai yra visada 

vertinami žodžiu vaikui. 

 13. Diagnostinis vertinimas padeda nustatyti mokymosi stipriąsias puses bei spragas ir yra  

atliekamas sistemingai. Šiuo vertinimu, pagal iš anksto su mokiniais aptartais vertinimo kriterijais, 

naudojamasi siekiant išsiaiškinti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą tam tikro ugdymo(si) etapo 

(temos, kurso) pradžioje ir pabaigoje, kad būtų galima numatyti tolesnio mokymosi galimybes, 

suteikti pagalbą įveikiant sunkumus.  

  14. Atsižvelgiant į tai, kas norima įvertinti (vertinimo tikslą), gali būti taikomi įvairūs 

diagnostinio vertinimo metodai: praktinės, kūrybinės užduotys, kontroliniai, projektiniai darbai, 

diktantai, testai, apklausos žodžiu ir kt. 

   15. Vertinant diagnostinius darbus lygiai nenurodomi, taip pat nenaudojami pažymių 

pakaitai (raidės, ženklai, simboliai, ir pan.), rezultatai apibendrinami trumpais komentarais po darbu, 

nurodant kas pasiekta, kas (šį kartą) dar nepavyko. Vertinant rašto darbus komentaras rašomas po 

ištaisytu darbu sąsiuvinyje ir/arba el. dienyne.  

16. Apibendrinamasis vertinimas atliekamas ugdymo etapo (pusmečio) ir pradinio ugdymo 

programos pabaigoje: 

16.1. mokinių  pasiekimai įvertinami lygiais A – „aukštesnysis“;  P – „pagrindinis“;  Pt – 

„patenkinamas“;  N – „nepatenkinamas“, išskyrus dorinį ugdymą, kur padaryta ar nepadaryta pažanga 

pažymima - „p. p.“, „n. p.“; 

16.2. kiekvienos klasės bendrųjų programų suformuotos nuostatos, padedančios mokinių 

pasiekimus vertinti lygiais, yra pateiktos  (1, 2, 3, 4 prieduose); 

16.3. bendrais bruožais nurodoma tėvams, kuriuos iš pradinio ugdymo bendrųjų programų 

suformuotų nuostatų mokinys jau yra pasiekęs ir ko reikia siekti toliau, tai aptariama individualių  

vaikų – mokytojų – tėvų pokalbių metu arba aprašais – jei aplinkybės neleidžia tėvams dalyvauti  

individualiuose pokalbiuose.   

17. Pa(si)tikrinamieji darbai planuojami ir vedami klasės bei kitų dalykų mokytojų: 

17.1.  lietuvių k., užsienio k., pasaulio pažinimo, matematikos, šokio ir muzikos 

pa(si)tikrinamieji darbai rašomi baigus skyrių; 

      17.2. 1–4 klasėse baigiamieji pa(si)tikrinamieji darbai, išėjus mokomųjų dalykų programas, 

rašomi balandžio–gegužės mėnesiais. 
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18. Vertinant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimus ir pažangą, 

remiamasi bendrosiose ugdymo programose apibrėžtais mokymosi pasiekimais arba konkrečiam 

mokiniui pritaikytoje ugdymo programoje numatytais pasiekimais: 

18.1.Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo 

individualizuotą programą, bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta 

arba nepadaryta pažanga fiksuojama dienyne „p. p.“ arba „n. p.“. 

19. Kas pusmetį sudaromos klasės mokinių mokymosi pasiekimų ir lankomumo apskaitos 

suvestinės ir aptariamos mokytojų tarybos posėdžių metu. 

20. Baigus pradinio ugdymo programą rengiamas pradinio ugdymo programos baigimo 

pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų vertinimo aprašas (5 priedas). Jis įdedamas į mokinio bylą ir/arba 

Jis perduodamas mokyklai, kurioje mokinys mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą.  

