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KALVARIJOS SAV.  JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS  

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS 
 VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
1. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas (toliau - 

Aprašas) parengtas vadovaujantis „Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas 
tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. 
balandžio 5 d. įsakymu Nr. V-556 ir pakeitimais, patvirtintais LR ŠMM ministro 2017 m. 
balandžio 13 d. įsakymu Nr. V-78; „Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 
aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. 
įsakymu Nr. V-1309; Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, 2016 m. 
Lietuvių kalbos pradinio ugdymo ir Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo 
programomis, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta 2015 m. gruodžio 21 d. Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1308, mokyklos bendruomenės 
susitarimais.  

2. Aprašas reglamentuoja vertinimo tikslus, nuostatas ir principus, vertinimo planavimą,  
vertinimą ugdymo procese ir baigus programą, įvertinimo fiksavimą bei vertinimo informacijos 
analizę, tėvų informavimo apie mokinių mokymosi sėkmingumą tvarką.  

3. Apraše vartojamos šios sąvokos: 
3.1. Ugdymo(si) rezultatai – palaipsniui įgyjamos dvasinę, intelektinę ir fizinę asmens 

brandą rodančios kompetencijos, apimančios žinias, supratimą, gebėjimus ir nuostatas. 
3.2. Ugdymasis – dvasinių, intelektinių, fizinių asmens galių auginimasis bendraujant 

ir mokantis. 
3.3. Mokymas – mokinio ir mokytojo sąveika, aplinkybės, skatinančios mokinį kurti 

savo žinojimą bei patirtį, aktyviai ieškoti ir autentiškai perprasti informaciją, patirti pažangą, 
siekiant atrasti asmeninę prasmę.  

3.4. Mokymasis – aktyvus supratimo, reikšmių, patirčių ir prasmių konstravimo 
procesas, jau įgytų ir naujų žinių bei patirties siejimas, aiškiai suvokiant mokymosi tikslą ir į jį 
orientuojantis, planuojant, veikiant, vertinant ir reflektuojant mokymo(si) procesą, pažangą ir 
pasiekimus. 

3.5. Mokinio ūgtis - mokinio asmenybinė branda (savivoka, savivertė), individualias 
galimybes atitinkantys mokymosi pasiekimai (bendrieji ir dalykiniai) ir nuolatinė mokymosi 
pažanga (per tam tikrą laiką pasiektas lygis, atsižvelgiant į mokymosi startą bei asmenines 
raidos galimybes, mokiniui optimalų tempą). 

3.6. Savivaldus 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. 

3.7. Vertinimo informacija – įvairiais būdais iš įvairių šaltinių surinkta informacija 
apie mokinio mokymosi patirtį, jo pasiekimus ir daromą pažangą (žinias ir supratimą, 
gebėjimus ir nuostatas). 

3.8. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas – kriterijais grįstas ugdymosi ir 
mokymosi stebėjimas ir grįžtamasis ryšys, informacijos apie mokymosi procesus ir rezultatus 
rinkimas ir kaupimas, interpretavimas ir naudojimas mokymo ir mokymosi kokybei užtikrinti. 

  
3.9. Individualios pažangos vertinimas – vertinimo principas, pagal kurį lyginant 

dabartinius mokinio pasiekimus su ankstesniais stebima ir daroma pažanga. Mokinių 
individualios pažangos stebėjimas – tai sisteminis būdas renkant mokinio atsiskaitomuosius ir 



kitus darbus, padedantis mokytojui ir mokiniui stebėti pastarojo pažangą, analizuoti mokymosi 
problemas ir taikyti tinkamus jų sprendimo būdus, planuoti tolimesnį ugdymąsi. 

3.10. Formuojamasis ugdomasis vertinimas – ugdymo(si) procese teikiamas abipusis 
atsakas, grįžtamasis ryšys, padedantis mokiniui gerinti mokymą(si), nukreipiantis, ką dar 
reikia išmokti, leidžiantis mokytojui pritaikyti mokymą, siekiant kuo geresnių rezultatų.  

3.11. Diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo išsiaiškinami mokinio pasiekimai 
ir tam tikru mokymosi metu padaryta pažanga, numatomos tolesnio mokymosi galimybės, 
pagalba sunkumams įveikti.  

3.12. Apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas – formaliai patvirtinti mokinio 
ugdymosi rezultatai, baigus programą, kursą, modulį ar kitą mokymosi etapą. 

3.13. Įsivertinimas – paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos 
stebėjimas, vertinimas ir apmąstymas, nusimatant tolesnius mokymosi žingsnius. 

3.14. Kaupiamasis vertinimas – tai informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir 
pasiekimus kaupimas.  

 
II. VERTINIMO TIKSLAI   

 
4. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tikslai: 
4.1. nustatyti mokinių pasiekimų lygį bei pažangą, išsiaiškinti kiekvieno mokinio 

stiprybes, ugdymosi poreikius, siekiant asmenybės ūgties, ir kartu su mokiniu bei jo tėvais 
(globėjais, rūpintojais) priimti sprendimus dėl tolesnio mokymosi žingsnių, mokiniui būtinos 
pagalbos.  

4.2. palaikyti mokymąsi ir teikti savalaikį atsaką (grįžtamąjį ryšį) mokiniams ir 
mokytojams, gerinant mokymo(si) proceso kokybę;  

4.3. vertinti ugdymo kokybę, identifikuoti problemas ir inicijuoti reikalingus 
sprendimus, suteikti mokiniams jų poreikius atitinkančią pagalbą; 

4.4. apibendrinti, susumuoti atskiro mokymosi laikotarpio (baigiant trimestrą, mokslo 
metus) ar mokymosi pagal pradinio ar  pagrindinio ugdymo programą rezultatus ir sertifikuoti; 

 
III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

 
5. Vertinimas grindžiamas šiuolaikine mokymosi samprata, individualiais mokinio 

ūgties poreikiais, mokymo(si) tikslų atitikimu.  
6. Vertinama tai, kas numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios, jų taikymas, 

supratimas, dalykų gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, asmeninė pažanga, bendrieji gebėjimai, 
vertybinės nuostatos ir elgesys.  

7. Vertinimas skirtas padėti mokytis – mokinys laiku gauna grįžtamąją informaciją 
apie savo mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, jis mokosi vertinti ir įsivertinti, 
mokytojas – koreguoja ugdymą, ilgalaikius planus.  

8. Vertinama individuali mokinio pažanga – mokinio dabartiniai pasiekimai lyginami 
su ankstesniaisiais, mokinio savivaldus mokymasis – mokykloje teikiamų mokomųjų 
dalykų konsultacijų lankymas, mokinių individualios pažangos stebėjimo aplankuose 
esančių duomenų analizė.  

9. Vertinimas atviras, pagarbus, etiškas ir skaidrus – aiškūs mokiniui ir jo tėvams 
(rūpintojams) vertinimo kriterijai ir rodikliai, procedūros.  

10. Vertinimas objektyvus ir veiksmingas – siekiama patikimumo, remiamasi 
išsilavinimo standartais, naudojamos modernios vertinimo metodikos.  

11. Vertinimas, skatinantis mokinius vertinti ir įsivertinti, atsižvelgiant į pasiektus 
rezultatus kelti tolesnio mokymosi tikslus. 

IV. VERTINIMO PLANAVIMAS 

12. Vertinimas planuojamas kartu su ugdymo procesu: 



12.1. mokytojas, planuodamas vertinimą, atsižvelgia į mokinių mokymosi patirtį ir 
gebėjimus, vadovaujasi Bendrosiomis programomis, dalyko metodinės grupės aprobuota 
vertinimo metodika; 

12.2. vertinimas planuojamas metams ir nurodomas ilgalaikiuose planuose; 
12.3. vertinimas detalizuojamas pradedant nagrinėti skyrių, temą;  
12.4. formuojamąjį vertinimą mokytojas planuoja pamokos metmenyse; 
12.5. dalykų mokytojai, planuodami integruotas pamokas, integruotus projektus, 

suderina ir numato bendrus vertinimo būdus, užduotis, kriterijus. 
13. Atsižvelgiant į mokinių mokymosi pasiekimus, vertinimo užduotys, atsiskaitymo 

laikas gali būti koreguojami. 
 
V. VERTINIMAS UGDYMO PROCESE IR BAIGUS PROGRAMĄ 

 
14. Mokykloje išskiriamos dvi pagrindinės vertinimo funkcijos: ugdomoji, skirta 

palaikyti mokymąsi ir laiku teikti grįžtamąjį ryšį, ir atskaitomybės, padedanti nustatyti, ar ir 
kaip mokinys išmoko tai, kas buvo numatyta:  

14.1. įgyvendinant  vertinimo  funkcijas,  naudojami  šie  vertinimo  būdai:  
neformalusis  ir formalusis;  

14.2. vertinimą ugdymo procese sudaro du vienas kitą sąlygojantys vertinimo tipai: 
formuojamasis ugdomasis ir diagnostinis vertinimai. 

15. Formuojamasis ugdomasis vertinimas yra grįstas mokytojo ir mokinio sąveika ir 
palaiko mokymąsi; jo metu mokytojas stebi mokinių mokymąsi, jų bendradarbiavimą, 
įsitraukimą, pastangas, mokymosi būdus, sunkumus ir padeda suprasti mokiniui, kas jau 
išmokta, ko dar reikia mokytis, kaip įveikti sunkumus, kokie mokymosi būdai veiksmingi:  

15.1. mokiniai, konsultuojami mokytojo, pagal kriterijus mokosi vertinti vienas kito ir 
savo darbą, įsivertinti pasiekimus ir pažangą;  

15.2. formuojamasis ugdomasis vertinimas dažniausiai fiksuojamas. Jo tikslas yra ne 
kontroliuoti, o padėti mokytis. Mokytojui jis padeda parinkti mokymo strategijas, mokiniui 
informacija pateikiama laiku ir tikslingai, veikla vertinama žodžiu ar raštu tada, kai norima 
padėti, padrąsinti, nukreipti tam tikrai veiklai, parodantis mokiniui, ką dar reikia išmokti, 
leidžiantis mokytojui pritaikyti mokymą, siekiant kuo geresnių rezultatų;  

15.3. formuojamojo ugdomojo vertinimo metodai: stebėjimas, klausymas, mokinių 
kalbėjimas, mokinių darbų peržiūrėjimas ir aptarimas, klausimai, mokinio darbų kaupimas, 
pažangos kreivių braižymas, įsivertinimas mokinių individualios pažangos stebėjimo 
aplankuose, padedančiuose mokiniui, mokytojui, klasės vadovui, tėvams stebėti ir į(si)vertinti 
mokinio mokymosi pažangą ir raidą, mokinio formaliai ir neformaliai įgytų kompetencijų 
augimą, planuoti tolimesnį ugdymąsi, ugdo mokinių gebėjimą reflektuoti, kelti mokymosi 
tikslus.  

16. Diagnostinis vertinimas:  
16.1. skirtas išsiaiškinti, ar pasiekti mokymosi uždaviniai, kam ir kokia pagalba 

reikalinga, kokie tolesni mokymosi žingsniai, baigus mokymosi etapą (temą, skyrių, kurso 
dalį);  

16.2. skirtas išsiaiškinti naujai atvykusių mokinių pasiekimus, kad būtų galima 
tikslingai planuoti tolesnį mokymąsi;  

16.3. padeda nustatyti mokymosi stipriąsias puses bei spragas ir yra prasmingas tik 
tada, kai atliekamas reguliariai ir sistemingai, pagal mokymosi logiką, mokiniai ir jų tėvai 
gauna kokybišką grįžtamąją informaciją;  

16.4. taikomas siekiant išsiaiškinti individualius mokinio mokymosi poreikius, 
pritaikant programą, metodus;  

16.5. padeda mokytojui, atsižvelgus į vertinimo tikslą, parinkti tinkamus diagnostinio 
vertinimo būdus, užduoties apimtį, laiką, vertinimo informacijos pateikimo mokiniams formą;  
diagnostinio vertinimo metu mokinio pasiekimai vertinami pagal nustatytus kriterijus, kuriuos 
mokytojas visada aptaria su mokiniais ir su jais lyginami mokinio pasiekimai.  



17. Baigus programą taikomas apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas. Jis yra 
formalus. Jo rezultatai fiksuojami pažymiu, įskaita, pradinėse klasėse – mokymosi lygio  
nustatymu.    

18. Kaupiamojo vertinimo kriterijus atskiroms klasių grupėms nustato kiekvienas 
dalyko mokytojas. Jis renkasi vertinimo informacijos kaupimo būdus ir formas. 

19. Ugdymo procese formuojamasis vertinimas derinamas su diagnostiniu ir 
kaupiamuoju vertinimu. Vertinimo (pripažinimo) ir įsivertinimo metodai bei procedūros, 
vertinami ir įsivertinami ugdymosi rezultatai, vertinimo informacijos panaudojimas atitinka 
ugdymo programose keliamus ugdymosi tikslus ir numatytus rezultatus. Pripažįstamos 
mokinio savarankiškai (savaiminio mokymosi būdu), dalyvaujant neformaliojo švietimo 
programose ir kitoje veikloje įgytos kompetencijos.  

20. Specialiųjų poreikių mokinių vertinimas: 
20.1. vertinant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimus ir pažangą, 

remiamasi bendrosiose ugdymo programose apibrėžtais mokymosi pasiekimais arba 
konkrečiam mokiniui pritaikytoje ugdymo programoje numatytais pasiekimais; 

20.2. vertinant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo rezultatus, 
atsižvelgiama į individualius skirtumus (psichologinius, suvokimo, mąstymo, atminties, 
dėmesio, temperamento), nuo kurių priklauso, kokių ugdymosi rezultatų gali pasiekti 
mokinys;  

20.3. jei mokinys daro akivaizdžią pažangą ir jo pasiekimai yra aukštesni nei 
patenkinamo pasiekimų lygmens, mokyklos Vaiko gerovės komisijoje svarstoma apie 
galimybę atsisakyti programos pritaikymo. Taip pat VGK nagrinėja atvejus, kai mokinys, 
kuriam pritaikoma dalyko programa, negali pasiekti pažangos. 

21. Kompetencijos, ypač nuostatų dėmuo, vertinamos ir įsivertinamos mokinių ir 
mokytojo sąveikoje, dialoguose, diskusijose ir pan.  renkant ir kaupiant kokybinius 
kompetencijų įrodymus (mokinių įsivertinimai, komentarai, refleksijos) aplankuose. 
Mokykloje veikia individualios pažangos stebėsenos sistema pagal mokyklos direktoriaus 
patvirtintą mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašą. 

22. Kognityvinių gebėjimų vertinimas (diagnostinio vertinimo užduotys, kontroliniai ir 
kiti vertinimo darbai) vykdomas, taikant mokiniams iš anksto žinomus, su jais aptartus 
kriterijus, ir apima tris dėmenis: 

22.1. žinias ir supratimą (faktai, informacija, sąvokos, dėsningumas, teiginiai, 
simboliai, vienetai, pavyzdžiai, reikalingos priemonės), kurie būtini, kad mokiniai sėkmingai 
įsitrauktų į pažintines veiklas. Vertinant faktines žinias, tikrinama, kaip mokiniai įsimena, 
atpažįsta, apibrėžia, aprašo, nusako, iliustruoja pavyzdžiais, pasirenka priemones;  

22.2. žinių taikymo gebėjimus, kurie apima įvairių situacijų supratimą ir žinių 
panaudojimą problemoms tose situacijose spręsti. Vertinami mokinių gebėjimai palyginti, 
priešpriešinti, klasifikuoti, modeliuoti, susieti, interpretuoti, rasti sprendimus, paaiškinti, 
parodant supratimą; 

 22.3. aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, būtinus, sprendžiant problemas, kuriant 
paaiškinimus, darant išvadas, priimant sprendimus, perkeliant įgytas žinias į naujas situacijas. 
Vertinami gebėjimai analizuoti, apibendrinti, interpretuoti, integruoti žinias, numatyti, 
prognozuoti, sudaryti, sukurti, formuluoti išvadas, apibendrinti informaciją ir pritaikyti 
naujoms situacijoms, kritiškai vertinti, argumentuoti, reflektuoti. 

