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1 priedas

MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PRIEDAI

PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ VERTINIMAS

1. Pradinio ugdymo programos pirmoje klasėje mokantis mokytojas susipažįsta su
priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis rekomendacijomis apie vaiko pasiekimus ir
individualią pažangą ir užtikrina ugdymosi tęstinumą.

4. Pradiniame ugdyme mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami, informacija
apie mokymosi pasiekimus (kontrolinių darbų, testų ir kitų užduočių atlikimo) mokiniams ir tėvams
pateikiama trumpais komentarais.

10. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo informacijos kaupimo būdus ir formas
(darbų aplankus, vertinimo aprašus, pasiekimų ir pažangos vertinimo lenteles) renkasi mokytojas.

13. Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės atitinkamose skiltyse įrašomas
ugdymo dalykų apibendrintas mokinio pasiekimų lygis (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis).
Mokiniui nepasiekus patenkinamo lygio, įrašoma „nepatenkinamas“.

14. Dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamoje dienyno skiltyje, nurodoma padaryta
arba nepadaryta pažanga: „ p. p.“ arba „ n. p“.

15. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymosi pasiekimų ir pažangos
vertinimas:

15.1. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomų pagal pradinio ugdymo
individualizuotą programą, ir specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta
arba nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje dienyno skiltyje įrašant „p. p.“ arba „n. p.“.

15.2. Mokinių, lankančių logopedines pratybas, pasiekimų ir pažangos vertinime naudojamos
skatinimo formos: pagyrimai žodžiu, raštu ir kt.

15.3. Mokinių, lankančių logopedines pratybas, kalbos (kalbos sutrikimo įveikimas, dalinis
įveikimas ar neįveikimas) įvertinimas fiksuojamas individualiose kalbos kortelėse, logopedo
dienyne ir mokslo metų pabaigoje ataskaitose.

15.4. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, lankančių specialiąsias pratybas, mokymosi
pasiekimai ir asmeninė pažanga fiksuojama formose („Specialiosios pedagogės pagalba ir darbo
būdai lietuvių kalbos/matematikos pamokose“), specialiojo pedagogo dienyne.

16. Vertinimas baigus pradinio ugdymo programą:
16.1. Mokiniui, baigiant pradinio ugdymo programą, rengiamas Pradinio ugdymo

programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas. Aprašo kopija perduodama mokyklos
administracijai.

16.2. Pradinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, išskyrus besimokantį
pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą, turintis patenkinamus visų šios programos
ugdymo plano dalykų metinius įvertinimus, laikomas baigusiu pradinio ugdymo programą, įgijusiu
pradinį išsilavinimą ir teisę mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

16.3. Pradinio ugdymo individualizuotos programos baigiamosios klasės mokinys, turintis
visų šios programos ugdymo plano dalykų metinius įvertinimus, laikomas baigusiu pradinio



ugdymo individualizuotą programą ir įgijusiu teisę mokytis tik pagal pagrindinio ugdymo
individualizuotą programą.

16.4. Pradinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis bent vieno dalyko
nepatenkinamą metinį (po papildomo darbo, jei buvo skirtas) įvertinimą, paliekamas kartoti
ugdymo programos pradinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje.

_______________________________________
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2 priedas

LIETUVIŲ KALBOS MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS
1. Vertinami namų ir klasės darbai, diktantai, rašiniai, atpasakojimai raštu ir žodžiu, kontroliniai darbai, savarankiški darbai, teksto suvokimo

užduotys, projektai, kūrybiniai darbai, deklamavimas atmintinai, skaitytojo užrašai, žodinė apklausa, kalbėjimas nurodyta ar pasirinkta tema, darbo
klaidų taisymas, dalyvavimas įvairiuose dalykiniuose konkursuose.

2. Žodinė apklausa (atsakinėjimas) vertinama pateikus ne mažiau kaip tris klausimus, reikalaujančius išsamaus, argumentuoto atsakymo.
3. Diktantas, rašinys, atpasakojimas, kalbėjimas vertinamas vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytu mokinių darbų vertinimo

aprašu, pateiktu Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosiose programose (2016 m.).
4. Diktanto vertinimas 5–10 klasėse.
Pažymys ir klaidų skaičius.
Pažymys Rišlaus / sakinių diktanto klaidų skaičius Žodžių diktanto klaidų

skaičiusRašybos Skyrybos Bendras
10 1 1 1 1
9 1 2 2 2
8 2 3 4 3
7 4 5 6 4
6 5 6 8 5
5 6 7–8 11 6
4 7–8 9–10 14 7–8
3 9–10 11–12 16 9–10
2 11–12 13–15 19 11–12
1 13 ir daugiau 16 ir daugiau 20 ir daugiau 13 ir daugiau



Diktanto žodžių skaičius
Klasė Rišlaus / sakinių diktanto Žodžių diktanto
V 90–100 20–25
VI 110–120 25–30
VII 120–130 30–35
VIII 130–140 35–40
IX 140-160 40-45
X 160-180 45-50

5. Rašiniai vertinami 3 aspektais: turinio, raiškos ir raštingumo. Pagal vertinimo kriterijus sumuojami taškai ir išvedamas bendras
pažymys. Vertinant atsižvelgiama į rašinio apimtį.
Rašinio vertinimas 5–8 klasėse.

5 4 3 2 1 0
I. Temos
suvokim
as ir jos
plėtojim
as,
teiginių
pagrindi
mas,
argumen
tų
tinkamu
mas

Tema puikiai
suprasta, tinkamai
pasirinkti aspektai.
Argumentai parinkti
taikliai.

Tema suprasta,
pasirinkti tinkami
aspektai.
Argumentų
pakanka.

Tema suprasta,
aspektai pasirinkti
tinkamai, tačiau ne
visur pavyksta
išvengti
paviršutiniškumo.
Didžioji dalis
argumentų yra
tinkami, bet kartais
nepavyksta
išvengti jų
atsitiktinumo.

Tema suprasta
paviršutiniškai
arba iš dalies;
pasirinkti
aspektai ne visi
išplėtoti arba
prieštarauja
vienas kitam;
dažnai
tuščiažodžiauja
ma. Argumentai
formalūs,
paviršutiniški.

Tema suprasta tik
iš dalies;
pasirinkti
aspektai
nepadeda
atskleisti temos
arba negebama jų
išskirti; dažnai
tuščiažodžiaujam
a. Bandoma
argumentuoti.

Tema nesuprasta
arba rašoma apie
dalykus,
nesusijusius su
tema.
Neargumentuojama
ar
tuščiažodžiaujama.

