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ROKIŠKIO R. JUODUPĖS GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ NEPATENKINAMŲ UGDYMO PLANO DALYKŲ METINIŲ 

ĮVERTINIMŲ, KĖLIMO Į AUKŠTESNĘ KLASĘ TVARKOS APRAŠAS 

  

1. Rokiškio r. Juodupės gimnazijos mokinių, turinčių nepatenkinamų ugdymo plano 

dalykų metinių įvertinimų, kėlimo į aukštesnę klasę tvarkos aprašas reglamentuoja Rokiškio r. 

Juodupės gimnazijos mokinių kėlimą į aukštesnę klasę – ugdymo programos kartojimą. 

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos šveitimo 

įstatyme. 

3. 1 – 3 pradinių klasių mokiniui, turinčiam 1 ir/ar daugiau nepatenkinamų ugdymo plano 

dalykų metinių įvertinimų, turi būti skiriami papildomi darbai iš tų dalykų. Po papildomų darbų kėlimo 

į aukštesnę klasę klausimą svarsto mokęs mokytojas ir kiti ugdymo procese dalyvavę mokytojai ir 

specialistai nustatyta tvarka. 

4. 5 – Ig ir IIIg klasių mokiniui, turinčiam 1 ir/ar daugiau nepatenkinamų ugdymo plano 

dalykų metinių įvertinimų, gali būti skiriami papildomi darbai iš tų dalykų. Po papildomų darbų 

kėlimo į aukštesnę klasę klausimą svarsto mokę mokytojai ir kiti ugdymo proceso dalyviai nustatyta 

tvarka. 

5. Mokinio, turinčio 1 ir/ar daugiau nepatenkinamus ugdymo plano dalykų  metinius 

įvertinimus, kėlimo į aukštesnę klasę klausimą svarsto mokinį ugdę mokytojai, kiti ugdymo 

procese dalyvavę asmenys, atsižvelgdami į šiuos kriterijus: 

Eil.

Nr. 

Kriterijus Kriterijaus pagrindimas 

1. Mokančio mokytojo įrašai (pastabos, komentarai) 

TaMo dienyne 

Besikartojančios (nuolatinės) 

pastabos dėl elgesio ir 

mokymosi problemų pamokoje, 

namų darbų neatlikimo.  

2. Mokinio lankomumas Be pateisinamos priežasties 

praleista  30 proc. dalyko 

pamokų per mokslo metus. 

3. Argumentuota klasės vadovo nuomonė Argumentai-faktai, 

pagrindžiantys mokinio 

palikimą kartoti ugdymo 

programą. 

4. Argumentuota mokančio mokytojo nuomonė Argumentai-faktai, 

pagrindžiantys mokinio 

palikimą kartoti ugdymo 

programą 

5. Mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) nuomonė (rašytinis 

sutikimas) 

Sutinka 

6. Mokinys turi/neturi pritaikytą/individualizuotą 

programą 

Neturi 

 

7. Argumentuota VGK komisijos nuomonė Argumentai-faktai, 

pagrindžiantys mokinio 

palikimą kartoti ugdymo 

programą 

8. Standartizuotų testų rezultatai Nepasiektas patenkinamas lygis 



Jeigu daugiau kaip 50 proc. kriterijų pagrįsti, mokytojai gimnazijos direktoriui siūlo 

palikti mokinį kartoti ugdymo programos. Jeigu 50 proc. kriterijų pagrįsti, 50 proc. – nepagrįsti, 

sprendimą dėl palikimo kartoti ugdymo programą priima gimnazijos direktorius.  

4. Socialinė-pilietinė veikla privaloma pagrindinio ugdymo programoje, t.y. tiek keliant į 

aukštesnę klasę, tiek šią programą baigiant, mokinys turi būti atlikęs socialinę-pilietinę veiklą (ne 

mažiau kaip numatyta Gimnazijos ugdymo planuose): 

4.1. jei ugdymo proceso metu mokinys dėl kažkokių priežasčių neatliko socialinės-

pilietinės veiklos, jam pasibaigus, skiriamas papildomas laikotarpis, padedant mokiniui pasirinkti vietą 

(jei mokinys jos neturi), kur jis galėtų atlikti socialinę-pilietinę veiklą ir sėkmingai baigti mokslo 

metus. Neatlikus socialinės veiklos kėlimo į aukštesnę klasę klausimas svarstomas mokytojų tarybos 

posėdyje.  

4.2. Baigiant pagrindinio ugdymo programą patenkinamais įvertinimais, bet neatlikus 

socialinės-pilietinės veiklos, mokinys neturės teisės įgyti pagrindinio išsilavinimo ir gauti tai 

patvirtinantį pažymėjimą. 

5. Gimnazijoje vykdoma kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė (toliau pažintinė ir 

kultūrinė veikla), sportinė, praktinė, socialinė, prevencinė ir kita veikla sudaro formuojamojo 

Gimnazijos ugdymo turinio dalį. Pažintinei ir kultūrinei veiklai per mokslo metus skiriama mokymosi 

dienų pagal Gimnazijos ugdymo planus. Mokiniui be pateisinamos priežasties nedalyvavusiam 

pažintinėje ir kultūrinėje veikloje daugiau kaip 50 proc. dienų, kėlimo į aukštesnę klasę klausimas 

svarstomas Mokytojų tarybos posėdyje. 
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Pritarta Gimnazijos tarybos 2017 m. gegužės 29 d.  

posėdžio protokolo Nr.S1-2 nutarimu 


