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VILNIAUS R. MEDININKŲ ŠV. KAZIMIERO GIMNAZIJOS MOKINIŲ VERTINIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.      Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo 

tvarkos aprašas skiriamas apibrėžti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo strategiją.  

2.     Apraše aptariami vertinimo tikslai ir uždaviniai, bendrieji vertinimo principai ir nuostatos, 

vertinimas ugdymo procese ir baigus programą, vertinimo dalyvių vaidmuo. 

3.      Aprašas parengtas remiantis Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata (patv. LR 

švietimo ir mokslo ministro 2004-02-25 įsak. Nr. ISAK-256). Vertinimo tvarkos aprašą grindžia: 

Atnaujintos Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai (2008),   ir Atnaujintos vidurinio 

ugdymo bendrosios programos (2011), Bendrieji ugdymo planai (2013), Brandos egzaminų 

programos (2011). 

4.      Mokinių pažangos ir vertinimo tvarkos apraše vartojamos šios sąvokos: 

• Vertinimas - nuolatinis informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus kaupimo, 

interpretavimo ir apibendrinimo procesas. 

• Įvertinimas - vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie mokinio pasiekimus ir 

padarytą pažangą. 

• Įsivertinimas - paties mokinio daromi sprendimai apie daromą pažangą bei pasiekimus. 

• Vertinimo informacija - įvairiais būdais iš įvairių šaltinių surinkta informacija apie mokinio 

mokymosi patirtį, jo pasiekimus ir daromą pažangą (žinias ir supratimą, gebėjimus, nuostatas). 

• Individualios pažangos (idiografinis) vertinimas - vertinimo principas, pagal kurį lyginant 

dabartinius mokinio pasiekimus su ankstesniaisiais stebima ir vertinama daroma pažanga. 

• Mokymosi patirtis - mokinio gebėjimas kelti sau mokymosi tikslus ir jų siekti, planuoti ir 

prasmingai išnaudoti mokymosi laiką, naudotis įvairiais informacijos šaltiniais, dirbti grupėmis 

ir laikytis sutartų taisyklių. 

• Pagal vertinimo tikslus taikomi šie pagrindiniai vertinimo tipai: 

• Diagnostinis vertinimas - vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti mokinio 

pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti tolesnio 

mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus. 

• Formuojamasis vertinimas - nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu, kuris padeda 

numatyti mokymosi perspektyvą, pastiprinti daromą pažangą, skatina mokinius mokytis 

analizuoti esamus pasiekimus ar mokymosi spragas, sudaro galimybes mokiniams ir 

mokytojams geranoriškai bendradarbiauti. 

• Apibendrinamasis vertinimas - vertinimas, naudojamas baigus programą, kursą, modulį. Jo 

rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos pabaigoje. 

• Norminis vertinimas - vertinimas, kuris sudaro galimybes palyginti mokinių pasiekimus. 

• Kriterinis vertinimas - vertinimas, kurio pagrindas - tam tikri kriterijai (pvz., standartai), su 

kuriais lyginami mokinio pasiekimai. 
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II SKYRIUS 

 MEDININKŲ ŠV. KAZIMIERO GIMNAZIJOS 

VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

 

5. Vertinimo tikslas - padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei; pateikti informaciją apie 

mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą; nustatyti mokytojo, mokyklos darbo sėkmę, 

priimti pagrįstus sprendimus. 

6. Vertinimo uždaviniai: 

6.1. Padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti savo 

pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus 

6.2. Padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas, 

diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus. 

6.3. Suteikti tėvams (globėjams) informaciją apie vaiko mokymąsi, stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų 

(globėjų) ir gimnazijos. 

6.4. Suteikti savalaikę  pagalbą mokiniui.   

 

III SKYRIUS 

MEDININKŲ ŠV. KAZIMIERO GIMNAZIJOS 

VERTINIMAS UGDYMO PROCESE IR BAIGUS PROGRAMĄ  

 

7. Vertinimą ugdymo procese sudaro du vienas kitą sąlygojantys vertinimo tipai: 

7.1. formuojamasis vertinimas; 

7.2. diagnostinis vertinimas. 

8. Formuojamasis vertinimas padeda mokytojui ir mokiniui numatyti ugdymo(-si) kryptį bei 

veiksmus, patvirtinti daromą pažangą. Formuojamojo vertinimo sistemą mokytojai kuria 

individualiai. Taikomi šie formuojamojo vertinimo būdai: pagyrimas, pastaba, žodinė recenzija, 

pliusas, minusas, papildomi taškai, pažymys, kuris nefiksuojamas dienyne ir kt. Vertinant 

atsižvelgiama į mokinio padarytą pažangą, jo pastangas, lankomumą. Vertinamas mokinio 

aktyvumas pamokose, namų darbų atlikimo sistemingumas, kokybė, mokėjimas dirbti savarankiškai 

ir grupėje, argumentuotai atsakyti į klausimus, rašto tvarkingumas ir t.t. Vertinama ne tik dalyko 

žinios, bet ir bendrieji gebėjimai. 

8.1. Formuojamasis vertinimas mokytojui ir mokiniui suteikia grįžtamąją informaciją apie 

mokymosi pažangą, t.y. parodo, kaip mokinys išmoko tai, kas buvo numatyta, kokių yra galimybių 

siekti daugiau, ar liko mokymosi spragų, kur reikia daugiau pastangų.  

9. Diagnostinis vertinimas skirtas išsiaiškinti, ar pasiekti mokymosi uždaviniai, kam ir kokia 

pagalba reikalinga, kokie tolesni mokymosi žingsniai. 

9.1. Diagnostinis vertinimas remiasi mokinių stebėjimu, namų darbų ir kontrolinių užduočių 

rezultatais. 

10. Mokslo metų pradžioje mokytojas aptaria vertinimą ir mokinių įsivertinimo galimybes su 

kiekviena klase.   

11. 5-tų kl. mokiniams skiriamas adaptacinis periodas: rugsėjo mėnesį nerašomi neigiami pažymiai. 

Dėstantys mokytojai paruošia penktokų vertinimo sistemą ir rugsėjo mėnesį  su ja supažindina 

mokinius bei jų tėvus.  

12. Vertinant mokinių pažangą, kiekvienas dalyko mokytojas naudojasi vertinimo kriterijais, 

išdėstytais 1 priede. 5-12 kl. mokinių pasiekimų vertinimui taikoma 10 balų sistema. Kiti vertinimo 

būdai  (paskatinimas bei pagyrimas žodžiu ir raštu) įrašomi į elektroninio dienyno skiltį „Pagyrimas 

ar pastaba“ ar sąsiuvinį.  

13. Informacija apie mokinio pažangą, silpnąsias ir stipriąsias mokymosi puses pateikiama nuolat, 

po kiekvieno kontrolinio darbo ar kito atsiskaitymo, darbai aptariami komentuojant gautą pažymį.  

14. Mokinių pažanga ir mokymosi pasiekimai vertinami tokiu dažnumu per pusmetį: 

Pamokų skaičius per savaitę Pažymių dažnumas 

jei dalykui mokyti skirta 1 pamoka per savaitę vertinama ne mažiau kaip 1 pažymiu, plius 1 
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papildomas pažymys kiekvieną mėnesį 

jei dalykui mokyti skirta 2 pamokos per savaitę vertinama ne mažiau kaip 2 pažymiais, plius 1 

papildomas pažymys kiekvieną mėnesį 

jei dalykui mokyti skirta 3 pamokos per savaitę vertinama ne mažiau kaip 3 pažymiais, plius 

1papildomas pažymys kiekvieną mėnesį 

jei dalykui mokyti skirta 4 pamokos per savaitę vertinama ne mažiau kaip 4 pažymiais, plius 1 

papildomas pažymys kiekvieną mėnesį 

jei dalykui mokyti skirta 5 pamokos per savaitę vertinama ne mažiau kaip 5 pažymiais, plius 

1papildomas pažymys kiekvieną mėnesį 

jei dalykui mokyti skirta 6 pamokos per savaitę Vertinama ne mažiau kaip 6 pažymiais, plius 

1papildomas pažymys kiekvieną mėnesį 

15. Mokytojai apie mokinio pasiekimus ir pažangą kaupia informaciją, ją analizuoja, aptaria su 

mokiniu ir rašo pažymį už: 

15.1. atsiskaitomuosius darbus: apklausą raštu, kontrolinius darbus, testus, rašinius, interpretacijas, 

diktantus, savarankiškus darbus; 

15.2. atsakinėjimą žodžiu: monologinę ir dialoginę kalbą, namų darbus, laboratorinius darbus, 

pratybas; 

15.3. dalyvavimą mokyklos, rajono, respublikos, tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose, 

projektuose. 

16. Mokytojai, taikantys kaupiamąją vertinimo sistemą, kaupiamuosius taškus/simbolius/ pažymius 

fiksuoja savo užrašuose ir rašo juos už: 

16.1. kūrybinius darbus; 

16.2. papildomai atliktas užduotis; 

16.3. aktyvų dalyvavimą pamokoje; 

16.4. namų darbus. 

17. Pusmečio (metinis) pažymys (įvertinimas) išvedamas paskutinę pusmečio pamoką ir vėliau 

nekeičiamas: 

17.1. pusmečio pažymys vedamas iš to pusmečio pažymių aritmetinio vidurkio mokinio naudai 

(pvz.: 6,5 – 7; 6,4 – 6); 

17.2. metinis pažymys vedamas iš pusmečių pažymių vidurkio, tačiau atsižvelgiama į daromą 

mokinio pažangą; 

18. Jei mokinys be pateisinamos priežasties praleido 50 ir daugiau proc. pamokų, jis gauna 

įvertinimą „neįskaityta“. Jei mokinys pamokas praleido dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių, jis turi 

teisę atsiskaityti sutartu su mokytoju laiku. 

