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PALAIMINTOJO TEOFILIAUS MATULIONIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR 

PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo 

tvarkos aprašas (toliau –Aprašas) parengtas vadovaujantis „Nuosekliojo mokymosi pagal 

bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu; Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų  aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. 

gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V–1309 (2017 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. V-78 redakcija), 

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis  Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433, 

Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis  Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V- 269, Pažymėjimų ir brandos atestatų 

išdavimo tvarkos aprašu. 

1.1. Tvarkos aprašas nusako mokinių, besimokančių pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programas, pažangos ir pasiekimų vertinimo kriterijus, formas ir būdus. 

2. Apraše vartojamos sąvokos: 

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. 

Formuojamasis vertinimas – ugdymo(si) procese teikiamas abipusis grįžtamasis ryšys, padedantis 

mokiniui gerinti mokymą(si), nukreipiantis, ką dar reikia išmokti, leidžiantis mokytojui pritaikyti 

mokymą, siekiant kuo geresnių rezultatų.  

Įvertinimas – vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie mokinio pasiekimus ir 

padarytą pažangą. 

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

apmąstymas, nusimatant tolesnius mokymosi žingsnius. 

Diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo išsiaiškinami mokinio pasiekimai ir tam tikru 

mokymosi metu padaryta pažanga, numatomos tolesnio mokymosi galimybės, pagalba sunkumams 

įveikti. 

Apibendrinamasis sumuojamais vertinimas - formaliai patvirtinti mokinio ugdymosi rezultatai 

baigus programą, kursą, modulį ar kitą mokymosi etapą. 

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

dabartinius mokinio pasiekimus su ankstesniais, stebima ir vertinama mokinio pažanga. 

Savivaldis mokymasis – mokymasis, per kurį asmuo savo iniciatyva išsiaiškina mokymosi 

poreikius, keliasi tikslus, planuojasi mokymąsi, susikuria ar pasirenka mokymosi aplinką bei 

priemones, sau tinkamas mokymosi strategijas, įsivertina pasiekimus ir pažangą. 

Kontrolinis darbas – ne mažesnės kaip 30 minučių trukmės raštu atliekamas mokinio žinių, 

gebėjimų patikrinimas baigus temą, skyrių, kurso dalį. 

Kaupiamasis balas – tai informacijos apie mokinio žinių, bendrųjų gebėjimų, kompetencijų, 

pastangų vertinimą fiksavimas. 

Vertinimo aprašas – tai bendriausiais bruožais aprašyti pradinio ugdymo programos mokinių 

mokymosi pasiekimų (įgytų kompetencijų) lygių požymiai 

Mokinio individualios pažangos aplankas – tai aplankas, kuriame mokinys kaupia informaciją 

apie mokymosi pažangą ir pasiekimus.  



II. VERTINIMO TIKSLAI  IR UŽDAVINIAI 

3. Vertinimo tikslai: 

3.1. 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; 

3.2. palaikyti mokymąsi ir teikti savalaikį atsaką (grįžtamąjį ryšį) mokiniams ir mokytojams, 

gerinant mokymo(si) kokybę; 

3.3. apibendrinti, susumuoti atskiro mokymosi laikotarpio (baigiant pusmetį, mokslo metus) ir 

mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą rezultatus; 

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

4. Vertinimo uždaviniai:  

4.1.  padėti mokiniui pažinti save, suprasti kas jau išmokta, ko dar reikia mokytis, įsivertinti savo 

pasiekimų lygmenį ir pažangą,  kelti mokymosi tikslus; 

4.2. padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas, 

diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus; 

4.3. suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi, stiprinti ryšius tarp 

vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos; 

4.4. įsivertinti savo darbo kokybę siekiant tenkinti kuo įvairiausius ugdytinių poreikius ir planuojant 

ateities uždavinius ir sprendžiant iškilusias problemas. 

 

III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

5. Vertinimo nuostatos: 

5.1. Vertinimas grindžiamas šiuolaikine mokymosi samprata, amžiaus tarpsnių psichologiniais 

ypatumais, individualiais mokinio poreikiais, atitinka ugdymo(si) tikslus. 

5.2. Vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios ir supratimas, 

bendrieji ir dalyko gebėjimai, bendrosios kompetencijos, pastangos, mokymosi veiklos kokybė. 

5.3. Vertinimas, skirtas padėti mokytis – mokinys laiku gauna grįžtamąją informaciją apie savo 

mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, jis mokosi vertinti ir įsivertinti, kelti tolesnio mokymosi 

tikslus. 

5.4. Vertinama individuali mokinio pažanga. Vengiama lyginti mokinių pasiekimus tarpusavyje. 

5.5. Vertinant mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, pasiekimus atsižvelgiama į jų individualius 

gebėjimus, specialiuosius mokymosi poreikius, individualizuotos programos reikalavimus. 

5.6.  Vertinimas pozityvus ir konstruktyvus – vertinama tai, ką mokinys jau išmoko, nurodomos 

spragos ir padedama jas pašalinti tinkamiausiu mokiniui būdu. 

5.7. Vertinimas atviras ir skaidrus – su mokiniais tariamasi dėl vertinimo formų, laiko ir kriterijų. 

5.8. Vertinimas objektyvus ir veiksmingas – siekiama kuo didesnio vertinimo validumo ir 

patikimumo; remiamasi Bendrųjų ugdymo planų mokinių žinių, supratimo, gebėjimų ir bendrųjų 

kompetencijų vertinimo aprašais, naudojami įvairūs vertinimo informacijos šaltiniai, taikomos įvairios 

vertinimo metodikos. Vertinimas pritaikomas pagal mokinių poreikius ir galias, pasiekimus ir daromą 

pažangą. 

5.9. Vertinimas informatyvus: taikomi šiuolaikiniai vertinimo informacijos tvarkymo, kaupimo ir 

pateikimo būdai (elektroninis dienynas, aplankai, kaupiamasis balas, aprašai ir kt.). 

5.10. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programose formaliajam mokinių pasiekimų įvertinimui, 

apskaitai naudojamas pažymys dešimtbalėje sistemoje arba įrašai „ įskaityta“, „neįskaityta“. 

5.11. Pradinio ugdymo programoje formaliajam mokinių įvertinimui naudojami mokinių mokymosi 

pasiekimų, įgytų kompetencijų aprašai. 

 

IV. VERTINIMO PLANAVIMAS 

6. Vertinimas planuojamas ilgalaikiuose ir  trumpalaikiuose planuose: 

6.1. Mokytojas, vadovaudamasis Bendrųjų programose pateiktais pasiekimų lygių aprašais ir 

reikalavimais,  atsižvelgdamas į dalyko mokymo specifiką, mokinių pasiekimus, patirtį ir galimybes, 



ilgalaikiuose planuose pateikia (aprašo) dalyko vertinimo tvarką, individualios vaiko pažangos 

matavimo principus. 

6.2. Dalykų mokytojai, planuodami integruotas pamokas, metinius projektus, numato ir suderina 

bendrus vertinimo būdus ir kriterijus. 

6.3. Trumpalaikiuose planuose vertinimas konkretinamas: 

6.3.1. formuluojant mokymosi uždavinius; 

6.3.2. numatant mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo būdus, formą ir datą; 

6.3.3. numatant vertinimo kriterijus visai klasei, mokinių grupėms, atskiriems mokiniams. 

 

V. VERTINIMAS UGDYMO PROCESE IR BAIGUS PROGRAMĄ 

7. Mokytojai mokslo metų pradžioje per pirmąsias dalyko pamokas supažindina mokinius su 

mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo bei fiksavimo tvarka. Pradėdami naują veiklos etapą su 

mokiniais aptaria ir konkretina vertinimo kriterijus, atsiskaitymo būdus, formas.                                                 

7.1 Pradinių ugdymas. 1 priedas 

7.2 Lietuvių kalba ir literatūra. 2 priedas  

7.3 Užsienio kalba. 3 priedas  

7.4 Gamtos mokslai mokslai (biologija, chemija, fizika, geografija). 4 priedas 

7.5 Matematika ir informacinės technologijos. 5 priedas 

7.6 Socialiniai mokslai ir dorinis ugdymas. 6 priedas 

7.7 Menai ir technologijos. 7 priedas 

7.8 Fizinis ugdymas. 8 priedas 

8. Ugdymo procese mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami nuolat, naudojant formuojamąjį, 

diagnostinį, apibendrinamąjį vertinimą.  

Vertinimo tipai (pagal paskirtį): 

8.1. Formuojamasis vertinimas tai nuolatinis vertinimas ugdymo procese: 

8.1.1. jo tikslas ne kontroliuoti, o padėti mokytis, numatant ugdymo(si) kryptį bei veiksmus, 

patvirtinant daromą pažangą. Šio proceso metu mokytojas stebi mokinių mokymąsi, komentuoja, 

aptaria, skatina pačius mokinius vertinti savo mokymosi eigą. Vertinama žodžiu ar raštu. 

8.1.2. suteikia mokytojui ir mokiniui grįžtamąją informaciją apie mokymosi pažangą, mokymosi 

spragas, leidžia (įsi)įvertinti ar pasiekti mokymosi uždaviniai, sudaro sąlygas mokytojui ir mokiniui 

geranoriškai bendradarbiauti. Mokytojui ji padeda parinkti mokymo strategijas. 

8.1.3.  mokiniai naudoja pasiekimų vertinimo aplankus, kuriuose kaupia kontrolinius, 

apibendrinamuosius, savarankiškus, projektinius darbus bei mokytojo įvertinimus (pastabas, 

pasiūlymus, anketas, klausimynus ar kt.). 

8.1.4. mokytojas ir mokiniai mokslo metų pradžioje susitaria dėl pasiekimų vertinimo aplanko turinio, 

(įsi)vertinimo periodiškumo. Už informacijos kaupimą vertinimo aplankuose atsakingi mokiniai. 

8.1.5. pasiekimų vertinimo aplankas saugomas mokytojo kabinete. Mokytojas užtikrina vertinimo 

aplankuose esančios informacijos konfidencialumą. 

8.2. Diagnostinis vertinimas: 

8.2.1. vertinami mokinių pasiekimai, pažanga, atitiktis bendrųjų ugdymo planų reikalavimams. 

8.2.2. skirtas išsiaiškinti, ar pasiekti mokymosi uždaviniai, kam ir kokia pagalba reikalinga, kokie 

tolesni mokymosi žingsniai. 

8.2.3. remiasi mokinių stebėjimu, namų darbų ir kontrolinių užduočių rezultatais. Jis padeda nustatyti 

mokymosi stipriąsias puses bei spragas, tėvams suteikia grįžtamąją informaciją. 