21. Pradinio ugdymo programoje pirmoje klasėje mokantis mokytojas susipažįsta su 

priešmokyklinio ugdymo mokytojo parengtomis rekomendacijomis apie vaiko pasiekimus ir 

individualią pažangą ir užtikrina ugdymosi tęstinumą.  

 

V SKYRIUS 

VERTINIMAS ADAPTACINIU LAIKOTARPIU 

 

22. Mokykla skiria 1 mėn. adaptacinį laikotarpį pradedantiesiems mokytis pagal pradinio 

ugdymo programos pirmąją dalį ir 2 savaičių adaptacinį laikotarpį 2–4 klasių mokiniams. 

23. Adaptacinio laikotarpio metu dalyko mokytojai mokinius vertina formuojamuoju  

vertinimu.  

 

VI SKYRIUS 

 SKATINIMAS 

 

24. Idiografinio vertinimo principai palieka galimybių kiekvienai klasės mokytojai savaip 

skatinti ugdymo ir ugdymosi motyvaciją, žadinti individualią pažangą.  

25. Pagrindinį dėmesį mokytojas (logopedas) turi skirti vidinės mokinių mokymosi 

motyvacijos skatinimui. 

26. Mokiniai skatinami patys įsivertinti pastangas ir elgesį, argumentuodami savo 

pasirinkimą. 

27. Mokytojo (logopedo) vertinimas turi būti pozityvus, pripažįstantis atlikto darbo vertę, 

palaikantis mokinio pastangas gerai padaryti užduotį. Pasiūlyta, kaip galima būtų pagerinti darbą.  

 

VII SKYRIUS  

 MOKINIŲ DARBŲ TIKRINIMAS 

 

28. Tikrinami ir taisomi visi testai, diktantai, kontrolinės užduotys, savarankiški darbai. 

29. Pratybų sąsiuviniai, kūrybiniai darbai tikrinami mokytojo nuožiūra pagal poreikį. 

30. Pirmoje klasėje rašto darbuose pažymimi gerai pavykę rašto elementai; klaidos taisomos 

parodant pavyzdį. 

 

 

VIII SKYRIUS 

  INFORMAVIMAS APIE MOKINIŲ MOKYMOSI REZULTATUS 

 

31. Mokinių pasiekimų analizė ir aptarimas vyksta mokytojų tarybos posėdžių metu du 

kartus per metus, pasibaigus pusmečiui.  

32. Tėvai apie vaiko pasiekimus informaciją gauna:  

 32.1. el. dienyne arba rašto darbuose:  

32.1.1. jei 1 savaitinė pamoka – ne mažiau kaip 1 įvertinimo fiksavimas per mėnesį 

mokiniui; 
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32.1.2. jei 2 savaitinės pamokos – ne mažiau kaip 2 įvertinimo fiksavimas per mėnesį 

mokiniui; 

32.1.3. jei 4–5 savaitinės pamokos – ne mažiau kaip 5 įvertinimo fiksavimas per mėnesį 

mokiniui; 

 32.1.4. jei 7–8 savaitinės pamokos – ne mažiau kaip 6 įvertinimo fiksavimas per mėnesį 

mokiniui.   

32.1.5. mokant nuotoliniu ugdymo būdu įvertinimo dažnumą numato mokytojas.     

33.  Ruošiamos darbelių, piešinių parodos.  

34.  Bendri tėvų susirinkimai vyksta mažiausiai 2 kartus per metus.   

35. Papildomai apie mokinių ugdymo(si) pasiekimus, pažangą, sunkumus tėvai sužino 

individualių pokalbių su mokytoju ir/ar mokiniu metu, nuolat domėdamiesi mokinio darbais 

sąsiuviniuose, pratybose, aplankuose.    

36. Mokiniui kylančius mokymosi sunkumus mokytoja iš anksto sutartu laiku aptaria kartu 

su tėvais ir numato bendradarbiavimo būdus sprendžiant mokymosi problemas.  

37. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pažanga ir pasiekimai aptariami 

dalyvaujant specialistams. 

38. Mokinių tėvai su vaikų pasiekimais supažindinami jiems pasirašius rašto darbuose arba 

peržiūrėjus el. dienyną.    

