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KALESNINKŲ MYKOLO RUDZIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAGRINDINIO 

UGDYMO PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

  1. Pagrindinio ugdymo pasiekimų ir pažangos tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) 

parengtas, vadovaujantis Ugdymo programų aprašu, Pagrindinio ugdymo bendrosiomis 

programomis, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, kitais 

teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą ir mokyklos 

susitarimais. 

  2. Mokinių pasiekimams ir pažangai vertinti ir įsivertinti naudojami: pažymiai (10 balų 

vertinimo sistema), fiksuojamieji įrašai („atleista“ („atl“), „įskaityta“ („įsk“), „neįskaityta“ 

(„neįsk“), komentarai, kaupiamieji taškai, aplankas (e. portfelis, e. aplankas), į(si)vertinimas, 

aprašomasis vertinimas ir kt. 

  3. Mokyklos ugdymo procese derinamas formuojamasis, diagnostinis ir 

apibendrinamasis vertinimas. 

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

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

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

  5. Diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo išsiaiškinami mokinio pasiekimai ir tam 

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

sunkumams įveikti. 

  6. Apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas – formaliai patvirtinti mokinio ugdymosi 

rezultatai, baigus programą, kursą, modulį ar kitą mokymosi etapą.  
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II SKYRIUS 

MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

  7. Vertinimo tikslai:  

  7.1. padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei;  

  7.2. pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą. 

  8. Vertinimo uždaviniai:  

  8.1. padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įvertinti 

savo pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus;  

  8.2. padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir 

spragas, diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus;  

  8.3. suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko pažangą ir kartu su 

mokytojais ir mokiniais spręsti mokymosi ir pasiekimų gerinimo klausimus.  

 

III SKYRIUS 

MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

 

  9. Vertinimo nuostatos: 

  9.1. vertinimas grindžiamas mokinių amžiaus tarpsniais, psichologiniais ypatumais, 

individualiais mokinio poreikiais; 

  9.2. vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios, jų 

taikymas, supratimas, dalyko gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, asmeninė pažanga, bendrieji 

gebėjimai. 

  10. Vertinimo principai: 

  10.1. tikslingumas (vertinimo metodai atitinka mokymosi turinį); 

  10.2. atvirumas ir skaidrumas (su mokiniais tariamasi dėl (į)vertinimo formų, laiko, 

aiškūs vertinimo kriterijai); 

  10.3. objektyvumas (siekiama kuo didesnio vertinimo patikimumo, remiamasi mokinių 

pasiekimų aprašais); 

  10.4. informatyvumas (vertinimo informacija aiški, išsami, savalaikė, nurodoma, ką 

mokinys jau išmoko, kur spragos, kaip jas taisyti); 

  10.5. aiškumas (vertinimas grindžiamas aiškiais, mokiniams suprantamais kriterijais). 

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO PLANAVIMAS 

 

  11. Vertinimas planuojamas kartu su ugdymo procesu: 
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  11.1. mokytojas, planuodamas vertinimą, atsižvelgia į mokinių mokymosi patirtį ir 

gebėjimus, vadovaujasi bendrosiomis programomis; 

  11.2. vertinimas planuojamas metams ir nurodomas ilgalaikiuose teminiuose planuose; 

  11.3. formuojamąjį vertinimą mokytojas planuoja pamokos metmenyse;  

  11.4. vertinimas detalizuojamas pradedant nagrinėti skyrių, temą; 

  11.5. dalykų mokytojai, planuodami integruotas pamokas, integruotus projektus, 

suderina ir numato bendrus vertinimo būdus, užduotis, kriterijus. 

  12. Atsižvelgiant į mokinių mokymosi pasiekimus, vertinimo užduotys, atsiskaitymo 

laikas gali būti koreguojami.  

 

V SKYRIUS 

 MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS UGDYMO 

PROCESO METU 

 

  13. Mokytojas, pradėdamas naują skyrių (temą), su mokiniais aptaria tikslus, 

uždavinius, darbo metodus, vertinimo kriterijus, formas.  

  14. Mokinių žinios, gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, pažanga vertinama pagal bendrųjų 

programų reikalavimus, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo instrukcijas, metodinėje 

grupėje aptartus ir suderintus dalyko vertinimo metodus, formas ir kriterijus.  

  15. Vertinant mokinių pasiekimus orientuojamasi į pasiekimų lygius, apibrėžtus 

pagrindinio ugdymo bendrosiose programose. Vertinimo skalė: 

Pasiekimų lygis Trumpas apibūdinimas Įvertinimas 

aukštesnysis 
puikiai  10 (dešimt) 

Įskaityta 

labai gerai  9 (devyni) 

pagrindinis 

gerai  8 (aštuoni) 

pakankamai gerai  7 (septyni) 

vidutiniškai  6 (šeši) 

patenkinamas 
patenkinamai  5 (penki) 

pakankamai patenkinamai  4 (keturi) 

nepatenkinamas 

nepatenkinamai  3 (trys) 

Neįskaityta blogai  2 (du) 

labai blogai  1 (vienas) 

pasiekimai nėra įvertinti Neatestuota 

   

  16. Mokinių pasiekimai, įgyti mokantis menų, fizinio lavinimo, technologijų, 

pilietiškumo pagrindų, ekonomikos ir verslumo, pasirenkamųjų dalykų, vertinami pažymiais, 

taikant 10 balų vertinimo sistemą. 

  17. Etikos, katalikų tikybos, žmogaus saugos ir muzikos dalykų mokymosi pasiekimai 

vertinami įrašu „įskaityta” arba „neįskaityta”. 

  18. Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją 

ir mokyklos vadovo įsakymą.  
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  19. Pasiekimai įvertinami tokiu dažnumu per pusmetį:  

  19.1. jei dalykui mokyti skirta 1 pamoka per savaitę, įvertinama ne mažiau kaip 3 

pažymiais;  

  19.2. jei dalykui mokyti skirtos 2 pamokos per savaitę, įvertinama ne mažiau kaip 4 

pažymiais; 

  19.3. jei dalykui mokyti skirta 3–4 pamokos per savaitę, įvertinama ne mažiau kaip 5 

pažymiais; 

  19.4. jei dalykui mokyti skirta 5-6 pamokos per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 7 

pažymiais.  

  20. Kontrolinių darbų vertinimas:  

  20.1. kontrolinių darbų datą nustato mokytojas suderinęs su mokiniais ir kitais 

mokytojais. Dėl objektyvių priežasčių mokytojas turi teisę kontrolinio darbo laiką pakeisti, bet 

būtina suderinti su mokiniais;  

  20.2. mokytojas apie kontrolinį darbą mokinius informuoja ne vėliau kaip prieš savaitę; 

  20.3. kontroliniai darbai negali būti rašomi po ligos, atostogų, nerekomenduojami po 

šventinių dienų; 

  20.4. per dieną organizuojamas tik vienas kontrolinis darbas;  

  20.5. kontrolinio darbo užduotis mokinys atlieka savarankiškai, nesikalba tarpusavyje, 

netrukdo kitiems;  

  20.6. neatlikus kontrolinio darbo mokytojas numato laiką, per kurį mokinys turi 

atsiskaityti, ir suteikia reikiamą mokymosi pagalbą, iki mokiniui atsiskaitant. Jeigu mokinys 

ugdymo laikotarpiu per mokytojo numatytą laiką neatsiskaitė ir nepademonstravo pasiekimų, 

numatytų Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, jo pasiekimai prilyginami žemiausiam 10 

balų sistemos įvertinimui „labai blogai“; 

 20.7. neatliko mokyklos numatytu laiku kontrolinių darbų dėl svarbių, mokyklos 

vadovo pateisintų priežasčių (pavyzdžiui, ligos), ugdymo laikotarpio pabaigoje fiksuojamas įrašas 

„atleista“. Tokiais atvejais mokiniams, sugrįžusiems į ugdymo procesą,  turi būti suteikta reikiama 

mokymosi pagalba; 

  20.8. kontroliniai darbų įvertinimai mokiniams paskelbiami per 5 darbo dienas; 

  20.9. rekomenduojama kontrolinių darbų rezultatus  pristatyti ir aptarti su kiekvienu 

mokiniu individualiai ir numatyti būdus mokymosi spragoms šalinti. Mokinio pageidavimu 

mokytojas teikia konsultacijas; 

  20.10. įvertinimas už atsiskaitytą kontrolinį darbą rašomas į kontrolinio dienos datą. 

  21. Savarankiškų darbų, apklausų raštu/žodžiu organizavimas: 

  21.1. apie savarankišką darbą ar apklausą raštu/žodžiu nebūtina informuoti iš anksto; 
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  21.2. užduotys konkrečios, trumpos, aiškios. 

 

VI. SKYRIUS 

MOKINIO MOKYMOSI PASIEKIMŲ FIKSAVIMAS BAIGIANTIS UGDYMO 

LAIKOTARPIUI 

 

  22. Mokinio mokymosi pasiekimai ugdymo laikotarpio pabaigoje apibendrinami ir 

vertinimo rezultatas fiksuojamas įrašu ir (arba) balu, taikant 10 balų vertinimo sistemą: 

  22.1. patenkinamas įvertinimas – įrašai: „atleista“ („atl“), „įskaityta“ („įsk“), 4–10 balų 

įvertinimas; 

  22.2. nepatenkinamas įvertinimas – įrašai: „nepatenkinamas“, „neįskaityta“ („neįsk“), 

1–3 balų įvertinimas.“ 

 23. Mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programą, pusmečio dalyko 

įvertinimas (toliau – pusmečio dalyko įvertinimas) fiksuojamas iš visų atitinkamo laikotarpio 

pažymių, skaičiuojant aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisyklę. Mokiniams ir jų tėvams 

(globėjams, rūpintojams) paaiškinama. 

