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KAUNO „VYTURIO“ GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS  

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS 

APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Kauno „Vyturio“ gimnazijos mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) skirtas apibrėžti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą Muzikos 

skyriuje. 

1. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl rekomendacijų dėl meninio formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo patvirtinimo“. 

2. Vertinimo tvarką grindžia Muzikos skyriaus ugdymo turinį reglamentuojantys 

dokumentai: gimnazijos įstatai, Muzikos skyriaus ugdymo planas, dalykų mokymo programos.  

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

nuostatos, vertinimas ugdymo procese ir baigus programą, vertinimo dalyvių vaidmuo, tėvų (globėjų, 

rūpintojų) informavimas ir kt. 

4. Vertinimas atviras ir skaidrus – mokiniai ir jų tėvai ( globėjai) informuojami apie 

vertinimo kriterijus ir procedūras. Vertinimas objektyvus ir veiksmingas, pritaikomas pagal vaikų 

poreikius ir galias, pasiekimus ir daromą pažangą. Jis yra informatyvus – taikomi šiuolaikiniai 

vertinimo informacijos tvarkymo ir pateikimo būdai: el. dienynas, mokinių pažymių knygelės. 

5. Apraše vartojamos šios sąvokos: 

Vertinimas – nuolatinis informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus 

kaupimo, interpretavimo ir apibendrinimo procesas. 

Įvertinimas – vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie mokinio 

pasiekimus ir padarytą pažangą. 

Įsivertinimas – paties mokinio daromi sprendimai apie daromą pažangą ir pasiekimus. 

Vertinimo informacija – įvairiais būdais surinkta informacija apie mokinio mokymosi 

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

Individualios pažangos (idiografinis) vertinimas – vertinimo principas, pagal kurį 

lyginant dabartinius mokinio pasiekimus su ankstesniais stebima ir vertinama daroma pažanga. 
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Diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti mokinio 

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

mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus. 

Formuojamasis vertinimas – nuolatinis vertinimas ugdomojo proceso metu, kuris 

padeda numatyti mokymosi perspektyvą, pastiprinti daromą pažangą, skatina mokinius mokytis 

analizuoti esamus pasiekimus ar mokymosi spragas, sudaro galimybę mokiniams ir mokytojams 

geranoriškai bendradarbiauti. 

Kaupiamasis vertinimas – tai sutartą laiką renkami taškai už įvairius darbus, kurie 

sumuojami, paverčiami pažymiu ir  pusmečio pabaigoje įrašomi į el. dienyną. 

Tarpinis atsiskaitymas – pusmečio programos dalies (pjesių, gamų, etiudų ir kt.) 

atlikimas, vertinamas pažymiu arba įskaita žodžiu apibendrinant padarytą pažangą arba trūkumus. 

Vertina mokinio mokytojas. 

Kontrolinis darbas – skiriamas baigiant didesnę temą, įgytų žinių patikrinimui. 

Kontrolinis koncertas – tai pirmo pusmečio atsiskaitymas arba viešas koncertas. 

Akademinis koncertas – muzikinių pasiekimų patikrinimas. Pažymiu vertina 

mokytojai. 

Perklausa – tai atlikėjo raiškos baigiančiųjų mokinių programos dalies arba pilnos 

programos atlikimas vertinamas pažymiais. Vertina atsakingas skyriaus mokytojas ir dalyko 

mokytojai. 

Egzaminas – mokinių muzikinių pasiekimų patikrinimas baigus pagrindinio ir 

išplėstinio muzikinio ugdymo programą. Vertina egzamino vertinimo komisija. Vertinama pažymiu. 

Namų darbai – tai sudėtinė mokymosi proceso dalis, svarbi mokinio, mokytojų ir tėvų 

(globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimo sritis. Namų darbai ugdo mokinio muzikinius, techninius 

įgūdžius, įtvirtina įgytas žinias, gebėjimus, šalina mokymosi spragas. 

Savarankiškas darbas – gali trukti 15 – 20 minutes, mokiniai gali naudotis mokytojo 

nurodytomis priemonėmis. Jo tikslas – sužinoti, kaip mokinys geba pritaikyti įgytas žinias 

individualiai atlikdamas praktines užduotis. 

Apklausa raštu ar žodžiu – tai greitas žinių patikrinimas. Užduotys konkrečios, 

trumpos, aiškios. Apklausos formos gali būti įvairios: klausimynas, diktantas, testas ar kt. Trukmė – 

ne ilgiau kaip 15 – 20 min.   