22.4 kriterijus vertinimui ugdymo(si) procese nustato mokytojai arba patys mokiniai, 
padedami mokytojo.  

23. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo informacija, gaunama ugdymo procese, 
panaudojama, nustatant mokinių mokymosi poreikius, pritaikant ugdymo turinį individualiai 
mokiniui, mokinių grupei ar klasei, aptariant mokymosi pasiekimus ir pažangą su mokiniais ir 
jų tėvais (globėjais, rūpintojais).  

24. Duomenys apie mokinių pasiekimus, gauti, atliekant tarptautinius ir nacionalinius 
mokinių pasiekimų tyrimus, diagnostinius testus, panaudojami, informuojant tėvus (globėjus, 
rūpintojus) ir visuomenę apie bendrojo ugdymo kokybę ir rezultatus, rengiant formaliojo ir 



neformaliojo švietimo programas, kuriant mokymo(si) medžiagą, aprūpinant mokyklą 
priemonėmis, tobulinant mokytojų kvalifikaciją. 

    25. Pradinių klasių mokinių pasiekimų  ir pažangos vertinimas ir fiksavimas: 
25.1. Įgyvendinant pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje mokantis mokytojas 

susipažįsta su priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis rekomendacijomis apie vaiko 
pasiekimus ir individualią pažangą ir užtikrina ugdymosi tęstinumą.  

25.2. Pradinio ugdymo procese prioritetas teikiamas mokymąsi palaikančiam 
vertinimui. Vertinami mokinio individualūs pasiekimai ir pažanga, nelyginama su kitų 
mokinių pasiekimais. 

25.3. Pradinio ugdymo programoje mokinių pažangai ir pasiekimams fiksuoti ir 
vertinimo informacijai pateikti naudojami komentarai, vertinimo aplankai, kuriuos, mokytojo 
padedami, mokosi sudaryti patys mokiniai, kartu mokydamiesi įsivertinti ir savo pasiekimus. 
Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami idiografine vertinimo sistema (1 priedas). 

25.4. mokytojas renkasi vertinimo informacijos kaupimo būdus ir formas; 
25.5. mokinių pasiekimai apibendrinami vertinant mokinio per nustatytą ugdymo 

laikotarpį padarytą pažangą, orientuojantis į Bendrojoje programoje aprašytus mokinių 
pasiekimų lygių požymius ir įrašomi:   

25.5.1. pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne (toliau – Dienynas), įrašant 
mokinio pasiektą mokymosi lygį (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis) pagal pasiekimų 
požymius, aprašytus BP. Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimo lygio, įrašoma 
“nepatenkinamas”; 

25.5.2. dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamoje Dienyno skiltyje, nurodoma 
padaryta arba nepadaryta pažanga: „pp” arba „np”; 

25.5.3. specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių, ugdomų pagal pritaikytas pradinio 
ugdymo Bendrąsias programas, trimestro pažanga ir mokymosi pasiekimai vertinami įrašant 
elektroniniame dienyne mokinio pasiektą mokymosi lygį (aukštesnįjį, pagrindinį, 
patenkinamą, nepatenkinamą). 

25.5.4. specialiųjų ugdymo(-si) poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal 
individualizuotą  programą, bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių 
padaryta arba nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje Dienyno skiltyje, įrašant “p.p” arba 
“n.p”. 

25.6. Mokiniui, besimokančiam pagal pradinio ugdymo programą, III trimestro 
mokymosi pasiekimų įvertinimas laikomas metiniu. Jei pasibaigus ugdymo procesui skirtos 
užduotys suteikia mokiniui, kurio mokymosi pasiekimai mokantis pagal dalyko programą 
fiksuoti nepatenkinamu metiniu įvertinimu, galimybę pasiekti ne žemesnį kaip patenkinamas 
mokymosi pasiekimų lygį, nustatytą bendrosiose programose, tai papildomo darbo įvertinimas 
laikomas metiniu.  

25.7. Mokiniui, baigiant pradinio ugdymo programą, mokytojas parengia mokinio 
Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašą, kuris padeda 
užtikrinti kiekvieno mokinio sėkmingą perėjimą prie mokymosi pagal pagrindinio ugdymo 
programą, bei pristatomas dalykų mokytojų metodinėje grupėje iki rugpjūčio 31 d.  

25.8. Mokinių mokymosi pasiekimus ir pažangą, sunkumus mokytojas reguliariai žymi 
elektroniniams dienyne,  ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius individualios pažangos 
stebėsenos  rezultatus aptaria su tėvais ir mokiniais individualių pokalbių metu. 

26. 5-10 klasių mokinių pasiekimų  ir pažangos vertinimas ir fiksavimas: 
 26.1. Pagrindinio ugdymo programos dalykų mokytojai iki mokslo metų pradžios 

susipažįsta su kiekvieno mokinio Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos 
vertinimo aprašu ir užtikrina ugdymosi tęstinumą.  

26.2. Dalykų mokytojai mokslo metų pradžioje aptaria su mokiniais vertinimo 
kriterijus, metodus, formas, kaupiamojo vertinimo konvertavimo į dešimtbalę sistemą tvarką.  

26.3. Mokinių žinios, gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, pažanga vertinami pažymiais 
pagal BP pasiekimų požymius bei metodinėje grupėje aprobuotas dalykų mokinių mokymosi 
pasiekimų ir pažangos vertinimo formas ir kriterijus: 



▪ lietuvių kalba ir literatūra (2 priedas); 
▪ užsienio kalba (3 priedas); 
▪ matematika (4 priedas); 
▪ informacinės technologijos (4 priedas); 
▪ biologija (5 priedas); 
▪ chemija (5 priedas); 
▪ fizika (5 priedas); 
▪ istorija (6 priedas); 
▪ geografija (6 priedas); 
▪ ekonomika ir verslumas (6 priedas); 
▪ dailė (7 priedas); 
▪ muzika (7 priedas); 
▪ technologijos (7 priedas); 
▪ fizinis ugdymas  (8 priedas); 

 
26.4. Pažanga ir pasiekimai vertinami įskaita (įvertinimai dienyne žymimi įskaityta 

(„įsk.“) arba neįskaityta („neįsk.”): 
▪ dorinis ugdymas (etika, tikyba) (9 priedas); 
▪ pilietiškumo pagrindai (6 priedas);  
▪ žmogaus sauga (9 priedas); 
▪ specialiosios medicininės grupės mokinių fizinio ugdymo pasiekimai; 
▪ dalykų modulių pasiekimai. 

26.5. Mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų, trimestrų ar metinių pažymių 
skiltyje rašoma “atl.” 

26.6. Mokinio mokymosi pasiekimai trimestro ar kito ugdymo laikotarpio pabaigoje 
apibendrinami ir vertinimo rezultatas fiksuojamas įskaita arba pažymiu, taikant 10 balų 
vertinimo sistemą: 

26.6.1 pagal pasiekimų požymius, aprašytus bendrosiose programose, patenkinamas 
lygis, įvertinant pažymiu, atitinka 4-5, pagrindinis 6-8, aukštesnysis  9-10.  Nepatenkinamas 
vertinamas, jei mokinio žinios ir gebėjimai įvertinti 1-3 balais.  

26.7. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas ugdymo procese 
grindžiamas jų mokymosi eigos stebėjimu: 

26.7.1. penktos klasės mokiniams rugsėjo mėnuo, o naujai atėjusiems į mokyklą  visų 
klasių mokiniams – dvi savaitės skiriamos  adaptacijai, taikomas formuojamasis ir 
kaupiamasis vertinimas; 

26.7.2. kaupiamieji įvertinimai konvertuojami į pažymius, kurių negali būti daugiau 
kaip vienas trečdalis visų per trimestrą gautų pažymių. 

26.8. Mokinių, mokomų pagal pritaikytas pagrindinio ugdymo Bendrąsias programas, 
mokymosi pažanga ir pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal šioje programoje numatytus 
pasiekimus, vertinimo kriterijai aptariami su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), 
švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, susitariama, kokiais aspektais bus pritaikomas 
mokinio pasiekimų vertinimas ir pa(si)tikrinimų būdai, kaip jie derės su bendrosiose 
programose numatytais pasiekimų lygiais.  

26.9. Mokinio, besimokančio pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, 
žinios vertinamos remiantis ta pačia vertinimo sistema, kaip ir visų klasės mokinių, tik 
individualizuotos programos lygiu. Jei mokinys gerai atliko jam skirtas užduotis, pasiekė jo 
programoje numatytus tikslus, įgijo reikiamus įgūdžius, jis turi teisę gauti patį geriausią 
įvertinimą, kurį gautų bet kuris kitas jam skirtas užduotis atlikęs mokinys. Ugdymo sistemoje 
diferencijuojamasis veiksnys yra programa, bet ne pažymys, kuris atspindi mokymosi kokybę. 
Vertinimo užduotys atitinka tai, ko buvo mokomi. (Siūloma taikyti 10 balų sistemą: 10 – 
atlieka pritaikytas užduotis savarankiškai ir nedaro klaidų; 9 – atlieka pritaikytą užduotį 
savarankiškai ir daro 1–2 klaidas; 8 – atlieka pritaikytą užduotį savarankiškai ir daro 3–4 
klaidas; 7 – atlieka užduotį su minimalia pagalba be klaidų; 6 – atlieka užduotį savarankiškai 



ir daro iki 10 klaidų; 5 – atlieka užduotį su pagalba ir daro daugiau nei 10 klaidų; 4 – užduotis 
neatlikta, tačiau bandyta ją atlikti). Jei mokinys nuolat gauna labai gerus arba nepatenkinamus 
pažymius individualizuota programa koreguojama. Pažanga ir mokymosi pasiekimai ugdymo 
procese vertinami pagal šios programos pasiekimų požymius, vertinimo kriterijai aptariami su 
mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbos mokiniui specialistais.  

26.10. Jei mokinys: 
26.10.1. neatliko mokomojo dalyko užduočių, kurios vertinamos pažymiu (kontrolinių 

darbų ir kitų atsiskaitomųjų darbų) numatytu laiku dėl svarbių, mokyklos vadovo pateisintų 
priežasčių (pavyzdžiui,  ligos), mokiniui, sugrįžusiam į ugdymo procesą, suteikiamos 
individualios trumpalaikės arba ilgalaikės konsultacijos; 

26.10.2. neatliko suplanuotu laiku dalyko mokytojo numatytų užduočių (kontrolinių 
darbų ar kitų atsiskaitomųjų darbų), mokantis mokytojas ir mokinys numato laiką, per kurį 
mokinys turi atsiskaityti. Esant poreikiui, jam suteikiama reikiama mokymosi pagalba. 
Rekomenduojamas atsiskaitymo laikas iki dviejų savaičių. Dėl objektyvių priežasčių (mokinio 
ligos, ilgesnio nei 2 savaičių mokyklos nelankymo, nelaimės šeimoje ir pan.) atsiskaitymo 
laikas gali būti pratęsiamas mokinio ir mokytojo sutarimu. Jeigu mokinys per numatytą laiką 
neatsiskaitė ar nepademonstravo pasiekimų, numatytų Pagrindinio ugdymo bendrosiose 
programose, jo pasiekimai prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai 
blogai“, tai yra elektroniniame dienyne įrašomas 1 (vienetas) ir komentaras; 

26.11. Mokinių mokymosi pasiekimai vertinami sistemingai. Rekomenduojamas 
pažymių skaičius per trimestrą: 

26.11.1. jei dalykui skirta mokytis n pamokų per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 
n+1 pažymiais ir ne mažiau kaip 3 pažymiai; 

26.11.2. jei yra viena savaitinė pamoka ir mokinys praleido nuo 30 iki 40 proc. 
pamokų, tuomet galima vesti trimestrą iš dviejų pažymių. 

26.12. Trimestro pažymys išvedamas iš visų mokinio įvertinimų, gautų per nustatytą 
laikotarpį, pagal aritmetinį vidurkį taikant apvalinimo taisyklę. Metinis pažymys išvedamas iš 
I, II, III trimestrų įvertinimų aritmetinio vidurkio. Jei pasibaigus ugdymo procesui buvo skirtas 
papildomas darbas, papildomo darbo įvertinimas laikomas metiniu. 

26.13. Mokinys, įvertintas nepatenkinamai bent viename trimestre, atsiskaito už tam 
trimestrui dalyko ugdymo programoje numatytus mokymosi pasiekimus ne vėliau kaip iki 
einamųjų mokslo metų rugpjūčio 25 d. Mokslo metų eigoje konkrečią atsiskaitymo datą 
nustato dalyko mokytojas, o mokslo metų pabaigoje data tvirtinama direktoriaus įsakymu. 
Mokiniui neatsiskaičius, metinis įvertinimas negali būti patenkinamas.  

26.14. Jei mokinys praleido daugiau kaip 51 procentą dalyko pamokų ar neturi atitinkamai 
tiek dalyko įvertinimų, kiek nurodyta Aprašo 26.8.1 punkte, jis turi laikyti įskaitą nurodytu 
mokytojo laiku. Nelaikęs (neišlaikęs) įskaitos, mokinys vertinamas „nepatenkinamai“. 

 26.15. Mokinio, turinčio kai kurių ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius 
(papildomo darbo, jei buvo skirtas) įvertinimus, neatliktą socialinę pilietinę veiklą, kėlimo į 
aukštesnę klasę, palikimo kartoti ugdymo programos ar papildomo darbo skyrimo klausimus 
svarsto mokinį ugdę mokytojai, kiti ugdymo procese dalyvavę asmenys. 

 26.16. Sprendimą dėl papildomo darbo skyrimo mokiniui, jo kėlimo į aukštesnę klasę 
ar palikimo kartoti ugdymo programą, atsižvelgęs į Mokytojų siūlymą, ne vėliau nei paskutinė 
einamųjų mokslo metų darbo diena priima mokyklos vadovas. Sprendimas įforminamas 
mokyklos vadovo įsakymu. Su įsakymu mokykla supažindina mokinio tėvus (globėjus, 
rūpintojus). 

 26.17. Mokiniui, atvykusiam iš mokyklos, kurioje jo mokymosi pasiekimai buvo 
apibendrinami baigiantis pusmečiui, dalykų trimestrų ir metiniai įvertinimai fiksuojami gavus 
tos mokyklos pažymą apie mokymosi pasiekimus, kurioje nurodomi šiam mokiniui fiksuoti 
dalykų įvertinimai, atitinkantys šios mokyklos nustatytus trimestrų laikotarpius.  Jeigu 
ankstesnėje mokykloje vadovaujantis ugdymo planu dalyko trimestrų ar pusmečio įvertinimas 
yra fiksuotas ne pažymiu, pusmečio ar metinis pažymys pagal dešimtbalę sistemą fiksuojamas 
iš šioje mokykloje įrašytų pažymių, atsižvelgus į patenkinamą ar nepatenkinamą įvertinimą 
įrašu.  