 24. Vienerių mokslo metų pasiekimų rezultatas, mokantis pagal dalyko programą (toliau 

– dalyko metinis įvertinimas), fiksuojamas iš I ir II pusmečių pažymių, skaičiuojant jų aritmetinį 

vidurkį ir taikant apvalinimo taisykles (pvz., jei I pusmečio pažymys – 7, II pusmečio – 6, tai 

dalyko metinis įvertinimas – 7). 

 25. Jei mokinys per visą ugdymo laikotarpį (pusmetį) neatliko visų vertinimo užduočių 

(pvz., kontrolinių darbų ir kt.) be pateisinamos priežasties, nepademonstravo pasiekimų, numatytų 

pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, mokinio dalyko pusmečio ugdymo laikotarpio 

pasiekimai prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“ (į dienyną rašomas 

1 (vienetas)); jei mokinys neatliko visų vertinimo užduočių dėl svarbių, mokyklos vadovo pateisintų 

priežasčių (pvz., ligos) – fiksuojamas įrašas „atleista“. 

 26. Dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas įrašu „įsk“, jei I ir II pusmečių įvertinimai 

yra „įsk“ ir „įsk“ arba „įsk“ ir „neįsk“ arba „neįsk“ ir „įsk“. Dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas 

įrašu „neįsk“, jei I ir II pusmečių įvertinimai yra „neįsk“. 

 27. Jei pasibaigus ugdymo procesui buvo skirtas papildomas darbas, papildomo darbo 

įvertinimas laikomas metiniu. 

  28. Jei mokinys, kuris besigydydamas namie, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio 

gydymo sveikatos priežiūros įstaigoje, stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, 

teikiančioje medicinos pagalbą, teisės aktų nustatyta tvarka bent vienu ugdymo laikotarpiu kai kurių 

dalykų nesimokė, dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas atsižvelgus į kitais (turimais) ugdymo 

laikotarpiais pasiektus mokymosi pasiekimus. 
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  29. Tuo atveju, kai mokinys mokydamasis praleidžia klasę ar (ir) mokosi pagal jam 

individualiajame ugdymo plane numatytus ugdymo laikotarpius, mokymosi pasiekimai gali būti 

apibendrinami ir vertinimo rezultatas mokiniui fiksuojamas kitu, nei visai klasei nustatytu, laiku. 

  30. Mokiniui, kuris bendrojo ugdymo programos dalį laikinai mokėsi kitos šalies 

mokykloje pagal tarptautinę bendrojo ugdymo programą (dalyvavo tarptautinio mokinių mobilumo 

(judumo), mainų programoje), mokymosi laikotarpio rezultatų pripažinimą, įskaitymą Lietuvoje 

numato ir vykdo mokykla. Jei mokinys kitos šalies mokykloje kai kurių dalykų nesimokė, 

sudaromos sąlygos mokytis ir atsiskaityti. 

  31. Jeigu mokiniui ankstesnėje mokykloje vadovaujantis ugdymo planu dalyko 

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. 

  32. Mokiniui, atvykusiam iš mokyklos, kurioje jo mokymosi pasiekimai buvo 

apibendrinami baigiantis trimestrui, pusmečių ir metiniai įvertinimai fiksuojami, gavus tos 

mokyklos pažymą apie mokymosi pasiekimus, kurioje nurodomi šiam mokiniui fiksuoti dalykų 

įvertinimai baigiantis pusmečiui.   

  33. Mokyklos mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir kitą informaciją tvarko 

dienynuose, kurių formas tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras. Mokyklos 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka dienynus gali sudaryti 

elektroninių dienynų duomenų pagrindu. 

 

VII SKYRIUS 

KĖLIMAS Į AUKŠTESNĘ KLASĘ. UGDYMO PROGRAMOS BAIGIMAS. 

UGDYMO PROGRAMOS KARTOJIMAS 

 

  34. Keliamosios (5–9) klasės mokinys, turintis visų ugdymo plano dalykų patenkinamus 

metinius įvertinimus, keliamas į aukštesnę klasę. 

  35. Mokinys paliekamas kartoti vienų mokslo metų atitinkamos klasės ugdymo 

programos (toliau – kartoti ugdymo programos), į aukštesnę klasę keliamas mokyklos, kurioje jis 

nuolat mokosi, vadovo įsakymu. Mokyklos vadovo įsakyme dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę 

įrašomas į aukštesnę klasę keliamų mokinių skaičius klasėje pagal dienyną, mokinių, kuriems 

skirtas papildomas darbas (nurodant dalykų pavadinimus), paliekamų kartoti ugdymo programą 

mokinių vardai ir pavardės.  

  36. Tuo atveju, kai mokykla turi įrodymų, kad keliamosios klasės mokinio mokymosi 

pasiekimai yra aukštesni, nei nustatyti aukštesniojo lygio mokymosi pasiekimai bendrosiose 

programose, mokinys iki 14 metų tėvų (globėjų) prašymu (mokinys nuo 14 iki 18 metų savo 

prašymu ir turint vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą) ir mokinį ugdančių mokytojų,  
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mokyklos vaiko gerovės komisijos pritarimu gali būti keliamas į aukštesnę klasę praleidžiant klasę 

ir baigti ugdymo programą sparčiau. 

  37. 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 (toliau – Mokytojai). 

  38. Mokytojai: 

  38.1. pasibaigus ugdymo procesui mokyklos vadovui siūlo: arba skirti mokiniui 

papildomą darbą, arba kelti į aukštesnę klasę, arba palikti kartoti ugdymo programos; 

  38.2. mokiniui skiriant papildomą darbą, susitaria dėl galimos pakartotinio svarstymo 

dėl kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo kartoti ugdymo programos datos, papildomo darbo 

atlikimo trukmės, konsultacijų formų ir būdų, jų laiko, mokinio atsiskaitymo datos, atsižvelgia į 

mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) siūlymą ir kt.; 

  38.3. pakartotinai svarsto mokinio mokymosi pasiekimus, jei mokinio papildomas 

darbas buvo įvertintas nepatenkinamu įvertinimu arba praėjo nustatytas laikas, kada mokinys turėjo 

atsiskaityti (atlikti papildomą darbą). Išklauso mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimą ir 

teikia siūlymą mokyklos vadovui. 

  39. 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). 

  40. Pagrindinio ugdymo baigiamosios klasės mokinys, turintis patenkinamus visų 

atitinkamos ugdymo programos dalykų, nurodytų ugdymo plane, mokinio individualiame ugdymo 

plane, metinius įvertinimus ir atlikęs socialinę pilietinę veiklą, į aukštesnę klasę nekeliamas, jis 

laikomas baigusiu atitinkamą ugdymo programą. 

  41. 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. 

  42. Jei mokinys kartoja visą mokslo metų ugdymo programą antrus metus, jo turimi tos 

klasės (mokslo metų) dalykų metiniai įvertinimai laikomi negaliojančiais. 
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VIII SKYRIUS 

PERĖJIMAS PRIE AUKŠTESNIO LYGMENS UGDYMO PROGRAMOS 

 

  43. Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, išskyrus besimokantį 

pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, turintis patenkinamus visų šios programos 

ugdymo plano dalykų metinius įvertinimus ir teisės aktų nustatyta tvarka 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.  

  44. Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis patenkinamus 

visų šios programos ugdymo plano dalykų metinius įvertinimus, bet teisės aktų nustatyta tvarka 

nedalyvavęs mokymosi pasiekimų patikrinime be pateisinamos priežasties, nepaliekamas kartoti 

ugdymo programos pagrindinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje. Jis laikomas baigusiu 

pagrindinio ugdymo programą, bet neįgijusiu pagrindinio išsilavinimo ir turinčiu teisę kitais ar dar 

kitais metais dalyvauti mokymosi pasiekimų patikrinime. 

  45. Pagrindinio ugdymo individualizuotos programos baigiamosios klasės mokinys, 

turintis visų šios programos ugdymo plano dalykų metinius įvertinimus, laikomas baigusiu 

pagrindinio ugdymo individualizuotą programą ir įgijusiu teisę mokytis tik pagal socialinių įgūdžių 

ugdymo programą arba profesinio mokymo programas (jų modulius), skirtas asmenims, 

neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo, ir pritaikytas jų specialiesiems ugdymosi poreikiams. 

 

IX SKYRIUS 

SUPAŽINDINIMAS SU MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMU IR 

ĮVERTINIMU 

 

  46.Supažindinimas su mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimu: 

  46.1. rugsėjo mėnesio pirmomis dienomis visi mokiniai supažindinami su mokinių 

pasiekimų ir pažangos tvarkos aprašu, pasirašytinai; 

  46.2. su mokinių pasiekimų ir pažangos tvarkos aprašu tėvai supažindinami pirmame 

visuotiniame tėvų susirinkime. 

  47. Supažindinimas su įvertinimu: 

  47.1. mokinių pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne. Neturintys galimybių 

naudotis internetu tėvai (globėjai, rūpintojai) gauna el. dienyno išrašus apie vaiko mokymąsi kartą 

per mėnesį; 

  47.2. atsiradus mokymosi problemoms, tėvai (globėjai, rūpintojai) apie mokymosi 

pasiekimus informuojami įvairiais būdais: skambinant, individualiai kalbantis, rašant laiškus; 
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  47.3. mokytojai, klasės auklėtojas, kiti su mokinio ugdymu susiję pedagogai 

individualių konsultacijų metu kartu su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) individualiai aptaria 

mokinių daromą pažangą, mokymosi pasiekimus ir numato būdus gerinti mokinio ugdymo(si) 

pasiekimus, prireikus koreguoja mokinio individualų ugdymo planą; 

  47.4. mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) pageidaujant, mokyklos nustatyta 

tvarka gali būti peržiūrėti gauti pasiekimų įvertinimai; 

  47.5. su direktoriaus įsakymu dėl mokiniui, papildomų darbų skyrimo ar palikimo 

kartoti programą klasės vadovas mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) supažindina per 5 darbo 

dienas. 

