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MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO, LANKOMUMO 

TVARKOS APRAŠAS 

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.    Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, 

lankomumo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) parengtas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir 

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

2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V1309, 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 aktuali redakcija) bei Vilniaus miesto savivaldybės tarybos  2019 m. 

gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 1-308 Dėl Vilniaus miesto savivaldybės nesimokančių ir mokyklos 

nelankančių vaikų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo. 

2.    Aprašu remiamasi rengiant ir atnaujinant gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimo dokumentus, užtikrinant mokinių pamokų lankomumą, jų kontrolę ir prevencines 

priemones. 

3.    Apraše aptariami vertinimo tikslai ir uždaviniai, bendrieji vertinimo principai ir nuostatos, 

vertinimas ugdymo procese ir baigus programą, įvertinimų fiksavimas, vertinimo informacijos 

analizė, informavimas, lankomumo apskaita ir atsiskaitymo tvarka. 

4.    Apraše apibrėžiamos mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), klasės vadovų, dalykų 

mokytojų, socialinio pedagogo, administracijos funkcijos, sprendžiant lankomumo klausimus. 

5.    Apraše vartojamos šios sąvokos: 



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. 

Įvertinimas – vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie mokinio pasiekimus 

ir padarytą pažangą. 

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

vertinimas ir apmąstymas, nusimatant tolesnius mokymosi žingsnius. 

Individualios pažangos (idiografinis) vertinimas - vertinimo principas, pagal kurį lyginant 

dabartinius mokinio pasiekimus su ankstesniaisiais stebima ir vertinama daroma pažanga. 

Savivaldis mokymasis – mokymasis, per kurį asmuo savo iniciatyva išsiaiškina mokymosi 

poreikius, keliasi tikslus, planuojasi mokymąsi, susikuria ar pasirenka mokymosi aplinką bei 

priemones, sau tinkamas mokymosi strategijas, įsivertina pasiekimus ir pažangą 

Vertinimo informacija – įvairiais būdais iš įvairių šaltinių surinkta informacija apie mokinio 

mokymosi patirtį, jo pasiekimus ir daromą pažangą (žinias ir supratimą, gebėjimus, nuostatas). 

Vertinimo kriterijai – išsilavinimo standartus atitinkantys, individualiose mokytojų 

vertinimo metodikose numatyti užduočių atlikimo kriterijai arba nusistatyti pačių mokinių padedant 

mokytojui. 

Apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas – formaliai patvirtinti mokinio ugdymosi 

rezultatai, baigus programą, kursą, modulį ar kitą mokymosi etapą. 

Diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti mokinio 

pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti tolesnio 

mokymosi galimybes ir suteikti pagalbą. 

Formuojamasis ugdomasis vertinimas – ugdymo (si) procese teikiamas abipusis atsakas, 

grįžtamasis ryšys, padedantis mokiniui gerinti mokymą (si), nukreipiantis, ką dar reikia išmokti, 

leidžiantis mokytojui pritaikyti mokymą, siekiant kuo geresnių rezultatų. Formuojamasis ugdomasis 

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

galimybes mokiniams ir mokytojams geranoriškai bendradarbiauti. 

Atsiskaitomasis darbas – kontrolinis, savarankiškas, projektinis, kūrybinis, laboratorinis ar 

kitoks raštu, praktine, fizine, menine veikla atliekamas ir įvertinamas darbas, skirtas patikrinti, kaip 

mokiniai išmoko, įsisavino tam tikrą dalyko programos dalį. 

Nelankantis gimnazijos mokinys – mokinys, kuris yra įregistruotas Mokinių registre ir per 

mėnesį be pateisinamos priežasties neatvykęs į gimnaziją praleido daugiau kaip pusę pamokų arba 

ugdymui skirtų valandų. 

Epizodiškai lankantys mokiniai – tie, kurie į pamokas ateina 2-3 dienas per mėnesį. 



Vengiantys lankyti gimnaziją mokiniai – tie, kurie per mėnesį be pateisinamos priežasties 

praleidžia daugiau kaip 30 pamokų. 

Linkę praleidinėti pamokas mokiniai – tie, kurie per mėnesį be pateisinamos priežasties 

praleidžia iki 30 pamokų. 

  

II. MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

6.    Vertinimo tikslai: 

6.1. 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; 

6.2. Palaikyti mokymąsi ir teikti savalaikį atsaką (grįžtamąjį ryšį) mokiniams ir mokytojams, 

gerinant mokymo(si) proceso kokybę; 

6.3. Apibendrinti, susumuoti atskiro mokymosi laikotarpio (baigiant pusmetį, mokslo metus) 

ar mokymosi pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą rezultatus ir sertifikuoti įvertinimus; 

6.4. Vertinti gimnazijos ugdymo kokybę, identifikuoti problemas ir inicijuoti reikalingus 

sprendimus, planuojant ugdymo turinį, procesą ir suteikti mokiniams būtiną pagalbą. 