8.2.4. mokytojas, atsižvelgęs į vertinimo tikslą, parenka tinkamus diagnostinio vertinimo būdus, 

užduoties apimtį, laiką, vertinimo informacijos pateikimo mokiniams formą. 

8.2.5.  tai vertinimas baigus ugdymo programą, kursą, modulį. Jo rezultatai 

8.3.  Apibendrinamasis vertinimas formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos 

pabaigoje. 

9. Ugdymo procese nuolat naudojami vertinimo būdai: 

Neformalusis vertinimas: 



9.1. vyksta nuolat stebint, kalbant, diskutuojant. Vertinama mokinio daroma pažanga, asmenybės 

raida, vertybinės nuostatos, bendrųjų gebėjimų plėtotė; 

9.2. nesiejamas su pažymiu, fiksuojama mokytojo žodinėmis ir/arba rašytinėmis pastabomis. 

Formalusis vertinimas: 

9.3. vertinamos mokinių žinios, supratimas, dalykiniai gebėjimai, įgūdžiai, bendrosios 

kompetencijos, apibrėžtos Pradinio, Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo bendrosiose programose. 

9.4. skiriamos tam tikro formato užduotys, vertinama remiantis formaliais kriterijais, remiantis 

Bendrosiose programose pateiktais mokinių žinių, supratimo ir gebėjimų vertinimo aprašais. 

9.5. įvertinimas fiksuojamas pažymiais, kaupiamuoju balu (5-12 klasėse), vertinimo aprašais (1-4 

klasėse).  

Pasiekimų lygis Balai Trumpas apibūdinimas 

Aukštesnysis 10 (dešimt) Puikiai 

9 (devyni) Labai gerai 

Pagrindinis 8 (aštuoni) Gerai 

7 (septyni) Pakankamai gerai 

6 (šeši) Vidutiniškai 

Patenkinamas 5 (penki) Patenkinamai 

4 (keturi) Pakankamai patenkinamai 

Nepatenkinamas 3 (trys) Nepatenkinamai 

2 (du) Blogai 

1 (vienas) Labai blogai 

 

10. Mokomųjų dalykų, pasirenkamųjų dalykų modulių vertinimas: 

10.1.  Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų mokomųjų dalykų, vidurinio ugdymo programos 

pasirenkamųjų dalykų mokinių pasiekimai, išskyrus žmogaus saugą, specialiosios medicininės fizinio 

pajėgumo grupes, gydomosios kūno kultūros pratybas, vertinami pažymiu 10 balų sistemoje; 

10.2.  Vidurinio ugdymo programos pasirenkamųjų dalykų mokinių pasiekimų vertinimas pažymiu 

dešimtbalėje sistemoje arba „įskaityta“, „neįskaityta“, apibrėžiamas gimnazijos Bendruosiuose 

ugdymo planuose; 

10.3.  Žmogaus saugos, specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės, gydomosios kūno 

kultūros pratybų mokinių pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“, „neįskaityta“; 

10.4.  Mokinių, besimokančių dalykų modulių, pasiekimai vertinami kaupiamuoju balu ir įskaitomi 

į atitinkamo dalyko pusmečio įvertinimą; 

10.5.  Adaptaciniu 1 mėnesio laikotarpiu 5 klasės mokiniams, naujai atvykusiems mokiniams 

pažymiai nerašomi. Pasiekimai vertinami taikant idiografinio vertinimo principą. 

11. Mokinių mokymosi pasiekimai vertinami sistemingai: 

11.1. Mokinio mokymosi pasiekimai pažymiu vertinami už kontrolinį, savarankišką, projektinį 

darbą, apklausą žodžiu, raštu arba pažymiu paverčiami kaupiamojo balo taškai: 

11.1.1. kaupiamojo vertinimo fiksavimo formą dalykų mokytojai aptaria metodinėse grupėse, 

pritaiko atsižvelgiant į dalyko specifiką ir vadovaujasi šia vertinimo tvarka. 

11.2. Rekomenduojama mokinio pasiekimus vertinti ne mažiau 2n+1 pažymių per pusmetį (n - 

savaitinių pamokų skaičius). 

11.3. Baigus dalyko programos temą, skyrių, kitą užbaigtą programos dalį, gali būti atliekamas 

diagnostinis vertinimas (kontrolinis darbas): 

11.3.1.  Kontrolinių darbų rašymą klasėje dirbantys mokytojai organizuoja vadovaudamiesi 

gimnazijos Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo tvarkos aprašu.  

11.3.2. Kontrolinio darbo užduotys sudaromos parenkant įvairaus sunkumo užduotis (40 proc. 

lengvų užduočių, 40 proc. – vidutinio sunkumo užduočių, 20 proc. – sunkių užduočių), kad kiekvienas 

mokinys galėtų atlikti nors kelias paprastesnes užduotis ir gauti patenkinamą įvertinimą. 



Rekomenduojama užduotis pateikti taip, kad jose būtų nurodytas kiekvienos užduoties ar klausimo 

įvertinimas balais. 

11.3.3. Kontroliniai darbai ištaisomi ne vėliau kaip per 2 savaites, jų rezultatai surašomi į dienyną. 

11.3.4. Kontroliniai darbai neperrašomi, išskyrus atvejį, kai daugiau kaip 50% mokinių už jį gavo 

nepatenkinamą įvertinimą.  

11.3.5. Jei daugiau kaip 50 proc. mokinių už kontrolinį darbą gavo nepatenkinamą įvertinimą, jį 

privalo perrašyti mokiniai, gavusieji nepatenkinamą įvertinimą. Mokiniai, gavę patenkinamą 

įvertinimą, perrašyti darbo neprivalo, jei juos tenkina esamas įvertinimas. Pirmojo kontrolinio darbo 

rezultatai į dienyną neįrašomi. 

11.3.6. jei mokinio netenkina gautas kontrolinio darbo įvertinimas, jis gali perrašyti jį mokytojui 

sutikus, su mokytoju sutartu laiku. Į dienyną įrašomas pirmojo kontrolinio darbo pažymys, o šalia 

įrašomas naujas pažymys. 

11.3.7. kontrolinių darbų, bandomųjų egzaminų, diagnostinių testų rezultatai aptariami klasėje 

laikantis konfidencialumo principo, numatomi būdai mokymosi spragoms šalinti. 

12. Mokinio, besimokančio pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, mokymosi pasiekimai 

baigiantis ugdymo laikotarpiui apibendrinami atsižvelgiant į bendrosiose programose pateiktus 

mokinių pasiekimų lygių požymių aprašymus ir įvertinami 10 balų sistemos pažymiais ar įrašu  

„įskaityta“ „neįskaityta“, „atleista“: 

12.1. pusmečio įvertinimas vedamas iš to pusmečio pažymių aritmetinio vidurkio (pvz. 6,5 – 7; 6,4 

– 6); 

12.2. dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas  pusmečių pažymių, skaičiuojant jų aritmetinį vidurkį 

ir taikant apvalinimo taisykles (jei I pusmečio pažymys -7, o II pusmečio – 6, tai dalyko metinis 

įvertinimas -7). 

12.3. įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir 

mokyklos direktoriaus įsakymą. 

13. Mokiniai privalo atlikti visus ilgalaikiuose planuose numatytus kontrolinius ir atsiskaitomuosius 

darbus; 

13.1. jei mokinys neatliko per ugdymo laikotarpį numatytų vertinimo užduočių, jo pasiekimams 

įvertinti naudojamas įrašas „neįskaityta“. Tokiu atveju yra numatomas laikotarpis per kurį mokinys turi 

atsiskaityti. Mokiniui gali būti suteikiama mokymosi pagalba. 

13.2. jei mokinys, neatliko numatytos vertinimo užduoties per numatytą laiką, jo pasiekimai 

prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“ (vienetu); 

13.3. jei mokinys, neatliko numatytos vertinimo užduoties per numatytą laiką dėl svarbių, 

mokyklos vadovo pateisintų priežasčių (pvz. ligos), ugdymo laikotarpio pabaigoje fiksuojamas įrašas 

„atleista“. Mokiniui sugrįžus į ugdymo procesą suteikiama  mokymosi pagalba ir numatomi 

atsiskaitymo terminai. 

13.4. mokinio, mokyklos direktoriaus įsakymu atleisto nuo menų, kūno kultūros pamokų, ugdymo 

laikotarpio pabaigoje pasiekimai prilyginami aukščiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „puikiai“ 

(dešimt). 

13.5. mokiniui, turinčiam nepatenkinamą metinį įvertinimą, mokytojų tarybos nutarimu, skiriami 

papildomi darbai. Papildomo darbo įvertinimas laikomas metiniu įvertinimu. 

13.6. mokslo metų pabaigoje gimnazijoje organizuojami patikrinamieji kontroliniai darbai 8-ų, I-ų 

klasių mokiniams, bandomieji egzaminai II-ose ir IV-ose klasėse mokymosi pasiekimams įvertinti. 

Patikrinamųjų kontrolinių darbų tvarkaraštis sudaromas ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki jų vykdymo 

pradžios. 

14. Apibendrinamasis mokinių pasiekimų vertinimas taikomas baigiant pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programas: 

14.1. pagrindinio ugdymo programa apibendrinama pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimu. 

14.2. vidurinio ugdymo programa apibendrinama brandos egzaminais. 

 

VI. PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA 



15. Pradinio ugdymo programos mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami. Mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimas vyksta visame ugdymo procese naudojant formuojamąjį ir 

diagnostinį vertinimą. 

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

informacija raštu pateikiama mokinių darbuose, el. dienyne, vertinimo aprašuose, ataskaitose ir asmens 

bylose. 

17. Vertinimo fiksavimo mokinių rašto darbuose tvarka: 

17.1. nėra būtina kiekvieną dieną mokiniui už kasdienį darbą rašyti komentarą, vertinimą. 

17.2. po ištaisytu rašto darbu parašomas komentaras sąsiuvinyje.  

17.3. komentare vartojamos sąvokos suprantamos vaikui; komentaras turi būti pozityvus, 

pripažįstantis atlikto darbo vertę, palaikantis vaiko pastangas gerai atlikti užduotį. 

18. Vertinimo fiksavimo el. dienyne tvarka: 

18.1. el. dienyne, mokytojas pažymi, ką mokinys jau geba ir ko negeba. 

18.2. vertinimo įraše gali atsispindėti visi nurodytieji vertinimo kriterijai, nurodytos taisytinos 

vietos, pasiūlyta, kaip galima būtų pagerinti darbą. 

18.3. Įrašai el. dienyne: 

18.3.1. jei 1 ar 2 savaitinės pamokos – ne mažiau kaip 1  įvertinimo fiksavimas per mėnesį mokiniui; 

18.3.2. jei 4-8 savaitinės pamokos – ne mažiau kaip 4 įvertinimo fiksavimai per mėnesį mokiniui. 

