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JONIŠKIO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau - SUP) mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo 

tvarka (toliau - Tvarka) parengta, vadovaujantis 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, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. 

įsakymo Nr. V-766 redakcija (su vėlesniais pakeitimais), Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų 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“ (su vėlesniais pakeitimais), Joniškio žemės ūkio mokyklos nutarimais, priimtais 

Vaiko gerovės komisijoje, mokyklos bendruomenės susitarimais. 

2. Aprašas reglamentuoja SUP mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimą, jame 

aptariami vertinimo tikslai ir uždaviniai, vertinimo principai ir nuostatos, vertinimo planavimas, 

vertinimas ugdymo procese, tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas.  

3. Apraše vartojamos šios sąvokos: 

3.1. Vertinimas – nuolatinis informacijos apie SUP mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus 

kaupimo, interpretavimo ir apibendrinimo procesas;  

3.2. Įvertinimas – vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie SUP mokinio 

pasiekimus, pažangą;  

3.3. Įsivertinimas (refleksija) – paties mokinio daromi sprendimai apie daromą pažangą bei 

pasiekimus. 

4. Atsižvelgus į vertinimo tikslus, taikomi šie vertinimo tipai: 

4.1. diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti SUP 

mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, baigus ciklą, etapą ar jų dalį, kad būtų galima numatyti 

tolesnio mokymosi galimybes, suteikti pagalbą, įveikiant sunkumus; 

4.2. formuojamasis vertinimas – nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu, kuriuo siekiama 

operatyviai suteikti detalią informaciją apie SUP mokinio tolesnio mokymosi bei tobulėjimo 

galimybes, numatant mokymosi perspektyvą, pastiprinant daromą pažangą. Formuojamasis 

vertinimas skatina mokinius mokytis analizuoti esamus pasiekimus ar mokymosi spragas, sudaro 

galimybes mokiniams ir mokytojams geranoriškai bendradarbiauti. 

 

II SKYRIUS 

VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
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5. Vertinimo tikslai: 

5.1. padėti SUP mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei; 

5.2. pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą; 

5.3. nustatyti mokytojo, mokyklos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. 

6. Vertinimo uždaviniai: 

6.1. padėti mokiniui pažinti save, stebėti, apmąstyti ir valdyti savo mokymąsi, suprasti savo 

stipriąsias ir silpnąsias puses, kelti mokymosi tikslus; 

6.2. padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas, 

diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus; 

6.3. stiprinti pagalbos mokiniui specialistų, mokinio, tėvų ir mokyklos bendruomenės 

bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti palankiausias vaikams ugdymosi sąlygas; 

6.4. laiku nustatyti iškylančius ugdymosi sunkumus ir numatyti būdus jiems įveikti.  

 

III SKYRIUS 

VERTINIMO NUOSTATOS, PRINCIPAI IR PLANAVIMAS 

 

7. Vertinimo nuostatos: 

7.1. vertinimas grindžiamas SUP mokinių amžiaus tarpsniais, psichologiniais ypatumais, 

individualiais mokinio poreikiais, pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT) pateiktomis 

rekomendacijomis;  

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. ugdymo procese vyrauja mokytis padedantis vertinimas – formuojamasis vertinimas, 

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, dalyko mokytojas visai klasei įvertinimų dienyne nerodo. 

8. Vertinimo principai: 

8.1. tikslingumas – vertinimo metodai atitinka mokymosi turinį;  

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

vertinimo kriterijai; 

8.3. objektyvumas – siekiama kuo didesnio vertinimo patikimumo, remiamasi pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo bendrosiose programose pateiktais apibendrintais kokybiniais mokinių žinių, 

supratimo ir gebėjimų vertinimo aprašais, pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo 

rekomendacijomis bei individualizuotose programose nusimatytais minimaliais pasiekimų 

požymiais; 

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

jau išmoko, kur spragos, kaip jas taisyti; 

8.5. aiškumas – vertinimas grindžiamas aiškiais, mokiniams suprantamais kriterijais. 

