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ZARASŲ PAULIAUS ŠIRVIO PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo
tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja mokinių mokymosi pasiekimų vertinimą iš
kiekvieno mokomojo dalyko, vertinimo proceso dalyvius ir jų vaidmenis.
2. Vertinimo apraše aptariami vertinimo tikslai ir uždaviniai, nuostatos ir principai,
vertinimas ugdymo procese, tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo tvarka.
3. Vertinimo tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Ugdymo programų aprašu,
Pagrindinio ugdymo ir Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, Nuosekliojo mokymosi
pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais
mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą.
4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:
Vertinimas – nuolatinis informacijos apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus
kaupimo, interpretavimo ir apibendrinimo procesas.
Įvertinimas – vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie mokinio
pasiekimus ir padarytą pažangą.
Įsivertinimas (refleksija) – paties mokinio daromi sprendimai apie daromą pažangą
bei pasiekimus.
Vertinimo informacija – įvairiais būdais iš įvairių šaltinių surinkta informacija apie
mokinio mokymosi patirtį, jo pasiekimus ir daromą pažangą (žinias ir supratimą, gebėjimus,
nuostatas).
Vertinimo kriterijai – mokinių pasiekimus pagal Bendrąsias programas atitinkantys,
individualiose mokytojų vertinimo metodikose numatyti užduočių atlikimo kriterijai.
Pamoka – mokytojo organizuojama nustatytos trukmės kryptinga mokinių veikla,
kuri padeda siekti Bendrosiose programose numatytų tikslų ir laukiamų rezultatų (kompetencijų).
Kontrolinis darbas – ne mažiau kaip 30 minučių trukmės savarankiškas, projektinis,
kūrybinis, laboratorinis ar kitoks raštu (ar elektroniniu būdu) atliekamas ir įvertinamas darbas,
skirtas mokinio pasiekimams ir pažangai patikrinti baigus dalyko programos dalį.
Apklausa raštu – greita 15–20 minučių apklausa ne daugiau kaip iš dviejų pamokų
medžiagos. Užduotys konkrečios, trumpos, aiškios;
Apklausa žodžiu – tai monologinis ar dialoginis kalbėjimas, skirtas patikrinti žinias ir
gebėjimą taisyklingai, argumentuotai reikšti mintis gimtąja ar užsienio kalba.
Savarankiškas darbas gali trukti 10–20 minučių. Jo tikslas sužinoti, kaip mokinys
suprato temos dalį, kaip geba pritaikyti įgytas žinias individualiai atlikdamas praktines užduotis.
II SKYRIUS
MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO BŪDAI,
TIPAI IR METODAI
5. Vertinimo būdai:
formalusis vertinimas – mokinio pasiekimai raštu fiksuojami sutartiniais ženklais,
kurie registruojami tam tikruose oficialiuose dokumentuose;
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neformalusis vertinimas – stebimi mokinio pasiekimai nėra fiksuojami sutartiniais
ženklais ir nėra registruojami oficialiuose dokumentuose.
6. Vertinimo tipai (pagal paskirtį):
formuojamasis vertinimas – ugdymo(si) procese teikiamas grįžtamasis ryšys,
abipusis atsakas – skatinantis, nukreipiantis, padedantis mokiniui gerinti mokymąsi, parodantis, ką
dar reikia išmokti, leidžiantis mokytojui pritaikyti mokymą, siekiant kuo geresnių rezultatų;
apibendrinamasis vertinimas – formaliai patvirtinti mokinio ugdymosi rezultatai,
baigus programą, kursą, modulį ar kitą mokymosi etapą.
7. Vertinimo tipai (pagal vertinimo pagrindą):
norminis vertinimas – sudaro galimybę palyginti mokinių pasiekimus tarpusavyje;
kriterinis vertinimas – grindžiamas kriterijais, su kuriais lyginami mokinio
pasiekimai.
8. Vertinimo metodai: kontrolinis darbas, testas, įskaita, savarankiškas darbas,
apklausa raštu, apklausa žodžiu, rašinys, kūrybinis darbas, laboratorinis darbas, referatas, pokalbis,
projektinis darbas, stebėjimas.
III SKYRIUS
VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
9. Vertinimo tikslas – padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei; pateikti
informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą; nustatyti mokytojo, mokyklos
darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus.
10. Vertinimo uždaviniai:
10.1. padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses,
įsivertinti savo pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus;
10.2. padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir
spragas, diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus;
10.3. suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi,
stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir progimnazijos;
10.4. nustatyti progimnazijai savo darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą,
suteikti mokinių poreikius atliepiančią pagalbą.
IV SKYRIUS
VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI
11. Vertinimas grindžiamas šiuolaikine mokymosi samprata, amžiaus tarpsnių
psichologiniais ypatumais, individualiais mokinio poreikiais, atitinka ugdymo (si) tikslus.
12. Vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios ir
supratimas, bendrieji ir dalyko gebėjimai, vertybinės nuostatos ir elgesys.
13. Vertinimas, skirtas padėti mokytis – mokinys laiku gauna grįžtamąją informaciją
apie savo mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, jis mokosi vertinti ir įsivertinti.
14. Vertinama individuali mokinio pažanga (idiografinis vertinimas) – mokinio
dabartiniai pasiekimai lyginami su ankstesniaisiais. Vengiama lyginti mokinių pasiekimus
tarpusavyje.
15. Vertinimas pozityvus ir konstruktyvus – vertinama tai, ką mokinys jau išmoko,
nurodomos spragos ir padedama jas ištaisyti.
16. Vertinimas atviras ir skaidrus – su mokiniais tariamasi dėl vertinimo kriterijų ir
procedūrų, vengiama pernelyg didelio vertinimo formalizavimo.
17. Vertinimas objektyvus ir veiksmingas – siekiama kuo didesnio vertinimo validumo
ir patikimumo; remiamasi išsilavinimo standartais, naudojami įvairūs vertinimo informacijos
šaltiniai, taikomos modernios vertinimo metodikos. Vertinimas pritaikomas pagal mokinių
poreikius ir galias, pasiekimus ir daromą pažangą.
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18. Vertinimas informatyvus ir ekonomiškas: taikomi šiuolaikiniai vertinimo
informacijos tvarkymo ir pateikimo būdai (kompiuterinės priemonės). Pažymys
naudojamas mokinių pasiekimų formaliajam įvertinimui.
V SKYRIUS
MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS
19. Pagrindinio ugdymo pirmosios dalies mokomųjų dalykų, dalykų modulių,
pasirenkamųjų dalykų vertinimas:
19.1. mokinių pasiekimams ir pažangai vertinti ir įsivertinti naudojami pažymiai (10
balų vertinimo sistema) ir įskaitos;
19.2. mokomųjų dalykų, lietuvių kalba ir literatūra, užsienio kalba (anglų kalba,
vokiečių kalba, rusų kalba), matematika, informacinės technologijos, gamta ir žmogus, biologija,
chemija, fizika istorija, geografija, pasiekimai ir pažanga vertinami pažymiu;
19.3. progimnazija rengdama ugdymo planą priima sprendimus dėl dorinio ugdymo,
meninio ugdymo, technologijų, kūno kultūros, žmogaus saugos, pasirenkamų dalykų ir dalykų
modulių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų.
20. Mokinių mokymosi pasiekimai ir pažanga vertinama vadovaujantis metodinėse
grupėse priimtais sprendimais. Priedas Nr.1.
21. Ugdymo laikotarpio mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas:
21.1. ugdymo laikotarpio (trimestro/pusmečio) dalyko įvertinimas fiksuojamas iš visų
atitinkamo laikotarpio pažymių, skaičiuojant jų aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisyklę;
21.2. vienerių mokslo metų pasiekimų rezultatas fiksuojamas iš I ir II pusmečių/I, II,
III trimestrų pažymių, skaičiuojant jų aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisyklę;
21.3. fiksuojant trimestro/pusmečio dalyko įvertinimą įrašais „įsk“ arba „neįsk“,
atsižvelgiama į tai, kokių įrašų per ugdymo laikotarpį yra daugiau;
21.4. dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas įrašu „įsk“, jei I ir II pusmečių
įvertinimai yra „įsk“ ir „įsk“ arba „įsk“ ir „neįsk“ arba „neįsk“ ir „įsk“. Dalyko metinis įvertinimas
fiksuojamas įrašu „neįsk“, jei I ir II pusmečių įvertinimai yra „neįsk“;
21.5. dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas „įsk“ arba „neįsk“, jei bent dviejų
trimestrų mokinio pasiekimai fiksuoti atitinkamai įrašais „įsk“ arba „neįsk“.
22. Jei mokinys per visą ugdymo laikotarpį (trimestrą/ pusmetį) neatliko visų vertinimo
užduočių (pvz., kontrolinių darbų ir kt.) be pateisinamos priežasties, nepademonstravo pasiekimų,
numatytų bendrosiose programose, mokinio dalyko trimestro/pusmečio pasiekimai prilyginami
žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“; jei mokinys neatliko visų vertinimo
užduočių dėl svarbių, pateisintų priežasčių (pvz., ligos) – fiksuojamas įrašas „atleista“.
23. Jei pasibaigus ugdymo procesui buvo skirtas papildomas darbas, papildomo darbo
įvertinimas laikomas metiniu.
21. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos lygmenys:
Pasiekimų lygis
Aukštesnysis
Pagrindinis
Patenkinamas
Nepatenkinamas