 26.18. Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, išskyrus 
besimokantį pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, turintis patenkinamus visų 
šios programos ugdymo plano dalykų metinius įvertinimus ir atlikęs socialinę–pilietinę veiklą, 
laikomas baigusiu pagrindinio ugdymo programą, ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministro nustatyta tvarka patikrinus mokymosi pasiekimus, išskyrus atvejus, kai švietimo ir 
mokslo ministro nustatytais atvejais yra atleidžiamas nuo mokymosi pasiekimų patikrinimo, – 
įgijusiu pagrindinį išsilavinimą ir teisę mokytis pagal vidurinio ugdymo programą.  

 26.19. Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis bent 
vieno dalyko nepatenkinamą metinį (po papildomo darbo, jei buvo skirtas) įvertinimą, 
paliekamas kartoti ugdymo programos pagrindinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje. 
Nenorintis kartoti visų tos klasės ugdymo programos dalykų programos, gali Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytomis mokymosi formomis mokytis tų 
ugdymo programos atskirų dalykų, kurių metinis įvertinimas nepatenkinamas, ir atsiskaityti. 

 
VI SKYRIUS 

ĮVERTINIMO FIKSAVIMAS. VERTINIMO INFORMACIJOS ANALIZĖ 
 

27. Mokinių pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne ir mokinių individualios 
pažangos įsivertinimo lapuose. Kokybinius kompetencijų įrodymus (įsivertinimus, 
komentarus, refleksijas) mokiniai kaupia individualios pažangos stebėjimo aplankuose.  

28. Trimestrų  ir metiniai mokinių įvertinimai fiksuojami pažangumo suvestinėse. 
29. Mokinių pasiekimai aptariami su mokiniais klasės valandėlių metu ne mažiau kaip 

3 kartus per mokslo metus (atsakingas klasės auklėtojas).  Esant reikalui organizuojamas 
mokinių pasiekimų aptarimas su visais klasėje dėstančiais mokytojais.  

30. Metodinėse  grupėse kiekvieno mokinio individuali pažanga aptariama 2-3 kartus 
per mokslo metus, analizuojami nacionalinių ir tarptautinių tyrimų, diagnostinių  darbų, 
standartizuotų testų,  PUPP rezultatai.  

31. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, naudodamasis klasės auklėtojų pateiktomis 
klasės mokinių mokymosi rezultatų ataskaitomis, rengia mokinių mokymosi rezultatų, 
trimestrų ir metinę analizę, kurią pristato Mokytojų tarybos posėdžiuose. Esant būtinybei, 
priimami sprendimai dėl ugdymo proceso koregavimo. 

 
VII. TĖVŲ INFORMAVIMO TVARKA 

 
32. Vertinimo informacija pateikiama elektroniniame dienyne. Klasių auklėtojai, 

mokytojai, esant reikalui, tėvus papildomai informuoja apie vaiko mokymąsi.   
33. Neturinčius galimybių naudotis internetu tėvus (globėjus, rūpintojus) klasės 

auklėtojas informuoja apie vaiko mokymąsi kartą per mėnesį.  
34. Mokykla organizuoja bendrus tėvų susirinkimus; laiku pateikia informaciją, 

susijusią su ugdymo proceso organizavimu mokyklos internetiniame tinklalapyje.  
35. Klasių auklėtojai organizuoja klasių tėvų susirinkimus, bendrus renginius pagal 

poreikį; pasibaigus trimestrui individualiai supažindina su Mokytojų tarybos nutarimu, jei yra 
priimtų sprendimų dėl jų vaiko mokymosi, lankomumo, elgesio; informuoja apie skirtą 
nuobaudą ar padėką, laiku teikia išsamią informaciją apie vaiko ugdymosi pasiekimus ir 
pažangą.  

36. Mokytojai pagal poreikį informuoja tėvus apie mokomo dalyko turinį, vertinimo 
formą, aptaria vaiko individualius gebėjimus ir žinias. Per tėvų dienas aptaria mokymosi 
pasiekimus, problemas ir numato būdus, kaip pašalinti mokymosi sunkumus. 
    

VIII. BAIGIAMOSIOS PASTABOS 
 

37. Aprašo įgyvendinimas padeda užtikrinti bendrojo ugdymo kokybę.  



38. Mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų, tyrimų ir vertinimo duomenimis 
vadovaujamasi kaip įrodymais ugdymo(si) kokybei gerinti, mokyklų vadovų, mokytojų ir 
kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų atsakomybei įtvirtinti.  

39. Aprašas  gali  būti  keičiamas,  koreguojamas,  tobulinamas  mokyklos  
bendruomenei susitarus. 

_______________________________________________________ 
 

PRITARTA 
Metodinės tarybos 2020 m. vasario 18 d.  
protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.1 ) 

 
PRITARTA 
Mokytojų tarybos 2020 m. kovo  26  d. 
protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.1) 

 



KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PRADINIŲ KLASIŲ 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO FORMOS IR KRITERIJAI 

VERTINIMAS VERTINIMO VEIKLA 
1. Formuojamasis (Nuolatinis 
vertinimas, kurio naudojamasi 
siekiant išsiaiškinti mokinio 
pasiekimus ir padarytą pažangą 
baigus temą ar kurso dalį, kad 
būtų galima numatyti tolesnio 
mokymosi galimybes, suteikti 
pagalbą). 

 

1-4 kl. mokiniai pažymiais nevertinami. Atliekamas nuolat ugdymo proceso metu, teikiant mokiniui informaciją (dažniausiai  
žodžiu, o prireikus ir raštu, t. y. parašant komentarą) apie jo mokymosi eigą, esamus pasiekimus ar nesėkmes. Atsižvelgiama į 
kiekvieno mokinio daromą asmeninę pažangą. Mokytojas stebi mokinių mokymąsi, jį komentuoja, aptaria, skatina pačius  
mokinius vertinti savo mokymosi eigą. Mokiniui suteikia grįžtamąją informaciją apie mokymosi pažangą, t.y., parodo, kaip 
mokinys išmoko tai, kas buvo numatyta   Informacija apie mokymosi rezultatus (kontrolinių, testų ir kitų užduočių atlikimo) 
mokiniams ir tėvams teikiama trumpais komentarais, lygiai nenurodomi, taip pat nenaudojami pažymių pakaitai (raidės, ženklai,  
simboliai ir pan.). Tėvams, neturintiems galimybės naudotis internetu, informacija apie vaiko pasiekimus kartą per mėnesį. 
 

2. Diagnostinis (Nuolatinis 
vertinimas, kuris padeda 
numatyti mokymosi perspektyvą, 
pastiprinti pažangą, skatina 
mokinius mokytis, sudaro 
galimybes. bendradarbiauti. 

●  Atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo (temos, skyriaus)  pabaigoje, siekiant diagnozuoti esamą padėtį: nustatyti mokinio 
pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti tolesnio mokymosi galimybes; 
●  Vertinimas vykdomas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus;  
●  Mokinio pažangą ir pasiekimus mokytojas vertina: žodiniu būdu- pagyrimai, pritarimai, nurodymai; aprašomuoju būdu- 
recenzijomis sąsiuviniuose, el. dienyne. Naudojami apibendrinamieji ir skatinamieji žodžiai ir žodžių junginiai. 
●  Atsižvelgiant į vertinimo tikslą, gali būti taikomi įvairūs diagnostinio vertinimo metodai: praktinės, kūrybinės užduotys, 
kontroliniai, projektiniai darbai, testai. Per dieną negali būti atliekamas daugiau nei vienas diagnostinis darbas. 
 
 
Komentarai Tavo pasiekimai 

puikūs ! 
Tau sekasi gerai! Atkreipk dėmesį į tai, 

ką būtina išmokti ! 
Tau reikia pagalbos ! 

Surinko 100 – 90 %  
 

89 – 60 %  
 

59-35  %  
 

mažiau nei 34  %  

Diktantų vertinimas 1 klaida 2-4 klaidos 5-8 klaidos 9 ir daugiau klaidos 
 
 
 



3. Kaupiamasis (Informacijos 
apie mokinio pasiekimus 
kaupimas) 

Mokytojas renkasi vertinimo informacijos kaupimo būdus ir formas (vertinimo aplanką). Mokinio testai, pasitikrinamieji 
darbai, kiti savarankiški darbai kaupiami mokslo metų eigoje mokinio aplanke ir saugomi iki einamųjų mokslo metų pabaigos. 

4. Apibendrinamasis  
(Vertinimas naudojamas baigus 
trimestrą., mokslo metus). 

Apibendrinamasis vertinimas atliekamas ugdymo laikotarpiu (trimestro, mokslo metų), pradinio ugdymo programos pabaigoje. 
  Trimestro mokinių pasiekimai apibendrinami vertinant padarytą pažangą. Orientuojantis į Bendrojoje programoje aprašytus mokinių 
pasiekimų lygių požymius ir įrašomi el.dienyne. 
 
Aukštesnysis Pagrindinis  Patenkinamas Nepatenkinamas 
Mokinio žinios ir gebėjimai 
atitinka arba pranoksta 
Bendrųjų programų 
vertinimo rodiklius s 

Mokinio žinios ir gebėjimai 
atitinka  
Bendrųjų programų 
vertinimo rodiklius  

Mokinio žinios ir gebėjimai 
minimaliai atitinka 
Bendrųjų programų 
vertinimo rodiklius  

Mokinio žinios ir gebėjimai 
neatitinka Bendrųjų 
programų vertinimo 
rodiklius 

 
• Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio įrašoma „nepatenkinamas“. 
• Dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi nurodant, padaryta arba nepadaryta pažanga: „p. p.“ arba „n. p.“. 
• Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta arba nepadaryta pažanga fiksuojama, įrašant „p. p.“ 
arba „n. p.“. 
    Baigus pradinio ugdymo programą rengiamas Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas. 
 
 
 
 

 

 

 

 



Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos 
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašo 
2 priedas 

 
KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO FORMOS IR KRITERIJAI 

VERTINIMAS VERTINIMO VEIKLA 

1. Formuojamasis. 
Nuolatinis vertinimas, kuriuo 
naudojamasi siekiant išsiaiškinti 
mokinio pasiekimus, padarytą 
pažangą, kad būtų galima 
numatyti tolimesnio mokymosi 
galimybes. 

Pažymiu nevertinama 
 Žodžiu įvertinamos mokinio pastangos, aktyvumas; 
 atkreipiamas dėmesys į klaidas; 
 numatomos perspektyvos; 
 mokinių įsivertinimas, draugų įvertinimas.  

2. Diagnostinis. 
Nuolatinis vertinimas, kuris 
padeda numatyti mokymosi 
perspektyvą, pastiprinti 
pažangą, skatina mokinius 
mokytis, sudaro galimybes 
bendradarbiauti.  

Pažymiu vertinama: 
 kontrolinis darbas; 
 atpasakojimas, diktantas; 
 samprotavimo, literatūrinis rašinys (turinys, teksto sandara ir vientisumas, kalbinė raiška, kalbos 

normos); 
 kalbos bei teksto suvokimo tekstai vertinami kriteriniu būdu: kad gautų minimalų teigiamą 

įvertinimą, mokinys turi surinkti 1/3 galimų taškų. Remiantis proporcijomis sudaroma pažymių – 
surinktų taškų lentelė.  

Pažymys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Procentai  0 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 - 74 75 - 84 85 - 94 95-100 

 

3. Kaupiamasis. Informacija 
apie mokinio mokymosi 
pažangos ir pasiekimų kaupimą 

Už atskiras fragmentiškas, nedidelės apimties užduotis (pvz., pratimus) į dienyną pažymiai nerašomi. 
Mokytojas rašo vieną pažymį už kelias (5 – 8) tokio pobūdžio užduotis. 
 

4. Pažymiu vertinama veikla Dalyvavimas projektuose, savivaldybės olimpiadose bei respublikiniuose konkursuose.   
  

 

 



VERTINIMO LYGIAI: 
1. PATENKINAMAS LYGIS (4 - 5 BALAI).  
Tardamasis su mokytoju išsikelia mokymosi tikslus. Kalbos ir literatūros žinios paviršutiniškos ir fragmentiškos, negeba tikslingai vartoti 
sąvokų, efektyviai klausosi, klausia, atsako, svarsto. Tekste randa svarbiausią informaciją, apibendrina, aiškiai formuluoja pagrindinę mintį, 
problemas, vertybes, argumentuotai išsako savo nuomonę. Rašydamas daro teksto nuoseklumo, kalbos taisyklingumo, stiliaus klaidų. Dirba, kas 
nurodyta. 
 
2. PAGRINDINIS LYGIS (6 – 7 – 8 BALAI).  
Išsikelia mokymosi tikslus, tardamasis su mokytoju numato, kaip jų sieks. Kalbos ir literatūros žinios pakankamos, tinkamai vartoja sąvokas, 
paaiškina reiškinių esmę, argumentuotai vertina. Kalba atsižvelgdamas į tikslą, pasirenka tinkamą kalbinę raišką. Randa svarbiausią informaciją, 
daro išvadas. Nurodo teksto tikslą, pagrindinę mintį, problemą, vertybes. Pakankamai stilinga kalba rašo aiškios sandaros samprotavimus. 
Pasitaiko gramatikos, skyrybos, rašybos klaidų. Aktyviai įsitraukia į veiklą dirbdamas individualiai ir su grupe. 
 
3. AUKŠTESNYSIS LYGIS (9 – 10 BALŲ).  
Išsikelia mokymosi tikslus ir susidaro planą, kaip jų siekti. Kalbos ir literatūros žinios išsamios ir sistemingos, tiksliai vartoja sąvokas, paaiškina 
reiškinių esmę ir ryšius, argumentuotai vertina. Kalba atsižvelgdamas į tikslą, pasirenka tinkamą kalbinę raišką. Savarankiškai ir efektyviai 
perduoda informaciją. Daro apibendrinančias išvadas: aptaria teksto tikslą, pasakotojo poziciją, pagrindinę mintį, problemą, vertybes. 
Taisyklinga, stilinga, turtinga kalba rašo aiškios sandaros samprotavimus. Aktyviai įsitraukia į veiklą, siekia pažinti savo kalbinius gebėjimus, 
kad galėtų tobulėti. 
 



Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos 
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašo 
3 priedas 

 
KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS UŽSIENIO KALBŲ (ANGLŲ, VOKIEČIŲ, RUSŲ) 

 MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO FORMOS IR KRITERIJAI 
   
VERTINIMAS  VERTINIMO VEIKLA 
1. Formuojamasis Pažymiu nevertinama 
(Nuolatinis vertinimas, kuriuo   Mokiniai vertinami žodiniu paskatinimu (puiku, labai gerai, dar pasistenk ir t. t.) už dalyvavimą pamokoje, klasės ir namų 
naudojamasi siekiant darbų užduočių atlikimą, klausinėjimą (žvalgomieji klausimai, suvokimo-išmokimo patikrinimo klausimai), komentarų 
išsiaiškinti mokinio rašymą, mokinių įsivertinimą ir vienas kito vertinimą, refleksiją, kokybišką, greitą grįžtamąjį ryšį. 
pasiekimus ir padarytą   
pažangą, kad būtų galima   
numatyti tolesnio mokymosi   
galimybes.)   
2. Diagnostinis Pažymiu vertinama 
(Nuolatinis vertinimas, kuris ● atsiskaitymo forma raštu: kalbos vartojimo testas, klausymo testas, skaitymo testas: (už vieną teisingą atsakymą 
padeda numatyti mokymosi  skiriamas atitinkamas taškų skaičius, taškai konvertuojami į pažymį.); rašymo testas: turinys, struktūra, leksinis gramatinis 
perspektyvą, pastiprinti  taisyklingumas, 
pažangą, skatina mokinius ● atsiskaitymo forma žodžiu: monologas ( turinys-4, struktūra-2, kalbos taisyklingumas-4): 4+2+4=10 
mokytis, sudaro galimybes  dialogas (turinys-4, pokalbio organizavimas-2, kalbos taisyklingumas-4): 4+2+4=10 
bendradarbiauti.) ●  apklausa raštu: tikslas – sužinoti, kaip mokinys geba pritaikyti įgytas žinias individualiai atlikdamas praktines užduotis.  

  Trukmė – iki 25 min. Mokinys naudojasi mokytojo nurodytomis mokymo priemonėmis/mokinio užrašais, žodynėliais,  
  dvikalbiais žodynais, gramatikos lentelėmis, leksikos sąrašais, planais ir t. t.  

● kontrolinis darbas: kontrolinis darbas rašomas baigus temą. Kontroliniame darbe turi būti užduotys tikrinančios visas 
mokinio kalbines kompetencijas (rašymą, skaitymą, klausymą ir kalbėjimą). Pažymį už kontrolinį darbą gauna 
kiekvienas mokinys. Neatvykus į kontrolinį darbą mokinys dėl atsiskaitymo tariasi su mokytoju asmeniškai.  

● kūrybinė užduotis (rašinėlis, laiškas) (struktūra-2, apimtis, minčių raiška, nuoseklumas bei logiškumas, turinys-4, kalbos  
taisyklingumas, tarimas ir intonacija -4) 4+2+4=10  

● 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 prieš atliekant darbą, 
priklausomai nuo projektinio darbo specifikos, paskirties, turinio.  

● mažesnės apimties atsiskaitomoji užduotis (žodžių žinojimo, kalbos vartojimo, kalbėjimo, eilėraščiai ir t. t)  
 



3. Kaupiamasis Už nedidelės apimties užduotis, kai sumuojami pažymiai 
informacija apie mokinio ● atpasakojimai (10-15 sakinių); 
mokymosi pažangos ir ●  atsakinėjimai į klausimus (su apibendrinimu); 
pasiekimų kaupimą) ●  individualus darbas (užduoties atlikimas); 

 ●  atlikti papildomi pratimai raštu; 
 ●  sėkmingas kalbos vartosenos taisyklių pritaikymas; 
 ● žodžių diktantas; 
 ● raiškus skaitymas; 
 ● dalykinis žaidimas; 
 ● monologo dalių atsakinėjimas. 
 Rašomi atskiri kaupiamieji pažymiai, iš kurių išvestas vidurkis temos pabaigoje įrašomas į dienyną. 
4. Apibendrinamasis Pažymiu vertinama 
(Vertinimas, naudojamas ● didelės apimties atsiskaitomasis darbas, baigus programą, modulį, trimestrą; 
baigus programą, kursą, ● projektinis darbas. 
modulį.)   
Kita pažymiu vertinama Už dalyvavimą mokyklos ir miesto renginiuose (metodinės savaitės, literatūrinės popietės, dalyvavimas projektuose, rajoninėse 
veikla olimpiadose, respublikiniuose konkursuose). 

 
VERTINIMO LYGIAI: 

1. PATENKINAMAS LYGIS. ĮVERTINIMAS 4-5.  
Klausymas Supranta paprastą, aiškią, normalaus tempo kalbą su pauzėmis ir pakartojimais 

  

Skaitymas Supranta trumpą tekstą su nedaug nežinomų žodžių, geba rasti pagrindinę informaciją, naudodamiesi žodynu. 
  

Kalbėjimas Kalba su pauzėmis vartodamas ribotą skaičių sakinių, paprastas struktūras. 
 Dalyvauja elementariame pokalbyje suprasdamas lėto ir aiškaus pokalbio esmę, tačiau ne visuomet galėdamas jį palaikyti: 
Rašymas Rašo trumpus elementarius tekstus iš žinomų žodžių trumpais paprastais sakiniais. 

  

2. PAGRINDINIS LYGIS. ĮVERTINAMAS 6-7-8. 
Klausymas Supranta autentišką, su nežymiais trukdžiais, normalaus tempo kalbą su pakartojimais: 

  

Skaitymas Supranta nesudėtingus, ilgesnius tekstus su daugiau nežinomų elementų, naudojasi žodynu. 
  

Kalbėjimas Kalba su pauzėmis vartodamas didesnį skaičių išmoktų paprastų sakinių, taip pat su jungtukais, ribotą paprastų gramatinių struktūrų 
 skaičių ne pakankamai sudėtingas, taisyklingas struktūras su perfrazavimais. 
 Dalyvauja elementariame, aiškiame pokalbyje, vartoja sudėtinius sakinius. 
  

Rašymas Rašo trumpus logiškus tekstus, naudodamasis žodynu bei ilgesnius nuoseklius tekstus su kai kuriais samprotavimo elementais. 
  

   



3. AUKŠTESNYSIS LYGIS. ĮVERTINIMAS 9-10. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klausymas Supranta: greitesnę, ilgesnę, įvairesnę autentišką kalba su trukdžiais, su pakartojimais, supranta kalbą mažiau žinomomis temomis. 
  

Skaitymas Pasirenka skaitymo būdą pagal skaitymo tikslą. Supranta sudėtingesnius, įvairesnius ilgesnius, taip pat abstrakčiomis temomis tekstus, 
 žodynu naudojasi retai. 
Kalbėjimas Kalba taisyklingai vartodamas išmoktas gramatines struktūras, pakankamas kalbos priemones, abejodamas, perfrazuodamas, naudoja daug 

 įvairių logiškų struktūrų. Pradeda, palaiko ir užbaigia pokalbį, geba įsiterpti. 
  

Rašymas Rašo tekstus taisyklingai, rišliai, įvairiai, su savo požiūriu. 
  

 _____________________________________________________ 



Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos 
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašo 
4 priedas 

 

 
KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS  
MATEMATIKOS  MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ 

                                              VERTINIMO FORMOS IR KRITERIJAI   
                   

VERTINIMAS           VERTINIMO VEIKLA     
1. Formuojamasis  Pažymys nerašomas               
(Nuolatinis vertinimas, kurio  ●  žodžiu įvertinamos mokinio pastangos, aktyvumas;        
naudojamasi siekiant išsiaiš-  ●  atkreipiamas dėmesys į klaidas;            
kinti mokinio pasiekimus ir  ● numatomos perspektyvos;            
padarytą pažangą baigus tema  ●  mokinių įsivertinimas (savęs ar draugų).          
ar kurso dalį, kad būtų galima                    
numatyti tolesnio mokymosi                    
galimybes, suteikti pagalbą.)                    
2. Diagnostinis  Pažymys rašomas už:               
(Nuolatinis vertinimas, kuris  ●  Apklausą raštu iš svarbesnių temų (trukmė iki 25 minučių). Mokiniai gali naudotis mokytojo nurodytomis mokymo  
padeda numatyti mokymosi   priemonėmis. Savarankiško darbo tikslas- sužinoti, kaip mokinys geba pritaikyti įgytas žinias individualiai atlikdamas 
perspektyvą, pastiprinti pa-   praktines užduotis. Už vieną teisingai atliktą žingsnį skiriamas vienas taškas).    
žangą, skatina mokinius mo-  ●  Kontrolinį darbą baigus skyrių. Kontrolinio darbo užduotys sudaromos laikantis eiliškumo: nuo lengvesnių užduočių 
kytis, sudaro galimybes   einama prie sunkesnių, kad kiekvienas mokinys galėtų atlikti nors kelias paprastesnes užduotis. Taškai, skiriami už 
bendradarbiauti.)   minimalią programą, turi sudaryti ne mažiau kaip 30% visų galimų kiekvieno kontrolinio darbo taškų. 

  ● Projektinį darbą.              

  
●  Apklausą raštu/žodžiu (matematikos diktantai, testai,  
savarankiški darbai).      

  ● Kūrybinį darbą.              
  Kiekvieną kartą sudaroma ir skelbiama taškų ir pažymių atitikties lentelė. Maksimalus taškų skaičius keičiasi priklausomai 
  nuo užduočių sudėtingumo. Pagal surinktų taškų kiekį, išreiškus juos procentais, vertinama:   
                 
  Pažymys 1  2  3 4 5  6 7 8 9 10  
  Procentai 0-9  10-19  20-29 30–39 40-49  50-59 60-69 70-79 80-89 90– 100  

                   

                   



 
 
 

 
VERTINIMO LYGIAI: 

 
1. PATENKINAMAS LYGIS. ĮVERTINIMAS 4-5. 
Išvardija, pakartoja, apibrėžia, aprašo, atgamina, atpažįsta, sprendžia elementarius uždavinius. Jis nusako mokinių pasiekimus, būtinus 
teigiamam vertinimui. 
Mokiniai geba bendrais bruožais aiškinti pagrindinius reiškinius, taisykles, dėsnius. Jiems reikalinga nuolatinė mokytojo pagalba. 
 
2. PAGRINDINIS LYGIS. ĮVERTINAMAS 6-7-8.  
Taiko, apibendrina, klasifikuoja žinias, nubraižo, pateikia pavyzdžius, nurodo tarpusavio ryšius. Nusako bazinį matematinį raštingumą. Jį pasiekę 
mokiniai geba savarankiškai vertinti, kaupti informaciją, apibendrinti rezultatus, analizuoti duomenis. 
 
3. AUKŠTESNYSIS LYGIS. ĮVERTINIMAS 9-10.  
Analizuoja ir daro išvadas, randa kelis problemos sprendimo būdus, pagrindžia savo nuomonę, daro išvadas, lygina, diferencijuoja, nurodo 
tarpusavio ryšius, modeliuoja, vertina. Nusako ypač gerus pasiekimus. Mokiniai dirba savarankiškai ir kūrybingai. Geba kryptingai kaupti 
informaciją iš įvairių šaltinių ir ją analizuoti, lyginti, atrinkti.  
  

  3. Kaupiamasis 

Už nedidelės apimties užduotis, kai sumuojami taškai už:  
  ●     už savarankišką darbą pamokose mokiniai vertinami taškais. Už vieną išspręstą uždavinį gauna 1 tašką. Šie taškai 
fiksuojami mokytojos užrašuose ir baigiantis trimestrui konvertuojami į pažymį. ; 
  ●    namų darbų ir pratybų sąsiuvinių užduočių atlikimą (1 taškas už teisingai atliktą vieną užduotį); 
  ●    sunkesnių uždavinių sprendimą (1 taškas už vieną teisingą sprendimo žingsnį). 

 
(informacija apie mokinio 
mokymosi pažangos ir 
pasiekimų kaupimas)  

  
  

  
  
Kita pažymiu vertinama Už dalyvavimą projektuose, olimpiadose, respublikiniuose konkursuose. 
veikla  



KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ 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.  
 žodžiu įvertinamos mokinio pastangos, aktyvumas; 
 atkreipiamas dėmesys į klaidas; 
 numatomos perspektyvos; 
 mokinių įsivertinimas, draugų vertinimas. 

2. Diagnostinis  
(Nuolatinis vertinimas, kuris 
padeda numatyti mokymosi 
perspektyvą, pastiprinti 
pažangą, skatina mokinius 
mokytis, sudaro galimybes 
bendradarbiauti.) 

Pažymiu vertinama. 
 Kontrolinis darbas. Kontrolinis darbas skiriamas baigus didesnę temą. Jis gali trukti 30 - 45 minutes. Apie kontrolinį 

darbą mokiniams pranešama ne vėliau kaip prieš savaitę. Kontrolinio darbo užduotys sudaromos laikantis eiliškumo: 
nuo lengvesnių užduočių einama prie sunkesnių, kad kiekvienas mokinys galėtų atlikti nors kelias paprastesnes užduotis. 
Taškų skaičius už minimalią programą turi sudaryti ne mažiau kaip 30   visų galimų kiekvieno kontrolinio darbo taškų. 
Už vieną teisingai atliktą žingsnį skiriamas vienas taškas. Mokinys, be pateisinamos priežasties nedalyvavęs pamokoje, 
turi kontrolinio darbo atlikimo terminą suderinti su mokytoja (per dvi savaites po nelankymo). 

 Savarankiškas darbas 
 Testas, teorinis atsiskaitymas.  
 Praktinis darbas.  
 Kūrybiniai ir projektiniai darbai. Vertinama pagal su mokiniais aptartus kriterijus, kurie numatomi aptariant darbo 

atlikimo tvarką.  
3. Kaupiamasis  

(vertinimo pagrindas yra 
mokymosi motyvacijos 
didinimas) 

Kaupiamieji balai konvertuojami į pažymius, kurių negali būti daugiau kaip vienas trečdalis visų pusmetį gautų pažymių. 
Mokinio sukaupti balai fiksuojami mokytojos užrašuose (arba elektroninėje laikmenoje). Kaupiamasis balas įrašomas į 
dienyną pravedus 4 pamokas. Balą sudaro taškų suma 2+8, t.y. 2 taškai už bendravimą su mokytoju, mokinio aktyvumą 
pamokose, prie jų vėliau pridedami kiekvieną pamoką mokinio surinkti 0-2 taškai, reiškiantys mokymosi motyvaciją:0-nedirba 
pamokos metu, neatliktos užduotys; 1-dirba nepilnai, užduotys nebaigtos, 2 – pamokoje dirba puikiai, laiku ir teisingai atliktos 
užduotys.  
Už aktyvų dalyvavimą pamokoje, atsakinėjimus į klausimus, papildymus ir pan. moksleivis gali būti įvertintas +1 arba -1 balu.  

Kita pažymiu vertinama 
veikla  

Už dalyvavimą projektuose, olimpiadose, respublikiniuose konkursuose. 



 
VERTINIMO LYGIAI: 

1. PATENKINAMAS LYGIS. ĮVERTINIMAS 4-5.  
Mokinys atgamina žinias. Išvardija, pakartoja, apibrėžia, aprašo, atpažįsta, atlieka elementarias užduotis. Nusako mokinių pasiekimus, būtinus 
teigiamam vertinimui. Mokiniui reikalinga nuolatinė mokytojo pagalba. 
 
2. PAGRINDINIS LYGIS. ĮVERTINAMAS 6-8.  
Geba suprasti žinias, taiko, apibendrina, klasifikuoja žinias, pateikia pavyzdžius, nurodo tarpusavio ryšius. Nusako bazinį IT raštingumą. Jį 
pasiekę mokiniai geba savarankiškai vertinti, kaupti informaciją, apibendrinti rezultatus, analizuoti duomenis. 
 
3. AUKŠTESNYSIS LYGIS. ĮVERTINIMAS 9-10.  
Analizuoja ir daro išvadas, randa kelis problemos sprendimo būdus, pagrindžia savo nuomonę, daro išvadas, lygina, diferencijuoja, nurodo 
tarpusavio reiškinius, modeliuoja, vertina. Nusako ypač gerus pasiekimus. Mokiniai dirba savarankiškai ir kūrybingai. Geba kryptingai kaupti 
informaciją iš įvairių šaltinių ir ją analizuoti, lyginti, atrinkti. 
 