 

X SKYRIUS 

 PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO DALYVIAI IR JŲ VAIDMUO 

 

  48. Mokiniai:  

  48.1. kartu su mokytoju aptaria numatomus mokymosi pasiekimus, užduotis bei 

vertinimo kriterijus;  

  48.2. mokytojo padedami, mokosi vertinti ir įsivertinti savo pasiekimus bei pažangą. 

Atsižvelgdami į savo mokymosi sėkmę, planuoja tolesnį mokymąsi, kelia sau tikslus.  

  49. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai):  

  49.1. gauna aiškią, reguliariai pateikiamą informaciją apie vaiko mokymąsi, pažangą bei 

pasiekimus, mokymosi spragas ir reikiamą pagalbą;  

  49.2. jiems teikiama informacija apie vertinimo kriterijus, procedūras ir tvarką, paskirtį, 

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimų (NMPP) ir Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų 

(PUPP) paskirtį.  

  50. Mokytojai:  

  50.1. pagal pasirinktą būdą planuoja ir atlieka mokinių pažangos bei pasiekimų 

vertinimą ugdymo proceso metu;  

  50.2. apibendrina ir įvertina mokinio pasiekimus;  

  50.3. mokykloje nustatyta tvarka fiksuoja vertinimo informaciją;  

  50.4. informuoja mokinius, jų tėvus, kitus mokytojus, mokyklos vadovus apie mokinių 

mokymąsi, pasiekimus ir spragas;  

  50.5. remdamiesi vertinimo informacija, analizuoja ir koreguoja mokinių mokymą ir 

mokymąsi;  

  50.6. rūpinasi, kad mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, būtų laiku suteikiama 

reikiama pagalba;  

  50.7. derina tarp savęs mokinių pažangos bei pasiekimų vertinimo metodikas.  
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  51. Mokykla:  

  51.1. nustato bendrą mokinių pažangos bei pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo, 

fiksavimo bei panaudojimo tvarką;  

  51.2. užtikrina vertinimo metodikų dermę pereinant iš klasės į klasę, iš vienos ugdymo 

pakopos į kitą, atskirų dalykų. Koordinuoja kontrolinių užduočių apimtis ir dažnumą;  

  51.3. reguliariai organizuoja mokinių pasiekimų aptarimus su tėvais (ne mažiau kaip 3 

kartus per metus), teikia pagalbą mokymosi problemų turintiems mokiniams. 

  52. Kiekvieno pusmečio pabaigoje, mokytojai analizuoja pusmečių, metinių mokymosi 

pasiekimų rezultatus, Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimų (NMPP) ir Pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimų (PUPP) rezultatus. Priima sprendimus dėl mokymo metodų, mokymosi 

užduočių, šaltinių tinkamumo, išteklių panaudojimo veiksmingumo, ugdymo tikslų realumo.  

 

XI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 53. Mokyklos pagrindinio ugdymo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas esant 

reikalui gali būti koreguojamas ir tobulinamas atsižvelgiant į Pagrindinio ugdymo programos 

bendruosius ugdymo planus ir kitus teisės aktus. 

  54. Pridedama 5-10 klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo pamokose tvarkos: 

  54.1.  5-10 klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo matematikos pamokose 

tvarka (1 priedas); 

  54.2. 5-10 klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo lietuvių kalbos ir literatūros 

pamokose tvarka (2 priedas); 

  54.3. 5-10 klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo istorijos, geografijos, 

pilietinio ugdymo pamokose tvarka (3 priedas); 

   54.3. 5-10 klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo informacinių  technologijų 

pamokose tvarka (4 priedas); 

  54.4. 5-10 klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo fizikos, chemijos, 

biologijos, gamtos ir žmogaus  pamokose tvarka (5 priedas); 

  54.5. 5-10 klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo užsienio kalbų (anglų, rusų) 

pamokose tvarka (6 priedas); 

  54.6. 10 klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ekonomikos pamokose tvarka 

(7 priedas). 

__________________________ 
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Kalesninkų  Mykolo Rudzio pagrindinės mokyklos  

pagrindinio ugdymo pasiekimų  

       ir pažangos tvarkos aprašo 

        1 priedas 

 

 

 

  5-10 KLASIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO MATEMATIKOS 

PAMOKOSE TVARKA 

 

 1. Vertinimo tikslas - padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei, pateikti informaciją 

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

priimti pagrįstus sprendimus. 

 2. Vertinimo uždaviniai: 

 2.1. padėti mokiniui pažinti save ir kelti mokymosi tikslus; 

 2.2.  padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, parinkti ugdymo turinį ir 

metodus; 

 2.3. suteikti tėvams (globėjams) informaciją apie vaiko mokymąsi. 

 3. Vertinimo kriterijai: 

 3.1. pažymys „puikiai“ – 10. Mokinys gauna, jeigu: jo žinios įgūdžiai ir gebėjimai yra didesni 

negu reikalauja šios klasės dalykų programą ir standartai, geba savarankiškai ir kūrybingai vystyti 

savo gebėjimus, moka laisvai naudotis savo žiniomis sprendžiant šios klasės kurso teorines ir 

praktines problemas, siūlo nestandartinius problemų sprendimo būdus; 

 3.2. pažymys „labai gerai“ – 9. Mokinys gauna, jeigu: jo žinios ir gebėjimai atitinka visus šios 

klasės dalykų programų ir standartų reikalavimus, moka naudotis savo žiniomis sprendžiant įvairaus 

pobūdžio teorines ir praktines šios klasės dalyko programos problemas; 

 3.3. pažymys „gerai“ – 8-7. Mokinys gauna, jeigu: jo žinios, gebėjimai bei įgūdžiai ne 

visiškai atitinka visus šios klasės dalykų programų standartus ir reikalavimus, bet moka naudotis 

savo žiniomis sprendžiant įvairaus pobūdžio teorines ir praktines problemas šios klasės dalyko 

programas;  

 3.4. pažymys „patenkinamai“ – 6-5. Mokinys gauna, jeigu: jo žinios, gebėjimai ir įgūdžiai 

neviršija bazinių reikalavimų duotos klasės programos kurso. Mokinys geba spręsti paprastus, 

tipinius teorinius ir praktinius uždavinius; 

 3.5. pažymys „silpnai“ – 4. Mokinys gauna, jeigu: jo žinios, gebėjimai ir įgūdžiai atitinka 

minimaliausius reikalavimus duotos klasės programos kurso. Mokinys mokytojui padedant geba 

spręsti paprastus, tipinius teorinius ir praktinius uždavinius; 
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 3.6. pažymys „nepatenkinamai“ – 3-2. Mokinys gauna, jeigu jo žinios, gebėjimai ir įgūdžiai 

neatitinka bazinių duotos klasės programos kurso reikalavimų. Mokinys net mokytojui padedant 

nesugeba spręsti paprastų, tipinių teorinių ir praktinių uždavinių. 

 4. Vertinimo veikla: 

 4.1. formuojamasis-kaupiamasis vertinimas. Mokinys vertinimas pažymiu už: 

 4.1.1 uždavinių sprendimą lentoje, atsakinėjimą žodžiu, apklausą raštu; 

 4.1.2. dalyvavimą matematikų olimpiadoje, įvairiuose matematiniuose konkursuose, 

viktorinose ir pasiektus gerus rezultatus (mokytojo nuožiūra); 

 4.1.3. didesnės apimties namų darbų užduotis (t. y. 3-5 užduotys); 

 4.1.4. iš kaupiamojo vertinimo per pusmetį gauna ne daugiau kaip du pažymius; 

Kaupiamojo vertinimo kriterijai:  

Rodiklis  Taškų skaičius  

Darbas per pamoką:  

Aktyvus, noriai atlieka skirtas ir papildomas užduotis.  

Savarankiškai atlieka visas skirtas užduotis. 

Dirba su mokytojo ar draugo pagalba.  

Dirba tik raginamas mokytojo.  

Pasyviai dalyvauja pamokoje.  

Nedirba pamokoje.  

  

5 taškai  

4 taškai  

3 taškai  

2 taškai  

1 taškas  

0 taškų  

Namų darbai:  

Pastoviai, sąžiningai atlieka namų darbus (ne daugiau kaip 1 neatliktas 

namų darbas).  

Dažniausiai atlieka namų darbus (3/4 visų namų darbų).  

Nesistemingai atlieka namų darbus (bet atliko bent 1/2 visų namų 

darbų).  

Retai arba visiškai neatlieka namų darbų.   

  

5 taškai  

  

3 taškai 

1 taškas  

  

– 2 taškai  

Dalyvavimas konkursuose, olimpiadose:  

Dalyvavimas olimpiadoje.  

Dalyvavimas konkursuose: „Kengūra“, „Matmintinis“ ir kt.  

  

3 taškai  

2 taškai  

Matematinio rašto kultūra, gebėjimas matematiškai komunikuoti, 

daryti pagrįstas išvadas:  

Veiksmingai, nuosekliai, pilnai, sklandžiai, bet glaustai pateikia 

uždavinio sprendimą, kuriame nėra loginių klaidų. Tiksliai naudoja 

tinkamus simbolius bei terminus.  

Iš esmės teisingai pateikia uždavinio sprendimą, panaudoja tinkamus 

terminus bei simbolius. Trūksta tikslumo, nuoseklumo, rišlumo,  

  

  

3 taškai  

  

  

2 taškai  

  

glaustumo, kartojasi, „šokinėja“ mintys, nepagrindžiami esminiai 

momentai.  