II.
Struktūr
a ir
nuoseklu

Skaidymas dalimis
ir pastraipomis itin
tikslingas; mintys
plėtojamos

Visos trys
struktūrinės dalys
tinka temai;
pastraipomis

Yra visos trys
struktūrinės dalys,
tekstas ne visada
prasmingai

Struktūrinės
dalys turi
trūkumų, ne
visada

Yra ne visos
struktūrinės
dalys,
nejaučiamos

Struktūra pabira;
nejaučiamos
pastraipų ribos;
nuolat kartojama



mas,
stilius,
žodyno
turtingu
mas,
sintaksin
ių formų
įvairovė

nuosekliai ir
kryptingai. Kalba
stilinga, sakiniai
įvairūs, žodžiai
parenkami tiksliai ir
pagal situaciją.

skaidoma
prasmingai, mintys
plėtojamos
nuosekliai. Kalba
aiški, rišli; žodžiai
parenkami tiksliai;
sakinių struktūra
įvairi.

suskaidytas
pastraipomis; gali
pasitaikyti
pasikartojimų ar
tam tikro
nenuoseklumo.
Kalba aiški, rišli;
sakinių struktūra
įvairi; žodžiai
vartojami tinkama
reikšme.

jaučiamos
pastraipų ribos;
gali būti
kartojama ar
pasakojama
nenuosekliai.
Pasitaiko
aiškumo,
rišlumo, sakinių
struktūros
trūkumų; žodžiai
ne visada
vartojami
tinkama
reikšme.

pastraipų ribos;
kartojama ar
pasakojama
nenuosekliai. Yra
daug aiškumo,
rišlumo trūkumų;
dažniausiai
nejaučiamos
sakinio ribos arba
sakiniai
elementarios
struktūros;
žodynas skurdus
arba žodžiai
vartojami
netinkama
reikšme.

tas pats. Kalba
neaiški, nerišli;
sakiniai neaiškios
struktūros; žodynas
skurdus arba
žodžiai vartojami
netinkama reikšme.

III.
Raštingu
mas

Rašoma taisyklinga
kalba, be klaidų.

Rašoma taisyklinga
kalba, 1-3 klaidos.

Rašoma
pakankamai
taisyklinga kalba,
yra 4–6 klaidos.

Rašoma ne visai
taisyklinga
kalba, yra 7–10
klaidų.

Yra nemažai
kalbos, rašybos ir
skyrybos klaidų
(11–16 klaidų).

Yra daug kalbos,
rašybos ir skyrybos
klaidų (17 ir
daugiau klaidų).

Taškai Pažymys
15–14 10
13–12 9

11 8
10 7
9–8 6
7–6 5
5–4 4
3–2 3
1 2
0 1



Rašinio vertinimas 9–10 klasėse
5 4 3 2 1 0

I. Temos
suvokimas ir jos
plėtojimas,
mokinio
individualybės
atsiskleidimas.

Tema puikiai
suprasta,
pasirinkti
aspektai
išryškina jos
aktualumą,
analizė ir
interpretacija
leidžia
atsiskleisti
mokinio
individualybei.

Tema suprasta,
jai atskleisti
pasirinkti tinkami
aspektai, analizė
pagrįsta.

Tema suprasta,
aspektai
pasirinkti
tinkamai, jie
analizuojami,
tačiau ne visur
pavyksta išvengti
paviršutiniškumo
.

Tema suprasta
paviršutiniškai
arba iš dalies;
pasirinkti
aspektai ne visi
išplėtoti arba
prieštarauja
vienas kitam;
tuščiažodžiaujam
a.

Tema suprasta tik
iš dalies;
pasirinkti
aspektai
nepadeda
atskleisti temos
arba negebama jų
išskirti.

Tema nesuprasta
arba rašoma apie
dalykus,
nesusijusius su
tema.

II. Teiginių
pagrindimas;
argumentų
tinkamumas ir
vertė

Argumentai
parinkti taikliai;
jų parinkimas
rodo mokinio
brandą,
išprusimą,
konteksto
išmanymą.

Argumentų
pakanka. Jie
svarūs, įtikinami.

Didžioji dalis
argumentų yra
tinkami, bet
kartais
nepavyksta
išvengti jų
atsitiktinumo.

Argumentai
formalūs,
paviršutiniški
arba ne visi
teiginiai pagrįsti.

Bandoma
argumentuoti.

Neargumentuoja
ma ar
tuščiažodžiaujam
a.

III. Struktūra ir
nuoseklumas:
kryptingas ėjimas
į išvadą

Skaidymas
dalimis ir
pastraipomis itin
tikslingas; mintys
plėtojamos
nuosekliai ir
kryptingai,
išvada rodo
mokinio

Visos trys
struktūrinės dalys
tinka temai;
pastraipomis
skaidoma
prasmingai,
mintys
plėtojamos
nuosekliai.

Yra visos trys
struktūrinės
dalys, tekstas ne
visada
prasmingai
suskaidytas
pastraipomis;
gali pasitaikyti
pasikartojimų ar

Struktūrinės
dalys turi
trūkumų, ne
visada jaučiamos
pastraipų ribos;
gali būti
kartojama ar
pasakojama
nenuosekliai.

Yra ne visos
struktūrinės
dalys,
nejaučiamos
pastraipų ribos;
kartojama ar
pasakojama
nenuosekliai.

Struktūra pabira;
nejaučiamos
pastraipų ribos;
nuolat kartojama
tas pats.



gebėjimą
apibendrinti.

tam tikro
nenuoseklumo.

IV. Teksto
stilius, žodyno
turtingumas,
sintaksinių formų
įvairovė

Kalba vartojama
tikslingai,
atskleidžiamas
gebėjimas
pasinaudoti
visais
reikalingais jos
klodais: žodžiai
parenkami
tiksliai ir pagal
situaciją.
Rašydamas
mokinys
atskleidžia savo
iškalbą ir
erudiciją.

Kalba aiški, rišli;
žodžiai
parenkami
tiksliai ir pagal
situaciją;
žodynas
turtingas; sakinių
struktūra įvairi.

Kalba aiški, rišli;
sakinių struktūra
įvairi; žodžiai
vartojami
tinkama reikšme.

Pasitaiko
aiškumo,
rišlumo, sakinių
struktūros
trūkumų; žodžiai
ne visada
vartojami
tinkama reikšme.

Yra daug
aiškumo, rišlumo
trūkumų;
dažniausiai
nejaučiamos
sakinio ribos arba
sakiniai
elementarios
struktūros;
žodynas skurdus
arba žodžiai
vartojami
netinkama
reikšme.

Kalba neaiški,
nerišli;  sakiniai
neaiškios
struktūros;
žodynas skurdus
arba žodžiai
vartojami
netinkama
reikšme.

V. Raštingumas Rašoma
taisyklinga kalba,
be klaidų.

Rašoma
taisyklinga kalba,
1-3 klaidos.

Rašoma
pakankamai
taisyklinga kalba,
yra 4-6 klaidos.

Rašoma ne visai
taisyklinga kalba,
yra 7-10 klaidos.

Yra nemažai
kalbos, rašybos ir
skyrybos klaidų
(11-16 klaidų).