7.    Vertinimo nuostatos: 

7.1. Vertinimas grindžiamas šiuolaikine mokymosi samprata. 

7.2. Vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese pagal Bendrąsias ugdymo 

programas(toliau BP): mokinių žinios ir supratimas, bendrieji ir dalyko gebėjimai; nuostatos ir 

asmeninė pažanga. 

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 standartais). 

8.4. Informatyvumas (vertinimo informacija aiški, išsami, savalaikė). 

9.    Vertinimo planavimas: 

9.1. Vertinimas planuojamas kartu su ugdymo procesu, atsižvelgiama į mokinių mokymosi 

patirtį ir gebėjimus. 

9.2. Metodinėse grupėse aptariamos, suderinamos ir tvirtinamos dalyko vertinimo tvarkos, 

sudarytos pagal mokymosi pakopas. 

9.3. Dalykų mokytojai, planuodami integruotas pamokas, integruotus projektus, 

ir numato suderina vertinimo būdus, užduotis, kriterijus. 

10. Vertinimas mokant: 



10.1. Mokinių pasiekimai vertinami 10 balų sistema: 

10 – puikiai, 9 – labai gerai, 8 – gerai, 7 – pakankamai gerai, 6 – vidutiniškai, 5 – 

patenkinamai, 4 – pakankamai patenkinamai, 3 – nepatenkinamai, 2 – blogai, 1 – labai blogai. 

10.2. Pažymiais nevertinami etikos, tikybos, žmogaus saugos, dalyko programos modulio ir 

sutartų pasirenkamųjų dalykų mokymosi pasiekimai, specialiosios medicininės fizinio pajėgumo 

grupės kūno kultūros pratybas lankančių mokinių pasiekimai – įrašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“. 

10.3. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) pagal gydytojo rekomendacijas, 

gimnazijos direktoriaus įsakymu namuose mokomam mokiniui, nesimokančiam atskirų dalykų (kūno 

kultūra, šokiai, technologijos, muzika, dailė, žmogaus sauga, informacinės technologijos), įrašomas 

vertinimas „atleista“. 

10.4. Mokinių žinios, gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, pažanga vertinami pagal BP 

reikalavimus, metodinėse grupėse aptartas dalyko vertinimo tvarkas. 

10.5. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas ugdymo procese grindžiamas jų mokymosi 

proceso stebėjimu. 

10.6. Pirmosios dvi rugsėjo mėnesio savaitės skiriamos adaptacijai, taikomas formuojamasis 

vertinimas. 

10.7. Metodinės grupės organizuoja diagnostinius ir apibendrinamuosius kontrolinius 

darbus. 

10.8. Metodinės grupės nuolatos stebi mokinių pasiekimų kaitą, užtikrina vertinimo 

metodikų dermę. 

10.9. Baigus dalyko programos temą, skyrių, kitą užbaigtą programos dalį, rekomenduojama 

rašyti/atlikti atsiskaitomąjį darbą. 

11. Atsiskaitomųjų darbų rūšys ir skelbimo tvarka: 

11.1. Kontrolinis darbas skiriamas baigus didesnės apimties temą. Jis gali trukti 

30-90 minučių. Rekomenduojama sudarant kontrolinio darbo užduotis išlaikyti struktūrą, 

numatančią minimalaus, pagrindinio ir aukštesniojo lygmens mokinių pasiekimų patikrinimą. 

11.2. Savarankiškas darbas trunka iki 30 minučių. Mokiniai gali naudotis mokytojo 

nurodytomis mokymo priemonėmis. Savarankiško darbo tikslas – sužinoti, kaip mokinys geba 

pritaikyti įgytas žinias individualiai atlikdamas užduotis. 

11.3. Baigiamasis pusmetinis patikrinimas yra vienos pamokos trukmės rašto darbas. Jo 

turinio apimtis yra visos per pusmetį išnagrinėtos temos. 

11.4. Apklausos raštu ar žodžiu tikslas – greitas mokinio ar klasės žinių patikrinimas. 

Užduotys turi būti konkrečios, trumpos, aiškios. 

11.5. Laboratoriniai, praktiniai, kūrybiniai darbai ir pratimai ugdo mokinių praktinius 

gebėjimus: teorinės žinios pritaikomos praktiškai. Mokinys, naudodamasis duotomis priemonėmis ar 



prietaisais, turi išspręsti iškeltą problemą (išmatuoti, apskaičiuoti, įvertinti, palyginti, sisteminti, 

braižyti brėžinius, formuluoti išvadas), pademonstruoti raiškos priemones, pasiekti normatyvą. 

11.6. Projektinis tiriamasis – kūrybinis darbas – tai mokymosi metodas, paremtas 

teorinėmis studijomis ir praktine patirtimi, siekiant ugdyti mokinių bendrąsias ir dalykines 

kompetencijas. 