Trumpas apibūdinimas
puikiai
labai gerai
gerai
pakankamai gerai
vidutiniškai
patenkinamai
pakankamai patenkinamai
nepatenkinamai
blogai
labai blogai

3

Įvertinimas
10 (dešimt)
9 (devyni)
8 (aštuoni)
7 (septyni)
6 (šeši)
5 (penki)
4 (keturi)
3 (trys)
2 (du)
1 (vienas)

VI SKYRIUS
VERTINIMO METODŲ PLANAVIMAS, SKYRIMAS, DERINIMAS, FIKSAVIMAS
22. Mokinio mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo formos:
22.1. Kontrolinis darbas:
22.1.1. rašomas ilgiau nei 30 min., išėjus temą ar skyrių;
22.1.2. mokiniams per dieną skiriamas vienas kontrolinis darbas;
22.1.3. apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami elektroniniame dienyne ne vėliau
kaip prieš savaitę.
22.1.4. kontroliniai darbai nerašomi po ligos, atostogų, ekskursijų, ugdymo proceso
paskutę savaitę, nerekomenduojama po šventinių dienų, paskutinę dieną prieš mokinių atostogas;
22.1.5. kontrolinio darbo užduotys sudaromos laikantis eiliškumo: nuo lengvesnių
užduočių pereinama prie sunkesnių, kad mokinys galėtų atlikti nors kelias paprastesnes užduotis;
22.1.6. mokytojai, informavę mokinius, gali keisti kontrolinio darbo laiką;
22.1.7. mokiniai, praleidę kontrolinį darbą dėl pateisinamos priežasties, suderinę su
dalyko mokytoju atsiskaitymo laiką, gali likviduoti įsiskolinimą;
22.2. Apklausa raštu:
22.2.1. darbas raštu, trunka mažiau nei 30 min. Apklausa atliekama ne daugiau kaip iš
1- 2 pamokų medžiagos. Apklausos formos gali būti įvairios: klausimynas, testas, diktantas;
22.2.2. rezultatai įrašomi į dienyną arba į jų formuojamus kaupiamuosius pažymius;
22.2.3. mokiniai, praleidę apklausą, atsiskaityti neprivalo;
22.2.4. iš anksto apie apklausą mokiniai neinformuojami.
22.3. Savarankiškas darbas:
22.3.1. darbas raštu, kurio trukmė pamokoje neribojama;
22.3.2. jo metu mokiniai atlieka mokytojo pateiktas užduotis iš jau išmoktų ar naujai
išdėstytų temų;
22.3.3. savarankiško darbo metu, mokytojo numatytais būdais, mokiniai gali naudotis
vadovėliais ar kita informacine medžiaga;
22.3.4. savarankiško darbo įvertinimas įrašomas į dienyną arba į jų formuojamus
kaupiamuosius pažymius;
22.3.5. apie savarankiško darbo rašymą iš anksto informuoti nebūtina (nebent būtų
reikalingos tam tikros priemonės – žinynai, žodynai ir kt.).
22.4. Apklausa žodžiu:
24.1.1. apie apklausą iš anksto pranešti mokiniams nebūtina;
24.1.2. praleidus pamoką be priežasties, mokytojas turi teisę kitą pamoką kviesti
atsakinėti ir vertinti;
24.2. Rašiniai, kūrybiniai darbai (rašomieji darbai):
24.2.1. rašomi 1-2 pamokas, apie juos pranešama prieš savaitę;
24.3. Laboratoriniai (praktikos) darbai:
24.3.1. tikrinamieji darbai, trunkantys ne mažiau kaip 35 min., jų metu užrašomi
teoriškai ar praktiškai atliktų tyrimų arba bandymų rezultatai;
24.3.2. apie laboratorinį (praktinį) darbą pranešama ne vėliau kaip prieš 1 pamoką;
24.3.3. įvertinimas įrašomas į dienyną;
24.3.4. mokinys, neatvykęs į laboratorinį (praktinį) darbą, atsiskaityti neprivalo;
24.3.5. laboratoriniai (praktiniai) darbai atliekami nepriklausomai nuo to, kiek rašoma
numatytą dieną patikros darbų.
24.4. Referatai:
24.4.1. rašomi vieną – du kartus per pusmetį, suderinus su dėstančiu mokytoju
pasirinkta ar nurodyta tema;
24.4.2. pristačius referatą, jo įvertinimas įrašomas į dienyną.
24.5. Projektiniai darbai:
24.5.1. gali būti rengiami iš vienos temos, integruoti arba metiniai darbai;
24.5.2. apie projektinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę;
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24.5.3. trumpalaikį projektinį darbą gali atlikti 1 mokinys arba mokytojo numatytos
grupelės po keletą mokinių;
24.6. Testas:
24.6.1. darbas raštu, užduočių, ženklų, simbolių rinkinys mokinių žinioms patikrinti,
kurio trukmė pamokoje neribojama;
24.6.2. testo užduotys gali būti parengtos iš vienos temos, skyriaus ar visos mokymosi
medžiagos;
24.6.3. patikrinimas testu gali vykti pasirinktinai: visų klasės mokinių arba dalies;
24.6.4. jei testo turinys parengtas iš vienos temos, apie testo rašymą iš anksto
informuoti nebūtina;
24.6.5. testo pažymys įrašomas į dienyną arba į jų formuojamus kaupiamuosius
pažymius.
24.7. Įskaita:
24.7.1. kad gautų įskaitą, mokinys privalo per ugdymo laikotarpį (trimestrą/pusmetį)
atlikti įskaitines užduotis, kurias mokytojas nurodo mokslo metų pradžioje.
25. Mokytojai per 5 (penkias) mokslo dienas mokiniams pateikia informaciją apie
patikros (kontrolinio, testo ir pan.) rezultatus.
26. Mokinio dalyvavimas progimnazijos, rajono, respublikos, tarptautiniuose
konkursuose, olimpiadose, projektuose paskatinimui vertinamas pažymiu arba kaupiamuoju
vertinimu (mokinio ir mokytojo susitarimu).
27. Specialiųjų poreikių mokiniams taikoma ta pati vertinimo sistema, kaip ir kitiems
klasės mokiniams. Mokiniai, kuriems teikiama švietimo pagalba, vertinami pagal Bendrųjų
programų reikalavimus.
28. Mokinių, mokomų pagal individualizuotą programą, pasiekimai ir pažanga
vertinama pagal jiems parengtos programos turinio įsisavinimo lygį, taikant 10 balų vertinimo