Yra daug kalbos,
rašybos ir
skyrybos klaidų
(17 ir daugiau
klaidų).

Taškai Pažymys
25–24 10
23–22 9
21–20 8
19–17 7
16–14 6
13–11 5
10–8 4
7–6 3



5–3 2
2–1 1

Rekomenduojamas rašinio žodžių skaičius
Klasė Žodžių skaičius
V–VI 150–200

VII–VIII 200–250
IX–X 250–300

6. Testai vertinami pagal individualias testo vertinimo normas; susumuojami taškai už kiekvieną užduotį ir išvedamas pažymys.

Pažymys Teisingai atlikta
užduočių

(procentais)

10  (dešimt) 99–100 %
9    (devyni) 86–98 %

8    (aštuoni) 76–85 %

7    (septyni) 61–75 %

6    (šeši) 46–60 %

5    (penki) 36–45 %

4    (keturi) 26–35 %

3    (trys) 11–25 %

2    (du) 0–10 %

1    (vienas) Visai nieko nedarė



7. Atpasakojimo vertinimas 5–10 klasėse.

Kriterijai

Taškai

Turinio atskleidimas:
esmės ir įvykių tarpusavio
ryšių supratimas

Teksto prasmės
suvokimas ir
atskleidimas: pagrindinės
minties, vertybinių
autoriaus nuostatų ir
perkeltinių prasmių
supratimas.

Teksto struktūra, stilius,
žodyno turtingumas,
sintaksinių formų
įvairovė.

Raštingumas

5 Atrinkti esminiai dalykai.
Suprastos ir puikiai
atskleistos veiksmo
aplinkybės, veikėjų
charakterio savybės,
motyvai ir poelgiai, nulėmę
veiksmo eigą

Puikiai suprastos ir
išryškintos autoriaus ir
veikėjų vertybinės
nuostatos. Puikiai
paaiškintos ne tik tiesiogiai
pasakytos prasmės, bet ir
nutylėti ar prieštaringi
dalykai.

Tekstas prasmingai
suskirstytas pastraipomis;
kalba aiški, rišli; žodžiai
parenkami tiksliai ir pagal
situaciją; žodynas turtingas;
sakinių struktūra įvairi.

Rašoma taisyklinga kalba,
be klaidų.

4 Atrinkti esminiai dalykai. Iš
esmės suprastos
pagrindinės aplinkybės ir
veikėjų motyvai bei
poelgiai, kurie nulėmė
veiksmo eigą.

Iš esmės suprastos autoriaus
ir veikėjų vertybinės
nuostatos ir išryškintos
atpasakojant. Paaiškintos ne
tik tiesiogiai pasakytos
prasmės, bet ir nutylėti ar
prieštaringi dalykai.

Tekstas tinkamai
suskirstytas pastraipomis;
kalba aiški, rišli; sakinių
struktūra įvairi; žodžiai
vartojami tinkama reikšme.

Rašoma taisyklinga kalba,
1–2 klaidos.

3 Ne visai suprastos
aplinkybės ar veikėjų
motyvai ir poelgiai, kurie
nulėmė veiksmo eigą.

Tik iš dalies suprastos ar ne
visai išryškintos autoriaus ir
veikėjų vertybinės
nuostatos. Stengiamasi

Tekstas ne visai tinkamai
suskirstytas pastraipomis;
pasitaiko aiškumo, rišlumo,
sakinių struktūros trūkumų;

Rašoma pakankamai
taisyklinga kalba, 3–5
klaidos.



paaiškinti ne tik tiesiogines,
bet ir perkeltines ar
tiesiogiai nepasakytas
prasmes.

žodžiai ne visada vartojami
tinkama reikšme.

2 Tik dalis aplinkybių ar
veikėjų motyvų ir poelgių
suprasta, todėl veiksmo
priežastys ne visai
paaiškintos.

Bandomos aiškinti
autoriaus ir veikėjų
nuostatos. Paaiškintos tik
tiesiogiai pasakytos
prasmės, atpasakotos
neesminės detalės, trūksta
paaiškinimų, kurie
atskleistų teksto supratimą.

Daug aiškumo, rišlumo
trūkumų; dažnai
nejaučiamos pastraipos ar
sakinio ribos. Didelė dalis
sakinių elementarios
struktūros; žodynas
elementarus/ žodžiai dažnai
vartojami netinkama
reikšme.

Rašoma pakankamai
taisyklinga kalba, 6–8
klaidos.

1 Bandoma suprasti, kas
vyksta tekste, bet
pasakojant klystama.

Apie vertybinius dalykus
tik užsimenama. Esmė
nesuprasta, nukrypta į
neesminių dalykų
paaiškinimus.

Tekstas nenuoseklus,
nerišlus, neskaidoma
pastraipomis / skaidoma
nemotyvuotai. Sakiniai
elementarios struktūros;
žodynas skurdus/žodžiai
vartojami netinkama
reikšme

Yra nemažai kalbos,
rašybos ir skyrybos (9–12)
klaidų.

0 Tekstas visiškai
nesuprastas, rašoma apie
dalykus, kurių nebuvo
atpasakojimo tekste.

Autoriaus idėjos, vertybinės
nuostatos visiškai
nesuprastos.

Tekstas nerišlus, neaiškus.
Sakiniai neaiškios
struktūros; žodynas skurdus
/ žodžiai vartojami
netinkama reikšme.

Yra daug kalbos, rašybos ir
skyrybos (13 ir daugiau)
klaidų.

Taškai Pažymys



20–19 10
18–17 9
16–15 8
14–13 7
12–11 6
10–9 5
8–7 4

6 ir mažiau 3

Atpasakojamo teksto žodžių skaičius.
Klasė Žodžių skaičius

V–VI 150–200

VII–VIII 200–250

IX-X 300-400

8. Kalbėjimo vertinimas 5–10 klasėse.
Kalbėjimo vertinimo kriterijai.

Kriterijai Taškai Aprašas
Temos
(užduoties,
klausimo)
atskleidimas ir
kalbėjimo tikslo
suvokimas

5 Tema puikiai atskleista. Aiškiai suformuluota pagrindinė mintis (pagrįsta išvada) ir iš jos kylantys (į ją
vedantys) svarbiausi teiginiai, atskleidžiama mokinio pozicija. Tinkamai parinkti argumentai (pasakojimai,
pavyzdžiai, analogijos, pateikiama iliustracinė medžiaga ir pan.).

4 Tema atskleista. Suformuluota pagrindinė mintis (pagrįsta išvada) ir iš jos kylantys (į ją vedantys)
svarbiausi teiginiai, mokinio pozicija aiški. Tinkamai parinkti argumentai (pasakojimai, pavyzdžiai,
analogijos, pateikiama iliustracinė medžiaga ir pan.).

3 Tema atskleista. Pagrindinę mintį galima suprasti iš ją pagrindžiančių teiginių, argumentuojama,
suformuluojamos išvados.

