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ŠIAULIŲ DAINŲ MUZIKOS MOKYKLOS 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis 

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir 

mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK – 256, Šiaulių miesto vaiko asmenybės 

ūgties koncepcija, patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. 

lapkričio 25 d. įsakymu Nr. A-1601. 

 

 

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

 1. Vertinimo tikslas – padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei; pateikti 

informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą; nustatyti mokytojo, mokyklos 

darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. 

 2. Vertinimo uždaviniai: 

2.1. padėti mokiniui pažinti save, pasitikėti savimi, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias 

puses, įsivertinti savo pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus; 

  2.2. padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir 

spragas, diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus; 

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

ryšius tarp vaiko,  tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos; 

  2.4. nustatyti mokyklai savo darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, suteikti 

mokinių poreikius atliepiančią pagalbą. 

 

 

III. PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO FORMOS 

 

  3. Mokinių pažangos bei pasiekimų tikrinimo ir vertinimo formos: 

  3.1. pamoka – planingai organizuota mokinio ir mokytojo veiklos forma, paremta žinių, 

gebėjimų, įgūdžių formavimu, perteikimu, įsisavinimu; 

3.2. kontrolinė pamoka – mokinio žinių, gebėjimų, įgūdžių patikrinimo forma. 

Kontrolinę pamoką stebi ir vertina mokantysis mokytojas, metodinės grupės pirmininkas ir kiti 

pakviesti stebėti pamoką mokytojai. Galutiniam įvertinimui vedamas visų vertinusių mokytojų 

siūlomų balų vidurkis. Esant vienodam priešingų nuomonių skaičiui, pažymio pobūdį lemia 

metodinės grupės pirmininko nuomonė; 

3.3. techninis atsiskaitymas – mokinio žinių, gebėjimų, įgūdžių patikrinimo forma. 

Techninį atsiskaitymą stebi ir vertina mokantysis mokytojas, metodinės grupės pirmininkas bei 

pakviesti stebėti atsiskaitymą skyriaus mokytojai; 
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3.4. akademinis atsiskaitymas – mokinio žinių, gebėjimų, įgūdžių patikrinimo forma. 

Akademiniai atsiskaitymai vykdomi du kartus į metus. Akademinį atsiskaitymą stebi mokyklos 

administracija, metodinės grupės pirmininkas, muzikos instrumento mokytojas ir kiti mokytojai. 

Pirmasis mokinį vertina muzikos instrumento mokytojas, vėliau – metodinės grupės pirmininkas, 

galutiniam įvertinimui vedamas visų vertinančių mokytojų siūlomų balų vidurkis. Esant vienodam 

priešingų nuomonių skaičiui, pažymio pobūdį lemia metodinės grupės pirmininko nuomonė; 

3.5. įskaita; 

3.6. koncertas; 

3.7. keliamasis egzaminas – mokinio žinių, įgūdžių, gebėjimų patikrinimo forma, 

vykdoma keliamosioms klasėms mokslo metų pabaigoje. Keliamąjį egzaminą stebi ir vertina 

mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtinta keliamojo egzamino komisija. Galutiniam įvertinimui 

vedamas visų komisijos narių siūlomų balų vidurkis. Esant vienodam priešingų nuomonių skaičiui, 

pažymio pobūdį lemia egzamino komisijos pirmininko nuomonė; 

3.8. perklausa – mokinio žinių, įgūdžių ir gebėjimų patikrinimo forma, ruošiantis 

mokyklos baigiamiesiems egzaminams, vykstant atstovauti mokyklą tarptautiniuose ir 

respublikiniuose konkursuose. Vertinimas neformalus – apibendrinimas, pastabos, rekomendacijos, 

komentarai. Perklausą stebi mokyklos administracija, metodinės grupės pirmininkas ir kiti skyriaus 

mokytojai; 

3.9. baigiamasis egzaminas – mokinio žinių, įgūdžių ir gebėjimų patikrinimo forma, 

vykdoma baigiamosioms klasėms mokslo metų pabaigoje. Baigiamąjį egzaminą stebi ir vertina 

mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtinta baigiamojo egzamino komisija. Galutiniam įvertinimui 

vedamas visų komisijos narių siūlomų balų vidurkis. Esant vienodam priešingų nuomonių skaičiui, 

pažymio pobūdį lemia egzamino komisijos pirmininko nuomonė. 

