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MOKINIV MOKYMOSI PASIEKIMU IR PAZANGOS VERTINIMO
TVARKOS APRASAS

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Vie5osios istaigos PaneveZio profesinio rengimo centro mokiniq mokymosi pasiekimq ir
paZangos vertinimo tvarkos apra5as parengtas vadovaujantis Siais dokumentais: Lietwos
Respublikos Svietimo (2019 m. rugsejo I d. redakcija) ir Proiesinio mokymo
eOlT m, gruodilio 27
d. redakcija) |statymais Centro istatais; Pradinio, pagrindinio ir vidurinio piogru111q apra5u, patvirtintu
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodZio Zr a.
isaly-u Ni. V-tgOg,
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos apra3u, paiuirtintu Lietuvos
jSafS56 (Lietuvos
Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandZio 5 d.
isakymu Nr.
Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2012 m. geguZes 8 d.
isakymo Nr. V-76 6,2017 m. vasario
13 d. isakymo Nr._V-78 redakcijomis), Formaliojo profesinio mokymo tvarkos apra5u, patvirtintu LR
Svietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 15 d. isakymu Nr.V-482; Lietuvos higie;s norma HN
2l:2010 ,,Bendrojo lavinimo mokykla, Bendrieji sveikatos saugos reikalavimif', pawirtinti LR
sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 22 d. isakymu Nr. V-OO; Asmens
igytq kompetencijq
tvarkos apra5u, patvirtintu LR Svietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio t+ d.lsakymu Nr.V-15.
Bendraisiais ugdymo planais bei Centro susitarimais.
Mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimas, tevq (globejq) informavimas padeda mokiniui
mokytis, brgsti kaip asmenybei, pateikia informacij4 apie mokymosi paZang4, nusako mokytojo,
mokyklos darbo sekmg. Suteikia tevams (globejams) informacij4 apie vaiko'mokym4si, stiprina
rySius tarp vaiko, tevq (globejq) ir mokyklos.
Tvarkos aprale vartojamos Sios s4vokos:
1. Vertinimas - nuolatinis informacijos apie mokinio mokymosi paZang4 ir pasiekimus
kaupimas, interpretavimo ir apibendrinimo procesas.
2. Formalusis vertinimas - paZymiu ivertinti mokinio paZinimo srities rcailtatai. pagristas
pasiekimq lygiais.
3. Neformalusis vertinimas - Zodinis, kai mokytojas vertinimus, pastebejimus i5sako Zod1iu;
roiti|kas, kai fiksuojami vertinimai (pagyrimai, pastabos) elektroniniame dienyne, mokinio
uZra5uose, teikiami pagyrimo ra5tai. Pagristas informacijos kaupimo, jos analizls, fiksavimo
ir informavimo btidais.
4. fvertinimas - vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie mokinio pasiekimus
it padarytqp&angq,pagal nustat;rtus vidurinio ugdymo 6endrqjq programrl lygiuj.
5. [sivertinimas - mokinio sprendimai apie jo paties darom4 paZangqUii pasietimus.
6. Vertinimo informacija - ivairiais b{idais i5 ivairiq Saltiniq surinktainformacija apie mokinio
mokymosi pa,'irti, jo pasiekimus ir darom4 pfrangq (Zinias ir supratim4, gebejimus,
nuostatas).

7. Individualios paiangos
8.

vertinimas - vertinimo principas, pagal kuri lyginant dabartinius
mokinio pasiekimus su ankstesniaisiais, stebima ir vertinama daroma palaiga.
Vertinimas orientuotas i mokinirl kompetencijq ugdym4

il.
1.

2.
3.

Padeti mokiniui mokytis

VERTINIMO TIKSLAI

ir brgsti kaip asmenybei.
Suteikti mokiniams informacij4 apie jq pasiekimus fu paiangq.
Nustatyti mokytojo ir mokyklos darbo kokybg.

III.
1.

2.

