
 

                  PATVIRTINTA 

                  Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos  

                  direktoriaus 2017 m. balandžio 10d.  

                  įsakymu Nr. V1- 42 

 

MOKINIŲ SPECIALIŲJŲ GEBĖJIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių, specialiųjų gebėjimų vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato 

gebėjimus, kuriems vertinti rengiamos užduotys, gebėjimų vertinimo eigą ir formas, vertintojų 

skyrimo principus ir kompetenciją, vertinimo rezultatų paskelbimo ir apeliacijų pateikimo tvarką. 

2. Aprašo tikslas – apibrėžti mokinių priėmimą į Klaipėdos ‚Ąžuolyno“ gimnazijos 

(toliau – gimnazija) akademinių poreikių ugdymo klases, pagal specialiųjų gebėjimų (toliau – 

gebėjimai) vertinimo rezultatus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. 

 

II SKYRIUS 

GEBĖJIMAI IR JŲ VERTINIMO PASKIRTIS 

 

3. Gebėjimų vertinimo paskirtis – atrinkti mokinius, turinčius akademinių gebėjimų, 

mokytis pagal Bendrosiose programose nurodytą aukštesnįjį pasiekimų lygmenį. 

4. Priimant į gimnaziją vertinami šie mokinių, pageidaujančių mokytis gimnazijoje 

(toliau – kandidatai) gebėjimai: 

4.1. bendrasis raštingumas; 

4.2. lingvistinės kompetencijos; 

4.3. gimtosios kalbos pažinimo; 

4.4. nuovokumas ir gebėjimas spręsti sudėtingas problemas; 

4.5. loginiai - matematiniai gebėjimai; 

4.6. kūrybingumas. 

5. Kandidatų gebėjimams vertinti rengiamos lietuvių kalbos ir matematikos užduotys. 

6. Mokinių gebėjimų įvertinimo balą sudaro: 

6.1. lietuvių kalbos ir matematikos užduočių įvertinimas (60 procentų balo); 

6.1.1. Klaipėdos miesto, regiono, šalies 8 klasės lietuvių kalbos, užsienio kalbų, istorijos ir 

geografijos dalykinių olimpiadų I-III vietų laimėtojams įskaitomi maksimalūs lietuvių kalbos, o 

matematikos, fizikos, chemijos, biologijos ir informacinių technologijų dalykinių olimpiadų I-III 

vietų laimėtojams įskaitomi maksimalūs matematikos gebėjimų vertinimo rezultatai. 

6.2. aštuntos klasės dešimties mokomųjų dalykų (lietuvių kalbos, I ir II užsienio kalbų, 

matematikos, istorijos, geografijos, informacinių technologijų, fizikos, chemijos ir biologijos) nuo 

2016-09-01 dienos iki 2017-04-30 dienos gautų pažymių vidurkiai (40 procentų balo);  

6.2.1. aštuntos klasės dešimties mokomųjų dalykų vidurkiai pateikiami gimnazijos 

nustatytu laiku ir tvarka; 

6.2.2. apie aštuntos klasės dešimties mokomųjų vidurkių pateikimo būdą ir formą 

kandidatai informuojami gimnazijos tinklapyje ir asmeniškai gebėjimų vertinimo dienomis. 

 



III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ VERTINIMO ORGANIZAVIMAS, VYKDYMAS, UŽDUOČIŲ 

VERTINIMAS 

 

7. Gebėjimų vertinimo procesą organizuoja gimnazijos direktorius: 

7.1. Tvirtina lietuvių kalbos ir matematikos gebėjimų vertinimo užduotis ir jų tikrinimo 

instrukcijas;  

7.2. Gebėjimų vertinimas vykdomas gegužės 1-20 dienomis. Konkrečią gebėjimų 

vertinimo datą įsakymu nustato gimnazijos direktorius. 

7.3. Gebėjimų vertinimo užduotys ir jų tikrinimo instrukcijos pateikiamos gimnazijos 

direktoriui ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki gebėjimų vertinimo pradžios. 