Projektinė veikla – tai laikina veikla, nukreipta į unikalaus tikslo pasiekimą, turinti 

savo pradžią ir pabaigą bei baigtinius išteklius. 

 

II SKYRIUS 

VERTINIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

6. Vertinimo tikslas – padėti mokiniui mokytis, apibendrinant mokymosi pasiekimus 
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ir pažangą. Nustatyti mokytojo ir mokinio sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus, teikti informaciją 

tėvams (globėjams)  apie mokinio mokymosi patirtį pasiekimus ir pažangą. 

7. Vertinimo uždaviniai: 

7.1. padėti mokiniui pažinti save, suprasti mokymosi stipriąsias ir silpnąsias puses, 

įsivertinti savo pasiekimų rezultatus; 

7.2. padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti spragas, 

diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus siekiant gerinti ugdymo 

kokybę; 

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

stiprinant bendradarbiavimo ryšius tarp vaiko, tėvo (globėjo) ir mokytojo; 

7.4. suteikti mokinio poreikius atliepiančią pagalbą, nustatyti mokinio sėkmę taikant 

vertinimo sistemos procesą darbo kokybei gerinti. 

 

III SKYRIUS 

VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

 

8. Vertinimas grindžiamas šiuolaikine mokymosi samprata, amžiaus tarpsnių 

psichologiniais ypatumais, individualiais mokinio poreikiais, atitinkančiais ugdymo(si) tikslus.  

9. Vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios ir 

supratimas, bendrieji ir dalyko gebėjimai, vertybinės nuostatos ir elgesys.  

10. Vertinimas skirtas padėti mokytis – mokinys laiku gauna grįžtamąją informaciją 

apie savo mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, jis mokosi vertinti ir įsivertinti.  

11. Vertinama individuali mokinio pažanga (ideografinis vertinimas) – mokinio 

dabartiniai pasiekimai lyginami su ankstesniaisiais. Vengiama lyginti mokinių pasiekimus 

tarpusavyje.  

12. Vertinimas pozityvus ir konstruktyvus – vertinama tai, ką mokinys jau išmoko, 

nurodomos spragos apibendrinant ir parenkant tikslingus būdus  siekiant kokybiškesnio atlikimo. 

13. Vertinimas atviras ir skaidrus – su mokiniais tariamasi dėl vertinimo kriterijų ir 

procedūrų, vengiama pernelyg didelio vertinimo formalizavimo.  

14. Vertinimas objektyvus ir veiksmingas. Vertinimas pritaikomas pagal mokinių 

poreikius ir galias, pasiekimus ir daromą pažangą, informatyvus ir veiksmingas gerinant ugdymo 

kokybę.  

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO DALYVIAI IR JŲ VAIDMUO 

 

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

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

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

Dalyko 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. 

17. Mokytojai kuria moksleivių pažangos bei pasiekimų vertinimo sistemą ir su ja 

supažindina mokinius. Planuoja ir atlieka pažangos ir pasiekimų vertinimą. Analizuoja mokinio 

galimybes  ir koreguoja ugdymo turinį. Teikia informaciją mokiniams ir jų tėvams (globėjams) apie 

pažangą ir pasiekimus.  

18. Mokykla organizuoja mokinių pasiekimų aptarimą su tėvais (2-3 kartus per metus 

klasių koncertų metu), teikia pagalbą mokymosi problemų turintiems mokiniams. Koordinuoja 

mokymo(si) krūvius, kontrolinių ir akademinių koncertų programų užduočių apimtis ir dažnumą. 

Vertina mokyklos ir mokytojo darbo kokybę, remdamasi mokinių pasiekimais ir atsižvelgdama į 

vaikų ir jų tėvų (globėjų) socialinę padėtį ir sociokultūrinę aplinką. 

 

V SKYRIUS 

INFORMAVIMAS APIE VERTINIMĄ 

 

19. Kiekvienas mokytojas mokslo metų pradžioje informuoja mokinius apie savo 

dalyko vertinimo sistemą bei vertinimo kriterijus.  

20. Kartą per metus bendruomenės susirinkime pateikiama informacija  apie mokykloje 

veikiančią vertinimo sistemą.  

21. Pamokos ar atsiskaitomojo darbo pradžioje individualių mokytojas informuoja 

mokinius apie pamokos eigą. 