VERTINIMO UZDAVINIAI

Padeti mokiniui paZinti save, isivertinti savo pasiekimq rezultatus, keltimokymosi tikslus;

Nustat5rti mokinio mokymosi galimybes, numaQrti problemas, diferencijuoti ir

individualizuoti mokymo(si) procesQ, pasirinkti ugdymo turini ir metodus;
3. suteikti tevams ar globejams informacij4 apie vaiko mokym4si ir gebejimus;
4. Stiprinti rySius tarp mokyklos, mokinio ir tevq (globejq);
5. Nustatyti mokyklai savo darbo kokybg, planuoti ugdymo turiniirproces4, suteikti mokiniams
pagalbq.

ry.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI

Vertinimas grindZiamas Siuolaikine mokymosi samprata, amZiaus tarpsniq psichologiniais
ypatumais, individualiais mokinio poreikiais.
Vertinamos mokiniq Zinios ir supratimas, bendrieji ir dalyko gebejimai, vertybines nuostatos.
Vertinimas skirtas padeti mokytis, mokinys gauna griifrarnqq informacijq apie mokymosi
pasiekimus ir paiangq, mokosi isivertinti.
Vertinama individuali mokinio paLanga.
Vertinama tat,kqmokinys jau i5moko, nurodomos spragos ir padedama jas iStaisyti.
Vertinimas atviras ir skaidrus: su mokiniais aptariami vertinimo kriterijai ir biidai.
Vertinimas objektyvus ir veiksmingas.
Vertinimas pozityvus ir konstruktyvus.
Per pirm4iQ savo dalyko pamok4 mokytojas supaZindina mokinius pasira5ytinai su dalyko
(modulio) programa, vertinimo kriterij ais, formomis, metodais.

V.

VERTINIMAS UGDYMO PROCESE

Vertinim4 ugdymo procese sudaro:
X'ormuojamasis vertinimas - nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu, kuris padeda
numatyti mokymosi perspektry4, pastiprinti daromq p&angq, skatina mokinius mokytis
analizuoti esamus pasiekimus ar mokymosi spragas, sudaro galimybes mokiniams ir
mokytojams geranori5kai bendradarbiauti.
2. Diagnostinis vertinimas vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant i5siai5kinti mokinio
pasiekimus ir padaryt4 pailangqbaigus temQ ar kurso dali, kad btitq galima numatyti tolesnio
mokymosi galimybes, suteikti pagalb4 iveikiant sunkumus. Jis padeda nustatyti mokymosi
stipri4sias ir silpnqsias puses ir turi btiti atliekamas sistemingai.
Mokytojas parenka tinkamus diagnostinio vertinimo biidus, uZduodiq apimti, laik4 ir
vertinimo informacij os pateikimo mokiniams form4.
Mokomgjq vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo programg atskirq dalykq ir moduliq

l.

-

vertinami
Pagrindinio ir vidurinio ugdvmo dalykai
Profesinio mokymo programos
Lietuviq kalba ir literatiira
Apdailininko (statybininko) modulines
UZsienio kalbos (anglt+, vokiediq, ilstl, programos moduliai
pranctizq)
Automobiliq mechaniko profesinio mokymo
Istorija
Geografija
Matematika

Informacines technolo gij

Biologija
Chemija
Fizika
Menai (daile)
Fizinis ugdymas
Zmogaus sauga

os

programos dalykai
Automobiliq mechaniko modulines profesinio
mokymo programos moduliai
Automobiliq elektromechaniko profesinio
mokymo programos dalykai
Automobiliq elektros irengimq remontininko
modulines profesinio mokymo programos
moduliai
Kirpejo profesinio mokymo programos
moduliai

Pilieti5kumo ugdymas
Ekonomikos ir verslumo pagrindai
Technologijos

Kirpejo profesinio mokymo programos dalykai
Higienines kosmetikos kosmetiko programos
dalykai
Higienines kosmetikos kosmetiko modulines
programos moduliai
Kosmetiko mokymo programos moduliai
MasaZuotojq profesinio mokymo programos
dalykai
MasaZuotojq moduline profesinio mokymo
programos moduliai
Kompiuterines irangos derintojo profesinio
mokymo programos dalykai
Kompiuterines irangos derintojo modulines
profesinio mokymo programos moduliai