19. Mokytojai mokinių pasiekimus, veiklą pamokoje gali fiksuoti savo užrašuose. Informaciją perteikti 

tėvams pokalbio metu ar individualių konsultacijų metu. 

20. Mokinio, besimokančio pagal pradinio ugdymo programą, pusmečių ir metinis mokymo pasiekimų 

rezultatai apibendrinami remiantis Pradinio ugdymo bendrojoje programoje aprašytus mokinių 

pasiekimų lygių požymius (nepatenkinamas, patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis). Vertinimo 

skalė:  

 

Pasiekimų įvertinimas  pagal pasiekimų 

lygius 

Pasiekimų įvertinimas įrašu mokantis: 

- dorinio ugdymo (tikybos); 

- pagal individualizuotą Bendrojo ugdymo programą. 

Aukštesnysis  

padarė pažangą (žymima „pp“) Pagrindinis 

Patenkinamas 

Nepatenkinamas nepadarė pažangos (žymima „np“) 

 

20.1. Mokiniui, besimokančiam pagal pradinio ugdymo programą, II pusmečio pasiekimų įvertinimas 

laikomas metiniu. 

21. Mokinio, besimokančio pagal pradinio ugdymo programą, mokymosi apskaitos suvestinėse 

įrašomas dalykų apibendrintas mokinio pasiekimų lygis (nepatenkinamas, patenkinamas, pagrindinis, 

aukštesnysis). 

22. Kontroliniai darbai, testai, savarankiški darbai nevertinami lygiu. 

23. Pusmečių ar mokslo metų baigiamieji darbai nevertinami lygiu.  

24. Mokinių parašyti diagnostiniai darbai aptariami klasėje, tačiau nekomentuojamas kiekvienas 

darbas, o nurodomos esminės klaidos. Aptariant darbus mokytojas laikosi konfidencialumo principų. 

Aptariamos būdingiausios klaidos ir kaip jos turi būti taisomos. Mokiniams, kurie parašė darbą be 

klaidų, mokytojai gali siūlyti atlikti kitas užduotis. Mokiniai nelyginami tarpusavyje. 

25. Mokiniai apie patikrinamųjų darbų rašymą turi sužinoti prieš kelias dienas. 

26. Mokinių įsivertinimas skatinimas reguliariai, todėl mokytojas mokinius ragina: 

26.1. analizuoti savo klaidas; 

26.2. numatyti, ką dar reikia atlikti, išmokti, planuoti tolesnius mokymosi žingsnius; 

26.3. pasikeisti su bendraklasiais įspūdžiais apie pasiekimus; 

26.4. rinkti savo darbus (kurie bus vertinami, yra įvertinti) aplankuose; 

26.5. nė vienas mokinys nėra verčiamas kalbėti apie savo įsivertinimą. 



27. 1-ose klasėse tikrinama: 

27.1. naujai išmoktų raidžių rašymas (eilutėje pažymima keletas taisyklingiausiai parašytų 

raidžių), skaitmenų taisyklingas rašymas; 

27.2. taisomas netaisyklingas raidžių jungimas; 

Patikrinamuosiuose rašto darbuose ištaisomos visos klaidos. 

28. 2-ose klasėse tikrinama: 

28.1. tikrinami ir įvertinami visi kontroliniai darbai (testai, diktantai, matematikos kontroliniai); 

28.2. temai skirtuose pratybų sąsiuvinio puslapiuose tikrinama bent viena mokytojo pasirinkta 

užduotis; 

28.3. sąsiuvinyje tikrinamos užduotys, leidžiančios įvertinti mokinių išmokimą ir suvokimą; 

28.4. tikrinami 1-2 kūrybiniai darbai per mėnesį. 

29. 3-4-ose klasėse tikrinama: 

29.1. tikrinami ir įvertinami visi kontroliniai darbai (testai, diktantai, matematikos kontroliniai); 

29.2. pratybų sąsiuviniuose tikrinamos mokytojo pasirinktos užduotys; 

29.3. sąsiuviniuose tikrinamas vienas savarankiškas darbas per savaitę; 

29.4. tikrinami 1-2 kūrybiniai darbai per mėnesį, vertinama minčių raiška, rašybos ir skyrybos 

klaidos. 

29.5. namų darbai tikrinami klasės mokytojo pasirinktais būdais. 

30. Tikrinant baigiamuosius matematikos ir lietuvių kalbos darbus: 

30.1. mokytojas ištaiso visas klaidas (ir matematikos, ir lietuvių kalbos); 

30.2. diktantą, lietuvių kalbos rašto darbuose nubraukiama klaida ir viršuje užrašoma taisyklingai. 

Jeigu klaidingai parašytas žodis, sakinio dalis ar visas sakinys, tai išbraukiama tai, kas nereikalinga, ir 

viršuje parašomi kiti žodžiai. 

31. Pradinio ugdymo programa baigiama rengiant mokinio pradinio ugdymo programos baigimo 

pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų vertinimo aprašą. 

 

VII. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, PAŽANGOS IR 

PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

32. Mokinio, kuris mokosi pagal Bendrąją programą, mokymosi pažanga ir pasiekimai vertinami pagal 

bendrosiose programose numatytus pasiekimus, vadovaujantis mokyklos ugdymo plano ir šios tvarkos 

nuostatomis. 

33. Mokinių, besimokančių pagal pritaikytą Bendrąją programą, mokymosi pažanga ir pasiekimai 

ugdymo procese vertinami pagal programoje numatytus pasiekimus, taip pat vadovaujamasis šios 

tvarkos nuostatomis. Vertinimo kriterijai aptariami su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), 

švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, susitariama, kaip mokinių pasiekimai derės su bendrosiose 

programose numatytais pasiekimų lygiais. 

34. Mokinių, besimokančių pagal pritaikytą Bendrąją programą, ir turinčių patenkinamą įvertinimą 

pasiekimai lyginant su bendrosiose programose numatytais pasiekimų lygiais gali būti žemesni arba 

nepasiekti patenkinamo įvertinimo lygmens. 

35. Mokinių, besimokančių pagal individualizuotą bendrojo ugdymo programą pažanga ir pasiekimai 

ugdymo procese vertinami pagal programoje numatytus pasiekimus, taip pat vadovaujamasis šios 

tvarkos nuostatomis. Vertinimo kriterijai aptariami su mokinio tėvais, švietimo pagalbos specialistais. 

Susitarimai gali būti priimami, atsižvelgus į mokinio vertinimo suvokimą, specialiuosius ugdymosi 

poreikius, daromą pažangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus. 

36. Mokinių, turinčių judesio ir padėties negalę, 1-4 klasėse šokio pasiekimai vertinami „įskaityta“ 

arba „neįskaityta“. 

37. Mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, užduočių atlikimo laikas gali būti pratęsiamas 

arba skiriamas mažesnis užduočių kiekis dėl: 

37.1. regos, klausos, kochlearinio implanto, judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų; 

37.2. įvairiapusio raidos sutrikimo (Asperger‘ io sindromo); 

37.3. specifinių mokymosi sutrikimų (skaitymo); 



37.4. kalbėjimo ir kalbos sutrikimo (dizartrijos). 

38. Mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių dėl sklandaus kalbėjimo (ritmo) sutrikimo, gali 

būti pratęsiamas kalbėjimui skirtas laikas iki 100 procentų skirto laiko. 

39. Mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių dėl judesio padėties bei neurologinių sutrikimų, 

leidžiama naudotis kompiuteriu, kuriame neįdiegta teksto rašybos ir gramatikos tikrinimo programa.  

40. Mokiniams, turintiems sunkių judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų, leidžiama 

pasimankštinti. 

41. Mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių dėl klausos sutrikimo (išskyrus nežymų), 

leidžiama naudotis individualiu klausos aparatu turinčiam kochlearinį implantą, leidžiama naudotis 

FM sistema (imtuvą turi mokinys, o siųstuvą su mikrofonu – mokytojas). 

42. Silpnaregystę turintiems užduotys pateikiamos padidintu šriftu. 

43. Akliesiems vietoj užduotyse pateikiamų piešinių ar brėžinių, kuriais būtina naudotis atliekant 

užduotį ir kurių neįmanoma pateikti Brailio rašto technika, pateikiami maketai arba piešinių, brėžinių 

žodiniai apibūdinimai. 

44. Vertinant mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių dėl klausos sutrikimo (išskyrus 

nežymų):  

44.1. nevertinamos užsienio kalbos klausymo užduotys; 

44.2. nevertinami diktantai rašomi iš klausos; 

44.3. nevertinamos užduotys, skirtos kalbos supratimui iš klausos; 

44.4. nevertinamos užduotys skirtos kalbos taisyklingumui įvertinti. 

45. Vertinant mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių dėl rašymo sutrikimų, rašto darbuose 

klaidomis nelaikoma: 

45.1. akustiškai panašias fonemas žyminčių raidžių painiojimas; 

45.2. grafiškai panašias fonemas žyminčių raidžių painiojimas. 

46. Vertinant mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi dėl dizartrijos, nevertinamos užduotys, skirtos 

tarčiai ir kirčiavimui įvertinti. 

47. Vertinant mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi dėl sklandaus kalbėjimo (ritmo) sutrikimo, 

kalbėjimo sklandumo trūkumai nelaikomi klaidomis. 

48. Mokinių turinčių vidutinį intelekto sutrikimą vertinimas: 

48.1. Mokinių, turinčių vidutinį intelekto sutrikimą ir besimokančių specialiojoje lavinamojoje 

klasėje, individualizuotose programose numatyti mokinių pasiekimai vertinami mėnesio ar pusmečio 

pabaigoje įrašais individualizuotoje programoje. 

48.2. Kasdienė veikla gali būti vertinama: 

48.2.1.  žodiniu vertinimu - pagyrimu, 

48.2.2.  lipdukais, antspaudais veiklos segtuvuose ar dalyko sąsiuviniuose, 

48.2.3. įrašais ,,Šaunuolis“, ,,Puiku“, ,,Taip“, ,,Pavyko“, ,,Teisingai“, ,,Pasistenk“ ir kt. 

48.3. Pusmečio pabaigoje elektroniniame dienyne vertinimai fiksuojami įrašu ,,įskaityta“ arba 

,,neįskaityta“. 

48.4. Keičiant ar baigus mokyklą rašomas mokinio pasiekimų aprašas. 

49. Mokinių, besimokančių pagal individualizuotą Bendrąją programą elektroniniame dienyne šalia 

pusmečių, metinių įvertinimų įrašoma programa ,,I“, besimokančių pagal pritaikytą Bendrąją 

programą – programa „P“. 