Bando pateikti uždavinio sprendimą, panaudoti kai kuriuos terminus, 

simbolius, tačiau akivaizdu, kad supratimas ką reiškia naudojami 

simboliai bei terminai yra ribotas. Pateikiami atskiri nesusieti uždavinio 

sprendimo fragmentai.  

Nežino ar nepateikė jokio tinkamo matematinio uždavinio (užduoties) 

sprendimo.  

  

  

1 taškas  

  

  

  

0 taškų  
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Gebėjimas objektyviai save įsivertinti.  

Visada objektyviai save įsivertina pamokų ir atsiskaitomųjų darbų metu 

(±1 balas) ir geba įsivertinimą argumentuoti.  

Visada objektyviai save įsivertina pamokų ir atsiskaitomųjų darbų metu 

(±1 balas) ir bando įsivertinimą argumentuoti.  

Dažniausiai nepakankamai objektyviai įsivertina save pamokų ir 

atsiskaitomųjų darbų metu (±2 balai) ir bando įsivertinimą 

argumentuoti.  

Retai objektyviai save įsivertina ir negeba įsivertinimo argumentuoti.  

  

3 taškai  

  

2 taškai  

  

1 taškai  

  

  

0 taškų  

Pasiruošimas pamokai (knygos, sąsiuviniai, brėžimo įrankiai, 

skaičiuokliai ir t.t.).  

Dažniausiai pasiruošęs pamokai (bent 3/4 visų pamokų).  

Nesistemingai pasiruošia pamokai (bet pasiruošia nemažiau nei 1/2 

visų pamokų).  

Retai pasiruošęs pamokai.  

  

  

2 taškai 

1 taškas  

  

0 taškų  

  

Vertinimo lentelė  

  

Taškai   17 ir  

daugiau  

15 – 16   13 – 14  11 – 12   9 – 10   7 – 8  5 – 6  4 ir  

mažiau  

Pažymys  10  9  8  7  6  5  4  3  

  

 4.2. diagnostinis vertinimas. Mokinys vertinimas pažymiu už:  

 4.2.1. kontrolinį ir savarankišką darbą. (Rašomas baigus temą ar jo dalį, skyrių, kursą. 

Vertinama pažymiu, naudojant taškų sistemą: taškų skaičius priklauso nuo mokytojo. Mokinys, 

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

saugomi iki mokslo metų pabaigos); 

 4.2.2. klasės ir namų darbus; 

 4.2.3. testą. 

Procentai Balai 

5-10 2 

11-27 3 

28-40 4 

41-50 5 

51-64 6 

65-74 7 

75-84 8 

85-94 9 

95-100 10 

 

 4.3. apibendrinamasis vertinimas:  

 4.3.1. pusmečių įvertinimai, vedami iš gautų pažymių aritmetinio vidurkio apvalinant iki 

vienetų; 
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 4.3.2. metinio įvertinimas, vedamas iš gautų pusmečių pažymių aritmetinio vidurkio 

apvalinant iki vienetų. 

  5. Vertinimas nuotoliniu būdu vyksta vadovaujanti Mokyklos pagrindinio ugdymo 

pasiekimų ir pažangos tvarkos aprašu. 

5.1. Grįžtamasis ryšys pamokos metu gaunamas klausinėjant mokinius arba 

analizuojant atsiųstus mokinių darbus. 

6. Mokinių pasiekimų vertinimo fiksavimas vykdomas elektroniniame dienyne „Mano 

dienynas“. 

    ____________________________________ 
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       Kalesninkų  Mykolo Rudzio pagrindinės mokyklos  

mokinių pasiekimo ir pažangos  

       tvarkos aprašo 

       2 priedas 

 

 

 

  5-10 KLASIŲ MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO LIETUVIŲ 

KALBOS IR LITERATŪROS PAMOKOSE TVARKA 

 

 1. Vertinimo tikslas – padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei, pateikti informaciją 

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

pagrįstus sprendimus. 

 2. Vertinimo uždaviniai: 

 2.1. siekti, kad mokiniai dirbtų per pamokas tolygiai ir sistemingai; 

 2.2. padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įvertinti savo 

pasiekimų lygmenį; 

 2.3. diferencijuoti ir individualizuoti darbą; 

 2.4. suteikti tėvams (globėjams) informaciją apie vaiko mokymąsi; 

 2.5. planuoti ugdymo turinį ir procesą. 

 3. Vertinimo planavimas: 

 3.1. vertinimas planuojamas kartu su ugdymo procesu, remiantis Pagrindinio ugdymo 

bendrosiomis programomis  ir Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinės mokyklos mokinių pažangos 

ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu; 

 3.2. sudarant teminius planus numatomas preliminarus vertinamų darbų skaičius; 

 3.3. vertinimas planuojamas taip, kad būtų stebimas bei vertinamas visų kalbinės veiklos rūšių 

gebėjimų ugdymasis. 5-10 klasėse per pusmetį mokinys turi būti įvertintas: 

 3.3.1. už teksto suvokimo užduotį; 

 3.3.2. už kalbėjimą; 

 3.3.3. už teksto kūrimo užduotį; 

 3.3.4. už kalbos užduotis; 

 3.3.5. namų darbų užduotis. 

 3.4. ištaisius ir įvertinus darbus organizuojamos darbų analizės pamokos: 

 3.4.1. pri(si)menami vertinimo kriterijai; 

 3.4.2. aptariami pasiekti rezultatai ir būdingiausios klaidos, jų likvidavimo būdai; 

 3.4.3. mokinys susipažįsta su kokybine savo darbo analize; 

 3.4.4. analizuojami ir redaguojami darbai. 
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 3.5. planavimo proceso dalys: 

 Ką vertiname? Kaip vertiname? 

Prieš pamoką Numatomi rezultatų tikrinimo būdai, 

grįžtamojo ryšio dažnumas. 

Pasirenkame tinkamiausią būdą 

Per pamoką Atsižvelgiama į pamokos turinį ir 

išsikeltus uždavinius: gramatikos sąvokų, 

įgūdžių formavimas (žinių ir gebėjimų 

vertinimas), rašymo gebėjimų vertinimas, 

skaitymo gebėjimų vertinimas, kalbėjimo 

gebėjimų vertinimas. 

Formuojamasis vertinimas, kriterinis 

vertinimas, formalusis vertinimas, 

diagnostinis vertinimas, norminis 

vertinimas. 

Po pamokos Nustatome, ar pasiekti mokymo(si) 

rezultatai; kokie mokinių pasiekimai 

lyginant su standartais; ar tinkamai parinkti 

tikrinimo būdai, ar efektyvus buvo 

mokyma(si)s; formuluojamos kitų pamokų 

vertinimo gairės. 

Analizė apie mokinių ir savo veiklą 

(ieškoma atsakymo, kaip padidinti 

vertinimo efektyvumą). 

 

 4. Prieš temos ar skyriaus nagrinėjimą supažindinama su vertinimo kriterijais (kas ir kaip bus 

vertinama). Vertinimo kriterijai primenami prieš atsiskaitomąjį darbą. 

 5. Taikomas formalusis, neformalusis, formuojamasis, kaupiamasis, diagnostinis vertinimas. 

 6. Visi rašto darbai (testai, teksto suvokimo užduotys, rašiniai ir interpretacijos, diktantai, 

atpasakojimai, apklausa raštu) vertinami pagal tų užduočių vertinimo normas taškais, o po to pagal 

skalę keičiami pažymiu matematinės proporcijos principu: pažymys lygus mokinio surinktų taškų 

skaičiui padaugintam iš 10 ir padalintam iš maksimalaus užduočių taškų skaičiaus. 

Pastaba: atsiskaitomiesiems darbams skirtuose testuose nurodomas maksimalus užduočiai/ 

klausimui skirtų  taškų skaičius (mokinys atlikdamas testą žino maksimalų taškų skaičių). 

 7. Kalbėjimas pagal duotą temą vertinamas pagal iš anksto žinomus vertinimo kriterijus: 

 7.1. 5 – tose klasėse rekomenduojami, o 6 – 10 klasėse taikomi vertinimo kriterijai; 

 7. 2. kalbėjimo vertinimas 5-10 klasėse: 

Kriterijus Aprašymas Taškai 

Klausimo 

suvokimas, 

teiginių 

argumentavimas  

Puikiai suvokiama klausimo esmė, išsamiai atsakoma, 

argumentuojami visi teiginiai. Kalbama monologu be mokytojo 

pagalbos (4–5 min.).  

3 

Klausimo esmė suvokta, tačiau ne visi teiginiai susiję su klausimu 

arba ne visi argumentuojami. Kalbama 3–4 min.  
2 

Klausimo esmė pakankamai suvokta, tačiau dažnai kalbama apie 

pašalinius dalykus, tik kai kurie teiginiai susiję su klausimu ir iš 

dalies argumentuoti. Kalbama mokytojui padedant apie 3 min.  

1 

Klausimo esmė nesuvokta, kalbama visai apie kitus dalykus, 

nesugebama pagrįsti savo teiginių. Mokytojas priverstas nuolat 

klausinėti.  

0 

Kalbos 

struktūra.  

Kalbėjimo 

stilius  

Yra visos 3 struktūrinės dalys, išlaikytos jų proporcijos. Stilius 

atitinka kalbėjimo situaciją, kalbėjimas sklandus. Mintys dėstomos 

nuosekliai. Kalba žodinga.  

3 

Yra visos 3 struktūrinės dalys, bet neišlaikytos jų proporcijos arba 2 
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nėra kurios struktūrinės dalies. Stilius iš esmės atitinka kalbėjimo 

situaciją. Kalbėjimas sklandus. Mintys dėstomos pakankamai 

nuosekliai. Kalba gana žodinga.  

Kalba nestruktūruota. Stilius nelabai atitinka kalbėjimo situaciją. 