12. Kontrolinių darbų organizavimas: 

12.1 Kontrolinių darbų atlikimo laiką derina klasėje dirbantys mokytojai: jis fiksuojamas 

kontrolinių darbų tvarkaraštyje elektroniniame dienyne. 

12.2 Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. Mokiniams 

turi būti aišku, ką jie turi mokėti, ką pasiekti ir kaip bus vertinama. 

12.3 Mokiniams per dieną gali būti skiriama ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. 

Kontroliniams darbams rekomenduojama skirti darbingiausias savaitės dienas ir laiką. 

12.4 Kontroliniai darbai ištaisomi per dvi savaites, jų rezultatai surašomi į dienyną. 

12.5 Mokiniui sudaromos sąlygos su kontroliniu darbu susipažinti mokykloje. 

12.6 Kontrolinius darbus dalyko mokytojas saugo iki dalyko programos pabaigos. 

12.7 Kontroliniai darbai nekopijuojami. 

12.8 Mokinio tėvų (globėjų) prašymu su kontroliniu darbu supažindina dalyko mokytojas, 

dalyvaujant administracijos atstovui. 

12.9 Paskutinę pusmečio savaitę kontroliniai darbai neorganizuojami. 

13. Įvertinimo fiksavimas ir mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo informacijos 

analizė: 

13.1. Mokinių parodytos BP apibrėžtos žinios, supratimas ir gebėjimai vertinami pažymiu, 

kuris įrašomas į dienyną. 

13.2. Jei mokinys, kuris besigydydamas namie, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio 

gydymo sveikatos priežiūros įstaigoje, stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, 

teikiančioje medicinos pagalbą, teisės aktų nustatyta tvarka bent vienu ugdymo laikotarpiu kai kurių 

dalykų nesimokė, dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas atsižvelgus į kitais ugdymo laikotarpiais 

pasiektus mokymosi pasiekimus. 

13.3. Mokinių įvertinimai, gauti medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo sveikatos 

priežiūros įstaigoje, stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros  įstaigoje, teikiančioje medicinos 

pagalbą, į dienyną neįrašomi. 

13.4. Keičiant dalyko kursą iš bendrojo į išplėstinį įvertinimai fiksuojami vadovaujantis 

einamųjų mokslo metų Gimnazijos ugdymo plano nuostatomis. 

13.5. Mokiniui, kuris bendrojo ugdymo programos dalį laikinai mokėsi kitos šalies 

mokykloje pagal tarptautinę bendrojo ugdymo programą (dalyvavo tarptautinio mokinių mobilumo 



(judrumo), mainų programoje), mokymosi laikotarpio rezultatų pripažinimą, įskaitymą Lietuvoje 

numato ir vykdo gimnazija. Jei mokinys kitos šalies mokykloje kai kurių dalykų nesimokė, 

sudaromos sąlygos mokytis ir atsiskaityti.  

13.6. Mokiniui, atvykusiam iš mokyklos, kurioje jo mokymosi pasiekimai buvo 

apibendrinami baigiantis trimestrui, įvertinimai fiksuojami gavus tos mokyklos pažymą apie 

mokymosi pasiekimus, kurioje nurodomi visi mokiniui fiksuoti dalykų įvertinimai iki išvykimo. 

14. Mokinių mokymosi pasiekimų minimalus įvertinimų skaičius per pusmetį: 

14.1. Ne mažiau kaip 3 įvertinimai, jeigu dalykui skirta 1 savaitinė valanda; 

14.2. Ne mažiau kaip 4 įvertinimai, jeigu dalykui skirta 2 savaitinės valandos; 

14.3. Ne mažiau kaip 7 įvertinimai, jeigu dalykui skirta 3 ir daugiau savaitinių valandų. 

15. Mokinių atsiskaitymas už praleistus atsiskaitomuosius darbus: 

15.1. Mokiniai, nerašę atsiskaitomojo darbo, praleidę pamokas dėl ligos (pateikiama 

medicininė pažyma) atsiskaito su mokytoju sutartu laiku. Iškilus problemoms, mokinys kreipiasi į 

klasės vadovą. 

15.2. Kitais atvejais mokiniai, nerašę atsiskaitomojo darbo, atsiskaito nurodytu laiku, bet ne 

vėliau kaip per dvi savaites nuo mokinio atvykimo į gimnaziją po praleistos pamokos. 

15.3. Neatsiskaityti darbai vertinami 1 (vienetu). 

15.4 Mokytojas, įrašytus įvertinimus komentuoja elektroniniame dienyne, nurodydamas 

atsiskaitomojo darbo rūšį ir pavadinimą. 

15.5 Mokinys, kuris buvo mokomas sanatorijoje ar kitoje gydymo įstaigoje, pateikęs pažymą 

apie ugdymo laikotarpį bei gautus įvertinimus, atleidžiamas nuo praleistų atsiskaitomųjų darbų, 

išskyrus kontrolinius darbus, atsiskaitymo (nauja redakcija nuo 2021-12-04, įsak. Nr. V-192). 