 

VII. MOKINIO INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖSENA IR FIKSAVIMAS 

 

50. Mokinio kompetencijos (žinios ir supratimas, žinių taikymas, aukštesnieji mąstymo gebėjimai) ir  

ypač nuostatos (bendradarbiavimas, atsakomybė už savo mokymąsi, savarankiškumas, iniciatyvumas, 

mokėjimas mokytis ir kt.) vertinamos vadovaujantis Mokinių individualios pažangos stebėjimo, 

fiksvimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašu, patvirtinti Palaimintojo Teofiliaus Matulionio 

gimnazijos direktoriaus 2020-06-15 įsakymu Nr. V-33 



51. El. dienyne įvertinimai privalo būti žymimi atitinkamu komentaru (kontrolinis, savarankiškas, 

namų darbas, projektinis darbas, kaupimasis pažymys ir t.t. 

52. Mokytojas teikia pagalbą siekiant likviduoti mokymosi spragas, siekiant aukštesnių mokymosi 

pasiekimų, teikia informaciją apie mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, mokymosi pasiekimus, 

konsultuojasi su pagalbos mokiniui specialistais šių mokinių ugdymo klausimais; 

53. mokiniai skatinami analizuoti savo mokymąsi, konsultuojami mokytojo, klasės vadovo mokosi 

vertinti savo darbą, įsivertinti savo pasiekimus ir pažangą. 

54. Mokiniams, kurių pasiekimai žemi, rekomenduojama sudaryti individualų ugdymo planą. Priedas 

Nr. 9 

 

IX. VERTINIMO APIBENDRINIMAS ANALIZĖ IR FIKSAVIMAS 

 

55. Mokytojas, remdamasis vertinimo informacija, rengia ir (ar ) koreguoja ugdymo planus. 

56. Klasių vadovai pusmečio pabaigoje direktoriaus pavaduotojui pateikia klasės mokinių mokymosi 

pasiekimų ir lankomumo ataskaitas. 

57. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, vadovaudamasis klasių vadovų pateiktomis ataskaitomis, 

rengia mokyklos mokinių pusmečių, mokslo metų pasiekimų analizę ir apibendrintus rezultatus 

pristato mokytojų tarybos posėdžiuose. 

58. Mokymosi pasiekimai, esant reikalui, analizuojami mokyklos Vaiko gerovės komisijoje, klasės 

auklėtojų, dalyko mokytojų, tėvų pasitarimuose. 

59. Vadovaujantis mokinių mokslo metų mokymosi pasiekimų analize yra priimami sprendimai dėl 

ugdymo turinio, mokymo metodų ir strategijų, mokymosi užduočių, šaltinių tinkamumo, išteklių 

panaudojimo veiksmingumo, ugdymo tikslų realumo, ugdymo proceso planavimo ar koregavimo. 

60. Mokinių pasiekimų vertinimas fiksuojamas elektroniniame dienyne. 

 

VIII. TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMAS 

61. Informacija apie vaiko pasiekimus pateikiama: 

61.1. elektroniniame dienyne; 

61.2. esant reikalui klasės vadovas, socialinis darbuotojas informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) 

apie vaiko pasiekimus; 

61.3. ne rečiau kaip 2 kartus per metus organizuojamos individualaus tėvų  konsultavimo dienos; 

61.4. klasių vadovai organizuoja tėvų susirinkimus ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Esant 

reikalui kviečia į juos dalykų mokytojus. Mokslo metų pradžioje tėvai yra supažindinami su Mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksvimo 

ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašu, lankomumo apskaita, Mokinių mokymosi krūvio 

reguliavimo tvarkos aprašu. 

62. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje 

adresu www.ptmg.lt 

 

 

________________________________________________ 
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Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazijos  
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 

             1 priedas 

PRADINIS UGDYMAS  

 

 MOKINIŲ  PASIEKIMŲ,  PAŽANGOS  VERTINIMO  FORMOS  IR  KRITERIJAI 

 

VERTINIMO RŪŠIS VERTINIMO FORMA IR KRITERIJAI 

 

1. Formuojamasis 

(Nuolatinis vertinimas, 

kuriuo naudojamasi 

siekiant išsiaiškinti 

mokinio pasiekimus ir 

padarytą pažangą, kad 

būtų galima numatyti 

tolesnio mokymosi 

galimybes.) 

Vertinimas vyksta per visą ugdymo procesą taikant įvairius vertinimo metodus : 

• žodžiu pagiriamaisiais, paskatinančiais žodžiai (puiku, labai gerai, kitą kartą pasiseks geriau); 

• naudojant įvairias įsivertinimo lenteles; 

• galimi metodai: „Šviesoforas“, „Orų prognozė“, „Pyragas“, „Citrina“, „Emocijos”, „Blyksnis“, „Žaibiška apklausa“ 

ir kt.;  

• antspaudais – PUIKU arba PASISTENK LABIAU, TU GALI, TIKRINTA, ATLIK NEATLIKTAS UŽDUOTIS; 

PERRAŠYK BE KLAIDŲ ir kt.;  

• pagyrimas raštu ir/ar komentaras nurodant taisytinas vietas; 

• vieną kartą per mėnesį mokiniai, padedant klasės mokytojai, pildo savo individualios pažangos įsivertinimo lapą 

arba žodžiu aptaria su mokiniu jo pasiekimus, pastangas, lūkesčius; 

• žodiniais pagyrimais - dailės ir technologijos darbų, projektinių, grupinių darbų atliktos užduotys ir parodėlės;  

• kartais  pagyrimai ir komentarai būna pagrįsti tikėjimu, kad kiekvienas mokinys gali padaryti pažangą. (“Aš žinau, 

kad moki, tą ir tą... ”, “ Žinau, kad gali išmokti...” ir kt.), ypač stengiantis pastebėti silpniau besimokančius, 

specialiųjų mokymosi poreikių turinčius mokinius.  

 

2. Diagnostinis 

(Nuolatinis vertinimas, 

kuris padeda numatyti 

mokymosi perspektyvą, 

pastiprinti pažangą, 

skatina mokinius mokytis, 

sudaro galimybes 

bendradarbiauti.) 

Mokiniai vertinami už savarankiškus darbus, projektinius darbus, apklausas, testus, klasės ir namų darbus,  skaitymą 

ir kitus darbus  dienyne pateikiamomis spalvomis:  
MĖLYNA (puiku – aukštesnysis) 
ŽALIA (moka – pagrindinis) 
GELTONA (iš dalies moka – patenkinamas)  
RAUDONA (nemoka – nepatenkinamas) rašomi  komentarai. 

Jei darbai vertinami taškais, jie konvertuojami į procentus, pagal tai 

į eduka dienyną įrašomas ir spalvinis įvertinimas:                               

100–90 %   mėlynas ; 89-65 % - žalias;                                                   

64-40 % - geltonas; 39 ir mažiau – raudonas 

• testai ir pa(si)tikrinamieji darbai yra vertinami taškais, juos konvertuojant į vertinimą spalvomis dienyne               

atsižvelgiant į serijos „TAIP“ metodines rekomendacijas. 

• Lietuvių kalbos diktantai 

1–2 klasių mokinių vertinami pagal padarytų klaidų skaičių ir 

vertinimai įrašomi į dienyną spalvoti taškai.  

    Mėlynas taškas (puikiai išmano) – 0 klaidų. Puiku  

 Mėlynas taškas (puikiai išmano) – 1 klaida . Labai gerai                               

Žalias taškas (moka) – 2 klaidos.  Gerai.                                                       

Žalias taškas (moka) – 3-4 klaidos. Pakankamai gerai.              

3–4 klasių mokinių diktantas ir kiti rašto darbai 

vertinami taip:  

0 – 3 klaidos mėlynas (puiku – aukštesnysis),  

4 – 6 klaidos žalias (moka – pagrindinis),  

7 – 9 klaidos geltonas (iš dalies moka – patenkinamas),  

10 ir daugiau klaidų raudonas vertinimas (nemoka – 



Geltonas taškas (iš dalies moka) – 5-6 klaidos. Patenkinamai. 

Geltonas taškas (iš dalies moka) -7-8 klaidos. Silpnai.  

 Raudonas (nemoka) – 9 ir daugiau klaidų. Blogai.  

 

nepatenkinamas). Darbai vertinami atsižvelgiant į  

sistemines klaidas. 

 

3–4 klasių mokinių skaitymas ir teksto suvokimas vertinamas taikant savarankišką skaitymą ir perskaitytų knygų 

pristatymą žodžiu bei raštu (galimi metodai: „Skaitau ir augu“, „Skaitytojo knygelė“, „Švyturys“, „Knygų medis“, 

„Deimantai“ ir kt.); 

Fizinio pajėgumo testai atliekami 2 kartus per mokslo metus (rudenį ir pavasarį) . Vadovaujamės „Mokinių fizinių 

ypatybių įvertinimu pagal fizinio pajėgumo testų rezultatus ir mokinių fizinių ypatybių gerinimo rekomendacijas“. 

 

3. Kaupiamasis  

informacija apie mokinio 

mokymosi pažangos ir 

pasiekimų kaupimą) 

Kaupiamasis vertinimas fiksuojamas ,,Individualios pažangos aplanke“.  

Klasėje yra vedami visų mokomųjų dalykų kaupiamieji darbų segtuvai. Kaupiamasis vertinimas vyksta per visą ugdymo 

procesą: 

• vertinami atlikti bei neatlikti namų darbai. Neatlikus namų darbų tris kartus iš eilės rašoma pastaba (informuojami 

tėvai) ir žymimas neigiamas vertinimas (atlikus namų darbus panaikinamas). Situacijai nepasikeitus dar du kartus - 

neigiamas vertinimas įrašomas be galimybės panaikinti. Atlikus visus, visą mėnesį, namų darbus gaunamas 

pagyrimas; 

• taikoma mokinių įsivertinimo sistema (galimi būdai: „Kasdienio įsivertinimo lentelė“, „Spalvos“, „Termometrai“, 

„Ežys“, „Veno diagrama“ ir kt).     . 

 

4. Apibendrinamasis 

(Vertinimas, naudojamas 

baigus programą, kursą, 

modulį.) 

    Vertinama ugdymo laikotarpio pabaigoje, pasibaigus pusmečiui. Mokinių pasiekimai apibendrinami vertinant padarytą 

pažangą, orientuojantis į Bendrojoje programoje aprašytus mokinių pasiekimų lygių požymius. Mokinio pasiekimų lygis 

įrašomas pradinio ugdymo elektroniniame dienyne ir mokinio byloje. 

