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PRIIMAMŲ MOKINIŲ MOTYVACIJOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Priimamų mokinių motyvacijos vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato 

mokinių motyvacijos vertinimo kriterijus, eigą ir formas, vertintojų kompetenciją, vertinimo 

rezultatų paskelbimo ir jų apskundimo būdus, terminus. 

2. Šis Aprašas parengtas, vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. 

gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-296 „Dėl Priėmimo  į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

3. Klaipėdos Gedminų progimnazijos (toliau – progimnazija) pavienėse klasėse taikomi 

Valdorfo pedagogikos Lietuvoje koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2004 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. ISAK-761, elementai.  

4. Mokinių priėmimas į Valdorfo pedagogikos elementus taikančias klases (toliau – 

Valdorfo klasės) vykdomas pagal prašymų įregistravimo datas arba motyvacijos vertinimo 

rezultatus, kai norinčiųjų mokytis yra daugiau nei laisvų vietų ir tokį priėmimo būdą nustatė 

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, priskirdama aptarnavimo teritorijas. 

5. Aprašo tikslas – organizuoti mokinių, ketinančių mokytis Valdorfo klasėse, priėmimą, 

atsižvelgus į jų motyvacijos vertinimo rezultatus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta 

tvarka. 

6. Apraše vartojamos sąvokos: 

6.1. Laisva vieta – mokymosi vieta, susidaranti komplektuojant klases, kai mokinių skaičius 

yra mažesnis nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas didžiausias mokinių skaičius klasėje.  

6.2. Motyvacijos vertinimas – progimnazijos organizuojamas priimamų asmenų 

motyvacijos mokytis klasėje įvertinimas. 

6.3. Pagrindinis priėmimas – svarbiausias priėmimas mokytis kitiems mokslo metams. 

6.4. Pavienis priėmimas – priėmimas į laisvas vietas kitiems mokslo metams, pasibaigus 

pagrindiniam priėmimui, ir priėmimas į laisvas vietas per mokslo metus. 

 

II SKYRIUS 

MOTYVACIJOS VERTINIMO KRITERIJAI IR FORMOS 

 

7. Motyvacijos vertinimas vykdomas, remiantis kriterijais, leidžiančiais įvertinti mokinio 

pastangas, motyvus, poreikius ir asmenines savybes: 

7.1.  komunikavimo įgūdžiai, atskleidžiantys gebėjimą bendrauti įvairiomis išraiškos 

formomis (naudojamos verbalinės ir neverbalinės komunikacijos priemonės), keistis informacija, 

veikti grupėje; 

7.2.  pažinimo įgūdžiai, leidžiantys vertinti domėjimąsi ir gebėjimą tyrinėti jį supančią 

aplinką įvairiais būdais (jutiminis, analitinis mąstymas), rinkti informaciją įvairiuose šaltiniuose; 

7.3.  socialiniai įgūdžiai, atskleidžiantys paties mokinio santykį su savimi (savivoka, 

savivertė, saviugda) ir socialine, gamtine, kultūrine aplinka, gebėjimą susitelkti konkrečiai veiklai; 

7.4.  asmeniniai poreikiai (vertinama, priimant į 5–8 klases), leidžiantys įvertinti mokinio  

motyvus, poreikius ugdytis Valdorfo klasėje.  

8. Motyvacijos vertinimo formos: 

8.1. rašytinės ir žaidybinės užduotys (toliau – užduotys), priimant į 1–4 klases; 
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8.2. motyvacinis pokalbis su mokiniu, priimamu į 5–8 klases;  

8.3. pokalbis su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) (toliau – tėvai)  ar vienu iš tėvų, kurio 

metu aptariamos tėvų nuostatos ir žinios apie Valdorfo pedagogiką, apibrėžiamos tėvų galimybės 

konstruktyviai bendradarbiauti ir įsitraukti į ugdomąją veiklą. 

9. Vienam mokiniui atlikti užduotis ir pokalbiui skiriama ne ilgiau kaip 30 minučių. 

10. Prieš atliekant užduotis mokinys ir jo tėvai supažindinami su užduočių vertinimo 

instrukcija. 

 

III SKYRIUS  

MOTYVACIJOS VERTINIMO EIGA IR FORMOS  

 

11. Motyvacijos vertinimas organizuojamas: 

11.1. priimant mokinius į 1-ąją klasę, į 5-ąją klasę ir priimant naujai atvykusius mokinius –

gegužės 1–20 d. Konkrečią datą savo įsakymu nustato progimnazijos direktorius; 

11.2. priimant į laisvas vietas kitiems mokslo metams ir per mokslo metus, vykdomas 

pavienis priėmimas pagal progimnazijos direktoriaus patvirtintą grafiką. 

12.  Motyvacijos vertinimą organizuoja ir vykdo progimnazijos direktoriaus įsakymu 

sudaryta vertinimo grupė. 