19. Metinis įvertinimas nevedamas, jeigu nors vieną pusmetį mokinys gavo įvertinimą 

“neįskaityta“. 

20. Mokiniui, turinčiam nepatenkinamą dalyko metinį įvertinimą, skiriamas papildomas darbas: 

29.1. sprendimą dėl papildomų darbų trukmės, konsultacijų ir atsiskaitymo tvarkos (ne vėliau kaip 

iki ugdymo proceso pabaigos birželio mėn.) priima Mokytojų taryba, išklausiusi dalyko mokytojo, 

klasės vadovo ir Vaiko gerovės komisijos  siūlymų; 

20.2. mokiniui papildomų darbų užduotis, suteikiančias galimybę parodyti žinias, gebėjimus ir gauti 

patenkinamą dalyko metinį įvertinimą, parengia dalyko mokęs mokytojas; 

20.3. mokinys, pasirašytinai gavęs dalyko papildomų darbų užduotis, su mokytoju susitaria dėl 

mokytojo konsultacijų laiko ir periodiškumo, atsiskaitymo datos; 

20.4. mokytojas, skirdamas papildomus darbus mokiniui, planuoja konsultacijų laiką, sudaro 

grafiką, 

20.5. klasės vadovas per tris dienas raštu informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) apie 

mokiniui skirtus atitinkamo dalyko papildomus darbus, trukmę, konsultacijų laiką, atsiskaitymo 

tvarką; 

20.6. mokinio, besimokančio pagal pagrindinio ugdymo programą, papildomo darbo apskaita  

dienyne fiksuojama taip pat, kaip ir pamokų apskaita: įrašomas konsultacijų turinys, atsiskaitymo 

dieną – gautas įvertinimas; 
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20.7. mokiniui, be pateisinamos priežasties neatvykus nustatytu atsiskaitymo laiku, paliekamas jo 

turėtas dalyko nepatenkinamas metinis įvertinimas; 

20.8. mokinio papildomų darbų įvertinimas įrašomas į dienyną ir laikomas galutiniu. 

21. Atsiskaitomieji darbai. Mokinių mokymosi pasiekimai vertinami sistemingai. Vertinimo 

informacija panaudojama analizuojant mokinių ugdymosi poreikius, daromą pažangą, koreguojant 

ugdymo turinį, parenkant ugdymo metodus ir priemones. Baigus dalyko programos temą, skyrių, 

kitą užbaigtą programos dalį, organizuojamas atsiskaitomasis darbas (kontrolinis, savarankiškas 

darbas, testas, apklausa, praktinis, kūrybinis, laboratorinis, projektinis darbas)  ir  vertinamas 

pažymiu, įrašomu į dienyną: 

21.1.1. mokiniams per dieną gali būti skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas; 

21.1.2. kontrolinių darbų atlikimo laiką derina klasėje dėstantys mokytojai tai fiksuodami 

kontrolinių darbų grafike, esančiame mokytojų kambaryje. 

21.1.3. prieš vykdant kontrolinį darbą, skiriamas laikas išeitos medžiagos kartojimui, įtvirtinimui, 

supažindinama su vertinimo kriterijais; 

21.1.4. kontrolinio darbo sudėtingumas turi būti pagrįstas Bendrųjų programų reikalavimais; 

21.1.5. atsižvelgiant į skirtingų gebėjimų mokinius rekomenduojama kontrolinio darbo užduotis 

sudaryti parenkant įvairaus sunkumo užduotis; 

22. Kontrolinis darbas ištaisomas ir įvertinamas per 7–10 kalendorinių dienų. Su ištaisytais 

kontroliniais darbais supažindinami mokiniai ir atliekama išsami kontrolinio darbo analizė, 

sudaroma galimybė pasitaisyti: 

22.1. mokiniui, gavusiam nepatenkinamą įvertinimą, pageidaujant, sudaroma galimybė atsiskaityti 

iš tos temos per savaitę nuo rezultatų paskelbimo dienos; 

23. Tėvų informavimas: 

23.1. Tėvai apie vaiko mokymosi rezultatus informuojami išsamiai, suprantamai, nuolat, pabrėžiant 

vaiko ugdymo(si) teigiamus poslinkius, sėkmę, drauge nusakant mokymosi spragas ir galimus 

nesėkmių įveikimo būdus. 

23.3. Tėvų informavimui skirtos atvirų durų dienos, kurios vyksta kartą per metus, klasių tėvų 

susirinkimai bei individualūs pokalbiai su mokytojais. 

24. Pradinių klasių moksleivių žinių, gebėjimų ir įgūdžių vertinimui taikomas individualizuotas 

(idiografinis) vertinimas. 

 

 

 

 

_____________________ 
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 Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero 

gimnazijos  

mokinių vertinimo tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

 

 

PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ 

VERTINIMO SISTEMA 

Pradinio ugdymo mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tikslai: 

1. Ugdyti savarankišką, pasitikinčią savimi, teigiamai motyvuotą, kūrybingą asmenybę. 

2. Kaupti informaciją, padedančią koreguoti ugdymo procesą, planuoti perspektyvą. 

3. Įvairiomis vertinimo formomis ir būdais informuoti tėvus apie vaiko pažangą. 

I. Kasdienis - formuojamasis vertinimas 

Didžiąją dalį (apie 90%) vertinimo informacijos mokiniams pateikiama žodžiu. Vertinimo 

informaciją raštu pateikiama mokinių darbuose, vertinimo lapuose, el. dienyne, vertinimo 

aplankuose, vertinimo aprašuose. Po ištaisytų rašto darbų parašomas komentaras sąsiuvinyje. 

Šio komentaro nebūtina perrašyti į el. dienyną. 

Įrašai el. dienyne: 

Jei 1 savaitinė pamoka - ne mažiau kaip 4 įvertinimo fiksavimų per pusmetį mokiniui; 

Jei 2 savaitinės pamokos- ne mažiau kaip 5 įvertinimo fiksavimų per pusmetį mokiniui; 

Jei 4-5 savaitinės pamokos - ne mažiau kaip 7-8 įvertinimo fiksavimų per pusmetį mokiniui; 

Jei 7-8 savaitinės pamokos- ne mažiau kaip 10 įvertinimo fiksavimų per pusmetį mokiniui; 

II. Diagnostinis vertinimas 

Mokinio pusmečio dalykų vertinimai nustatomi apibendrinant mokinio padarytą pažangą per 

mokykloje nustatytą ugdymo laikotarpį (pusmetį) .  Visą pusmetį mokinio pažanga  stebima, 

fiksuojama,  pusmečio gale apibendrinama, nurodomas mokinio pasiekimų lygis 

(aukštesnysis, pagrindinis, patenkinamas, nepatenkinamas). 

III. Mokinių įsivertinimas 

Pradinių klasių mokiniai pratinami įsivertinti pasiekimus: 

• porose pasitikrinti ir įvertinti vienas kitą; 

• analizuoti savo klaidas; 

• užrašuose trumpai nurodyti pažangą; 

IV. Vertinimo kriterijai 
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MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

GAMTOS IR ŽMOGAUS BEI GEOGRAFIJOS PAMOKOSE 

 

Geografijos ir gamtos ir žmogaus pamokose taikomas bendras mokyklos 

mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas. 

Vertinimo kriterijai: žinios, gebėjimas jomis pasinaudoti, savo patirties 

susiejimas su einama medžiaga, tiriamoji veikla, jos pateikimas, papildomos medžiagos 

panaudojimas, pastangos, aktyvumas. 

Mokinių tikrinimo metodai: kontrolinis darbas, testas, savarankiškas darbas, 

projektiniai darbai. 

Kontrolinis darbas: 

• Darbas rašomas daugiau nei 30 min., išėjus temą ar skyrių; 

• Ištaisyti kontroliniai darbai grąžinami pateikiant įvertinimą per 2 savaites nuo 

parašymo dienos. 

• Kontrolinio darbo rezultatai įrašomi į dienyną. 

Testas ir savarankiškas darbas: 

• Darbas rašomas iki 30 min., išėjus temą, praėjusios pamokos temos pakartojimui. 

Aukštesnysis lygis 

Mokinys įdėjo maksimaliai pastangų, kad įgytų konkrečius gebėjimus ir žinias. Dirba stropiai, 

greitai, lengvai įveikia sunkumus, kantriai siekia nustatyto tikslo. Duotas užduotis atlieka 

teisingai, stengdamasis, savarankiškai.  

Pvz.: Puikiai atlikai užduotis. 

        Wspaniale wykonałeś  ćwiczenia. 

        Labai gerai atsakei į užduodamus klausimus. 

        Bardzo  dobrze odpowiedziałeś na pytania 

Pagrindinis lygis 

Mokinys įdėjo dideles ir vidutines pastangas, kad įgytų konkrečius gebėjimus ir žinias. 

Duotas užduotis stengiasi atlikti savarankiškai, tačiau sudėtingesnes užduotis atlieka su 

mokytojo pagalba. Dirbdamas siekia nustatyto tikslo, nebijodamas sunkumų. Dirba 

pakankamai greitai, su mažesniu užsidegimu atliekdamas kūrybines ir savarankiškas užduotis.  

Pvz.: Gerai perskaitei tekstą. 

        Dobrze przeczytałeś tekst. 

