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MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO BEI TĖVŲ INFORMAVIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

  

  

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo bei tėvų (globėjų, rūpintojų) 

informavimo tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. 

gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309, patvirtintu Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų aprašu, Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis LR 

švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V-46, Lietuvių kalbos ir 

literatūros pagrindinio ugdymo bendąja programa, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2016 

m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-46, Lietuvos higienos norma HN 21:2010, Nuosekliojo mokymosi 

pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2005 

m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 

m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija), Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 

30 d. įsakymu Nr. V-1795, bendruomenės narių susitarimais.  

2. Tvarkos aprašas reglamentuoja mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimą, 

įsivertinimą, kontrolinių darbų krūvį, tėvų informavimą apie mokinių mokymosi sėkmingumą ir 

pažangą. 

3.    Tvarkos apraše aptariami vertinimo tikslai ir uždaviniai, nuostatos ir principai, 

vertinimo planavimas, vertinimas ugdymo procese ir baigus programą. 

4.  Tvarkos apraše vartojamos šios sąvokos: 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas – kriterijais grįstas ugdymosi ir mokymosi 

stebėjimas ir grįžtamasis ryšys, informacijos apie mokymosi procesus ir rezultatus rinkimas ir 

kaupimas, interpretavimas ir naudojimas mokymo ir mokymosi kokybei užtikrinti.  

Įsivertinimas – paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos stebėjimas, 

vertinimas ir apmąstymas, nusimatant tolesnius mokymosi žingsnius. 

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.  

Vertinimo validumas – vertinami numatyti mokymosi pasiekimai (turinio validumas); 

vertinimo būdai atitinka vertinimo tikslus.  

Vertinimo patikimumas – vertinimo tikrumas (neprieštaringumas), vertinimo rezultatų 

pastovumas: kai tas pats mokinys tomis pačiomis sąlygomis gauna tokį pat įvertinimą; kai galima 



 
 

patikimai palyginti mokinių pasiekimus tarpusavyje (norminis vertinimas) arba mokinių pasiekimus 

su nustatytais kriterijais (kriterinis vertinimas).  

Kaupiamasis vertinimas – tai informacijos apie mokinio pažangą ir pasiekimus kaupimas 

taškais ar sutartiniais simboliais. 

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. 

5. Atsižvelgiant į vertinimo tikslus, taikomi šie pagrindiniai vertinimo tipai: 

5.1. Formuojamasis ugdomasis vertinimas – ugdymo(si) procese teikiamas abipusis 

atsakas, grįžtamasis ryšys, padedantis mokiniui gerinti mokymą(si), nukreipiantis, ką dar reikia 

išmokti, leidžiantis mokytojui pritaikyti mokymą, siekiant kuo geresnių rezultatų.  

 5.2. Diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo išsiaiškinami mokinio pasiekimai ir 

tam tikru mokymosi metu padaryta pažanga, numatomos tolesnio mokymosi galimybės, pagalba 

sunkumams įveikti.  

5.3. Apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas – formaliai patvirtinti mokinio 

ugdymosi rezultatai baigus programą, kursą, modulį ar kitą mokymosi etapą.  

5.4. Įsivertinimas – paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos stebėjimas, 

vertinimas ir apmąstymas, nusimatant tolesnius mokymosi žingsnius. 

 

II SKYRIUS 

VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

6. Vertinimo tikslai: 

6.1. nustatyti mokinių pasiekimų lygį bei pažangą, išsiaiškinti kiekvieno mokinio stiprybes, 

ugdymosi poreikius ir kartu su mokiniu bei jo tėvais (globėjais, rūpintojais) priimti sprendimus dėl 

tolesnio mokymosi žingsnių, mokiniui būtinos pagalbos.  

7. Vertinimo uždaviniai: 

7.1. palaikyti mokymąsi ir laiku teikti atsaką (grįžtamąjį ryšį) mokiniams ir mokytojams, 

gerinant mokymo(si) proceso kokybę;  

7.2. apibendrinti, susumuoti atskiro mokymosi laikotarpio (baigiant trimestrą (pusmetį), 

mokslo metus) ar mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programą rezultatus ir sertifikuoti; 

7.3. vertinti ugdymo kokybę, identifikuoti problemas ir inicijuoti reikalingus sprendimus.  

 

III SKYRIUS 

VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

  

8.  Vertinimo nuostatos: 

8.1. vertinimas grindžiamas amžiaus tarpsnių psichologiniais ypatumais, individualiais 

mokinio poreikiais; 

8.2.   vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios ir 

supratimas, bendrieji ir dalyko gebėjimai; 

8.3.   vertinimas skirtas padėti mokytis – mokinys laiku gauna grįžtamąją informaciją apie 

savo mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, mokosi vertinti ir įsivertinti; 

8.4.  vertinama individuali mokinio pažanga, vengiama lyginti mokinių pasiekimus 

tarpusavyje. 

9. Vertinant mokinius vadovaujamasi šiais principais: 



 
 

9.1. humaniškumo – kiekvienas vaikas gerbiamas, mylimas, psichologiškai saugus, 

sugebantis adekvačiai vertinti save; 

9.2. individualumo – vertinimo sistema fiksuoja individualią kiekvieno vaiko pažangą – 

mokinio dabartiniai pasiekimai lyginami su ankstesniaisiais. Vengiama lyginti mokinių pasiekimus 

tarpusavyje; 

9.3. aiškumo, skaidrumo – vertinimas grindžiamas aiškiais, suprantamais kriterijais. Visi 

vertinimo proceso dalyviai (mokiniai, mokytojai, jų tėvai) žino vertinimo kriterijus, vertinimo 

būdus, vengiama pernelyg didelio formalizavimo;  

9.4. pozityvumo, konstruktyvumo, objektyvumo – vertinama tai, kas buvo numatyta 

pasiekti ugdymo procese: žinios, supratimas, bendrieji ir dalyko gebėjimai, vertybinės nuostatos, 

nurodomos spragos, padedama jas taisyti; 

9.5. veiksmingumo – naudojami įvairūs vertinimo informacijos šaltiniai, taikomos 

šiuolaikinės vertinimo metodikos; 

9.6.  tikslingumo – vertinimu siekiama padėti mokiniui suvokti savo mokymosi rezultatų 

lygį bei mokymosi spragas, ugdyti atsakomybės jausmą, žadinti pasitikėjimą savo jėgomis, skatinti 

norą mokytis; 

9.7. vertinimas skirtas padėti mokytis – mokinys laiku gauna grįžtamąją informaciją apie 

savo mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, jis mokosi vertinti ir įsivertinti.  

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMAS UGDYMO PROCESE 

 

10. Ugdymo(si) procese taikomas formuojamasis vertinimas, grįstas mokytojo ir mokinio 

sąveika ir palaikantis mokymąsi.  

11. Ugdymo procese formuojamasis vertinimas derinamas su diagnostiniu ir kaupiamuoju 

vertinimu.  

12. Vertinimo (pripažinimo) ir įsivertinimo metodai bei procedūros, vertinami ir 

įsivertinami ugdymosi rezultatai, vertinimo informacijos panaudojimas atitinka ugdymo 

programose keliamus ugdymosi tikslus ir numatytus rezultatus.  

13. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo informacija, gaunama ugdymo procese, 

panaudojama, nustatant mokinių mokymosi poreikius, pritaikant ugdymo turinį individualiai 

mokiniui, mokinių grupei ar klasei, aptariant mokymosi pasiekimus ir pažangą su mokiniais ir jų 

tėvais (globėjais, rūpintojais).  