16. Kėlimas į aukštesnę klasę. Ugdymo programos baigimas. Ugdymo programos 

kartojimas: 

16.1. Keliamosios (gimnazijos I ir III) klasės mokinys, turintis visų ugdymo plano dalykų 

patenkinamus metinius įvertinimus, keliamas į aukštesnę klasę.  

16.2. Mokinys paliekamas kartoti vienų mokslo metų atitinkamos klasės ugdymo programos 

(toliau – kartoti ugdymo programos), į aukštesnę klasę keliamas gimnazijos, kurioje jis nuolat 

mokosi, gimnazijos direktoriaus įsakymu. 

16.3. 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, kiti ugdymo procese dalyvavę asmenys. 

16.4. Mokiniui skiriant papildomą darbą, mokytojai susitaria dėl galimos pakartotinio 

svarstymo 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, rūpintojų) siūlymą ir kt.. 

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

palikimo kartoti ugdymo programą, atsižvelgęs į mokytojų siūlymą, ne vėliau nei paskutinė einamųjų 

mokslo metų darbo diena priima gimnazijos direktorius. Sprendimas įforminamas gimnazijos 

direktoriaus įsakymu. 

16.6. 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 ir atlikęs socialinę pilietinę veiklą, į 

aukštesnę klasę nekeliamas, jis laikomas baigusiu atitinkamą ugdymo programą. 

16.7. Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis bent vieno 

dalyko nepatenkinamą metinį (po papildomo darbo, jei buvo skirtas) įvertinimą, paliekamas kartoti 

ugdymo programos pagrindinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje. 

16.8. Vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, dėl svarbių gimnazijos 

direktoriui žinomų priežasčių (pvz., ligos) ir einamaisiais mokslo metais nutraukęs mokymąsi 

pateikęs prašymą ar pateisinamus dokumentus, kitais mokslo metais gali mokytis pagal tą pačią 

ugdymo programos dalį (kartoti tos klasės ugdymo programą). 

16.9. Vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis bent vieną 

nepatenkinamą dalyko metinį (po papildomo darbo, jei buvo skirtas) įvertinimą, nepaliekamas kartoti 

ugdymo programos vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje. 

16.10. Jei mokinys kartoja visą mokslo metų ugdymo programą antrus metus, jo turimi tos 

klasės (mokslo metų) dalykų metiniai įvertinimai laikomi negaliojančiais. 

17.  Pusmečių ir metiniai įvertinimai: 

17.1. I ir II klasių mokinių matematikos pusmetinis pažymys fiksuojamas taip: 

prie 0,6 visų per pusmetį gautų įvertinimų aritmetinio vidurkio (su dviem ženklais po 

kablelio) pridedamas 0,4 baigiamojo pusmetinio matematikos patikrinimo įvertinimas. Ši suma, 

suapvalinta vienetų tikslmu, laikoma pusmetiniu matematikos dalyko įvertinimu. 

17.2. Kitų dalykų ir klasių pusmečio įvertinimas fiksuojamas iš visų mokinio įvertinimų, 

gautų per pusmetį, skaičiuojant aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisykles vienetų tikslumu. 

17.2.1. Metinis įvertinimas – dviejų pusmečių aritmetinis vidurkis vienetų tikslumu. 

17.2.2 Jei pasibaigus ugdymo procesui mokiniui buvo skirtas papildomas darbas, papildomo darbo 

įvertinimas laikomas metiniu. 

18. Mokymosi pasiekimų ir pažangos stebėsena (detaliai aptariama Gimnazijos ugdymo 

plane): 



18.1. Mokinių pažangos ir pasiekimų rezultatai aptariami po apibendrinamųjų kontrolinių 

darbų ir pasibaigus pusmečiui, dalyvaujant klasių vadovams ir dalykų mokytojams. 

18.2. Mokinių pasiekimai kas trys mėnesiai klasės vadovo aptariami klasės susirinkime. 

18.3. Ne rečiau kaip du kartus per mokslo metus organizuojamas mokinių mokymosi 

pasiekimų ir pažangos aptarimas su visais klasėje dėstančiais mokytojais (atsakingi direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui). 

18.4. Mokymosi pasiekimai ir pažanga nuolat stebimi ir, esant reikalui, aptariami klasės 

vadovų, dalyko mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gimnazijos vadovų pasitarimuose ar Vaiko 

gerovės komisijoje (toliau – VGK). (atsakinga VGK) 

18.5. Metodinėse grupėse analizuojami atsiskaitomųjų darbų rezultatai. Priimami 

sprendimai dėl ugdymo turinio, mokymo metodų ir strategijų, mokymosi užduočių, šaltinių 

tinkamumo, išteklių panaudojimo veiksmingumo, ugdymo tikslų realumo. 

