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Ugdymo ir žinių vertinimo formos ir tvarka
1. Mokinių žinios patikrinamos ir įvertinamos:
individualiai apklausiant mokinius iš muzikinių praktinių bei teorinių dalykų;
dalyvaujant viešuose ir uždaruose akademiniuose koncertuose;
keliamųjų ir baigiamųjų egzaminų metu.
2. Mokinių grojimas bei dainavimas akademiniuose koncertuose įvertinamas pažymiu ir
aptariamas atitinkamos metodinės pedagogų tarybos posėdyje, analizuojant dalyko mokytojo darbą.
Aptarimo išvados surašomos protokolų knygoje.
3. Mokiniai, naujai įstojusieji į mokyklą arba perkelti pas kitą dalyko mokytoją, gali būti atleisti
nuo dalyvavimo pusmečio akademiniame koncerte.
4. Individualią mokinių apklausą (ne mažiau kaip 4 kartus) iš muzikinių-teorinių dalykų vykdo
to dalyko mokytojas kiekvieną pusmetį. Individualioje pamokoje mokinys vertinamas kiekvieną
pamoką, įrašant pažymį tik į mokinio pažymių knygelę. Pažymys, gautas galutinai paruošus
muzikinį kūrinį, įrašomas į dienyną.
5. Mokykloje nustatytos šios pažymių rūšys:
pusmečių pažymiai – išvedami visų dalykų kiekvieno pusmečio pabaigoje;
egzaminų pažymiai – rašomi egzaminų komisijos;
galutiniai pažymiai - rašomi mokytojo arba egzaminų komisijos, suvedus pusmečių;
ir egzaminų pažymius.
6. Klasėse, kuriuose ugdymo planas egzaminų nenumato, galutiniai (metiniai) pažymiai
išvedami remiantis pusmečių pažymiais bei akademinio koncerto metu gautu įvertinimu.Papildomo
ugdymo dalykų, solinio dainavimo, AMK bei 1-2 klasių mokinių ugdymo rezultatus
rekomenduojama vertinti ideografinio vertinimo sistema: padarė pažangą (pp), nepadarė pažangos
(np). Mėgėjų muzikinio ugdymo kursų mokinių žinios, mokėjimai ir įgudžiai pažymiais
nevertinami, pusmečio ir metiniai įvertinimai rašomi “įskaityta” arba “neįskaityta”
7. Egzaminų komisijos skiriamos mokyklos direktoriaus įsakymu šios sudėties: mokyklos
direktorė arba meno vadovas (pirmininkas), metodinės tarybos pirmininkas(ė) ir 2-3 mokytojai.
Egzaminuojamo mokinio mokytojas turi teisę dalyvauti aptariant ir nustatant pažymį. Esant
vienodam priešingų nuomonių skaičiui, pažymio pobūdį lemia egzaminų komisijos pirmininko
nuomonė.
8. Patenkinamais įvertinimais laikomi 4-10 balų įvertinimai, “įskaityta”. Mokiniui egzaminų
metu gavus nepatenkinamą pažymį, galutinis pažymys negali būti patenkinamas.
9. Mokinius, susirgusius egzaminų metu:
pažangius ir įvykdžiusius ugdymo planą iš visų dalykų, mokyklos direktoriaus
įsakymu ir Pedagogų tarybos nutarimu, galima kelti į aukštesnę klasę be egzaminų
arba egzaminai gali būti nukelti į rudenį (ne vėliau rugsėjo 10 dienos).
10. Mokinys perkeliamas į aukštesnę klasę Pedagogų tarybos nutarimu. Sąlyginiai perkėlimai iš
klasės į klasę leidžiami tik dėl laikinos balso ligos arba balso mutacijos.