14. Pradinio ugdymo procese prioritetas teikiamas mokymąsi palaikančiam vertinimui. 

Vertinami mokinio individualūs pasiekimai ir pažanga, nelyginama su kitų mokinių pasiekimais. 

15. Pradinio ugdymo programoje mokinių pažangai ir pasiekimams fiksuoti ir vertinimo 

informacijai pateikti naudojami komentarai, vertinimo aplankai, kuriuos, mokytojo padedami, 

mokosi sudaryti patys mokiniai, kartu mokydamiesi įsivertinti ir savo pasiekimus. Mokinių 

pasiekimai pažymiais nevertinami. 

16. Mokinių žinių ir supratimo, žinių taikymo ir aukštesniųjų mąstymo gebėjimų vertinimo 

informacijai užrašyti naudojami pažymiai, komentarai, kaupiamieji darbai ir vertinimai.  

17. Mokytojai vertinimą planuoja mokslo metams. Mokomųjų dalykų ilgalaikiuose 

planuose, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų programose nurodo dalyko pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarką. 



 
 

18. Mokytojai rugsėjo mėnesį mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) supažindina su 

parengtais dalyko ilgalaikiais planais, dalykų modulių programomis, mokinių mokymosi pasiekimų 

informacijos kaupimo ir jos fiksavimo sistema, aptaria vertinimo kriterijus, metodus ir formas. 

19. Dėl mokinių pasiekimų mokantis dailės, muzikos, kūno kultūros, technologijų, dorinio 

ugdymo, žmogaus saugos dalykų vertinimo sprendimą priima progimnazijos Mokytojų taryba. 

20. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, pradinio, pagrindinio ugdymo 

programa gali būti pritaikoma arba individualizuojama. 

21. Pradinių klasių mokinių vertinimas. 1 priedas.doc 

22.  5–8 klasių mokinių vertinimas: 

22.1. Mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą (5 klasė), 

skiriamas 1 mėnesio trukmės adaptacinis periodas, kurio metu mokiniai nevertinami pažymiais ir 

nerašomi kontroliniai darbai. 

22.2. Mokinių pasiekimai vertinami 10 balų sistema: 10 – puikiai, 9 – labai gerai, 8 – gerai,   

7 – pakankamai gerai, 6 – patenkinamai, 5 – pakankamai, 4 – silpnai, 3 – blogai, 2 – labai blogai,   1 

– nieko neatsakė, neatliko užduoties, nepateikė darbo. 

22.3. Rekomenduojama pasiekimus vertinti tokiu dažnumu per pusmetį, jei dalykui mokyti 

skirta: 

22.3.1. 1 pamoka per savaitę – ne mažiau kaip 3 pažymiai (įskaitos); 

22.3.2. 2 pamokos per savaitę – ne mažiau kaip 4 pažymiai; 

22.3.3. 3 pamokos per savaitę – ne mažiau kaip 6 pažymiai; 

22.3.4. 4 pamokos per savaitę – ne mažiau kaip 7 pažymiai; 

12.3.5. 5 pamokos per savaitę – ne mažiau kaip 8 pažymiai. 

22.4. Mokykloje galimos šios vertinimo formos, už kurias rašomas įvertinimas: 

22.4.1. Kontrolinis darbas – darbas rašomas daugiau nei 30 min., išėjus temą ar skyrių: 

22.4.1.1. mokiniams per dieną skiriamas ne daugiau nei vienas kontrolinis darbas;  

22.4.1.2. apie kontrolinį darbą informuojama (žodžiu ir įrašant el. dienyne) ne vėliau kaip 

prieš savaitę. Su mokiniais aptariama kontrolinio darbo struktūra, jo tikslai, vertinimo kriterijai; 

22.4.1.3. kontrolinio darbo užduotys sudaromos laikantis eiliškumo: nuo lengvesnių 

užduočių pereinama prie sunkesnių; 

22.4.1.4. kontrolinio darbo grafiko privaloma laikytis. Dėl svarbių priežasčių mokytojai, 

suderinę su mokiniais, turi teisę kontrolinio darbo laiką keisti;  

22.4.1.5. ištaisyti kontroliniai darbai grąžinami pateikiant įvertinimą ne vėliau nei per 10 

dienų nuo parašymo dienos; 

22.4.1.6. paskutinę dieną prieš mokinių atostogas ir pirmą dieną po mokinių atostogų 

kontrolinio darbo rašyti nerekomenduojama;  

22.4.1.7. pristatant kontrolinio darbo rezultatus, aptariami sunkumai ir galimybės, 

organizuojamas kontrolinio darbo įsivertinimas, numatomas tolesnis mokymasis; 

22.4.1.8. kontrolinio darbo rezultatai įrašomi į el. dienyną; 

22.4.1.9. mokiniai, dėl pateisinamos priežasties praleidę kontrolinį darbą, privalo 

atsiskaityti per dvi savaites nuo atvykimo (po ligos ar pan.)  į mokyklą dienos; 

22.4.1.10. mokiniams, praleidusiems kontrolinį darbą be pateisinamos priežasties, 

mokytojas turi teisę skirti kontrolinį darbą pirmą mokinio atvykimo į mokyklą dieną.  

22.4.2. Apklausa raštu – darbas raštu, trunkąs mažiau nei 30 min. Apklausa atliekama ne 

daugiau kaip iš 1–2 pamokų medžiagos. Apklausos formos gali būti įvairios: klausimynas, testas, 

diktantas ir kt.: 

../Downloads/1%20priedas.doc


 
 

22.4.2.1. atlikus apklausą raštu, darbai grąžinami ir su rezultatais mokiniai supažindinami 

ne vėliau kaip per savaitę; 

22.4.2.2. mokiniai, praleidę apklausą, atsiskaito individualiai;  

22.4.2.3. praleidus apklausą be priežasties, mokytojas turi teisę kitą pamoką kviesti 

atsakinėti ir vertinti; 

22.4.2.4. iš anksto apie apklausą raštu informuoti neprivaloma.  

22.4.3. Savarankiškas darbas – iš anksto neplanuotas darbas raštu, trunkąs iki 30 min. Jo 

metu mokiniai atlieka mokytojo pateiktas užduotis iš jau išmoktų ar naujai išdėstytų temų. 

Savarankiško darbo metu mokiniai gali naudotis vadovėliais ar kita informacine medžiaga 

(mokytojo nuožiūra). Patikrinimas gali vykti pasirinktinai (tikrinami ne visų mokinių darbai): 

22.4.3.1. patikrinti ir įvertinti savarankiški darbai turi būti grąžinami ne vėliau nei per 

savaitę; 

22.4.3.2. apie savarankiško darbo rašymą iš anksto informuoti nebūtina (nebent būtų 

reikalingos tam tikros priemonės: žinynai, žodynai ir kt.); 

22.4.3.3. mokiniai, praleidę savarankišką darbą, atsiskaito individualiai. 

22.4.4. Apklausa žodžiu – tai monologinis ar dialoginis įvertinamas kalbėjimas, skirtas 

patikrinti žinias ir gebėjimą gimtąja ar užsienio kalba taisyklingai, argumentuotai reikšti mintis per 

gimtosios, užsienio kalbų ir socialinių, gamtamokslinių dalykų pamokas. 

22.4.5. Laboratoriniai (praktikos) darbai – tikrinamieji darbai, trunkantys ne mažiau 

kaip 35 min., jų metu užrašomi teoriškai ar praktiškai atliktų tyrimų arba bandymų rezultatai: 

22.4.5.1. apie laboratorinį (praktinį) darbą pranešama ne vėliau kaip prieš 1 pamoką; 

22.4.5.2. laboratorinio (praktinio) darbo rezultatai paskelbiami ne vėliau nei per savaitę; 

22.4.5.3. mokinys, neatvykęs į laboratorinį (praktinį) darbą, atsiskaityti neprivalo; 

22.4.5.4. laboratoriniai (praktiniai) darbai atliekami nepriklausomai nuo to, kiek rašoma 

kontrolinių darbų.  