Kalbėjimas nesklandus, vartojama daug įterpinių. Mintys dėstomos 

nepakankamai nuosekliai. Žodynas ribotas.  

1 

Tekstas nestruktūruotas. Stilius neatitinka kalbėjimo situacijos, 

nerišlus, kalbama atskirų sakinių nuotrupomis. Mintys dėstomos 

nenuosekliai. Žodynas skurdus.  

0 

Kontaktas su 

adresatu  

Paisoma kalbėjimo situacijos ir adresato. Gestai ir mimika atitinka 

kalbėjimo tikslą, palaikomas kontaktas, jaučiama klausančiojo 

reakcija.  

2 

Gestai ir mimika ne visada atitinka kalbėjimo tikslą. Nepakankamai 

palaikomas kontaktas arba ne visada jaučiama klausančiojo reakcija.  
1 

Nesuvokiama kalbėjimo situacija ir adresatas, nepalaikomas 

kontaktas.  
0 

Kalbos 

taisyklingumas  

Nedaroma ryškių tarties, kirčiavimo, gramatikos ar žodyno klaidų, 

taisyklingai intonuojama.  
3 

Pasitaiko tarties, kirčiavimo, gramatikos ar žodyno klaidų, tačiau 

kalbama pakankamai taisyklingai, pasitaiko intonacijos trūkumų.  
2 

Daroma daug tarties, kirčiavimo, gramatikos ar žodyno klaidų, 

tačiau stengiamasi kalbėti taisyklingai.  
1 

Kalbama žargoniškai. Daroma labai daug tarties, kirčiavimo, 

gramatikos ar žodyno klaidų.  
0 

 Taškų suma 11 

 

Taškai Pažymys 

11 10 

10 9 

9 8 

8 7 

7 6 

6-5 5 

4 4 

3 3 

2-1 2 

 

 8. Kūrybinių (rašymo) darbų vertinimo kriterijai. 5 – 10 klasių rašytinio teksto vertinimo 

kriterijai: 

 8.1. temos atskleidimas; 

 8.2. kuriamo teksto struktūra; 

 8.3. argumentų svarumas; 

 8.4. teksto nuoseklumas; 

 8.5. kalbos taisyklingumas. 

 

 

 



18 

 

 9. Diktantų vertinimo kriterijai: 

Balai Rašybos klaidos Skyrybos klaidos Bendras klaidų skaičius 

10 0 0 0 

9 1 1 1 

8 2 2 2 

7 3 4 4 

6 4 5 5 

5 5 6 7 

4 6 7 9 

3 7-9 8 12 

2 ir 

mažiau 

10 ir daugiau 9 ir daugiau 13 ir daugiau 

 

 9.1. vertinant diktantą  taisoma, bet klaida nelaikoma: 

 9.1.1. klaidos iš neišeitų rašybos ir skyrybos taisyklių; 

 9.1.2. klaidos rašybos taisyklėmis nepatikrinamuose žodžiuose, jei su tų žodžių rašyba 

mokiniai nebuvo supažindinti; 

 9.1.3. akivaizdūs apsirikimai. Jei tokių apsirikimų diktante trys, jie laikomi viena klaida; 

 9.1.4. kitaip negu buvo diktuojama parašyti žodžiai, jeigu jie gali būti rašomi dvejopai; 

 9.1.5. vietoj vienų skyrybos ženklų padėti kiti, jeigu tokia skyryba neprieštarauja taisyklėms; 

 9.1.6. tokie parašymo atvejai, kai skyrybos ženklai gali būti dedami/ nededami rašančiojo 

nuožiūra. 

 9.2. laikoma viena klaida: 

 9.2.1. tas pats žodis, parašytas netaisyklingai kelis kartus; 

 9.2.2 jeigu žodį reikia skirti iš abiejų pusių, o mokinys skyrė iš vienos; 

 9.2.3. to paties įterpinio neišskyrimas. 

 10. Kaupiamasis vertinimas  

 Kaupiamojo vertinimo kriterijai:  

 10.1. aktyvus darbas pamokoje; 

 10.2. namų darbų (ne)atlikimas; 

 10.3. dalyvavimas diskusijoje; 

 10.4. darbas grupėje. 

 11. Referatai/ pasisakymai vertinami sumuojant taškus. Pastaba. Referatai skiriami tik 

nagrinėjant temą ,,Referatas ir jo rašymo metodika“ kalbos ugdymo pamokų metu. Referatų temos 

siejamos su literatūros pamokų metu nagrinėjamomis temomis arba derinamos su kitų dalykų 

mokytojais: 

Kriterijus Taškų skaičius Taškų vertimas į pažymį 

  Taškai Pažymys 

Vaizdumas 2 10 10 

Temos pristatymas 2 9 9 
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Kalbos taisyklingumas 2 8 8 

Kalbėjimo rišlumas 2 7 7 

Temos išsamumas 2 6 6 

  5 5 

  4 4 

  3 3 

  2-1 2 

 

 12. Projektiniai darbai (individualūs ir grupiniai): 

Kriterijus Taškų skaičius Taškų vertimas į pažymį 

  Taškai Pažymys 

Temos atskleidimas 3 13 10 

Darbo pristatymas 3 12 9 

Darbo estetiškumas 2 11-10 8 

Atsakymai į pateiktus klausimus 2 9 7 

Kalbos taisyklingumas 3 8 6 

  7-6 5 

  5 4 

  4 3 

  3-2 2 

  1 1 

 

 13. Rašinio/ straipsnio/ atsiliepimo (recenzijos)/ laiško turinio vertinimas: 

 

Aspektai Aprašai Taškai 

 

Rašymo tikslas. 

Pavadinimas, 

adresatas (jei 

reikalauja 

užduotis). 

Pagrindinė mintis, 

samprotavimas 

(aiškinimas, 

argumentavimas)/ 

samprotavimas su 

pasakojimo ir/ar 

aprašymo 

elementais. 

 

 

 

Pavadinimas tinkamas, suvoktas rašymo tikslas. Pagrindinė mintis 

aiški, kryptingai, nuosekliai plėtojama. Visi argumentai tinkami ir 

svarūs, remiamasi įvestimi, asmenine, kultūrine patirtimi. 

6 

2–3 

trūkumai. 

Remiamasi įvestimi, asmenine, kultūrine patirtimi. 
5 

4–5 

trūkumai. 

Remiamasi įvestimi, asmenine arba kultūrine 

patirtimi. 
4 

6–7 

trūkumai. 

Remiamasi įvestimi, asmenine arba kultūrine 

patirtimi. 

3 

 

8–9 

trūkumai. 

Remiamasi arba tik įvestimi, arba tik asmenine, 

arba tik kultūrine patirtimi. 
2 

10–12 

trūkumai. 

Remiamasi arba tik įvestimi, arba tik asmenine, 

arba tik kultūrine patirtimi. 1 

Daugiau kaip 12 trūkumų. 

Rašinys sukurtas remiantis kitu grožiniu tekstu (ne pateikta 

įvestimi). 
0 

Bendra taškų suma  6×2=12 

 

 14. Teksto struktūros ir kalbinės raiškos vertinimas (visų žanrų tekstams): 

Aspektas Aprašai Taškai 

 

Teksto 

struktūra ir 

vientisumas 

Struktūra tinkama ir proporcinga. 

Įžanga kryptinga, išvados pagrįstos. 

Darbas vientisas. 

Ne daugiau kaip 1 struktūros ir 1 vientisumo trūkumas (iš viso 2 skirtingi 

trūkumai). 

5 
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Struktūra tinkama, bet neproporcinga. 

Įžanga susijusi su tema, bet nekryptinga. 

Išvados pagrįstos. 

Vienas kitas vientisumo trūkumas. 

4 

Struktūra tinkama, bet neproporcinga. 

Yra įžanga ir išvados, bet jos turi trūkumų. 

Keletas vientisumo trūkumų. 

3 

Bandoma paisyti struktūros reikalavimų. 

Įžanga tik formali, išvados nepagrįstos. 

Darbas nepakankamai planingas. 

Keliolika vientisumo trūkumų. 

2 

Bandoma paisyti struktūros reikalavimų. 

Įžangos ir/ar išvadų nėra. 

Darbas neplaningas. 

Daug vientisumo trūkumų. 

1 

Nepaisoma struktūros ir vientisumo reikalavimų. 0 

 

Kalbinė raiška 

Rašoma aiškiai, sklandžiai, tiksliai, vienas kitas neesminis raiškos 

trūkumas. 

Žodynas turtingas. 

Sakinių sandara įvairi. 

Raiška atitinka rašinio situaciją ir žanrą. 

5 

Rašoma aiškiai, sklandžiai, tiksliai. Pasitaiko tikslumo trūkumų. 

Žodynas pakankamai turtingas. 

Sakinių sandara įvairi. 

Raiška atitinka rašinio situaciją ir žanrą. 

4 

Rašoma pakankamai aiškiai, bet ne visada sklandžiai, pasitaiko tikslumo 

trūkumų. 

Žodynas nepakankamai turtingas. 

Sakinių sandara mažai įvairuoja. 

Raiška iš esmės atitinka rašinio situaciją ir žanrą. 

3 

Rašoma nepakankamai aiškiai. 

Žodynas ribotas. 

Sakinių sandara neįvairi. 

Raiška ne visada atitinka rašinio situaciją ir žanrą. 

2 

Rašoma neaiškiai, sunku suprasti turinį. 

Žodynas skurdus. 

Sakinių sandara neįvairi. 

Raiška neatitinka rašinio situacijos ir žanro. 