8. Gebėjimų vertinimo užduotys: 

8.1. gebėjimų vertinimo užduotis ir jų tikrinimo instrukcijas rengia lietuvių kalbos ir 

matematikos mokytojų metodinės grupės; 

8.2. sudaromos pagal lietuvių kalbos ir matematikos pagrindinio ugdymo programos I 

dalies bendrųjų programų aukštesnįjį pasiekimų lygmenį; 

8.3. gebėjimų vertinimo užduočių atlikimo trukmė – 1 akademinė valanda. 

9. Gebėjimų vertinimą vykdo gimnazijos direktoriaus įsakymu sudaroma gebėjimų 

vertinimo vykdymo grupė. 

10. Vyresniuoju vykdytoju skiriamas gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.  

11. Vyresnysis vykdytojas: 

11.1. numato patalpas gebėjimų vertinimui vykdyti; 

11.2. kiekvienai patalpai paskiria vykdytoją; 

11.3. parengia ir ne vėliau kaip 1 val. iki gebėjimų vertinimo pradžios iškabina kandidatų 

sąrašus; 

11.4. dalyvaujant vykdytojams, likus ne mažiau kaip 15 minučių iki gebėjimų vertinimo 

pradžios gauna iš gimnazijos direktoriaus užduotis ir paskirsto jas vykdytojams; 

11.5. pasibaigus  gebėjimams vertinti skirtam laikui surenka atliktus kandidatų darbus ir 

perduoda juos vertinimo komisijos pirmininkui.  

12. Vykdytojais negali būti skiriami lietuvių kalbos ir matematikos mokytojai bei 

mokytojai, kurių šeimos ar (ir) artimi giminaičiai laiko gebėjimų vertinimą. 

13. Vykdytojai: 

13.1. likus ne mažiau kaip 10 minučių iki gebėjimų vertinimo pradžios, įleidžia kandidatus 

į patalpą ir patikrina jų asmens dokumentus; 

13.2. išdalina kandidatams gebėjimų vertinimo užduotis; 

13.3. skelbia gebėjimų vertinimo užduoties atlikimo pradžią ir pabaigą; 

13.4. prižiūri jam priskirtos grupės kandidatus, užtikrina tvarką patalpoje; 

13.5. priima darbus iš anksčiau gebėjimų vertinimo užduotis atlikusių mokinių; 

13.6. likus 5 minutėms iki gebėjimų vertinimo užduoties atlikimo pabaigos praneša apie tai 

kandidatams; 

13.7. pasibaigus gebėjimų vertinimo užduoties atlikimo laikui, paprašo kandidatų likti savo 

vietose ir surenka jų darbus; 

13.8. išleidžia kandidatus iš patalpos ir perduoda darbus vyresniajam vykdytojui. 

14. Gebėjimų vertinimo užduočių atlikimą vertina gimnazijos direktoriaus įsakymu 

sudaryta vertinimo komisija. 



15. Vertinimo komisijos pirmininku ir nariais skiriami patyrę lietuvių kalbos ir 

matematikos mokytojai. Vertinimo komisijos pirmininku ir nariu negali būti mokytojas, kurio 

šeimos narys ar (ir) artimas giminaitis laiko gebėjimų patikrinimą. 

16. Vertinimo komisijos pirmininkas: 

16.1. prieš kandidatų darbų vertinimą supažindina vertinimo komisijos narius su vertinimo 

instrukcija; 

16.2. paskirsto darbus vertintojams; 

16.3. prižiūri vertintojų darbą; 

16.4. užtikrina vertinimo aprašo vykdymą; 

16.5. konsultuoja vertintojus; 

16.6. atsako už darbų saugojimą vertinimo metu; 

16.7. priima sprendimą dėl galutinio vertinimo, esant skirtingiems vertintojų įvertinimams;  

16.8. sudaro vardinį gebėjimų vertinimo rezultatų sąrašą ir pateikia jį gimnazijos 

 direktoriui. 