Patenkinamas lygis 

Mokinys įdėjo nedaug pastangų, kad įgytų konkrečius gebėjimus ir žinias. Mokiniui 

reikalinga kontrolė ir dažnesnė pagalba nurodant tikslą. Užduotis atlieka lėtai, ne visada 

tvarkingai ir taisyklingai. Ne visada dirba sistemingai, parodo mažai noro dirbdamas kūrybinį 

ir savarankišką darbą.  

Pvz.: Gebi taisyklingai perrašyti tekstą, bet reikia daugiau įdėti pastangų. 

        Umiesz bez błędów przepisać tekst, lecz bardziej musisz postarać się. 

 

Nepatenkinamas lygis 

Mokinys visiškai neįdėjo pastangų, kad įgytų konkrečius gebėjimus ir žinias. Mokiniui 

reikalinga pastovi kontrolė ir dažnesnė pagalba nurodant tikslą. Užduotis atlieka lėtai, 

netvarkingai ir netaisyklingai. Dirba nesistemingai, parodo mažai noro dirbdamas kūrybinį ir 

savarankišką darbą.  

Pvz.: Tikiuosi, kad kitą kartą sugebėsi be klaidų perskaityti tekstą. 

        Mam nadzieję, następny raz będziesz czytał tekst bez błędów . 
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• Ištaisyti savarankiški darbai ir testai grąžinami pateikiant įvertinimą per 2 savaites nuo 

parašymo dienos. 

• Savarankiškų darbų ir testų rezultatai įrašomi į dienyną. 

Kontrolinių, savarankiškų darbų ir testų vertinimas procentais (100 %): 

Balai Atlikta užduoties dalis procentais 

10 Teisingai atlikta 9 I -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. už darbą neatsiskaitė. 

 

Kontrolinių darbų, testų ir savarankiškų darbų atsiskaitymas. 

 Mokiniai, kurie nedalyvauja atsiskaitydami kontrolinį darbą, testą ar savarankišką darbą,  

privalo atsiskaityti per dvi savaites nuo kontrolinio darbo, testo ar savarankiško darbo rašymo 

dienos, iš anksto su mokytoju suderinus atsiskaitymo datą ir laiką (po pamokų, mokytojo 

konsultacijos laiko metu). 

Kaupiamasis vertinimas. Namų darbų užduotys, užduočių sąsiuvinių užduotys, aktyvus 

dalyvavimas pamokoje, parodyta iniciatyva atliekant papildomas užduotis vertinama 

kaupiamaisiais balais (1-10). Mokiniui surinkus 5 kaupiamuosius pažymius, vidurkis 

įrašomas į dienyną. 

Apibendrinamoji darbai ir bandomieji egzaminai: 

I G-II G klasių mokiniai, baigę kursą, rašo apibendrinamąjį darbą. Gautas įvertinimas rašomas 

į dienyną. Apibendrinamasis darbas rašomas mokslo metų pabaigoje. 

Mokinio įsivertinimas  - tai paties mokinio priimtas sprendimas apie savo daromą 

pažangą bei pasiekimus, siekiant išsiaiškinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses. Pamokose 

mokiniai pratinami įsivertinti savo pažangą, taikomos tokios įsivertinimo formos:  

Nebaigti sakiniai (Pamokoje labiausiai ( ne) patiko. Būtų įdomiau, jeigu. Atlikęs darbą, 

supratau, .... Šia tema dar norėčiau sužinoti ), klausimai refleksijai, pyrago dalijimas, 

emocijų veidukai. 

 

 

 

__________________ 
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 Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero 

gimnazijos  

mokinių vertinimo tvarkos aprašo 

2 priedas 

 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

MATEMATIKOS PAMOKOSE 

Mokiniai rugsėjo mėnesį per pirmąją matematikos pamoką supažindinami su mokinių 

mokymosi pasiekimų informacijos kaupimo ir jos fiksavimo sistema, aptariami vertinimo 

kriterijai, metodai ir formos. 

Pažymiu vertinama: 

Kontrolinis darbas. Rašomas baigiant temą arba skyrių (pranešama prieš 2 savaites). 

Kontrolinių darbų rezultatų analizė pristatoma ir aptariama su visais klasės mokiniais. 

Mokiniai, praleidę kontrolinį dėl pateisinamos priežasties, privalo atsikaityti per dvi savaites 

nuo atvykimo į mokyklą dienos (po ligos ar kt.). Mokiniams, praleidusiems kontrolinį darbą 

be pateisinamos priežasties, mokytojas turi teisę skirti kontrolinį darbą pirmą mokinio 

atvykimo į mokyklą dieną. Neatsiskaičius už kontrolinį darbą, mokiniui rašomas ,,2“ 

(pažymys į dienyną). 

Savarankiškas darbas. Rašomas mokytojo nuožiūra iš vienos ar daugiau temų,  nebūtinas 

išankstinis įspėjimas. Tikrinamos ir vertinamos esminės matematikos sąvokos, dėsniai, 

taisyklės, apibrėžimai ir gebėjimas juos taikyti. Pagal susitarimą mokiniai gali naudotis 

mokytojo nurodytomis mokymo priemonėmis, vadovėliais bei kita informacine medžiaga. 

Kontroliniuose ir savarankiškuose darbuose šalia uždavinio yra nurodytas taškų, skiriamų už 

teisingai išspręstą uždavinį, skaičius. Taškų skaičius priklauso nuo uždavinio sudėtingumo. 

Prieš kontrolinius ir savarankiškus darbus mokiniai supažindinami su taškų ir pažyminio 

atitikimo  lentele. 

Pasiekimų lygis Gebėjimai Procentai Pažymys 

Aukštesnysis  Analizuoja,  randa kelis problemos 

sprendimo būdus, pagrindžia savo 

nuomonę, daro išvadas,  lygina, 

nurodo tarpusavio ryšius,  modeliuoja,  

vertina.  Dirba savarankiškai ir  

kūrybingai. Geba kryptingai kaupti  

informaciją iš  įvairių šaltinių ir ją 

analizuoti, lyginti, atrinkti.  

79-100 9-10 

Pagrindinis  Taiko, apibendrina, klasif ikuoja 

žinias, nubraižo, pateikia pavyzdžius, 

nurodo tarpusavio ryšius.  Nusako 

bazinį  matematinį ar gamtamokslinį 

raštingumą. Jį pasiekę mokiniai  geba 

savarankiškai vertinti, kaupti 

informaciją, apibendrinti  rezultatus, 

analizuoti duomenis.  

55-78 6-8 

Patenkinamas Išvardina, pakartoja,  apibrėžia, 

aprašo, atgamina, atpažįsta,  sprendžia 

elementarius uždavinius. Moksleiviai 

geba bendrais bruožais aiškinti 

pagrindinius reiškinius, taisykles, 

dėsnius. Jiems reikalinga nuolatinė 

mokytojo pagalba.  

26-54 4-6 

Nepatenkinamas Mokinys nepadarė pažangos.  0-25 1-3 
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proc. 

 

Trumpalaikis ir/ar ilgalaikis matematikos projektinis darbas. Projektinių darbų vertinimo 

kriterijai – aktyvumas rengiant projektą, renkant informaciją, ieškant problemų sprendimų, 

darbo nuoseklumas ir išbaigtumas, darbo apipavidalinimas, išvadų kokybė, darbo pristatymas. 

Apibendrinamieji darbai. Apibendrinant mokinių turimas žinias, organizuojami bandomieji, 

PUPP, standartizuoti testai, brandos egzaminai. 

Kiti individualūs mokinio pasiekimai. Už dalyvavimą rajoninėje matematikos olimpiadoje 

arba respublikiniame konkurse „Kengūra“ mokinys vertinamas ,,10“. Jeigu mokinys 

rajoninėje olimpiadoje užėmė prizinę vietą arba „Kengūros“ konkurse pateko į geriausiai 

pasirodžiusių mokinių dešimtuką rajone, vertinamas pažymiu ,,10“. 

Specialiųjų poreikių mokinių vertinimas. 

Vertindamas specialiųjų poreikių mokinių ugdymo rezultatus, mokytojas atsižvelgia į 

individualius skirtumus (psichologinius, suvokimo, atminties, dėmesio, temperamento ir 

pan.). Mokinių, besimokančių pagal pritaikytą programą, ugdymo rezultatai, gebėjimai ir 

įgūdžiai yra vertinami atsižvelgiant į Bendrojo išsilavinimo standartais nustatytą mokomųjų 

dalykų minimalųjį pasiekimų lygmenį. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui 

nepatenkinamas įvertinimas gali būti rašomas, jeigu jis turi potencinių galių, bet piktybiškai 

neatlieka jam skirtų užduočių, visiškai nesistengia jų atlikti. 

Mokinių įsivertinimas. 

Išbandomi, taikomi ir tobulinami įvairūs įsivertinimo būdai ir metodai. 

 

_______________ 
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 Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero 

gimnazijos  

mokinių vertinimo tvarkos aprašo 

3 priedas 

 

 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PAMOKOSE  

Savarankiško darbo tematika, kriterijai ir rodikliai pateikiami mokiniams iš anksto, diena 

derinama su mokiniais ne vėliau kaip prieš savaitę. Savarankišką darbą sudaro įvairaus 

sunkumo (diferencijuotos) užduotys. Mokinys, be pateisinamos priežasties nedalyvavęs 

savarankiško darbo pamokoje, privalo atsiskaityti mokiniui ir mokytojui patogiu laiku iki 

mėnesio pabaigos. Neatsiskaičius už savarankišką darbą, įrašomas nepatenkinamas 

įvertinimas. 

• Už testus mokiniui pažymys rašomas apskaičiavus jo surinktų balų procentinę dalį. 