13. Vertinimo grupę sudaro: progimnazijos direktorius ir/ar direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, pagalbos mokiniui specialistai, neformaliojo vaikų švietimo mokytojas, mokytojai, 

taikantys ugdymo procese Valdorfo pedagogikos elementus. Progimnazijos direktorius negali būti 

vertinimo grupės pirmininku. 

14. Motyvacijos vertinimo vykdymo tvarkaraštis skelbiamas progimnazijos interneto 

svetainėje ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki motyvacijos vertinimo vykdymo pradžios. 

15. Jeigu nustatytu laiku mokinys ar jo tėvai negali dalyvauti vertinime dėl ligos ar kitų 

pateisinamų priežasčių, progimnazijos direktoriui priėmus sprendimą, jiems nustatomas kitas, 

individualiai suderintas laikas, bet vertinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip iki gegužės 20 d. 

16. Motyvacijos vertinimo užduotis, jų įvertinimo instrukcijas bei  pokalbio klausimus 

rengia vertinimo grupės nariai ir derina su progimnazijos direktoriumi ne vėliau kaip 20 

kalendorinių dienų iki motyvacijos vertinimo pradžios. 

17.  Motyvacijos vertinimo metu kiekvienas vertinimo grupės narys individualiai pildo 

kiekvieno mokinio užduočių atlikimo ir pokalbio vertinimo kortelę. Užduotys ir pokalbis vertinami 

1–5 balų sistema. Vertinimo grupės narių balai sumuojami, rezultatai patvirtinami protokolu. 

18. Mokiniai ir jų tėvai, norintys susipažinti su motyvacijos vertinimo rezultatais, turi 

kreiptis į vertinimo grupės pirmininką progimnazijos interneto svetainėje skelbiamais kontaktais.  

 

IV SKYRIUS 

VERTINTOJŲ KOMPETENCIJA 

 

19. Vertinimo grupė: 

19.1. sudaro motyvacijos vertinime dalyvaujančių mokinių sąrašus; 

19.2. įvertina kiekvieno mokinio užduočių atlikimą pagal instrukcijas ir užpildo užduočių 

atlikimo ir pokalbio vertinimo kortelę; 

19.3.  supažindina tėvus su Valdorfo pedagogikos elementų integravimo į bendrąjį ugdymo 

turinį principais, kitomis savitomis ugdymo proceso progimnazijoje organizavimo ypatybėmis; 

19.4.  sudaro apibendrintą vardinį motyvacijos vertinimo rezultatų protokolą, kuriame 

pateikia rekomendacijas dėl mokinių priėmimo, ir jį teikia progimnazijos direktoriui. 
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V SKYRIUS 

MOTYVACIJOS VERTINIMO REZULTATŲ PASKELBIMO IR JŲ APSKUNDIMO 

BŪDAI, TERMINAI 

 

20. Mokinių, dalyvavusių motyvacijos vertinime, priėmimą toliau organizuoja 

progimnazijos mokinių priėmimo komisija Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, 

atsižvelgusi į progimnazijos direktoriaus pateiktas vertinimo grupės rekomendacijas. 

21. Priimtų mokinių sąrašas (vardas, pavardė, gimimo data) skelbiamas progimnazijos 

interneto svetainėje per 2 darbo dienas, pabaigus priėmimą, bet ne vėliau kaip iki gegužės 22 d. 

Kitiems mokiniams rekomenduojama rinktis progimnazijos bendrąsias klases, esant jose laisvų 

vietų, ar kitas miesto mokyklas. 

22. Skundai, pareiškimai progimnazijos direktoriui pateikiami per 3 darbo dienas nuo 

priimamų mokinių sąrašo viešo paskelbimo. 

23. Skundus, pareiškimus dėl motyvacijos vertinimo rezultatų nagrinėja progimnazijos 

mokinių priėmimo komisija. Esant poreikiui organizuojamas užduočių atlikimo pakartotinis 

vertinimas.  

24. Skundai, pareiškimai nagrinėjami 3–5 darbo dienas. 

25. Skundų, pareiškimų svarstymo protokolus progimnazijos mokinių priėmimo komisija 

teikia progimnazijos direktoriui, kuris apie priimtus sprendimus informuoja skundą, pareiškimą 

pateikusį asmenį. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

26. Aprašo įgyvendinimo kontrolę ir priežiūrą vykdo progimnazijos direktorius. 

27. Aprašas skelbiamas progimnazijos interneto svetainėje ne vėliau kaip 20 kalendorinių 

dienų iki gebėjimų vertinimo pradžios. 

 

____________________ 

 

 

SUDERINTA 

Klaipėdos miesto savivaldybės  

Ugdymo ir kultūros departamento  

Švietimo skyriaus vedėjo 

2018 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. ŠV1-184 

 
 

 

 


