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TĖVŲ INFORMAVIMO APIE MOKINIŲ KĖLIMO Į AUKŠTESNĘ KLASĘ, 

UGDYMO PROGRAMOS BAIGIMO, PAPILDOMŲ DARBŲ SKYRIMO AR 
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 I. MOKINIO MOKYMOSI PASIEKIMŲ FIKSAVIMAS BAIGIANTIS 

UGDYMO LAIKOTARPIUI 

 

1. Mokinio mokymosi pasiekimai trimestro pabaigoje apibendrinami ir vertinimo 

rezultatas (toliau – dalyko trimestro įvertinimas) fiksuojamas įrašu (įsk.) arba balu, taikant 10 

balų vertinimo sistemą: 

1.1. patenkinamas įvertinimas – įrašai: „atleista“ („atl“), „įskaityta“ („įsk“), 4–10 balų 

įvertinimas; 

1.2. nepatenkinamas įvertinimas – įrašai: „neįskaityta“ („neįsk“), „neatestuota“ („neat“), 

1–3 balų įvertinimas.  

2. Mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programą, vienų mokslo metų 

pasiekimų vertinimo rezultatas, mokantis pagal dalyko programą (toliau – dalyko metinis 

įvertinimas), fiksuojamas atsižvelgus į visų trijų trimestrų fiksuotus įvertinimų matematinius 

vidurkius, vadovaujantis mokyklos susitarimais dėl mokinių pažangos ir mokymosi pasiekimų 

vertinimo. Jei pasibaigus ugdymo procesui buvo skirtas papildomas darbas, papildomo darbo 

įvertinimas laikomas metiniu. 

3. 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 vieną trimestrą kai kurių 

dalykų nesimokė, dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas atsižvelgus į rezultatus, pasiektus 

per kitus du trimestrus.. 

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

mokykloje pagal tarptautinę bendrojo ugdymo programą (dalyvavo tarptautinio mokinių 

mobilumo (judumo), mainų programoje), mokymosi laikotarpio rezultatų pripažinimą, 

įskaitymą Lietuvoje numato ir vykdo mokykla. Jei mokinys kitos šalies mokykloje kai kurių 

dalykų nesimokė, sudaromos sąlygos mokytis ir atsiskaityti.  

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

apibendrinami baigiantis pusmečiui, dalykų trimestrų ir metiniai įvertinimai fiksuojami gavus 

tos mokyklos pažymą apie mokymosi pasiekimus, kurioje nurodomi šiam mokiniui fiksuoti 

dalykų įvertinimai gruodžio 1 d. ir (ar) kovo 1 d. Jeigu ankstesnėje mokykloje vadovaujantis 

ugdymo planu dalyko trimestrų ar pusmečio įvertinimas yra fiksuotas ne pažymiu, pusmečio 

ar metinis pažymys pagal dešimtbalę sistemą fiksuojamas iš šioje mokykloje įrašytų pažymių, 

atsižvelgus į patenkinamą ar nepatenkinamą įvertinimą įrašu. 

6. Mokykla mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo informaciją tvarko elektroniniame 

dienyne,  

 

 II. KĖLIMAS Į AUKŠTESNĘ KLASĘ. UGDYMO PROGRAMOS BAIGIMAS. 

UGDYMO PROGRAMOS KARTOJIMAS 

 

7. Keliamosios (5–9) klasės mokinys, turintis visų ugdymo plano dalykų patenkinamus 

metinius įvertinimus, keliamas į aukštesnę klasę.  

http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=82784&Zd=nuosekliojo%2Bmokymo%2Btvarko&BF=4#25z#25z
http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=82784&Zd=nuosekliojo%2Bmokymo%2Btvarko&BF=4#39z#39z
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8. Mokinys paliekamas kartoti vienų mokslo metų atitinkamos klasės ugdymo 

programos (toliau – kartoti ugdymo programos), į aukštesnę klasę keliamas mokyklos 

direktoriaus įsakymu. Mokyklos direktoriaus įsakyme dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę 

įrašomas į aukštesnę klasę keliamų mokinių skaičius klasėje pagal dienyną (pvz., 22, 24, 30 ir 

pan.), mokinių, kuriems skirtas papildomas darbas (nurodant dalykų pavadinimus), paliekamų 

kartoti ugdymo programą mokinių vardai ir pavardės.  