17. Gebėjimo vertinimo užduotys vertinamos taikant kriterinį vertinimą, t. y. vertinama 

pagal nustatytas vertinimo normas (vertinimo instrukcijas), parengtas kartu su gebėjimų vertinimo 

užduotimi. 

18. Kiekvieną gebėjimų vertinimo darbą taškais vertina ne mažiau kaip du vertintojai.  

19. Kiekvienas vertintojas savo vertinimą įrašo darbe tam skirtoje vietoje ir pasirašo. 

20. Vertinimo komisija mokinių darbų vertinimą pradeda pasibaigus gebėjimų vertinimo 

užduočių atlikimui. Visų kandidatų darbai įvertinami per 10 darbo dienų. 

21.  Informacija apie gebėjimų vertinimo rezultatus teikiama kandidatams asmeniškai 

gimnazijos raštinėje (telefonu informacija neteikiama). 

 

IV. SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ VERTINIMO REZULTATŲ PASKELBIMAS. APELIACIJŲ 

TEIKIMO TVARKA 

 

22.Vertintojų komisijos patvirtintas gebėjimo vertinimo rezultatų vardinis sąrašas 

perduodamas gimnazijos mokinių priėmimo komisijai (toliau – Priėmimo komisija). 

23. Priėmimo komisija: 

23.1. nagrinėja gebėjimų vertinimo rezultatus ir kandidatų 8-os klasės įvertinimus; 

23.2. suskaičiuoja kandidatų  bendrą stojamąjį balą;  

23.3. sudaro priimamų kandidatų sąrašą: 

23.4. į gimnaziją priimami kandidatai, kurių bendras surinktas balas yra ne mažesnis negu 

70 taškų; 

23.5. esant vienodam balų skaičiui pirmumo teisė suteikiama našlaičiams arba 

kandidatams, gavusiems aukštesnius lietuvių kalbos ir matematikos užduočių įvertinimus;    

23.6. protokoliniu nutarimu tvirtina priimamų kandidatų  sąrašą ir teikia gimnazijos 

direktoriui. 

24. Gimnazijos direktorius: 

24.1. tvirtina įsakymu priėmimo komisijos pateiktus priimamų kandidatų sąrašus; 

24.2. skelbia priimtų į gimnaziją mokinių sąrašą gimnazijos tinklalapyje; 

24.2. organizuoja per 3 darbo dienas po priimtų kandidatų sąrašo paskelbimo pateiktų 

apeliacijų nagrinėjimą ir, esant reikalui, pakartotinį vertinimą. Apeliacijos (apeliantų darbų 

pakartotinis vertinimas) nagrinėjamos per 3 darbo dienas;  



24.3. informuoja apeliantus apie apeliacijos rezultatus; 

24.4. informuoja telefonu kandidatus, kurių prašymai mokytis gimnazijoje nebuvo 

patenkinti, nurodydamas priežastis.  

25. Priimtų kandidatų sąrašas, nurodant mokinio vardą, pavardę, gimimo datą ir bendrąjį 

surinktą balą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas pabaigus priėmimą, skelbiamas gimnazijos interneto 

svetainėje bei iškabinamas gimnazijos stende. 

26. Asmenų priėmimas į gimnaziją įforminamas mokymo sutartimi: 

26.1. mokymo sutartis pasirašoma pateikus pagrindinio ugdymo programos I dalies 

baigimo pažymėjimo originalą su visų mokomųjų dalykų patenkinamais įvertinimais; 

26.2. mokymo sutartis pasirašoma ir reikalingi dokumentai pateikiami gimnazijos 

nustatytu laiku. 

 

V. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

27. Aprašo įgyvendinimo kontrolę vykdo gimnazijos direktorius, priežiūrą – direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui. 

28. Aprašas skelbiamas gimnazijos interneto svetainėje ne vėliau kaip 20 dienų iki 

gebėjimų vertinimo pradžios. 

 

_____________________________ 
 

 