22.4.6. Referatai –  savarankiškas rašto darbas, atliekamas ne pamokų metu, skirtas 

išsamiai nagrinėti konkretų teorinį klausimą: 

22.4.6.1. mokiniai kartą per trimestrą gali rašyti referatą pasirinkta ar nurodyta tema 

(suderinus su dėstančiu mokytoju). 

22.4.7. Projektiniai darbai – tai kūrybiniai darbai, trunkantys tam tikrą laikotarpį, siekiant 

tam tikro rezultato: 

22.4.7.1. projektiniai darbai parengiami iš vienos temos, bet gali būti integruoti, metiniai 

darbai; 

22.4.7.2. apie projektinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę; 

22.4.7.3. trumpalaikį projektinį darbą gali atlikti 1 mokinys arba mokinių grupė; 

22.4.7.4. apie projektinio darbo vertinimo kriterijus mokytojas informuoja iš anksto.  

23. Kaupiamoji pliusų–minusų ir kaupiamųjų balų sistemos: 

23.1. Kaupiamoji pliusų–minusų sistema gali būti taikoma už aktyvų dalyvavimą 

pamokoje, kai mokinys pamokos metu atsako ne mažiau kaip tris klausimus, reikalaujančius 

išsamaus, argumentuoto atsakymo. Surinkti pliusai keičiami pažymiu. 

23.2. Kaupiamasis pliusų–minusų įvertinimas priklauso nuo mokomojo dalyko ir pamokų 

skaičiaus per savaitę (žr. mokomųjų dalykų priedus). 

23.3. Kaupiamųjų balų sistema gali būti taikoma už kelis savarankiškus darbus (pvz.: 

apklausa, testas ir kt.). 

23.4. Kaupiamųjų balų sistema priklauso nuo mokomojo dalyko ir pamokų skaičiaus per 

savaitę (žr. mokomųjų dalykų priedus). 



 
 

24. Dalyvavimas mokyklos, rajono, respublikos, tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose, 

projektuose, koncertuose paskatinimui vertinamas pažymiu arba kaupiamuoju vertinimu (mokinio ir 

mokytojo susitarimu). 

25. Visų vertinimo darbų rezultatai įrašomi į el. dienyną. 

26. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pažangos ir pasiekimų vertinimas: 2 

priedas.doc 

27. Lietuvių kalbos ir literatūros mokinių pasiekimų vertinimas: 3 priedas.doc 

28. Užsienio kalbų mokinių pasiekimų vertinimas: 4 priedas.doc 

29. Matematikos mokinių pasiekimų vertinimas: 5 priedas.doc 

30. Gamtamokslinio ir socialinio ugdymo dalykuose (gamtos, biologijos, fizikos, chemijos, 

geografijos) mokinių pasiekimų vertinimas: 6 priedas.doc 

31. Istorijos mokinių pasiekimų vertinimas: 7 priedas.doc 

32. Dailės mokinių pasiekimų vertinimas: 8 priedas.doc 

33. Muzikos mokinių pasiekimų vertinimas: 9 priedas.doc 

34. Dorinio ugdymo (etikos, tikybos) mokinių pasiekimų vertinimas: 10 priedas.doc 

35. Pradinių klasių šokio pamokos vertinimo kriterijai: 11 priedas.doc 

36. Fizinio ugdymo vertinimas: 12 priedas.doc 

37. Informacinių technologijų mokinių pasiekimų vertinimas: 13 priedas.doc 

38. Žmogaus saugos mokinių pasiekimų vertinimas: 14 priedas.doc 

39. Pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių mokinių pasiekimų vertinimas: 15 priedas.doc 

40. Technologijų pasiekimų vertinimas: 16 priedas.doc  

 

V SKYRIUS 

VERTINIMAS BAIGUS PROGRAMĄ 

 

41. Mokymosi rezultatams apibendrinti taikomas apibendrinamasis vertinimas. 

42. Trimestrų ir metiniai įvertinimai pasiekimų apskaitos dokumentuose fiksuojami 

pažymiais arba rašoma „įskaityta“, „neįskaityta“, „neatestuota“ (neatestuotas mokinys – mokinys, 

praleidęs daugiau kaip 50 procentų trimestro pamokų ir neatsiskaitęs už individualaus ugdymo 

plano privalomojo dalyko programą ar programos dalį (pusmečio kursą).  

43. Mokiniui, atleistam pagal gydytojo rekomendaciją nuo fizinio ugdymo pamokų, 

pusmečio ar metinių pažymių stulpelyje rašoma „atl“. 

44. Pusmečio pažymiai vedami iš to pusmečio pažymių aritmetinio vidurkio (6,5 – 7; 6,4 – 

6).  

45. Metinis įvertinimas vedamas iš I, II pusmečių įvertinimų vidurkio atsižvelgiant į 

mokinio padarytą pažangą. 

46. Jei I pusmečio įvertinimas nepatenkinamas, mokiniui sudaromas individualus ugdymo 

planas. 

47. Jei II pusmečio įvertinimas nepatenkinamas, mokiniui skiriami papildomi darbai ir 

numatoma atsiskaitymo data, papildomo darbo įvertinimas laikomas metiniu.  

48. Klasės auklėtojas pusmečio (metų) pabaigoje pateikia direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui iš el. dienyno atspausdintą klasės mokinių pažangos ir pasiekimų ataskaitą. 

49. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui aptaria mokinių koncentrų mokymosi pasiekimų ir 

pažangos ataskaitas vadovų susirinkime, Mokytojų tarybos posėdyje, klasių tėvų susirinkimuose.  
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VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

50. Progimnazijos Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo bei tėvų informavimo tvarkos 

aprašas bendru sutarimu esant reikalui gali būti koreguojamas ir tobulinamas. 

51. Aprašo įgyvendinimą koordinuoja progimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir 

atsiskaito progimnazijos direktoriui vieną kartą per metus. 

52. Aprašas skelbiamas progimnazijos interneto tinklalapyje. 
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MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ 

VERTINIMO BEI TĖVŲ INFORMAVIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

1 priedas 

 

PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ VERTINIMAS 

 

 1. 1–4  klasėse taikomas formuojamasis, diagnostinis, apibendrinamasis vertinimas. 

 2. Formuojamasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu, teikiant mokiniui 

informaciją žodžiu, o esant reikalui ir raštu, t. y. parašant komentarą apie mokymosi eigą, ugdymosi 

pastangas, esamus pasiekimus ar nesėkmes. 

 3. Vertinimo fiksavimas rašto darbuose: 

 3.1. po ištaisytu rašto darbu parašomas komentaras; 

 3.2. komentare mokytojas pažymi, kokių gebėjimų mokiniui pavyko pasiekti ir ką reikėtų 

tobulinti.  

 4. Įrašai elektroniniame dienyne fiksuojami: 

 4.1. jei 1–2 savaitinės pamokos – ne mažiau kaip 1 įvertinimo fiksavimas per mėnesį 

mokiniui; 

 4.2. jei 4–8 savaitinės pamokos – ne mažiau kaip 2 įvertinimo fiksavimai per mėnesį 

mokiniui. 

 5. Diagnostinis vertinimas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus 

atliekamas siekiant nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti tolesnio mokymosi 

galimybes.  

 6. Į elektroninį dienyną vertinimai įrašomi per savaitę. 