9. Vertinimo planavimas: 

9.1. mokytojas, planuodamas vertinimą, atsižvelgia į SUP mokinių mokymosi patirtį ir 

gebėjimus, vadovaujasi Bendrosiomis programomis, Išsilavinimo standartų reikalavimais, 

pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijomis ir mokykloje galiojančia 

mokinių pasiekimų vertinimo tvarka; 

9.2. formuojamąjį vertinimą mokytojas planuoja pamokos metmenyse; 

9.3. vertinimas detalizuojamas pradedant nagrinėti skyrių, temą; 
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9.4. mokytojas pirmomis savo dalyko pamokomis rugsėjo mėn. mokinius supažindina su 

mokymosi pasiekimų vertinimo tvarka; 

9.5. mokinių tėvus su dalykų vertinimo kriterijais klasės vadovas supažindina susitikimo su 

tėvais metu arba nusiųsdamas juos tėvams į elektroninį paštą; 

9.6. pagal individualizuotas programas besimokantys mokiniai vertinami individualiai, pagal 

mokytojų nusimatytus pasiektus gebėjimus;  

9.7. atsižvelgiant į mokinių gebėjimus ir mokymosi pasiekimus, vertinimo užduotys, 

atsiskaitymo laikas gali būti koreguojami. 

 

IV SKYRIUS 

SUP MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

10. Vertinant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo rezultatus, 

atsižvelgiama į individualius skirtumus (psichologinius, suvokimo, mąstymo, atminties, dėmesio, 

temperamento), nuo kurių priklauso, kokių ugdymosi rezultatų gali pasiekti mokinys. 

11. Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomi pagal jų gebėjimams pritaikytą 

ugdymo programą, todėl jų pusmečio ar metiniai pasiekimai turėtų būti įvertinti objektyviai. Tuo 

atveju, kai mokinys dažnai gauna nepatenkinamus įvertinimus, pirmiausia reikėtų išsiaiškinti 

priežastis, kurios nulemia nepažangų mokymąsi. 

12. Jei mokinys daro akivaizdžią pažangą ir jo pasiekimai yra aukštesni nei patenkinamo 

pasiekimų lygmens, mokyklos Vaiko gerovės komisijoje (toliau - VGK) svarstoma apie galimybę 

atsisakyti programos pritaikymo. Taip pat VGK nagrinėja atvejus, kai mokinys, kuriam pritaikoma 

dalyko programa, negali pasiekti pažangos. 

13. Mokinių, mokomų pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo Bendrąsias ir turintiems 

specialiųjų ugdymo(si) poreikių ir/ar pritaikytas dalyko programas, žinios, gebėjimai ir įgūdžiai turi 

būti vertinami atsižvelgiant į Bendrojo išsilavinimo standartais nustatytą mokomųjų dalykų 

minimalųjį pasiekimų lygmenį, mokymosi pažanga ir pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal 

šioje programoje numatytus pasiekimus, vertinimo kriterijai aptariami su mokiniu, jo tėvais 

(globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, susitariama, kokiais aspektais 

bus pritaikomas mokinio pasiekimų vertinimas ir pa(si)tikrinimų būdai, kaip jie derės su 

bendrosiose programose numatytais pasiekimų lygiais.  

14. Mokinio, besimokančio pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, žinios 

vertinamos remiantis ta pačia vertinimo sistema, kaip ir visų klasės mokinių, tik individualizuotos 

programos lygiu. Jei mokinys gerai atliko jam skirtas užduotis, pasiekė jo programoje numatytus 

tikslus, įgijo reikiamus įgūdžius, jis turi teisę gauti patį geriausią įvertinimą, kurį gautų bet kuris 

kitas jam skirtas užduotis atlikęs mokinys. Ugdymo sistemoje diferencijuojamasis veiksnys yra 

programa, bet ne pažymys, kuris atspindi mokymosi kokybę. Vertinimo užduotys atitinka tai, ko 

buvo mokomi.  

15. Mokinio, besimokančio pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, žinios 

vertinamos remiantis 10 balų vertinimo sistema: 

15.1. 10 – atlieka pritaikytas užduotis savarankiškai ir nedaro klaidų;  

15.2. 9 – atlieka pritaikytą užduotį savarankiškai ir daro 1–2 klaidas;  

15.3. 8 – atlieka pritaikytą užduotį savarankiškai ir daro 3–4 klaidas;  

15.4. 7 – atlieka užduotį su minimalia pagalba be klaidų;  

15.5. 6 – atlieka užduotį savarankiškai ir daro iki 10 klaidų;  

15.6. 5 – atlieka užduotį su pagalba ir daro daugiau nei 10 klaidų;  
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15.7. 4 – užduotis neatlikta, tačiau bandyta ją atlikti.  