Kiekvienos procentinės dalies vertinimai pateikiami lentelėje: 

Procentinė dalis   Pažymys 

 96-100% 10  

 85-94%  9 

 75-84%  8 

 65-74%  7 

 55-64%  6 

 45-54%  5 

 35-44%  4 

 25-34%  3 

 15-24%  2 

• Kaupiamasis vertinimas taikomas siekiant vertinimo individualizavimo ir didinant 

mokymosi motyvaciją. Papildomam informacinių technologijų pažymiui gauti galima 

rinkti pliusus (taškus), kurie skiriami už šiuos dalykus: 

• aktyvų dalyvavimą pamokoje;  

• atsakinėjimą į klausimus; 

• už tvarkingus užrašus; 

• teisingai ir pilnai atliktas naujos temos užduotis; 

• teisingai atliktas papildomas užduotis. 

Mokiniui, neatlikusiam atsiskaitomojo darbo, reikia už jį atsiskaityti. Atsiskaitymo laiką ir 

terminus mokinys derina su jį mokančiu mokytoju. 

Mokinys per pamoką įsivertina individualiai arba vertinimas atliekamas darbo 

grupėse.  

• Individualaus įsivertinimo būdai: pažymėti taikinyje, skalė, šviesoforas, 

emocijų veidukai, pažymio pasirinkimas, nykščio metodas, sakiniai, 

įsivertinimo lapas. 

• Darbo grupėse įsivertinimo būdai: pyrago dalybos, įsivertinimas „Taip ar 

Ne“, minčių žemėlapis, turnyras. 

 

 

 

__________________ 
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 Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero 

gimnazijos  

mokinių vertinimo tvarkos aprašo 

4 priedas 

 

 

ISTORIJOS,  PILIETIŠKUMO PAGRINDŲ, EKONOMIKOS PAGRINDŲ MOKYMO 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ 

  VERTINIMAS 

Vertinimo tikslas – padėti  mokiniui mokytis; pateikti informaciją apie mokinio mokymosi 

patirtį, pasiekimus ir pažangą; nustatyti mokytojo, mokyklos darbo sėkmę, priimti pagrįstus 

sprendimus. 

Vertinimo kriterijai 

• Mokinių pasiekimai bei gebėjimai vertinami formaliu vertinimu – 10 balų sistema; 

neformaliu – „+“/ „-„, t. y. už aktyvų dalyvavimą pamokoje mokinys gali gauti „+“, surinkus 

keturis„+“ mokiniui įrašomas dešimtukas. Surinkus tris „-“,  mokiniui rašomas dvejetas. 

• Pažymiu įvertinami mokinių pasiekimai baigus temą: kontrolinės užduotys, testai, 

projektiniai darbai. 

• Mokinių namų darbai, praeitos pamokos žinios gali būti patikrintos įvairiais 

savarankiškais darbais.  

• Už dalyvavimą olimpiadose ir konkursuose, taip pat dalyvavimą mokyklos 

projektuose mokiniai skatinami pažymiu „10“. 

Vertinimo formos 

  

Kontrolinis darbas. 

                      Darbas raštu ne mažesnis kaip 45 minučių trukmės, skirtas patikrinti, kaip 

įvaldyta programos dalis. Rašomas baigus skyrių. Kontrolinis darbas įvertinamas per 7 

kalendorines dienas. 

Apklausa raštu. 

                      Darbas raštu trunka mažiau nei 15-20 min. Mokytojas apklausos metu patikrina, 

kaip mokinys išmoko temos medžiagą, ar orientuojasi istorinėje erdvėje, ar žino terminus bei 

jų reikšmes. Darbai grąžinami ir su rezultatais mokiniai supažindinami ne vėliau kaip per 

savaitę. 

Apklausa žodžiu. 

                      Skirta patikrinti ir įvertinti mokinio pasakojimo gebėjimus. Mokinys gali būti 

paprašytas atpasakoti iš anksto užduotą tekstą; atliekama 3-5 kartus per mėnesį. 

Projektas, kitas kūrybinis darbas. 

                      Jie atliekami klasėje arba užduodami atlikti namuose (1-2 kartus per mėnesį). 

Vertinant tokio tipo darbą kartu atsižvelgiama į jo tvarkingumą, pastangas, minties logiškumą 

bei naujumą. 

 

10 balų sistemos vertinimo kriterijai 

 

Pažymys Mokinių gebėjimai ir žinios 

išsilavinimo standarto atžvilgiu 

(kriterijai). 

Kaip mokinys parodo gebėjimus ir 

žinias (rodikliai). 

1-nieko neatsakė, 

atsisakė. 

Neparodo gebėjimų ir žinių, 

kurios leistų siekti standarto. 

Neatliko užduoties, atsakinėdamas 

neparodė programoje nustatytų gebėjimų 

ir žinių. 

2-labai blogai. Artėja prie standarto, tačiau dar 

akivaizdžiai jo nepasiekia. 

Žinios fragmentiškos: tikslingai stebi, 

klauso, randa, atkreipia dėmesį. 

3-blogai. Priartėja prie standarto, galima Nors žinios ir fragmentiškos, bet atskiria, 
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numatyti būdus, kaip jį pasiekti 

artimiausiu laiku. 

išskiria, nustato, išvardija. 

4-silpnai. Gebėjimai ir žinios minimaliai 

atitinka standarto reikalavimus. 

Rodo bendrą supratimą: apibrėžia, aprašo, 

papasakoja savais žodžiais. 

5-pakankamai 

patenkinamai. 

Artėja prie pagrindinio standarto. Supranta esmę: atlieka, klausia, perduoda 

informaciją, pateikia pavyzdžių, išplečia. 

6-patenkinamai. Iš esmės pasiektas standartas. Supranta ir taiko žinias įprastose 

situacijose: išaiškina, palygina, nurodo 

ryšius, klasifikuoja, apibūdina. 

7- patenkinamai 

gerai. 

Gebėjimai ir žinios visiškai 

atitinka standartą. 

Supranta, analizuoja ir taiko žinias 

naujose situacijose: priskiria, palygina, 

nustato ryšius, išskaido, apibendrina, 

interpretuoja, papildo, rodo iniciatyvą. 

8-gerai. Gebėjimai tvirtesni negu 

reikalauja standartas. 

Analizuoja, įžvelgia visumą: 

argumentuoja, daro išvadas, planuoja, 

diskutuoja, išplečia, tiksliai formuluoja. 

9-labai gerai. Ryškėja kompetencija. Integruoja ir vertina: argumentuoja 

nuomonę, savarankiškai randa 

informaciją, ją tvarko ir tikslingai 

naudoja, derina, įvertina, įtakoja, 

modeliuoja. 

10-puikiai. Pagal amžių ir mokymosi 

pakopą rodo susiformavusią 

kompetenciją. 

Vertina ir kuria: kelia hipotezes, 

prognozuoja, teikia alternatyvas, 

improvizuoja, nusprendžia, vadovauja. 

Neįsk. „neįskaityta“ mokinys gauna, jeigu 

praleido 50 % pamokų. Jei mokinys daug 

pamokų praleido dėl ligos ar kitų svarbių 

priežasčių, jis turi teisę atsiskaityti sutartu 

su mokytoju laiku (iki pusmečio 

pabaigos). 

Atl. Įrašas – „atleistas“/“atleista“ įrašomas, 

jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo 

rekomendaciją ir mokyklos direktoriaus 

įsakymą. 

 

 

Mokinių įsivertinimas 

 

 Pamokose mokiniai pratinami įsivertinti savo pažangą.  Įsivertinimas – tai paties 

mokinio priimtas sprendimas apie savo daromą pažangą bei pasiekimus, siekiant išsiaiškinti 

savo stipriąsias ir silpnąsias puses.   

 

Taikomos tokios įsivertinimo formos: 

Nebaigti sakiniai,  

Emocijų veidukai, 

Pažymio pasirinkimas. 

 

____________________ 
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 Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero 

gimnazijos  

mokinių vertinimo tvarkos aprašo 

5 priedas 

 

 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

MUZIKOS PAMOKOSE 

 

Muzikos ugdymo procese taikomi tokie vertinimo būdai: formalusis  (vertinimas 

pažymiais) ir neformalusis (nesiejamas su pažymiu).  Mokiniai prieš atlikdami užduotis 

supažindinami su vertinimo kriterijais. 

Formalusis vertinimas - vertinimas pažymiais (1-10 balų). 

Vertinama už: 

 atsakinėjimą žodžiu, apklausą raštu; 

 testą  (diagnostinis vertinimas); 

 kūrybinių užduočių atlikimą; 

 dainavimą,  

 ritmavimą,  

 muzikos klausymąsi ir analizavimą. 

Dainavimo vertinimas: 

Mokinys iš klausos išmoktą dainą padainavo: 

• 10, 9 -  tiksliai intonuodamas, išraiškingai, valdė kvėpavimą. 

• 8, 7- beveik tiksliai intonuodamas, pasitaikė netikslios intonacijos. 

• 6, 5 - išlaikydamas melodijos kryptį, intonavo netiksliai, kvėpavo paviršutiniškai. 

• 4 -  dainavo, tačiau melodija tapo beveik neatpažįstama, negebėjo prisiderinti prie kitų, nerodė 

pastangų. 

• 3, 2 - dainavo beveik deklamuodamas, melodija tapo neatpažįstama, nesistengė. 

• - atsisakė dirbti, trukdė, nereagavo į pastabas. 

Ritmo vertinimas: 

Mokinys ritmo užduotį atliko: 

• 10, 9 – ritmiškai ,tiksliu tempu ir metru, jautė metrinę pulsaciją. 