 7. Mokiniams per dieną skiriamas tik vienas diagnostinis darbas.  

 8. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę.  

  9. Kontroliniai darbai neskiriami paskutinę dieną prieš atostogas ir pirmą dieną po atostogų. 

 10. Mokinys, nerašęs kontrolinio darbo, per 2 savaites turi atsiskaityti mokytojo nurodytu 

laiku.  

 11. Kontrolinis darbas gali būti atidedamas mokiniui, nedalyvavusiam paskutinėse pamokose 

dėl pateisinamų priežasčių. 

 12. Lietuvių kalbos diktantai vertinami komentaru, analizuojant mokinio padarytas klaidas.  

  13. Diagnostiniam vertinimui mokytojas gali naudoti pratybų ir testų sąsiuviniuose pateiktus 

lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo testus arba sudaryti juos pats, numatydamas 

galimus surinkti taškus priklausomai nuo užduoties sudėtingumo. 

  14. Diagnostiniai darbai, atspindintys mokinio daromą pažangą, kaupiami aplanke. Įrašai 

rašomi elektroniniame dienyne.  

  15. Kūrybiniai, projektiniai darbai, savarankiškos užduotys ir namų darbai vertinami 

mokytojo pasirinktu būdu. 

 16. Apibendrinamasis vertinimas atliekamas pusmečio, mokslo metų, pradinio ugdymo 

programos pabaigoje. 

 17. Pusmečių ir metiniai pasiekimai apibendrinami vertinant mokinio per šį ugdomąjį 

laikotarpį padarytą pažangą, orientuojantis į Bendrojoje programoje aprašytus mokinių pasiekimų 

lygių požymius, ir įrašomi elektroniniame dienyne. 



 
 

 18. Apibendrintai vertinant ugdymo dalykų pusmečio ir metinius pasiekimus, įrašomas 

mokinio pasiekimų lygis (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis). Mokiniui nepasiekus 

patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“. 

 19. Dorinio ugdymo, fizinio ugdymo ir šokio, dailės ir technologijų, muzikos pasiekimai 

įrašomi nurodant padarytą arba nepadarytą pažangą: „pp“ arba „np“.  

 20. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo 

individualizuotą programą, bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta 

arba nepadaryta pažanga fiksuojama „pp“ arba „np 



 
 

 

Mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo bei tėvų informavimo 

tvarkos aprašo 

2 priedas 

 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, PAŽANGOS 

IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

1. Vertinant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimus ir pažangą, 

remiamasi bendrosiose ugdymo programose apibrėžtais mokymosi pasiekimais arba konkrečiam 

mokiniui pritaikytoje ugdymo programoje numatytais pasiekimais; 

2. Vertinant specialiųjų poreikių mokinių ugdymo rezultatus, atsižvelgiama į individualius 

skirtumus (psichologinius, suvokimo, mąstymo, atminties, dėmesio, temperamento), nuo kurių 

priklauso, kokių ugdymosi rezultatų gali pasiekti mokinys; 

3. Mokiniai, mokomi pagal pritaikytas programas, siekia patenkinamo dalyko pasiekimų 

lygmens; 

4. Mokiniai skatinami už pastangas, kad neprarastų mokymosi motyvacijos; 

5. Mokinių, kurie mokosi pagal pritaikytą ugdymo programą, žinios, gebėjimai ir įgūdžiai 

negali būti įvertinami labai gerais ir gerais pažymiais;  

6. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimai nevertinami lyginant su kitų 

tos klasės mokinių pasiekimais; 

7. Mokinio, besimokančio pagal individualizuotą programą, žinios vertinamos remiantis ta 

pačia vertinimo sistema, kaip ir visų klasės mokinių, tik individualizuotos programos lygiu;  

8. Mokinys, besimokantis pagal individualizuotą programą, pasiekęs programoje 

numatytus tikslus, įgijęs reikiamus įgūdžius, turi teisę gauti patį geriausią įvertinimą; 

9. Specialiųjų poreikių mokinių tėvams informacija pateikiama raštu bei žodžiu; 

10. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (regos, klausos, kochlearinio 

implanto, judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų, įvairiapusio raidos sutrikimo, specifinių 

mokymosi sutrikimų kalbėjimo ir kalbos sutrikimo ir kt.), pažanga ir pasiekimai vertinami 

atsižvelgiant į specialiojo pedagogo rekomendacijas. 

 

________________________________________ 

 



 
 

 

Mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo bei tėvų informavimo 

tvarkos aprašo 

3 priedas 

 

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

1. Vertinami: namų darbai, apklausos, dalyvavimas įvairiuose dalykiniuose konkursuose, 

diktantai, rašiniai, kontroliniai darbai, savarankiški darbai, teksto suvokimo užduotys, projektai;  

2. Namų darbai gali būti vertinami pažymiu arba mokytojo numatytu kaupiamuoju 

vertinimu  

3. Nedidelės apimties užduočių įvertinimai sumuojami bendram pažymiui (kaupiamasis 

vertinimas); 

4. Žodinė apklausa (atsakinėjimas) vertinama pateikus ne mažiau kaip tris klausimus, 

reikalaujančius išsamaus, argumentuoto atsakymo; 

5. Dalyvavimas įvairiuose dalykiniuose konkursuose (skaitovų, filologų, rašinių) ar 

olimpiadose mieste vertinamas 10; 

6. Dalyvavimas ir prizinės vietos laimėjimas įvairiuose dalykiniuose konkursuose 

(skaitovų, filologų, rašinių) ar olimpiadose respublikoje vertinamas dviem 10; 

  7. Diktantas vertinamas vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytomis 

vertinimo normomis; 

8. Vertinimo rezultatus mokytojas fiksuoja: per mokslo metus – sąsiuviniuose, pratybų 

sąsiuviniuose, užduočių lapuose, el. dienyne. 

  9. Diktanto vertinimas 5–8 klasėse. 

lentelė Nr. 1 

Pažymys ir klaidų skaičius. 

Pažymys Rišlaus / sakinių diktanto klaidų skaičius Žodžių diktanto 

klaidų skaičius Rašybos Skyrybos Bendras 

10 1 1 1 1 

9 1 2 2 2 

8 2 3 3 3 

7 4 5 5 4 

6 5 6 6–7 5 

5 6 7–8 8–9 6 

4 7–8 9–10 10–11 7–8 

3 9–10 11–12 12–15 9–10 

2 11–12 13–15 16–19 11–12 

1 13 ir daugiau 16 ir daugiau 20 ir daugiau 13 ir daugiau 

 

lentelė Nr. 2 

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 

 

10. Testai vertinami pagal individualias testo vertinimo normas; sumuojami taškai už 

kiekvieną užduotį ir išvedamas pažymys. 

11. Testo vertinimas 5–8 klasėse. 

                              lentelė Nr. 3                                                                          lentelė Nr. 4 

Pažymys Teisingai atlikta 

užduočių 

(procentais) 

 Pažymys Taškų skaičius 

(rašinių vertinimui) 

10  (dešimt) 99–100 %  10 15–14 

9    (devyni) 86–98 %  9 13–12 

8    (aštuoni) 76–85 %  8 11 

7    (septyni) 61–75 %  7 10 

6    (šeši) 46–60 %  6 9–8 

5    (penki) 36–45 %  5 7–6 

4    (keturi) 26–35 %  4 5–4 

3    (trys) 11–25 %  3 3–2 

2    (du) 0–10 %  2 1 

1    (vienas) Visai nieko nedarė  1 0 

 

12. Rašiniai ir interpretacijos vertinami 3 aspektais: turinio, raiškos ir raštingumo. Pagal 

vertinimo kriterijus sumuojami taškai ir išvedamas bendras pažymys. Vertinant atsižvelgiama į 

rašinio apimtį. Rašiniai vertinami vadovaujantis švietimo ir mokslo ministerijos nustatytomis 

vertinimo normomis 

lentelė Nr. 5 

Rašinio apimtis: 

Klasė Žodžių skaičius Sąsiuvinio psl. 

