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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO JAUNIMO CENTRO MOKINIŲ PAŽANGOS IR 

PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Viešosios įstaigos Rokiškio jaunimo centro mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo 

tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą, vertinimo tikslus ir uždavinius, 

vertinimo proceso dalyvius ir jų vaidmenį vertinime. 

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, 

Rekomendacijomis dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir 

įgyvendinimo.  

3. Vertinimas grindžiamas šiuolaikine mokymosi samprata, amžiaus tarpsnių 

psichologiniais ypatumais, individualiais ugdymo(-si) poreikiais ir tikslais. Vertinama individualios 

mokinio žinios ir supratimas, bendrieji ir dalyko gebėjimai, pažanga.  

4. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas yra VšĮ Rokiškio jaunimo centro (toliau – 

Jaunimo centras) neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

turinio dalis ir dera su keliamais ugdymo tikslais ir ugdymo proceso organizavimu. 

 

II SKYRIUS 

VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

5. Vertinimo tikslas: 
5.1. Siekti mokinių mokymosi motyvacijos ir pažangos, padedant mokiniui ugdytis 

mokėjimo mokėtis kompetenciją. 
6. Vertinimo uždaviniai: 
6.1. Padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti 

savo pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus. 
6.2. Padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, diferencijuoti ir 

individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus. 
6.3. Suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi. 

 

III SKYRIUS 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

7. Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami neformaliojo vaikų švietimo, pradinio ir 

pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų ugdymo procese. 

8. Pasiekimų ir pažangos vertinimas yra grindžiamas individualios pažangos vertinimo 

principu, lyginami mokinio pažanga ir pasiekimai su ankstesniaisiais. 

9. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą gali būti taikomi tokie vertinimo būdai: 

formuojamasis, diagnostinis, apibendrinamasis arba kaupiamasis vertinimas. 

10. Formuojamasis vertinimas atliekamas žodžiu, komentaru nuolat, bendradarbiaujant 

mokiniui ir mokytojui, nesiejamas su pažymiu, siekiama pastiprinti daromą pažangą, numatyti 

perspektyvą, skatinti mokinį analizuoti savo pasiekimus, pažangą bei kelti ugdymosi motyvaciją. 

11. Diagnostinis vertinimas taikomas pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo programoje, siekiant išsiaiškinti mokinio ugdymosi pasiekimus, pažangą ir numatyti 

tolesnio ugdymosi galimybes. 
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12. Apibendrinamasis vertinimas taikomas baigus neformaliojo vaikų švietimo programą 

ar pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą. 

13. Kaupiamasis vertinimas taikomas kai orientuojantis į neformaliojo vaikų švietimo ar 

dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoje numatytą tikslą ir uždavinius, 

apibendrinamas mokinio pasirengimas ugdomajai veiklai, aktyvumas, reflektavimas, 

savarankiškumas, dalyvavimas renginiuose, projektuose ir pan. 

14. Mokytojai atsižvelgdami į neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programas, veiklos specifiką pasirenka vertinimo būdą(-us). 

15. Pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoje taikomos įgytų 

gebėjimų patikrinimo formos – peržiūra, paroda, baigiamasis darbas. 

16. Pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos mokinių 

pasiekimai vertinami 10 balų sistema peržiūros metu pusmečio pabaigoje.  

17. Mokinių darbų peržiūros organizuojamos du kartus per mokslo metus: I pusmetį – 

sausio mėnesį, II pusmetį – gegužės mėnesį. Reikalavimus pažymiui suformuluoja kiekvieno 

dėstomo dalyko mokytojas. 

18. Mokiniams neatvykus į peržiūras dėl svarbių priežasčių (liga, išvykimas) I ar II 

pusmetyje pažymys nevedamas. Už šį laikotarpį mokinys privalo atsiskaityti. 

19. Mokinių pasiekimai, dalyvavimas renginiuose, konkursuose, projektuose, 

lankomumas fiksuojami neformaliojo švietimo dienynuose. 

20. Mokinių motyvacija skatinama pozityviu grįžtamuoju ryšiu, mokytojo žodiniu 

pagyrimu. 

21. Jaunimo centro mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimas: 

19.1. mokiniams, baigusiems dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, 

išduodami Lietuvos Respublikos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka; 

19.2. mokiniams, baigusiems pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir 

neformaliojo vaikų švietimo programas, gali būti išduodamas Jaunimo centro nustatyto pavyzdžio 

pažymėjimas. 

22. Ugdymo proceso vertinimas ir koregavimas vykdomas vadovaujantis vertinimo 

informacija. Mokytojai ir Jaunimo centro vadovai priima sprendimus dėl ugdymo turinio, mokymo 

metodų, mokymosi užduočių panaudojimo veiksmingumo ir ugdymo tikslų realumo. 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PROCESO DALYVIAI IR JŲ VAIDMUO VERTINIME 

 

23. Mokiniai kartu su mokytoju aptaria numatomus mokymosi pasiekimus, užduotis bei 

vertinimo kriterijus, nagrinėja vertinimo informaciją. Mokytojo padedami, jie mokosi vertinti ir 

įsivertinti savo pasiekimus ir pažangą. Atsižvelgdami į savo mokymosi sėkmę, planuoja tolesnį 

mokymąsi, kelia sau ateities tikslus. 

24. Tėvai (globėjai, rūpintojai) bet kada gali kreiptis į neformaliojo vaikų švietimo 

programos mokytoją, Jaunimo centro direktoriaus pavaduotoją ugdymui konsultuotis ir gauti 

išsamią informaciją bei rekomendacijas dėl vaiko mokymosi. 

25. Mokytojai pagal pasirinktą vertinimo būdą, mokinio ar mokinių grupės pasiekimus, 

interesus, poreikius planuoja ir atlieka pažangos bei pasiekimų vertinimą ugdymo procese. 

Mokytojas parenka veiksmingas užduotis, naudoja įvairius mokymo(si) metodus ir strategijas, kad 

mokinys patirtų sėkmę. Remdamiesi vertinimo informacija, analizuoja ir koreguoja mokinių 

mokymą(-si). Apibendrina ir įvertina mokinio pasiekimus, pažangą. Informuoja mokinius, jų tėvus 

apie mokinių mokymąsi, pasiekimus, pažangą. Rūpinasi, kad mokiniams, turintiems mokymosi 

sunkumų, būtų laiku suteikiama reikiama pagalba. 

26. Jaunimo centras užtikrina pažangos ir pasiekimų vertinimo būdų ir formų dermę, 

priima sprendimus dėl vertinimo būdų ir laiko, nustato bendrą mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarkos aprašą.  
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V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

27. Tvarkos aprašas galioja su ugdymo procesu susijusiems Jaunimo centro 

bendruomenės nariams. 

28. Tvarkos aprašas gali būti keičiamas ir papildomas Jaunimo centro bendruomenės 

narių bei administracijos iniciatyva. 

 

_____________________ 

 

PRITARTA 

VšĮ Rokiškio jaunimo centro tarybos  

2018 m. gruodžio 10 d. 

posėdžio protokoliniu nutarimu 

(protokolas Nr. 4) 