sistemą.
VII SKYRIUS
SUPAŽINDINIMAS SU VERTINIMU IR ĮVERTINIMU
29. Supažindinimas su vertinimu:
29.1. rugsėjo mėnesį per pirmąją savo dalyko pamoką kiekvienas mokytojas
supažindina mokinius su savo dalyko, modulio, pasirenkamojo dalyko programa, mokinių
mokymosi pasiekimų informacijos kaupimo ir jos fiksavimo sistema, aptaria vertinimo kriterijus,
metodus ir formas;
29.2. kabineto skelbimų lentoje mokytojai iškabina informaciją apie taikomą dalyko
vertinimo sistemą;
29.3. su bendra progimnazijos vertinimo tvarka tėvai (globėjai, rūpintojai) turi
galimybę supažinti elektroninėje svetainėje bei tėvų susirinkimuose arba individualiose
konsultacijose su mokytojais.
30. Supažindinimas su įvertinimu:
30.1. mokymosi pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne. Tėvai (globėjai,
rūpintojai), neturintys galimybių naudotis internetu, raštu informuojami apie vaiko mokymąsi kartą
per mėnesį;
30.2. atsiradus mokymosi problemoms, tėvai (globėjai, rūpintojai) apie mokymosi
pasiekimus informuojami įvairiais būdais: skambinant, individualiai kalbantis, rašant laiškus;
30.3. mokytojai, klasės auklėtojas, kiti su mokinio ugdymu susiję pedagogai
individualių konsultacijų metu kartu su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) aptaria mokinių
daromą pažangą, mokymosi pasiekimus ir numato būdus gerinti mokinio ugdymo(si) pasiekimus,
prireikus koreguoja mokinio individualų ugdymo planą;
31. Apeliuojant (į)vertinimą:
31.1. mokinys dėl kontrolinio darbo, trimestro ar metinio įvertinimo gali kreiptis
žodžiu į dalyko mokytoją, kuris privalo pagrįsti įvertinimą, remdamasis programos reikalavimais;
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31.2. išsiskyrus mokinio (jo tėvų, globėjų, rūpintojų) nuomonėms, mokinio tėvai raštu
kreipiasi į progimnazijos direktorių;
31.3. progimnazijos direktorius įsakymu skiria dalyko specialistų (nemažiau kaip 2)
apeliacinę komisiją mokinio žinioms (gebėjimams) įvertinti. Dalyko mokytojas komisijos darbe
nedalyvauja. Esant būtinybei, gali būti kviečiamas specialistas iš kitos mokyklos;
31.4. komisija, įvertinusi mokinio žinias užpildo darbo įvertinimo protokolą ir jį
pateikia progimnazijos direktoriui;
31.5. esant skirtumui tarp mokytojo ir komisijos įvertinimų, progimnazijos direktorius
įsakymu dalyko mokytojui nurodo atlikti pakeitimus dienyne pagal dienynų pildymo
nurodymus.
32. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami su direktoriaus įsakymu dėl
mokinių kėlimo į aukštesnę klasę, palikimo kartoti ugdymo programą per elektroninį TAMO
dienyną. Tėvus (globėjus, rūpintojus), neturinčius galimybių naudotis internetu, ne vėliau kaip per
2 darbo dienas klasės auklėtojas informuoja raštu. Elektroninį TAMO dienyną klasės auklėtojas
užpildo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas.
33. Mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) su direktoriaus įsakymu dėl mokiniui skirtų
papildomų darbų dalyko mokytojas supažindina telefonu/raštu ne vėliau kaip per 2 dienas.
VIII SKYRIUS
VERTINIMO DALYVIAI IR JŲ VAIDMUO
34. Mokiniai:
34.1. kartu su mokytoju aptaria numatomus mokymosi pasiekimus, užduotis bei
vertinimo kriterijus;
34.2. nagrinėja vertinimo informaciją;
34.3. mokytojo padedami mokosi vertinti ir įsivertinti savo pasiekimus ir pažangą;
34.4. atsižvelgdami į savo mokymosi sėkmę planuoja tolesnį mokymąsi, kelia sau
ateities tikslus.
35. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai):
35.1. gauna aiškią, laiku ir reguliariai pateikiamą informaciją apie vaiko mokymąsi
pažangą bei pasiekimus, reikiamą pagalbą;
35.2. gauna informaciją apie vertinimo kriterijus, procedūras ir tvarką.
36. Mokytojai:
36.1. pagal pasirinktą būdą planuoja ir atlieka mokinių pažangos bei pasiekimų
vertinimą ugdymo procese;
36.2. apibendrina ir įvertina mokinio pasiekimus;
36.3. fiksuoja vertinimo informaciją vadovaujantis progimnazijoje nustatyta tvarka;
36.4. informuoja mokinius, jų tėvus, kitus mokytojus, progimnazijos vadovus apie
mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus;
36.5. remdamiesi vertinimo informacija, analizuoja ir koreguoja mokinių mokymą ir
mokymąsi;
36.6. rūpinasi, kad mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, būtų laiku suteikiama
reikiama pagalba;
36.7. derina su kolegomis mokinių pažangos bei pasiekimų vertinimo metodikas.
37. Progimnazija:
37.1. nustato bendrą mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarką;
37.2. užtikrina vertinimo metodikų dermę pereinant iš klasės į klasę, iš vienos ugdymo
pakopos į kitą, tarp paralelių klasių, atskirų dalykų. Koordinuoja kontrolinių užduočių apimtis ir
dažnumą;
37.3. organizuoja mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos aptarimus su tėvais;
37.4. teikia mokymosi pagalbą kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga;
37.5. sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo galias ir siekti kuo
aukštesnių pasiekimų;
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37.6. skatina
kūrybingumą.