1 

Nepasiekta minimalių reikalavimų. 0 

                                                                                           Iš viso  10 

 

  

 

 15. Kalbos normų laikymasis (visų žanrų tekstams): 

Klaidų skaičius Taškai 

0–2 12 

3–4 11 

5–6 10 

7–8 9 

9–10 8 

11–12 7 
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13–14 6 

15–16 5 

17–18 4 

19–20 3 

21–22 2 

23–24 1 

25 ir daugiau 0 

 

 16. Pastabos: 

 16.1. gramatikos ir žodyno klaidomis laikytini atvejai, nurodyti 5–10 

klasių vadovėliuose, ,,dabartinės lietuvių kalbos žodyne,, ir ,,didžiųjų kalbos 

klaidų sąraše“; 

 16.2. gramatikos, žodyno, rašybos, skyrybos ir stiliaus klaidos 

nedubliuojamos ir laikomos atskiromis klaidomis, išskyrus atvejus, kai ta pati 

rašybos klaida pasikartoja bendrašakniuose žodžiuose kelis kartus, pvz., 

gryžti, sugryžta, tokios klaidos laikomos viena klaida; 

 16.3. viena skyrybos klaida laikoma tik to paties įterpinio neskyrimas ir 

ta pati citatos skyrybos klaida. kiti skyrybos atvejai nedubliuojami; 

 16.4. sintaksinės konstrukcijos neišskyrimas arba skyrimas iš vienos 

pusės laikomas viena klaida; 

 16.5. gramatikos, žodyno, rašybos, skyrybos ir stiliaus klaidos 

skaičiuojamos tik 250 žodžių apimties teksto dalyje. turinys ir teksto 

struktūra vertinami iki galo; 

 16.6. jeigu mokinys parašė mažiau nei 250 žodžių, proporcingai mažinama taškų: už 

kiekvienus 20 mažiau parašytų žodžių atimama po 1 tašką iš bendros taškų sumos; 

 16.7. taškai atimami tik iki 0 taškų; 

 16.8. viename sakinyje žymima ne daugiau kaip viena stiliaus klaida; 

 16.9. už kiekvieną fakto klaidą atimama po 1 tašką iš turinio taškų sumos. ta pati fakto klaida 

laikoma 1klaida. 

  

17. Sutartiniai rašinių taisymo ženklai: 
 

Sutartiniai 

ženklai 

Reikšmė 

Įž+ Įžanga tinkama. 

ĮŽ- Įžanga netinkama. 

Pab+ Pabaiga tinkama. 

Pab- Pabaiga netinkama. 

T+ Teiginys aiškus. Tinkamai plėtoja pagrindinę mintį. 

T- Teiginys neaiškus, nukrypsta nuo pagrindinės minties. 

bendra lentelė 

taškai pažymys 

34-32 10 

31-28 9 

27-25 8 

24-21 7 

20-18 6 

17-15 5 

14-11 4 

10-8 3 

7-4 2 

3-0 1 
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Argk Kultūrinės patirties argumentas. 

Args. Socialinės patirties argumentas. 

Arg+ Argumentas tinkamas ir svarus / išsamiai pagrindžiama. 

Arg+- Argumentas  tinkamas, bet nesvarus/ neišplėtotas. 

Arg-      Argumentas niekinis (netinkamas, nesvarus). 

F Stambi fakto klaida, naikinanti argumentą /daranti jį nesvarų. 

f Smulki fakto klaida, nekeičianti argumento esmės. 

int Interpretavimo klaida. 

 Teksto vientisumo pažeidimas (minties šuolis, nepagristas pastraipos 

skyrimas / neskyrimas). 

K Nereikalingas kartojimas. 

st     Stiliaus trūkumas arba logikos klaida. 

gr Gramatikos klaidos. 

ž Leksikos klaidos. 

 Rašybos klaidos. 

v Skyrybos klaidos. 

ak Akies klaida – akivaizdus apsirikimas, riktas. 

 

Kaupiamieji pažymiai rašomi už: a) už namų darbus ( už tris namų darbus rašomas bendras į 

dienyną) b) mokiniai gauna kaupiamuosius pažymius (nuo o iki 10) už atsakinėjimą žodžiu arba 

raštu pamokos metu. Apie tai, kad turės atsakinėti mokiniai informuojami ne vėliau kaip vieną 

pamoką iki atsakinėjimo, tačiau mokytojas pasilieka teisę pavieniais atvejais kviesti bet kurį mokinį 

atsakinėti pažymiui ir atskirai neįspėjęs. Bet kurią mokslo metų savaitę mokytojas iš anksto apie tai 

įspėjęs mokinius dalį pamokos laiko visai klasei gali skirti užduotis kaupiamajam pažymiui. Į 

dienyną įrašomas pažymys, gautas bendrą tokių kaupiamųjų pažymių sumą padalijus iš kaupiamųjų 

pažymių skaičiaus. Dvejetas rašomas mokiniui atsisakius atlikti bet kokią mokytojo nurodytą 

užduotį arba sąmoningai darant ne tai, kas užduota. Pažymiai mokiniams rašomi vadovaujantis 

mokinių darbo ir vertinimo tvarką apibrėžiančiomis nuostatomis, kurios yra suformuluotos šiuo 

metu galiojančiose bendrojo ugdymo programose bei vertinimo tvarkos apraše. Mokiniai su 

vertinimo tvarka supažindinami mokslo metų pradžioje, įvadinėse lietuvių kalbos ir literatūros 

pamokose. 

  ________________________________________ 
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Kalesninkų  Mykolo Rudzio pagrindinės  

 mokyklos pagrindinio ugdymo pasiekimų  

        ir pažangos tvarkos aprašo 

        3 priedas 

 

 

 

5-10 KLASIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO ISTORIJOS, 

GEOGRAFIJOS, PILIETINIO UGDYMO PAMOKOSE TVARKA 

 

 1. Vertinimo tikslas – padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei, pateikti informaciją 

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

pagrįstus sprendimus. 

 2. Vertinimo uždaviniai: 

 2.1. siekti, kad mokiniai dirbtų per pamokas tolygiai ir sistemingai; 

 2.2. padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įvertinti savo 

pasiekimų lygmenį; 

 2.3. diferencijuoti ir individualizuoti darbą; 

 2.4. suteikti tėvams (globėjams) informaciją apie vaiko mokymąsi; 

 2.5. planuoti ugdymo turinį ir procesą. 

 3. Vertinimo planavimas: 

 3.1. vertinimas planuojamas kartu su ugdymo procesu, remiantis Pagrindinio ugdymo 

bendrosiomis programomis  ir Kalesninkų Mykolo  Rudzio pagrindinės mokyklos pagrindinio 

ugdymo pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu; 

 3.2. sudarant teminius planus numatomas preliminarus vertinamų darbų skaičius: 

 

 

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. 
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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. 

Kiekvieną kartą sudaroma ir skelbiama taškų ir pažymių atitiktis. 

Maksimalus taškų skaičius keičiasi priklausomai nuo užduočių 

sudėtingumo.  

Mokinys, nerašęs kontrolinio darbo, turi už jį atsiskaityti, 

suderintu su mokytoju laiku. Kontroliniai darbai saugomi iki 

mokslo metų pabaigos. 

•Apklausa raštu(10 taškų –10 balų):Tai rašomieji darbai, kurių 

trukmė 10-25 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;  

3. Kaupiamasis 

(informacija apie mokinio 

mokymosi pažangos ir 

pasiekimų kaupimą) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildomas pažymys yra rašomas jei mokinys surenka galimus 10 

taškų. 

Eil. 

Nr. 

 

Rodiklis 
Maksimalus 

taškų 

skaičius 

Mokinio 

surinktų 

taškų 

skaičius 

1.  Aktyvus dalyvavimas 

pamokoje 

1    

2.  Lankomumas 1    

3.  Namų darbų atlikimas 6    

4.  Pagalba klasės draugams 1    

5.  Priemonių turėjimas ir 

tvarka sąsiuviniuose 

1    

Iš viso: 10  

Pažymys rašomas susumavus 10-ies pamokų taškus. Per 

trimestrą mokinys gauna 1-3 pažymius (įvertinimų skaičius 

priklauso nuo dalyko pamokų skaičiaus). 

 

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 miesto, šalies projektuose, olimpiadose, 

konkursuose. 

 

 4. Patenkinamas lygis. Įvertinimas 4-5. Mokymosi tikslus iškelia padedamas mokytojo. 

Mokinio žinios paviršutiniškos, fragmentiškos, nesugeba tiksliai vartoti sąvokų. Mokytojo 
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padedamas atsako, formuluoja pagrindinę mintį, problemą. Išsako savo nuomonę. Atlikdamas 

užduotis daro daug dalykinių klaidų. Vykdo mokytojo nurodymus. 

 5. Pagrindinis lygis. Įvertinimas 6-8. Geba iškelti mokymosi tikslus. Su mokytoju aptaria kaip 

jų sieks. Supranta nagrinėjamus reiškinius, jų priežastis, tinkamai vartoja sąvokas, vertina, 

argumentuoja. Moka surasti ir atrinkti informaciją, daryti išvadas. Aktyvus pamokose. Daro 

vertinimo, suvokimo, dalykines klaidas. 

 6. Aukštesnysis lygis. Įvertinimas 9 -10. Iškelia mokymosi tikslus, žino kaip jų siekti. Dalyko 

žinios gilios, išsamios. Savarankiškai suranda reikalingą informaciją, išskiria esmę, įvertina. 

______________________________ 
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Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinės mokyklos 

         pagrindinio ugdymo pasiekimų ir pažangos 

         tvarkos aprašo 

         4 priedas 

 

  5–10 KLASIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO INFORMACINIŲ 

TECHNOLOGIJŲ PAMOKOSE TVARKA 

 

1. Vertinimo tikslas – padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei, pateikti 

informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą; nustatyti mokytojo, mokyklos 

darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. 