 

 

IV. VERTINIMO KRITERIJAI IR VERTINIMAS 
 

4. Mokinių pasiekimai vertinami 10 balų sistema, atsižvelgiant į dabartinius mokinio 

pasiekimus lyginant su ankstesniaisiais, vertinama daroma pažanga. Nepatenkinamas įvertinimas- 

1-3 balai, patenkinamas nuo 4 iki 10 balų: 

10 – puikiai, kai užduotis, kūrinys atliktas be klaidų, trūkumų, atsakinėjimas be 

klaidų; 

9 – labai gerai, kai užduotis, atsakinėjimas, kūrinys iš esmės atliktas labai gerai, tačiau 

yra neesminiai netikslumai ar suklydimai; 

8 – gerai, kai užduotis, atsakinėjimas, kūrinys atliktas gerai, tačiau yra keletas klaidų 

ar suklydimų; 

7 – pakankamai gerai, kai atliktoje užduotyje, kūrinyje yra keletas klaidų ar 

suklydimų; 

6 – patenkinamai, kai padarytos klaidos ar suklydimai leidžia suprasti užduoties, 

kūrinio reikšmę; 

5 – silpnai, kai mokinys teisingai atliko pusę gautos užduoties; 

4 – labai silpnai, kai mokinys pusėje atliktos užduoties padarė klaidų; 

3 – blogai, kai nėra nei vieno teisingo atsakymo ar teisingos minties, o yra tik 

bandymai atlikti užduotį; 

2 – labai blogai, kai nesuprantama, ką mokinys bandė užduotyje atlikti; 

 1 – nieko neatliko, nes mokinys atsisakė ar nebandė atlikti užduoties neturėdamas 

pateisinančios priežasties. 

5. Mokinių pasiekimai balais nevertinami: bendro choro, laisvai pasirenkamų dalykų, 

mokinių, kurie mokosi pagal ankstyvojo mokymo, jaunimo muzikinės saviraiškos ugdymo, 

kryptingo muzikinio ugdymo programas, pusmečio pabaigoje mokiniams rašoma „įskaityta“ arba 

„neįskaityta“. 
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6. Mokinių mokymosi motyvacijai skatinti mokytojai gali naudoti kaupiamąjį vertinimą, 

kai surinkti taškai keičiami į dešimties balų vertinimo sistemą. 

7. Mokytojai apie mokinio pasiekimus ir pažangą kaupia informaciją, ją analizuoja ir 

vadovaudamiesi savo informacijos kaupimo ir jos fiksavimo sistema, rašo pažymį už šias mokinio 

veiklas:  

7.1. muzikos instrumento pamokose už kūrinio teisingą teksto perskaitymą ir atlikimą, 

kūrinio formos pajautimą, kūrinio interpretaciją ir meninį išpildymą, programos sudėtingumą, 

pastangas, kūrinių atlikimą  kaip atlikėjo socialinėje kultūrinėje aplinkoje; 

7.2. chorinio dainavimo pamokose už balso valdymo kokybę, intonacijos tikslumą, 

dikciją, išraišką, kūrinio techninį išpildymą, kūrinio interpretaciją ir meninį išpildymą, dedamas 

pastangas,  kūrinių atlikimą  kaip atlikėjo socialinėje kultūrinėje aplinkoje; 

7.3. solfedžio pamokose už namų darbus, solfedžiavimą (intonacija, ritmas, harmoninė 

klausa), apklausą žodžiu, apklausą raštu, melodinį ir ritminį diktantą, skaitymą iš lapo, kūrybines 

užduotis, pastangas; 

7.4. muzikos istorijos pamokose už apklausą žodžiu, apklausą raštu, muzikos kūrinių 

klausymą, muzikos kultūrinio ir  meninio konteksto supratimą, pastangas. 