mokinius

rinktis

mokymosi

strategijas,

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
38. Aprašas skelbiamas progimnazijos svetainėje.
_________________________________
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padedančias

atskleisti

Priedas Nr. 1

DORINIS UGDYMAS
Tikyba
Mokinių gebėjimai ir žinios vertinami įskaita.
Įvertinimų kiekis per trimestrą – ne mažiau 2-3.
Jei atsiskaitant mokinio nėra pamokoje, mokinys atsiskaito kitą pamoką.
Kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo balo turinį kiekvienas mokytoja nustato
individualiai.
Neigiamas įvertinimas – jei mokinys sąmoningai neatlieka užduočių, nesimoko, per
trimestrą negauna numatytų teigiamų įvertinimų skaičiaus. Jeigu trimestre yra vienodas teigiamų ir
neigiamų įvertinimų skaičius, galutinis rezultatas vedamas pagal įvertinimų svarumą.
Vertinimo schema:
Įsk. (įskaityta) – atlikta 50-100 proc. užduoties.
Neįsk. (neįskaityta) – atlikta – 0-49 proc. užduoties.
Etika
1. Gyvenimo aktualijų nagrinėjimas ir savo nuomonės bei požiūrio formavimas.
2. Gebėjimas kelti problemas ir ieškoti sprendimo būdų.
3. Etikos kategorijų (sąžinė, atsakomybė, meilė, teisingumas) suvokimas.
4. Dorovės, kultūros ir religijos supratimas.
5. Vertybių prigimties aiškinimasis.
6. Idealo kategorijos suvokimas.
7. Ekologinės etikos problemų supratimas.
8. Gyvenimo ir nebūties problemų nagrinėjimas.
9.Periodinis užrašų vedimas: tema, naujos sąvokos, kūrybinės užduotys.
Etikos dalyko ugdymo pasiekimai mokytojo vertinami žodžiu ir raštu.
Žodžiu vertinamas aktyvus dalyvavimas pamokoje; originalių idėjų, klausimų
iškėlimas, kruopštus užduoties atlikimas.
Raštu sąsiuviniuose teigiamai vertinama atlikus atsiskaitomąsias užduotis žodžiais
„puiku“, „labai gerai“, „gerai“, „neblogai“, elektroniniame dienyne įrašant trumpinį „įsk.“.
Blogai atliktas ar neatliktas užduotis vertinama trumpiniu „ neįsk.“
Raštu pagyrimai, pastebėjimai apie medžiagos įsisavinimą ar nusiskundimai įrašomi į
elektroninio dienyno atitinkamas skiltis.
Darbai demonstruojami klasėje ir kaupiami aplankuose.
Raštu teigiamai vertinamas dalyvavimas ilgalaikiuose ir trumpalaikiuose
projektiniuose darbuose.
Raštu vertinama „Įskaityta“ arba „Neįskaityta“ kiekvieno trimestro pabaigoje.
„Įskaityta“ vertinama, kai mokinys
a) turi užrašus,
b) yra atlikęs 2/3 atsiskaitomųjų užduočių ir turi mažiausiai tris įvertinimus
c) suvokia ir geba paaiškinti išeitą medžiagą,
d) lankė pamokas ir aktyviai jose dalyvavo,
e) kokybiškai atliko užduotis.
„Neįskaityta“ vertinama, kai mokinys
a) neturi užrašų,
b) neatliko atsiskaitomųjų užduočių,
c) nesuvokia ir nesugeba paaiškinti išeitos medžiagos,
d) be svarbios priežasties praleido daugiau kaip pusę pamokų) neparodė
suinteresuotumo dirbti pamokos metu,
f) neatliko užduočių.
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KALBOS
Lietuvių kalba ir literatūra
Mokiniai vertinami nuolat: žodžiu (pagyrimas, paskatinimas, padėka ir kt.) ir raštu
(vertinant jų veiklą – kalbėjimas, skaitymas, rašymas – pagal numatytas nuostatas ir normas).
Vertinama pozityviai. Mokiniai skatinami įsivertinti savo ir draugo darbą (pamokoje, namų darbą,
atskirą užduotį ir pan.).
Per trimestrą parašoma ne mažiau 5 pažymių kiekvienam mokiniui. Ligos ir kitais
atvejais (epidemija, šalčiai ir t. t.) pažymių gali būti ir mažiau.
Pažymiai į dienyną rašomi už:
- Kontrolinius darbus,
- Rašomuosius – kūrybinius darbus,
- Meninio skaitymo įskaitas,
- Dalyvavimą rajono (ir mokyklos – mokytojo nuožiūra) konkursuose ir olimpiadose,
- Dalyvavimą įvairiuose renginiuose su atsiskaitymu,
- Namų darbų bei klasės darbų tikrinimą,
- Darbą klasėje ir namuose,
- Dalyvavimą kūrybinėje veikloje (renginiai, straipsniai, iniciatyvos ir kt).
- Atsakinėjimą žodžiu (stengiamasi įvertinti mokinį bent kartą per pusmetį), taip pat už
atmintinų tekstų sakymą,
- Žinių patikrinimą,
- Užklasinį knygų skaitymą.
Mokytojo sprendimu, įvertinus klasės situaciją, iš anksto informavus mokinius ir jų
tėvus, galimas vertinimas kaupiamaisiais pažymiais. Vertinimo kaupiamaisiais pažymiais tvarką
numato mokytojas ir informuoja klasę. Kaupiamųjų pažymių vidurkis rašomas į dienyną.
Mokiniai privalo rašyti numatytus kontrolinius ir rašomuosius darbus ir gauti
visus numatytus įvertinimus (išskyrus ligos ir kt. pateisintus atvejus). Neparašius kontrolinio ar
rašomojo darbo per sutartą laiką, rašomas vienetas („1“). Toks pat įvertinimas rašomas, jei mokinys
atsiskaitomojo darbo metu nieko neparašė, nedirbo. Kitais atvejais vadovaujamasi klaidų skaičiaus
lentele.
Nacionalinio mokinių
pasiekimų patikrinimo
(NMPP)
testai
pažymiu
nevertinami. Su testų rezultatais ir vertinimo tvarka supažindinami mokiniai, informuojami tėvai.
Rašto darbai ištaisomi per 5 mokslo dienas. Mokytojas vadovaujasi vertinimo
lentelėmis, pateikiamomis Ugdymo plėtotės centro (žr. prieduose) arba, jei tokios nenumatytos,
savo parengtomis.
Kūrybinių darbų raštingumo, mokytojo nuožiūra, fragmentiškai galima nevertinti (apie
tai mokiniai informuojami iš anksto).
Su vertinimo sistema mokslo metų pradžioje supažindinami mokiniai ir jų tėvai.
Mokytojas turi teisę koreguoti vertinimo normas, atsižvelgdamas į užduoties
sudėtingumą, mokinio pastangas ir kt. Apie tai informuojami mokiniai iš anksto.
Užsienio kalba (1-oji anglų, 2-oji vokiečių, rusų)
Vertinimo tikslai ir formos
Vertinimo tikslas – padėti mokiniui sėkmingiau mokytis, skatinti jo mokymosi
motyvaciją, fiksuojant individualią pažangą bei įvardijant problemines dalyko mokymosi sritis.
Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami atsižvelgiant į mokinių gebėjimų raidos lygį
A2 (5-6 klasėms) bei B1 (7-8 klasėms) pagal BP, taip pat pagal Išsilavinimo standartus 5-8 klasėms.
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas užsienio kalbų pamokose susideda iš dviejų
dalių – vertinimo ugdymo procese ir vertinimo baigus temą, modulį, kursą.
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Diagnostinis vertinimas. Tai kontrolinis darbas (testas) ar savarankiškas darbas, kuris
padeda nustatyti mokinių tam tikros kalbinės veiklos stipriąsias bei silpnąsias puses ugdymo
procese. Jis taikomas baigus temą, skyrių, prieš pradedant naują, bei jo eigoje. Tikslas – parodyti,
ką mokinys moka ir geba, taip pat kokių esama spragų ir kokios mokiniui reikės pagalbos.
Fiksuojamas taškais, kurie konvertuojami į pažymį, ar daliniu (kaupiamuoju) pažymiu. Diagnostinį
testą mokslo metų pradžioje atlieka ir 5-ųjų klasių mokiniai.
Apibendrinamasis vertinimas. Tai visų kalbinės veiklos rūšių kontrolinis darbas
(įskaita), kuris atliekamas baigus keletą skyrių (modulių), jo tikslas – parodyti ilgalaikę, išliekamąją
pasiekimų dalį. Fiksuojamas taškais, kurie konvertuojami į pažymį.
Kaupiamasis vertinimas fiksuoja mokinių pastangas mokantis dalyko, namų darbų
atlikimo kokybę, aktyvumą pamokoje (kaip ir kokią dalį užduoties atliko). Fiksavimo formos –
pliusai, minusai (taškai), daliniai (kaupiamieji) pažymiai, kurių vidurkio pažymys ugdymo proceso
pabaigoje įrašomas į dienyną.
Formuojamasis vertinimas. Jo tikslas – žodžiu teikti mokiniui grįžtamąją informaciją
apie mokymosi pažangą, padėti nukreipti jo pastangas tinkama linkme.
Vertinimo nuostatos
1. Nurodyti aiškius vertinimo kriterijus prieš darbą ir pateikti juos mokiniui
suprantama kalba.
2. Diagnostiniai ar apibendrinamieji kontroliniai darbai skelbiami prieš savaitę.
Parašius diagnostinį ar apibendrinamąjį kontrolinį darbą, vertinimo rezultatus pateikti ne vėliau kaip
per 3 dienas nuo kontrolinio darbo dienos.
3. Rašant įvertinimą būtina komentuoti jį mokiniui, remiantis iš anksto aptartais
kriterijais, taip pat analizuoti mokinio padarytas klaidas, leisti savarankiškai jas ištaisyti.
4. Vertinti ne tik mokinio žinias ir gebėjimus, bet ir įdėtas pastangas, padarytą
pažangą, lyginant su ankstesniais pasiekimais.
5. Taikyti įsivertinimą, ypač savarankiškame darbe.
6. Kaupiamąjį pažymį gali sudaryti atskirų įgūdžių (klausymo, skaitymo, rašymo ir
kalbėjimo) patikrinimo, užduočių pratybose, namų darbų, bei aktyvumo pamokoje įvertinimas.
7. Už dalyvavimą olimpiadose bei konkursuose rašomas tikras arba kaupiamasis
pažymys (mokytojo nuožiūra), priklausomai nuo pasiekimų.
8. Per trimestrą mokytojas turi teisę į dienyną įrašyti 1 kaupiamąjį pažymį – visų jų
vidurkį.
9. Trimestro pažymys turi būti vedamas iš ne mažiau 3 pažymių pirmajai UK ir ne
mažiau 2 pažymių antrajai.
10. Pagrindinio ugdymo BP pasiūlyta vertinimo lentele naudotis kaip rekomendacija.
Teisingų
atsakymų apimtis
100-91%
90-81%
80-70%
69-60%
59-45%
44-35%
34-25%
24-17%
16-10%
9-0%