• 8, 7 - beveik tiksliai, pasitaikė keletas ritmo nesklandumų. 

• 6, 5 - nuosekliu tempu, tačiau ritmas buvo netikslus, buvo reikalinga pagalba. 

• 4 -  darydamas daug ritmo klaidų, negebėjo prisiderinti prie kitų. 

• 3,2 - nežino natų vertės, ritmo negeba perskaityti, nesistengė. 

• 1 -  atsisakė dirbti, trukdė draugams, nepažįsta muzikos rašto. 

Pusmečio pażymys vedamas iš gautų pażymių vidurkio. 

2. Neformalusis vertinimas (formuojamasis) nesiejamas su pażymiu:  vertinamieji 

komentarai,  pagyrimai ir paskatinimai (žodžiu ir raštu). 

3. Mokinio įsivertinimas  - tai paties mokinio priimtas sprendimas apie savo daromą 

pažangą bei pasiekimus, siekiant išsiaiškinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses. Pamokose 

mokiniai pratinami įsivertinti savo pažangą, taikomos tokios įsivertinimo formos:  

Nebaigti sakiniai (Pamokoje labiausiai ( ne) patiko. Būtų įdomiau, jeigu... Atlikęs darbą, 

supratau, .... Šia tema dar norėčiau sužinoti ), klausimai refleksijai, emocijų veidukai, 

pažymio pasirinkimas pagal kriterijus ir kt. 

 

 

_________________ 
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 Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero 

gimnazijos  

mokinių vertinimo tvarkos aprašo 

6 priedas 

 

 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS TECHNOLOGIJŲ 

PAMOKOSE 

 

5-12 klasių mokinių technologijų dalyko pasiekimai vertinami pažymiu, atsižvelgiant į 

mokinių pasiekimų lygį: 

 

Pasiekimų lygis Pažymys 

Aukštesnysis 9-10 

Pagrindinis 6-8 

Patenkinamas 4-5 

Nepatenkinamas 1-3 

Atsiskaitomieii darbai (testai, žinių tikrinimai, laboratoriniai ir savarankiški darbai) 

vertinami pažymiu: 

1-3 - neatsakyta į temą, darbas atliktas atmestinai, netvarkingai;  

4-6 – iš dalies atsakyta į temą, užduotis atlikta dalinai; 

7-8  - nepilnai atsakyta į temą, užduotis atlikta nepilnai; 

9-10 - užduotis atlikta labai gerai, pilnai atsakyta į temą.  

 

Praktiniai darbai vertinami pagal lentelėje pateikiamus kriterijus. 

 

Eil.Nr. Vertinimo kriterijus Taškų 

suma 

1.  Pasiruošimas pamokai (priemonės ir 

medžiagos 

1-10 

2.  Temos atskleidimas darbe 1-10 

3.  Darbo įrankių panaudojimas 1-10 

4.  Darbo estetinis vaizdas, kokybė 1-10 

5.  Darbo originalumas, kūrybingumas, idėjos 

aktualumas 

1-10 

6.  Mokinio pastangos, elgesys 1-10 

7.  Darbo vietos sutvarkymas 1-10 

8.  Darbo aptarimas, pristatymas 1-10 

9.  Darbo pateikimas laiku 1-10 

10.  Saugaus darbo bei higienos reikalavimų 

laikymasis 

1-10 

 Pažymys (taškų vidurkis)  

 

• Nedalyvavę pamokose mokiniai atsiskaito individualiai, suderinę su mokytoju užduotis ir 

atlikimo terminus. 

• Neatlikus užduoties, rašomas neigiamas pažymys. Atsisakymas dirbti pamokos pabaigoje 

vertinamas neigiamu pažymiu. 

• Vertinami geri rezultatai parodose, konkursuose, olimpiadose. 

____________________ 
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 Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero 

gimnazijos  

mokinių vertinimo tvarkos aprašo 

7 priedas 

 

 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS  

DORINIO UGDYMO (TIKYBOS/ETIKOS) PAMOKOSE 

 

Ugdymo procese taikomi tokie vertinimo būdai: formalusis (vertinama įskaita) ir 

neformalusis (nesiejamas su įskaita).  

Mokiniai prieš atlikdami užduotis supažindinami su vertinimo kriterijais.         

1. Formalusis vertinimas – vertinimas įskaita (,,įskaityta“, ,,neįskaityta“). 

Diagnostinis vertinimas – siekiant išsiaiškinti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, žinių 

spragas, suteikti reikiamą pagalbą. Vertinami: 

• testas baigus skyrių; 

• kūrybinės užduotys baigus atskirą temą; 

Apibendrinamasis vertinimas – siekiant įvertinti mokinio pasiekimus baigus programą ar 

mokymo kursą pasibaigus mokslo metams (pusmečiui). 

     Pusmečio įskaita vedama iš 4 ir daugiau įskaitų, trimestro iš 3 ir daugiau.   

     Minimalus įskaitų skaičius per pusmetį – 4, trimestro -  3 ir daugiau.   

Kaupiamasis vertinimas – taikant suvestinę įskaitą už sukauptus kaupiamuosius balus (1 – 3 

balų). Balai kaupiami už: 

• darbą pamokoje; 

• akyvų dalyvavimą;  

• atsakymus į klausimus; 

• tvarkingus užrašus; 

• gebėjimą laikytis bendravimo taisyklių; 

II. Neformalusis vertinimas – nesiejamas su įskaita.  

 Formuojamasis vertinimas  - nevertinant įskaita, naudojant vertinamuosius komentarus,  

pagyrimus ir paskatinimus  (žodžiu ir raštu).  

 

Veikla Įvertinimas balais 

Tinkamas pasirengimas pamokai (turi tikybos sąsiuvinį, 

būtinas pamokai priemones) 
1 

Teksto, meno kūrinio interpretacija 
1-3 (patenkinamai-gerai-

puikiai) 

Užduoties atlikimas (raštu, žodžiu, meninė išraiška) 1-3 

Atsakymas į klausimą (raštu, žodžiu) 1 

Atsakymo papildymas 1 

Dalyvavimas diskusijoje (argumentuota nuomonė) 1 

Aktyvus dalyvavimas pamokoje (pastangos) 1 

Kūrybiškumas, originalumas 1 

Elgesio kultūra (mandagumas, pagarba kitiems, drausmė) 1-3 

Projektinė veikla, kūrybinis įskaitinis darbas, pranešimas, 

referatas 
10-30 

Tvarkingi užrašai (sąsiuvinis, pratybos) 
1-10 (vertinama 

pusm./trim. Pabaigoje) 

 

Mokinių įsivertinimas 
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 Pamokose mokiniai pratinami įsivertinti savo pažangą.  Įsivertinimas – tai paties mokinio 

priimtas sprendimas apie savo daromą pažangą bei pasiekimus, siekiant išsiaiškinti savo 

stipriąsias ir silpnąsias puses.  

Mokinių įsivertinimui naudojami: 

Klausimai refleksijai, 

Pyrago dalijimas, 

Emocijų veidukai 

 

 

 - aš labai stengiausi ir man gerai sekėsi.  

 

 - aš stengiausi, bet man nepavyko.  

 

 

               - aš per mažai stengiausi (ar visai nesistengiau) ir man nepavyko. 

 

 

 

______________ 
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 Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero 

gimnazijos  

mokinių vertinimo tvarkos aprašo 

8 priedas 

 

 

 

MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS  

FIZINIO UGDYMO PAMOKOSE 

Kūno kultūros pamokose vertinamas ne sportinis rezultatas, bet vyksmas, pokyčiai ir 

asmeninė pažanga. Pažanga vyksta skirtingai, todėl vertinant atsižvelgiama į: 

• Galimybes: vertinama padaryta asmeninė pažanga, t. y. kiekvieno mokinio 

individualūs poslinkiai. Pažanga fiksuojama mokytojo užrašuose.  

• Pastangas: pasiruošimas pamokai, lankomumas, pareigingumas, aktyvumas ir kt. 

Mokinio pastangos fiksuojamos mokytojo užrašuose. 

• Gebėjimus: asmeniniai, įgimti, įgyti. 

• Sąlygas: socialinė aplinka, tradicijos, įranga. 

• Individualumą: sveikatos būklė, požiūris į kūno kultūros dalyką, asmeniniai interesai, 

pomėgiai, branda (individualūs augančio organizmo pokyčiai). 

• Aplinkybes: kas gali padėti ar sutrukdyti pasiekti tikslą (pamokų praleidimas dėl ligos 

ir kt.)   

                              Mokinių pasiekimai vertinami 10 balų sistema: 

• 10 (puikiai) – motyvuotai atlieka užduotis, puikiai demonstruoja pratimų techniką, 

žaidimų taktiką, puikūs siektini pratimų rezultatai, vyrauja teigiamos emocijos. 

• 9 (labai gerai) – moka tinkamai atlikti pratimus, laikosi nuoseklumo, taiko pratimų 

įvairovę, labai geri siektini pratimų atlikimo rezultatai; turi motyvaciją, vyrauja 

teigiamos emocijos. 

• 8 (gerai) – nedaro klaidų atlikdami pratimus, gera technika, vyrauja teigiamos 

emocijos. 

• 7 (pakankamai gerai) – užduotis atlieka pagal nustatytus reikalavimus. 

• 6 (patenkinamai) – užduotis atlieka iki galo, daro šiek tiek klaidų. 

• 5 (pakankamai) – padaro kelias pratimo atlikimo technikos klaidas, atsainiai. 

• 4 (silpnai) – pratimą atlieka neteisinga technika, nenuosekliai, neturi motyvacijos. 

• 3 (blogai) – prastas pratimo atlikimo rezultatas; nerodo noro siekti teigiamo pokyčio. 