 
KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS GAMTOS MOKSLŲ 

(CHEMIJOS, FIZIKOS, BIOLOGIJOS) PAMOKOSE 
 MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO FORMOS IR KRITERIJAI 

  
   

VERTINIMAS VERTINIMO VEIKLA  
1. Formuojamasis Pažymiu nevertinama  
(Nuolatinis vertinimas, ku- ●  žodžiu įvertinamos mokinio pastangos, aktyvumas;  
riuo naudojamasi siekiant ●  atkreipiamas dėmesys į klaidas;  
išsiaiškinti mokinio pasie- ●  numatomos perspektyvos;  
kimus ir padarytą pažangą, ●  mokinių įsivertinimas, draugų vertinimas.  
kad būtų galima numatyti   
tolesnio mokymosi   
galimybes.)   
2. Diagnostinis Pažymiu vertinama  
(Nuolatinis vertinimas, kuris ●  Kontrolinis darbas. Kontrolinis darbas skiriamas baigus didesnę temą. Jis gali trukti 30 - 45 minutes. Apie kontrolinį  
padeda numatyti mokymosi darbą mokiniams pranešama ne vėliau kaip prieš savaitę. Kontrolinio darbo užduotys sudaromos laikantis eiliškumo: nuo  
perspektyvą, pastiprinti lengvesnių užduočių einama prie sunkesnių, kad kiekvienas mokinys galėtų atlikti nors kelias paprastesnes užduotis. Taškų  
pažangą, skatina mokinius skaičius už minimalią programą turi sudaryti ne mažiau kaip 40   visų galimų kiekvieno kontrolinio darbo taškų. Už vieną  
mokytis, sudaro galimybes teisingai atliktą žingsnį skiriamas vienas taškas.  
bendradarbiauti.) ●  Apklausa raštu. Gali trukti iki 25 minučių. Mokiniai gali naudotis mokytojo nurodytomis mokymo priemonėmis. Tokio   

 darbo tikslas – išsiaiškinti, kaip mokinys geba pritaikyti įgytas žinias individualiai atlikdamas užduotis. Už kiekvieną  
 teisingai atsakytą klausimą (atliktą užduotį, pasirinktą teisingą sprendimą) skiriamas vienas taškas.  
 ●  Praktikos darbas. Mokiniai pagal pateiktą aprašymą atlieka užduotį, sprendžia iškeltą problemą (ruošia preparatus,  
 formuluoja hipotezes, skaičiuoja, matuoja, įvertina, palygina, sistemina, braižo grafikus, schemas, daro atitinkamas  
 išvadas).  
 Pasiruošimas darbui - skiriama 20  visų galimų taškų.  
 Atlikimas, rezultato gavimas - skiriama 50   visų galimų taškų.  
 Tinkamų išvadų padarymas- skiriama 30   visų galimų taškų.  

    



 ●  Laboratorinis darbas. Vertinimo kriterijai: pasiruošimas darbui, jo atlikimas, pristatymo tikslumas, originalumas.  
 ● Referatas, projektinis darbas. Referatai, projektiniai darbai skiriami ugdyti mokinių gebėjimus, rinkti ir apdoroti 
  gamtamokslinio pobūdžio informaciją, planuoti ir atlikti stebėjimus bei eksperimentus, analizuoti gautus rezultatus, daryti 
  išvadas. Tyrimų duomenis, teorines žinias panaudoti gamtamokslinio pobūdžio ekologinėms problemoms spręsti. 
 ● Individualus mokinių atsakinėjimas. 
 ● Frontali apklausa. 
 ●  Testai (už vieną teisingą atsakymą skiriamas atitinkamas taškų skaičius, taškai konvertuojami į pažymį). 
 ●  Namų darbai, pratybų užduotys. 

3. Kaupiamasis (informacija 
apie mokinio 
mokymosi pažangos ir 
pasiekimų kaupimą) 

Chemijos pamokose taikomas kaupiamasis vertinimas, kuriuo siekiama įvertinti papildomas mokinių pastangas, skatinti 
mokymosi motyvaciją.  
Chemijos kaupiamojo vertinimo principai:  
1. Kaupiamasis vertinimas taikomas vertinant mokinių:   
1.1. Sistemingai ir laiku atliktus namų darbus.  
1.2. Mokymosi per pamokas aktyvumą.  
1.3. Savarankišką darbą per pamoką.   
 
Už nedidelės apimties užduotis, kai sumuojami taškai už: 

  

1. Sistemingai ir laiku atliekami namų darbai:  
a) atlikti visi namų darbai;  
b) atlikta apie pusė namų darbų;  
c) neatlikus namų darbų.  

  
2. Mokymosi per pamokas aktyvumas:  

a) mokinys per pamoką aktyvus;  
b) mokinys nedirba per pamoką.  
  

3. Savarankiškas darbas per pamokas:  
a) pateiktas teisingas užduoties sprendimo būdas;  
b) pasiūlytas teisingas užduoties atsakymas;  
c) greitas ir įdomus problemos sprendimo būdas.  

  
a) 1 balas;  
b) 0,5 balo;  
c) - 1 balas.  

       
       
a) 1 balas;  
b) - 1  balas;  
  

 
  

a) 1 balas;  
b) 1  balas;  
c) 1 balas.  

 

   

  

2. Mokinių pasiekimai fiksuojami kaupiamojo vertinimo lape, iš kurio trimestro pabaigoje pažymiu įrašomi į 
elektroninį dienyną.    
3. Pusmečio pabaigoje mokinys gali būti įvertintas 3 kaupiamojo vertinimo pažymiais. 

   



   
4. Apibendrinamasis Pažymiu vertinama 
(Vertinimas, naudojamas  ●  didelės apimties atsiskaitomasis darbas, baigus programą, kursą, trimestrą; 
baigus programą, kursą,  ●  projektinis darbas. 
modulį.)   
Kita pažymiu vertinama Už dalyvavimą projektuose, olimpiadose, respublikiniuose konkursuose. 
veikla   

 
VERTINIMO LYGIAI: 

1. PATENKINAMAS LYGIS. ĮVERTINIMAS 4-5.  
Išvardija, pakartoja, apibrėžia, aprašo, atpažįsta, sprendžia elementarias užduotis. Nusako mokinių pasiekimus, būtinus teigiamam vertinimui. Mokinys geba 
bendrais bruožais aiškinti pagrindinius reiškinius, taisykles, dėsnius. Jam reikalinga nuolatinė mokytojo pagalba. 
 
2. PAGRINDINIS LYGIS. ĮVERTINAMAS 6-8.  
Taiko, apibendrina, klasifikuoja žinias, braižo schemas, pateikia pavyzdžius, nurodo tarpusavio ryšius. Nusako bazinį gamtamokslinį raštingumą. Jį pasiekę 
mokiniai geba savarankiškai vertinti, kaupti informaciją, apibendrinti rezultatus, analizuoti duomenis. 
 
3. AUKŠTESNYSIS LYGIS. ĮVERTINIMAS 9-10.  
Analizuoja ir daro išvadas, randa kelis problemos sprendimo būdus, pagrindžia savo nuomonę, daro išvadas, lygina, diferencijuoja, nurodo tarpusavio reiškinius, 
modeliuoja, vertina. Nusako ypač gerus pasiekimus. Mokiniai dirba savarankiškai ir kūrybingai. Geba kryptingai kaupti informaciją iš įvairių šaltinių ir ją 
analizuoti, lyginti, atrinkti.  

________________________________________________________ 
  



                            
KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS GAMTOS MOKSLŲ 

 MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO FORMOS IR KRITERIJAI 

I. GAMTA IR ŽMOGUS PAMOKOSE 
 

1. 
Formuojamasis 

(Nuolatinis 
vertinimas, kuriuo nau- 

dojamasi siekiant 
išsiaiškinti mokinio 

pasiekimus ir 
padarytą pažangą, kad 

būtų galima 
numatyti tolesnio moky- 

mosi galimybes.) 

Mokiniai vertinami žodžiu, pagiriant mokinį už pastangas, gerai atliktas užduotis, aktyvų dalyvavimą pamokoje, atkreipiant dėmesį į 
klaidas, arba raštu sąsiuvinyje, elektroniniame dienyne įrašant pagyrimus bei pastabas, padedančias mokiniui numatyti tobulėjimo 
perspektyvas. Mokytojo padedami, mokiniai įsivertina savo pasiekimus ir trūkumus, numato mokymosi perspektyvas. Šis vertinimo 
būdas skatina mokinį stebėti savo mokymosi procesą, daryti išvadas. 

2. Diagnostinis 
(Nuolatinis 
vertinimas, kuris 
padeda 
numatyti 
mokymosi 
perspektyvą, 
pastiprinti 
pažangą, skatina 
mokinius 
mokytis, sudaro 
galimybes 
bendradarbiauti.) 

Pažymiu vertinama 
 ●Kontroliniai darbai, testai   
          Rašomi  baigus temą, ar jos dalį, skyrių.  Vertinama pažymiu, naudojant taškų sistemą (taškų skaičius priklauso nuo mokytojo 
paruoštos užduoties; lengvesnėms užduotims skiriama mažiau, sudėtingesnėms – daugiau taškų. Taškų skaičius gali būti kintantis. 
Kiekvieną  kartą  atsiskaitomajame darbe nurodoma taškų skaičius už kiekvieną užduotį. Taškų konvertavimo pvz.    

Pažymys  10    9  8  7    6 5   4  3     2 
Taškai  38-40  33-37 28-32 23-27 18-22 13-17   8-12  5-7    1-4   

Mokinys, nerašęs kontrolinio darbo, turi už jį atsiskaityti, suderintu su mokytoju laiku, bet ne vėliau kaip per 2 savaites. Ligos ar kitais 
ypatingais atvejais su mokiniu suderinamas  ir skiriamas ilgesnis pasiruošimo laikas. 
 ( įvertinimas įrašomas ta data, kada mokinys atsiskaitė, el. dienyno grafoje „Įvertinimo komentaras“ pažymima – kontrolinio ar 
atsiskaitomojo darbo pavadinimas ir galimas  darbo įvertinimo komentaras)    
●  Praktikos, laboratoriniai, tiriamieji  darbai  
Mokiniai pagal pateiktą aprašymą atlieka užduotį, sprendžia iškeltą problemą (atlieka bandymus, 
formuluoja hipotezes, skaičiuoja, matuoja, įvertina, palygina, sistemina, braižo grafikus, schemas, daro atitinkamas išvadas). 
Pasiruošimas darbui - skiriama 20%   visų galimų taškų. Atlikimas, rezultato gavimas - skiriama 50%   visų galimų taškų. Tinkamų 
išvadų padarymas- skiriama 30%   visų galimų taškų. 
●  Apklausa raštu (10 taškų – 10 balų): 
Tai rašomieji darbai, kurių trukmė iki 20 -25 min. Jų metu mokiniai atlieka užduotis iš išmoktų programoje numatytų temų. Apie juos iš anksto 
neįspėjama. 
● gamta ir žmogus  pamokose mokiniai yra vertinami pažymiais už: 
    a) atsakinėjimą žodžiu ir raštu; 



    b) kūrybinį darbą ( maketai, piešiniai, lankstinukai, mini plakatai ir kt.); 
    c)  projektinį darbą,  

3. Kaupiamasis 
(informacija apie 
mokinio mokymosi 
pažangos ir 
pasiekimų 
kaupimą) 

● Kiekvieną pamoką mokinys gali surinkti 10 balų už: 
       a) pamokai reikalingų priemonių pasiruošimą – 2 balai; 
       b) namų darbus – 2 balai; 
       c)  aktyvų darbą pamokoje ( individualų ir darbą grupėse)  - 3 balai - l. gerai, 2 balai – gerai, 1 balas –patenkinamai; 
       d) pagalbą kitam mokiniui ar mokytojui – 1 balas; 
       e) darbą pratybų  sąsiuviniuose – 2 balai; 
       f) IT užduočių atlikimą naudojantis SMP ( sistema parodo įvertinimus už kiekvieną užduotį, įvertinimas vedamas  iš aritmetinio vidurkio) 
       g)  elgesį ir pastangas pamokoje – 1 balas; 
       e) dalyvavimą veiklos vertinime ir įsivertinime – 1 balas. 
   Pažymys el.dienyne rašomas susumavus tam tikro laikotarpio pamokų taškus. Per trimestrą mokinys gauna 1-3 pažymius Kaupiamieji 
pažymiai kaupiami mokytojo užrašuose.  

4. 
Apibendrinamasis 
(Vertinimas, 
naudojamas baigus  
programą, kursą, 
modulį.) 

Pažymiu vertinamas 
●  Didelės apimties atsiskaitomasis darbas, baigus programą, modulį, kursą, trimestrą; 
●  Projektinis darbas 

5. Kita pažymiu 
vertinama 
veikla 

Už dalyvavimą mokyklos, savivaldybės, apskrities ir šalies renginiuose, projektuose, olimpiadose, konkursuose 

 
VERTINIMO LYGIAI: 
PATENKINAMAS LYGIS. ĮVERTINIMAS 4-5.  
Mokymosi tikslus išsikelia padedamas mokytojo. Dažnai nesupranta pateiktų užduočių, atlieka jas tik su mokytojo ar draugų pagalba. Mokinio žinios 

paviršutiniškos, fragmentiškos, nesugeba tiksliai vartoti sąvokų, jų nepaaiškina. Atlikdamas užduotis daro daug dalykinių klaidų. Nepasitiki savo jėgomis. 
Mokytis sunku ir neįdomu..  
PAGRINDINIS LYGIS. ĮVERTINIMAS 6-8.  
Geba iškelti mokymosi tikslus. Su mokytoju aptaria, kaip jų sieks. Pateiktas užduotis bando atlikti savarankiškai, bet kartais klysta, daro vertinimo, suvokimo, 
dalykines klaidas. Supranta daugumą nagrinėjamų reiškinius, paaiškina jų priežastis, žino ir vartoja daugumą sąvokų. Moka surasti ir atrinkti informaciją, daryti 
išvadas. Geba dirbti komandoje. Aktyvus pamokose. Mokytis yra įdomu.  
AUKŠTESNYSIS LYGIS. ĮVERTINIMAS 9-10.  
Pats išsikelia mokymosi tikslus, numato būdus, kaip jų siekti. Savarankiškai suranda reikalingą informaciją, ją analizuoja, vertina, lygina, pateikia. Užduotis 
atlieka savarankiškai. Dalyko žinios gilios, išsamios. Žino ir paaiškina visas sąvokas. Geba dirbti komandoje ir organizuoti jos darbą. Padeda kitiems. Turi didelę 
mokymosi motyvaciją. 



 



Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos 
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašo 
6 priedas 

 
KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS EKONOMIKOS IR VERSLUMO 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ 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). 

 
Mokiniai vertinami žodžiu, pagiriant mokinį už pastangas, gerai atliktas užduotis, aktyvų dalyvavimą pamokoje, 
atkreipiant dėmesį į klaidas, numatomos tobulėjimo perspektyvos. Mokiniai įsivertina savo pasiekimus ir 
trūkumus, numato mokymosi perspektyvas. 

2. Diagnostinis 
(Nuolatinis vertinimas, kuris padeda 
numatyti mokymosi perspektyvą, pastiprinti 
pažangą, skatina mokinius mokytis, sudaro 
galimybes bendradarbiauti.) 

