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PRIENŲ R. SKRIAUDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ, JŲ TĖVŲ 

(GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) PRAŠYMŲ DĖL PASIEKIMŲ ĮVERTINIMO 

OBJEKTYVUMO NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo 

nagrinėjimo tvarkos aprašas (toliau Tvarka) reglamentuoja ginčo sprendimo tvarką tarp mokinio ir 

mokytojo dėl trimestro, pusmečio ar metinio pasiekimų įvertinimo Prienų r. Skriaudžių pagrindinėje 

mokykloje.  

 

II. TIKSLAI IR PRINCIPAI 

 

2. Tvarkos tikslai yra šie:  

2.1. Sudaryti kiekvienam mokiniui palankią pasitikėjimo, asmeninės atsakomybės ir mokymosi 

sėkmės aplinką, paremtą tėvų dalyvavimu; 

2.2. Stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir ugdymo kokybės siekiančios 

mokyklos. 

3. Tvarkos principai yra šie: 

3.1. Objektyvumo – siekiama kuo didesnio vertinimo patikimumo, kuomet vertinimas atitinka 

vertinimo tikslus, remiamasi bendrosiomis programomis; 

3.2. Atvirumas ir skaidrumas – mokiniui, tėvui (globėjui, rūpintojui) išaiškinamos vertinimo 

formos, vertinimo kriterijai ir procedūros; 

3.3. Veiksmingumas – skatinama mokinio mokymosi, mokytojo mokymo ir vertinimo kokybės 

savianalizė. 

 

III. PRAŠYMŲ PRIĖMIMO TVARKA 

 

4. Prašymus dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo gali teikti tėvai (globėjai, rūpintojai), kai 

mokiniui nėra 16 metų, ir mokiniai, turintys 16 metų.  

5. Prašymas teikiamas mokyklos direktoriui po trimestro, pusmečio ar kitais atvejais per 5 darbo 

dienas. 

6. Į pasiekimų įvertinimo objektyvumo nagrinėjimo komisiją galima kreiptis dėl trimestro, 

pusmečio ar metinio pažymio objektyvumo nustatymo. 



 

IV. PASIEKIMŲ ĮVERTINIMO OBJEKTYVUMO NAGRINĖJIMO KOMISIJOS DARBO 

ORGANIZAVIMAS 

 

7. Mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) raštiškus prašymus dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo 

nagrinėja direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo komisija, kurią sudaro: dalyką kuruojantis 

mokyklos administracijos atstovas (jis tampa komisijos pirmininku), socialinis pedagogas, 

metodinės grupės atstovas. 

8. Į pakartotinio vertinimo komisiją neįtraukiami mokinio pasiekimus vertinę asmenys.  

9. Prašymus komisija turi išnagrinėti per penkias darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos. 

Komisijos posėdyje turi dalyvauti prašymą pateikęs asmuo ir mokinys, kurio mokymosi pasiekimai 

yra vertinami šio Aprašo nustatyta tvarka.  

10. Komisijos funkcijos: 

10.1. Komisija apie savo darbo laiką pasirašytinai praneša mokiniui, jo tėvams (globėjams, 

rūpintojams). Neatvykus į komisijos posėdį mokiniui, komisija savo veiklą nutraukia, pasiekimo 

objektyvumo įvertinimas neperžiūrimas. 

10.2. Komisija dialogo su mokiniu ir (ar) jo tėvais (globėjais, rūpintojais) metu analizuoja 

mokinio darbus (gautus dalyko įvertinimus), kurie mokinio netenkina; 

10.3. Po komisijos dialogo su mokinių, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), tėvui sutikus su 

pradiniu pasiekimų įvertinimu, komisija savo veiklą nutraukia; 

10.4. Mokiniui, tėvams (globėjams, rūpintojams) pageidaujant, komisija savo veiklą tęsia. 

10.5. Komisija parenka tikslingą mokinio pasiekimų įvertinimo patikrinimo formą (žodžiu ar 

raštu). Esant reikalui parengia mokiniui užduotis, atitinkančias Bendrųjų programų reikalavimus, iš 

visos per atitinkamą mokymosi laikotarpį dalyko medžiagos; 

10.6. Užduotis komisija vertina balais. Gautas balas yra galutinis trimestro, pusmečio ar metinis 

įvertinimas; 

10.7. Komisijos veiklos rezultatų protokolas pateikiamas mokyklos direktoriui. 

11. Mokinys komisijos nustatytu laiku privalo atvykti į nustatytą vietą ir per skirtą laiką, 

dalyvaujant bent dviems komisijos nariams ir tėvų atstovui (tėvams paliekama apsiprendimo teisė 

dėl dalyvavimo komisijos veikloje), atlikti užduotis. 

12. Mokiniai, tėvai (globėjai, rūpintojai) vertinant užduotis sprendžiamojo balso neturi. 

13. Komisijos sprendimas yra galutinis ir neginčijamas. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos naujus ar pakoreguotus 

dokumentus, Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos Mokyklos tarybos, Mokytojų tarybos 



sprendimus, Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) 

prašymų dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo nagrinėjimo tvarkos aprašas gali būti atnaujinamas.  

 

_________________________ 
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