
Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų  

ugdymo plano 

Priedas Nr. 4 

 

MOKINIŲ IR JŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO 

 APIE MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMUS TVARKA  
 

 

MOKINIŲ INFORMAVIMAS  
 

1. Ugdymo procese naudojamas formuojamasis vertinimas ir diagnostinis vertinimas.  

2. Formuojamasis vertinimas nesiejamas su pažymiu, jo tikslas yra ne kontroliuoti, o  padėti 

mokiniui mokytis: 

 2.1. mokytojas ugdymo proceso metu nuolat teikia informaciją mokiniams apie jų mokymosi 

pažangą, spragas, aiškina, pataria, pozityviai komentuoja mokinio veiklą; 

2.2. formuojamasis vertinimas vykdomas pamokų, pertraukų, konsultacijų ar kitu nepamokiniu 

laiku; 

2.3. dažniausiai formuojamojo pobūdžio informaciją mokytojas mokiniams teikia žodžiu, bet 

gali teikti ir raštu, rašydamas komentarus mokinių sąsiuviniuose, elektroniniame dienyne ar kitu su 

mokiniais aptartu būdu; 

2.4. formuojamojo vertinimo rezultatai viešai neskelbiami. 

3. Diagnostinis vertinimas siejamas su pažymiu, jo tikslas yra išsiaiškinti, ar pasiekti 

mokymosi uždaviniai ir numatyti tolesnius mokymo(si) žingsnius: 

3.1. diagnostinis vertinimas remiasi kontrolinių darbų, testų, laboratorinių darbų ir kt. užduočių 

rezultatais; 

3.2. diagnostinis vertinimas yra planuojamas, vykdomas sistemingai; 

3.3. mokinių kontrolinius ir kitus darbus mokytojas ištaiso ir grąžina mokiniams ne vėliau kaip 

per dešimt kalendorinių dienų; 

3.4. diagnostinio vertinimo rezultatai I-IV kl. mokiniams įrašomi į elektroninį dienyną. 

4. Du kartus per mokslo metus suvedami signalinių pusmečių rezultatai. Jų tikslas – suteikti 

apibendrintą informaciją mokiniams ir jų tėvams apie tam tikro laikotarpio mokymo(si) pasiekimus, 

atkreipti dėmesį į spragas, numatyti pagalbos mokiniui būdus. Signalinio pusmečio rezultatai 

išreiškiami pažymiais - už neatsiskaitytus darbus įrašomi vienetai ir kiekvieno dalyko mokytojo 

komentarai elektroniniame dienyne.  

5. Pusmečių ir metiniai įvertinimai paskelbiami mokiniams ne vėliau kaip paskutiniąją 

pusmečio pamoką ir įrašomi į elektroninį dienyną. 



6. Jei mokinys turi neigiamų metinių įvertinimų, jam skiriami papildomi vasaros darbai. Apie 

jų skyrimą mokinys informuojamas pasirašytinai. Mokiniui įteikiama papildomų darbų programa, 

už kurią jis atsiskaito rugpjūčio mėnesio pabaigoje pagal paskelbtą atsiskaitymo grafiką. 

7. Apie papildomų darbų rezultatus mokytojas mokinį informuoja elektroniniame dienyne ne 

vėliau kaip kitą dieną po atsiskaitymo. 

8. Individualūs pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, brandos egzaminų rezultatai viešai 

neskelbiami. Rezultatus mokiniai sužino per  elektroninį dienyną. 

9. Gimnazijos stenduose, interneto svetainėje gali būti skelbiami apibendrinti klasių, visos 

gimnazijos mokinių mokymosi pasiekimai. 
 

 

MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMAS 
 

 

10. Apie mokinių pamokų lankomumą, ugdymo(si) pasiekimus mokinių tėvai (globėjai, 

rūpintojai) informuojami reguliariai, pildant elektroninį dienyną, kalbantis su mokytojais, 

gimnazijos administracija, kitais specialistais. 

11. Apie mokinius, turinčius neigiamų pusmečio ar signalinio pusmečio įvertinimų, klasės 

auklėtojas/kuratorius individualiai praneša tėvams, tėvai ir mokinys gali būti kviečiami į gimnazijos 

direkcinius pasitarimus, Vaiko gerovės komisijos posėdžius aptarti nesėkmių priežastis, numatyti 

pagalbos būdus. 

12. Informacija apie ugdymo(si) sąlygas, mokinių mokymo(si) pasiekimus, pamokų 

lankomumą teikiama mokinių tėvų susirinkimų metu: 

12.1. rugsėjo mėnesį organizuojami informaciniai – organizaciniai tėvų susirinkimai; 

        12.2. suvedus signalinių pusmečių rezultatus kviečiami prevenciniai – informaciniai mokytojų 

ir mokinių tėvų susitikimai. Juose gali dalyvauti ir mokiniai; 

 12.3. II klasės mokinių tėvams organizuojami papildomi informaciniai susirinkimai vidurinio 

ugdymo programos įgyvendinimo, ugdymo karjerai klausimais; IV klasės mokinių tėvams – 

brandos egzaminų organizavimo klausimais; 

 12.4. klasių auklėtojai gali rengti ir daugiau susirinkimų, jei yra poreikis; 

 12.5. tėvai į susirinkimus kviečiami skelbiant informaciją gimnazijos interneto svetainėje, 

elektroniniame dienyne, išdalijant gimnazijos parengtus kvietimus mokiniams pasirašytinai. Klasės 

auklėtojas gali informuoti tėvus elektroniniu laišku ar kitu su tėvais aptartu būdu; 

 12.6. tėvų susirinkimų datos: 

Susirinkimai  2017-2018 m. m. 2018-2019 m. m. 