39.  Klasės mokytojai ne rečiau kaip kartą per mėnesį atspausdina mokinių pasiekimus 

tėvams, kurie negali naudotis el. dienynu. 

 

IX KYRIUS 

 MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMAS IR FIKSAVIMAS 
 

40. Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo 

tikslai: 

40.1. padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei, skatinti jo asmeninę ūgtį; 

40.2. vertinti ugdymo kokybę, identifikuoti problemas, priimti pagrįstus sprendimus. 

41. Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo 

uždaviniai: 

41.1. nustatyti mokinių pasiekimų lygį bei pažangą; 

41.2. išsiaiškinti kiekvieno mokinio stiprybes, ugdymosi poreikius, kartu su mokiniu ir jo 

tėvais (globėjais, rūpintojais) priimti sprendimus dėl tolesnio mokymosi, mokiniui būtinos pagalbos; 

41.3. kaupti duomenis apie mokinio mokymosi pasiekimus ir pažangą, juos analizuoti, 

apibendrintai lyginti, daryti išvadas ir priimti reikiamus sprendimus; 

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

mokytojams, gerinant mokymo(si) proceso kokybę; 

41.5. stiprinti tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti 

palankiausias mokiniams ugdymosi sąlygas. 

 42. Siekiant užtikrinti efektyvų individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo 

organizavimą, į procesą įtraukiami mokiniai, tėvai, dalykų mokytojai, klasių vadovai, švietimo 

pagalbos teikėjai, administracija. 

43. Mokinys stebi savo mokymosi pažangą, kelia mokymosi tikslus, analizuoja pokyčius: 

43.1. mokslo metų pradžioje su klasės vadovu ir mokytojais dalykininkais aptaria 

individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarką; 

43.2. 1–4 klasės mokinys kartą per mėnesį įsivertina savo pastangas siekti geresnių 

mokymosi rezultatų ir pildo pradinių klasių mokinio įsivertinimo „Aš klasėje“ lentelę (6 priedas); 

pasibaigus pusmečiui/mokslo metams fiksuoja mokymosi pasiekimų rezultatus ir matuoja kaitą, 

asmeninį tobulėjimą aptaria su klasės vadovu, mokytoju, tėvais (globėjais, rūpintojais) pildo 

individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo lapą (7 priedas); 

43.3. kompetencijų aplanke (segtuve) kaupia kompetencijas įrodančius darbus ir vertinimo 

visumą (individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir įsivertinimo lenteles; socialinės pilietinės 

veiklos apskaitos lapą; gautus pagyrimo raštus, diplomus, padėkas ir kita). 

44. Klasės mokytojas organizuoja individualios pažangos stebėjimą, fiksavimą ir analizę: 
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44.1. mokslo metų pradžioje supažindina mokinius ir tėvus (globėjus, rūpintojus) su 

individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašu; 

44.2. nuolat stebi mokinio mokymosi pasiekimus, lankomumą, pagyrimus/pastabas, 

individualiuose pokalbiuose su mokiniu aptaria, kaip sekasi siekti geresnių mokymosi rezultatų; 

44.3. kartą per mėnesį klasės vadovas organizuoja klasės valandėlę mokinių pažangos ir 

pasiekimo klausimais; 

44.4. ne rečiau kaip du kartus per mo

kslo metus analizuoja mokinių individualios pažangos įsivertinimo ir fiksavimo rezultatus, 

aptaria individualiai su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais); 

44.5. mokslo metų pabaigoje pateikia direktoriaus pavaduotojai ugdymui informaciją, kiek 

mokinių klasėje lyginant pusmečių rezultatus, padarė mokymosi pažangą bei siūlo didžiausią pažangą 

klasėje padariusį mokinį paskatinimui; 

44.6. mokinių kompetencijų aplankus (segtuvus) laiko savo kabinetuose. 