22. Mokytojas pildo el. dienyną, kuriame fiksuoja mokinio pamokų įvertinimus, 

praleistas pamokas ir kitą tuo metu aktualią informaciją. 

23. Kartą per pusmetį mokiniai ir mokytojai atlieka mokinio mokymosi pažangos 

savianalizę bei analizę.  

24. Pasibaigus pusmečiui mokytojai sudaro ugdymo suvestines, kurias pateikia 

direktoriaus pavaduotojai ugdymui.  

25. Apie Muzikos skyriaus mokytojų metodinės grupės nutarimus ir direktoriaus 

įsakymus, susijusius su vertinimu, mokytojas mokinius ir jo tėvus (globėjus) informuoja per tris darbo 

dienas žodžiu arba raštu. 

VI SKYRIUS 

TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMAS 

 

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

pasiekimus informuojami tėvų susirinkimuose, individualių pokalbių metu, rašant el. laiškus bei 

komentarus pažymių knygelėse.  

27. Apie mokymosi pasiekimus tėvai informuojami reguliariai. Grupinių užsiėmimų ir 

dalykų mokytojai fiksuoja įvertinimus mokinių pažymių knygelėse ir el. dienynuose.  

28. Mokyklos administracija, Muzikos skyriaus metodinės grupės atsakingi mokytojai 

esant poreikiui organizuoja mokinių tėvų susirinkimus.  

29. Mokytojai organizuoja tėvų susirinkimus ne rečiau kaip 2 kartus per metus, 

kuriuose tėvai supažindinami su mokinių pažanga, pasiekimais, lankomumu. 

30. Skyrių ir klasių koncertų–susirinkimų metu tėvai turi galimybę susitikti su 

administracija, konsultuotis su jų vaikus mokančiais mokytojais.  

 

VII SKYRIUS 

VERTINIMAS IR VERTINIMO KRITERIJAI 

 

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

pasiekimus ir daromą pažangą. 

31.1. Atlikėjo raiškos dalykų vertinimo kriterijai: 

31.1.1. 1 klasės mokiniai vertinami įskaita; 

31.1.2. 2–12 klasių mokiniai vertinami 10 balų sistema; 

31.1.3. Nepatenkinamas įvertinimas – 1-3 balai, patenkinamas įvertinimas nuo 4 iki 10 

balų: 

31.1.3.1. 10 (puikiai) – kai užduotis, kūrinys atliktas be klaidų ir trūkumų; 

31.1.3.2. 9 (labai gerai) – kai užduotis, atsakinėjimas, kūrinys iš esmės atliktas labai 

gerai, tačiau yra neesminiai netikslumai ar suklydimai;  

31.1.3.3. 8 (gerai) – kai užduotis, atsakinėjimas, kūrinys atliktas gerai, tačiau yra 

keletas klaidų ar suklydimų; 

31.1.3.4. 7 (pakankamai gerai) – kai atliktoje užduotyje, kūrinyje yra keletas klaidų ar 

suklydimų, tad kūrinys neatliekamas gerai; 

31.1.3.5. 6 (patenkinamai) – kai padarytos klaidos ar suklydimai leidžia suprasti 

užduoties, kūrinio reikšmę;  

31.1.3.6. 5 (silpnai) – kai mokinys teisingai atliko pusę gautos užduoties;  

31.1.3.7. 4 (labai silpnai) – kai mokinys pusėje atliktos užduoties padarė klaidų;  

31.1.3.8. 3 (blogai) – kai nėra nei vieno teisingo atsakymo ar teisingos minties, o yra 

tik bandymai atlikti užduotį;  

31.1.3.9. 2 (labai blogai) – kai nesuprantama, ką mokinys bandė užduotyje atlikti;  
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31.1.3.10. 1 (nieko neatliko) – kai mokinys atsisako ar nebando atlikti užduoties 

neturėdamas pateisinančios priežasties. 