2 Kartais nukrypstama nuo temos, dalis argumentų netinkami arba jų trūksta, išvados neaiškios.



1 Nukrypstama nuo temos, teiginiai nepagrįsti, tuščiažodžiaujama.
0 Kalbama ne į temą.

Kalbėjimo
struktūra,
aiškumas,
sklandumas,
rišlumas,
sakinių ir
žodyno įvairovė

5 Kalbama sakytine kalba, įtaigiai, logiškai, nuosekliai, rišliai, struktūruotai. Žodynas turtingas, sakinių
struktūra įvairi (gali būti 1–2 trūkumai).

3 Kalbama aiškiai, sklandžiai, rišliai, struktūruotai. Žodynas turtingas, sakinių struktūra įvairi (gali būti 3–4
trūkumai).

3 Kalbama pakankamai sklandžiai, rišliai, pasitaiko minties šuolių. Žodynas ir sakinių struktūra tinkama (gali
būti 5–6 trūkumai).

2 Kalbama nepakankamai rišliai, sakiniai vienodos struktūros, trūksta žodžių. Raiškos trūkumai netrukdo
suprasti sakomo teksto.

1 Kalbama nesklandžiai, vartojama nemotyvuotų įterpinių, daroma daug pauzių. Raiškos trūkumai trukdo
suprasti sakomą tekstą.

0 Kalbama labai trumpai, nesklandžiai, nerišliai. Beveik nesugebama sieti sakinių, dažnos nepagrįstos pauzės.
Sunku suprasti sakomą tekstą.

Tarties,
kirčiavimo,
intonacijos,
gramatikos ir
žodyno
taisyklingumas,
tinkamumas

5 Tartis, kirčiavimas, gramatika ir žodynas atitinka bendrinės kalbos normas (gali būti 1–2 trūkumai).
Kalbama tinkama intonacija.

4 Tartis, kirčiavimas, gramatika ir žodynas atitinka bendrinės kalbos normas (gali būti 3–4 trūkumai).
Kalbama tinkama intonacija.

3 Tartis, kirčiavimas, gramatika ir žodynas vartojami pakankamai taisyklingai (5–6 trūkumai).
2 Tartis, kirčiavimas, gramatika ir žodynas dažnai vartojami netinkamai, netaisyklingai, bet daromos klaidos

netrukdo suprasti teksto
1 Daroma daug tarties, kirčiavimo, gramatikos ir žodyno klaidų. Tai trukdo suprasti tekstą.
0 Daroma labai daug tarties, kirčiavimo, gramatikos ir žodyno klaidų. Tekstas beveik nesuprantamas.

Kalbėjimo vertinimas pažymiu.
Surinkti taškai Pažymys

15 10
14 9



13–12 8
11–10 7
9–8 6
7–6 5
5–4 4
3 3
2 2
1 1

9. Klaidų žymėjimas bei vertinimas.

Vertinant diktantų, atpasakojimų, rašinių ir kūrybinių darbų rašybą ir skyrybą taisoma, bet klaidomis nelaikoma:

·         dalykai, kurių nebuvo mokyta(si);

·         akivaizdūs apsirikimai (tačiau trys apsirikimai žymimi kaip viena klaida);

·         rašančiojo nuožiūra parašyti skyrybos ženklai, jeigu tai neprieštarauja skyrybos taisyklėms.

Tas pats žodis, netaisyklingai parašytas kelis kartus, laikomas viena klaida (kūrti).

Dvi vieno tipo klaidos laikomos viena klaida (kūrti ir būrti; šala ir nesušalantis; sekdavo sena, gražia pasaką).

Jeigu žodį ar žodžių grupę reikia išskirti kableliais, o mokinys parašė tik vieną kablelį arba neparašė nė vieno, toks atvejis laikomas viena
skyrybos klaida. Vieno tipo skyrybos klaidomis laikomos pražangos, pažeidžiančios tą pačią taisyklę visiškai vienodos sandaros sakiniuose (Kai
baigėsi pamokos_ išėjome namo ir Kai nuskambėjo skambutis_ baigėsi pamoka). Jei klaidos padarytos sakiniuose, kurie skiriasi punktogramų
skaičiumi, skiriamos konstrukcijos pozicija, apimtimi, jungiamaisiais žodžiais, jos laikomos atskiromis klaidomis (Kai baigėsi pamokos_ išėjome
namo ir Išėjome namo_ kai baigėsi pamokos). Mokiniui, padariusiam 3–4 vieno tipo klaidas, skaičiuojamos dvi klaidos, išskyrus tuos darbus, kuriuose
vertinami tik vienos skyrybos temos ( Pvz.: bejungtukiai sakiniai) temos.

________________________________________



Mokinių pažangos ir pasiekimų
vertinimo tvarkos aprašo patvirtinto
Kulautuvos pagrindinės mokyklos
direktoriaus 2021 m. rugsėjo 1  d.
įsakymu Nr. V-79

3 priedas

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO SISTEMA
UŽSIENIO KALBŲ PAMOKOSE

1. Kontroliniai, savarankiški darbai vertinami pažymiu naudojant taškų sistemą (taškų
skaičius priklauso nuo mokytojo paruoštos užduoties; lengvesnėms užduotims skiriama
mažiau, sudėtingesnėms – daugiau taškų). Taškų skaičius gali būti kintantis. Pagal surinktų
taškų kiekį, išreiškus juos procentais, vertinama:

Pažymys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Procentai 0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-94 95-10

0
2. Apklausa žodžiu.

Mokinys gali būti paprašytas atpasakoti iš anksto užduotą tekstą; atkartoti vadovėlyje
pateiktą arba savo paties sukurtą dialogą; atliekama 3-5 kartus per mėnesį;
Monologas. Jo vertinimo kriterijai.

Kriterijus Taškai
Turinys 4
Sklandumas 4
Kalbos taisyklingumas 3
Tartis 3

Iš viso 14 taškų

Gauti taškai konvertuojami į pažymius:

Taškai Pažymys
14 taškų 10
12-13 taškų 9
11 taškų 8
10 taškų 7
8-9 taškai 6
7 taškai 5
5-6 taškai 4
4 taškai 3
3 taškai 2
2 taškai 1

Dialogas. Jo vertinimo kriterijai.