Automatiniq sistemq

eksploatavimo

mechatroniko profesinio mokymo programos
dalykai

Automatiniq sistemq

eksploatavimo

mechatroniko modulines profesinio mokymo
programos moduliai
Suvirintojo modulines profesinio mokymo
programos moduliai
Elektriko modulines profesinio mokymo
progftrmos moduliai
Kompiuteriq tinklq derintojo modulines
profesinio mokymo programos moduliai
Pastatq inZinerines irangos montuotojo
profesinio mokymo progftlmos dalykai
Technines prieZiiiros ir verslo darbuotojo
modulines programos moduliai
Agroserviso darbuotojo programos dalykai
Dekoratryinio Zeldinimo ir aplinkos tvarkymo
verslo darbuotojo modulines profesinio
mokymo programos moduliai
Apdailininko (statybininko) profesinio mokymo
{alykai
Zemds tikio gamybos verslo darbininko
grofesinio mokymo programos dalykai
Zemds tikio gamybos verslo darbininko

modulines profesinio mokymo prograrnos
moduliai

Zeldiniq tvarkytojo profesinio

mokymo
programos dalykai
Apskaitininko ir kasininko modulines profesinio
mokymo programos moduliai
Staliaus profesinio mokymo programos dalykai
Santechniko modulines profesinio mokymo
programos moduliai
Siuvejo profesinio mokymo programos dalykai

Mokomgjq dalykg pasiekimai vertinam

i - {s kaityta, Neiskaitytaz

Pagrindinio ir vidurinio uqdvmo dalvkai
Dorinis ugdymas (etika, tikyba)
Socialine pilietine veikla
Fizinis ugdymas specialiosios medicinines
fizinio pajegumo grupes mokiniams

Profesinio mokymo programos
fvadas i profesij4
fvadas idarbo rink4

Mokinitl uZduotys:
1. Kontrolinis darbas, iskaita, testas ra5omi i5nagrinejus tem4, skyriq, moduli, kurs4. PaZymys
ira5omas i dienynq. Jei mokinys Sio darbo nera5e, privalo atsiskaityti veliau numatytu taitu. lii

pusmedio pabaigos nera5iusieji 50% darbq vertinami pagal turimus paZymius, o nera3iusieji vir5 50%
darbq -" labai blogai"
2. Apklausa ra5tu ar Zod1iu- apimtis 1-3 pamokq temos, trukme 10,15 min. Apklausa vertinama
paZymiu arba kaupiamaisiais ta5kais.
3. Savaranki5kas darbas gali biiti taikomas kiekvienq pamok4, trukme neribojama. Vertinimas gali
bflti formalus ir neformalus. PaZymys i dienynq ra5omas ne visada.
4. Laboratorinis arba mokomasis praktinis darbas gali biiti vertinamas formaliai ir neformaliai.
PaZymys i dienyn4 ra5omas ne visada.
5. Namq darbai papildo ir itvirtina igytas Zinias, formuoja savaranki5ko moklmrosi
igodZius. Namq
darbams uZduodama tai, ko mokinys nespejo padaryti, i5mokti klaseje per pamokas. Virtinam apagal
mokytoj o metodik4, aprobuot4 metodiniame btirelyj e.
3. Apibendrinamasis vertinimas - vertinimas, naudojamas baigus programQ, kurs4, moduli. Jo
rczultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos pabaigoje.
4. Kriterinis vertinimas - vertinimas, kurio pagrindas - tam tikri kriterijai, su ktriais lyginami
mokinio pasiekimai.

-

5. Kaupiamasisvertinimas -

taiinformacijos apiemokiniomokymosi paiangqirpasiekimus
kaupimas. Kaupiamasis vertinimas skatina mokinius bendradarbiauti, ieskoti sprendimq,
drqsiai mQstyti ir nebijoti paZymiq. Kaupiamuoju vertinimu siekiama, kad mokiniai dirbtq per
visas pamokas, o ne tik stengtqsi gerai para5yti tikrinarnuosius bei kontrolinius darbus ar
atsiskaitymus. Kiekvienas mokytojas turi savo dalyko kaupiamojo vertinimo metodik4
(ta5kai, pliusai, minusai, ,,maiiejioo palymiai, kreditai ir pan.). Kaupiamasis vertinimas
netaikomas vertinant baigiamuosius darbus (kvalifikacinius egzaminus, mokyklinius brandos
egzaminus, baigiamuosius projektus), nes Siais atvejais ivertinamas rezultatas, t.y. daugelio
dalykq visuminis i5mokimo lygis. Mokiniq pasiekimq, paZangos, pastangq kaupiamasis
vertinimas organizuoj amas ir fi ksuoj amas remiantis Siais kriterij ais :
UZ aktyvrtr darbq pamokoje, veikloje, kUrybi5kum4, iniciatyvum4;
2. UZ vertybines nuostatas i dalykq, mokymosi prooesq.
3. UZ namq darbq atlikim4;
4. UZ papildomq darbq rengimq, jq pristatymq, darb4grupese;
5. uz dalyvavimQ renginiuose, konkursuose, olimpiadose, varzybose;
6. UZ kitus mokytojo nuoZifira pasirinktus kriterijus (numatyti kiekvieno mokytojo
vertinimo metodikoj e) ;
7. TaSkq suma (vidurkis) keidiama (konvertuojama) i paZymius, kurie sura5omi i dienyn4;
8. Mokiniq pasiekimai vertinami de5imties balq sistema:

l.