45.  Dalyko mokytojas stebi ir fiksuoja individualią mokinio pažangą: 

45.1. mokslo metų pradžioje supažindina mokinius su mokymosi pasiekimų ir individualios 

pažangos stebėjimo, pasiekimų vertinimo, vertinimo ir įsivertinimo informacijos kaupimo ir 

fiksavimo sistema, aptaria vertinimo kriterijus, metodus ir formas; 

45.2. nuolat stebi ir fiksuoja individualią mokinio pažangą pasirinktais ir metodinėje grupėje 

aptartais būdais, analizuoja rezultatus ir aptaria individualiai su mokiniu, esant poreikiui su klasės 

vadovu, tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbos mokiniui specialistais, administracija; 

45.3. pasibaigus pusmečiui, remdamasis mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimo 

rezultatais, kartu su mokiniais analizuoja sėkmes ir nesėkmes, planuoja tolimesnį mokymąsi; 

45.4. mokslo metų pabaigoje įsivertinimo lapus pateikia klasės vadovui. 

   

 

IX SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

46.  Mokinio pažanga laikoma padaryta, jei įvertinimas lieka tas pats ar yra aukštesnis. 

47. Mokinio individualios pažangos stebėjimo duomenys naudojami mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimui, mokinių poreikių tenkinimui, palankios ugdymui(si) aplinkos kūrimui. 

48. Siūlymus dėl mokinių individualios pažangos stebėjimo, analizavimo, vertinimo ir 

fiksavimo procedūrų keitimo teikia mokyklos pedagogai, mokiniai, tėvai.  

49. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas, esant reikalui, gali būti 

koreguojamas direktoriaus įsakymu 

  

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                  Mokinių pasiekimų ir pažangos 

                  vertinimo tvarkos aprašo 

                  5 priedas 

 

PANEVĖŽIO R. PAŽAGIENIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO 
 

.......... klasės mokinio(ės) 

  

........................................................................................................................ 

   (vardas, pavardė)  

 

Pradinio ugdymo programos baigimo  

pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų vertinimo aprašas 

 

  

Mokymosi pasiekimai 

1 lentelė 

Dalykas Pasiektas lygis 

(dorinis ugdymas: padarė pažangą, nepadarė 

pažangos;  

kiti dalykai: aukštesnysis, pagrindinis, 

patenkinamas, nepatenkinamas) 

Komentarai  
 

Dorinis ugdymas 

.................................. 

  

Gimtoji kalba 

................................... 

  

Lietuvių kalba 

(valstybinė kalba) 

 

  

Užsienio kalba 

..................................... 

  

Matematika 

 

 

  

Pasaulio pažinimas 

 

 

  

Dailė ir technologijos 

 

 

  

Muzika 

 

 

  

Kūno kultūra 

 

 

  

Šokis 

 

 

  

 



 

 

Bendrųjų kompetencijų vertinimas 

2 lentelė 

Kompetencijos  

Kriterijai 

Vertinimas 

(pažymėti „+“ vieną iš dviejų) 

ryšku (taiko) siekia 

Komunikavimo 

kompetencija 

geba reikšti mintis, jausmus, išsakyti nuomonę, 

pasakoti, pasidalyti patirtimi 

  

tinkamai bendrauja, atsižvelgiant į tikslą, adresatą 

bei situaciją 

  

moka išklausyti kalbantįjį    

geba informaciją tinkamai pateikti kitiems   

geba bendradarbiauti   

Mokėjimo 

mokytis 

kompetencija 

mokosi stropiai,  jaučia atsakomybę už mokymąsi, 

rezultatus 

  

pasitiki savo jėgomis, mokosi savarankiškai 

(individualiai) 

  

apmąsto mokymosi rezultatus, vertina pažangą    

geba mokytis grupėje    

Pažinimo 

kompetencija 

domisi naujais dalykais, aktualijomis, supančia 

aplinka, pasauliu; nori jį pažinti, stebėti, tyrinėti 

  

geba rasti ir apibendrinti informaciją   

nuosekliai, logiškai, kritiškai mąsto, analizuoja ir 

sprendžia problemas, daro pagrįstas išvadas 

  

