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ŠIAULIŲ R. GRUZDŽIŲ GIMNAZIJOS 

 SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI  POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ 

 MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymosi pasiekimų ir pažangos 

vertinimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos (toliau – Gimnazija) 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tikslus, 

uždavinius ir principus, vertinimo stebėjimą, fiksavimą, analizę ir informavimą. 

 2. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių (toliau – Mokiniai) pasiekimų ir 

pažangos vertinimo tvarka parengta vadovaujantis Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis 

programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 

26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433, Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269, 

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309, Nuosekliojo mokymosi 

pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu  Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556, 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, 

Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka, patvirtinta Šiaulių 

r. Gruzdžių gimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-15(1.2). 

 

II. PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRINCIPAI 

 

 3. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tikslai ir uždaviniai: 

 3.1. nustatyti Mokinių ugdymosi pasiekimų lygį bei pažangą, išsiaiškinti kiekvieno mokinio 

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

sprendimus dėl tolesnio ugdymosi, Mokiniui reikalingos švietimo pagalbos; 

 3.2. padėti mokytojui įžvelgti Mokinių ugdymosi galimybes, parinkti ugdymo turinį ir 

metodus, suteikti reikiamą mokymosi pagalbą diferencijuojant ir individualizuojat darbą; 

 3.3. apibendrinti Mokinių ugdymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą; 

 3.4. vertinti Gimnazijai savo darbo kokybę, nustatyti ugdymosi problemas ir numatyti jų 

sprendimus, planuoti ugdymo turinį ir procesą; 

 3.5. suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi, stiprinti 

ryšius tarp vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir Gimnazijos. 

 4. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo principai: 

 4.1. Mokiniams, kurie ugdomi pagal pritaikytas ar individualizuotas bendrąsias ugdymo 

programas, taikomi tie patys, kaip ir mokiniams, ugdomiems pagal bendrąsias ugdymo programas, 

pažangos ir pasiekimų vertinimo kriterijai; 

 4.2. vertinant Mokinių ugdymosi pasiekimus ir pažangą, atsižvelgiama į: 

 4.2.1. individualius Mokinio gebėjimus, žinias ir įgūdžius, jo raidos specifiką; 

 4.2.2. Mokinio bendrąsias kompetencijas (gebėjimą naudotis vadovėliu, atramine medžiaga, 

reikšti nuomonę, sisteminti, analizuoti, daryti išvadas ir pan.), dalykines kompetencijas  (rašymo, 

skaitymo, skaičiavimo, savarankiškos veiklos įgūdžiai ir pan.). 



 4.2.3. vertinimo kriterijus (ar užduotis teisingai atlieka be mokytojo pagalbos; ar užduotis 

atlieka nesinaudodamas pavyzdžiais, taisyklėmis, vadovėliu, ar aktyvus pamokoje; ar dalyvauja 

frontalioje, grupinėje veikloje; ar pasirengęs pamokai; ar stengiasi atlikti daugiau užduočių, jas 

atlieka kruopščiai, sukaupia dėmesį ir pan.). 

 5. Mokinio ugdymosi pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Mokinio individualiame 

ugdymo plane numatytus individualios pažangos keliamus tikslus, kurie yra suderinti su 

pritaikytose ar individualizuotose programose numatytais pasiekimais, aptarus su mokiniu, jo tėvais 

(globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais specialistais. 

 

III. PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

 6. Mokinių, ugdomų pagal Bendrąsias programas, pasiekimai ir pažanga vertinami pagal 

bendrosiose ugdymo programose apibrėžtus mokymosi pasiekimus. 

6.1. Mokinių, ugdomų pagal pritaikytas bendrąsias ugdymo programas, pasiekimai ir 

pažanga vertinami remiantis bendrosiose ugdymo programose apibrėžtais mokymosi pasiekimais ir 

konkrečiam Mokiniui pritaikytoje ugdymo programoje numatytais pasiekimais; 

 6.2. Mokinių, ugdomų pagal individualizuotas bendrąsias ugdymo programas: 

 6.2.1. pasiekimai ir pažanga vertinami pagal šių Mokinių žinias, gebėjimus ir įgūdžius  

parengtos individualizuotos programos  turinio įsisavinimo lygį; 

 6.2.2. Mokiniui, besimokančiam pagal pradinio ugdymo programą, pasiekimai ir pažanga 

vertinami idiografiniu - kriteriniu principu, lygiais (aukštesnysis, pagrindinis, patenkinamas, 

nepasiekė ugdymo standartų), įrašais  ,,pp“ (padarė pažangą), ,,np“ (nepadarė pažangos). Rašto 

darbai per mokslo metus vertinami aprašomuoju būdu; 

 6.2.3. Mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programą, dalykų pasiekimai ir 

pažanga vertinami vadovaujantis Gimnazijos ugdymo planu. 

 7. Jei Mokinys padaro žymią pažangą ir jo pasiekimai yra aukštesni nei patenkinamo 

pasiekimų lygmens, Gimnazijos Vaiko gerovės komisijoje (toliau – VGK) svarstoma galimybė 

atsisakyti bendrosios ugdymo programos pritaikymo. 

 8. Jei mokinys nuolat gauna labai gerus arba nepatenkinamus įvertinimus, tikslinama jam 

parengta pritaikyta ar individualizuota bendrojo ugdymo programa. 