V 100–120 0,5–1 

VI 120–150 1–1,5 

VII 150–200 1,5–2 

VIII 200–250 2,5 

lentelė Nr. 6 

Klaidų žymėjimas: 

 

Ženklas Paaiškinimas Pastabos 

/ Rašybos klaida  

v Skyrybos klaida  



 
 

g r Gramatikos klaida  

ž Leksikos klaida  

s t Stiliaus klaida  

lg Logikos klaida  

kart Vientisumo klaida Minties kartojimas 

 Vientisumo klaida Minties šuolis 

fkt Fakto klaida  

ak Akies klaida  

   

 Klaidomis nelaikomi akivaizdūs apsirikimai (pvz. akvykus – atvykus, knyda – knyga); 

 Vietoj vienų skyrybos ženklų padėti kiti, jei tai neprieštarauja taisyklėms; 

 Skyrybos klaida, kaip ir gramatikos, žodyno ar rašybos, laikoma atskira klaida. 

 Mokytojas gali didinti pažymį už originalumą, individualų stilių ir ypač gerą kalbinę 

raišką. 

 Ta pati rašybos, gramatikos ir žodyno klaida, pasikartojanti net kelis 

kartus, laikoma viena klaida (pvz., žodis grįžti kelis kartus parašytas gryžti). Viena skyrybos 

klaida laikoma to paties įterpinio neskyrimas ir  ta  pati citatos skyrybos klaida. 

13. Atpasakojimas vertinamas vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytomis 

vertinimo normomis. 

14. Atpasakojimo vertinimas 5–8 klasėse. 

lentelė Nr. 7 

           

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 

Iš esmės suprastos 

autoriaus ir veikėjų 

vertybinės 

nuostatos ir 

išryškintos 

Tekstas tinkamai 

suskirstytas 

pastraipomis; kalba 

aiški, rišli; sakinių 

struktūra įvairi; 

Rašoma 

taisyklinga kalba, 

1–2 klaidos. 



 
 

veikėjų motyvai bei 

poelgiai, kurie 

nulėmė veiksmo 

eigą. 

atpasakojant. 

Paaiškintos ne tik 

tiesiogiai pasakytos 

prasmės, bet ir 

nutylėti ar 

prieštaringi dalykai. 

žodžiai vartojami 

tinkama reikšme. 

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 

paaiškinti ne tik 

tiesiogines, bet ir 

perkeltines ar 

tiesiogiai 

nepasakytas 

prasmes. 

Tekstas ne visai 

tinkamai 

suskirstytas 

pastraipomis; 

pasitaiko aiškumo, 

rišlumo, sakinių 

struktūros trūkumų; 

žodžiai ne visada 

vartojami tinkama 

reikšme. 

Rašoma 

pakankamai 

taisyklinga kalba, 

3–5 klaidos. 

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 Autoriaus idėjos, Tekstas nerišlus, Yra daug kalbos, 



 
 

nesuprastas, rašoma 

apie dalykus, kurių 

nebuvo 

atpasakojimo 

tekste. 

vertybinės 

nuostatos visiškai 

nesuprastos. 

neaiškus. Sakiniai 

neaiškios 

struktūros; žodynas 

skurdus / žodžiai 

vartojami 

netinkama reikšme. 

rašybos ir 

skyrybos (13 ir 

daugiau) klaidų. 

 

lentelė Nr. 8 

Atpasakojamo teksto žodžių skaičius. 

Klasė Žodžių skaičius 

V–VI 150–200 

VII–VIII 200–250 

15. Kalbėjimas vertinamas vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytomis 

vertinimo normomis. 

16. Kalbėjimo vertinimas 5–8 klasėse. 

lentelė Nr. 9 

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. 

 

lentelė Nr. 10 

 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 

 

__________________________________________ 

 



 
 

Mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo bei tėvų informavimo 

tvarkos aprašo 

4 priedas 

 

UŽSIENIO KALBOS PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

1. Vertinami šie gebėjimai: rašymas, klausymas, kalbėjimas ir skaitymas; 

2. Pažymiu įvertinami mokinių pasiekimai baigus vadovėlio skyrių, temą, kontrolinės 

užduotys, testai, projektiniai darbai; 

3. Kaupiamųjų balų sistema vertinami mokinių namų darbai, savarankiški darbai, žodžių 

diktantai, testai, apklausos, aktyvus dalyvavimas pamokoje, grupinis darbas, kūrybinės užduotys; 

 Tris kartus  neatlikus namų darbų rašomas dvejetas, nuolat atliekami namų darbai 

pusmečio pabaigoje vertinami dešimtuku; 

4. Prizinės vietos laimėjimas įvairiuose dalykiniuose konkursuose ar olimpiadose 

vertinamas 10. 

6. Rašymo  vertinimo kriterijai: 

6.1. turinys ir temos atskleidimas; 

6.2. teksto organizavimas; 

6.3. apimtis; 

6.4. registras, leksinių, gramatinių struktūrų įvairovė ir tinkamumas; 

6.5. leksinių ir gramatinių struktūrų taisyklingumas ir rašyba; 

6.6. vertinant atsižvelgiama į rašomojo darbo žanrą (raštelis, blankas, anketa, rašinys, 

asmeninis, oficialus laiškas).  

7. Kalbėjimo vertinimo kriterijai: 

7.1. komunikacinio tikslo pasiekimas, komunikacinių intencijų realizavimas; 

7.2. turinys ir sklandumas; 

7.3. kalbos priemonių (leksinių ir gramatinių struktūrų) įvairovė, atitikimas situacijai; 

7.4. kalbos priemonių taisyklingumas; 

7.5. tarimas; 

7.6. interakcija. 

8. Skaitymo vertinimo kriterijai: 

8.1. taisyklingas tarimas skaitant garsiai; 

8.2. tempas; 

8.3. skaitomo teksto supratimas. 

9. Klausymo vertinimo kriterijai: 

9.1. suvokimas vertinamas šio pobūdžio klausymo užduotimis: 

9.1.1. reikalaujančios tik taip/ne atsakymo; 

9.1.2. pasirinkimo iš kelių variantų; 

9.1.3. atsakymas į klausimus po klausymo pratimo; 

9.1.4. lentelės pildymas; 

9.1.5. sakinio baigtumo užduotis; 

9.1.6. tinkamos informacijos suradimo užduotis. 

10. Asmeninės pažangos vertinimas: Europos kalbų aplankas (EKA) 

_______________________________________ 

 



 
 

Mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo bei tėvų informavimo 

tvarkos aprašo 

5 priedas 

 

MATEMATIKOS PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

1. Pažymiu vertinami: kontroliniai darbai, savarankiški darbai, apklausos, darbai pratybų 

sąsiuviniuose, projektiniai darbai, kūrybiniai darbai. 

Pažymys / jo 

reikšmė 

Kaip mokinys parodo savo 

gebėjimus ir žinias (rodiklis) 

Mokinio gebėjimai ir žinios 

bendrųjų programų / išsilavinimo 

standarto atžvilgiu 

10 

(puikiai) 

Vertina ir kuria: kelia hipotezes, 

prognozuoja, teikia alternatyvas, 

improvizuoja, nusprendžia, 

vadovauja. 

Pagal amžių ir mokymosi pakopą 

rodo susiformavusią kompetenciją. 