       Mokinio mokymosi pasiekimai pusmečio pabaigoje apibendrinami ir vertinimo rezultatas fiksuojamas įrašu: 

• patenkinamas įvertinimas – įrašai: „patenkinamas“, „pagrindinis“, „aukštesnysis“, „atleista“ („atl“), „padarė 

pažangą“ („pp“), ,,įskaityta“ (,,įsk“); 

• nepatenkinamas įvertinimas – įrašai: „nepatenkinamas“, „nepadarė pažangos“ („np“), „neįskaityta“ („neįsk“); 

• aukštesnysis įvertinimas; 

• pagrindinis įvertinimas; 

• patenkinamas įvertinamas; 

• nepatenkinamas įvertinimas. 

 

Kita pažymiu vertinama 

veikla 

 

• Vertinamas 1–2 klasių metų projektas „Augu ir skaitau“  tik puikiais įvertinimais,  komentaru ir mėlynomis 

spalvomis, o pabaigoje padėkomis, pagyrimais.  

• Projektinė veikla, komandinis darbas, kūrybinės užduotys (vertinami puikiais ir gerais įvertinimais skatinant 

mokinius domėtis, kurti, ieškoti medžiagos ir visiems kartu džiaugtis atliktu  darbu) 

 

P.S. Specialiųjų poreikių mokiniai vertinami individualiai, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, jų pastangas: žodiniais pagyrimais, spalviniais vertinimais rašto 

darbuose, lipdukais, šypsenėlėmis.  

 



Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazijos  

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
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  LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA  

 
 MOKINIŲ  PASIEKIMŲ,  PAŽANGOS  VERTINIMO  FORMOS  IR  KRITERIJAI 

 

VERTINIMO RŪŠIS VERTINIMO FORMA IR KRITERIJAI 

 

1. Formuojamasis 

(Nuolatinis vertinimas, 

kuriuo naudojamasi siekiant 

išsiaiškinti mokinio 

pasiekimus ir padarytą 

pažangą, kad būtų galima 

numatyti tolesnio mokymosi 

galimybes.) 

Mokiniai vertinami žodiniu paskatinimu (puiku, labai gerai, dar pagalvok ir t. t.) už dalyvavimą pamokoje, klasės ir namų darbų 

užduočių atlikimą, atsakinėjimą (žvalgomieji klausimai, suvokimo-išmokimo patikrinimo klausimai), pagalbą klasės draugams, 

komentarų rašymą, mokinių įsivertinimą ir vienas kito vertinimą, refleksiją, kokybišką, greitą grįžtamąjį ryšį, tvarkingus, 

įskaitomus užrašus. Vykdomas Individualios pažangos ir pasiekimų stebėjimas ir analizavimas, formuojamas mokinių požiūris, 

kad jis atsakingas už savo mokymąsi. Gali būti taikomos mokytojo pasirinktos interaktyvios priemonės.  

2. Diagnostinis 

(Nuolatinis vertinimas, kuris 

padeda numatyti mokymosi 

perspektyvą, pastiprinti 

pažangą, skatina mokinius 

mokytis, sudaro galimybes 

bendradarbiauti.) 

Pažymiu vertinama 

• Savarankiškas darbas 

 

 

 

• Kūrybiniai darbai (rašiniai) 

 

 

 

 

• Atpasakojimai 

•  

• Monologai/dialogai 

 

• Diktantai 

 

 

Įvairios gramatikos, teksto skaitymo ir suvokimo užduotys. Kiekviena užduotis įvertinama 

taškais, kurie verčiami pažymiu: surinktų taškų suma dalijama iš viso darbo taškų sumos ir 

dauginama iš 10. 

 

Per mokslo metus rašomi ne mažiau kaip du darbai1 (5-6 klasėse) ir ne mažiau keturi darbai (7-8 

ir I-IV klasėse).  

5-8 klasėje rašiniai vertinami vienu pažymiu1, I-IV klasėje rašiniai vertinami dviem pažymiais: už 

turinį ir už raštingumą.2 

 

Per mokslo metus rašomas ne mažiau kaip vienas atpasakojimas (5-8 klasėse).1 

 

Gimnazinėse klasėse už literatūros pamokų ciklą atsiskaitoma žodžiu po vieną ar porose.1 

 

Per mokslo metus rašomi ne mažiau kaip 3 rišlūs diktantai (5-8 ir I-II klasėse)1. III-IV klasėse 

diktantai rašomi pagal poreikį.  

Nebaigus temos skiriamas darbas, tikrinantis išeitus dalykus. Vertinama taškais, kurie verčiami 

                                                 
1 Vertinami pagal Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrojoje programoje (Patvirtinta LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2016 m. sausio 25 d. Nr. V-46) esantį mokinių 

darbų vertinimo aprašą. 

 

 



• Apklausa raštu  

 

 

 

• Kontroliniai darbai  

 

 

 

 

 

Savarankiškas skaitymas 

 

 

 

 

pažymiu: surinktų taškų suma dalijama iš viso darbo taškų sumos ir dauginama iš 10.   

I-IV klasėje kūrinio analizės metu rašomos pastraipos. 

 

5-8 ir I-II klasėje rašomi iš viso 8 kontroliniai darbai per metus: 4 – kalbos temų ir 4 – literatūros 

temų. Užduotys įvertinamos taškais, kurie verčiami pažymiu: surinktų taškų suma dalijama iš 

viso darbo taškų sumos ir dauginama iš 10. Kalbos temų kontrolinio darbo forma gali būti 

diktantas. Literatūros temų kontrolinio darbo forma gali būti rašinys. 

III-IV klasės kontroliniam darbui prilygsta rašinys. 

 

Pagrindinio ugdymo pakopoje (5-8, I-II klasėje) mokiniai per pusmetį pagal pateiktus 

reikalavimus žodžiu pristato 1-3 savarankiškai perskaitytą/as knygą/as. Knygas mokiniai skaito iš 

mokytojos pateikto sąrašo arba susitarę su mokytoja siūlo kitą kūrinį. 

Vidurinio ugdymo pakopoje (III-IV klasėje) mokiniai skaito privalomų autorių kūrinius, kuriuos 

nagrinėja pamokų metu. Savarankiškai per pusmetį mokiniai perskaito 1-3 rekomenduojamus 

kontekstinius kūrinius, atsiskaitymas žodžiu arba raštu. 

Vertinimas: turinys – 5 balai, kalbinė raiška - 2 balai, kalbos taisyklingumas -  2 balai, pristatymo 

kūrybiškumas – 1 balas.  

3. Kaupiamasis  

informacija apie mokinio 

mokymosi pažangos ir 

pasiekimų kaupimą) 

Pažymiu vertinama 

Žodžių diktantas 

Kaupiamasis pažymys 

Kaupiamieji pliusai 

Savarankiškas skaitymas 

Pagal poreikį rašomi 3-5 sunkesnės rašybos žodžių ar skyrybos diktantai2. Rašomas vidurkio 

pažymys. 

Dviejų įvairių įvertintų darbų vidurkio pažymys. 

Įvairūs klasės ir namų darbai, papildomos užduotys vertinami pliusais ar kitais ženklais. Surinkus 

dešimt, į dienyną rašomas dešimtukas. 

Per mokslo metus pagrindinio ugdymo pakopoje rekomenduojama perskaityti knygų, kurių 

bendras puslapių skaičius sudarytų 1500-2000 puslapių. Perskaitytas knygas reikia aprašyti 

„Skaitinių dienoraštyje“. Vertinama kaupiamaisias pliusais. 

Specialiųjų poreikių vaikai specialistų pamokose gali būti vertinami kaupiamaisiais taškais už 

atliktas užduotis, aktyvų dalyvavimą pamokoje bei pamokos taisyklių laikymąsi. 

4. Apibendrinamasis 

(Vertinimas, naudojamas 

baigus skyrių, modulį, 

programą, kursą) 

Pažymiu vertinama 

Diagnostinis testas 

Mokslo metų pabaigoje rašomas testas iš viso kurso (5-8, I klasėje). Jį sudaro teksto kūrimo, 

teksto skaitymo ir suvokimo bei gramatikos užduotys. Vertinama taškais, kurie verčiami 

pažymiu: surinktų taškų suma dalijama iš viso darbo taškų sumos ir dauginama iš 10.   

IV klasėje rašomas bandomasis egzaminas II pusmečios pradžioje3. 

Kita pažymiu vertinama 

veikla 

Mokytojo nuožiūra už dalyvavimą mokyklos ir miesto renginiuose (meninio skaitymo konkursai, dalyvavimas projektuose, 

rajoninėse olimpiadose, respublikiniuose konkursuose ir kt. ) mokiniai skatinami pažymiu. 

 

                                                 
 2Vertinami pagal Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrojoje programoje (Patvirtinta LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2016 m. sausio 25 d. Nr. V-46) esantį mokinių 

darbų vertinimo aprašą. 
3 Vertinama pagal mokslo metais patvirtintas MBE ir VBE vertinimo instrukcijas. 
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UŽSIENIO KALBA 

 

MOKINIŲ  PASIEKIMŲ,  PAŽANGOS  VERTINIMO  FORMOS  IR  KRITERIJAI 

 

VERTINIMO RŪŠIS VERTINIMO FORMA IR KRITERIJAI  
1. Formuojamasis 
(Nuolatinis vertinimas, kuriuo 

naudojamasi siekiant išsiaiškinti 

mokinio pasiekimus ir padarytą 
pažangą, kad būtų galima numatyti 

tolesnio mokymosi galimybes.) 

Pažymiu nevertinama  

Mokiniai vertinami žodiniu paskatinimu (puiku, labai gerai, dar pagalvok ir t. t.) už dalyvavimą pamokoje, klasės ir namų 

darbų užduočių atlikimą, atsakinėjimą (žvalgomieji klausimai, suvokimo-išmokimo patikrinimo klausimai), pagalbą klasės 

draugams, komentarų rašymą, mokinių įsivertinimą ir vienas kito vertinimą, refleksiją, kokybišką, greitą grįžtamąjį ryšį, 

tvarkingus, įskaitomus užrašus. Vykdomas Individualios pažangos ir pasiekimų stebėjimas ir analizavimas, formuojamas 

mokinių požiūris, kad jis atsakingas už savo mokymąsi. Gali būti taikomos mokytojo pasirinktos interaktyvios priemonės.  

 

2. Diagnostinis 
(Nuolatinis vertinimas, kuris padeda 

numatyti mokymosi perspektyvą, 

pastiprinti pažangą, skatina mokinius 
mokytis, sudaro galimybes 

bendradarbiauti.) 

Pažymiu vertinama 

• atsiskaitymo forma raštu: kalbos vartojimo testas, klausymo testas, skaitymo testas: (už vieną teisingą atsakymą 

skiriamas atitinkamas taškų skaičius, taškai verčiami į pažymį: surinktų taškų suma dalijama iš viso darbo taškų 

sumos ir dauginama iš 10.); diktantas, rašymo testas: vertinami: turinys, struktūra, leksinis gramatinis taisyklingumas. 