31.2. Solfedžio mokomųjų dalykų pamokose ir egzaminuose vertinami pagal keturių 

svarbiausių gebėjimų (žinių) įsisavinimą. Vertinamosios užduotys klasifikuojamos taip:  

31.2.1. Intonavimo užduotys aprėpia muzikos pavyzdžių intonavimą solfedžiuojant. 

Intonavimo užduotims taip pat priskiriamas gamų, jų laipsnių, intervalų ir akordų dainavimas: 

31.2.1.1. 10 (puikiai) – visiškai tikslus, švarus visų garsų intonavimas ir 

nepriekaištingas muzikos pavyzdžių metroritminis atlikimas;  

31.2.1.2. 9 (labai gerai) – pavieniai nevisiškai tiksliai intonuojami garsai ir (ar) 

nepakankamai tikslus muzikos pavyzdžių cezūrų atlikimas (neapgalvotas kvėpavimas);  

31.2.1.3. 8 (gerai) – keli netiksliai intonuoti garsai ir (ar) pavieniai metroritminiai 

netikslumai;  

31.2.1.4. 7 (pakankamai gerai) – nepakankamai švarus didesnės garsų grupės 

intonavimas, pavienės aiškios intonavimo klaidos. Metroritminio atlikimo visumai trūksta tikslumo; 

31.2.1.5. 6 (patenkinamai) – didžioji garsų dalis intonuojama nepakankamai švariai 

arba padaromos kelios aiškios intonavimo klaidos bei painiojami garsų pavadinimai. Metroritminiu 

aspektu pastebimos klaidos ir pavieniai stabtelėjimai;  

31.2.1.6. 5 (pakankamai patenkinamai) – beveik visi garsai intonuojami nepakankamai 

tiksliai arba padaroma nemažai aiškių intonavimo bei garsų pavadinimų klaidų. Metroritminiu 

aspektu daug klaidų, trukdančių suvokti pavyzdžio metrą;  

31.2.1.7. 4 (silpnai) – daug aiškių intonavimo klaidų. Daug ritminių klaidų ir 

stabtelėjimų;  

31.2.1.8. 3 (blogai) – beveik visi garsai intonuojami klaidingai;  

31.2.1.9. 2 (labai blogai) – užduotis neatliekama iki pabaigos; 

31.2.1.10. 1 (nieko neatliko) neturėdamas pateisinančios priežasties. 

31.2.2. Melodinio diktanto (vienbalsio, 8 taktų) vertinimo principas toks – ,,3“ 

įvertinama tada, kai klaidingai užrašoma daugiau negu pusė diktantą sudarančių garsų, nes neteisingai 

nustatyta melodijos kryptis ir judėjimas. Pateikiamas orientacinis vertinimas, kai diktantas sudarytas 

iš 26–27 garsų (esant kitokiam diktanto garsų kiekiui, vertintojas turi lanksčiai pritaikyti kitą 

kiekvieną balą atitinkančių klaidų lentelę):  

31.2.2.1. 10 (puikiai) – ne daugiau kaip 1 klaida;  

31.2.2.2. 9 (labai gerai) – 2-3 klaidos;  

31.2.2.3. 8 (gerai) – 4-5 klaidos;  

31.2.2.4. 7 (pakankamai gerai) – 6-7 klaidos; 

31.2.2.5. 6 (patenkinamai) – 8-9 klaidos;  

31.2.2.6. 5 (pakankamai patenkinamai) – 10-11 klaidų; 
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31.2.2.7. 4 (silpnai) – 12-13 klaidų;  

31.2.2.8. 3 (blogai) – 14 – 16 klaidų;  

31.2.2.9. 2 (labai blogai) – 17 ir daugiau klaidų; 

31.2.2.10. 1 (nieko neatliko) – kai mokinys atsisako ar nebando atlikti užduoties 

neturėdamas pateisinančios priežasties. 

31.2.2.11. Jei mokinys išgirdo melodiją sudarančius intervalus ir kryptį, tačiau pradėjo 

ne nuo to garso, skaičiuojama viena klaida. 

31.2.3. Klausos analizės ir teorinių žinių vertinimui rekomenduojama taikyti testus. 

Klausos analizei grojama 10 intervalų ir akordų, kuriuos mokinys turi nustatyti bei užrašyti. 

31.2.4. Teorinių žinių teste pateikiama 10 užduočių su 3–4 pateikiamais galimais 

atsakymo variantais. Vertinimo balas tiksliai atitinka teisingų atsakymų skaičių. 