Bendrųjų programų aukštesnysis 

lygis. 

9  

(labai gerai) 

Integruoja ir vertina: argumentuoja 

nuomonę, savarankiškai randa 

informaciją, ją tvarko ir tikslingai 

naudoja, derina, įvertina, daro įtaką, 

modeliuoja. 

Ryškėja kompetencija. Bendrųjų 

programų aukštesnysis lygis. 

8  

(gerai) 

Analizuoja, įžvelgia visumą: 

argumentuoja, daro išvadas, 

planuoja, diskutuoja, išplečia, tiksliai 

formuluoja. 

Gebėjimai tvirtesni nei reikalauja 

bendrosios programos. Bendrųjų 

programų pagrindinis lygis. 

7 (pakankamai 

gerai) 

Supranta, analizuoja ir taiko žinias 

naujose situacijose: priskiria, 

palygina, nustato ryšius, išskaido, 

apibendrina, interpretuoja, papildo, 

rodo iniciatyvą.  

Gebėjimai ir žinios visiškai atitinka 

bendrąsias programas. Bendrųjų 

programų pagrindinis lygis. 

6 

(patenkinamai) 

Supranta ir taiko žinias įprastose 

situacijose: išaiškina, palygina, 

nurodo ryšius, klasifikuoja, 

apibūdina. 

Iš esmės pasiektas standartas. 

Bendrųjų programų patenkinamas 

lygis. 

5  

(silpnai) 

Supranta esmę: atlieka, klausia, 

perduoda informaciją, pateikia 

pavyzdžių, išplečia. 

 

Artėja prie pagrindinio standarto. 

Bendrųjų programų patenkinamas 

lygis. 

4  

(labai silpnai) 

Rodo bendrą supratimą: apibrėžia, 

aprašo, pasakoja savais žodžiais. 

Gebėjimai ir žinios minimaliai 

atitinka bendrųjų programų 

reikalavimus. Bendrųjų programų 

patenkinamas lygis. 

3  

(blogai) 

Nors žinios ir fragmentiškos, bet: 

atskiria, išskiria, nustato, išvardina. 

Priartėja prie bendrųjų programų 

reikalavimų, galima numatyti būdus, 

kaip jį pasiekti artimiausiu metu. 



 
 

 

 2. Taikoma kaupiamojo vertinimo sistema – mokiniai kiekvieną pamoką kaupia pliusus ir 

minusus. Surinkus 10 ženklų (pliusų ir / ar minusų) jie verčiami pažymiu. Surinkus 3 minusus per 3 

pamokas iš eilės, mokinys vertinamas dvejetu.  

3. Dalyvavimas įvairiuose dalykiniuose konkursuose ar olimpiadose mieste vertinamas 10. 

4. Dalyvavimas ir prizinės vietos laimėjimas įvairiuose dalykiniuose konkursuose ar 

olimpiadose respublikoje vertinamas dviem 10. 

5. Vertinimo rezultatus mokytojas fiksuoja per mokslo metus sąsiuviniuose, kontrolinių 

darbų sąsiuviniuose, patikrinamuosiuose darbuose, el. dienyne. 

 

________________________________________ 

 

2  

(labai blogai) 

Žinios fragmentiškos: tikslingai 

stebi, klauso, randa, atkreipia 

dėmesį. 

Artėja prie bendrųjų programų 

reikalavimų, tačiau dar akivaizdžiai 

jo nepasiekia. 

1 (nieko 

neatsakė, 

neatliko 

užduoties) 

Žinios labai fragmentiškos: 

pakartoja, pavadina, atpažįsta, 

pamini.  

Ryškėja gebėjimai ir žinios, kurios 

leis siekti standarto. 



 
 

Mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo bei tėvų informavimo 

tvarkos aprašo 

6 priedas 

 

GAMTAMOKSLINIO IR SOCIALINIO UGDYMO DALYKUOSE (GAMTOS, 

BIOLOGIJOS, FIZIKOS, CHEMIJOS, GEOGRAFIJOS) MOKINIŲ PASIEKIMŲ 

VERTINIMAS 

 

1. Vertinami pažymiu: kontroliniai darbai, testai, apklausos raštu, teorinė dalis (testas) ir 

praktinės užduotys, savarankiški darbai, namų darbai, pratybų užduotys, projektiniai ir kūrybiniai 

darbai, laboratoriniai darbai (gamtamoksliniai), orientavimasis žemėlapiuose, šaltinių nagrinėjimas. 

2. Taikoma kaupiamojo vertinimo sistema – mokiniai kiekvieną pamoką kaupia pliusus ir 

minusus. Surinkus 10 ženklų (pliusų ir / ar minusų) jie verčiami pažymiu. Surinkus 3 minusus per 3 

pamokas iš eilės, mokinys vertinamas dvejetu.  

3. Kaupiamasis vertinimas taikomas už: atsakymus apklausos metu, užduoties atlikimą,  

papildymą, darbą pratybose pamokos metu, namų darbų užduotį, aktyvų dalyvavimą pamokoje, 

darbo tvarkos laikymąsi (drausmę). 

4. Baigus pusmetį, rašomas sukaupto kaupiamojo vertinimo metu gautas pažymys. 1 

(pliusas/ minusas) verčiamas 1 balu. Surinkus 10 ženklų rašomas pažymys.  

5. Kaupiamasis balas rašomas mokiniams skatinti, todėl pusmečio pabaigoje, jei mokinys 

neturi minusų, mažesnis pažymys nei turimi nerašomas, o pliusai perkeliami į kitą trimestrą.  

 

_______________________________________ 

 



 
 

Mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo bei tėvų informavimo 

tvarkos aprašo 

7 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 nei 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: atsiskaitoma už skyrių. 

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 

 

 2. Kaupiamasis vertinimas: 

2.1. rašomi tik teigiami pažymiai (4–10); 

2.2. surinkus 7 pliusus, rašomas 10; 

2.3. mėnesio ar pusmečio gale, turint mažiau pliusų, gali būti rašomas skatinantis pažymys 

(aukštesnis, nei turimi). 

2.4. Kaupiamojo vertinimo objektai: 

2.5. atsakinėjimas žodžiu, raštu; 

2.6. trumpalaikiai projektai; 

2.7. namų darbai; 

2.8. atskirų praktinių užduočių atlikimas. 

 

_________________________________________ 

 



 
 

Mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo bei tėvų informavimo 

tvarkos aprašo 

8 priedas 

 

DAILĖS MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

Dailės pamokose 5 – 8 taikomas kaupiamasis vertinimas, kuriuo siekiama įvertinti mokinių 

pastangas, skatinti mokymosi motyvaciją. Viso mokinys gali surinkti 9 taškus. Jei mokinys surinko 

4-9 taškus, vertinama įsk., jei 1-3 neįsk. 

 

Kaupiamasis pažymys rašomas už šias veiklas:  

Eil. Nr. Rodikliai Sudedamosios kaupiamojo vertinimo dalys: 

1. Pagalba mokytojui 1 

2. Sąsiuvinio tvarkingumas 1 

3. Kūrybiškumas 1 

4. Darbas grupėje 2 

5. Aktyvumas pamokoje 1 

6. Pamokų lankomumas 1 

7. Dalyvavimas renginiuose, jų organizavimas, pasiekimai neformaliojo ugdymo 

būreliuose. 2 

8. Kaupiamasis vertinimas taikomas 5-8 klasėse. Kaupiamasis vertinimas naudojamas 

pagal poreikį. Mokinys iš kaupiamojo vertinimo per pusmetį gauna du įvertinimus. Kaupiamojo 

vertinimas fiksuojamas elektroniniame dienyne, įvertinimus surašant stulpeliu ir nurodant vertinimo 

tipą ,,kaupiamasis”. 