Pagrindinis ugdymas. Vidurinis usdvmas
10, 9 - auk5tesnysis pasiekimq lygis;
8,7,6 - pagrindinis pasiekimq lygis;
5,4 - patenkinamas pasiekimq lygis.
Jei mokinys nepasiekia patenkinamo pasiekimq
lygio, jo Zinios, gebejimai ir ig[dZiai vertinami
nepatenkinamais paZymiais

-

3,2,1.

Profesinis mokymas
10 - puikiai, 9 - labai gerai, 8 - gerui, 7 pakankamai gerai,6 - patenkinamai,s pakankamai patenkinamai, 4 - silpnai, 3 blogai, 2 -labai blogai, I - nieko neatsake,
neatliko uZduoties.

9. Profesinio mokymo moduliai vertinami vadovaujantis V5] PaneveZio profesinio rengimo
centro direktoriaus 2018 m. gruodZio 17
centro direktoriaus isakymu Nr. Vt-i+3,
patvirtintu moduliq vertinimo tvarkos apra5u.

d.

vI.

MOKYMO IRVERTINIMO INDMDUALIZAVIMAS, DItr'ERENCIJAVTMAS

Gabig mokiniq ugdymas:
1. Mokykla sudaro galimybes mokytis i5plestiniu kursu Siq dalykq: matematikos, fizikos,
biologij os, informaciniq technologij q.
2. Dalykq mokytojai mokslo metq pradZioje i5siai3kina mokiniq gebejimus, pasiekimus,
mokymosi motyvacij4 ir identifikuoja gabius mokinius.
3. Mokytojai, dirbdami su gabesniais mokiniais individualizuoja ir diferencrjuoja ugdymo
procesQ, taiko aktyvius mokymo(si) metodus (projektiniai darbai, konkursai, olimpiados,
kurybiniai darbai). Gabesni mokiniai, vadovaujami mokytojo, padeda silpnesniems
mokiniams iveikti mokymosi sunkumus.
Pagalba mokiniams, turintiems mokymosi sunkumq:
l. Dalykq mokytojai ir grupiq aukldtojai mokslo metq pradZioje i5siai5kina mokinius, turindius
mokymosi sunkumq.
2. Mokytojai, dirbdami su silpnesniais mokiniais, individualizuoja ir diferencijuoja ugdymo
proces4, skatina mokymosi motyvacij4, ivertina jq pastangas, renkasi metodus ir shatigijas,
kad mokinys patirtq sekmg.
3. Mokymosi sunkumq turintiems mokiniams nuolat padeda dalykq mokytojai, grupir+ vadovai,
gabesni mokiniai, bibliotekos darbuotoj ai, bendrabudiq aukldtoj os.
4. Mokytojai sudaro konsultacijq mokiniams grafikq, kuris skelbiamas viesai.
5. NepaZangiems mokiniams skiriamas papildomas darbas (individualios ir diferencijuotos

6.

7.

uZduotys).
Jei 9 ir l0 kl. pasibaigus ugdymo procesui buvo skirtas papildomas darbas, papildomo darbo
ivertinimas laikomas metiniu ivertinimu.
Specialiqiq ugdymosi poreikiq mokiniams numatomas individualus paZangos ir pasiekimq
vertinimas. Mokiniams sudaromas individualios prograrnos isisavinimo lgis. Jie gali btiti
vertinami laba! gerais, gerais ir nepatenkinamais pailymiais (ei matyti, kad mokinys turi
potencialiq 8fliq, bet nesistengia). Specialiqiq poreikiq mokiniq pusmediq ir metiniai
paiymiai turi buti patenkinami. Jei mokinys nelanko pamokq, vertinamas ,,labaiblogai,..

vII.