  

III. MOKINIŲ LANKOMUMO FIKSAVIMAS, GERINIMAS IR STEBĖSENA 

19. Lankomumo stebėsenos tikslai: 

19.1. gerinti pamokų lankomumą; 

19.2. nustatyti bendruosius lankomumo apskaitos kriterijus; 

19.3. nustatyti gimnazijos nelankymo prevencijos, pagalbos mokiniui teikimo tvarką; 

19.4 nustatyti atsiskaitymo už praleistas pamokas tvarką. 

20. Mokinių pamokų lankomumas fiksuojamas elektroniniame dienyne. 

21. Mokinių lankomumo apskaita vykdoma tokia tvarka: 

21.1. Dalyko mokytojas: 

21.1.1 Elektroniniame dienyne fiksuoja klasės (grupės) lankomumą kiekvienos dalyko 

pamokos metu arba iki darbo dienos pabaigos. Praleista pamoka žymima raide „n“ (rodo mokinio 

neatvykimą į pamoką arba pavėlavimą į ją daugiau nei 25 min), pavėlavimas – raide „p“. 

21.1.2 Mokiniui neatvykus į tris dalyko pamokas iš eilės, domisi praleidimo 

priežastimis, informuoja klasės auklėtoją ar socialinį pedagogą, išsiaiškindamas nedalyvavimo 

priežastis. 

21.2. Klasės vadovas: 

21.2.1 Kiekvieną dieną po pamokų susipažįsta su elektroniniame dienyne pateikta 

lankomumo informacija. 

21.2.2 Negavęs informacijos apie mokinio neatvykimą į gimnaziją, ne vėliau kaip per 2 

darbo dienas susisiekia su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir išsiaiškina neatvykimo priežastis. 



21.2.3 Saugo praleistas pamokas pateisinančius dokumentus, iki einamųjų mokslo metų 

pabaigos; išskyrus gydymo įstaigos išduotas pažymas apie mokinio sveikatos būklę, kurias perduoda 

sveikatos priežiūros specialistui. 

21.2.4 Pažymi elektroniniame dienyne rekomendacijas dėl fizinio krūvio ribojimo. 

21.2.5 Elektroniniame dienyne pateisina mokinio praleistas pamokas pagal turimą 

informaciją. 

21.2.5.1 Tėvų dėl ligos pateisintas pamokas – pažymi „mėlynai“. 

21.2.5.2 Dėl kitų priežasčių pateisintas pamokas – pažymi „geltonai“. 

21.2.6 Bendradarbiauja su klasėje dirbančiais mokytojais, socialiniu pedagogu, Vaiko 

gerovės komisijos nariais, sprendžiant auklėtinių lankomumo ir pagalbos teikimo klausimus. 

21.3 Tėvai (globėjai, rūpintojai): 

21.3.1 Užtikrina vaikų pamokų lankomumą. 

21.3.2 Pirmąją vaiko neatvykimo į gimnaziją dieną privalo pranešti klasės vadovui  žinute 

per elektroninį dienyną telefonu/elektroniniu paštu apie mokinio nedalyvavimo pamokose priežastį. 

21.3.3 Mokinio ligos atveju pateikia nurodytos formos pamokas pateisinantį dokumentą 

pirmąją atvykimo į gimnaziją dieną (priedas 2). 

21.3.4 Mokiniui nepertraukiamai nedalyvaujant ugdymo procese daugiau nei 7 darbo 

dienas, klasės vadovui papildomai pateikia apsilankymą gydymo įstaigoje įrodančius dokumentus 

(išrašas iš www.esveikata.lt) ir nurodo gydytojų rekomendacijas dėl fizinio krūvio ribojimo, jei jos 

yra. 

21.3.5 Informuoja gimnazijos direktorių, rašydami prašymą, kai numatomas mokinio 

ilgalaikis arba sanatorinis gydymas. 

21.3.6 Informuoja klasės auklėtoją (telefonu/ el. paštu/žinute elektroniniame dienyne), 

kai dėl pateisinamų priežasčių mokinys nedalyvauja pamokose arba dalyje pamokų, nurodydami 

priežastį. 

21.4 Pamokų metu susirgęs, blogai pasijautęs mokinys kreipiasi į gimnazijos visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistą, socialinį pedagogą arba klasės auklėtoją. Kreipimąsi gavęs 

darbuotojas informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko sveikatos būklę ir aptaria tolimesnius 

veiksmus dėl pagalbos teikimo ar saugaus grįžimo į namus. 

21.5. Socialinis pedagogas: 

21.5.1. Analizuoja pamokų praleidimo priežastis, kartu su mokiniu, klasės vadovu, jo 

tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais gimnazijos specialistais ir ieško paveikių lankomumo kontrolės 

ir prevencijos priemonių. 

21.5.2. Inicijuoja mokinių, kurie vengia lankyti gimnaziją, svarstymą VGK dalyvaujant 

klasės vadovui ir tėvams (globėjams, rūpintojams). 



21.5.3. Bendradarbiaudamas su klasės vadovu ir informavęs bei suderinęs su gimnazijos 

direktoriumi, esant reikalui raštu teikia informaciją mokinio tėvams (globėjams), Vaiko teisių 

apsaugos tarnybai, steigėjo atsakingam padaliniui, PPT ir kitoms atsakingoms institucijoms. 