9. Tuo atveju, kai mokykla turi įrodymų, kad keliamosios klasės mokinio mokymosi 

pasiekimai yra aukštesni, nei nustatyti aukštesniojo lygio mokymosi pasiekimai bendrosiose 

programose, mokinys iki 14 metų tėvų (globėjų) prašymu (mokinys nuo 14 iki 18 metų savo 

prašymu ir turint vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą) ir mokinį ugdančių mokytojų, 

mokyklos vaiko gerovės komisijos pritarimu gali būti keliamas į aukštesnę klasę praleidžiant 

klasę ir baigti ugdymo programą sparčiau. 

10. Mokinio, turinčio kai kurių dalykų nepatenkinamus metinius (papildomo darbo, jei 

buvo skirtas) įvertinimus, kėlimo į aukštesnę klasę, palikimo kartoti ugdymo programos ar 

papildomo darbo skyrimo klausimus svarsto mokinį ugdę mokytojai, kiti ugdymo procese 

dalyvavę asmenys (toliau – Mokytojai). 

11. Mokytojai: 

11.1. pasibaigus ugdymo procesui mokyklos direktoriui siūlo: arba skirti mokiniui 

papildomus darbus, arba kelti į aukštesnę klasę, arba palikti kartoti ugdymo programos;  

11.2. mokiniui skiriant papildomus darbus, susitaria dėl galimos pakartotinio svarstymo 

dėl kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo kartoti ugdymo programos datos, papildomo darbo 

atlikimo trukmės, konsultacijų formų ir būdų, jų laiko, mokinio atsiskaitymo datos. 

11.3. pakartotinai svarsto mokinio mokymosi pasiekimus, jei mokinio papildomas 

darbas buvo įvertintas nepatenkinamu įvertinimu arba praėjo nustatytas laikas, kada mokinys 

turėjo atsiskaityti (atlikti papildomą darbą). Išklauso mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) 

pageidavimą ir teikia siūlymą mokyklos vadovui. 

12. 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 mokyklos direktorius. Sprendimas įforminamas 

mokyklos direktoriaus įsakymu. Su įsakymu klasės auklėtojas supažindina mokinio tėvus 

(globėjus, rūpintojus) per tris dienas nuo įsakymo parašymo datos. 

13. 10 klasės mokinys, turintis patenkinamus visų atitinkamos ugdymo programos 

dalykų, nurodytų ugdymo plane, metinius įvertinimus, į aukštesnę klasę nekeliamas, jis 

laikomas baigusiu atitinkamą ugdymo programą. 

14. 10 klasės mokinys, turintis bent vieno dalyko nepatenkinamą metinį (po papildomo 

darbo, jei buvo skirtas) įvertinimą, paliekamas kartoti ugdymo programos 10 klasėje. 

Nenorintis kartoti visų tos klasės ugdymo programos dalykų programos, gali Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytomis mokymosi formomis mokytis tų 

ugdymo programos atskirų dalykų, kurių metinis įvertinimas nepatenkinamas, ir atsiskaityti. 

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

klasės (mokslo metų) dalykų metiniai įvertinimai laikomi negaliojančiais. 

 

 III. PERĖJIMAS PRIE AUKŠTESNIO LYGMENS UGDYMO PROGRAMOS 

 

16. 10 klasės mokinys, išskyrus besimokantį pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą 

programą, turintis patenkinamus visų šios programos ugdymo plano dalykų metinius 

įvertinimus, laikomas baigusiu pagrindinio ugdymo programą ir, Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka patikrinus mokymosi pasiekimus, išskyrus 

atvejus, kai švietimo ir mokslo ministro nustatytais atvejais yra atleidžiamas nuo mokymosi 

pasiekimų patikrinimo, – įgijusiu pagrindinį išsilavinimą ir teisę mokytis pagal vidurinio 

ugdymo programą. 

17. Pagrindinio ugdymo individualizuotos programos baigiamosios klasės mokinys, 

turintis visų šios programos ugdymo plano dalykų metinius įvertinimus, laikomas baigusiu 
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pagrindinio ugdymo individualizuotą programą ir įgijusiu teisę mokytis tik pagal 

socialinių įgūdžių ugdymo programą arba profesinio mokymo programas (jų modulius).  

18. Ugdymo programų baigimą įforminančiame mokyklos vadovo įsakyme nurodoma 

ugdymo programa, kurią mokinys yra baigęs, ir jam išduodamo pagrindinio išsilavinimo 

įgijimą patvirtinančio dokumento pavadinimas.  

 