VERTINIMO INFORMACIJOS KAUPIMAS IR IVERTINIMO X,IKSAVIMAS

Mokytojas kaupia:
1. Kontrofiniq darbq rezultatus;
2. K[rybiniq, projektiniq darbq pavyzdilius, jq ivertinimq;
3. Mokiniq pasiekimq olimpiadose, konkursuose, varZybose ir kt. irodymus (pvz,, diplomus,
padekas, protokolus ir pan.;
4. Pusmedio, metini neformalq vertinimq;
5. Rezultatq suvestines;
6. Papildomq darbq atsiskaitymo ivertinimai fiksuojami pagal nuosekliojo mokymosi
reglamentuot4 tvark4.
fvertinimo fiksavimas:
Mokiniq pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne.
2. Praktikos realioje darbo vietoje ivertinimas fiksuojamas elektroniniame dienyne, praktikos
dienynuose.
3. VisQ reikaling4 informacij4 mokiniams ir tevams apie pasiekimus, pagyrimus ir kitus ira5us
grupiq vadovai ir dalykq mokytojai fiksuoja elektroniniame dienyne.
4. UZ ivertinimq fiksavim4 elektroniniame dienyne atsakingi dalykq mokytojai ir grupiq
vadovai.

l.

V[I.
l.

IVERTINIMO F'IKSAVIMAS BAIGUS PROGRAMA AR JOS DALI

Mokymosi rczultatams apibendrinti, ivertinti

taikomas apibendrinamasis vertinimas
(paZymys, iskaita arba egzaminas)
2. Pusmedio paZymys vedamas ne maziau kaip is tnjq pazymiq (ivertinimq).
3. Mokslo metams pasibaigus auk5tesni kursq keliami mokiniai, turintys patenkinamus
ivertinimus.
Mokiniai, turintys dalykq nepatenkinamus metinius ivertinimus, sqlyginai keliami aukstesni
i
kurs4 ir turi likviduoti isiskolinimus iki mokytojq taryboje nustatytos datos. Gautas
ivertinimas
elektroniniame dienyne ira5omas kaip papildomo darbo ivertinimas ir laikomas metiniu
ivertinimu.
5. Jei mokinys per pusmeti praleido daugiau negu pusg pamokq be pateisinamos prieZasties ir
nustatytu laiku neatsiskaite, jis gali biiti vertinamas ,,labai blogai".
6. Baigg vidurinio ugdymo programQ (12 klasiq) mokiniai laiko mokyklinius arba valstybinius
(pasirinktinai) brandos egzaminus.
7. Baigg vidurinio ugdymo program4 ir i5laikg privalom4 kieki brandos egzaminq, mokiniai
gauna brandos atestatus.
8. Baigg vidurinio ugdymo progrumq ir turintys nepatenkinamus metinius ivertinimus arba
nei5laikg brandos egzaminq, gauna mokymosi pasiekimq paZymejimus.
Baigiamojo kurso mokiniai, turintys patenkinamus profesiniq dalykq metinius ivertinimus,
atlikq gamybing praktik4, modulinese programose - baigi4mqii moduli (ivadas i darbo rink4)
realioje darbo vietoje ar sektoriniame praktinio mokymo centre, isivertina igytut
kompetencijas.
10. Mokiniams, baigusiems pirminio ar tgstinio profesinio mokymo program?, patenkinamai
ivertinus asmens igytas kompetencijas, iSduodamas Profesinio mokymo diplomas
11. Mokiniams, nebaigusiems vidurinio ugdymo, pirminio profesinio mokymo programos arba
i5vykstantiems i5 mokyklos per mokslo metus i kit4 ugdymo istaig4, i5duodamor pazy-o..
12. Baigg pagrindinio ugdymo program4 (10 klasiq) mokiniai atlieka pagrindinio ugdymo
pasiekimq patikinim4.
13. Baigg pagrindinio ugdymo programQ ir dalyvavg pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinime,
mokiniai gauna pagrindinio i5silavinimo paZymejimq.
14. Baigg pagrindinio ugdymo prograrn4 ir turintys nepatenkinamus metinius
ivertinimus arba
nedalyvavg PUPP, gauna pagrindinio ugdymo pasiekimq paZymejim4.
15. Nebaigg pagrindinio ugdymo programos, gauna mokymosi pasiekimq paiym€jimq,

i

4.

9.