31.3. Muzikos istorijos pamokose vertinamas mokinių atsakinėjimas žodžiu, raštu, 

atliktos muzikos klausymo užduotys ir testai:  

31.3.1. 10 (puikiai) – užduotis atlikta tiksliai, be klaidų;  

31.3.2. 9 (labai gerai) – yra neesminių netikslumų;  

31.3.3. 8 (gerai) – kai užduotis visiškai atlikta, tačiau yra kelios klaidos;  

31.3.4. 7 (pakankamai gerai) – pakankamai gerai, kai atliktoje užduotyje yra keletas 

netikslumų;  

31.3.5. 6 (patenkinamai) – kai padarytos klaidos leidžia suprasti užduoties rezultatą;  

31.3.6. 5 (pakankamai patenkinamai) – kai mokinys teisingai atliko 50 proc. gautos 

užduoties;  

31.3.7. 4 (silpnai) – mokinys atliko tik 50 proc. užduoties, tačiau padarė neesminių 

klaidų; 

31.3.8. 3 (blogai) – kai mokinys, atlikdamas užduotį, pateikia tik vieną teisingą 

atsakymą ar teisingą mintį;  

31.3.9. 2 (labai blogai) – kai mokinys, atlikdamas užduotį, nepateikia nė vieno teisingo 

atsakymo ar teisingos minties;  

31.3.10. 1 (neatlikta užduotis) – neatliko ir nemėgino atlikti užduoties neturėdamas 

pateisinančios priežasties.  

 

VIII SKYRIUS 

VERTINIMAS UGDYMO PROCESE 

 

32. Ugdymo procese vertinant mokinių pažangą, žinias, įgūdžius, dalykinius bei 

bendruosius gebėjimus, naudojamas formalus ir neformalus vertinimas. 
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33. Neformalusis vertinimas vyksta nuolat, stebint, susidarant nuomonę, kalbantis, 

matant mokinių reakciją. Įvertinimas neužrašomas arba fiksuojamas mokytojo pasirinkta forma. 

Neformaliojo vertinimo formos: apibendrinimas, pastabos, rekomendacijos, komentarai (žodžiu, 

raštu) ir kt. 

34. Ugdymo procese mokiniai gali gauti kaupiamuosius bei skatinamuosius 

įvertinimus. Mokytojas prieš tai turi supažindinti mokinius su kaupiamojo, skatinamojo vertinimo 

sistema, jei jis tokią naudoja savo dalyko vertinime. 

35. Formalusis vertinimas yra taikomas vertinant žinias, įgūdžius, dalykinius bei 

bendruosius gebėjimus, nustatant mokinio pažangą. Vertinamos užduotys (atsiskaitymai, 

savarankiški darbai, namų darbai, perklausos, egzaminai, kontroliniai, rašto darbai, projektiniai 

darbai ir pan.), joms atlikti skiriamas konkretus laikas. Mokinių atliktos užduotys įvertinamos 

nustatytais vertinimo kriterijais. Įvertinimas įrašomas el. dienyne ir pažymių knygelėje. 

36. Mokslo metai skirstomi pusmečiais. Pusmečio pažymys vedamas ne vėliau kaip 

paskutinę pusmečio dieną iš ugdymo proceso metu el. dienyne įrašytų pažymių, kurie rašomi už 

atsiskaitytus kūrinius bei kontrolinius darbus, pridedant pusmečio kaupiamojo vertinimo vieną 

pažymį. Metinis pažymys vedamas iš I ir II pusmečio pažymių vidurkio apvalinant mokinio naudai. 

Pusmečio pažymys negali skirtis daugiau kaip vienu balu nuo kontrolinio, akademinio koncerto 

pažymio. 

37. Mokiniui, neatestuotam vieną pusmetį, negali būti vedamas metinis pažymys. 

Metinis pažymys išvedamas likvidavus įsiskolinimus iki nurodyto termino, kurį nustato atsakingas 

dalyko mokytojas. 

38. Vedant atlikėjo raiškos galutinį dalyko baigiamąjį pažymį, skaičiuojamas 

aritmetinis vidurkis iš metinio ir egzamino pažymio. 

39. Pirmų klasių mokinių žinios vertinamos įskaitomis. 

40. 2–8 ir 9–12 klasių mokinių žinios, gebėjimai ir įgūdžiai vertinami dešimties balų 

sistema, remiantis vertinimo kriterijais. 

41. Mokinių darbus, pasirodymą akademinio koncerto metu aptaria ir vertina vertinimo 

komisija, sudaryta iš dalyko mokytojų. 