• atsiskaitymo forma žodžiu: monologas (vertinami: turinys, žodynas, sklandumas, rišlumas, kalbos taisyklingumas, 

tartis, intonacija); dialogas (komunikacinių intencijų realizavimas, sąveika, lankstumas, kalbos taisyklingumas, tartis, 

intonacija). 

• namų darbas: vertinami pagal iš anksto nustatytus kriterijus. 

• kūrybinė užduotis: rašytinio ir sakytinio teksto kūrimas (vertinami: turinys, struktūra, leksinių ir gramatinių formų 

bei struktūrų įvairovė, registras, kalbos taisyklingumas). 

• projektinis darbas: projektinis darbas vertinamas pažymiu, kuris prilygsta kontroliniam darbui. Projektinis darbas 

gali būti trumpalaikis ar ilgalaikis. Vertinimo kriterijai yra nustatomi ir aptariami su mokiniais. 

• pristatymai: vertinamas turinys, kalbos taisyklingumas, pateikčių apipavidalinimas, kūno kalba, artistiškumas.  
3. Kaupiamasis  

informacija apie mokinio 

mokymosi pažangos ir 

pasiekimų kaupimą) 

Už nedidelės apimties užduotis, kai sumuojami pažymiai/ pliusai  (rašoma atskiri kaupiamieji pažymiai iš (3) / pliusai iš 

(10) smulkesnių darbų, iš kurių išvestas vidurkis temos/ skyriaus pabaigoje įrašomas į dienyną). 

• už be klaidų atliktas sunkesnes užduotis pamokos metu;                                 

• individualus darbas (atlikti papildomi pratimai raštu);   

• aktyvus dalyvavimas pamokos metu;  

• dalykinis žaidimas; 

• darbas grupėse; 

• žodžių diktantai; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. Specialiųjų poreikių mokiniai vertinami individualiai, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, jų pastangas: žodiniais pagyrimais, spalviniais vertinimais rašto 

darbuose, lipdukais, šypsenėlėmis. 

 

 

• mąstymo žemėlapių pildymas; 

• nedidelės apimties klausymo ar skaitymo užduotis. 

• raiškus skaitymas.  

4. Apibendrinamasis 

(Vertinimas, naudojamas 

baigus skyrių, programą, 

kursą, modulį.) 

Pažymiu vertinama 

• kontrolinis darbas: kontrolinis darbas rašomas baigus temą/skyrių. Kontroliniame darbe turi būti užduotys 

tikrinančios visas mokinio kalbines kompetencijas (rašymą, skaitymą, klausymą ir kalbėjimą). Vertinama taškais, 

kurie verčiami pažymiu: surinktų taškų suma dalijama iš viso darbo taškų sumos ir dauginama iš 10.  Pažymį už 

kontrolinį darbą gauna kiekvienas mokinys. Jei mokinys neatlieka kontrolinio darbo užduočių, gauna 1. Neigiamas 

pažymys ištaisomas, jeigu užduotys yra atliekamos dviejų savaičių bėgyje arba dėl atsiskaitymo tariasi su mokytoja 

asmeniškai. 

• didelės apimties atsiskaitomasis darbas, baigus programą, modulį, kursą, pusmetį. 

• II klasėje rašomas Lygių nustatymo testas II pusmetyje. Vertinimas pagal vertinimo instrukciją. 

• IV klasėje rašomas bandomasis egzaminas I arba II pusmetyje. Vertinimas pagal mokslo metais VBE vertinimo 

instrukciją.  
 

Kita pažymiu vertinama 

veikla 

 

Mokytojo nuožiūra už dalyvavimą mokyklos ir miesto renginiuose (metodinės savaitės, literatūrinės popietės, dalyvavimas 

projektuose, miesto konkursuose ir olimpiadose, respublikiniuose konkursuose ir olimpiadose- mokiniai skatinami pažymiu); 

už motyvacines užduotis pamokos metu, kurios yra iškart įvertinamos (pvz galvosūkis, mįslė ir t.t)   



 
        Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazijos  

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 

          4 priedas 

 

 Gamtos mokslai (biologija, chemija, fizika, geografija)                                

 

                      MOKINIŲ  PASIEKIMŲ,  PAŽANGOS  VERTINIMO  FORMOS  IR  KRITERIJAI 

 

VERTINIMO RŪŠIS VERTINIMO FORMA IR KRITERIJAI 

1. Formuojamasis 

(Nuolatinisvertinimas, 

kuriuonaudojamasisiekia

ntišsiaiškintimokiniopasi

ekimusirpadarytąpažang

ą,kadbūtųgalimanumatyti

tolesniomokymosigalimy

bes.) 

Pažymiu nevertinama  

Mokiniai vertinami žodiniu paskatinimu (puiku, labai gerai, dar pagalvok ir t. t.) už dalyvavimą pamokoje, klasės ir namų 

darbų užduočių atlikimą, atsakinėjimą (žvalgomieji klausimai, suvokimo-išmokimo patikrinimo klausimai), pagalbą klasės 

draugams, komentarų rašymą, mokinių įsivertinimą ir vienas kito vertinimą, refleksiją, kokybišką, greitą grįžtamąjį ryšį, 

tvarkingus, įskaitomus užrašus. Vykdomas individualios pažangos ir pasiekimų stebėjimas ir analizavimas, formuojamas 

mokinių požiūris, kad jis atsakingas už savo mokymąsi. Gali būti taikomos mokytojo pasirinktos interaktyvios priemonės.  

 

2. Diagnostinis 

(Nuolatinisvertinimas, 

kuris 

padedanumatytimokymosip

erspektyvą, 

pastiprintipažangą, 

skatinamokiniusmokytis, 

sudarogalimybesbendradar

biauti.) 

Pažymiuvertinama 

● Savarankiškidarbai (užduočiųatlikimasraštu, užužduotįskiriamasatitinkamastaškųskaičius, 

surinktitaškaikonvertuojami į pažymį. Atliekantužduotisgalimanaudotisvadovėliu, sąsiuviniu.) 

● Apklausaraštu(rašomeiš 1 arba 4 temų, 20 min. darbas).  

● Testai. Vertinami taškais, kurie verčiami pažymiais. 

● Laboratorinisdarbas. Vertinimokriterijai: pasiruošimasdarbui, jo atlikimas, pristatymotikslumas. 

● Trumpi projektiniai darbai, stendiniai pranešimai. Juose vertinamas turinys, pristatymas, pateikčių rengimas/stendo 

parengimas. Pateikčių rengimas/turinys~6, pristatymas - kontaktas su auditorija~2, kalbos taisyklingumas~2 arba 

vertinami pagal atskirai sudarytą ir su mokiniais aptartą projektinio darbo vertinimo metodiką. 

● Referatuose vertinama: įvadas, turinys (surinkta ir pateikta informacija), išvados, referato pristatymas (nevisada, 

priklauso nuo aplinkybių). 

● Praktiniai darbai/ tiriamieji darbai: hipotezės iškėlimas, darbo rezultatų aptarimas, darbas grupėje, darbo išvados. 

● Tiriamasis darbas: iškelta problema/hipotezė -2 taškai, darbo rezultatai -4, rezultatų analizė- 2, išvados -2. 

3. Kaupiamasis 

informacijaapiemokinio

mokymosipažangosirpasi

ekimųkaupimą) 

Kaupiamuoju balu vertinama frontalioji apklausa, diskusijos, papildomų užduočių atlikimas, aktyvus dalyvavimas pamokoje, 

darbas grupėje, namų darbai. 10 kaupiamųjų balų – 10 

(Atliekamų namų darbų užduočių EMA pratybos 7kl. (kas tris temas vedamas procentų vidurkis, kuris konvertuojamas į 

balus, egzaminatorius 11- 12 kl. (5 temų suvestinis įvertinimas į dienyną), už nestandartinių ir papildomų užduočių atlikimą.) 

● aktyvumą pamokoje -  1 t.  



● užduočių atlikimas pamokoje - 1t.  

● namų darbų atlikimą 1-2 t.  

● papildomų ir nestandartinių užduočių atlikimas 1t. 

● eduka klasėje skiriami testai  2-3 t.  

Pastaba: 

Vienas neatliktas darbas minus 2 taškai nuo bendro kaupiamojo balo. 

Ema pratybos( mokantis nuotoliniu būdu kas tris temas), kontaktiniu būdu skyriaus temų sumuojamas vidurkis. 

Namų darbai. (Namų darbai vertinami kaupiamuoju balu (pliusais ir minusais). 10 surinktų kaupiamųjų balų – 10,  

vienas neatliktas darbas minus 2 taškai nuo bendro kaupiamojo balo. 

 

4. Apibendrinamasis 

(Vertinimas, naudojamas 

baigus programą, kursą, 

modulį.) 

Kontroliniai darbai rašomi pabaigus visą skyrių. Kontrolinio darbo metu už užduotis skiriami taškai, kurie vėliau 

konvertuojami į pažymį. 

Baigiamasis kontrolinis darbas (rašomas baigus kurso programą.)  

Pastaba: šis apibendrinamasis darbas rašomas ne visuose gamtamoksliniuose dalykuose. 

Pažymiai už darbus konvertuojamas pagal lentelę: 

Procentai 0-5 6-19 20-35 36-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Pažymys 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Projektinis darbas (mokiniai pasirenka temą, ją nagrinėja visus metus (atlieka literatūros analizę, tiriamąjį darbą) , mokslo 

metų pabaigoje darbus pristatome klasėje.) Pateikčių rengimas/turinys~6, pristatymas - kontaktas su auditorija~2, kalbos 

taisyklingumas~2 arba vertinami pagal atskirai sudarytą ir su mokiniais aptartą projektinio darbo vertinimo metodiką. 

 

Kita pažymiu 

vertinama veikla 

Mokytojo nuožiūra už dalyvavimą mokyklos ir miesto renginiuose (metodinės savaitės, dalyvavimas projektuose, rajoninėse 

olimpiadose, respublikiniuose konkursuose, olimpiadose) mokiniai skatinami pažymiu. 

Jeigu mokinys užima prizinę vietą miesto/respublikinėje olimpiadoje, skatinama papildomu pažymiu. 
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MATEMATIKA IR INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS  

 

 MOKINIŲ  PASIEKIMŲ,  PAŽANGOS  VERTINIMO  FORMOS  IR  KRITERIJAI 

 

VERTINIMO RŪŠIS VERTINIMO FORMA IR KRITERIJAI 

 

1. Formuojamasis 

(Nuolatinis vertinimas, kuriuo 

naudojamasi siekiant išsiaiškinti 

mokinio pasiekimus ir padarytą 

pažangą, kad būtų galima numatyti 

tolesnio mokymosi galimybes.) 