 9. Tuo atveju, kai Mokinys dažnai gauna nepatenkinamus įvertinimus, negali pasiekti 

pažangos, patenkinamo ugdymosi pasiekimų lygmens, Gimnazijos VGK, išsiaiškinusi nepažangų 

mokymąsi įtakojančius veiksnius ir priežastis, teikia rekomendacijas klasės (dalyko) mokytojui, 

švietimo pagalbos specialistams dėl tolesnio Mokinio ugdymosi. 

 10. Dėl Mokinio palikimo kartoti kurso (dalyko) atitinkamos klasės ugdymo programos, 

sprendžia Mokytojų taryba, atsižvelgdama į Gimnazijos VGK rekomendacijas. 

 11. Mokinių ugdymosi pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne, Mokinio  individua-

liame ugdymo plane. 

 12. Klasės (dalyko) mokytojas: 

12.1. planuoja ir atlieka Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą ugdymo procese; 

 12.2. atsižvelgdamas į individualius Mokinio gebėjimus ir galias, VGK rekomendacijas, 

bendrojo ugdymo dalyko programas pritaiko ar individualizuoja trimestrui/pusmečiui, 

pritaikydamas ar individualizuodamas ugdymo turinį, numatydamas dalyko ugdymo tikslus, 

ugdymosi pasiekimus, mokytojo pagalbos strategijas, mokymo būdus ir metodus; 

 12.3. taiko neformalųjį Mokinių vertinimą: fiksuoja asmeninę pažangą, stiprina Mokinių 

savigarbą ir savivertę, kuria klasėje pasitikėjimo atmosferą, ugdo bendradarbiavimo kultūrą; 

 12.4. pasirenka kaupiamojo vertinimo formą; 

12.5. pasiekimų ir pažangos vertinimo informaciją sistemingai fiksuoja elektroniniame 

dienyne, vertinimo kriterijus aptaręs su Mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), Gimnazijos 

švietimo pagalbos specialistais; 

12.6. kaupia Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informaciją Mokinių darbų 

aplankuose; 



 12.7. apibendrina ir įvertina Mokinio pasiekimus ir pažangą. 

 13. Logopedinių pratybų metu Mokinių pasiekimai ir pažanga pateikiama mokslo metų 

pabaigoje Mokinio individualiose išvadose. 

 14. Mokiniams, lankantiems specialiojo pedagogo pratybas: 

 14.1. Mokinių pasiekimai ir pažanga fiksuojami Mokinio ugdymosi pasiekimų ir pažangos 

apraše; 

 14.2. trimestro/pusmečio pabaigoje rašomas kaupiamasis balas, kurį sudaro Mokinio žinių 

ir gebėjimų įvertinimas specialiųjų pratybų metu, aktyvumas, pastangos atlikti užduotis, pagalba 

draugui, rašto darbų tvarkingumas ir kt. Kaupiamasis balas pridedamas prie kontrolinio darbo 

įvertinimo, kuris klasės (dalyko) mokytojo įrašomas į Mokinio elektroninį dienyną. 

 15. Mokinių pasiekimai ir pažanga aptariami: 

 15.1. klasių valandėlėse vieną kartą per mėnesį (atsakingi klasių auklėtojai); 

 15.2. vieną kartą per trimestrą/pusmetį VGK išplėstiniame posėdyje su toje klasėje 

dirbančiais mokytojais; 

 15.3. asmeniškai su Mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), Gimnazijos metodinėse 

grupėse, Vaiko gerovės komisijoje, Mokytojų taryboje vieną kartą per trimestrą; 

 15.4. Mokinio individualaus plano įgyvendinimo koordinavimui paskirto asmens ne rečiau 

kaip vieną kartą per mėnesį su tėvais (globėjais, rūpintojais),  esant būtinumui – su klasės (dalyko) 

mokytoju.  

 16. Mokinio, turinčio kai kurių ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius įvertinimus, 

neatliktą socialinę pilietinę veiklą, kėlimo į aukštesnę klasę, palikimo kartoti ugdymo programos ar 

papildomo darbo skyrimo klausimus svarsto mokinį ugdę mokytojai Gimnazijos VGK, kuri teikia 

išvadas, siūlymus ir rekomendacijas  Gimnazijos Mokytoju tarybai. 

 17. Mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) informacija apie vaiko mokymąsi, pažangą 

bei pasiekimus, reikalingą mokymosi pagalbą teikiama elektroniniame dienyne, individualių 

pokalbių metu vadovaujantis Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos Bendravimo ir bendradarbiavimo su 

tėvais bei tėvų informavimo apie ugdymo rezultatus tvarka. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 18. Su šia Tvarka Mokinys supažindinamas mokslo metų pradžioje arba Mokiniui atvykus 

mokytis. 

 19. Su Tvarka tėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami jiems pateikiant dokumentus dėl 

švietimo pagalbos teikimo jų vaikui. 

 20. Tvarka yra skelbiama Gimnazijos interneto svetainėje. 

 21. Tvarka vadovaujasi visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai bei švietimo pagalbos 

specialistai. 

 22. Šios Tvarkos vykdymo kontrolę atlieka Gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

 

 

                          _______________________________________________ 