Pažymiu vertinama: 
● Kontroliniai darbai, testai. 
Rašomi  baigus temą, kursą. Vertinama pažymiu, naudojant taškų sistemą (taškų skaičius priklauso nuo paruoštos 
užduoties; lengvesnėms užduotims skiriama mažiau, sudėtingesnėms – daugiau taškų. Taškų skaičius gali būti 
kintantis. Taškų konvertavimas į balą: 
 

Pažymys 4 5 6 7 8 9 10 
Taškai 1 - 3 4 - 5 7 - 9 10 - 12 13 - 15 16 - 18 19 - 20 

 

Mokinys, nerašęs kontrolinio darbo, turi už jį atsiskaityti, suderintu su mokytoju laiku. 
 

● Mokiniai yra vertinami pažymiais už: 
a) atsakinėjimą žodžiu; 
b) projektinį darbą. 

3. Kaupiamasis 
(informacija apie mokinio mokymosi 
pažangos ir pasiekimų kaupimą). 

Pamokose mokinys gali rinkti taškus už: 
a) pasiruošimą pamokai ir namų darbus; 
b) atliktas užduotis ir jų originalumą, rašto kultūrą; 
c) aktyvų dalyvavimą pamokoje; 
d) lankomumą. 

Pažymys rašomas susumavus pamokų taškus. Per trimestrą mokinys gauna 1 pažymį. 

4. Apibendrinamasis (vertinimas, 
naudojamas baigus programą, kursą.) 

Pažymiu vertinama: 
● didelės apimties atsiskaitomasis darbas, baigus programą, kursą; 
● projektinis darbas. 

Kita pažymiu vertinama veikla Už dalyvavimą miesto, šalies projektuose, olimpiadose, konkursuose. 

 



VERTINIMO LYGIAI: 
 
PATENKINAMAS LYGIS. ĮVERTINIMAS 4-5.  
Mokymosi tikslus išsikelia padedamas mokytojo. Dažnai nesupranta pateiktų užduočių, atlieka jas tik su mokytojo ar draugų pagalba. Mokinio žinios 
paviršutiniškos, fragmentiškos, nesugeba tiksliai vartoti sąvokų, jų nepaaiškina. Atlikdamas užduotis daro daug dalykinių klaidų. Nepasitiki savo jėgomis. Mokytis 
sunku ir neįdomu..  
PAGRINDINIS LYGIS. ĮVERTINIMAS 6-8.  
Geba iškelti mokymosi tikslus. Su mokytoju aptaria, kaip jų sieks. Pateiktas užduotis bando atlikti savarankiškai, bet kartais klysta, daro vertinimo, suvokimo, 
dalykines klaidas. Supranta daugumą nagrinėjamų reiškinius, paaiškina jų priežastis, žino ir vartoja daugumą sąvokų. Moka surasti ir atrinkti informaciją, daryti 
išvadas. Geba dirbti komandoje. Aktyvus pamokose. Mokytis yra įdomu.  
AUKŠTESNYSIS LYGIS. ĮVERTINIMAS 9-10.  
Pats išsikelia mokymosi tikslus, numato būdus, kaip jų siekti. Savarankiškai suranda reikalingą informaciją, ją analizuoja, vertina, lygina, pateikia. Užduotis atlieka 
savarankiškai. Dalyko žinios gilios, išsamios. Žino ir paaiškina visas sąvokas. Geba dirbti komandoje ir organizuoti jos darbą. Padeda kitiems. Turi didelę 
mokymosi motyvaciją. 
 
  



KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ 
MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO FORMOS IR KRITERIJAI 

 
I.  GEOGRAFIJOS PAMOKOSE  

 
VERTINIMAS                  VERTINIMO VEIKLA             
1. Formuojamasis                                          
(Nuolatinis vertinimas, kuriuo nau-  Mokiniai vertinami žodžiu, pagiriant mokinį už pastangas, gerai atliktas užduotis, aktyvų dalyvavimą pamokoje, 
dojamasi siekiant išsiaiškinti mokinio  atkreipiant dėmesį į klaidas, arba raštu sąsiuvinyje, elektroniniame dienyne įrašant pagyrimus bei pastabas, padedančias 
pasiekimus ir padarytą pažangą, kad  mokiniui numatyti tobulėjimo perspektyvas. Mokytojo padedami, mokiniai įsivertina savo pasiekimus ir trūkumus, 
būtų galima numatyti tolesnio moky-  numato mokymosi perspektyvas. Šis vertinimo būdas skatina mokinį stebėti savo mokymosi procesą, daryti išvadas. 
mosi galimybes.)                                          
2. Diagnostinis  Pažymiu vertinama:                                  
(Nuolatinis vertinimas, kuris padeda  ●  Kontroliniai darbai, testai.                             
numatyti mokymosi perspektyvą,  Rašomi  baigus temą, ar jos dalį, skyrių, kursą.  Vertinama pažymiu, naudojant taškų sistemą (taškų skaičius priklauso 
pastiprinti pažangą, skatina mokinius  nuo mokytojo paruoštos užduoties; lengvesnėms užduotims skiriama mažiau, sudėtingesnėms – daugiau taškų. Taškų 
mokytis, sudaro galimybes  skaičius gali būti kintantis. Taškų konvertavimo į balą pavyzdžiai:                
bendradarbiauti.)   Pažymys  1  2   3   4  5   6  7  8  9 10  

   Taškai  1-5  6-10  11-15  16-20  21-25 26-30  31-35  36-40  41-45 46-50  
                                      
   Pažymys  10    9  8  7    6 5   4  3  2    
   Taškai  33-37  33-37 28-32 23-27 18-22 13-17   8-12  4-7  0-3    

  Kiekvieną  kartą  sudaroma  ir  skelbiama  taškų  ir  pažymių  atitikties  lentelė.  Maksimalus  taškų  skaičius  keičiasi 
  priklausomai nuo užduočių sudėtingumo. Pagal surinktų taškų kiekį, išreiškus juos procentais, vertinama:    
  Pažymys  1 2    3  4  5    6  7  8  9  10    
  Procentai  0 1-4   5-16  17–27 28-42 43-55 56-70  71-83 84-93  94– 100    

  

Mokinys, nerašęs kontrolinio darbo, turi už jį atsiskaityti, suderintu su mokytoju laiku, bet ne vėliau kaip per 2 savaites. 
( įvertinimas įrašomas ta data, kada mokinys atsiskaitė, el. dienyno grafoje „Įvertinimo komentaras“ pažymima – 
kontrolinio ar atsiskaitomojo darbo pavadinimas ir galimas  darbo įvertinimo komentaras)   Ligos ar kitais ypatingais 
atvejais su mokiniu sutariama ilgesnis pasiruošimo o po to atsiskaitymo laikas. 

                                    

                                        



 
 ●  Apklausa raštu (10 taškų – 10 balų): 

Tai rašomieji darbai, kurių trukmė iki 20 -25 min. Jų metu mokiniai atlieka užduotis iš išmoktų programoje numatytų temų. Apie 
juos iš anksto neįspėjama. 
● geografijos pamokose mokiniai yra vertinami pažymiais už: 
    a) atsakinėjimą žodžiu ir raštu; 
    b) kūrybinį darbą ( maketai, piešiniai, lankstinukai, mini plakatai, skaidrių parengimas ir pristatymas ir kt) 
    c)  projektinį darbą, tiriamąjį darbą; 
    d) žemėlapių  analizavimą, vietovardžių žemėlapyje atsiskaitymą 
    e) savarankišką pasirinktos ar skirtos temos informacijos surinkimą, pristatymą, pranešimą  

3. Kaupiamasis 
(informacija apie mokinio mokymosi 
pažangos ir pasiekimų kaupimą) 

   ● Kiekvieną pamoką mokinys gali surinkti 10 balų už: 
       a) pamokai reikalingų priemonių pasiruošimą -  1 balas; 
       b) namų darbus - 2 balai; 
       c)  aktyvų darbą pamokoje ( individualų ir darbą grupėse) -  3 balai – l. gerai, 2 balai- gerai, 1 balas - patenk; 
       d) pagalbą kitam mokiniui ar mokytojui -  1 balas; 
       e) darbą pratybų  sąsiuviniuose ir kontūriniuose žemėlapiuose - 2 balai; 
       f) IT užduočių atlikimą naudojantis GIS ir SMP - sumuojama kiekvienos užduoties įvertinimas;  
       g)  elgesį ir pastangas pamokoje  - 1 balas ; 
       h) dalyvavimą veiklos vertinime ir įsivertinime - 1 balas; 
       k) kontrolinių ir kitų darbų klaidų taisymą ir analizavimą - 2 balai 
   Pažymys rašomas susumavus tam tikro laikotarpio pamokų taškus. Per trimestrą mokinys gauna 1-3 pažymius esant 2 
savaitinėms pamokoms ir 1-2 pažymius – esant vienai savaitinei pamokai. 

4. Apibendrinamasis 
(Vertinimas, naudojamas baigus  
programą, kursą, modulį.) 

Pažymiu vertinamas 
●  Didelės apimties atsiskaitomasis darbas, baigus programą, modulį, kursą, trimestrą; 
●  Projektinis darbas 

5. Kita pažymiu vertinama veikla Už dalyvavimą mokyklos, savivaldybės, apskrities ir šalies renginiuose, projektuose, olimpiadose, konkursuose 
        
 

VERTINIMO LYGIAI: 
PATENKINAMAS LYGIS. ĮVERTINIMAS 4-5.  
Mokymosi tikslus išsikelia padedamas mokytojo. Dažnai nesupranta pateiktų užduočių, atlieka jas tik su mokytojo ar draugų pagalba. Mokinio žinios 

paviršutiniškos, fragmentiškos, nesugeba tiksliai vartoti sąvokų, jų nepaaiškina. Atlikdamas užduotis daro daug dalykinių klaidų. Nepasitiki savo jėgomis. Mokytis 
sunku ir neįdomu..  
PAGRINDINIS LYGIS. ĮVERTINIMAS 6-8.  
Geba iškelti mokymosi tikslus. Su mokytoju aptaria, kaip jų sieks. Pateiktas užduotis bando atlikti savarankiškai, bet kartais klysta, daro vertinimo, suvokimo, 
dalykines klaidas. Supranta daugumą nagrinėjamų reiškinius, paaiškina jų priežastis, žino ir vartoja daugumą sąvokų. Moka surasti ir atrinkti informaciją, daryti 
išvadas. Geba dirbti komandoje. Aktyvus pamokose. Mokytis yra įdomu.  
AUKŠTESNYSIS LYGIS. ĮVERTINIMAS 9-10.  



Pats išsikelia mokymosi tikslus, numato būdus, kaip jų siekti. Savarankiškai suranda reikalingą informaciją, ją analizuoja, vertina, lygina, pateikia. Užduotis atlieka 
savarankiškai. Dalyko žinios gilios, išsamios. Žino ir paaiškina visas sąvokas. Geba dirbti komandoje ir organizuoti jos darbą. Padeda kitiems. Turi didelę 
mokymosi motyvaciją 
 
  



 
KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

SOCIALINIŲ MOKSLŲ MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO FORMOS IR KRITERIJAI 
 

ISTORIJOS PAMOKOSE 
 

VERTINIMAS   VERTINIMO VEIKLA 
1. Formuojamasis 
(Nuolatinis vertinimas, 
kuriuo naudojamasi siekiant 
išsiaiškinti mokinio 
pasiekimus ir padarytą 
pažangą, kad būtų galima 
numatyti tolesnio mokymosi 
galimybes.) 

Mokiniai vertinami žodžiu, pagiriant mokinį už pastangas, gerai atliktas užduotis, aktyvų dalyvavimą pamokoje, atkreipiant 
dėmesį į klaidas, arba raštu sąsiuvinyje, elektroniniame dienyne įrašant pagyrimus bei pastabas, padedančias mokiniui numatyti 
tobulėjimo perspektyvas. Mokytojo padedami, mokiniai įsivertina savo pasiekimus ir trūkumus, numato mokymosi perspektyvas. 
Šis vertinimo būdas skatina mokinį stebėti savo mokymosi procesą, daryti išvadas. 

2. Diagnostinis (Nuolatinis 
vertinimas, kuris padeda 
numatyti mokymosi 
perspektyvą, 
pastiprinti pažangą, skatina 
mokinius mokytis, sudaro  
galimybes bendradarbiauti.) 

Pažymiu vertinama:  
●  Kontroliniai darbai, testai.     
Rašomi  baigus temą, ar jos dalį, skyrių, kursą.  Vertinama pažymiu, naudojant taškų sistemą (taškų skaičius priklauso nuo  
mokytojo paruoštos užduoties; lengvesnėms užduotims skiriama mažiau, sudėtingesnėms – daugiau taškų. Taškų skaičius gali būti 
kintantis. Taškų konvertavimo į balą pavyzdžiai: 

Pažymys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Taškai 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 

   ________________________________________________________________________________________________ 
 
Kiekvieną  kartą  sudaroma  ir  skelbiama  taškų  ir  pažymių  atitikties  lentelė.  Maksimalus  taškų  skaičius  keičiasi 
priklausomai nuo užduočių sudėtingumo. Pagal surinktų taškų kiekį, išreiškus juos procentais, vertinama: 
 

Pažymys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Taškai 0 1-4 5-16 17-27 28-42 43-55 56-70 71-83 84-93 94-100 

 
Mokinys, nerašęs kontrolinio darbo, turi už jį atsiskaityti patogiu mokytojui ir mokiniui laiku, bet ne vėliau kaip per dvi savaites. Įvertinimas fiksuojamas atsiskaitymo dieną. Jei mokinys neatsiskaito įra

●  Apklausa raštu (10 taškų – 10 balų): 
Tai rašomieji darbai, kurių trukmė iki 25 min. Jų metu mokiniai atlieka užduotis iš išmoktų programoje numatytų temų. 
Apie juos iš anksto neįspėjama. 

●  Socialinių mokslų pamokose mokiniai yra vertinami pažymiais už: 
a) atsakinėjimą žodžiu; 
b) kūrybinį darbą; 
c)  projektinį darbą, tiriamąjį darbą; 

   Vertinant mokinių atsiskaitomuosius darbus, rašytinės ir sakytinės kalbos taisyklingumas laikomas svarbiu vertinimo 
kriterijumi: 



  Vertinant rašto darbus, atsižvelgiama į mokinių raštingumą: 
  9-10 balais nevertinami darbai, kurie parašyti sunkiai įskaitomu raštu, netvarkingi, padaryta daug rašybos klaidų.          
  Visus viešai skeliamus raštus, vaizdinę informaciją mokiniai publikuoja parengtą tik pagal taisyklingos kalbos        reikalavimus 
bei estetišką apiforminimą. 

3. Kaupiamasis 
(informacija apie mokinio 
mokymosi 
pažangos ir pasiekimų 
kaupimą) 

 
Pratybų sąsiuviniai aštuntose - dešimtose klasėse nėra privalomi. 
Tie mokiniai, kurie nori įsigilinti į nagrinėjamą temą, jos esmę, įsigyja šiuos užduočių sąsiuvinius. Atsiskaičius atitinkamą temą, 
vienas balas yra pridedamas prie kaupiamųjų balų. 
Už aktyvų dalyvavimą pamokoje, atsakinėjimus į klausimus, papildymus ir pan. moksleivis gali būti įvertintas kaupiamuoju balu 
arba minusu. Surinkus atitinkamą skaičių, įrašomas pažymys. 
Trimestrui baigiantis parašomas bent vienas papildomas pažymys (sukauptas) už darbą pamokoje, namų darbų atlikimą, parodytą 
iniciatyvą atliekant papildomas užduotis. 

