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KLAIPĖDOS MAKSIMO GORKIO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ PASIEKIMŲ 

ĮVERTINIMO OBJEKTYVUMO NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijos mokinių pasiekimų įvertinimo objektyvumo 

nagrinėjimo tvarka (toliau Tvarka) reglamentuoja mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų dėl 

pasiekimų įvertinimo objektyvumo nagrinėjimo tvarką. 

 

II. MOKINIŲ PASIEKIMŲ ĮVERTINIMO OBJEKTYVUMO NAGRINĖJIMAS 

 

2. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) progimnazijos direktoriui pateikia motyvuotą 

prašymą dėl neobjektyvaus kontrolinio darbo, diagnostinių testų, verbalinės komunikacijos įgūdžių 

per kalbos pamokas bei apibendrinamojo pusmečių ar  metinio pasiekimų  įvertinimo nagrinėjimo. 

3. Prie prašymo jo pateikėjas prideda apeliacijai teikiamo rašto darbo originalą(us). 

4. Progimnazijos direktorius kiekvieno prašymo pagrįstumui nagrinėti skiria komisiją, 

kurią sudaro  pirmininkas – direktoriaus pavaduotojas ugdymui, du dalyko specialistai (ar artimo 

dalyko mokytojai), progimnazijos psichologas ir klasės auklėtojas. Įsakyme nurodomas komisijos 

išvadų pateikimo terminas. 

5. Komisija, per nustatytą terminą išnagrinėjusi skundo pagrįstumą, rašo išvadas, teikia 

rekomendacijas mokytojui. 

6. Komisija, nustačiusi akivaizdžius mokinio vertinimo pažeidimus ar tendencingą 

prašymo teikėjo mokytojo kompetencijos menkinimą, atlieka išsamų tyrimą, rašo išvadas, siūlo 

sprendimus. 

7. Komisijos nariams nepriėjus prie vienos nuomonės, mokiniui gali būti skirtas 

papildomas rašto darbas (testas, diktantas, rašinys ar kt. darbas, įgalinantis objektyviau įvertinti 

mokinio pasiekimus): 

7.1. su komisijos sprendimu supažindinami pareiškimo teikėjai, paskiriamas užduoties 

atlikimo laikas; 

7.2. užduotį pagal Bendrųjų programų reikalavimus parengia komisijos nariai; 

7.3. mokinys gali atsisakyti papildomos apklausos, tokiu atveju paliekamas ankstesnis 

pasiekimų įvertinimas; 

7.4. užduotį paskirtu laiku mokinys rašo dalyvaujant bent dviem komisijos nariams;  

7.5. atliktą užduotį  pagal tos užduoties vertinimo kriterijus vertina komisijos nariai – 

dalyko specialistai. Su vertinimo kriterijais mokinys supažindinamas iš anksto. 

8. Komisijos pirmininkas nurodytu terminu pateikia progimnazijos direktoriui komisijos 

išvadas, mokinio atliktą ir įvertintą užduotį (jei ji buvo atliekama).  

9. Su komisijos sprendimu pareiškimo teikėjas ir mokinį ugdantis mokytojas 

supažindinami pasirašytinai. Jiems įteikiamos komisijos sprendimo kopijos. 

10. Komisijos įvertinimas laikomas galutiniu įvertinimu ir yra neskundžiamas. 

11. Prireikus ir pritarus Mokytojų tarybai Tvarka gali būti keičiama ar papildoma naujais 

punktais. 
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