Pažymys
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Įvertinimas
Puikiai
Labai gerai
Gerai
Pakankamai gerai
Patenkinamai
Pakankamai patenkinamai
Silpnai
Blogai
Labai blogai
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MATEMATIKA
Kontroliniai darbai. Rašomi kiekvieno skyriaus pabaigoje. Jų trukmė 45 min.
Kontrolinius darbus sudaro įvairaus sudėtingumo uždaviniai. Uždavinio kiekvienas matematinis
žingsnis vertinamas 1 tašku. Pažymys už kontrolinį darbą rašomas pagal surinktų taškų sumą.
Pažymių už kontrolinius darbus skaičius nurodomas teminiame plane.
Savarankiški darbai. Padeda kontroliuoti, kaip yra įsisavinta atskiros temos
medžiaga. Jų trukmė 15-30 min. savarankiškus darbus sudaro standartiniai uždaviniai. Kiekvienas
matematinis žingsnis vertinamas 1 tašku.
Kūrybiniai savarankiški darbai ir projektiniai darbai vertinami už kokybę,
išradingumą, apipavidalinimą, pristatymą.
Kaupiamieji pažymiai.
Kaupiamąjį pažymį sudaro: namų darbai, atskirų temų žinių patikrinimai, mokinio
pastangų įvertinimas mokymosi motyvacijos skatinimui, savęs (ar draugo) įvertinimas grupinio
darbo metu (fiksavimo forma – pliusai, minusai).
Darbų vertinimas vykdomas vadovaujantis Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų
teisingų atsakymų apimties (procentais)/balais/įvertinimo schema:
Teisingų
atsakymų apimtis %
91-100
81-90
70-80
60-69
45-59
35-44
25-34
17-24
10-16
0-9

Pažymys
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Įvertinimas
Puikiai
Labai gerai
Gerai
Pakankamai gerai
Patenkinamai
Pakankamai patenkinamai
Silpnai
Blogai
Labai blogai
Neatliko užduoties

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS
Mokinių gebėjimai ir žinios vertinamos 10 balų sistema.
Vertinimo būdai: apklausos žodžiu, testai (kompiuteriniai ir raštu), savarankiški
praktikos darbai.
Vertinama pažymiu: praktinis darbas su kompiuteriu (ne mažiau 2 pažymių per
pusmetį), teorinės žinios (ne mažiau 2 pažymių per pusmetį), kūrybiniai praktikos darbai (ne
mažiau 2 pažymių per mokslo metus).
Kiekvienas praktinės užduoties atlikimo žingsnis vertintas tašku. Praktinio darbo
įvertinimas formuojamas vadovaujantis formule:
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Pažymys = round  * M  , kur T – visi galimi praktinio darbo taškai, M – mokinio
T

surinkti taškai, round – matematinė apvalinimo funkcija.
Praktiniame darbe gali būti papildomai įvertintos mokinio pastangos atlikti visą
praktinį darbą arba jo atskirą dalį.

Teorinis darbas: atsakinėjimas žodžiu ar raštu, testas (kai dalį testo atsakymų mokinys
turi sugalvoti pats) vertinamas vadovaujantis Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų teisingų
atsakymų apimties (procentais) balais/įvertinimo schema:
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Teisingų
atsakymų
apimtis %
91-100 ir daugiau
81-90
70-80
60-69
45-59
35-44
25-34
17-24
10-16
0-9
0

Pažymys
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
-

Įvertinimas
Puikiai
Labai gerai
Gerai
Pakankamai gerai
Vidutiniškai
Patenkinamai
Pakankamai patenkinamai
Nepatenkinamai
Blogai
Labai blogai
Pasiekimai nėra įvertinti

Pasiekimų lygis
Aukštesnysis
Pagrindinis
Patenkinamas
Nepatenkinamas

Testas (kai visi testo atsakymai pateikti mokiniui, o mokinys turi tik pasirinkti jo
manymu teisingą atsakymą) vertinamas vadovaujantis pritaikyta Pagrindinio ugdymo bendrųjų
programų teisingų atsakymų apimties (procentais) balais/įvertinimo schema:
Teisingų
atsakymų
apimtis %
100
90-99
80-89
70-79
60-69
50-59
40-49
30-39
20-29
0-19
0

Pažymys
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
-

Įvertinimas
Puikiai
Labai gerai
Gerai
Pakankamai gerai
Vidutiniškai
Patenkinamai
Pakankamai patenkinamai
Nepatenkinamai
Blogai
Labai blogai
Pasiekimai nėra įvertinti

Pasiekimų lygis
Aukštesnysis
Pagrindinis
Patenkinamas
Nepatenkinamas

Teorinių darbų teisingų atsakymų procentas neapvalinamas.
Mokiniui pageidaujant, teorinis darbas ar testas gali būti atliekami pakartotinai.
Taisantis (pakartotinai atliekant) teorinį darbą ar testą rašomas kaupiamasis pažymys, kurį sudaro
teorinio darbo ar testo pagrindinio įvertinimo ir per taisymą gauto pažymio aritmetinis vidurkis,
suapvalintas pagal matematinę apvalinimo funkciją.
GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS
Biologija, gamta ir žmogus
Baigus nagrinėti skyrių, viena pamoka skiriama kartojimui, pasiruošimui. Kitą pamoką
rašoma iki 25 min. trukmės žinių patikra, savarankiškas darbas, testas ar sąvokų diktantas.
Mokinio surinkti taškai verčiami balais, balai rašomi už atliktą darbą vadovaujantis
Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų teisingų atsakymų apimties (procentais) balais/įvertinimo
schema:
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Teisingų atsakymų apimtis %
91-100
81-90
70-80
60-69
45-59
35-44
25-34
17-24
10-16
0-9

Pažymys
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Įvertinimas
Puikiai
Labai gerai
Gerai
Pakankamai gerai
Patenkinamai
Pakankamai patenkinamai
Silpnai
Blogai
Labai blogai
Neatliko užduoties