• 2 (labai blogai) – neatliko užduoties, atsisakė be priežasties atlikti užduotį ar pratimą. 

• Specialiosios medicininės grupės mokiniai vertinami „įskaityta“ arba „neįskaityta“. 

• Parengiamosios medicininės grupės mokiniai vertinami pažymiu, bet atleidžiami nuo 

pratimų, kenkiančių jų sveikatai.     

                                              Mokinių įsivertinimas: 

Pamokose mokiniai pratinami įsivertinti savo pažangą.  Įsivertinimas – tai paties mokinio 

priimtas sprendimas apie savo daromą pažangą bei pasiekimus, siekiant išsiaiškinti savo 

stipriąsias ir silpnąsias puses.   

Taikomos tokios įsivertinimo formos: 

• Klausimai refleksijai 

• Pažymio pasirinkimas 

Pusmečio pažymiai vedami iš dienyne esančių pažymių pagal aritmetinį vidurkį. 

 

 

__________________ 
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 Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero 

gimnazijos  

mokinių vertinimo tvarkos aprašo 

9 priedas 

 

 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

UŽSIENIO (ANGLŲ IR RUSŲ) KALBŲ PAMOKOSE 

   

Vertinimo kriterijai: 

• Mokinių pasiekimai bei gebėjimai vertinami formaliu vertinimu - 10 balų sistema; 

neformaliu – žodiniu vertinimu. 

• Vertinami šie gebėjimai: rašymas, klausymas, kalbėjimas ir skaitymas. 

• Pažymiu įvertinami mokinių pasiekimai baigus temą: kontrolinės užduotys, testai, 

projektiniai darbai. 

• Mokinių namų darbai, praeitos pamokos žinios gali būti patikrintos įvairiais 

savarankiškais darbais, žodžių diktantais. 

• Už dalyvavimą olimpiadose ir konkursuose, taip pat dalyvavimą mokyklos 

projektuose mokiniai skatinami pažymiu „10“. 

Rašymo vertinimo kriterijai: 

• Turinys. 

• Teksto organizavimas. 

• Registras; leksinių, gramatinių struktūrų įvairovė ir tinkamumas. 

• Leksinių ir gramatinių struktūrų taisyklingumas ir rašyba. 

Klaidų skaičius Pažymys 

0-1 10 

2-3 9 

4-5 8 

6-7 7 

8-9 6 

10-11 5 

12-13 4 

14-15 3 

16-17 2 

18 ir daugiau 1 

 

Kalbėjimo vertinimo kriterijai: 

• Komunikacinio tikslo pasiekimas, komunikacinių intencijų realizavimas. 

• Turinys ir sklandumas. 

• Kalbos priemonių (leksinių ir gramatinių struktūrų) įvairovė, atitikimas situacijai. 

• Kalbos priemonių taisyklingumas. 

• Tarimas. 

• Interakcija. 

Skaitymo vertinimo kriterijai: 

• Taisyklingas tarimas, skaitant garsiai. 

• Tempas. 

• Skaitomo teksto supratimas. 

Vertinimo formos : 

Kontrolinis darbas. 
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Darbas raštu ne mažesnis kaip 45 minučių trukmės, skirtas patikrinti, kaip įvaldyta programos 

dalis; rašomas baigus temą. Kontrolinis darbas įvertinamas per 7 kalendorines dienas. 

Apklausa raštu. 

Darbas raštu trunka mažiau nei 15-20 min. Mokytojas apklausos metu patikrina, kaip mokinys 

išmoko skyriaus žodžius ar tam tikras gramatines formas. Darbai grąžinami ir su rezultatais 

mokiniai supažindinami ne vėliau kaip per savaitę; 

Apklausa žodžiu. 

Skirta patikrinti ir įvertinti mokinio kalbėjimo gebėjimus. Mokinys gali būti paprašytas 

atpasakoti iš anksto užduotą tekstą; atkartoti vadovėlyje pateiktą arba savo paties sukurtą 

dialogą; atliekama 3-5 kartus per mėnesį; 

Rašinys, laiškas, projektas, kitas kūrybinis darbas. 

Jie atliekami klasėje arba užduodami atlikti namuose (1-2 kartus per mėnesį). Vertinant tokio 

tipo darbą kartu atsižvelgiama į jo tvarkingumą, pastangas, minties originalumą; 

Mokinių įsivertinimas: 

Pamokose mokiniai pratinami įsivertinti savo pažangą.  Įsivertinimas - tai paties mokinio 

priimtas sprendimas apie savo daromą pažangą bei pasiekimus, siekiant išsiaiškinti savo 

stipriąsias ir silpnąsias puses.   

Taikomos tokios įsivertinimo formos: 

• Nebaigti sakiniai (Pamokoje labiausiai patiko... Pamokoje labiausiai nepatiko... Būtų 

įdomiau, jeigu... Atlikęs darbą supratau, .... Šia tema dar norėčiau... ) 

• Klausimai refleksijai 

• Pyrago dalijimas 

• Emocijų veidukai 

• Pažymio pasirinkimas 

  

      5 - 12 kl. mokinių vertinimui taikoma formali 10 balų sistema.  

10 – puikiai. Pilnai, racionaliai ar originaliai atsako į visus klausimus. Dalyką moka 

giliai.          Puikiai įsisavinęs gramatiką ir vartoja platų žodyną. Lengvai atlieka 

nestandartines užduotis. 

9 – labai gerai. Pilnai moka studijuojamą dalyką, gerai įsisavinęs pateiktą medžiagą.  

Teisingai atlieka sunkias tipines užduotis. 

8 – gerai. Parengtą programinę medžiagą supranta ir moka. Į klausimus atsako tiksliai, 

supranta svarbiausių klausimų skirtingo traktavimo esmę. Gerai atlieka sunkesnes ir vidutinio 

sunkumo užduotis. 

7 – pakankamai. Atsakymai aiškūs ir be klaidų. Supranta išdėstytos medžiagos esmę. 

Lengvai atlieka tipines užduotis. Pasakodamas naudoja nesudėtingus sakinius ir pagrindinio 

žodyno leksiką. 

6 – patenkinamai. Į klausimus atsako be esminių klaidų, išmoktos medžiagos esmę supranta, 

tačiau nesuvokia gilesnių ryšių ir svarbių klausimų skirtingo traktavimo esmės. Lengvai 

naudojasi lentelėmis, žinynais ar žodynais. Atlieka lengvas tipines užduotis. 

5 – silpnai. Nemoka sudėtingesnių klausimų, tačiau atsakymai be esminių klaidų. Lengvai 

naudojasi žinynais ar žodynais lengvas tipines užduotis atlieka tik mokytojo padedamas. 

4 – labai silpnai. Nemoka didelės dalies išdėstytos medžiagos. Sunkiai suvokia dalyko esmę, 

atsakymai su klaidomis. Dalies lengvų užduočių neatlieka net su mokytojo pagalba. 

3 – nepakankamai. Moka tik atsitiktines kurso dalis. Daro klaidų atlikdamas elementarias 

užduotis, neatsako į daugumą svarbiausių klausimų. 

2 – blogai. Moka tik menką kurso dalį, daro daug šiurkščių klaidų, neatlieka net lengviausių 

užduočių. 

1 – Neatsakinėjo ar nusirašė. Visiškai nesupranta net svarbiausių programos klausimų, 

neturi elementariausių įgūdžių. 

 

_______________ 
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 Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero 

gimnazijos  

mokinių vertinimo tvarkos aprašo 

10 priedas 

 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

FIZIKOS, CHEMIJOS IR BIOLOGIJOS PAMOKOSE 

 

Mokinys vertinamas pažymiu už: 

Atsakinėjimą žodžiu, apklausą raštu; 

Savarankišką darbą raštu; 

Projektinį arba tiriamąjį darbą; 

Laboratorinį-praktikos darbą; 

Už pasiruošimą fizikos, chemijos  ir biologijos olimpiadai, papildomai skatinami už užimtą 

prizinę vietą; 

Už didesnės apimties namų darbus. 

Kaupiamasis vertinimas: 

Už surinktus kaupiamuosius balus (+,- sistema). 

Pliusas: už teisingus atsakymus į klausimus, už namų darbus, už grupinį darbą. 

Minusas: už neatsakytus klausimus, už neatliktus namų darbus. 

Surinkus 10 ženklų, rašomas pažymys. 

Pastaba: mokinys 1 minusą gali ištaisyti gavęs 2 papildomus pliusus. 

Suminis pažymys už darbą per pamoką:  

• Namų darbo atlikimas - 2,5 taškų ; 

• Apklausos raštu rašymas arba atsakinėjimas raštu - 2,5 taškų; 

• Aktyvumas per pamoką - 2,5 taškų; 

• Individualus darbas per pamoką arba darbas grupėje - 2,5 taškų.  

Kontroliniai darbai.  Vykdomi baigus dalyko skyrių. 

Savarankiški darbai. Taikomi mažos apimties darbų (1 – 4 temos), namų darbų patikrai. 

Mokiniai testuojami ir vertinami balais pagal surinktą testo taškų sumą (atskirais atvejais 

taškų gali būti skiriama ir daugiau). 

Testų vertinimas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

• Darbai pratybose. Kartą per tris mėnesius vertinami darbai pratybose. Už darbus 

pratybose mokiniui pažymys rašomas apskaičiavus jo teisingai atliktų užduočių 

procentinę dalį. 

• Darbo sąsiuvinio vertinimas. Pasibaigus kiekvienam pusmečiui vertinamas pažymiu 

darbo sąsiuvinis.  

