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KAUNO STEPONO DARIAUS IR STASIO GIRĖNO GIMNAZIJA 

MOKINIŲ, JŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) PRAŠYMŲ DĖL PASIEKIMŲ 
ĮVERTINIMO OBJEKTYVUMO NAGRINĖJIMO TVARKA 

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

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

nagrinėjimo tvarka ( toliau Tvarka) reglamentuoja prašymų dėl pusmečio, metinių 

pasiekimų įvertinimo objektyvumo gimnazijoje nagrinėjimą. 

  

II. PRAŠYMŲ PRIĖMIMO TVARKA 

2.      Prašymą dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo gali teikti tėvai (globėjai, rūpintojai) 

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

3.      Prašymas teikiamas gimnazijos direktoriui per savaitę laiko nuo įvertinimo gavimo. 

4.      Prašymai registruojami prašymų registravimo žurnale. Ant prašymo dedamas 

registracijos spaudas, jame įrašoma prašymo pateikimo data ir numeris. 

  

III. PASIEKIMŲ ĮVERTINIMO OBJEKTYVUMO NAGRINĖJIMO TVARKA 

Kilus neaiškumams dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo: 

5.      Mokinys (jei jam yra 16 metų) ar mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia 

nustatytos formos prašymą dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo nustatymo (1 

priedas). 

6.      Dalyką kuruojantis vadovas, mokytojas(vertintojas) ir prašymą pateikęs asmuo aptaria 

įvertinimą, dėl kurio objektyvumo abejojama. Vertintojas privalo pagrįsti savo 

įvertinimą, remdamasismokyklos vertinimo ir mokomojo dalyko vertinimo sistema. 



7.      Prašymas turi būti išnagrinėtas per 5 darbo dienas nuo jo pateikimo. 

8.      Vertintojui tinkamai nepagrindus savo įvertinimo, jo objektyvumą nagrinėja 

direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo komisija, kurią sudaro dalyką kuruojantis 

vadovas, socialinis pedagogas, du metodinės grupės atstovai. 

9.      Įvertinimą komisija turi išnagrinėti per 5 darbo dienas nuo komisijos sudarymo ir 

užpildyti nustatytą formą (2 priedas). 

IV. SPRENDIMŲ DĖL IŠNAGRINĖTŲ PRAŠYMŲ ĮFORMINIMAS, 

INFORMAVIMAS 

10.  Išnagrinėjus prašymą atsakymas pateikiamas žodžiu ar raštu pagal prašymo teikėjo 

nuorodą per 3 darbo dienas nuo komisijos vertinimo. 

11.  Priimtas sprendimas dėl įvertinimo keitimo įforminamas direktoriaus įsakymu. 

12.  Mokytojas, kurio parašytas mokinio pasiekimų įvertinimas buvo apskųstas, 

supažindinamas su įsakymu pasirašytinai. 

13.  Jei įvertinimas nekeičiamas, su komisijos išvadomis mokytoją supažindina kuruojantis 

vadovas. 

14.  Mokyklos direktoriaus įsakymu pasirašytas atsakymas pareiškėjui registruojamas 

siunčiamų dokumentų registre. 

15.  Atsakymo originalas išsiunčiamas registruotu laišku arba paduodamas pasirašytinai 

mokykloje pareiškėjui. 
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