 

 

Vertinimo forma:  

● stebėjimas nustatant mokinio galimybes;  

● įveikiamų, bet ne per lengvų reikalavimų kėlimas mokiniui;  

● mokymąsi skatinantis ir mokinio pasiekimus bei padarytą pažangą atspindintis atsakas (ir neverbalinis), 

reakcija, atsiliepimas. 

Vertintojas:  

● mokytojas;  

● bendraklasis;  

● pats mokinys. 

Kriterijai: 

● supranta mokymosi lūkesčius ir sėkmės kriterijus; 

● įsitraukia į prasmingas veiklas; 

● parodo tai, ką išmoko, atlikdamas įvairias užduotis (užduočių įvairovė būtina): žodžiu ir raštu, 

individualias ir grupines, praktines ir teorines, sąsiuvinyje ir klasės lentoje ir kt.; 

● dalyvauja sąlygų mokiniams mokytis vieniems iš kitų kūrime; 

● yra atsakingas už savo mokymąsi (pildo mokinio individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo formą ir 

kt.); 

● tobulina mokymąsi. 

2. Diagnostinis 

(Nuolatinis vertinimas, kuris padeda 

numatyti mokymosi perspektyvą, 

pastiprinti pažangą, skatina mokinius 

mokytis, sudaro galimybes 

bendradarbiauti.) 

Vertinimo forma: 

● apklausa raštu/žodžiu; 

● praktinė užduotis; 

● testas; 

● savarankiškas darbas; 

● kontrolinis darbas; 

● projektinis darbas; 

● kūrybinis darbas; 

● namų darbas. 

Vertinimas: pažymiu vertinama apklausa raštu/žodžiu, praktinė užduotis, kontrolinis darbas, projektinis darbas, 

kūrybinis darbas; testas ir savarankiškas darbas gali būti nevertinamas pažymiu, jei naudojamas įsivertinimui 



prieš kontrolinį darbą. 

Kiekvienas diagnostinio darbo žingsnis vertinamas tam tikru kiekiu taškų. Surinktų taškų skaičius 

konvertuojamas į pažymį, lygų pažymio “10” daliai, kuri randama apskaičiuojant surinktų taškų skaičiaus ir 

galimų gauti taškų  skaičiaus santykiui. 

Kriterijai:  

● pagrindinis kriterijus pažymiu vertinant  apklausą raštu/žodžiu, praktinę užduotį, kontrolinį darbą, testą ir 

savarankišką  darbą - mokinio pademonstruotų gebėjimų atitikimas matematikos bendrosiose 

programose aprašytiems reikalavimams mokinių gebėjimams; 

● vertinant projektinį darbą be dalykinių gebėjimų gali būti vertinami komunikavimo, bendradarbiavimo ir 

bendrieji gebėjimai; 

● vertinant kūrybinį darbą be dalykinių gebėjimų vertinamas pademonstruotas kūrybiškumo lygis. 

3. Kaupiamasis  

(informacija apie mokinio mokymosi 

pažangos ir pasiekimų kaupimą) 

Gali būti taikomas kaupiamasis vertinimas - mokytojo sprendimu per nustatytą laikotarpį gali būti skiriamas tam 

tikras kiekis kaupiamųjų taškų (apie tai informavus mokinį iš anksto) už: 

● aktyvų dalyvavimą pamokoje; 

● nestandartinio sprendimo pateikimą; 

● sudėtingesnio sprendimo pateikimą; 

● papildomų užduočių atlikimą; 

● pademonstruotą gilų mąstymą; 

● pagalbą bendramoksliams mokantis; 

● klasės užduočių atlikimą; 

● namų darbų užduočių atlikimą; 

● ypatingas pastangas. 

Kaupiamasis pažymys įrašomas į dienyną: 

● neprivalomai gauti kaupiamieji taškai mokiniui pageidaujant konvertuojami į pažymį, lygų surinktų 

kaupiamųjų taškų skaičiui, ir po to kaupiamieji taškai pradedami kaupti iš naujo; 

● privalomai gauti kaupiamieji taškai kaupimo laikotarpiui pasibaigus konvertuojami į pažymį, atitinkantį 

pažymio “10” dalį, kuri lygi surinktų taškų ir galimų surinkti taškų santykiui.   

4. Apibendrinamasis 

(Vertinimas, naudojamas baigus 

programą, kursą, modulį.) 

Vykdomas vadovaujantis gimnazijos veiklos planu. 

Apibendrinamąjį darbą sudaro visų pasiekimų lygių užduotys.  

Vertinamas pažymiu arba pasiekimų lygio įvardijimu. 

Kita pažymiu vertinama veikla Dalyvavimas matematikos olimpiadose ir konkursuose, įtrauktuose į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro įsakymu patvirtintą Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafiką 

(https://olimpiados.lt/matematika). Dalyvavimas vertinamas vadovaujantis mokytojo ir mokinio susitarimu.  

 

Pastaba: Į dienyną įrašytas pažymys nekeičiamas. 

https://olimpiados.lt/matematika
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        SOCIALINIAI MOKSLAI  IR DORINIS UGDYMAS  

 

MOKINIŲ  PASIEKIMŲ,  PAŽANGOS  VERTINIMO  FORMOS  IR  KRITERIJAI 

 

VERTINIMO RŪŠIS VERTINIMO FORMA IR KRITERIJAI 

 

1. Formuojamasis 
(Nuolatinis vertinimas, kuriuo 

naudojamasi siekiant išsiaiškinti 

mokinio pasiekimus ir padarytą 

pažangą, kad būtų galima 

numatyti tolesnio mokymosi 

galimybes.) 

Pažymiu nevertinama  

Mokiniai vertinami žodiniu paskatinimu (puiku, labai gerai, dar pagalvok ir t. t.) už dalyvavimą pamokoje, klasės ir 

namų darbų užduočių atlikimą, atsakinėjimą (žvalgomieji klausimai, suvokimo-išmokimo patikrinimo klausimai), 

pagalbą klasės draugams, komentarų rašymą, mokinių įsivertinimą ir vienas kito vertinimą, refleksiją, kokybišką, 

greitą grįžtamąjį ryšį, tvarkingus, įskaitomus užrašus. Vykdomas individualios pažangos ir pasiekimų stebėjimas ir 

analizavimas, formuojamas mokinių požiūris, kad jis atsakingas už savo mokymąsi. Gali būti taikomos mokytojo 

pasirinktos interaktyvios priemonės.  

 

2. Diagnostinis 

(Nuolatinis vertinimas, kuris 

padeda numatyti mokymosi 

perspektyvą, pastiprinti 

pažangą, skatina mokinius 

mokytis, sudaro galimybes 

bendradarbiauti.) 

Istorija                       

• Apklausa raštu (atviri klausimai, žemėlapio nagrinėjimas, šaltinių užduotys, testai ): išsamūs atsakymai, 

žemėlapio objektai atpažįstami ir pažymimi, atsakoma tiksliai ir argumentuotai į šaltinių klausimus 

(kiekviena užduotis įvertinama taškais, kurie verčiami pažymiu: surinktų taškų suma dalijama iš viso darbo 

taškų sumos ir dauginama iš 10) 

• Atsakymai į klausimus žodžiu: išsamūs atsakymai ir sugebėjimas juos pagrįsti, pateikti pavydžių 

• Probleminių klausimų sprendimai, diskusijos: argumentuotai pateikiant galimus sprendimo būdus 

• Video medžiagos analizė atsakant į klausimus po peržiūros;  

• Savarankiški darbai (pvz. šaltinių nagrinėjimas, testai, atviri klausimai, naudojantis turima informacija); 

• Pratybų užduotys: vertinama pabaigus skyrių, etapą 

• Namų darbai vertinami, bet vertinimo dažnumas priklauso nuo savaitinių pamokų skaičiaus (kartą per mėn.) 

Pilietinis udymas. 

 Pamokose vertinama: 

• Kūrybiški ir išsamūs atsakymai į klausimus žodžiu. 

• Išsamūs atsakymai raštu peržiūrėjus video medžiagą. 

• Argumentuoti pasvarstymai, kaip spręsti visuomenėje kylančias socialines problemas. 

• Sąvokų ir probleminių klausimų patikrinimas temos gale (atviri klausimai). 

• Grupinis darbas - aktyvus įsitraukimas, paskirtų užduočių atlikimas, gebėjimas pristatyti. 

Dorinis ugdymas: 

1-4 kl. Doriniame ugdyme (tikyba) nevertinama pažymiais - rašomi komentarai, pagyrimai, kaupiami taškai. 



 5-12 kl. Dorinio ugdymo pamokose  pažymiu vertinami: 

• Savarankiškas darbas. Jame būna nurodyti aiškūs vertinimo kriterijai, kokie darbo elementai ir kaip 

vertinami, kokie yra atlikimo reikalavimai, koks yra užduoties atlikimui skiriamas laikas.  

• Dirbant grupėje vertinamas grupės darbas leidžiant pasidalinti gautą grupės vertinimą pagal įdėtą darbą. 

• Mažesni namų darbai yra kaupiamojo balo dalis. 

3. Kaupiamasis  

informacija apie mokinio 

mokymosi pažangos ir 

pasiekimų kaupimą) 

 Balai kaupiami: už klasės darbus,  aktyvumą pamokoje, atlikus darbus, namų darbus. Priklausomai nuo mokytojo 

priskirtų užduočių, gauti balai po to verčiami pažymiu.  Naudojamas kaupiamasis vertinimas ir renkant taškus už 

pvz. klasės darbus ir susumuojant po numatyto pamokų skaičiaus, bet kai kurie mokytojai naudoja ir kaupiamąjį, 

kuris susidaro iš pvz. trijų mažesnių klasės darbų ar savarank. Užduočių. 

Dorinis ugdymas:  

Tiek 1-4, tiek 5-12kl. pamokose kaupiamasis vertinimas yra didesnė vertinimo sistemos dalis.  Kaupiamieji balai 

rašomi už darbą pamokoje , pratybų užduotis , trumpas apklausas, nedidelius namų darbus, aktyvumą pamokose 

(12kl. kaupiamieji balai konvertuojami praėjus keletui pamokų (pvz. po mėnesio).  

Apklausa (trumpas testas, pvz., kahoot forma) pamokos pabaigoje. Surinktas taškų skaičius konvertuojamas į 

kaupiamąjį balą. 

Nedidelė užduotis atliekama savarankiškai pamokos metu arba kaip namų darbas. Keliama į Clasroomą. Vertinama 

kaupiamuoju balu. Taškai už aktyvų dalyvavimą pamokoje. 