42. Mokiniui praleidus 2 pamokas iš eilės, mokytojas išsiaiškina mokinio neatvykimo 

priežastį. Be pateisinamos priežasties praleidus daugiau nei 4 pamokas, mokytojas privalo informuoti 

mokyklos direktoriaus pavaduotoją ugdymui. Mokyklos administracija, informavusi mokinio tėvus 

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

43. Mokiniui, dėl ligos nedalyvavusiam akademiniame koncerte, atsiskaitymas gali 

būti atidėtas. Atsiskaitymo data ir laikas derinamas su atitinkamo skyriaus atsakingu mokytoju bei 

direktoriaus pavaduotoju ugdymui. Atskirais atvejais mokinį, sirgusį akademinio koncerto metu, 
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tačiau pusmečio eigoje turintį teigiamus įvertinimus, mokyklos administracija turi teisę atleisti nuo 

akademinio koncerto. 

44. Akademinių koncertų metu susirgus mokytojui mokinys atsiskaito per 2 savaites 

nuo mokytojo atvykimo į darbą dienos. Atsiskaitymo laikas derinamas su skyriaus atsakingu 

mokytoju. 

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

ugdymo įstaigų, suderinus su atitinkamo skyriaus atsakingu mokytoju bei direktoriaus pavaduotoju 

ugdymui, tą pusmetį gali būti atleisti nuo dalyvavimo kontroliniuose atsiskaitymuose ir 

akademiniuose koncertuose. Mokinio pusmečio programos atlikimą, įvertina dalyko mokytojas. 

46. Mokinių kėlimas per dvi klases, kito instrumento ar mokytojo pasirinkimas 

vykdomas administracijos sprendimu, atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, tėvų prašymus ir 

mokyklos galimybes. 

47. Mokinių kėlimas į aukštesnes klases, mokyklos baigimo neformaliojo vaikų 

švietimo pažymėjimų įteikimo klausimai sprendžiami Muzikos skyriaus metodinėje grupėje. 

48. Jei mokinys turi nepatenkinamus metinius įvertinimus iš 2 dalykų, tėvams 

rekomenduojama nutraukti mokinio mokymąsi Muzikos skyriuje. Tėvams nesutikus, Muzikos 

skyriaus metodinėje grupėje svarstomas klausimas dėl mokinio išbraukimo iš mokinių sąrašų. 

49. Atlikėjo raiškos tarpiniai atsiskaitymai (techninės įskaitos) organizuojami 

pusmečio eigoje, vyksta pamokų metu, vertinama pažymiu; 

50. Pažymiu gali būti vertinami sėkmingi mokinių pasirodymai konkursuose, 

festivaliuose, koncertuose. 

51. Atlikėjo raiškos 1 klasės mokiniams pusmečių pabaigoje organizuojami koncertai 

vertinami įskaita. Vertina dalyko mokytojas. Visiems kitiems mokiniams pusmečio pabaigoje 

organizuojami kontroliniai, akademiniai koncertai, kurie vertinami pažymiais. 

52. Ruošiantis atlikėjo raiškos baigiamajam egzaminui per mokslo metus 

organizuojamos 3 perklausos, vertinamos pažymiais. Vertina dalyko mokytojai. 

53. Kontrolinių, akademinių koncertų bei egzaminų metu programa atliekama mintinai. 

Atliekant kūrinius iš natų vertinama vienu balu mažiau. 

54. Muzikos teorijos dalykų pamokose mokiniai vertinami už kiekvieną temos skyrių, 

namų darbų užduotys tikrinamos kolektyviai klasėje, klaidas ištaisyti privalo pats mokinys. 

55. Mokiniai, praleidę kontrolinį darbą dėl pateisinamos priežasties, privalo atsiskaityti 

per laikotarpį, suderintą su mokytoju. Pateisinimu laikoma: gydytojo pažyma, direktoriaus įsakymas, 

tėvų raštas (dėl blogos savijautos, kitų priežasčių – iki 7 dienų). 

56. Kontrolinis darbas įvertinamas iki kitos pamokos, mokiniai supažindinami su 

ištaisytais darbais, vykdoma kontrolinio darbo analizė. 
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57. Dalykų mokytojai pusmečio (metų) pabaigoje mokiniams išvestus pažymius surašo 

į el. dienyną, individualius ugdymo planus ir mokinio pažymių knygeles. 

58. Paskutinę dieną prieš mokinių atostogas ir pirmą dieną po mokinių atostogų, 

paskutinę pusmečio savaitę nerašomi kontroliniai darbai, neorganizuojami atsiskaitymai ar kt. 

