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I. MOKINIO MOKYMOSI PASIEKIMŲ FIKSAVIMAS 

 BAIGIANTIS UGDYMO LAIKOTARPIUI 

1. Mokinio mokymosi pasiekimai  pusmečio/trimestro pabaigoje apibendrinami ir 

vertinimo rezultatas fiksuojamas įrašu ir balu, taikant 10 balų vertinimo sistemą: 

1.1. patenkinamas įvertinimas – įrašai: „patenkinamas“, „pagrindinis“, „aukštesnysis“, 

„atleista“ („atl“), „įskaityta“ („įsk“), „padarė pažangą“ („pp“), 4–10 balų įvertinimas; 

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

„nepadarė pažangos“ („np“), 1–3 balų įvertinimas. 

2. Trimestro ar pusmečio (metinis) pažymys (įvertinimas) išvedamas paskutinę 

trimestro ar pusmečio pamoką ir vėliau nekeičiamas: 

2.1. trimestro pažymys vedamas iš to trimestro pažymių aritmetinio vidurkio mokinio 

naudai (pvz.: 6,5 – 7; 6,4 – 6); 

2.2. metinis pažymys vedamas iš trimestrų pažymių vidurkio, tačiau atsižvelgiama į 

daromą mokinio pažangą: 

2.2.1. jei III trimestro įvertinimas aukštesnis nei I ir II trimestro, gali būti rašomas aukštesnis 

pažymys (pvz.: I trimestras – 6, II trimestras – 6, III trimestras – 7, metinis įvertinimas – 7); 

2.2.2. jei III trimestro įvertinimas žemesnis nei I ir II trimestro, metinis įvertinimas vedamas iš I, II 

ir III trimestrų pažymių vidurkio. 

3. Jei mokinys be pateisinamos priežasties praleido 50 ir daugiau proc. pamokų, jo 

įvertinimas  yra „neįskaityta“.  

4. Mokiniui, turinčiam nepatenkinamą dalyko metinį įvertinimą, skiriamas papildomas 

darbas: 

4.1. sprendimą dėl papildomų darbų trukmės, konsultacijų ir atsiskaitymo tvarkos (ne 

vėliau kaip iki ugdymo proceso pabaigos birželio mėn.) priima Mokytojų taryba, išklausiusi dalyko 

mokytojo, klasės vadovo ir Vaiko gerovės komisijos  siūlymų; 

4.2. mokiniui papildomų darbų užduotis, suteikiančias galimybę parodyti žinias, 

gebėjimus ir gauti patenkinamą dalyko metinį įvertinimą, parengia dalyko mokęs mokytojas; 

4.3. mokinys, pasirašytinai gavęs dalyko papildomų darbų užduotis, su mokytoju 

susitaria dėl mokytojo konsultacijų laiko ir periodiškumo, atsiskaitymo datos; 

4.4. mokytojas, skirdamas papildomus darbus mokiniui, planuoja konsultacijų laiką, 

sudaro grafiką, 

4.5. klasės vadovas per tris dienas raštu informuoja mokinio tėvus (globėjus, 

rūpintojus) apie mokiniui skirtus atitinkamo dalyko papildomus darbus, trukmę, konsultacijų laiką, 

atsiskaitymo tvarką; 

4.6. mokinio papildomo darbo apskaita  elektroniniame dienyne fiksuojama taip pat, 

kaip ir pamokų apskaita: įrašomas konsultacijų turinys, atsiskaitymo dieną ir  gautas įvertinimas; 

4.7. mokiniui, be pateisinamos priežasties neatvykus nustatytu atsiskaitymo laiku, 

paliekamas jo turėtas dalyko nepatenkinamas metinis įvertinimas; 

4.8. mokinio papildomų darbų įvertinimas įrašomas į elektroninį dienyną ir laikomas 

galutiniu. 
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IV. KĖLIMAS Į AUKŠTESNĘ KLASĘ. 

UGDYMO PROGRAMOS BAIGIMAS. 

UGDYMO PROGRAMOS KARTOJIMAS 

 

5. Mokinių kėlimą į aukštesnę klasę svarsto mokyklos Mokytojų taryba, 

vadovaudamasi „Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu", 

patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro  (2017 m. vasario 13 d. Nr. V-78 redakcija): 

5.1. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo baigiamosios klasės mokinys, turintis 

patenkinamus visų atitinkamos ugdymo programos dalykų, nurodytų ugdymo plane, mokinio 

individualiame ugdymo plane, metinius įvertinimus, o pagrindiniame ugdyme - atlikęs socialinę 

pilietinę veiklą, į aukštesnę klasę nekeliamas, jis laikomas baigusiu atitinkamą ugdymo programą. 

5.2. Keliamosios klasės mokinys, turintis visų ugdymo plano dalykų patenkinamus 

metinius įvertinimus (įrašai: „patenkinamas“, „pagrindinis“, „aukštesnysis“, „padarė pažangą“ 

(„pp“), „atleistas“ („atl.“)), keliamas į aukštesnę klasę. 

5.3. Mokinio, turinčio kai kurių ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius 

(papildomo darbo, jei buvo skirtas) įvertinimus, neatliktą socialinę pilietinę veiklą, kėlimo į 

aukštesnę klasę, palikimo kartoti ugdymo programos ar papildomo darbo skyrimo klausimus 

svarsto mokinį ugdę mokytojai. 

6. Pasibaigus ugdymo procesui mokytojai siūlo mokyklos vadovui: arba skirti 

mokiniui papildomą darbą, arba kelti į aukštesnę klasę, arba palikti kartoti ugdymo programos; 

6.1. mokiniui skiriant papildomą darbą, mokytojai susitaria dėl galimos pakartotinio 

svarstymo dėl kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo kartoti ugdymo programos datos, papildomo 

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

atsižvelgia į mokinio tėvų (globėjų) siūlymą ir kt.; 

6.2. Mokytojų taryba pakartotinai svarsto mokinio mokymosi pasiekimus, jei mokinio 

papildomas darbas buvo įvertintas nepatenkinamu įvertinimu arba praėjo nustatytas laikas, kada 

mokinys turėjo atsiskaityti (atlikti papildomą darbą);  išklauso mokinio tėvų pageidavimą ir teikia 

siūlymą mokyklos vadovui. 

6.3.Sprendimą dėl papildomo darbo skyrimo mokiniui, jo kėlimo į aukštesnę klasę ar 

palikimo kartoti ugdymo programą, atsižvelgęs į Mokytojų tarybos siūlymą, ne vėliau nei paskutinė 

einamųjų mokslo metų darbo dieną priima mokyklos vadovas. Sprendimas įforminamas mokyklos 

vadovo įsakymu. Su įsakymu mokykla supažindina mokinio tėvus (globėjus). 

7. Abiturientas, dėl objektyvių priežasčių einamaisiais mokslo metais nutraukęs 

mokymąsi ir nebaigęs mokslo metų, kitais mokslo metais gali kartoti tos klasės programą arba tęsti 

nutrauktą mokymąsi. 

                     8. Abiturientas, užbaigęs mokslo metus ir turintis nepatenkinamų metinių pažymių 

arba neišlaikęs kai kurių įskaitų ar brandos egzaminų, nepaliekamas programos kartoti toje pačioje 

klasėje. Dalykų įsiskolinimus jis gali likviduoti savarankiškai mokydamasis toje pačioje arba 

atitinkamą vidurinio ugdymo programą vykdančioje mokykloje. 
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