21.5.4 Esant reikalui, socialinis pedagogas ir psichologas konsultuoja mokytojus dėl 

pagalbos teikimo konkrečiam mokiniui ypatumų, dalyvauja susitikimuose su tėvais, aptariant 

ilgalaikės pagalbos teikimą. 

21.6. VGK nagrinėja pamokų nelankymo priežastis ir teikia siūlymus gimnazijos 

administracijai. 

21.7. Gimnazijos direktorius, gavęs VGK ar direktoriaus pavaduotojo ugdymui siūlymą 

įvertinti nelankančio, epizodiškai lankančio, vengiančio lankyti gimnaziją mokinio elgesį, sprendžia 

dėl poveikio priemonių taikymo. 

22. Praleistos pamokos pateisinamos: 

22.1. Tėvams (globėjams, rūpintojams) informavus klasės auklėtoją ir (ar) pateikus 

pateisinimo dokumentą laikantis nurodytų procedūrų ir terminų. 

22.2. Kai dėl susidariusių nenumatytų aplinkybių mokinį iš pamokų išleidžia klasės vadovas 

ar gimnazijos administracijos atstovas, informavęs tėvus ar suderinęs su jais (globėjais, rūpintojais). 

22.3. Pamokos praleistos dėl kitų priežasčių (dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, 

projektuose, teisme, policijoje, artimųjų mirtis ir pan.) pateisinamos direktoriaus įsakymu arba 

pateikus priežastis pagrindžiančius dokumentus. 

22.4. Kai mokinys dalyvauja kitų švietimo institucijų renginiuose, iš anksto arba kitą dieną 

po renginio, pristačius šių institucijų vardinius prašymus ar pažymas ir prašymą gimnazijos 

direktoriui. 

23. Praleistos pamokos laikomos nepateisintomis: 

23.1. Mokiniui savavališkai neatvykus į pamoką ar išėjus iš pamokos, jei apie tai 

neinformuotas klasės auklėtojas. 

23.2. Laiku nepateikus 22.1-22.4. punktuose nurodytų dokumentų, pamokos laikomos 

nepateisintomis. 

24. Atsiskaitymas už pamokas, kurias mokinys praleido arba į jas pavėlavo: 

24.1.  Jei mokinys praleidžia pamokas dėl ligos ar kitų pateisintų priežasčių (išskyrus 

išvykas į užsienį kartu su tėvais) mokinį mokantys mokytojai teikia pagalbą ugdymo proceso metu: 

skiria mokymo(si) užduotis konsultacijų metu, nurodo savarankiško mokymosi šaltinius, konsultuoja 

mokinį, skiria darbų atsiskaitymo datą. 

24.2. Jei pamoka praleista dėl nepateisinamos priežasties: 

24.2.1 Mokinys ne vėliau kaip per 15 darbo dienų privalo atidirbti už praleistą pamoką 

po pamokų konsultacijų metu. 



24.2.2 Jei mokinys neatsiskaito už praleistą pamoką, neatliktas darbas įvertinamas 1 

(vienetu). Mokytojas, įrašytą įvertinimą komentuoja elektroniniame dienyne, nurodydamas 

nepateisintos pamokos datą. 

24.3. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už lankomumą, inicijuoja mokinio, jo 

tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojo susitikimus Vaiko gerovės komisijos posėdyje, kuriame 

aptariami ilgalaikės pagalbos teikimo mokiniui būdai, formos, trukmė, aptariamas pagalbos 

efektyvumas. 

24.4. Mokytojo sprendimu, suderinus su kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju ugdymui, 

mokiniui gali būti pratęstas atsiskaitymo už praleistas pamokas laikotarpis. 

24.5. Jei mokinys vėluoja į pamoką, jam skiriamos metodinėje grupėje suderintos ir dalyko 

mokytojo iš anksto aptartos atsiskaitymo formos. 

25. Mokinių lankomumo prevencijos priemonės ir drausminimas: 

25.1. Jei klasės vadovas nustato, jog auklėtinis yra linkęs praleidinėti pamokas: inicijuoja 

mokinio, jo tėvų ir klasės vadovo pokalbį, kartu aptaria mokinio pamokų nelankymo priežastis, 

primena mokiniui ir jo tėvams galimas nelankymo pasėkmes ir gimnazijos mokinių lankomumo 

kontrolės ir nuobaudų sistemą, susitaria dėl taikomų prevencinių priemonių. 

25.2 Po pokalbio klasės vadovas atlieka situacijos stebėseną vieną mėnesį, stebi, ar yra 

laikomasi susitarimų. 

25.3 Jei mokinys nevykdo priimtų susitarimų, klasės vadovas informuoja socialinį 

pedagogą. 

25.4. Socialinis pedagogas nuolatos stebi mokinių lankomumą ir nustato vengiančius lankyti 

gimnaziją mokinius. 