Kriterijus Taškai



Turinys 4
Lankstumas 4
Kalbos taisyklingumas 3
Tartis 3

Iš viso 14 taškų

Gauti taškai konvertuojami į pažymius:

Taškai Pažymys
14 taškų 10
12-13 taškų 9
11 taškų 8
10 taškų 7
8-9 taškai 6
7 taškai 5
5-6 taškai 4
4 taškai 3
3 taškai 2
2 taškai 1

3. Kūrybiniai darbai
Laiško rašymas. Vertinimo kriterijai:

Kriterijus Taškai
Turinys, komunikacinio
tikslo pasiekimas

4

Teksto organizavimas 4
Leksinių ir gramatinių
struktūrų tinkamumas

3

Leksinis, gramatinis
taisyklingumas ir rašyba

3

Iš viso 14 taškų

Gauti taškai konvertuojami į pažymius:

Taškai Pažymys
14 taškų 10
12-13 taškų 9
11 taškų 8
10 taškų 7
8-9 taškai 6
7 taškai 5
5-6 taškai 4
4 taškai 3
3 taškai 2
2 taškai 1

Rašinys. Vertinimo kriterijai:

Kriterijus Taškai



Turinys, komunikacinio
tikslo pasiekimas

4

Teksto organizavimas 4
Leksinių ir gramatinių
struktūrų tinkamumas

4

Leksinis, gramatinis
taisyklingumas ir rašyba

4

Iš viso 16 taškų

Gauti taškai konvertuojami į pažymius:

Taškai Pažymys
16 taškų 10
14-15 taškų 9
12-13 taškų 8
11 taškų 7
10-9 taškai 6
8 taškai 5
7-6 taškai 4
5 taškai 3
4 taškai 2
2 taškai 1

Projektinis darbas vertinamas pažymiu.



\
Mokinių pažangos ir pasiekimų

vertinimo tvarkos aprašo patvirtinto
Kulautuvos pagrindinės mokyklos
direktoriaus 2021 m. rugsėjo 1  d.
įsakymu Nr. V-79

4 priedas

MATEMATIKOS IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASIEKIMŲ
VERTINIMAS

1. Kontrolinių, savarankiškų darbų vertinimas, kai sumuojami taškai ir vedamas pažymys.

TEISINGŲ ATSAKYMŲ APIMTIS
(PROCENTAIS)

PAŽYMYS

90,6-100 10

80,6-90,5 9

70,6-80,5 8

60,6-70,5 7

50,6-60,5 6

40,6-50,5 5

30,6-40,5 4

15,6-30,5 3

0-15,5 2

Nerašė arba neperrašė sutartu laiku 1

________________________________________
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vertinimo tvarkos aprašo patvirtinto
Kulautuvos pagrindinės mokyklos
direktoriaus 2021 m. rugsėjo 1  d.
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5 priedas

GAMTAMOKSLINIO IR SOCIALINIO UGDYMO DALYKUOSE (GAMTOS,
BIOLOGIJOS, FIZIKOS, CHEMIJOS, GEOGRAFIJOS, EKONOMIKOS) MOKINIŲ

PASIEKIMŲ VERTINIMAS

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA  CHEMIJOS IR
GAMTOS PAMOKOSE

CHEMIJA

Chemijos pamokoje vertinama pažymiais
1. Kontrolinis darbas

Kontrolinį darbą sudaro trijų lygmenų uždaviniai:

1. Minimalus lygmuo: jis nusako mokinių pasiekimus, būtinus teigiamam vertinimui. Mokiniai

geba bendrais bruožais aiškinti pagrindinius reiškinius, dėsnius, atpažįsta formules, sprendžia

elementarius uždavinius.

2. Pagrindinis lygmuo: nusako bazinį matematinį ir gamtamokslį raštingumą. Jį pasiekę mokiniai

geba savarankiškai vertinti, kaupti informaciją, apibendrinti rezultatus, analizuoti duomenis. Iš

esmės pasiektas standartas.

3. Aukštesnysis lygmuo: nusako ypač gerus pasiekimus. Mokiniai dirba savarankiškai ir kūrybingai.

Analizuoja ir daro išvadas, randa kelis problemos sprendimo būdus, nurodo tarpusavio ryšius,

modeliuoja, vertina. Geba kryptingai kaupti informaciją iš įvairių šaltinių ir ją analizuoti, lyginti,

atrinkti.

Vertinimas

Kontrolinio darbo užduotys sudaromos laikantis eiliškumo: nuo lengvesnių užduočių einama

prie sunkesnių, kad kiekvienas mokinys galėtų atlikti nors kelius paprastesnius uždavinius. Taškai,

skiriami už minimalią programą, turi sudaryti ne mažiau kaip 40 % visų galimų kiekvieno

kontrolinio darbo taškų. Už kiekvieną atliktą žingsnį skiriamas vienas taškas. Pagal sutartinę skalę

išvedamas pažymys.

2. Savarankiškas darbas



Vertinimas

Už kiekvieną atliktą žingsnį skiriamas vienas taškas. Pagal sutartinę skalę išvedamas pažymys.

3. Laboratoriniai darbai

Vertinimas

1. Pasiruošimas darbui – 40% visų galimų taškų.

2. Atlikimas, rezultatai  – 40% visų galimų taškų.

3. Išvados – 20% visų galimų taškų.

4. Projektiniai darbai ir pateiktys

● Mokiniai, norintys pagerinti pusmečio pažymį, 2 kartus per metus gali paruošti pateiktis

pasirinkta ar nurodyta tema (suderinę su mokytoju).

Vertinimas susideda iš tokių dalių: už atsakymą į temą ir pateiktą medžiagą, už darbo pristatymą,

už darbo estetiškumą, už atsakymus į 2-3 iš temos papildomus klausimus, pateiktus mokytojo arba

mokinių. Kiekviena dalis vertinama dešimtbalės sistemos pažymiu ir vedamas aritmetinis vidurkis.

Galutinis pažymys įrašomas į dienyną projekto ar pateikčių pristatymo dieną.



GAMTA IR ŽMOGUS
1. Kontrolinis darbas

Kontrolinį darbą sudaro 10 klausimų.

Vertinimas

Už kiekvieną teisingą atsakymą skiriamas vienas taškas.

2. Projektiniai darbai ir pateiktys

● Mokiniai, norintys pagerinti pusmečio pažymį, 2 kartus per metus gali paruošti pateiktis

pasirinkta ar nurodyta tema (suderinę su mokytoju).

● Vertinimas susideda iš: už atsakymą į temą ir pateiktą medžiagą, už darbo pristatymą, už

darbo estetiškumą, už atsakymus į 2-3 papildomus klausimus iš temos, pateiktus mokytojo

arba mokinių. Kiekviena dalis vertinama dešimtbalės sistemos pažymiu ir vedamas

aritmetinis vidurkis. Galutinis pažymys įrašomas į dienyną projekto ar pateikčių pristatymo

dieną.

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA  FIZIKOS IR

BIOLOGIJOS PAMOKOSE

1. Laboratoriniai darbai ir praktikos darbai.

● Tikrinamieji darbai, trunkantys ne mažiau kaip 35 min., jų metu užrašomi teoriškai ar

praktiškai atliktų tyrimų arba bandymų rezultatai: atliktas darbas – 40%; darbo

ataskaita– 60%.

● Atliekant demonstracinius praktikos darbus vertinami tie mokiniai, kurie atliko darbą.