Socialinė 

kompetencija 

įsitraukia į bendrą veiklą ir aktyviai dalyvauja joje   

klausia, prireikus prašo pagalbos, ją priima, padeda 

kitiems 

  

gerbia kitus, toleruoja kitoniškumą   

prireikus moka spręsti konfliktines situacijas, 

pasiekti sutarimo  

  

Iniciatyvumo ir 

kūrybiškumo 

kompetencija 

mąsto originaliai, kelia naujas idėjas   

aktyviai dalyvauja veikloje, rodo iniciatyvą   

priima naujoves, išbando naujus dalykus   

Asmeninė 

kompetencija 

įvertina savo jėgas, siekia užsibrėžto tikslo, darbą 

atlieka iki galo 

  

geba veikti atsakingai    

stengiasi taisytis/keistis/tobulėti reaguodamas į 

kritiką, pastabas 

  

valdo emocijas ir jausmus   

atsispiria neigiamai įtakai   

elgiasi saugiai, pozityviai, nekenkia sau, kitiems ir 

aplinkai 

  

            

Direktorius ................................................................................................... 

A. V.    (parašas, vardas, pavardė) 

 

Mokytojas .................................................................................................... 

                                                                       (parašas, vardas, pavardė) 

      

 



 

 

 

                                         Mokinių pasiekimų ir pažangos 

    vertinimo tvarkos aprašo 

    6 priedas 

 

PANEVĖŽO R. PAŽAGIENIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO 

___  KLASĖS  MOKINIO (-ĖS)  ___________________________________ 

ĮSIVERTINIMAS „AŠ KLASĖJE“ 

20...   – 20.... m. m. 

 

Pildo mokinys (-ė) (žymėjimas: geltona - visada, žalia – kartais, mėlyna –  beveik niekada)  

 

Klasės mokytojo  komentaras: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Susipažinau: 

_____________________________________________________________________________________ 

(tėvų parašas, vardas, pavardė)  

 

 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

 

Įsivertinu savo pastangas 

siekti geresnių mokymosi 

rezultatų 

 

I pusmetis 

 

  
  II pusmetis 

  

09 10 11 12 01 02  03 04  

05-

06  

1 

Mokykloje jaučiuosi saugiai ir 

gerai                   

2 

Sulaukiu palaikymo ir 

pagalbos iš klasės draugų                   

3 

Padedu klasės draugams  ir 

palaikau juos                   

4 

Dalyvauju klasės veikloje 

                   

5 

Laiku ateinu į pamokas 

                   

6 

Į pamokas atsinešu visas 

reikalingas priemones                   

7 

Įdėmiai klausausi, aktyviai 

dalyvauju pamokoje                   

8 

Esu drausmingas (-a), 

netrukdau kitiems dirbti                   

9 

Pasitikiu savimi pamokose, 

įveikiu sunkumus                   

10 

Dalinuosi savo žiniomis su 

kitais mokiniais                   



              Mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimo tvarkos aprašo 

7 priedas 

 

PANEVĖŽO R. PAŽAGIENIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO 

___  KLASĖS  MOKINIO (-ĖS) _____________________________________________ 

INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO IR FIKSAVIMO LAPAS  

20...    – 20....  m. m.  

 

 

Įsivertinu savo atskirų dalykų mokymosi 

pasiekimus    Spalio mėn. Sausio mėn. Gegužės  mėn. 

 Dorinis ugdymas (tikyba/etika)           

 

Lietuvių kalba            

Skaitymas           

Rašymas             

Kūrybiniai darbai           

 Matematika           

 

Pasaulio pažinimas            

Aplinka ir žmogus            

Žmonių gyvenimas kartu        

Gamta ir žmogus           

 AUK (anglų k.)         