Apklausa žodžiu vykdoma ne rečiau kaip kartą per pusmetį akcentuojant temos
išdėstymą, sąvokų žinojimą ir pagrindimą, minčių raišką.
1-3 vietos laimėjimas mokyklinėje olimpiadoje vertinamas puikiai (10).
Kaupiamasis pažymys rašomas: už pratybose atliktas užduotis, už atsakymus į
klausimus, už aktyvų dalyvavimą pamokose, už atliktus manų darbus.
Kaupiamasis balas rašomas iš trijų pažymių.
Pažymių kiekis per trimestrą:
- jei viena savaitinė pamoka – ne mažiau 4-ių pažymių,
- jei dvi savaitinės pamokos – ne mažiau 6-ių pažymių.
Fizika
7-8 klasėse organizuojamos ne mažiau kaip trys mokinių pasiekimų ir pažangos
patikros
 Neformalusis – (mokinių padrąsinimas, paskatinimas, išsakomos konstruktyvios
pastabos);
 Formalusis kaupiamasis – pliusų sistema, per kurią galima surinkti viso 5 t., vienas
pliusas prilyginamas 2 t. trimestro pabaigoje vertinimas įrašomas į el. dienyną.
1. Kontrolinis darbas, testas.
Darbas rašomas daugiau nei 30 min., išmokus temą ar skyrių.
Kontrolinio darbo rezultatai įrašomi į dienyną.
Kontrolinio darbo data tikslinama prieš savaitę.
Kontrolinių darbų datos skelbiamos e-dienyne.
Mokiniai, nedalyvavę kontrolinių darbų pamokose, mokytojo nuožiūra, atsiskaito
sutartu patogiu mokytojui ir mokiniui laiku, bet ne vėliau kaip per dvi savaites. Visi kontroliniai
darbai turi būti parašyti iki trimestro pabaigos.
Neatsiskaičius už kontrolinį darbą įrašomas nepatenkinamas įvertinimas.
2. Apklausa raštu.
Darbas raštu, trunkąs mažiau 30 min. Apklausa atliekama ne daugiau kaip 1-2 pamokų
medžiagos.
Rezultatai įrašomi į e-dienyną.
3. Savarankiškas darbas.
Jo metu mokiniai atlieka mokytojo pateiktas užduotis iš jau išmoktų ar naujai išdėstytų
temų. Mokiniai gali naudotis savo užrašais ir fizikos vadovėliu.
Savarankiško darbo įvertinimas įrašomas į e-dienyną.
Apklausos rezultatų motyvuotas įvertinimas įrašomas į e-dienyną tą pačią pamoką.
4. Laboratoriniai darbai ir praktikos darbai: atliktas darbas – 40 %,darbo ataskaita
– 40 %,
papildomos užduotys – 20 %.
Įvertinimas įrašomas į e-dienyną.
5. Trumpalaikiai projektiniai darbai.
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Parengiami iš vienos temos, bet gali būti ir integruoti.
Apie projektinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę.
projektinį darbą gali atlikti 1 mokinys arba grupelės po 2 – 3 mokinius.
Galutinis vertinimas susideda iš vertinimų: atliktas darbas – 40 %,darbo ataskaita –40
%,papildomos užduotys – 20 %.
Įvertinimas įrašomas į e-dienyną
Vertinimas
pažymiu

Reikalavimai įvertinimui gauti
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Puikiai atliktos užduotys. Geba tikslingai naudotis turimomis žiniomis apie
fizikinius reiškinius: analizuoja, derina taiko naujose situacijose. Geba kelti
hipotezes, daryti išvadas. Uždaviniams spręsti pasitelkia kelis reikalingus skirtingus
dėsnius, įvertina duomenis. Geba palyginti, atskirti ir tinkamai naudoti fizikines
sąvokas, dėsnius bei dydžių sąryšius. Atrenka ir įvertina duomenis, kūrybiškai taiko
matematinį aparatą.
Puikiai atliktos užduotys su nežymiais trūkumais. Geba kelti hipotezes, daryti
išvadas. Uždaviniams spręsti pasitelkia kelis reikalingus skirtingus dėsnius, įvertina
duomenis, geba diskutuoti. Geba pagrįsti, argumentuoti savo nuomonę, diskutuoti.
Gerai atliktos užduotys. Uždaviniams išspręsti pasitelkia kelis skirtingus dėsnius.
Mokytojui padedant kelia hipotezes. Geba teikti savo išvadas, argumentuoti, apginti
savo nuomonę. Kritiškai vertina gamtamokslinę informaciją.
Gerai atliktos užduotys su nežymiais trūkumais. Geba rasti atsakymus į
klausimus, juos suformuluoti. Geba atsakyti į klausimus, juos suformuluoti.
Užduotys atliktos su klaidomis. Taiko fizikinių dydžių sąryšius ir nestandartinėse
situacijose. Geba tikslingai stebėti, mokytojo padedamas atlikti bandymus, atkreipia
dėmesį į duotų užduočių ypatumus, gautų stebėjimų rezultatus.
Užduotys atliktos iš dalies. Geba atskirti ir tinkamai naudoti fizikines sąvokas ir
dėsnius. Atlieka paprasčiausius bandymus ir stebėjimus. Geba atsakyti į
paprasčiausius klausimus. Kartais pagrindžia savo nuomonę. Taiko fizikinių dydžių
sąryšius standartinėse situacijose.
Užduotys atliktos iš dalies, su dideliais trūkumais. Turi pavienių žinių apie
fizikinius reiškinius. Geba atskirti ir retkarčiais tinkamai naudoti formules ir dėsnius,
sąvokas. Padedant mokytojui ir draugams geba atlikti paprasčiausius bandymus.
Užduotys atliktos blogai. Fizikines sąvokas dažniausiai naudoja netikslingai.
Nesuvokia fizikinių reiškinių dėsningumų, tačiau tekste geba rasti paprasčiausius
atsakymus į klausimus apie fizikinius reiškinius.
Užduotys atliktos blogai, nerodo mokinys pastangų atlikdamas užduotis.
Atsisakymas atsakinėti. Visiškas užduočių neatlikimas.
Neatliko nurodytų užduočių. Bandymas klastoti žinias (nusirašinėti)
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Chemija
Per trimestrą mokinys gauna ne mažiau 4 pažymių.
Išnagrinėjus skyrių, temą ar kelias pamokas rašoma: žinių patikra, savarankiškas
darbas ar iki 20 min. trukmės testas.
Baigus nagrinėti skyrių, viena pamoka skiriama skyriaus kartojimui, kitą pamoką
rašomas kontrolinis darbas.
Periodiškai žodžiu atsiskaitomos sąvokos.
Mokinio surinkti taškai verčiami balais, balai rašomi už atliktą darbą vadovaujantis
Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų teisingų atsakymų apimties (procentais) balais/įvertinimo
schema:
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Teisingų atsakymų apimtis % Pažymys
91-100
81-90
70-80
60-69
45-59
35-44
25-34
17-24
10-16
0-9

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Įvertinimas
Puikiai
Labai gerai
Gerai
Pakankamai gerai
Patenkinamai
Pakankamai patenkinamai
Silpnai
Blogai
Labai blogai
Neatliko užduoties

SOCIALINIS UGDYMAS
Istorija
Mokinių žinios ir gebėjimai vertinami 10 balų sistema.
Mokinių atsakinėjimas žodžiu vertinamas atskiru pažymiu, kai jam pateikiama ne
mažiau 5-10 įvairaus pobūdžio užduočių kalbėjimo, mąstymo įgūdžiams vystyti.
Kontroliniai arba savarankiški (žinių, mokėjimų ir įgūdžių patikrinimo) darbai
rašomi raštu baigus skyrių arba tam tikrą temą. 5-6 klasėse juos sudaro įvairaus sunkumo ir
pobūdžio užduotys, 7-8 klasėse – tik kompleksinės užduotys.
Mokinių dalyvavimas mokyklinėse ir rajoninėse olimpiadose, konkursuose
vertinamas „puikiai", „labai gerai“ ir „gerai“.
Kaupiamieji balai. Iš trijų kaupiamųjų balų vidurkio įrašomas kaupiamasis pažymys.
Kaupiamuosius balus sudaro įvertinti nuo 0 iki 10 balų savarankiški iki 15 min. trukmės mokinio
savarankiški darbai klasėje arba namuose:
 Užduotys, atliktos pratybų sąsiuviniuose.
 Savarankiškai atliktos užduotys.
 Mokytojo patikrintos užduotys, atliktos sąsiuviniuose.
 Mokinio darbo grupėje įvertinimai.
 Projektinė – kūrybinė mokinių veikla.
Per trimestrą mokinys turi gauti ne mažiau 3 savo žinių, mokėjimų ir įgūdžių
įvertinimų.
Įvertinimo balas (pažymys) atitinka teisingai atliktų užduočių procentą:
Teisingų atsakymų apimtis
procentais
91 – 100
81 – 90
71 – 80
61 – 70
51 – 60
41 – 50
31 – 40
21 – 30
11 – 20
0 - 10