4. Apibendrinamasis 
(Vertinimas, naudojamas 
baigus 
programą, kursą, modulį.) 

Pažymiu vertinamas 
●  Didelės apimties atsiskaitomasis darbas, baigus programą, modulį, kursą, trimestrą; 
●  Projektinis darbas 

Kita pažymiu vertinama 
veikla 

Už dalyvavimą miesto, šalies projektuose, olimpiadose, konkursuose, susijusiose su istorijos žinių pritaikymu įrašomas 10 balų 
nepriklausomai nuo pasiektų rezultatų. 

VERTINIMO LYGIAI: 
PATENKINAMAS LYGIS. ĮVERTINIMAS 4-5. 
Mokymosi tikslus išsikelia padedamas mokytojo. Dažnai nesupranta pateiktų užduočių, atlieka jas tik su mokytojo ar draugų pagalba. Mokinio žinios paviršutiniškos, 
fragmentiškos, nesugeba tiksliai vartoti sąvokų, jų nepaaiškina. Atlikdamas užduotis daro daug dalykinių klaidų. Nepasitiki savo jėgomis. Mokytis sunku ir neįdomu.. 
PAGRINDINIS LYGIS. ĮVERTINIMAS 6-8. 
Geba iškelti mokymosi tikslus. Su mokytoju aptaria, kaip jų sieks. Pateiktas užduotis bando atlikti savarankiškai, bet kartais klysta, daro vertinimo, suvokimo, dalykines klaidas. 
Supranta daugumą nagrinėjamų reiškinius, paaiškina jų priežastis, žino ir vartoja daugumą sąvokų. Moka surasti ir atrinkti informaciją, daryti išvadas. Geba dirbti komandoje. 
Aktyvus pamokose. Mokytis yra įdomu. AUKŠTESNYSIS LYGIS. ĮVERTINIMAS 9-10.Pats išsikelia mokymosi tikslus, numato būdus, kaip jų siekti. Savarankiškai suranda 
reikalingą informaciją, ją analizuoja, vertina, lygina, pateikia. Užduotis atlieka savarankiškai. Dalyko žinios gilios, išsamios. Žino ir paaiškina visas sąvokas. Geba dirbti 
komandoje ir organizuoti jos darbą. Padeda kitiems. Turi didelę mokymosi motyvaciją. 
 

PILIETIŠKUMO PAGRINDŲ PAMOKOSE 
 

VERTINIMAS VERTINIMO VEIKLA 
1.Formuojamasis Pilietiškumo pagrindų pamokose ugdymosi pažanga ir pasiekimai vertinami žodžiu ir raštu: 



(nuolatinis vertinimas, 
kuriuo naudojamasi 
siekiant kartu su mokiniu 
išsiaiškinti mokinio 
pasiekimus ir padarytą 
pažangą, kad būtų galima 
numatyti tolesnio 
mokymosi galimybes). 

·  žodžiu vertinamas aktyvus dalyvavimas pamokos metu (puikiai, gerai, kiti pozityvūs žodžiai); 
·  raštu (elektroniniame dienyne, sąsiuviniuose, darbo lapuose) įrašant pagyrimus, pastabas. 
Trimestro pradžioje individualizuotai aptariami kiekvieno mokinio pasiekimai  ir keliami personalizuoti tikslai kitam 
trimestrui, metams. 

2. Diagnostinis 
(nuolatinis vertinimas, 
kuris padeda numatyti 
mokymosi perspektyvą, 
pastiprinti pažangą, 
skatina mokinius 
mokytis, sudaro 
galimybes 
bendradarbiauti). 

Raštu vertinama ,,įskaityta”, ,,neįskaityta” . Mokinio darbo rezultatai nuolat stebimi ir įvertinami  įskaita/ neįskaita 
mažiausiai tris kartus per trimestrą (vertinimas 
fiksuojamas dienyne). Trimestre išvedamas visų trimestro įvertinimų vidurkis. 
Įskaita mokinys įvertinamas, kai pagal nurodytus kriterijus surenka 70% įvertinimo ir įsivertinimo kriterijų rezultatų. 
Jei mokinys nesurinko reikiamo įvertinimo procento rašoma ,,neįsk.” Ir skiriami papildomi atsiskaitymai. 
Vertinimo kriterijai: 
Įskaita vertinama surinkus 70-100% už šiuos darbus: apklausa raštu,  kontrolinis darbas iš viso trimestro temų trimestro 
pabaigoje, dalyvavimą ilgalaikiuose ir trumpalaikiuose projektiniuose darbuose, dalyvavimas konkursuose, tiriamuosiuose 
darbuose, jei darbas atitinka nurodytus vertinimo kriterijus. 
Praleidus įskaitinį darbą už jį atsiskaitoma per dvi savaites nuo sugrįžimo į mokyklą dienos. Neatsiskaičius per nurodytą 
laiką rašoma „neįsk“ ir paliekama galimybė atsiskaityti sutartu laiku. 
Metinė įskaita rašoma turint  teigiamą trimestrų įvertinimų aritmetinį vidurkį. Turint neigiamą trimestro įvertį – skiriami 
papildomi darbai, kurie galiu būti atsiskaitomi kito trimestro bėgyje, fiksuojant atsiskaitymą dienyne su įrašu ,,atsiskaitė už 
II trimestro temas“. Turint neigiamą metinį vertinimą skiriamas papildomas darbas atsiskaitomas iki rugpjūčio 25 d. 
Įsivertinimo kriterijai: 

 
 
 

Eil. 
Nr. Rodiklis Įsivertinimas 

1. Tvarkingi užrašai (tema, naujos sąvokos, esės, temos konspektai, kūrybinės užduotys). 

0-100% 

2. Namų darbų atlikimo kokybė. Papildomi darbai (trumpi pranešimai, pristatymai, 
prezentacijos). 

3. Aktyvumas pamokoje ( aktyvus dalyvavimas pamokos metu; originalių idėjų, 

4. 
Aktyvumas pamokoje ( aktyvus dalyvavimas pamokos metu; originalių idėjų, 
klausimų iškėlimas; argumentacija, iniciatyvumas, siekimas mokytis savarankiškai, 
mandagumas). 

 VISO: vidurkis 70-100% 

3. Kaupiamasis Pilietiškumo pagrindų pamokose ugdymo pažanga ir pasiekimai vertinami raštu: 



(informacija apie 
mokinio mokymosi 
pažangos ir 
pasiekimų kaupimą). 

pamokos metu, pagal nurodytus kriterijus mokinio darbai įvertinami ,įskaityta” arba ,,neįskaityta”. Dažniausiai mokiniai 
yra vertinami ne tik už tai, kaip atliko pateiktą užduotį, bet ir jų pastangos, ugdant atsakomybės jausmą. 
Mokymosi motyvacijos skatinimui įvedama kreditų sistema: 
• Už aktyvų darbą pamokoje; 
• Už namų darbų atlikimą; 
• Už pamokų lankomumą; 
• Už papildomą darbą( pranešimų, projektų rengimą, jų pristatymą, darbą grupėje) 
Už darbą pamokoje mokinio įsivertinimai ir mokytojo vertinimai fiksuojami papildomai. 
 

4.Apibendrinamasis 
(vertinimas, 
naudojamas baigus 
programą, kursą, 
modulį). 

Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami ,,įskaityta”, ,,neįskaityta”,  
Trimestro įvertinimas ,,įskaityta” gali būti surinkus ne mažiau 70% kaupiamojo įsivertinimo ir vertinimo rezultatų 
aritmetinio vidurkio. Surinkus mažiau, mokytojas skiria papildomą darbą atsiskaitymui. Jei mokinys neatvyksta 
atsiskaityti arba atsisako atsiskaitinėti, rašoma ,neįsk.“ 
Metinis įvertinimas vedamas remiantis visų trijų trimestrų aritmetiniu vidurkiu. 

 



Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos 
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašo 
7 priedas 

 
KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MENŲ (MUZIKOS, DAILĖS), TECHNOLOGIJŲ 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO FORMOS IR KRITERIJAI  
 
VERTINIMAS VERTINIMO VEIKLA 
1. Formuojamasis Pažymiu nevertinama 
(nuolatinis vertinimas, kuriuo naudoja- ●  žodžiu vertinamos mokinio pastangos, aktyvumas; 
masi siekiant išsiaiškinti mokinio pasieki- ●  atkreipiamas dėmesys į klaidas, į mokinio pasiekimų pažangą; 
mus ir padarytą pažangą, kad būtų galima ●  numatomos perspektyvos. 
numatyti tolesnio mokymosi galimybes).   
2. Diagnostinis Pažymiu vertinama 
(nuolatinis vertinimas, kuris padeda nu- ●  atsakinėjimas žodžiu, apklausa raštu, testai, kontroliniai darbai – pabaigus nagrinėti tam tikrą temą, skyrių, 
matyti mokymosi perspektyvą, pastiprinti  pasibaigus trimestrui, mokslo metams; 
pažangą, skatina mokinius mokytis, suda- ● projektinis darbas, kai panaudojamos žinios ir gebėjimai iš vienos ar kelių sričių; 
ro galimybes bendradarbiauti). ● kūrybinis darbas, praktinis darbas.  
3. Kaupiamasis Pažymiu vertinama už surinktus kaupiamuosius 10 taškų (vieno taško vertė -vienas balas) 
(informacija  apie  mokinio  mokymosi ● už pasiruošimą pamokai; 
pažangos ir pasiekimų kaupimą). ●  už pagalbą draugams, atliekant praktines užduotis; 
 ●  už teisingus atsakymus į klausimus; 
 ● už pozityvų aktyvumą pamokoje.  
4. Apibendrinamasis Pažymiu vertinama 
(vertinimas, naudojamas baigus ●  didelės apimties atsiskaitomasis darbas, baigus programą, modulį, kursą, trimestrą; 
programą, kursą, modulį.) ● projektinis , kūrybinis darbas. 
Kita pažymiu vertinama veikla ● už dalyvavimą konkursuose, olimpiadose, projektuose, renginiuose .  

 
MUZIKOS VERTINIMO LYGIAI: 

 
1. PATENKINAMAS LYGIS. ĮVERTINIMAS 4-5. 
Muzikinė raiška – pasirodyme atlieka pagalbinę funkciją; stebi ir tolerantiškai vertina draugų pasirodymus; savo kūrybą pristato tik klasėje.  
Muzikos klausymas, apibūdinimas ir vertinimas – klausydamas kūrinio, įvardija tik dalį nurodytų muzikos kūrinio elementų; paaiškina emocinį kūrinio 
poveikį; kai kuriuos kūrinius teisingai priskiria stilistinei epochai. 
 



Muzikos pažinimas socialinėje kultūrinėje aplinkoje – žino kai kuriuos tradicinius Lietuvos muzikinio gyvenimo įvykius; apibūdina mėgstamą muzikos stilių, 
taisyklingai vartoja pagrindines sąvokas; nusako asmeninę muzikinės veiklos svarbą.  
Mokėjimas mokytis – randa bendriausią informaciją nurodytuose šaltiniuose; siekia grįžtamosios informacijos, kad galėtų siekti geresnių rezultatų; nusako savo 
muzikinius interesus, gebėjimus, tobulinimosi galimybes. 
 
2. PAGRINDINIS LYGIS. ĮVERTINAMAS 6-8.  
Muzikinė raiška – numato ir atlieka pasirinktą funkciją klasės renginiuose; sukuria kompoziciją ir suplanuoja jos pristatymą pasirinktoje aplinkoje; muzikinės 
raiškos sklaidai naudojasi informacinėmis technologijomis.  
Muzikos klausymas, apibūdinimas ir vertinimas – apibūdina kūrinį, vartodamas muzikines sąvokas, pagrindžia, kodėl kūrinys patiko; gretina kelis kūrinius ir 
vertina remdamasis asmenine patirtimi, bei vartodamas muzikos sąvokas.  
Muzikos pažinimas socialinėje kultūrinėje aplinkoje – žino svarbiausius Lietuvos muzikinio gyvenimo įvykius, kelis atlikėjus; pateikia kriterijus atitinkanti 
tiriamąjį darbą; analizuoja šiuolaikinio muzikinio pasaulio ypatumus, subkultūrų atsiradimą ir ypatumus.  
Mokėjimas mokytis – randa, fiksuoja ir suklasifikuoja nurodytą informaciją, nurodo labiausiai patinkančią muzikinės veiklos sritį; siekia grįžtamosios 
informacijos, kad galėtų tobulinti savo muzikinius gebėjimus; numato asmeninių muzikinių interesų plėtojimo būdus. 
 
3. AUKŠTESNYSIS LYGIS. ĮVERTINIMAS 9-10.  
Muzikinė raiška – sukuria pasirinktos formos kompoziciją, vadovauja rengiantis klasės renginiams; dalyvauja pasirinktame muzikiniame kolektyve, 
koncertuoja; domisi kitų kūrybine veikla, rašo atsiliepimus.  
Muzikos klausymas, apibūdinimas ir vertinimas – išgirsta ir tiksliai įvardija muzikos kūrinio elementus, paaiškina estetinį kūrinio įspūdį, charakterį, susieja jį 
su panaudotomis raiškos priemonėmis; nurodo įvairių epochų stilistinius skirtumus.   
Muzikos pažinimas socialinėje kultūrinėje aplinkoje – žino tradicinius Lietuvos renginius ir išsako nuomonę apie juos; vadovauja grupei rengiančiai tiriamąjį 
darbą; nusako estetinio muzikos idealo raidos dėsningumus, pagrindžia savo pasirinkimą.  
Mokėjimas mokytis – su mokytoju išsikelia mokymosi uždavinius; atsakingai teikia grįžtamąją informaciją, kad galėtų tobulėti kiti; t ikslingai ir veiksmingai 
naudojasi muzikos mokymosi strategijomis, randa dalykinių internetinių nuorodų ir dalijasi jomis.  
 

DAILĖS VERTINIMO LYGIAI: 
 
1. PATENKINAMAS LYGIS. ĮVERTINIMAS 4-5.  
Turi tik elementarias darbo priemones. Pasyviai dalyvauja pamokoje. Prastas temos suvokimas. Kūrinyje pastebima tik keletas detalių ar akcentų užduočiai išpildyti. 
Nebaigtas kūrinys, bandymai komponuoti. 
2. PAGRINDINIS LYGIS. ĮVERTINAMAS 6-8.  
Mokinys nepilnai pasiruošęs pamokai (neturi kai kurių priemonių reikalingų pamokai). Fragmentiškai dalyvauja pamokoje. Iš dalies suvokia temą. Nepilnai 
baigtas kūrinys. 
 
 



3. AUKŠTESNYSIS LYGIS. ĮVERTINIMAS 9-10. 
Mokinys pasiruošęs pamokai. Aktyviai dalyvauja. Suvokta ir atskleista tema. Pilnai užbaigtas kūrinys, puikus kompozicijos supratimas, meninių 
raiškų valdymas. 
Kūrybiškas vizualinių ir kompozicinių raiškos priemonių panaudojimas. 
 