 

 



 
 

Mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo bei tėvų informavimo 

tvarkos aprašo 

9 priedas 

 

MUZIKOS MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

1. Vertinama: pasiruošimas pamokai, dainavimas, grojimas, improvizavimas, 

interpretavimas, solfedis, ritmika, muzikos klausymas, jos vertinimas ir interpretavimas, žinios apie 

muzikinės kultūros reiškinius, muzikos istoriją, kūrybiniai, projektiniai darbai. 

2. Dalyvavimas įvairiuose dalykiniuose konkursuose ar olimpiadose mieste vertinamas 

tarpine įskaita. 

3. Dalyvavimas ir prizinės vietos laimėjimas įvairiuose dalykiniuose konkursuose ar 

olimpiadose respublikoje vertinamas dviem tarpinėmis įskaitomis. 

4. Muzikos gebėjimų vertinimo pagrindą sudaro mokinių įsivertinimas: 

4.1. mokiniai įsivertina „Šviesoforo“ metodu – atitinkama spalva nusispalvina vertinimo 

lentelės langelį: 

4.1.1. žalia – viską supratau, atlikau užduotis puikiai; 

4.1.2. geltona – ne viską supratau, užduotį atlikau iš dalies, reikėtų įtvirtinti kai kurias 

žinias; 

4.1.3. raudona – nesupratau, užduoties neatlikau; 

4.1.4.  „!“– net nebandžiau atlikti užduoties; 

4.1.5. jei pamokoje nėra vykdoma kažkuri  veikla, langelis paliekamas tuščias. 

5. Pusmečio pradžioje mokinys nusimato lūkesčius, įsirašo vertinimą, įskaityta. kurio jis 

sieks pusmečio pabaigoje.  

6. Mokinio įsivertinimas formaliam vertinimui įtakos neturi.  

7. Įsivertinimo lapus mokinys laiko pas save. 

8. Tarpinę įskaita sudaro 2-4 savarankiški darbai. Tarpinė įskaita rašoma „Mano dienyne“ 

kiekvieno mėnesio pabaigoje. Neatlikus pusės savarankiškų darbų rašoma į „Mano dienyną“ 

neįskaityta. 

 

lentelė Nr. 1   

2–8 klasių mokinių įsivertinimas muzikos pamokoje 

Eil. 

nr. 

I trimestras 

(Siekiamybė) 

Data         

         

1. Pasiruošimas pamokai (priemonės)          

2. Muzikos klausymas          

3. Dainavimas          

4. Grojimas          

5. Muzikinis raštingumas          

6. Naujos medžiagos įsisavinimas          

7. Susitarimų laikymasis          

8. Testai / atsiskaitymai          

9. Projektiniai darbai          

10. Kita          

11. I trimestro rezultatai. Kodėl?  



 
 

 

 

lentelė Nr. 2  

Grojimo dūdele vertinimas (pavyzdys). 

Kriterijus Visiškai atitinka (2) Atitinka iš dalies (1) Neatitinka (0) 

Garsas skambėjo 

švariai 

x   

Taisyklingas  

dengimas, 

kvėpavimas, laikysena 

x   

Grojo ritmiškai x   

Išlaikė pastovų tempą  x  

Frazavimas  x  

 

lentelė Nr. 3 

Dainavimo užduoties vertinimas (pavyzdys). 

Kriterijus Visiškai atitinka (2) Atitinka iš dalies (1) Neatitinka (0) 

Tiksliai intonuoja x   

Dainuoja ritmiškai 

tiksliai 

x   

Taisyklinga laikysena  x  

Dainuoja išraiškingai 

ir įtaigiai 

  x 

Taisyklingai 

artikuliuoja, kvėpuoja  

x   

Dainuodamas išlaiko 

pastovų tempą 

 x  

PASTABA: Prieš dainuodami mokiniai jau gauna 2 balus, nes už intonaciją nevertinama. 

8. Papildomas vertinimas: dainavimas chore ar ansamblyje, sukaupta medžiaga apie 

mėgstamus atlikėjus, aplankytus koncertus, spektaklius. 

 

_________________________________________ 

 



 
 

Mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo bei tėvų informavimo 

tvarkos aprašo 

10 priedas 

 

DORINIO UGDYMO (ETIKOS, TIKYBOS) MOKINIŲ PASIEKIMŲ 

VERTINIMAS 

 

1. Vertinama per trimestrą atlikus ne mažiau kaip tris užduotis. 

2. Dorinio ugdymo pamokose mokiniai vertinami „įskaityta“, „neįskaityta“. 

3. Mokiniai vertinami kaupiamuoju vertinimu, kuris atsispindi mokinių bei mokytojo 

užrašuose (vertinama už: apklausą žodžiu ir raštu, diskusijas, inscenizacijas, individualias užduotis, 

projektus, testus, savarankiškus darbus, grupinius darbus, kryžiažodžius bei kitas mokytojo 

nurodytas veiklas).  

4. Nevertinama: nuomonė, požiūrio išsakymas, atsakymas į anketos klausimus, 

pasidalinimas emociniu patyrimu. 

 

________________________________________ 

 



 
 

Mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo bei tėvų informavimo 

tvarkos aprašo  

11 priedas 

 

PRADINIŲ KLASIŲ ŠOKIO PAMOKOS VERTINIMO KRITERIJAI 

 

1. Vertinama:  

 p.p. – padarė pažangą; 

 n.p. – nepadarė pažangos. 

2. Pusmečio pabaigoje praktinis ir teorinis žinių tikrinimas. 

 

 

Vertinimo 

kriterijai 

Rodikliai Vertinimas 

Judesių atlikimas Pasirinkti tinkami judesiai perteikti temą, judesius koordinuoja. p.p. 
Judesiai ne visi parinkti perteikti temą, kai kurie atsitiktiniai., sunkiaus sekasi 

judesius koordinuoti. 
p.p./n.p. 

Pasirinkti judesiai nesusieti su perteikiama tema, judesių nekoordinuoja. n.p. 

Edrvės naudojimas Veiksmingai naudoja erdvę (vertikalius ir horizontalius planus, įvairias kryptis, 

lygmenis). Išlaiko šokio stuktūrą, brėžinius. 
p.p. 

Ne visada veiksmingai naudoja erdvę. Ne visada sekasi išlaikyti šokio 

struktūrą, brėžinius. 
p.p./n.p. 

Nenaudoja erdvės. Neišlaiko šokio stuktūros, brėžinių. m.p. 

Ritmika, ritmo 

perteikimas 

Yra judesių ritminė struktūra. p.p. 
Judesių ritminė struktūra neaiški. p.p./n.p. 
Juda chaotiškai, neperteikdamas ritmo. n.p. 

Tempo perteikimas Derina įvairius judėjimo tempus (greitą–lėtą–vidutinį), judėjimą–nejudėjimą. p.p. 
Juda naudodamas greitą ir vidutinį tempą. p.p./n.p. 
Juda naudodamas tik vidutinį / tik greitą / tik lėtą tempą. n.p. 

Juesio, jėgos 

perteikimas 

Sklandžiai keičia ir derina judesio jėgos kokybes (kampuotus ir plaukiančius, 

didelius ir mažus). Geba darniai šokti poroje / grupėje. 
p.p. 

Perteikia judesio jėgos kokybes, bet nederina, nejungia jų tarpusavyje. 

Stengiasi darniai šokti poroje / grupėje. 
p.p./n.p. 

Judesiai vienodai mažos amplitudės, neišbaigti, buitiniai. Negeba darniai šokti 
poroje / grupėje. 

m.p. 