25.5. Socialinis pedagogas inicijuoja mokinio svarstymą Vaiko gerovės komisijos  posėdyje, 

kuriame dalyvauja pamokas ar gimnaziją vengiantis lankyti mokinys, mokinio tėvai (globėjai, 

rūpintojai), klasės vadovas. 

25.6. VGK posėdyje sudaromas mokinio Individualios pagalbos planas 1 mėnesio 

laikotarpiui. Sudarant Individualios pagalbos planą, atsižvelgiama į socialinio pedagogo, psichologo, 

gydytojų, klasės vadovo ir kt. specialistų pateiktas mokymosi ar psichologinės pagalbos teikimo 

rekomendacijas. VGK teikia rekomendaciją gimnazijos direktoriui skirti mokiniui dalykines arba 

kitas konsultacijas. 

25.7.  Direkciniame posėdyje, kuriame dalyvauja pamokas ar gimnaziją vengiantis lankyti 

mokinys, mokinio tėvai (globėjai), socialinis pedagogas, klasės vadovas, svarstoma poveikio 

priemonių istorija ir priimami sprendimai dėl vidinės pagalbos veiksmingumo ir/ar išorinės pagalbos 

poreikio. 



26. Jeigu 25 punktuose minimos priemonės nėra veiksmingos ir mokinys toliau nedalyvauja 

ugdymo procese, tai ugdymo įstaigos vadovas informuoja Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyrių, o nustačius, kad mokinio 

tėvai (globėjai, rūpintojai) vengia leisti vaiką į mokyklą ar kliudo jam mokytis, ugdymo įstaigos 

vadovas privalo informuoti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos. 

27.  Gimnazijos direktorius, įvertinęs prevencinių ir pagalbos priemonių veiksmingumą, su 

mokyklos nelankančiais  mokiniais, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programas (vyresni nei 16 

metų), gali vienašališkai nutraukti Mokymosi sutartį. 

  

IV. MOKINIŲ SKATINIMO SISTEMA 

28. Mokiniui, nepraleidusiam per pusmetį nė vienos pamokos be priežasties, ir mokiniams 

praleidusiems pamokas tik dėl dalyvavimo direktoriaus įsakymu nurodytuose: konkursuose, 

olimpiadose, varžybose, konferencijose ir esančiam pavyzdingo elgesio, gimnazijos direktoriaus 

įsakymu reiškiama Padėka už labai gerą lankomumą ir puikų elgesį, pagal gimnazijos galimybes 

organizuojama popietė, edukacinė ar turistinė išvyka. 

29. Dalyko mokytojas pusmečio pabaigoje mokinio pažangą ir lankomumą gali įvertinti 

kaupiamuoju pažymiu, aukščiausiu dešimtbalės sistemos įvertinimu „dešimt“, pagal metodinėse 

grupėse aptartus kriterijus. (Priedas 1) 

  

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

30. Pedagogai, pasirašydami darbo sutartį, įsipareigoja laikytis patvirtintų šio Tvarkos aprašo 

nuostatų. 

31. Kiekvienų mokslo metų rugsėjo mėnesio pirmąją savaitę, klasių vadovai su mokiniais 

aptaria Tvarkos aprašą, mokiniai pasirašo Saugaus instruktažų lape. 

32. Tėvai su šiuo Tvarkos aprašu supažindinami elektroniniu paštu ar žinute per elektroninį 

dienyną su nuoroda į gimnazijos internetinę svetainę. 

33. Vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai), arba mokiniai, sukakę 16 metų, yra atsakingi už 

bendradarbiavimą su ugdymo įstaiga ir teisingos informacijos pateikimą teisės aktų nustatyta tvarka 

ir įsipareigoja laikytis pasirašydami Mokymosi sutartį. 

34. Tėvai (globėjai, rūpintojai), vengiantys leisti į mokyklą vaiką iki 16 metų arba kliudantys 

vaikui iki 16 metų mokytis pagal bendrojo ugdymo programas, atsako Lietuvos Respublikos 

administracinių nusižengimų kodekso 80 straipsnio nustatyta tvarka. 

35. Socialinis pedagogas kiekvienais mokslo metais kartą per mėnesį į NEMIS duomenų bazę 

surašo duomenis apie mokinius (iki 16 metų), įregistruotus Mokinių registre, tačiau per mėnesį be 



pateisinamos priežasties praleidusius daugiau kaip pusę pamokų pagal privalomojo švietimo 

programas. 

36. Aprašas skelbiamas gimnazijos internetinėje svetainėje ir elektroniniame dienyne skyriuje 

„Mokyklos failai“. 

37. Esant ypatingoms aplinkybėms Aprašo nuostatos gali būti keičiamos 

direktoriaus  įsakymu, pritarus gimnazijos ir pedagogų tarybai. 