2. Pristatymai/pasisakymai.

● Galutinis vertinimas susideda iš vertinimų: vaizdumas – 2 taškai, temos pristatymas – 5

taškai, rišli kalba – 1 taškas, pasakojimas – 2 taškai.

● Įvertinimas įrašomas į el. dienyną.

3. Projektiniai darbai.



● Galutinis vertinimas susideda iš vertinimų: už atsakymą į temą ir pateiktą medžiagą – 3

taškai; už darbo pristatymą – 3 taškai; už darbo estetiškumą – 2 taškai; už atsakymus į

papildomus iš temos 2-3 klausimus, pateiktus mokinio  ar mokytojo.

● Kiekviena dalis vertinama taškais ir vedamas pažymys.

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA  EKONOMIKOS
PAMOKOSE

1. Kontrolinių, savarankiškų darbų vertinimas, kai sumuojami taškai ir vedamas pažymys.

TEISINGŲ ATSAKYMŲ APIMTIS
(PROCENTAIS)

PAŽYMYS

90-100 10

80-90 9

70-80 8

60-70 7

50-60 6

40-50 5

20-40 4

0,5-20 3

0-0,5 2

Neperrašė sutartu laiku 1



MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA  GEOGRAFIJOS
PAMOKOSE

VERTINIMO BŪDAI IR FORMOS

1. Trumpalaikiai projektiniai (parengiami iš vienos temos arba integruotų), tiriamieji ir
praktiniai darbai:

trumpalaikių projektinių, tiriamųjų mokytojo paskirtų darbų, kuriuos gali
atlikti 1 mokinys arba 2/3 mokinių grupelės, vertinimo kriterijai:

● atsakymas į temą, aktyvumas rengiant projektą, tiriamąjį darbą, renkant
informaciją, ieškant problemų sprendimų – 3 taškai;

● darbo nuoseklumas ir išbaigtumas, darbo apipavidalinimas, IKT naudojimas –
2 taškai;

● darbo pristatymas – 3 taškai;
● darbo gynimas ir atsakymas į papildomus 2-3 klausimus, pateiktus mokytojo ar

mokinių, – 2 taškai;
● jeigu projekto, tiriamojo darbo temą rinkosi pats mokinys, gali būti vertinamas

ir darbo problemos aktualumas;
● praktinių darbų, trunkančių ne mažiau kaip 35 minutes, vertinimo kriterijai:

pasiruošimas darbui, hipotezės kėlimas, darbo atlikimo savarankiškumas, gautų
rezultatų apdorojimas, tinkamas gautų rezultatų pateikimas (užrašomi teoriškai ar
praktiškai atliktų tyrimų ar bandymų rezultatai), išvadų formulavimas. Įvertinimas
nebūtinai įrašomas į dienyną.

2. Kontroliniuose ir savarankiškuose darbuose šalia užduoties nurodomas taškų, skiriamų už
teisingai atliktą užduotį, dalis. Taškų skaičius priklauso nuo užduoties sudėtingumo. Prieš
kontrolinius ir savarankiškus darbus mokiniai supažindinami su taškų atitikimo pažymiui lentele.

Balai Atlikta užduoties dalis procentais
10 Teisingai atlikta 91-100% užduoties
9 Teisingai atlikta 81-90% užduoties
8 Teisingai atlikta 71-80% užduoties
7 Teisingai atlikta 61-70% užduoties
6 Teisingai atlikta 51-60% užduoties
5 Teisingai atlikta 41-50% užduoties
4 Teisingai atlikta 30-40% užduoties



3 Atlikta mažiau nei 30% užduoties
2 Mokinys atvyko į kontrolinį, savarankišką darbą ar testą, bet neatliko užduočių
1 Mokinys neatvyko be pateisinamos priežasties ir per 2 sav. darbo neatsiskaitė

_______________________________________
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6 priedas

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS ISTORIJOS PAMOKOSE

1. Formuojamuoju ugdomuoju vertinimu vertinama:
1.1. istorijos sąvokų, asmenybių, datų, įvykių, reiškinių žinojimas;
1.2. istorinio žemėlapio, istorinio šaltinio nagrinėjimas;
1.3. istorinio teksto kūrimas.

Balai Moksleivio žinios ir gebėjimai

1 Mokinys neatlieka užduoties.
2 ● neatpažįsta arba painioja sąvokas;

● neatpažįsta arba painioja asmenybes;
● neatranda nė vieno objekto žemėlapyje;
● negeba nusakyti istorinio šaltinio temos, objekto.

3 ● painioja sąvokas;
● pamini, bet painioja asmenybes;
● atranda, bet painioja objektus žemėlapyje;
● negeba nusakyti istorinio šaltinio temos, objekto;  
● nesukuria istorinio teksto, atsako į klausimus pavieniais žodžiais.

4 Su pagalba
● atpažįsta 1–2 svarbiausias sąvokas, asmenybes, datas, įvykius, reiškinius;
● atpažįsta ir pažymi 1–2 svarbiausius objektus žemėlapyje;
● randa tiesiogiai pateiktą teksto ar  istorinio šaltinio informaciją (įvykį, faktą,
bruožą, pasekmę) ir nerišliai apibūdina.

5 ● atpažįsta 1–2 svarbiausias sąvokas, asmenybes, datas, įvykius, reiškinius, bet
nesurikiuoja chronologine tvarka;
● atpažįsta ir pažymi 1–2 svarbiausius objektus žemėlapyje;
● randa tiesiogiai pateiktą teksto ar  istorinio šaltinio informaciją (faktą, bruožą,
pasekmę);
● atpažįsta aiškiai išreikštą vertinimą, nuomonę.



6 ● keliais žodžiais apibrėžia svarbiausias sąvokas, asmenybes, datas, įvykio ar
reiškinio bruožą, ypatybę, priežastį ar pasekmę.
● surikiuoja 2 įvykius chronologine seka;
● atpažįsta ir pažymi visus svarbiausius objektus žemėlapyje;
● randa atsakymą, patvirtintą faktu, pavyzdžiu iš teksto ar  istorinio šaltinio ir
nerišliai keliais žodžiais apibūdina;
● geba vertinti, pasiremdamas kitų išsakytais vertinimais, pareiškia savo nuomonę,
bet jos nepagrindžia.

7 ● 1–2 sakiniais paaiškina svarbiausias sąvokas, asmenybes, datas, įvykio ar
reiškinio bruožą, ypatybę, priežastį ar pasekmę.
● surikiuoja kelis įvykius chronologine seka;
● atpažįsta ir pažymi visus svarbiausius objektus žemėlapyje, pastebi jų kaitą, bet
daro neesminių klaidų;
● pateikia atsakymą, patvirtintą keliais faktais, pavyzdžiais iš teksto ar  istorinio
šaltinio;
● geba vertinti, pareiškia savo nuomonę, pagrindžia 1 argumentu.