Pažymys

Įvertinimas

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Puikiai
Labai gerai
Gerai
Pakankamai gerai
Patenkinamai
Pakankamai patenkinamai
Silpnai
Blogai
Labai blogai
Neatliko užduoties

Geografija
Mokinių žinios ir gebėjimai vertinami 10 balų sistema.
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Mokinių atsakinėjimas žodžiu vertinamas atskiru pažymiu, kai jam pateikiama ne
mažiau 5-10 įvairaus pobūdžio užduočių kalbėjimo, mąstymo įgūdžiams vystyti.
Kontroliniai arba savarankiški (žinių, mokėjimų ir įgūdžių patikrinimo) darbai
rašomi raštu baigus skyrių arba tam tikrą temą. 5-6 klasėse juos sudaro įvairaus sunkumo ir
pobūdžio užduotys, 7-8 klasėse – tik kompleksinės užduotys.
Mokinių dalyvavimas mokyklinėse ir rajoninėse olimpiadose, konkursuose
vertinamas „puikiai", „labai gerai“ ir „gerai“.
Kaupiamieji balai. Iš trijų kaupiamųjų balų vidurkio įrašomas kaupiamasis pažymys.
Kaupiamuosius balus sudaro įvertinti nuo 0 iki 10 balų savarankiški iki 15 min. trukmės mokinio
savarankiški darbai klasėje arba namuose:
 Užduotys, atliktos pratybų sąsiuviniuose.
 Savarankiškai atliktos užduotys.
 Mokytojo patikrintos užduotys, atliktos sąsiuviniuose.
 Mokinio darbo grupėje įvertinimai.
 Projektinė-kūrybinė mokinių veikla.
Per trimestrą mokinys turi gauti ne mažiau 3 savo žinių, mokėjimų ir įgūdžių
įvertinimų.
Įvertinimo balas (pažymys) atitinka teisingai atliktų užduočių procentą:
Teisingų atsakymų apimtis
procentais
91 – 100
81 – 90
71 – 80
61 – 70
51 – 60
41 – 50
31 – 40
21 – 30
11 – 20
0 - 10

Pažymys

Įvertinimas

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Puikiai
Labai gerai
Gerai
Pakankamai gerai
Patenkinamai
Pakankamai patenkinamai
Silpnai
Blogai
Labai blogai
Neatliko užduoties
MENINIS UGDYMAS

Dailė
Praktinių-kūrybinių darbų įvertinimas
Praktinės-kūrybinės užduoties atlikimo laikas priklauso nuo darbo sudėtingumo.
Užduotys atliekamos klasėje. Namuose užduodama tik tais atvejais, jei mokinys ilgai sirgo arba
paties mokinio pageidavimu jam nesuspėjus su visa klase užbaigti.
Praktinė-kūrybinė užduotis vertinama etapais (kūrybinio darbo eigoje gali būti 2-3
etapai) taip pat atlikta užduotis. Kiekvieno etapo įvykdytas arba neįvykdytas uždavinys vertinamas
pagal žemiau išvardintus bendrus kūrybinio darbo vertinimo kriterijus.
Bendri kūrybinio darbo vertinimo kriterijai:
10 balų pažymys rašomas už mokinio gebėjimą savarankiškai, kūrybiškai atlikti
užduotį bei savikritiškai vertinti savo darbą, taikyti teorines žinias, už kruopštumą, užduoties laiku
atlikimą, priemonių turėjimą.
9 balų pažymys rašomas už mokinio gebėjimą savarankiškai, kūrybiškai dirbti, taikyti
teorines žinias, kai mokytojui reikėjo duoti pastabas dėl kruopštumo, ar racionalaus laiko
panaudojimo atliekant užduotį.
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8 balų pažymys rašomas už gerai taikomas teorines žinias, už gerą kūrybinio darbo
atlikimą, kai trūko savarankiškumo ir mokytojas turėjo praktinio darbo metu duoti reikšmingas
pastabas į kurias mokinys teisingai reagavo.
7 balų pažymys rašomas už pakankamai gerai atliktą darbą kai teorines žinias mokinys
taikė nuolat konsultuojamas mokytojo, į pastabas reagavo ir klaidas ištaisė.
6 balų pažymys rašomas už nepakankamą teorinių žinių panaudojimą kūrybinės
užduoties atlikimui, mokinys nepajėgia savarankiškai laiku atlikti darbo, reaguoja į mokytojo
pastabas ir taiso klaidas daromas darbo metu.
5 balų pažymys rašomas už darbą rodantį, kad moksleivis žino bendrą dalyko esmę
tačiau savarankiškai nepajėgia užduoties atlikti. Iš dalies geba ištaisyti klaidas daromas darbo metu.
4 balų pažymys rašomas už darbą kurio be mokytojo pagalbos savarankiškai atlikti
nepajėgia, užduoties neatlieka laiku, iš dalies pataiso klaidas.
3 balų pažymys rašomas už darbą rodantį, kad mokinys patenkinamai moka teorines
žinias ir jas taiko, kai atliktas darbas neatitinka iškelto uždavinio
2 balų pažymys rašomas kai mokinys nepasirengęs pamokai - neturi priemonių, su
mokytojo pagalba nepajėgia atlikti užduoties, į mokytojo pastabas nereaguoja.
1 balų pažymys rašomas kai mokinys atsisako dirbti pamokoje, nereaguoja į mokytojo
pastabas.
Muzika
 Muzikos dalyko mokinių žinios, gebėjimai ir įgūdžiai vertinami pagal programos turinio
įsisavinimo lygį, taikant 10 balų vertinimo sistemą.
 Ugdymo proceso laikotarpio pažymys gaunamas išvedus vidurkį iš pažymių, gautų
už numatytus ugdymo proceso laikotarpio atsiskaitymus bei pažymio už kūrybinę užduotį, o
progimnazijos meninėje veikloje dalyvaujantiems – ir iš pažymio už dalyvavimą progimnazijos
neformaliojo švietimo muzikinėje veikloje.
 Metinis pažymys gaunamas išvedus matematinį ugdymo proceso laikotarpių vidurkį
ir jį (jeigu reikia) suapvalinus.
 Mokiniai privalo atlikti visas užduotis, namų darbus, išmokti dainas ir gauti visus
numatytus įvertinimus (išskyrus ligos ir kt. pateisintus atvejus). Jei mokinys atsiskaitomojo darbo metu
nieko neparašė, nedirbo, neišmoko dainos teksto, vertinamas neigiamu pažymiu. Kitais atvejais
vertinama pagal numatytus kriterijus.
 Neįskaitytas ugdymo proceso laikotarpio įvertinimas („neįsk“) rašomas, jei mokinys
yra praleidęs be pateisinamos priežasties daugiau kaip pusę pamokų pagal privalomojo švietimo
programas.
 Neigiamas ugdymo proceso laikotarpio įvertinimas - jei mokinys sąmoningai neatlieka
užduočių, nesimoko, nedaro namų darbų, per pusmetį negauna numatytų teigiamų įvertinimų
skaičiaus.
 Mokinių, mokomų pagal individualizuotą programą žinios, gebėjimai ir įgūdžiai
vertintini pagal jiems sudarytos programos turinio įsisavinimo lygį, taikant 10 balų vertinimo sistemą.
Nepatenkinami pažymiai rašomi, jei matyti, kad mokinys turi potencialių galių, bet nesistengia.
 Su vertinimo sistema mokiniai supažindinami mokslo metų pradžioje.
 Mokytojas turi teisę koreguoti vertinimo normas, atsižvelgdamas į užduoties
sudėtingumą, mokinio pastangas ir kt. Apie tai mokiniai informuojami iš anksto.
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Vertinimo kriterijų lentelė:
Dalyko žinios
(atsiskaitymų
skaičius
numatomas
ugdymo
proceso
laikotarpio
pradžioje)
Dainavimas,
muzikavimas
(atsiskaitymų
skaičius
numatomas
Ugdymo
proceso
laikotarpio
pradžioje)
Kūrybinė
užduotis

Kiti
įvertinimai
(vertinama
kiekvieno
ugdymo
proceso
laikotarpio
paskutinę
pamoką)

Vertinama už:
*testą,
*žinių patikrinimą,
*savarankišką darbą
*užduočių atlikimą
klasėje žodžiu arba
raštu.
*projektinį darbą.
*namų darbus.
Dainos ar
instrumentinio
kūrinio atlikimas
išmokus tekstą
mintinai ar kitu
numatytu būdu.