      Balai Surinkti taškai 

        10      15       20      25      30 

        10            10         15     19,20     24,25    28-30 

         9          9    13,14       17,18     22,23    25-27 

         8          8      12     15,16  19,20,21    22-24 

         7          7    10,11     13,14     17,18    19-21 

         6          6       9     11,12  14,15,16    16-18 

         5          5      7,8       9,10   11,12,13    12-15 

         4          4      5,6      6,7,8   7,8,9,10     7-11 

         3          3      3,4      3,4,5   3,4,5,6      3-6 

         2         1,2      1,2       1,2       1,2      1,2 

         1          0        0        0        0        0 
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• Projektiniai darbai. Projektiniai darbai vertinami balais: 

 

• Laboratoriniai darbai  klasėje. Organizuojami einant iš skyrių tam tikras temas. Jų 

tikslas – ugdyti mokinių gebėjimus pritaikyti teorines žinias praktiškai. Galutinį 

vertinimą sudaro:  

pasiruošimas darbui – 2 taškai;  

darbo atlikimo tikslingumas (pagal darbo aprašą) – 5 taškai;  

darbo rezultatų sutvarkymas (mokinio ataskaitos lapas, sąsiuvinis) – 3 taškai. 

• Apklausa žodžiu. Skirta patikrinti ir įvertinti mokinio taisyklingo ir argumentuoto 

kalbėjimo, teksto ir temos suvokimo, dalyko sąvokų vartojimo, mąstymo gebėjimus. 

Atliekama dažnai per pamokas bei priklausomai klasėse nuo mokinių skaičiaus.  

Mokiniai vertinami pagal dešimties balų sistemą. 

 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balas Įvertinimo kriterijus 

Puikus 

(10 – 9) 

 

• Mokinys aktyviai dalyvauja, yra  iniciatyvus. 

• Mokinys gali priimti savarankiškus sprendimus. 

• Mokinys  turi gerus komandinio darbo įgūdžius, tvirtą motyvuotą 

nuomonę, geba konstruktyviai diskutuoti su kitais. 

• Mokinys rodo geras žinias, gebėjimus ir įgūdžius. 

• Mokinys dirba kruopščiai, tikslingai ir atsakingai. 

Geras 

(8 – 7) 
• Mokinys aktyviai dalyvauja ir turi  iniciatyvų požiūrį. 

• Mokinys geba pasinaudoti taisyklėmis ir nurodymais. 

• Mokinys parodo komandinio darbo gebėjimus. 

• Mokinys dirba gana gerai (yra kai kurių nedidelių akivaizdžių 

netikslumų). 

Patenkinamas 

(6 – 5) 

 

• Mokinys siekia veikti, iniciatyvus. 

• Mokiniui reikalingas vadovavimas. 

• Mokinys nemoka gerai dirbti su kitais mokiniais. 

• Mokinio darbe yra akivaizdžių klaidų, netikslumų. 

• Mokinio iniciatyvos praktiškai nėra. 
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 Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero 

gimnazijos  

mokinių vertinimo tvarkos aprašo 

11 priedas 

 

 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS DAILĖS PAMOKOSE 

 

Mokiniai prieš atlikdami užduotis supažindinami su vertinimo kriterijais. 

Vertinimo kriterijai: 

Formuojamasis vertinimas - nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu. 

Tikslas - ne kontroliuoti, o padėti mokytis. 

Paskirtis - padrąsinti mokinius, išsakyti pastabas, nukreipti tinkamai veiklai. 

Nesiejamas su pažymiu, vertinimo rezultatai už atliktą darbą skelbiami žodžiu. 

Vertinama žodžiu. 

Vertinama už: 

• kūrybinių užduočių atlikimą  pamokos metu; 

• už aktyvumą pamokose; 

Diagnostinis vertinimas — baigus ar pradedant mokymo etapą - temą ar kurso dalį. 

 Paskirtis - išsiaiškinti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, kad būtų galima numatyti 

tolesnio mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus. 

Vertinama už: 

• atsakinėjimą žodžiu, už apklausą; 

• už testą (diagnostinis vertinimas); 

• kūrybinių užduočių atlikimą, jų užbaigimą, atsiskaitymą. 

Apibendrinamasis  

Naudojamas baigus programą, kursą, modulį. 

Jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos pabaigoje. 

 

Kūrybinių užduočių vertinimas 

 

Vertinimo aspektai Skiriama balų 

Pasirinktas vaizdavimo būdas, raiškos priemonės 0-2 

Darbo tvarkingumas 0-2 

Kompozicijos originalumas, atitikimas tema 0-2 

Praktinio darbo savarankiškumas 0-2 

Figūros ir fono dėmė 0-2 

Iš viso 10 
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 Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero 

gimnazijos  

mokinių vertinimo tvarkos aprašo 

12 priedas 

 

 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

GIMTOSIOS (LENKŲ) KALBOS PAMOKOSE 

Vertinimo tikslai: 

1. Diagnozuoti mokinio pasiekimus bei pažangą. 

2. Skatinti mokinio asmenybės brandą, padėti mokytis. 

3. Fiksuoti mokymosi rezultatus. 

4. Mokyti mokinius palyginti savo darbo rezultatus su kitų mokinių darbu bei daryti 

išvadas. 

5. Informuoti mokinių tėvus. 

Ką vertinsime? 

1. Mokinio darbus, atliktus klasėje ir namuose.  

2. Mokinio daromą pažangą. 

3. Mokinio mokymosi motyvaciją. 

 Planuojant vertinimą, dėmesys skiriamas įvairių kalbinės veiklos rūšių – 

skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir klausymo – gebėjimams vertinti (pvz., teksto kūrimo 

užduotys, grožinio ir negrožinio teksto suvokimo užduotys, grožinio ir negrožinio teksto 

santraukų rašymas, kontroliniai darbai, tikrinantys kalbos ir literatūros pažinimo gebėjimus ir 

žinias, diktantai, dalyvavimas pokalbiuose, pranešimų skaitymas (pristatymas). Svarbu, kad 

vertinami būtų ne tik teigiami rezultatai, konkretūs mokinių darbai, bet ir pats mokymosi 

procesas.  

Mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimas 

5-12 kl. pagal lygmenis: aukštesnysis, vidurinis, minimalus, nepatenkinamas.    

5-tų klasių mokinių pasiekimų vertinimas: mokiniams adaptaciniu periodu (rugsėjo mėn.) 

neigiami pažymiai nerašomi.  

Mokinių vertinimui taikoma formali 10 balų sistema. 

9-10 pažymys – aukštesnysis lygis: 

10 – puikiai. Pilnai, racionaliai ar originaliai atsako į visus mokytojo pateiktus klausymus. 

Puikiai supranta gramatikos reiškinius ir vartoja platų žodyną. Atlieka nestandartines 

užduotis. 

9 – labai gerai. Labai gerai moka studijuojamą dalyką, gerai įsisavinęs pateiktą medžiagą. 

Teisingai atlieka gana sunkias užduotis. 

6-8 pažymys – vidurinis lygis: 

8 – gerai. Parengtą programinę medžiagą supranta ir moka. Į klausimus atsako tiksliai, 

supranta svarbiausių klausimų skirtingo traktavimo esmę. Gerai atlieka sunkesnes ir vidutinio 

sunkumo užduotis. 

7 – pakankamai. Atsakymai aiškūs ir be klaidų. Suprantama išdėstytos medžiagos esmę. 

Lengvai atlieka tipines užduotis. Pasakodamas naudoja nesudėtingus sakinius ir pagrindinio 

žodyno leksiką. 

6 – patenkinamai. Į klausimus atsako be esminių klaidų, išmoktos medžiagos esmę supranta, 

tačiau nesuvokia gilesnių ryšių ir svarbių klausimų skirtingo traktavimo esmės. Lengvai 

naudojasi lentelėmis, žinynais ar žodynais. Atlieka lengvas tipines užduotis. 

4-5 pažymys – minimalus lygis: 

5 – silpnai. Nemoka sudėtingesnių klausimų, tačiau atsakymai be esminių klaidų. Lengvai 

naudojasi žinynais ar žodynais, lengvas tipines užduotis atlieka tik mokytojo padedamas.  

4 – labai silpnai. Nemoka didelės dalies išdėstytos medžiagos. Sunkiai suvokia dalyko esmę, 

atsakymai su klaidomis. Dalies lengvų užduočių neatlieka net su mokytojo pagalba. 
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3-1 pažymys – nepatenkinamas lygis: 

3 – nepakankamai. Moka tik atsitiktines kurso dalis. Daro klaidų atlikdamas elementarias 

užduotis, neatsako į daugumą svarbiausių klausimų. 

2 – blogai. Moka tik menką kurso dalį, daro daug šiurkščių klaidų, neatlieka net lengviausiu 

užduočių. 

1 – visiškai nesupranta net svarbiausių programos klausimų, neturi elementariausių įgūdžių. 

Neatsakinėjo ar nusirašė. 

 

Minusai ir pliusai 

➢ Namų darbai vertinami surinkus sąsiuvinius. Neatlikęs namų darbų, mokinys gauna 

minusą. Jei tą užduotį atlieką kitą pamoką, minusas išbraukiamas. Surinkęs tris 

minusus, mokinys gauna dvejetą. 

➢ Už aktyvų dalyvavimą pamokoje, gerą užduočių atlikimą mokinys gauna pliusą. Tris 

pliusai konvertuojasi į dešimtuką. 

➢ Klasės darbai vertinami neformaliai: verbalinėmis pastabomis, pagyrimu, 

paskatinimu. 