Informaciniai – organizaciniai  2017-09-21 2018-09-20 

Prevenciniai – informaciniai 

2017-10-26 2018-10-25 

2017-12-07 2018-12-06 

2018-04-26 2019-04-18 



       

       13. Bendradarbiavimas ir informavimas dėl papildomų darbų: 

 13.1. su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) dalyko mokytojas tariasi dėl papildomų darbų 

skyrimo, jei mokinys turi neigiamą dalyko metinį įvertinimą; 

13.2. birželio mėnesį klasės auklėtojas informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie 

kėlimą į aukštesnę klasę ar papildomų darbų skyrimą elektroniniame dienyne; 

13.3. jei mokinys po papildomų darbų gauna teigiamus visų dalykų įvertinimus, klasės 

auklėtojas informuoja jo tėvus (globėjus, rūpintojus) elektroniniame dienyne; 

13.4. jei po papildomų darbų mokinys turi neigiamų įvertinimų, klasės auklėtojas iki numatyto 

mokytojų tarybos posėdžio gauna nustatytos formos tėvų prašymą dėl palikimo kartoti kursą ar kelti 

į aukštesnę klasę su neigiamu įvertinimu (galioja tik I ir III klasių mokiniams; II klasės mokiniai, 

turintys neigiamų įvertinimų  po papildomų darbų, į aukštesnę klasę nekeliami; IV klasės mokiniai 

kartoti kurso nepaliekami); 

13.5. sprendimą dėl mokinio kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo kartoti kursą po papildomų 

darbų priima gimnazijos direktorius, atsižvelgęs į mokytojų tarybos siūlymą; klasės auklėtojas su 

direktoriaus įsakymu supažindina mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) elektroniniame dienyne.  

 14. Mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) nuolat individualiai konsultuoja bei informuoja 

gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, psichologas, socialinis pedagogas, klasių auklėtojai, 

kuratoriai, dalykų mokytojai; jie teikia informaciją tėvų kreipimusi arba savo iniciatyva. 

 15. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, vertinimo klausimai aptariami su mokytoju, 

klasės auklėtoju, direktoriaus pavaduotojais ugdymui, psichologu, socialiniu pedagogu. Neradus 

sprendimo kreipiamasi į gimnazijos direktorių. 

 16. Apibendrinta informacija apie gimnazijos mokinių pasiekimus, lankomumą, mokymosi 

sėkmingumą skelbiama gimnazijos interneto svetainėje.  

 17. Pageidavimus, pasiūlymus dėl informavimo apie mokinių ugdymo (si) sąlygas mokinių 

tėvai gali pareikšti klasių auklėtojams, pavaduotojams ugdymui, gimnazijos direktoriui. 
 

 

 

MOKINIŲ, JŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) PRAŠYMŲ DĖL PASIEKIMŲ 

ĮVERTINIMO PERŽIŪRĖJIMO NAGRINĖJIMO TVARKA 
 

 

 18. Mokinių ar jų tėvų (globėjų, rūpintojų) žodiniai prašymai dėl pasiekimų įvertinimo 

peržiūrėjimo pirmiausiai aptariami su dalyko mokytoju, direktoriaus pavaduotoju ugdymui. 

 19. Raštu pateiktus prašymus nagrinėja gimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija iš 

gimnazijos administracijos, mokytojų ir mokinių atstovų. 

 20. Prašymai registruojami gimnazijos raštinėje. 

 21. Komisijos išvados pateikiamos raštu ir perduodamas į gimnazijos raštinę. 



 22. Raštu pateikti prašymai išnagrinėjami ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų. 

 23. Vadovaudamasis komisijos pateiktomis išvadomis, gimnazijos direktorius parengia 

atsakymą pareiškėjui. 

 24. Atsakymas pareiškėjui išsiunčiamas paštu/elektroniniu paštu arba perduodamas asmeniškai 

gimnazijos raštinėje pasirašytinai.  

  



I, III kl.   
 

________________________________________________________________________________________________ 

 (mokinio vardas, pavardė)                      (klasė) 

 

(bent vieno iš mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė) 

 

 

Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

direktoriui  

 

 

 

PRAŠYMAS 

______________ 

(data) 

Vilnius 

 

 

 

 1. Prašau mano __________________         ________________________________ 
                   (sūnų/dukrą)  (vaiko vardas, pavardė) 

 

 

________________________________________________________________________________ 

                   (kelti į aukštesnę klasę su neigiamu įvertinimu/palikti kartoti kursą) 

 

 2. (Pildoma, jei prašoma kelti su neigiamu įvertinimu) 

 2.1. Motyvai: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

2.2. Mokinio tolimesni planai: 

  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

    Parašai                         __________________________ 
                                                          (mokinys) 

 

                                        __________________________           ________________________ 

 Tėvai (globėjai/ rūpintojai)                            Tėvai (globėjai/ rūpintojai)  