Gruodžio ir gegužės
mėnesių 3-ą savaitę
atsiskaitomas
savarankiškai ar su
kitų pagalba
sukurtas kūrinys,
kurio stilius, žanras,
kalba ar trukmė
nėra ribojami.
Atsiskaitymo metu
kūrinys atliekamas
tik gyvai, galima tik
dalinė (minusinė)
fonograma.
Dalyvavimas
gimnazijos
kultūrinėje muzikinėje veikloje.

Teisingai atliktas darbas vertinamas mokytojo numatytais
taškais, kuriuos susumavus rašomas pažymys (nuo 1 iki 10
balų).

Dainuoja (groja) intonuojant, mintinai ir ritmiškai
taisyklingai – 9-10 balų.
jei mokinys dainuoja (groja) mintinai, ritmiškai taisyklingai,
bet neintonuoja – 4-8 balai.
jei mokinys nemoka melodijos, teksto, nesugeba
taisyklingai atkartoti ritmo – 1-3 balai.

Jei kūrinys (bent (tik) žodžiai, ritmas ar melodija) sukurtas
pačių mokinių – 9-10 balų.
Jei kūrybiškai suimprovizuotas kitų sukurtas kūrinys – 7-8
balai.
Toliau žemėjančia tvarka balais vertinamas pasirodymo
originalumas, muzikavimas, sceninė laikysena ir išvaizda,
intonavimas ir muzikinis išpildymas, scenografija.
Neigiami balai rašomi tuo atveju, kai mokinys neparodė nė
mažiausio kūrybiškumo, nesugebėdamas ar nenorėdamas
kūrybiškai atlikti jokio, net ir gerai visiems žinomo kūrinio.

Jei mokinys dalyvauja mokyklos neformaliojo švietimo
muzikinėje veikloje 10 balų jam rašoma paskutinę ugdymo
proceso laikotarpio pamoką.
Mokiniams, nedalyvaujantiems progimnazijos muzikinėje
neformaliojo švietimo veikloje šie balai nerašomi.

TECHNOLOGIJOS, FIZINIS UGDYMAS, ŽMOGAUS SAUGA
Technologijos
Mokinių žinios ir gebėjimai vertinami 10 balų sistema, vadovaujamasi pateiktomis
vertinimo lentelėmis. Vertinimo žymėjime „+“ atitinka 1 balą, „-“ atitinka (-1) balą.
1 lentelė. Vertinimas praktinėse tekstilės, konstrukcinių medžiagų, elektronikos
pamokose:
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Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vertinimo kriterijus

Žyma (+, -)

Pasiruošimas pamokai (priemonės ir medžiagos)
Projektavimą (eskizai, informacijos paieška, brėžinys)
Darbo technikos panaudojimas
Darbo estetinis vaizdas, kokybė
Darbo originalumas, kūrybingumas, idėjos aktualumas
Mokinio pastangos, elgesys
Darbo vietos sutvarkymas
Darbo aptarimas, pristatymas
Darbo pateikimas laiku
Saugaus darbo bei higienos reikalavimų laikymasis
Iš viso balų:

2 lentelė. Vertinimas praktinėse maisto gaminimo technologijų pamokose:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vertinimo kriterijus

Žyma (+, -)

Patiekalo kortelė (nuo 7 klasės)
Apranga (prijuostė, galvos apdangalas)
Pasiruošimas pamokai (priemonės, produktai)
Darbo eigos supratimas, savarankiškumas
Saugaus darbo bei higienos reikalavimų laikymasis
Patiekalo estetinis vaizdas
Patiekalo skonis (atitikimas receptui)
Stalo serviravimas
Darbo vietos sutvarkymas
Savikainos apskaičiavimas
Iš viso balų:
Formuojamasis vertinimas (10-ies balų sistemoje) taikomas šiems atliktiems

darbams:
 už dalyvavimą parodoje,
 už savarankišką kūrybinį darbą,
 už dalyvavimą olimpiadose, konkursuose.
Fizinis ugdymas
Mokinių fizinio pasirengimo pasiekimai, gebėjimai ir įgūdžiai vertinami dešimties balų
sistema. Per pusmetį kiekvienas mokinys įvertinamas 3-5 kartus. Fizinio ugdymo pamokų
vertinimo kriterijai:
1. Pasiruošimas pamokai.
2. Užduočių atlikimo pamokoje kokybė.
3. Elgesys pamokoje.
4. Lankomumas.
5. Aktyvumas ir pastangos pamokoje.
Pagal atliktas užduotis ir parodytus rezultatus mokiniai dešimties balų sistema
vertinami:
Balai
10

Vertinimo kriterijai
labai gerai atlieka užduotis, laikosi nuoseklumo, taiko pratimų įvairovę,
labai geri pratimų atlikimo rezultatai, vyrauja teigiamos emocijos
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9
8
7
6
5
4
3
2
1

gerai atlieka užduotis, nedaro klaidų atlikdami pratimus, gera technika,
vyrauja teigiamos emocijos
pakankamai gerai užduotis atlieka pagal nustatytus reikalavimus
užduotis atlieka iki galo, daro šiek tiek klaidų
patenkinamai atlieka užduotis, daro klaidų, užduotis atlieka atmestinai,
neturi motyvacijos užduotis atlikti geriau
silpnai atlieka užduotis, netaisyklinga technika, nėra nuoseklumo, neturi
noro atlikti užduotis geriau
silpnai atlieka užduotis, netaisyklinga technika, nėra nuoseklumo, neturi
noro atlikti užduotis geriau
blogai atlieka užduotis, nebaigia užduoties, nerodo noro siekti teigiamų pokyčių
labai blogai atlieka užduotis ir už nepasiruošimą tris kartus iš eilės be priežasties
be priežasties atsisako atlikti užduotį ar pratimą

Adaptacinio laikotarpio metu penktų klasių mokinių pasiekimai vertinami tik
patenkinamais ir aukštesniais pažymiais. Parengiamosios ir koreguojamosios grupės mokiniai
dešimties balų sistema vertinami už gebėjimą atlikti tam tikrus fizinius pratimus ir už aktyvumą
pamokoje.
Specialiosios medicininės grupės mokiniai vertinami įskaita.
Mokiniai skatinami puikiais (10 balų) įvertinimais už dalyvavimą varžybose,
atstovavimą mokyklai miesto varžybose.
Žmogaus sauga
Mokinių gebėjimai ir žinios vertinami įskaita.
Įvertinimų kiekis per trimestrą/pusmetį – ne mažiau 2-4.
Jei atsiskaitant mokinio nėra pamokoje, mokinys atsiskaito kitą pamoką.
Kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo balo turinį kiekvienas mokytoja nustato
individualiai.
Neigiamas įvertinimas – jei mokinys sąmoningai neatlieka užduočių, nesimoko, per
trimestrą negauna numatytų teigiamų įvertinimų skaičiaus. Jeigu trimestre yra vienodas teigiamų ir
neigiamų įvertinimų skaičius, galutinis rezultatas vedamas pagal įvertinimų svarumą.
Vertinimo schema:
Įsk. (įskaityta) – atlikta 50-100 proc. užduoties.
Neįsk. (neįskaityta) – atlikta – 0-49 proc. užduoties.
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