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1. P a k e i č i u Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:
„10. Iš užsienio atvykęs asmuo, asmuo, Lietuvoje baigęs užsienio valstybės arba tarptautinės
organizacijos pradinio, pagrindinio ugdymo programą ar tam tikrą jos dalį arba vidurinio ugdymo
programos dalį, priimamas mokytis bendra tvarka. Mokykla pagal turimą informaciją (pateiktus asmens
patirtį ir pasiekimus įrodančius dokumentus, atsižvelgus į jo amžių, pokalbius su mokiniu, jo tėvais
(globėjais, rūpintojais), jei asmuo yra nepilnametis, priima asmenį mokytis į klasę, kurioje mokosi jo
bendraamžiai arba į išlyginamąją klasę (grupę). Suaugę asmenys priimami mokytis į klasę, kurioje
mokomasi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą arba į išlyginamąją
klasę (grupę).
Jei iš pateiktų asmens mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų, pokalbių ir kitų duomenų
paaiškėja, kad asmens pasiekimai aukštesni (žemesni), nei numatyti ugdymo programoje, pagal kurią
mokosi jo bendraamžiai, asmuo turi teisę mokytis aukštesnėje klasėje (klase žemiau). Jei mokinys yra
nepilnametis, mokykla sprendimą turi suderinti su jo tėvais (globėjais, rūpintojais).“
1.2. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:
„19. Mokinio mokymosi pasiekimai fiksuojami įrašu ir (arba) balu, taikant 10 balų vertinimo
sistemą:
19.1. patenkinamas įvertinimas – įrašai: „patenkinamas“, „pagrindinis“, „aukštesnysis“, „atleista“
(„atl“), „įskaityta“ („įsk“), „padarė pažangą“ („pp“), 4–10 balų įvertinimas;
19.2. nepatenkinamas įvertinimas – įrašai: „nepatenkinamas“, „neįskaityta“ („neįsk“), „nepadarė
pažangos“ („np“), 1–3 balų įvertinimas.“
1.3. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:
„21. Mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą, trimestrų,
pusmečių ar kitų trumpesnių nei metai laikotarpių įvertinimai fiksuojami iš visų atitinkamo laikotarpio
balų / pažymių, skaičiuojant jų aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisykles (pvz., jei pusmečio balų
vidurkis 5,5– 6,4 balo, fiksuojamas pažymys 6; jei - 6,5–7,4 balo, fiksuojamas – 7).
Vienų mokslo metų pasiekimų rezultatas, mokantis pagal dalyko programą (toliau – dalyko metinis
įvertinimas), fiksuojamas iš I ir II pusmečių (I, II ir III trimestrų arba kitų, trumpesnių nei metai,
mokykloje nustatytų ugdymo laikotarpių) balų / pažymių, skaičiuojant jų aritmetinį vidurkį ir taikant
apvalinimo taisykles.
Jei mokinys per visą ugdymo laikotarpį (pvz., trimestrą, pusmetį) neatliko vertinimo užduočių
(kontrolinių darbų ir kt.) be pateisinamos priežasties, nepademonstravo pasiekimų, numatytų pagrindinio
ar vidurinio ugdymo bendrosiose programose, mokinio dalyko trimestro, pusmečio ar kito ugdymo
laikotarpio pasiekimai prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“; jei mokinys
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neatliko vertinimo užduočių dėl svarbių, mokyklos vadovo pateisintų priežasčių (pvz., ligos) –
fiksuojamas įrašas „atleista“.
Dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas įrašu „įsk“, jei pusmečių įvertinimai „įsk“ ir „neįsk“.
Dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas „įsk“ („neįsk“), jei bent du trimestrus mokinio pasiekimai
įvertinti šiuo įrašu. Toks pat principas taikomas ir fiksuojant trimestro, pusmečio ar kito trumpesnio nei
metai ugdymo laikotarpio įvertinimą įrašais „įsk“ ir/ar „neįsk“.
Jei pasibaigus ugdymo procesui buvo skirtas papildomas darbas, papildomo darbo įvertinimas
laikomas metiniu.“
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m.
birželio 6 d. įsakymą Nr. V-990 „Dėl Eksperimentinio nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo
programas tvarkos aprašo patvirtinimo“
3. Šis įsakymas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 1 dieną.
Švietimo ir mokslo ministras