16. Jei mokinys nuolat gauna labai gerus arba nepatenkinamus pažymius individualizuota 

programa koreguojama. Pažanga ir mokymosi pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal šios 

programos pasiekimų požymius, vertinimo kriterijai aptariami su mokiniu, jo tėvais (globėjais, 

rūpintojais), pagalbos mokiniui specialistais.  

17. Jei mokinys turi potencinių galimybių, bet nesistengia, atsisako dirbti pamokose, dažnai 

praleidinėja pamokas be pateisinamų priežasčių, jis gali būti įvertintas ir nepatenkinamu pažymiu ar 

įrašu. 

18. Rekomenduojama, kad mokinių, besimokančių pagal pritaikytas, individualizuotas 

programas pusmečio pažymiai būtų teigiami, kad neprarastų mokymosi motyvacijos. Metinis 

įvertinimas rašomas atsižvelgiant tik į mokinio pasiekimus jam paskirtos programos ribose. 

19. Dėl mokinio palikimo antriems mokslo metams sprendžia Mokytojų taryba 

atsižvelgdama į VGK rekomendacijas. 

20. Specialiųjų poreikių mokinių, besimokančių pagal pritaikytas, individualizuotas 

programas, ugdymo rezultatai aptariami mokyklos VGK posėdžiuose. 

21. Mokslo metų pabaigoje mokytojas pateikia informaciją vertindamas mokinį ir programos 

įsisavinimą (trumpai programos gale įvardija mokinio pasiekimus, nurodo padarytą pažangą, įrašo 

siūlymus ir pastabas dėl programos tęsimo ar keitimo kitais metais). 

22. Elektroniniame dienyne prie mokinio, kuris atitinkamo dalyko mokosi pagal 

individualizuotą ar pritaikytą ugdymosi programą, pavardės pusmečio ir metinių pažymių parašoma 

"Pritaikyta", „Individualizuota“. 

 

V SKYRIUS 

PASIEKIMŲ OBJEKTYVUMO NAGRINĖJIMAS 

 

23. Vadovaujantis objektyvumo, atvirumo ir skaidrumo principais SUP mokiniams, jų 

tėvams (globėjams, rūpintojams) pageidaujant, gali būti peržiūrėti gauti mokinių pasiekimų 

įvertinimai. 

24. SUP mokinių pasiekimų įvertinimų peržiūra įgyvendinama taip: 

24.1. mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) žodžiu kreipiasi į dalyko mokytoją; 

24.2. neišsprendę problemos, raštu kreipiasi į tą dalyką kuruojantį direktoriaus pavaduotoją 

arba direktorių; 

24.3. ypatingais atvejais direktoriaus įsakymu sudaroma komisija: dalyko mokytojas, klasės 

vadovas, vienas iš mokyklos vadovų. Nurodomas komisijos sušaukimo tikslas, laikas. Į komisijos 

posėdį kviečiamas mokinys, jo tėvai (globėjai, rūpintojai). Mokinys ir tėvai sprendžiamojo balso 

komisijos darbe neturi; 

24.4. komisija išklauso mokinį, tėvus (globėjus, rūpintojus), teikia jiems informaciją, 

konsultuoja dėl konkretaus dalyko vertinimo kriterijų ir procedūrų, vertinimo formų, patikrinant 

mokinio žinias, dalyko ir bendruosius gebėjimus, asmeninę pažangą;  

24.5. po komisijos dialogo su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), tėvams sutikus su 

pirminiu pasiekimų įvertinimu, komisija savo veiklą nutraukia, nesutikus- mokytojas dalykininkas 

pateikia mokiniui pasiekimų patikrinimo turinio užduotis, klausimus ir pan., kurie atitiktų pirminio 

vertinimo pasiekimų turinį ir vertinimo kriterijus. Rekomenduojama pateikti mokiniui kitą 

kontrolinės apklausos variantą; 
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24.6. komisija po papildomo pasiekimų įvertinimo priima sprendimą dėl mokinio žinių, 

gebėjimų vertinimo tikslingumo. Komisijos sprendimu įvertinimas gali būti taisomas arba 

paliekamas toks, koks buvo iki pasiekimų objektyvumo patikrinimo;  

24.7. jeigu įvertinimas po komisijos darbo keitėsi, mokytojas elektroniniame dienyne privalo 

ištaisyti įvertinimą. 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

25. SUP mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka skelbiama mokyklos interneto 

svetainėje www.jzum.lt. 

26. Tvarka gali būti koreguojama, atsižvelgiant į Bendruosius ugdymo planus ir kitus 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintus dokumentus ar 

rekomendacijas. 

_____________________________________________ 