2. Vertinimo uždaviniai: 

2.1. padėti mokiniui pažinti save ir kelti mokymosi tikslus; 

2.2. padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, parinkti ugdymo turinį ir 

metodus; 

2.3. suteikti tėvams (globėjams) informaciją apie vaiko mokymąsi. 

3. Vertinimo planavimas: 

3.1. vertinimas planuojamas kartu su ugdymo procesu, remiantis Pagrindinio ugdymo 

bendrosiomis programomis ir Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinės mokyklos pagrindinio 

ugdymo pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu; 

4. Vertinimo kriterijai: 

4.1. Neformalusis vertinimas. Mokiniai kiekvienos pamokos metu vertinami 

pagyrimais, paskatinimais, nepritarimais. Toks vertinimas nukreiptas į mokinio vidines savybes ir 

ugdo kiekvieno mokinio savigarbą. Neformaliu vertinimu ugdomas kritinis savęs vertinimas, 

tinkamų darbo metodų nustatymas, gerinamas klasės psichologinis klimatas. 

4.2. Formalusis vertinimas. Formalus vertinimas grindžiamas išsilavinimo standartais ir 

vertinamas dešimties balų sistema. Jis apima mokinių bendrųjų žinių, gebėjimų ir įgūdžių lygius: 

supratimą, atpažinimą, pritaikymą, kūrybiškumą. 

4.2.1. Formalaus vertinimo kriterijai: žinios, gebėjimai, savo patirties susiejimas su 

dalyko medžiaga; tiriamoji veikla, jos pateikimas; papildomos medžiagos panaudojimas, pastangos, 

aktyvumas. 

4.2.2. Mokinių žinių tikrinimo metodai: kontrolinis darbas, testas, savarankiškas darbas, 

projektiniai darbai.  

4.2.3. Papildomu pažymiu gali būti vertinama:  

- dalyvavimas konkursuose, olimpiadose;  

- kūrybiniai projektai, įgyvendinti asmenine mokinių iniciatyva. 

5. 5–10 klasių mokinių informacinių technologijų dalyko pasiekimai vertinami 

pažymiu, atsižvelgiant į mokinių pasiekimų lygį: 
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Pasiekimų lygis Pažymys 

Aukštesnysis 9–10 

Pagrindinis 6–8 

Patenkinamas 4–5 

Nepatenkinamas 1–3 

  

6. Teorinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių vertinimas:  

 

Balai  
Įvertinimas 

žodžiu  

Atsakymų 

apimtis  

 Kriterijus  

10  Puikiai  
100–95 %  Žinios visiškai atitinka mokymo programą ir standartus, 

juos viršija  

9  Labai gerai  94–85 %  Žinios visiškai atitinka mokymo programą  

8  Gerai  84–75 %  Stiprus darbas ir žinios, bet yra nedidelių klaidų  

7  Pakankamai  74–65 %  Aukščiau vidutinių standartų, bet yra klaidų  

6  Patenkinamai  64–55 %  Gana geras darbas ir žinios, bet yra nemažų trūkumų  

5  Silpnai  54–45 %  Darbas ir žinios atitinka minimalius reikalavimus  

4  Labai silpnai  44–34 %  Atitinka daugumą minimalių reikalavimų  

3  Nepatenkinamai  

33–25 %  Žinios ir darbas netenkina minimalių reikalavimų. 

Reikia padirbėti papildomai. Už temą (skyrių) 

NEATSISKAITYTA  

2  Blogai  24–14 %  Už temą (skyrių) NEATSISKAITYTA  

1  Labai blogai  13–0 %  Už temą (skyrių) NEATSISKAITYTA  

 

7. Praktinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių vertinimas 

10  Puikiai  Mokinys praktinę užduotį atlieka visiškai, be priekaištų ir savarankiškai  

9  Labai gerai  
Mokinys atlieka praktinę užduotį su nedideliais trūkumais (nedidelėmis 

konsultacijomis)  

8  Gerai  Stiprus darbas ir gebėjimas, bet yra klaidų, kurias po konsultacijos ištaiso  

7  Pakankamai  Aukščiau vidutinių standartų, bet yra klaidų, dirba su konsultacijomis  

6  Patenkinamai  Gana geras darbas ir gebėjimai, bet yra nemažų trūkumų  

5  Silpnai  Darbas ir gebėjimai atitinka minimalius reikalavimus  

4  Labai silpnai  Atitinka daugumą minimalių reikalavimų  

3  Nepatenkinamai  
Įgūdžiai netenkina minimalių reikalavimų. Reikia padirbėti papildomai. Už 

praktikos darbą NEATSISKAITYTA  

2  Blogai  Už praktikos darbą NEATSISKAITYTA  

1  Labai blogai  Už praktikos darbą NEATSISKAITYTA  

 

8. Vertinimas nuotoliniu būdu vyksta vadovaujanti Mokyklos pagrindinio ugdymo 

pasiekimų ir pažangos tvarkos aprašu. 

8.1. Grįžtamasis ryšys pamokos metu gaunamas klausinėjant mokinius arba 

analizuojant atsiųstus mokinių darbus. 
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9. Mokinių pasiekimų vertinimo fiksavimas vykdomas elektroniniame dienyne „Mano 

dienynas“. 

__________________________ 
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Kalesninkų  Mykolo Rudzio pagrindinės  

 mokyklos pagrindinio ugdymo pasiekimų  

        ir pažangos tvarkos aprašo 

        5 priedas 

 

 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO GAMTOS 

MOKSLŲ(BIOLOGIJOS, CHEMIJOS, FIZIKOS, GAMTOS IR ŽMOGAUS) PAMOKOSE 

TVARKA 

 

VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: 

 

  Vertinimo tikslai:  

• Padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei. 

• Pateikti informaciją apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus. 

• Įvertinti mokytojo ir mokyklos darbo sėkmę, priimti tinkamus sprendimus. 

Vertinimo uždaviniai: 

• Padėti mokiniui įsivertinti mokymosi pažangą ir pasiekimus. 

• Padėti mokytojui diferencijuoti ir individualizuoti darbą. 

• Suteikti mokiniams jų poreikius atitinkančią pagalbą. 

• Suteikti tėvams informaciją apie vaiko mokymosi pažangą ir pasiekimus. 

• Stiprinti mokyklos bendruomenės (mokiniai -mokytojai - tėvai) ryšius. 

 

Pažymiu vertinami: 

1. Kontroliniai darbai raštu. Darbu tikrinamos žinios ir jų taikymas, gebėjimai bei įgūdžiai, 

įgyti besimokant tam tikrą temą. Teigiamas įvertinimas rašomas gavus ne mažiau kaip ketvertą. 

2. Savarankiški darbai. Vertinama, kiek mokinys įgijo žinių per 1-3 pamokas, gebėjimas 

jas pritaikyti. Tikrinamos esminės sąvokos, dėsniai, taisyklės ir apibrėžimai, gebėjimas juos taikyti. 

3. Atsakinėjimas žodžiu. Vertinamas: gebėjimas suformuluoti atsakymą į pateiktą 

klausimą, tinkamas sąvokų vartojimas, gebėjimas argumentuotai išsakyti savo nuomonę ir 

sklandžiai reikšti mintis. 

4. Trumpalaikiai projektiniai, tiriamieji ir praktiniai darbai: 

4.1. trumpalaikių projektinių, mokytojo paskirtų darbų vertinimo kriterijai: aktyvumas 

rengiant projektą, darbą, renkant informaciją, ieškant problemų sprendimų, darbo nuoseklumas ir 

išbaigtumas, darbo apipavidalinimas, IKT naudojimas, pristatymas ir gynimas.  

5.Didesnės apimties namų darbai. 

6.Užduotys atliktos pratybų sąsiuviniuose. 

7. Už surinktus kaupiamuosius balus. Kaupiamojo vertinimo kriterijus nustato mokytojas. 

8. Papildomu pažymiu vertinama už: 

8.1. Kūrybinį darbą (gamtos mokslų renginių organizavimą, stendų ruošimą, mokymo 

priemonių gamybą ir pan.) 

8.2. Pasiruošimą ir dalyvavimą miesto, respublikiniuose konkursuose, olimpiadose 

Papildomai skatinami už užimtą prizinę vietą. 

 

VERTINIMAS NUOTOLINIU BŪDU 

 

Mokinių pasiekimų vertinimo fiksavimas vykdomas elektroniniame dienyne „Mano dienynas“. 

Diagnostinis vertinimas - atsiskaitomųjų darbų pažymiai įrašomi į dienyną; 

Formuojamasis vertinimas - galioja ta pati sistema, kokia numatyta gamtos mokslų pasiekimų 

vertinimo tvarkos apraše. 
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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.  

 

 

 Moksleivio biologijos, chemijos, fizikos pasiekimų ir pažangos vertinimas 

___ kl. mok. ____________   ______________  kaupiamasis balas 

Laikotarpis: ___________________________ 

 

Eil. Nr. 

 

Rodiklis 
Maksimalus 

taškų skaičius 

Mokinio 

surinktų taškų 

skaičius 

6.  Aktyvus dalyvavimas pamokoje 4     

7.  Apklausa raštu (1-3 pamokų) 1    

8.  Namų darbų atlikimas 2    

9.  Pagalba klasės draugams 1    

10.  Priemonių turėjimas ir tvarka sąsiuviniuose 2    

Iš viso: 10  

  

    _________________________________ 
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Kalesninkų  Mykolo Rudzio pagrindinės mokyklos  

pagrindinio ugdymo pasiekimų 

ir pažangos tvarkos aprašo 

6 priedas 

 

 

5-10 KLASIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO UŽSIENIO KALBŲ 

(ANGLŲ, RUSŲ) PAMOKOSE TVARKA 

 

  1. Vertinimo tikslas – padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei, pateikti 

informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą; nustatyti mokytojo darbo 

sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. 