8. Individuali mokinio apklausa vykdoma ne rečiau kaip  kartą per mėnesį, gautas balas 

fiksuojamas dienyne.  

9. Mokiniui praleidus 8 pamokas iš eilės, mokytojas išsiaiškina mokinio neatvykimo 

priežastį. Mokiniui nepristačius praleistas pamokas pateisinančių dokumentų, mokytojas privalo  

informuoti mokyklos administraciją. Mokyklos administracija, informavusi mokinio tėvus 

(globėjus, rūpintojus), sprendžia tolimesnį mokinio mokymosi mokykloje klausimą. 

10. Už informacijos, dėl mokinių lankomumo perdavimą grupinių disciplinų 

mokytojams, atsakingas specialybės mokytojas. 

11. Mokiniai, perkelti mokytis pas kitą dalyko mokytoją ar atvykę tęsti mokslus iš kitų 

ugdymo įstaigų, suderinus su atitinkamo skyriaus metodinės grupės pirmininku bei direktoriaus 

pavaduotoju ugdymui, tą pusmetį gali būti atleisti nuo dalyvavimo akademiniuose koncertuose. 

Mokinio repertuaro dalį, negrotą akademiniame koncerte, įvertina dalyko mokytojas. 

12. Mokiniui, dėl ligos nedalyvavusiam akademiniame koncerte, atsiskaitymas gali būti 

nukeltas. Atsiskaitymo data ir laikas derinamas su atitinkamo skyriaus metodinės grupės pirmininku 

bei direktoriaus pavaduotoju ugdymui. Atskirais atvejais mokinį, sirgusį akademinio koncerto metu, 

tačiau pusmečio eigoje turintį teigiamus įvertinimus, mokyklos administracija turi teisę atleisti nuo 

akademinio koncerto. 

 

 

V. VERTINIMAS BAIGUS PROGRAMĄ 

 

 13. Pusmečio pažymys vedamas skaičiuojant visų dienyne įrašytų to pusmečio pažymių 

aritmetinį vidurkį, apvalinant mokinio naudai. 

 14. Metinis pažymys vedamas susumavus I ir II pusmečių rezultatus. Aritmetinį vidurkį 

nulemia II pusmečio rezultatas, o keliamųjų ir baigiamųjų egzaminų – egzaminų rezultatas. 

 15. Mokiniui, prastai lankančiam užsiėmimus ir neatestuotam antrąjį pusmetį, negali 

būti išvedamas patenkinamas to dalyko metinis įvertinimas. 

 16. Mokinys, be pateisinamos priežasties praleidęs daugiau nei 50% dalyko pamokų, 

yra neatestuojamas. Mokyklos administracija, informavusi tėvus (globėjus, rūpintojus) sprendžia 

tolimesnį mokinio mokymosi mokykloje klausimą. 

 17. Mokiniui, pusmečio eigoje su pateisinama priežastimi praleidus 50% dalyko 

pamokų, akademiniai koncertai, suderinus su atitinkamo skyriaus metodinės grupės pirmininku ir 

direktoriaus pavaduotoju ugdymui, nukeliami. Atskirais atvejais mokiniui, remiantis gydytojo ar 

gydytojų konsultacinės komisijos pažyma, leidžiama akademiniuose koncertuose nedalyvauti. 
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 18. Mokytojui, akademinių koncertų metu susirgus, mokinys atsiskaito per 2 savaites 

nuo mokytojo atvykimo į darbą dienos. Atsiskaitymo laikas derinamas su metodinės grupės 

pirmininku. 

 19. Dalykų mokytojai pusmečio (metų) pabaigoje mokiniams išvestus pažymius surašo į 

Pažangumo knygą.  

 

     

 

VI. VERTINIMO DALYVIAI IR JŲ VAIDMUO 

 

 20. Mokiniai kartu su mokytoju aptaria mokymosi pasiekimus, užduotis bei vertinimo 

kriterijus, nagrinėja vertinimo informaciją. Mokytojo padedami, mokosi vertinti ir įsivertinti savo 

pasiekimus ir pažangą. 

21. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) įtraukiami į mokyklos bendruomenės veiklą. 

Specialybės mokytojas mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikia informaciją apie vaiko 

mokymąsi, pažangą ir pasiekimus, mokymosi spragas ir reikiamą pagalbą. Jiems teikiama 

informacija apie vertinimo kriterijus, procedūras ir tvarką. 

22. Mokytojai: 

22.1. pagal pasirinktą būdą planuoja ir atlieka mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą 

ugdymo procese; 

22.2. apibendrina ir įvertina mokinio pasiekimus; 

22.3. mokykloje nustatyta tvarka fiksuoja vertinimo informaciją; 

22.4. remdamiesi vertinimo informacija, analizuoja ir koreguoja mokinių mokymą ir 

mokymąsi; 

22.5. rūpinasi, kad mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, būtų laiku suteikiama 

reikiama pagalba; 

22.6. derina tarp savęs mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo metodikas. 

23. Mokykla: 

23.1. nustato bendrą mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos rinkimo, 

fiksavimo ir panaudojimo tvarką; 

23.2. užtikrina vertinimo metodikų dermę pereinant iš klasės į klasę. Koordinuoja 

atsiskaitymų, kontrolinių užduočių apimtis ir dažnumą; 

23.3. organizuoja mokinių pasiekimų aptarimus su tėvais, teikia pagalbą mokymosi 

problemų turintiems mokiniams; 

23.4. vertina mokyklos ir mokytojo darbo kokybę, remdamasi mokinių pasiekimais ir 

atsižvelgdama į vaikų ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) socialinę padėtį, sociokultūrinę aplinką. 

 

 

VII. INFORMACIJOS APIE MOKINIŲ MOKYMOSI PAŽANGĄ 

IR PASIEKIMUS FIKSAVIMAS 

 

24. Vertinimo informacija renkama neformaliai (stebint, analizuojant, komentuojant, 

aptariant mokinių mokymąsi, skatinant įsivertinimą ir kitais mokytojo pasirinktais būdais) ir 

formaliai (analizuojant atsiskaitymų, namų užduočių, kontrolinių darbų, testų rezultatus, stebėjimų 

medžiagą ir kt.). 

25. Mokykloje naudojamos šios informacijos apie mokinių mokymosi pažangą ir 

pasiekimus fiksavimo priemonės: Pažangumo knyga, neformaliojo vaikų švietimo mokytojo darbo 

su grupe ir individualaus darbo dienynai, mokinių pažymių knygelės (1-7 klasėse), konkursų, 

festivalių, koncertų ir kitų renginių rezultatai. 
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VIII. TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMAS 
 

26. Tėvai apie mokykloje taikomus mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo kriterijus, 

mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarką, atsiskaitymų tvarką, mokymosi pasiekimus 

informuojami tėvų susirinkimų, individualių pokalbių metu, skambinant, rašant laiškus, komentarus 

pažymių knygelėse. 

27. Apie mokymosi pasiekimus tėvai informuojami reguliariai: 

27.1. grupinių užsiėmimų ir specialybės mokytojai reguliariai surašo įvertinimus į 

mokinių pažymių knygeles; 

27.2. mokyklos administracija, skyrių metodinės grupės pirmininkai, specialybės 

mokytojai esant poreikiui organizuoja mokinių tėvų susirinkimus. 

 

 

IX. MOKINIŲ SKATINIMAS 
 

28. Mokiniai už puikų ir labai gerą mokymąsi, už pasiekimus konkursuose, už aktyvią 

koncertinę veiklą gali būti skatinami: 

28.1. pusmečio, metų pabaigoje direktoriaus įsakymu reiškiant padėką, įteikiant 

mokyklos padėkos raštus; 

28.2. metų eigoje skelbiant informaciją apie mokinių pasiekimus mokyklos interneto 

tinklalapyje, stenduose, žiniasklaidoje. 

 

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

29. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas galioja nuo jo 

patvirtinimo datos. 

 

 

____________________________________________ 

 