8 ● keliais sakiniais detaliai paaiškina svarbiausias sąvokas, asmenybes, datas, kelis
įvykio ar reiškinio bruožus, ypatybes, priežastis, pasekmes;
● surikiuoja daugumą įvykių chronologine seka, gretina kai kuriuos vienalaikius
Europos ir Lietuvos įvykius;
● pažymi visus svarbiausius objektus žemėlapyje, pastebi jų kaitą, teritorijos
pokyčius, atstumus;
● remdamasis pateikta informacija nagrinėja priežastis, eigą, rezultatus;
● vertina, pagrindžia atsakymą ar išvadą pateikdamas įrodymus;
● palygina, sugretindamas asmenybes, įvykius, reiškinius, vertinimus, šaltinius,
nurodydamas pranašumus ir skirtumus.

9 ● detaliai paaiškina daugumą sąvokų, asmenybių, datų, įvykių ar reiškinių bruožų,
ypatybių, priežasčių, pasekmių;
● nurodo ir surikiuoja svarbiausius įvykius chronologine seka, gretina vienalaikius
Europos ir Lietuvos įvykius;
● pažymi ir apibūdina svarbiausių objektų vietą žemėlapyje, išsamiai apibūdina jų
dydį, kaitą, teritorijos pokyčius, atstumus;
● remdamasis pateikta informacija nagrinėja ir vertina priežastis, eigą, rezultatus,
pagrindžia atsakymą ar išvadą pateikdamas įrodymus;
● palygina, sugretindamas asmenybes, įvykius, reiškinius, vertinimus, šaltinius,
nurodydamas pranašumus ir skirtumus.

10 ● analizuoja, išskaidydamas klausimą į atskiras sudėtines dalis, išskiria esminius
elementus (sąvokas, asmenybes, datas, įvykius ar reiškinius, priežastis, pasekmes),
požymius, savybes ir daro apibendrinančias išvadas.
● susieja svarbiausius vienalaikius Europos ir Lietuvos įvykius chronologine seka,
lokalizuoja įvykius ir objektus žemėlapyje, išsamiai vertina jų dydį, kaitą, teritorijos
pokyčius, atstumus.



● vertina, pateikia argumentuotą nuomonę apie įvykio, reiškinio arba proceso
reikšmę, nurodydamas stipriąsias ir silpnąsias puses bei padaro apibendrinančią išvadą;
● nagrinėja, lygina, apibendrina ir vertina informaciją, pateiktą keliuose šaltiniuose,
vertina šaltinių reikšmę ir patikimumą.
● sukuria struktūruotą tekstą – remdamasis šaltiniais ir žiniomis geba rašyti rišlų
tekstą, kuriame yra aiškios struktūrinės dalys: įvadas, analitinis probleminio klausimo
aiškinimas ir išvada.

1.4. Pratybų užduočių vertinimas: Pratybų užduotys vertinamos tik tuo atveju, jeigu
buvo namų darbų užduotis. Už atliktas užduotis vertinama kaupiamuoju balu. Jeigu užduoties
neatliko, vertinama minus vienu balu.

1 Mokinys neatliko užduočių ir neatsiskaitė
per 2 savaites.

2 Atlikta mažiau nei 10 % užduočių
3 Atlikta mažiau nei 20–30 % užduočių
4 Teisingai atlikta 30–40 % užduočių
5 Teisingai atlikta 41–50 % užduočių
6 Teisingai atlikta 51–60 % užduočių
7 Teisingai atlikta 61–70 % užduočių
8 Teisingai atlikta 71–80 % užduočių
9 Teisingai atlikta 81–90 % užduočių
10 Teisingai atlikta 91–100 % užduočių

_________________________________________
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7 priedas

DAILĖS MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS

1. Vertinama pasiruošimas pamokai (darbo priemonės, medžiagos), teorinių žinių
įsisavinimas, kūrybiniai ieškojimai, grafinis ar spalvinis užduoties sprendimas, kūrybiškumas,
pastangos, klasės darbai, tapybos darbai, grafikos darbai, plastikos darbai, projektai, mokinio
portfelis (eskizų ir užrašų segtuvas),  galutinis kūrybinio darbo rezultatas.

2. Dailės vertinimo kriterijai:
2.1. sumanymas, idėja – 2 balai;
2.2. kompozicija – 1 balas;
2.3. teisingas technikos panaudojimas – 2 balai;
2.4. estetinis darbo vaizdas – 1 balas;
2.5. 2/3 darbo atlikta pamokoje – 3 balai;
2.6. turėjimas reikalingų priemonių pamokoje – 1 balas;
3. Kaupiamasis pažymys gali būti rašomas ir už papildomai atliktus darbus (surinktą

vaizdinę medžiagą, laisvalaikio piešinius, mokyklos puošimą ir kt.).

_________________________________________
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MUZIKOS MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS

Balai Mokinio žinios ir gebėjimai.
1. Mokinys atsisako dirbti, nereaguoja į pastabas.
2. Gebėjimai ir žinios neatitinka standartų reikalavimų. Mokinys atsisako

atsakinėti, dainuoti, ritmuoti, solfedžiuoti, neatlieka muzikos klausymo užduočių.
3. Gebėjimai ir žinios šiek tiek atitinka standartų reikalavimus. Mokinys bando

atsakinėti, bet daug daro klaidų. Mažiau nei 30% teisingų atsakymų.
4. Gebėjimai ir žinios minimaliai atitinka standartų reikalavimus. Rodo bendrą

supratimą 40 % teisingo dainavimo, ritmavimo, solfedžiavimo, intonavimo, muzikos
klausymo.

5. Gebėjimai ir žinios vidutiniškai atitinka pagrindinius standartus. Supranta esmę
50% teisingų atsakymų (dainavimas, ritmas, solfedis, muzikos klausymas.)

6. Iš esmės pasiektas standartas. Supranta ir taiko žinias įprastose situacijose.
60 % teisingai.

7. Gebėjimai ir žinios visiškai atitinka standartą. Supranta analizuoja ir taiko žinias
70%

8. Gebėjimai tvirtesni nei reikalauja standartai. Mokinys gerai dainuoja, aktyviai
dalyvauja pamokoje 80%

9. Ryškėja kompetencija. Mokinys geba vertinti, argumentuoja nuomonę. Teisingo
darbo 90%

10. Pagal amžių ir mokymosi pakopą rodo susiformavusią kompetenciją. Vertina ir
kuria, savarankiškai atlieka kūrybinias, improvizacinias užduotis. Puikiai
dainuoja, ritmuoja, solfedžiuoja, nagrinėja muzikos kūrinius.
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DORINIO UGDYMO (ETIKOS, TIKYBOS) MOKINIŲ PASIEKIMŲ
VERTINIMAS

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA  TIKYBOS
PAMOKOSE

Vertinimo kriterijai:

Veikla Įvertinimas balais
Tinkamas nusiteikimas pamokai, susikaupimas
maldoje (pagarbus elgesys maldoje, stovi
netrukdydamas kitiems).