 

IX SKYRIUS 

VERTINIMAS BAIGUS PROGRAMĄ 

 

59. Mokiniai, baigę pagrindinio muzikinio ugdymo programą, įvykdę programinius 

reikalavimus ir įvertinti teigiamais balais, laiko atlikėjo raiškos ir solfedžio baigiamuosius egzaminus. 

60. Pusmečio pažymys vedamas skaičiuojant visų el. dienyne įrašytų to pusmečio 

pažymių aritmetinį vidurkį, apvalinant mokinio naudai.  

61. Metinis pažymys vedamas iš I ir II pusmečių pažymių vidurkio. Galutinis 

baigiamųjų egzaminų pažymys rašomas iš metinio ir egzamino pažymių vidurkio.   

62. Mokiniui, pusmečio eigoje dėl pateisinamos priežasties praleidus 50% dalyko 

pamokų ir nedalyvavus atlikėjo raiškos perklausose, suderinus su skyriaus atsakingu mokytoju ir 

direktoriaus pavaduotoju ugdymui, leidžiama dalyvauti baigiamajame egzamine.  

63. Mokiniai, išklausę pagrindinio muzikinio ugdymo programos dalykus, gavę 

teigiamus įvertinimus, bet nedalyvavę egzaminuose, negauna Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerijos Neformalaus ugdymo pažymėjimo.  

64. Atlikėjo raiškos, solfedžio egzamino vertinimą nusprendžia egzamino vertinimo 

komisija. Atsižvelgiant į dalyko mokytojo pasiūlymą, perklausų, koncertų, konkursų rezultatus, vieną 

balą galima pridėti arba atimti. 

 

X SKYRIUS 

INFORMACIJOS FIKSAVIMAS APIE MOKINIO PAŽANGĄ IR PASIEKIMUS 

 

65. Mokinio pažangumo 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.). 

66. Mokinio pažanga fiksuojama šiomis priemonėmis: 

66.1. dalyko elektroninis dienynas (dalyko mokytojas); 

66.2. mokinių pažymių knygelės ir mokinių sąsiuviniai; 

66.3. pusmečio ir metinė ataskaita; 

66.4. individualios mokinio ugdymo programos; 
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66.5. kontrolinių ir akademinių koncertų programos, baigiamųjų mokyklinių egzaminų 

protokolai; 

66.6. konkursų, olimpiadų, festivalių, olimpiadų rezultatai, dalyvavimas koncertuose.  

 

XI SKYRIUS 

MOKINIŲ SKATINIMAS 

 

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

koncertinę veiklą gali būti skatinami:  

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

gimnazijos padėkos raštus; 

67.2. metų eigoje skelbiant informaciją apie mokinių pasiekimus gimnazijos interneto 

tinklalapyje, stenduose, žiniasklaidoje; 

67.3. mokiniai, už laimėjimus tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose, 

direktoriaus pavaduotojo muzikiniam ugdymui sprendimu, gali būti atleisti nuo dalyvavimo 

kontroliniame arba akademiniame koncerte.  

 

XII SKYRIUS 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS 

 

68. Baigusiems pagrindinio muzikinio ir išplėstinio ugdymo programas išduodamas 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyto pavyzdžio pažymėjimas – Neformaliojo 

vaikų švietimo pažymėjimas, kuriame nurodoma: programos ir jos dalių pavadinimai, mokymosi 

trukmė, apimtis valandomis ir įvertinimas. 

69. Mokiniai, išklausę pagrindinio muzikinio ugdymo programos branduolio dalykus, 

gavę įvertinimus, bet nedalyvavę egzaminuose negauna Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimo. Išduodamos gimnazijos pažymos.  

70. Baigusiems kitas programas ar jų dalį mokinio ar tėvų (globėjų, rūpintojų) 

pageidavimu, išrašoma mokyklos atitinkamos klasės baigimo pažyma. 

 

XIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

71. Aprašo vykdymą kontroliuoja gimnazijos direktorius, aptariant jo įgyvendinimą 

Muzikos skyriaus mokytojų metodinėje grupėje.  

72. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka įgyvendinama laipsniškai, esant 

reikalui, aptarus Muzikos skyriaus mokytojų metodinėje grupėje, gali būti tobulinama. 
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73. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo pakeitimus ir papildymus 

teikia Muzikos skyriaus mokytojų metodinė grupė, tvirtina gimnazijos direktorius.  

 

 

___________________________ 

 