Kaupiamas balas įrašomas praėjus tam tikram laikotarpiui (dažniausiai 1 mėnuo), per kurį iš duotų užduočių buvo 

galima sukaupti 10. Pvz užduočių maksimalios vertės buvo 2+3+5. Tada sumuojami visi taškai ir rašomas 

įvertinimas. Prie to pridedami ir taškai už aktyvumą. Jeigu jie viršija 10, galima juos pridėti prie pažymio vėliau. 

 

4. Apibendrinamasis 

(Vertinimas, naudojamas 

baigus programą, kursą, 

modulį.) 

• Kontroliniai darbai (užduotys vertinamos taškais, kurie konvertuojami į pažymį); 

• Projektiniai darbai, nurodant kriterijus (turinio kokybė ir temos atskleidimas, pristatymo sklandumas, 

vizualumas ir kt.) bei konvertuojant taškus į pažymį; 

• IV klasėje rašomas bandomasis egzaminas II pusmetyje. Vertinimas pagal mokslo metais VBE vertinimo 

instrukciją. 

 

Dorinio ugdymo pamokose: 

1-4 kl. apibendrinimai žodžiu, sužaidybinti interaktyvūs testai; 

5-12kl. apibendrinamosios apklausos, kompleksinės užduotys, taip pat projektinės užduotys, skiriamos ilgesniam 

etapui. 

  

 

Kita pažymiu vertinama 

veikla 

 

 

Dalyvavimas mokyklos ir miesto, parapijos renginiuose, prizinių vietų užėmimas skatinami pažymiu. 
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MENAI IR TECHNOLOGIJOS   

 

                                                 MOKINIŲ  PASIEKIMŲ,  PAŽANGOS  VERTINIMO  FORMOS  IR  KRITERIJAI 

 

VERTINIMAS VERTINIMO VEIKLA 

1. Formuojamasis 
(Nuolatinis vertinimas, kuriuo 
naudojamasi siekiant išsiaiškinti 

mokinio pasiekimus ir padarytą 

pažangą, kad būtų galima 
numatyti tolesnio mokymosi 

galimybes.) 

Pažymiu nevertinama  

Mokiniai vertinami žodiniu paskatinimu (puiku, labai gerai, dar pagalvok ir t. t.) už dalyvavimą pamokoje, klasės ir namų darbų 

užduočių atlikimą, atsakinėjimą (žvalgomieji klausimai, suvokimo-išmokimo patikrinimo klausimai), pagalbą klasės draugams, 

komentarų rašymą, mokinių įsivertinimą ir vienas kito vertinimą, refleksiją, kokybišką, greitą grįžtamąjį ryšį, tvarkingus, įskaitomus 

užrašus. Vykdomas Individualios pažangos ir pasiekimų stebėjimas ir analizavimas, formuojamas mokinių požiūris, kad jis atsakingas 

už savo mokymąsi. Gali būti taikomos mokytojo pasirinktos interaktyvios priemonės.  

 

2. Diagnostinis 
(Nuolatinis vertinimas, kuris 
padeda numatyti mokymosi 

perspektyvą, pastiprinti pažangą, 

skatina mokinius mokytis, sudaro 
galimybes bendradarbiauti.) 

Technologijos 

• Trumpalaikiai projektai (patiekalų kortelės, plakatai, patiekalo gaminimas, nesudėtingas gaminys, kurį galima pasigaminti per 

dvi pamokas). Vertinamo kriterijai: teorinės medžiagos panaudojimas - 4 taškai , klasėje atliekamas darbas - 2 taškai, estetinis 

vaizdas - 3 taškai, laiku atliktas darbas - 1 taškas. Taškai konvertuojami į pažymį. 

• Praktikos darbas: teorinės medžiagos naudojimas – 4 taškai, dirbama laikantis darbo saugos reikalavimų – 2 taškai,  priemonių 

pasiruošimas – 1 taškas, darbo vietos sutvarkymas – 1 taškas. Taškai konvertuojami į pažymį.  

Dailė 

Piešimo darbas. Pažymiu vertinama: eskizinis piešinys - 2 balai, idėjų paieška -  2 balai, kompozicija -  2 balai, technika 

(pieštuku) - 2 balai, eskizo užbaigimas - 2 balai. 

Muzika 

Vertinama pažymiu: 

• išmokta daina, kūrinys, kaip buvo klausomas kūrinys, kaip atliekami  uždaviniai klausomo kūrinio. 

• dainavimas, grojimas fleita, muzikos klausymas, soledžiavimas, ritmavimas, kūrybinės užduotys (ritminio pratimo, melodijos 

užbaigimas); pritarimas melodijai ar dainai mušamaisiais arba kūno perkusija; nebyli judesių improvizacija skambant muzikai. 

Vertinimo kriterijai: mėlynas taškas-puikiai išmoko, žalias-moka, geltonas – iš dalies moka, raudonas – nemoka.  
3. Kaupiamasis  

informacija apie 

mokinio mokymosi 

pažangos ir pasiekimų 

kaupimą) 

Technologijos 

Pažymiu vertinamas pasiruošimas praktiniams darbams, darbo vietos sutvarkymas. Pasiruošimas darbui vertinamas pliusu, 

nepasiruošimas – minusu. Trys surinkti pliusai konvertuojami į pažymį. Darbo virtos sutvarkymas vertinamas pliusais. Trys surinkti 

pliusai konvertuojami į pažymį.  

Muzika 

Nuolatos vertinama taškais, kuriuos susumavus rašomas pažymys:  



• muzikos analizės, 

•  istorijos darbai,  

• aktyvus dalyvavimas pamokoje. 

4. Apibendrinamasis 

(Vertinimas, 

naudojamas baigus 

skyrių, programą, 

kursą, modulį.) 

Technologijos 

Projektinis darbas arba baigus skyrių testas. 

Muzika 

• Apibendrinamasis testas. Kiekviena užduotis įvertinama taškais, kurie verčiami pažymiu: surinktų taškų suma dalijama iš viso 

darbo taškų sumos ir dauginama iš 10. 

• Projektinis darbas (kaip). 

Dailė 

Atsiskaitymas. Pažymiu vertinama: eskizo perkėlimas ant  švarraščio - 2 balai, kompozicija - 2 balai, technikos  panaudojimas - 2 balai,  

išpildymas -2 balai, autorystės užrašymas ir pristatymas -  2 balai  
Kita pažymiu 

vertinama veikla 

Skatinami mokiniai dalyvauti mokyklos ir už mokyklos ribų renginiuose, festivaliuose, parodose, konkursuose, įvairiuose sporto 

renginiuose, už kuriuos, nepriklausomai nuo pasiektų rezultatų, gauna aukščiausią įvertinimą. 
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FIZINIS UGDYMAS  

 

 MOKINIŲ  PASIEKIMŲ,  PAŽANGOS  VERTINIMO  FORMOS  IR  KRITERIJAI 

 

VERTINIMAS VERTINIMO VEIKLA 

1. Formuojamasis 

(Nuolatinis vertinimas, kuriuo 

naudojamasi siekiant išsiaiškinti 
mokinio pasiekimus ir padarytą 

pažangą, kad būtų galima numatyti 

tolesnio mokymosi galimybes.) 

Pažymiu nevertinama  

Du kartus per metus (rudenį-pavasarį) atliekami fizinio pajėgumo testai, kuriais patikrinamas vaiko lankstumas, staigioji 

jėga, vikrumas, greitumas, ištvermė. Kiekvienas vaikas atlikęs testus gauna rezultatų lapą ir rekomendacijas, kokius 

pratimus reikia atlikti, kad pagerintų savo asmeninius rezultatus. Testo rezultatai nelyginami ir pažymiais nevertinami, jie 

parodo, ar mokinys padarė pažangą. Skatinant mokinius fiziškai tobulėti ir siekti tolesnės pažangos. 

2. Diagnostinis 

(Nuolatinis vertinimas, kuris padeda 

numatyti mokymosi perspektyvą, 

pastiprinti pažangą, skatina mokinius 
mokytis, sudaro galimybes 

bendradarbiauti.) 

Pažymiu vertinama 

Mokinių pasiekimai vertinami taikant 10 balų vertinimo sistemą.  

10- motyvuotai atlieka užduotis, puikiai demonstruoja pratimus, žaidimų techniką, puikūs siektini užduočių atlikimo 

rezultatai, vyrauja teigiamos emocijos. 

9- labai gerai atlieka užduotis, laikosi nuoseklumo, taiko pratimų įvairovę, labai geri pratimų atlikimo rezultatai, vyrauja 

teigiamos emocijos. 

8- gerai atlieka užduotis, nedaro klaidų atlikdami pratimus, gera technika, vyrauja teigiamos emocijos. 

7- pakankamai gerai užduotis atlieka pagal nustatytus reikalavimus. 

6- užduotis atlieka iki galo, daro šiek tiek klaidų. 

5- patenkinamai atlieka užduotis, daro klaidų, užduotis atlieka atmestinai, neturi motyvacijos užduotis atlikti gerai. 

4- silpnai atlieka užduotis, nenuosekliai, netaisyklinga technika, neturi noro atlikti užduotis geriau. 

3- blogai atlieka užduotis, nebaigia užduoties, nerodo noro siekti teigiamo pokyčio. 

2- labai blogai atlieka užduotis, be priežasties atsisako atlikti užduotį ar pratimą. 

1- kai laiku be priežasties neatliekama užduotis.  

Pasiekimai vertinami pagal veiklų atskiras rungtis, veiksmus: 

lengvoji atletika                 tinklinis 

gimnastika                         futbolas 

krepšinis                            golfas                             

beisbolas                           teorinės žinios ir t.t. 

3. Kaupiamasis  
informacija apie mokinio 

Kaupiamąja sistema vertinama (per pusmetį 4-5 įvertinimai): mokinio lankomumas, pasiruošimas ir aktyvumas 

pamokose, 



mokymosi pažangos ir 

pasiekimų kaupimą) 
pagalba mokytojui ir klasės draugams,  mokinių darbai fizinio ugdymo ir sporto tematika. 

4. Apibendrinamasis 

(Vertinimas, naudojamas 

baigus programą, kursą, 

modulį.) 

Pažymiu vertinama 

 Vertinama baigus šias veiklos sritis (teoriniai ir praktiniai atsiskaitymai): 

- sveika gyvensena                - sporto šakos    

- judėjimo įgūdžiai                - netradicinis fizinis aktyvumas. 

Kita pažymiu vertinama 

veikla 

Mokiniai skatinami puikiais įvertinimais už: dalyvavimą varžybose, turnyruose, konkursuose. Atstovavimą mokyklai 

miesto, respublikos, tarptautinėse varžybose, turnyruose, konkursuose. Teisėjavimą varžybose. Sporto švenčių 

organizavimą. 

 

 