Įsivertinimas. Pamokose mokiniai pratinami įsivertinti savo pažangą. Įsivertinimas - tai 

paties mokinio priimtas sprendimas apie savo daromą pažangą bei pasiekimus, siekiant 

išsiaiškinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses.   

Taikomos tokios įsivertinimo formos: 

Nebaigti sakiniai (Pamokoje labiausiai patiko... Pamokoje labiausiai nepatiko... Būtų įdomiau, 

jeigu... Atlikęs darbą supratau, .... Šia tema dar norėčiau sužinoti...); 

klausimai refleksijai; pyrago dalijimas; emocijų veidukai; pažymio pasirinkimas. 

Parašęs kontrolinį darbą, palygina savo įsivertinimą su gautais balais. 

 

 

 

_________________ 
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gimnazijos  

mokinių vertinimo tvarkos aprašo 
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MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS PAMOKOSE 

 

Vertinimo tikslai: 

-  Padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įvertinti savo 

pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus. 

- Padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas, 

diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus. 

- Suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi, stiprinti ryšius 

tarp vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos. 

-  Nustatyti mokyklai savo darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, teikti mokiniams 

pagalbą. 

Vertinimo principai: 

- Tikslingumas – vertinimo metodai atitinka mokymosi turinį. 

- Atvirumas ir skaidrumas – su mokiniais tariamasi dėl (į)vertinimo formų, laiko, aiškūs 

vertinimo kriterijai. 

- Objektyvumas ir veiksmingumas – siekiama kuo didesnio vertinimo patikimumo, remiamasi 

išsilavinimo standartais, naudojami įvairūs vertinimo informacijos šaltiniai, taikomos 

modernios vertinimo metodikos. Vertinimas pritaikomas pagal mokinių poreikius ir galias, 

pasiekimus ir daromą pažangą. 

-  Informatyvumas – vertinimo informacija aiški, išsami, savalaikė, nurodoma tai, ką mokinys 

jau išmoko, kokias žinias, gebėjimus ar įgūdžius dar reikia tobulinti. 

- Pozityvumas ir konstruktyvumas – vertinama tai, ką mokinys jau išmoko, nurodomi 

trūkumai ir padedama juos ištaisyti.  

Vertinimo planavimas: 

- planuojant vertinimą, atsižvelgiama į mokinių pasiekimus ir galimybes, remiamasi 

išsilavinimo standartų reikalavimais, iškeltais tikslais;  

-  mokiniams, besimokantiems pagal pritaikytas arba individualizuotas programas, 

pasiruošimo pamokai medžiagoje numatomas individualus vertinimas. 

- Vertinimo užduotys, atsiskaitymo laikas gali būti koreguojami, atsižvelgiant į mokinių 

mokymosi pasiekimus. 

Vertinimo kriterijai:  

-Mokinių pasiekimai bei gebėjimai vertinami formaliu vertinimu – 10 balų sistema; 

neformaliu – žodiniu vertinimu. 

-Vertinami šie gebėjimai: rašymas, klausymas, kalbėjimas ir skaitymas. 

- Namų darbai vertinami surinkus sąsiuvinius. Neatlikęs namų darbų, mokinys gauna minusą. 

Jei tą užduotį atlieką kitą pamoką, minusas išbraukiamas. Surinkęs tris minusus, mokinys 

gauna dvejetą. 

Atsiskaitomųjų darbų vertinimas: 

-  Kontrolinis darbas ( diktantas, testas) skiriamas baigus didesnės apimties temą. Jo trukmė  

45 minutės. Apie kontrolinį darbą mokiniams pranešama iš anksto – prieš savaitę. Kontrolinio 

darbo užduotys parenkamos įvairaus sudėtingumo, kad kiekvienas mokinys galėtų atlikti nors 

kelias lengvesnes ir gauti teigiamą įvertinimą. Užduotys  pateikiamos taip, kad  būtų 

nurodytas kiekvienos užduoties ar klausimo įvertinimas taškais.  

Įvertinant  testus, vadovaujamasi schema: 

Teisingų atsakymų apimtis Balai 
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-  Savarankiškas darbas 

gali trukti iki 30 minučių. 

Mokiniai gali naudotis 

mokytojo nurodytomis mokymo priemonėmis.  

-  Kūrybiniai  darbai ( projektai, inscenizacijos, pristatymai) ugdo mokinių praktinius 

gebėjimus: teorinės žinios pritaikomos praktiškai. Mokinys, naudodamasis duotomis arba 

pasirinktomis priemonėmis, turi išspręsti iškeltą problemą ( atrinkti, įvertinti, palyginti, 

sisteminti, formuluoti išvadas). Už kūrybinį darbą kiekvienas gauna pažymį. 

- Rašiniai, recenzijos, anotacijos, laiškas ir kt. Jų  trukmė 45 – 90 minučių. Rašiniai ( 

literatūriniai ir samprotavimo) vertinami turinio, kalbos taisyklingumo, teksto raiškos 

požiūriu. 

-  Komunikacinių gebėjimų tikrinimas ( pranešimas, diskusija, atpasakojimas, 

pasakojimas,  teksto supratimo užduotis) dažniausiai vertinamas taškais ( kaupiamasis 

vertinimas), tačiau išsamūs atsakymai,  pasakojimai vertinami pažymiu. 

- Namų darbai vertinami pažymiais, tačiau į dienyną įrašomas tik dviejų – trijų darbų 

pažymių vidurkis. 

- Dalyvavimas mokyklos, rajono, miesto konkursuose, olimpiadose vertinamas pažymiu ,, 

10‘‘. 

Vertinimo pažymių reikšmės: 

10 – puikiai. Racionaliai ar originaliai atsako į visus klausimus. Dalyką moka puikiai. 

Supranta visus gramatikos reiškinius, vartoja platų žodyną. Teisingai atlieka sunkias 

užduotis. Moka klasifikuoti žinias, interpretuoti kūrinius, tinkamai kuria rašinius, 

tikslingai remiasi kultūriniu istoriniu ar biografiniu kūrinių kontekstu. 

9 – labai gerai. Beveik visada racionaliai ar originaliai atsako į visus klausimus. Dalyką 

moka labai gerai. Supranta  gramatikos reiškinius, vartoja platų žodyną. Teisingai atlieka 

gana sunkias užduotis. Moka klasifikuoti žinias, interpretuoti kūrinius, tinkamai kuria 

rašinius, tikslingai remiasi kultūriniu istoriniu ar biografiniu kūrinių kontekstu. 

8- gerai. Programinę medžiagą supranta ir moka. Į klausimus atsako tiksliai, supranta 

svarbiausių klausimų skirtingo traktavimo esmę. Gerai atlieka sunkesnes ir vidutinio 

sunkumo užduotis. Tinkamai kuria rašinius skirdamas įžangą, dėstymo dalis ir pabaigą, 

gana tikslingai remiasi kultūriniu istoriniu ar biografiniu kūrinių kontekstu. 

7 – pakankamai. Programinę medžiagą supranta neblogai, atsakymai pakankamai aiškūs. 

Stengiasi taikyti gramatikos taisykles, nors ne visada teisingai. Lengvai atlieka tipines 

užduotis. Rašinių pagrindinė mintis pakankamai aiški. Įžanga ir išvados iš dalies 

pagrįstos, bandoma apibendrinti, vertinti situaciją.  

6 – patenkinamai. Įklausimus atsako be esminių klaidų, tačiau nesuvokia gilesnių ryšių ir 

svarbių klausimų skirtingo traktavimo esmės. Lengvai naudojasi gramatikos lentelėmis, 

atlieka lengvas tipines užduotis. Rašinių tema iš dalies suvokta, stengiamasi paminėti 

kontekstą. 

5 – silpnai. Nemoka sudėtingesnių klausimų, tačiau sugeba atsakyti į elementarius. 

Lengvas užduotis atlieka mokytojo padedamas. Kuria rašinius, tačiau trūksta gebėjimų 

vertinti, apibendrinti, kartais minimas  biografinis kūrinių kontekstas. 

4 – labai silpnai. Nemoka didelės dalies išdėstytos medžiagos. Sunkiai suvokia dalyko 

esmę, beveik visi atsakymai su klaidomis. Dalies lengvų užduočių net neatlieka su 

mokytojo pagalba.  

90-100 % 10 

80-89 % 9 

70-79 % 8 

60-69 % 7 

45-59 % 6 

35-44 % 5 

25-34 % 4 

17-24 % 3 

9- 16 % 2 

0- 8 % 1 
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Rašiniai be pastraipų, temos sunkiai suvokiamos, kontekstu nesiremta. 

3 – nepakankamai. Moka tik atsitiktines kurso dalis. Elementarias užduotis atlieka su 

klaidomis. Nesugeba kurti rašinių. Nurašo tekstą su klaidomis. 

2 -1 – blogai. Nesupranta net svarbiausių programos klausimų, neturi elementarių įgūdžių. 

Nerašo, neskaito. 

Mokinių įsivertinimas: 

Pamokose mokiniai pratinami įsivertinti savo pažangą.  Įsivertinimas – tai paties mokinio 

priimtas sprendimas apie savo daromą pažangą bei pasiekimus, siekiant išsiaiškinti savo 

stipriąsias ir silpnąsias puses.   

Taikomos tokios įsivertinimo formos: 

• Nebaigti sakiniai (Pamokoje labiausiai patiko... Pamokoje labiausiai nepatiko... Būtų 

įdomiau, jeigu... Atlikęs darbą supratau, .... Šia tema dar norėčiau... ); 

• Klausimai refleksijai; 

• Pyrago dalijimas; 

• Emocijų veidukai; 

• Pažymio pasirinkimas. 

 

 

 

________________ 

 