1-2

Darbas su Šventuoju Raštu 1-3
Klasės ir namų darbų užduočių atlikimas (raštu,
žodžiu)

1-2

Atsakymų papildymas 1
Dalyvavimas diskusijoje (argumentuota, pagarbiai
išreikšta nuomonė, išklausyta kito nuomonė)

1-2

Kūrybiškumas, originalumas 1
Aktyvus dalyvavimas pamokoje (pastangos) 1-2
Elgesio kultūra (mandagumas, pagarba kitiems,
drausmė)

1-2

Projektinė veikla, kūrybinis įskaitinis darbas,
pranešimas, referatas, rašinys, esė, plakatų darymas.

1-10 (pamokų ciklo pabaigoje, pusmečio
pabaigoje)

Tvarkingi užrašai (padaloma medžiaga, pratybų
lapai, įv. rašto darbai).

1-10 (vertinama pusmečio pabaigoje)

Pamokos veikla yra numatoma tokiu būdu, kad mokinys turėtų galimybę surinkti pamokoje nuo 1
iki 10 balų. Kaupiamieji balai yra rašomi už tam tikrą atliktą veiklą. Surinkus 10 balų, rašoma
„įskaityta“ į Tamo dienyną.

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA  ETIKOS
PAMOKOSE

1. Vertinimo tipai:
● Svarbiausias formuojamasis vertinimas- stebėti mokinių darbą klasėje, jų savijautą, nuostatas,

elgesį, tarpusavio santykius ir skatinti pačius mokinius įsivertinti, ko išmoko, ir siekti asmeninės
pažangos. Skiriamas mokinio asmens vertinimas ir dalyko pasiekimų vertinimas, netaikomos



griežtos standartinės „liniuotės“, matuojant mokinių pasiekimus, gerbiamas asmens orumas ir
pasaulėžiūrinio apsisprendimo bei nuomonių įvairovė.

● Diagnostinis vertinimas atliekamas baigus tam tikrą mokymosi temą: „įskaityta" vertinama,
kai mokinys turi užrašus, suvokia ir geba paaiškinti išeitą medžiagą, aktyviai dalyvauja ir lanko
pamokas, sugeba papildomiems darbams surinkti medžiagą ir ją tinkamai pristatyti klasės
draugams. Per pusmetį mokinys turi surinkti mažiausiai 4 ,,įskaityta“. “Neįskaityta“ vertinama,
kai mokinys neturi užrašų, neatliko atsiskaitomosios užduoties, nesuvokia ir nesugeba paaiškinti
išeitos medžiagos, be svarbios priežasties nelankė arba praleido pusę pamokų.

● Kaupiamasis vertinimas.
Kaupiamieji balai yra rašomi už tam tikrą atliktą veiklą. Surinkus 10 balų, rašoma „įskaityta“ į

el. dienyną.
Veikla Įvertinimas balais
Tinkamas pasirengimas pamokai (turi etikos sąsiuvinį,
būtinas pamokai priemones)

1

Užduoties atlikimas (raštu, žodžiu) 1-3  (patenkinamai-gerai-puikiai)
Atsakymas į klausimą (raštu, žodžiu) 1
Dalyvavimas diskusijoje (argumentuota nuomonė) 1
Aktyvus dalyvavimas pamokoje 1
Tvarkingi užrašai 1-5 (vertinama pusmečio pabaigoje)
Kiekvienoje pamokoje mokiniai vertinami už:
•    Tinkamą pasirengimą pamokai (t.y. mokinys turi sąsiuvinį, būtinas mokymo priemones);
•    Už aktyvumą pamokoje (žymėjimąsi sąsiuvinyje, atsakymus į klausimus, dalyvavimą
diskusijoje, darbą grupėse, atliktas užduotis, motyvaciją ir t.t.);
•    Už užduočių atlikimą, įsivertinimą (gali būti pasirinktinai atsižvelgiant į temą):
AŠ SUŽINOJAU...
AŠ SUPRATAU.....
AŠ JAUČIAUSI....
MAN SVARBU....
● Apibendrinamasis vertinimas atliekamas pasibaigus pusmečiui.

„Įskaityta“ arba „neįskaityta“ pusmečio pabaigoje mokiniams rašoma sumuojant
kaupiamąjį, formalųjį ir neformalųjį vertinimą.
Mokiniai, praleidę per pusmetį daugiau kaip 20 proc. pamokų dėl nepateisinamų priežasčių, ne tik
privalo atsiskaityti už praleistas temas, bet pusmečio pabaigoje turi paruošti referatą ar projektinį
darbą.

________________________________________
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FIZINIO UGDYMO VERTINIMAS

Kaupiamasis vertinimas. Kaupiamųjų balų fiksavimui naudojama „+“, „-“ sistema. Balai
fiksuojami mokytojo užrašuose. Balai rašomi už:

1. tinkamą, tenkinantį higienos reikalavimus pasiruošimą pamokai;
2. aktyvų dalyvavimą pamokoje;
3. teorines žinias;
4. teisėjavimą pamokose;
5. pagalbą mokytojui;
6. atstovavimą mokyklai varžybose;
7. sveikos gyvensenos nuostatas, gebėjimus, žinias ir supratimą;
8. parodytą norą gerinti savo asmeninius rezultatus.

Papildomi įvertinimai rašomi už:
1. mokinio individualias fizines savybes pagal bendrojo ugdymo programą (testuojant)

atsižvelgiant į kiekvieno mokinio individualią pažangą;
2. teorines žinias, kai mokinys atleistas nuo praktinių užduočių atlikimo.

_________________________________________
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TECHNOLOGIJŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS

Eil
.

nr.

Rodiklis Vertinimas

Taškų skaičius
1. Pasiruošimas pamokai (turi praktinei užduočiai reikalingas priemones

ir darbo įrankius).
Nuo -1 iki  +1

2. Mokinio savarankiškumas, išradingumas, kūrybiškumas. Nuo -1 iki  +1
3. Pastangų vertinimas:

-labai stengiasi, rodo iniciatyvą;
-stengiasi;
-nerodo pastangų, nedirba.

+1
+0,5
Iki -2

4. Saugumo technikos taisyklių, sanitarijos bei higienos
reikalavimų laikymasis.

Nuo -1 iki  +1

5. Darbo drausmės laikymasis, darbo vietos sutvarkymas. Nuo -1 iki  +1
6. Atsakinėjimas į klausimus. Iki  +2

Pažymiai
7. Testas. 1–10
8. Projektai, akcijos. 1–10
9. Dalyvavimas parodose. 1–10

1. 1–7 – rodiklių taškai gaunami už moksleivių veiklą  pamokoje.
2. 8–9 – rodiklių taškai gaunami už moksleivių veiklą po pamokų.
3. Surinkti taškai konvertuojami į pažymį.
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