  2. Vertinimo uždaviniai: 

  2.1. siekti, kad mokiniai dirbtų per pamokas tolygiai ir sistemingai; 

  2.2. padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įvertinti 

savo pasiekimų lygmenį; 

  2.3. diferencijuoti ir individualizuoti darbą; 

  2.4. suteikti tėvams (globėjams) informaciją apie vaiko mokymąsi; 

  2.5. planuoti ugdymo turinį ir procesą. 

  3. Užsienio kalbų (anglų, rusų) vertinimai pamokos metu: 

 

VERTINIMAS 

 

VERTINIMO VEIKLA 

1. Formuojamasis ugdomasis 

Formuojamasis ugdomasis vertinimas 

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; 

Pažymiu nevertinama  

Mokiniai vertinami žodiniu paskatinimu (puiku, 

labai gerai, dar pasistenk ir t. t.) už dalyvavimą 

pamokoje, klasės ir namų darbų užduočių atlikimą, 

klausinėjimą (žvalgomieji klausimai, suvokimo-

išmokimo patikrinimo klausimai), komentarų 

rašymą, mokinių įsivertinimą ir vienas kito 

vertinimą, refleksiją, kokybišką, greitą grįžtamąjį 

ryšį. 

2. Diagnostinis 

 (Nuolatinis vertinimas, kuris padeda 

numatyti mokymosi perspektyvą, pastiprinti 

pažangą, skatina mokinius mokytis, sudaro 

galimybes bendradarbiauti.) 

diagnostinis vertinimas pagal iš anksto 

aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus  

paprastai atliekamas tam tikro ugdymo(si) 

etapo (temos, kurso) pradžioje ir pabaigoje, 

siekiant diagnozuoti esamą padėtį: nustatyti 

mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, 

numatyti tolesnio mokymosi galimybes: 

 

Pažymiu vertinama  

• atsiskaitymo forma raštu: kalbos vartojimo 

testas, klausymo testas, skaitymo testas: (už vieną 

teisingą atsakymą skiriamas atitinkamas taškų 

skaičius, taškai konvertuojami į pažymį.); rašymo 

testas: turinys, struktūra, leksinis gramatinis 

taisyklingumas,  

• atsiskaitymo forma žodžiu: monologas ( 

turinys-4, struktūra-2, kalbos taisyklingumas-4): 

4+2+4=10, dialogas (turinys-4, pokalbio 

organizavimas-2, kalbos taisyklingumas-4): 

4+2+4=10 , skaitymas, vertimas. 

• apklausa raštu: tikslas – sužinoti, kaip mokinys 

geba pritaikyti įgytas žinias individualiai 

atlikdamas praktines užduotis.  Mokinys naudojasi 

mokytojo nurodytomis mokymo 
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priemonėmis/mokinio užrašais, žodynėliais, 

gramatikos lentelėmis ir t. t. 

• kontrolinis darbas: kontrolinis darbas rašomas 

baigus temą ar skyrių. 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. Apibendrinamasis sumuojamasis 

( Informacija apie mokinio mokymosi 

pažangos ir pasiekimų kaupimą). 

Užduotis, kai sumuojami pažymiai 

 • Namų darbai vertinami, iš trijų (dviejų – rusų 

kalba) pažymių vedamas vienas bendras balas. 

4. Kaupiamasis Tarpinis vertinimas tarp atsiskaitomųjų darbų. 

Kita pažymiu vertinama veikla Už dalyvavimą mokyklos ir miesto renginiuose 

(metodinės savaitės, literatūrinės popietės, 

dalyvavimas projektuose). 

 

   4. Anglų kalbos namų darbai vertinami, iš trijų pažymių vedamas vienas bendras 

balas. 

   5. Rusų kalbos namų darbų vertinimas: iš dviejų pažymių vedamas vienas bendras 

balas. 

___ kl. mok. _____________________ rusų (anglų ) kalbos kaupiamasis balas 

Tema: ___________________________ 

 

Eil. Nr. 

 

Rodiklis 
Maksimalus 

taškų skaičius 

Mokinio 

surinktų taškų 

skaičius 

1.  Aktyvus dalyvavimas pamokoje 3    

2.  Lankomumas 2    

3.  Namų darbų atlikimas 3    

4.  Pagalba klasės draugams 1    

5.  Priemonių turėjimas ir tvarka sąsiuviniuose 1    

Iš viso: 10  

 

 



33 

 

    6. Vertinimo lygiai:  

    6.1. 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. 

 

    6.2. 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. 

 

    6.3. 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. 

 

Vertinimas nuotoliniu būdu. 

Mokinių pasiekimų vertinimo fiksavimas vykdomas elektroniniame dienyne ,, Mano dienynas‘‘. 

Diagnostinis vertinimas : atsiskaitomųjų darbų pažymiai įrašomi į dienyną. Formuojamasis 

vertinimas : galioja ta pati sistema,  kokia numatyta užsienio kalbų( anglų, rusų) pasiekimų 

vertinimo tvarkos  apraše. 

____________________________ 
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Kalesninkų  Mykolo Rudzio pagrindinės 

mokyklos pagrindinio ugdymo pasiekimų  

        ir pažangos tvarkos aprašo 

         7 priedas 

 

 

 

 10 KLASIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO EKONOMIKOS 

PAMOKOSE TVARKA 

 

1. Vertinimo tikslas - Padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei, pateikti 

informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą; nustatyti mokytojo, mokyklos 

darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. 

2. Vertinimo uždaviniai: 

2.1. padėti mokiniui pažinti save ir kelti mokymosi tikslus; 

2.2. padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, parinkti ugdymo turinį ir 

metodus; 

2.3. suteikti tėvams (globėjams) informaciją apie vaiko mokymąsi. 

3. Vertinimo kriterijai: 

3.1. pažymys „puikiai“ – 10. Mokinys gauna, jeigu: jo žinios įgūdžiai ir gebėjimai yra 

didesni negu reikalauja šios klasės dalykų programą ir standartai, geba savarankiškai ir kūrybingai 

vystyti savo gebėjimus, moka laisvai naudotis savo žiniomis sprendžiant šios klasės kurso teorines 

ir praktines problemas, siūlo nestandartinius problemų sprendimo būdus; 

3.2 .pažymys „labai gerai“ – 9. Mokinys gauna, jeigu: jo žinios ir gebėjimai atitinka 

visus šios klasės dalykų programų ir standartų reikalavimus, moka naudotis savo žiniomis 

sprendžiant įvairaus pobūdžio teorines ir praktines šios klasės dalyko programos problemas;  

3.3. pažymys „gerai“ – 8-7. Mokinys gauna, jeigu: jo žinios, gebėjimai bei įgūdžiai ne 

visiškai atitinka visus šios klasės dalykų programų standartus ir reikalavimus, bet moka naudotis 

savo žiniomis sprendžiant įvairaus pobūdžio teorines ir praktines problemas šios klasės dalyko 

programas; 

3.4. pažymys „patenkinamai“ – 6-5. Mokinys gauna, jeigu: jo žinios, gebėjimai ir 

įgūdžiai neviršija bazinių reikalavimų duotos klasės programos kurso. Mokinys geba spręsti 

paprastus, tipinius teorinius ir praktinius uždavinius; 

3.5. pažymys „silpnai“ – 4. Mokinys gauna, jeigu: jo žinios, gebėjimai ir įgūdžiai 

atitinka minimaliausius reikalavimus duotos klasės programos kurso. Mokinys mokytojui padedant 

geba spręsti paprastus, tipinius teorinius ir praktinius uždavinius; 
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3.6. pažymys „nepatenkinamai“ – 3-2. Mokinys gauna, jeigu: jo žinios, gebėjimai ir 

įgūdžiai neatitinka bazinių duotos klasės programos kurso reikalavimų. Mokinys net mokytojui 

padedant nesugeba spręsti paprastų, tipinių teorinių ir praktinių uždavinių. 

4. Vertinimo veikla: 

4.1.formuojamasis-kaupiamasis vertinimas. Mokinys vertinimas pažymiu už: 

4.1.1. uždavinių sprendimą lentoje, atsakinėjimą žodžiu, apklausą raštu; 

4.1.2. didesnės apimties namų darbų užduotis (t.y. 3-5 užduotys); 

4.1.3. aktyvus darbas pamokoje (informacijos paieška, nuomonės išsakymas, pagalba 

klasės draugui) vertinama vienu balu. Surinkus 10 balų, vertinimas įrašomas į dienyną; 

4.2. diagnostinis vertinimas. Mokinys vertinimas pažymiu už:  

4.2.1. kontrolinį ir savarankišką darbą. (Rašomas baigus temą ar jo dalį, skyrių, kursą. 

Vertinama pažymiu, naudojant taškų sistemą: taškų skaičius priklauso nuo mokytojo. Mokinys, 

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

saugomi iki mokslo metų pabaigos ); 

4.2.2. klasės ir namų darbus; 

4.2.3. testą. 

Procentai Balai 

5-10 2 

11-27 3 

28-40 4 

41-50 5 

51-64 6 

65-74 7 

75-84 8 

85-94 9 

95-100 10 

 

4.3. apibendrinamasis vertinimas: 

4.3.1. pusmečių įvertinimai,  vedami iš gautų pažymių aritmetinio vidurkio apvalinant 

iki vienetų; 

4.3.2. metinio įvertinimas, vedamas iš gautų pusmečių pažymių aritmetinio vidurkio 

apvalinant iki vienetų. 

5. Vertinimas nuotoliniu būdu vyksta vadovaujanti Mokyklos pagrindinio ugdymo 

pasiekimų ir pažangos tvarkos aprašu. 

5.1. Grįžtamasis ryšys pamokos metu gaunamas klausinėjant mokinius arba analizuojant 

atsiųstus mokinių darbus. 

      __________________________ 