 

  

                                                                                                                                                                

                                   

  



Priedas 1 
Gamtos mokslų ir kūno kultūros metodinės grupės nutarimas 

Pusmečio paskutinę pamoką mokiniui įrašomas įvertinimas 10 (dešimt), jei mokinys yra išpildęs 

šias sąlygas: 

1. lankytos visos pamokos per pusmetį, išskyrus pamokas pateisintas gydytojo ar direktoriaus 

įsakymu; 

2. laiku  atlikti visi atsiskaitomieji pusmetiniai darbai. 

Metodinės grupės pirmininkė Renata Šileikienė 

  

Socialinių mokslų metodinės grupės nutarimas  

Pusmečio paskutinę pamoką mokiniui įrašomas įvertinimas 10 (dešimt), jei mokinys yra išpildęs 

šias sąlygas: 

1. nepraleido nė vienos pamokos dėl nepateisinamų priežasčių (nėra „n“ raidžių); 

2. praleistų, pateisintų pamokų skaičius neviršija 10% visų pamokų; 

3. laiku atlikti visi atsiskaitomieji pusmetiniai darbai; 

4. pasiruošta visoms pamokoms, pamokose stropiai dirbama; 

Pastaba. Nerašyti 10 (dešimt), jei mokinys pamokų metu naudoja telefoną ne mokymosi tikslams be 

išankstinio susitarimo, piktybiškai ir pan., bent vieną kartą. 

Metodinės grupės pirmininkė Rūta Tamkevičiūtė 

  

Lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės nutarimas  

Pusmečio paskutinę pamoką mokiniui įrašomas įvertinimas 10 (dešimt), jei mokinys yra išpildęs 

šias sąlygas: 

1. nepraleista nė viena pamoka, išskyrus pamokas pateisintas gydytojo arba direktoriaus 

įsakymu; 

2. sukauptas pusmečio rašto darbų aplankas (išsaugoti rašiniai, teksto suvokimai, diktantai, 

atpasakojimai, dalijamieji kalbos testai); 

3. visada pasiruošta pamokoms ir atlikti namų darbai; 

4. nepavėluota į pamokas be priežasties. 

Metodinės grupės pirmininkė Onutė Baumilienė 

  

Matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės nutarimas  

Pusmečio paskutinę pamoką mokiniui įrašomas įvertinimas 10 (dešimt), jei mokinys yra išpildęs 

šias sąlygas: 

1. nepraleido nė vienos pamokos dėl nepateisinamų priežasčių (nėra „n“ raidžių); 

2. praleistų, pateisintų pamokų skaičius neviršija 10% visų pamokų; 

3. visą pusmetį buvo pasiruošęs kiekvienai pamokai ir joje aktyviai dirbo; 



4. yra atidirbęs už visus pavėlavimus į pamokas. 

 Metodinės grupės pirmininkė Jurga Deveikytė 

  

Anglų kalbos metodinės grupės nutarimas  

Pusmečio paskutinę pamoką mokiniui įrašomas įvertinimas 10 (dešimt), jei mokinys yra išpildęs 

šias sąlygas: 

1. praleistos pamokos yra pateisintos gydytojo arba direktoriaus įsakymu (atstovavimas 

gimnaziją renginyje, varžybose ir kt.); 

2. atsiskaitę visus atsiskaitomuosius pusmečio darbus ir yra nepriekaištingo elgesio pamokų 

metu. 

Metodinės grupės pirmininkė Margarita Gylienė 

  

II užsienio kalbos metodinės grupės nutarimas 

Pusmečio paskutinę pamoką mokiniui įrašomas įvertinimas 10 (dešimt), jei mokinys yra išpildęs 

šias sąlygas: 

1. gerai lanko pamokas: nepraleista nė viena pamoka, išskyrus pamokas pateisintas gydytojo 

arba direktoriaus įsakymu; 

2. už stropų darbą pamokų metu. 

Metodinės grupės pirmininkė Aleksandra Vilkuotienė 

  

Dorinio ugdymo ir menų metodinės grupės nutarimas  

Mokslo metų ugdymo eigoje taikyti kaupiamąjį vertinimą už: 

1. pasiruošimą pamokai; 

2. užduočių atlikimą per pamokas ir aktyvumą;  

3. siekimą savarankiškai dirbti;  

4. dalyvavimą mokyklos, miesto, šalies renginiuose, viktorinose, konkursuose, akcijose, 

parodose; 

5. individualią kūrybinę, projektinę, praktinę veiklą ir kt.. 

Nutarta mokslo metų pusmečio pabaigoje taikyti dailės ir technologijų dalykų skatinamąjį 

vertinimą. Pusmečio paskutinę pamoką mokiniui(-ei) papildomai rašomas įvertinimas 10 (dešimt jeigu: 

1. nepraleido nei vienos pamokos; 

2. praleido ir pateisino ne daugiau kaip 10 % pamokų  dėl ligos arba direktoriaus įsakymu. 

  

                                                                                      Metodinės grupės pirmininkė Violeta Žižienė 