Judesių plėtojimas 

(dinamika) 

Aiški šokio pradžia ir pabaiga, sklandžiai jungia ir derina judesius tarpusavyje.  p.p. 
Aiški šokio pradžia, tačiau pradėjęs ir sujungęs keletą judesių, nesugeba 

užbaigti. 
p.p./n.p. 

Nežino, nuo ko pradėti, nejungia judesių tarpusavyje, judesius atlieka 

chaotiškai. 
n.p. 

Judesių plėtojimo 

vertinimas 

Išreiškia emocinį santykį viso vyksmo metu, įsivaizduoja ir numato judesių 

plėtojimą. 
p.p. 

Fragmentiškai atsiranda emocinis santykis, pastebimas judesių plėtojimo 

numatymas. 
p.p./n.p. 

Nėra emocinio santykio su atliekamais judesiais, nenumato judesių plėtojimo. n.p. 

________________________________________ 

 



 
 

Mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo bei tėvų informavimo 

tvarkos aprašo 

12 priedas 

 

KŪNO KULTŪROS VERTINIMAS 

 

1. Kūno kultūros pamokose mokiniai vertinami įskaita / neįskaita (atsižvelgiama į 

Mokytojų tarybos sprendimą). 

2. Mokiniui rašoma „įskaityta“:  

2.1. nepraleidžia kūno kultūros pamokų be priežasties. Pateisinama priežastis yra, kai 

mokinys pateikia gydytojo pažymą ar tėvų raštelį, nurodantį nedalyvavimo priežastį;  

2.2. įsisavina teorines žinias bent patenkinamai; 

2.3. įvaldo sporto šakų techniką, tobulina judėjimo ir intelektinius gebėjimus bent 

patenkinamai; 

2.4. atlieka visus mokytojo numatytus fizinio pasirengimo testus, surenka įskaitas pagal 

numatytą tvarką atsiskaitymo lapelyje;  

2.5. dalyvauja varžybose už mokyklą;  

2.6. sportuoja kitose įstaigose – sporto mokyklose. Mokinys yra atleidžiamas nuo aktyvaus 

dalyvavimo kūno kultūros pamokose progimnazijos direktoriaus įsakymu, tačiau privalo atsiskaityti 

programoje numatytus atsiskaitymus ir fizinio pajėgumo testus iš anksto suderinus atsiskaitymo 

datą su mokytoju; 

2.7. mokiniai nepasiruošę pamokai be pateisinamos priežasties atsiskaito atlikdami teorinių 

žinių patikrinimo užduotis.  

3. Mokiniui rašoma „neįskaityta“, jei:  

3.1. neįsisavina Bendrosiose programose numatyto žinių ir įgūdžių minimumo, t. y. 

patenkinamo pasiekimų lygio; 

3.2. pamokose nerodo pastangų, būna pasyvūs, nesistengia kokybiškai atlikti užduočių, 

nesilaiko saugaus elgesio reikalavimų, piktybiškai trukdo sportuoti aplinkiniams; 

3.3. neatsiskaito numatytų testų bei įskaitų trimestro metu; 

3.4. jei laiku neatsiskaito teorinių testų, kurie papildomai skiriami už nepasiruošimą 

pamokoms. 

4. Baigus trimestrą Mokiniui rašoma „atleistas / atleista“, jei: 

4.1. Gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) nutarimu mokinys atleidžiamas nuo 

aktyvaus dalyvavimo kūno kultūros pamokose, o atleidimo laikotarpis viršija pusę visų pamokų; 

4.2. mokinys per trimestrą dėl pateisinamų priežasčių, kurios nurodytos trumpalaikėse 

gydytojų pažymose, praleidžia daugiau nei pusę pamokų.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

lentelė Nr. 1 

 

Atsiskaitymų lentelė (pavyzdys)                                                                                      

 

*atsiskaitymo turinys koreguojamas atsižvelgiant į bendrųjų ugdymo programų reikalavimus.  

 

_________________________________________ 

 

 

KLAIPĖDOS „VERDENĖS“PROGIMNAZIJOS 
KŪNO KULTŪROS ATSISKAITYMŲ LAPELIS 

 
Mokinys:                                                      Klasė :                             Mokytojas: 
Eil. 
Nr. 

ATSISKAITYMAS REZULTATAS ĮVERTINIMAS DATA MOKYTOJO PARAŠAS 

1. Lengvoji atletika: trumpų nuotolių bėgimas. 

30 m  bėgimas     
60 m  bėgimas     
Šaudyklinis bėgimas     

2. Lengvoji atletika: vidutinių nuotolių bėgimas 

4–6 min. bėgimas     

3. Lengvoji atletika: šuoliai 

Šuolis į tolį iš vietos     

4. 
 

Lengvoji atletika: metimai 

Kamuoliuko metimas į 
tolį. 

    

5. 
Dalyvavimas varžybose 

 
 

   

6.  Pamokų lankomumas ir 
darbas pamokos metu 
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vertinimo bei tėvų informavimo 

tvarkos aprašo 

13 priedas 

 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

1. Vertinama:  teorinės žinios, praktinės užduotys, kūrybiškumas, pastangos. 

2. Dalyvavimas įvairiuose dalykiniuose konkursuose ar olimpiadose mieste vertinamas 10. 

3. Dalyvavimas ir prizinės vietos laimėjimas įvairiuose dalykiniuose konkursuose ar 

olimpiadose respublikoje vertinamas dviem 10. 

 

_______________________________________ 



 
 

Mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo bei tėvų informavimo 

tvarkos aprašo 

14 priedas 

 

ŽMOGAUS SAUGOS MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

1. Vertinama: atsakinėjimas, praktinės, kūrybinės užduoties atlikimas, grupinis darbas, 

diagnostinių užduočių atlikimas, projektiniai darbai, pastangos. 

2. Kad gautų įskaitą, mokinys privalo per pusmetį atlikti ne mažiau kaip tris užduotis.  

3. Mokiniai vertinami kaupiamuoju būdu. 

 

_____________________________________ 

 



 
 

Mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo bei tėvų informavimo 

tvarkos aprašo 

15 priedas 

 

PASIRENKAMŲJŲ DALYKŲ IR DALYKŲ MODULIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ 

VERTINIMAS 

 

1. Detali vertinimo tvarka (vadovaujantis Mokytojų tarybos nutarimu) išdėstoma kiekvieno 

modulio ar pasirenkamojo dalyko programoje, su kuria mokiniai supažindinami mokslo metų 

pradžioje; 

2. Mokinių, kurie mokosi dalykų modulių, pasiekimai vertinami įskaita / neįskaita.  

__________________________________________ 

 



 
 

Mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo bei tėvų informavimo 

tvarkos aprašo 

16 priedas 

 

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 be i higienos 

reikalavimų laikymasis. 

Nuo -1 iki  +1 

5. Darbo drausmės laikymaisis, darbo vietos sutvarkymas. Nuo -1 iki  +1 

6. Atsakinėjimas į klausimus. Iki  +2 

  Pažymiai 

7. Tvarkingi užrašai ( skyriaus / ciklo pabaigoje). 1–10 

8. Testas. 1–10 

9. Projektai, akcijos. 1–10 

10. Dalyvavimas parodose. 1–10 

11. Dalykinės literatūros kaupimas ( skyriaus / ciklo pabaigoje). 1–10 

 

1. 1–8 – rodiklių taškai gaunami už moksleivių veiklą  pamokoje. 

2. 9–11 – rodiklių taškai gaunami už moksleivių veiklą po pamokų. 

3. Surinkus 10 taškų – rašoma 10 balų. 

 

_______________________________________ 

 

 