 



Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos 
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašo 

                                                           8 priedas 
 

KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS FIZINIO UGDYMO 
MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO FORMOS IR KRITERIJAI  

 
 

VERTINIMAS  VERTINIMO VEIKLA 
1. Formuojamasis Pažymiu nevertinama 
(nuolatinis vertinimas, kuriuo naudojamasi ●  žodžiu vertinamos mokinio pastangos, aktyvumas; 
siekiant išsiaiškinti mokinio pa-siekimus ir ●  atkreipiamas dėmesys į klaidas; 
padarytą pažangą, kad būtų galima numa- ● numatomos perspektyvos. 
tyti tolesnio mokymosi galimybes),   
2. Diagnostinis Specialiosios medicininės grupės mokinių pasiekimai vertinami įskaita (integruojami į bendrą klasės veiklą). 
(nuolatinis vertinimas, kuris padeda nu- ●  ,,Įskaityta” – vertinama už atliktas atsiskaitymo užduotis bei pademonstruotas žinias ir įgytus gebėjimus. 

matyti mokymosi perspektyvą, patiprinti 
●  ,,Neįskaityta” – kai mokinys nedaro pažangos, nelanko pamokų be pateisinamos priežasties; 

     Moksleiviams, atleistiems nuo fizinio ugdymo, trimestro įvertinime rašoma „atl“; 
pažangą, skatina mokinius mokytis, sudaro Pažymiu vertinama 

  galimybes bendradarbiauti). 
●  5-10 kl. pagrindinės ugdymo(si) grupės mokiniai vertinami 10 balų sistema. 
 

3. Kaupiamasis Kaupiamojo vertinimo rodikliai: 
(informacija apie mokinio mokymosi ● aktyvumas pamokose, bendradarbiavimas; 
pažangos ir pasiekimų kaupimą). ●  pasiekta pažanga: 

 ●  elgesys pamokose 
 ●  dalyvavimas mokykloje organizuojamuose sporto ir sveikatingumo renginiuose. 
  
4. Apibendrinamasis Mokinių pasiekimai vertinami įskaita/pažymiu. 
(vertinimas, naudojamas baigus programą, ● už įvykdytus normatyvus; 
kursą, modulį). ● už testų atlikimą; 

 ● už daromą pažangą. 
Kita pažymiu vertinama veikla Už atstovavimą mokyklą savivaldybės, respublikos varžybose, konkursuose  

 
 
 
 
 



VERTINIMO LYGIAI: 
1. PATENKINAMAS LYGIS. ĮVERTINIMAS 4 - 5 BALAI.  
Mokinys fragmentiškai dalyvauja pamokose. Žino apie sveiką gyvenseną, supranta fizinio aktyvumo poveikį organizmui, domisi sporto šakomis. 
Atlieka judesių junginius, nurodytus pratimus ir užduotis, mokosi sporto šakų technikos, žino netradicines fizinio aktyvumo formas. Stengiasi 
būti fiziškai aktyvus laisvalaikiu. 
 
 
2. PAGRINDINIS LYGIS. ĮVERTINIMAS 6 – 7 – 8 BALAI. 
Mokinys ne visada pasiruošęs pamokai. Išmano sveikos gyvensenos reikalavimus ir principus, judėjimo poveikį fiziniam pajėgumui, nusimano 
apie sporto šakas. 
Derina kūno judesius atlikdami judesių junginius, savarankiškai atlieka pratimus, sudaro mankštos pratimų kompleksą. Sistemingai praktikuoja 
fizinį aktyvumą. 
 
3. AUKŠTESNYSIS LYGIS. ĮVERTINIMAS 9-10.  
Mokinys visada pasiruošęs pamokai. Analizuoja per pratybas vykstančius organizme procesus, išmano apie sporto šakas, jų techniką ir taktiką. 
Sudaro mankštos pratimų kompleksą atskiroms raumenų grupėms, savarankiškai pasirenka netradicines fizinio aktyvumo formas. Sąmoningai 
renkasi fizinio aktyvumo formas, planuoja fizinio aktyvumo laiką, siekia fizinio pasirengimo pažangos.  

____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. ŽMOGAUS SAUGOS PAMOKOSE 
 

VERTINIMAS VERTINIMO VEIKLA 
1. Formuojamasis (Nuolatinis 

vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant 
išsiaiškinti mokinio pasiekimus ir 
padarytą pažangą, kad būtų galima 
numatyti tolesnio mokymosi galimybes.) 

 

Žmogaus saugos pažanga ir pasiekimai vertinami žodžiu: 
- vertinamas aktyvus dalyvavimas pamokos metu (puiku, gerai, pasistenk); 
- gebėjimas argumentuotai diskutuoti; 
- įsivertinimas, draugų vertinimas; 
- numatomos perspektyvos. 
 

2 . Diagnostinis 
(Nuolatinis vertinimas, kuris padeda 
numatyti mokymosi perspektyvą, 
pastiprinti pažangą, skatina mokinius 
mokytis, sudaro galimybes 
bendradarbiauti.) 
 
 

Raštu vertinama ,,įskaityta”, ,,neįskaityta”.  Mokinio darbo rezultatai nuolat stebimi ir įvertinami  įskaita/ 
neįskaita mažiausiai tris kartus per trimestrą. Trimestre išvedamas visų trimestro įverčių aritmetinis  
vidurkis.    
Įskaita mokinys įvertinamas, kai pagal nurodytus kriterijus surenka 70 proc. įvertinimo ir įsivertinimo kriterijų 
rezultatų  per apibrėžtą laikotarpį  už konkrečias veiklas. Jei mokinys nesurinko reikiamo įverčio procentų, 
 rašoma „neįskaityta“ ir skiriami papildomi atsiskaitymai.  
Vertinimo kriterijai: 
Įskaita vertinama surinkus 70-100 proc. už šiuos darbus: apklausa žodžiu, praktinių, kūrybinių užduočių 
atlikimas, grupinis darbas, projektinis darbas, diagnostinių užduočių atlikimas baigus temą. 

3. Kaupiamasis 
(informacija apie mokinio mokymosi 
pažangos ir pasiekimų kaupimą) 
 
 
 
 
 
 
 

Kiekvieną pamoką mokinys gali surinkti 10 balų už: 
       a) pamokai reikalingų priemonių pasiruošimą – 2 balai; 
       b)  aktyvų darbą pamokoje ( individualų ir darbą grupėse)  - 3 balai - l. gerai; 2 balai – gerai; 1 balas –
patenkinamai; 
       c) užduočių atlikimą sąsiuviniuose – 2 balai; 
       d)  elgesį ir pastangas pamokoje – 1 balas; 
       e) dalyvavimą veiklos vertinime ir įsivertinime – 2 balas. 
Mokinys kaupiamąjį įvertinimą „įskaityta“ gauna vieną kartą per trimestrą, jei surenka 70 proc. galimų  
surinkti taškų per trimestrą.  Kaupiamojo vertinimo taškai fiksuojami  mokytojo užrašuose, paskutinę trimestro 
pamoką fiksuojama el. dienyne. 

 
4. Apibendrinamasis 
(Vertinimas, naudojamas baigus  
programą, kursą, modulį.) 

Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami ,,įskaityta”, ,,neįskaityta”.  Metinė įskaita rašoma turint teigiamą 
trimestrų įvertinimų aritmetinį vidurkį. Turint nepatenkinamą metinį įvertinimą, skiriamas papildomas darbas. 

 
 



KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS  
DORINIO UGDYMO (ETIKOS) PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ 

 VERTINIMO TVARKA 
 
 

 
EILĖS 

NR. 

 
VERTINIMAS 

 

 
VERTINIMO VEIKLA 

1. Formuojamasis (nuolatinis vertinimas, 
kuriuo naudojamasi, siekiant kartu su 
mokiniu išsiaiškinti mokinio pasiekimus ir 
padarytą pažangą, kad būtų galima 
numatyti tolesnio mokymosi galimybes. 
 
 
 
 

Dorinio ugdymo pažanga ir pasiekimai vertinami žodžiu ir raštu: 
 Žodžiu vertinamas aktyvus dalyvavimas pamokos metu (puikiai, gerai, kiti pozityvūs 

žodžiai); 
 Raštu ( elektroniniame dienyne, sąsiuviniuose, darbo lapuose), įrašant pagyrimus, 

pastabas. 
Trimestro pradžioje individualizuotai aptariami kiekvieno mokinio pasiekimai. Mokiniai 
fiksuoja savo pažangą „Mokinio individualios pažangos fiksavimo lape“. Keliami personalizuoti 
tikslai kitam trimestrui, metams. 
 

 
2. 

 
Diagnostinis (nuolatinis vertinimas, kuris 
padeda numatyti mokymosi perspektyvą, 
pastiprinti pažangą, skatina mokinius 
mokytis, sudaro galimybes 
bendradarbiauti). 
 
 

 
 
Raštu vertinama „įskaityta“, „neįskaityta“.  

 Mokinio darbo rezultatai nuolat stebimi ir vertinami įskaita/neįskaita mažiausiai tris 
kartus per trimestrą (vertinimas fiksuojamas e-dienyne).  

 Trimestre išvedamas visų trimestro įverčių aritmetinis vidurkis. Įskaita mokinys 
vertinamas, kai pagal nurodytus kriterijus surenka 70% įvertinimo ir įsivertinimo 
kriterijų rezultatų per apibrėžtą laikotarpį už apibrėžtus darbus. 

 Jei mokinys nesurinko reikiamo įverčio procento, rašoma „neįsk.“ Ir skiriami papildomi 
atsiskaitymai. 

 Jei po pakartotinių atsiskaitymų nesurenka reikiamo rezultato, antrą kartą „neįsk.“ 
nerašoma.  

 
 
 
 

 
Vertinimo kriterijai 

 



   5-6 klasės 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 7-10 klasės 
 

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

1 

Teksto, meno kūrinio interpretacija 1 – 3 (patenkinamai – gerai – puikiai) 
Užduoties atlikimas (raštu, žodžiu, meninė 
išraiška) 

1 - 3 

Atsakymas į klausimą (raštu, žodžiu) 1 
Atsakymo papildymas 1 
Dalyvavimas diskusijoje (argumentuota 
nuomonė) 

1 

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

1 – 3 

Tvarkingi užrašai (sąsiuvinis) 1 – 10 (vertinama du kartus per 
trimestrą) 

 
 Trimestro įskaita rašoma už visas nurodytas periodo (trimestro) temas į rezultatų 

skaičiavimą įtraukiant ir mokinio įsivertinimo rezultatus.  
 Praleidus įskaitinį darbą, už jį atsiskaitoma per dvi savaites nuo sugrįžimo į mokyklą 

dienos. Neatsiskaičius per nurodytą laiką, paliekama galimybė atsiskaityti sutartu laiku. 
 Metinė įskaita rašoma turint teigiamą trimestrų įvertinimų aritmetinį vidurkį.  
 Turint neigiamą trimestro, skiriami papildomi darbai, kurie gali būti atsiskaitomi kito 

Eilės nr. Rodiklis Balų skaičius 
1. Lankomumas 1 
2. Pasiruošimas pamokai, tvarkingi užrašai 1 
3. Aktyvus ir kultūringas dalyvavimas pamokoje 2 
4. Atliktos užduotys, papildomos medžiagos rinkimas iki 10 
5. Dalyvavimas diskusijoje, atsakinėjimas į klausimus iki 5 
6. Dalyvavimas kitoje veikloje (renginyje, projekte, 

viktorinoje) 
iki 20 



trimestro bėgyje, fiksuojant atsiskaitymą e-dienyne su įrašu „Atsiskaitė už I-o trimestro 
temas“.  

 Turint neigiamą metinį vertinimą, skiriamas papildomas darbas, kuris atsiskaitomas iki 
rugpjūčio 25 d.  

3.  Kaupiamasis (informacija apie mokinio 
mokymosi pažangos ir pasiekimų kaupimą). 
 
 
 
 
 

Dorinio ugdymo (etikos) pažanga ir pasiekimai vertinami raštu: 
 Pamokos metu pagal nurodytus kriterijus mokinio darbai įvertinami, o juos susumavus ir 

išvedus aritmetinį vidurkį trimestro pabaigoje, rašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“.  
 Už darbą pamokoje mokinio įsivertinimai ir mokytojo įvertinimai papildomai fiksuojami 

mokinio įsivertinimo lentelėje. 
 

Vertinimo normos 

Eil. 
Nr. 

Mokinio veikla Balai 

1. Atliktos užduotys, 
papildomos medžiagos 
rinkimas 
  

10 - iniciatyvumas, suvokimas, bendradarbiavimas,   
suinteresuotumas, gebėjimas taikyti turimas žinias, 
pareigingumas, aktyvumas, medžiagos gausumas ir atranka, 
savarankiškumas, gebėjimas pristatyti atliktą darbą. 
5 - geras nusiteikimas, noras bendradarbiauti, didelis 
susidomėjimas dalyko žiniomis, sugeba surinkti medžiagą, 
nepilnai apdoroja, nepilnai išryškina esminius dalykus. 
2 - menkas susidomėjimas, bendradarbiavimas ir 
suinteresuotumas, atmestinas darbo pristatymas. 
1 - menkas supratimas,  bendradarbiavimo stoka, nesugeba 
atrinkti medžiagos  ir ją pateikti. 
0 - blogas nusiteikimas, bendradarbiavimas ir pareigingumas, 
neatliktas darbas. 

2. Dalyvavimas diskusijoje, 
atsakinėjimas į klausimus 

5 - iniciatyvus, nuolatinis aktyvus dalyvavimas diskusijoje, 
atsakinėjimas į klausimus išsamus, argumentuotas. 
3 - fragmentiškas dalyvavimas diskusijoje, neišsamus 
atsakinėjimas į klausimus. 
1 - atmestinas dalyvavimas diskusijoje, atsakinėjimas į 
klausimus. 
0 – nuolatinis nedalyvavimas diskusijoje, neatsakinėjimas į 



 
 

pateiktus klausimus. 
3. Pasiruošimas pamokai, 

tvarkingi užrašai 
1 – visada pasiruošęs pamokai, turi visas mokymosi priemones, 
sąsiuvinis tvarkingas. 
0 – dažnai pamokai nepasiruošęs, neturi priemonių, užrašai 
netvarkingi. 

4. Pamokų lankomumas 1 – nepraleidžia pamokų be priežasties. 
0 – dažnai praleidžia pamokas be priežasties. 

5. Aktyvus ir kultūringas 
dalyvavimas pamokoje 

2 - pamokos metu visada aktyvus, elgiasi kultūringai, 
mandagiai.  
0 – pamokos metu neaktyvus, triukšmauja, trukdo dirbti. 

6. Dalyvavimas kitoje 
veikloje (konkurse, 
renginyje, projekte, 
viktorinoje). 

20 - už dalyvavimą. 
  

4.  Apibendrinamasis (vertinimas, naudojamas 
baigus programą, kursą, modulį). 
 
 
 

 Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami „įskaityta“, „neįskaityta“.  
 Trimestro įvertinimas „įskaityta“ gali būti surinkus ne mažiau 70% kaupiamojo 

įsivertinimo ir vertinimo rezultatų aritmetinio vidurkio. Surinkus mažiau, mokytojas 
skiria papildomą darbą atsiskaitymui. Jie mokinys neatvyksta atsiskaityti arba atsisako 
atsiskaityti, rašoma „neįskaityta“. 

 Metinis įvertinimas vedamas remiantis visų trijų trimestrų aritmetiniu vidurkiu. 
 

 