 Fizinis ugdymas            

 Dailė ir technologijos        

 Muzika        

 Šokis        

Pildo mokinys (-ė) (žymėjimas: geltona – aukštesnysis, žalia – pagrindinis, mėlyna – 

patenkinamas)   

 Klasės mokytojo  komentaras:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Susipažinau: 

_______________________________________________________________________________                                                            

                                                   (tėvų parašas, vardas, pavardė)  



 

 

                          Mokinių pasiekimų ir pažangos 

                  vertinimo tvarkos aprašo 

                  5 priedas 

 

PANEVĖŽIO R. PAŽAGIENIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO 
 

.......... klasės mokinio(ės) 

  

........................................................................................................................ 

   (vardas, pavardė)  

 

Pradinio ugdymo programos baigimo  

pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų vertinimo aprašas 

 

  

Mokymosi pasiekimai 

1 lentelė 

Dalykas Pasiektas lygis 

(dorinis ugdymas: padarė pažangą, nepadarė 

pažangos;  

kiti dalykai: aukštesnysis, pagrindinis, 

patenkinamas, nepatenkinamas) 

Komentarai  
 

Dorinis ugdymas 

.................................. 

  

Gimtoji kalba 

................................... 

  

Lietuvių kalba 

(valstybinė kalba) 

 

  

Užsienio kalba 

..................................... 

  

Matematika 

 

 

  

Pasaulio pažinimas 

 

 

  

Dailė ir technologijos 

 

 

  

Muzika 

 

 

  

Kūno kultūra 

 

 

  

Šokis 

 

 

  

 



 

 

Bendrųjų kompetencijų vertinimas 

2 lentelė 

Kompetencijos  

Kriterijai 

Vertinimas 

(pažymėti „+“ vieną iš dviejų) 

ryšku (taiko) siekia 

Komunikavimo 

kompetencija 

geba reikšti mintis, jausmus, išsakyti nuomonę, 

pasakoti, pasidalyti patirtimi 

  

tinkamai bendrauja, atsižvelgiant į tikslą, adresatą 

bei situaciją 

  

moka išklausyti kalbantįjį    

geba informaciją tinkamai pateikti kitiems   

geba bendradarbiauti   

Mokėjimo 

mokytis 

kompetencija 

mokosi stropiai,  jaučia atsakomybę už mokymąsi, 

rezultatus 

  

pasitiki savo jėgomis, mokosi savarankiškai 

(individualiai) 

  

apmąsto mokymosi rezultatus, vertina pažangą    

geba mokytis grupėje    

Pažinimo 

kompetencija 

domisi naujais dalykais, aktualijomis, supančia 

aplinka, pasauliu; nori jį pažinti, stebėti, tyrinėti 

  

geba rasti ir apibendrinti informaciją   

nuosekliai, logiškai, kritiškai mąsto, analizuoja ir 

sprendžia problemas, daro pagrįstas išvadas 

  

Socialinė 

kompetencija 

įsitraukia į bendrą veiklą ir aktyviai dalyvauja joje   

klausia, prireikus prašo pagalbos, ją priima, padeda 

kitiems 

  

gerbia kitus, toleruoja kitoniškumą   

prireikus moka spręsti konfliktines situacijas, 

pasiekti sutarimo  

  

Iniciatyvumo ir 

kūrybiškumo 

kompetencija 

mąsto originaliai, kelia naujas idėjas   

aktyviai dalyvauja veikloje, rodo iniciatyvą   

priima naujoves, išbando naujus dalykus   

Asmeninė 

kompetencija 

įvertina savo jėgas, siekia užsibrėžto tikslo, darbą 

atlieka iki galo 

  

geba veikti atsakingai    

stengiasi taisytis/keistis/tobulėti reaguodamas į 

kritiką, pastabas 

  

valdo emocijas ir jausmus   

atsispiria neigiamai įtakai   

elgiasi saugiai, pozityviai, nekenkia sau, kitiems ir 

aplinkai 

  

            

Direktorius ................................................................................................... 

A. V.    (parašas, vardas, pavardė) 

 

Mokytojas .................................................................................................... 

                                                                       (parašas, vardas, pavardė) 


