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PATVIRTINTA 

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos 

direktoriaus 2020 m. gruodžio 8 d.                

įsakymu Nr. V-331 

  

 

UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS  GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas  (toliau - Aprašas) 

reglamentuoja mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimą, įsivertinimą, kontrolinių darbų 

krūvį ir tvarką, tėvų (globėjų, rūpintojų) apie mokinių mokymosi sėkmingumą ir pažangą 

informavimą,  yra parengtas vadovaujantis 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2019 m. balandžio 15 d. Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–

2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 

patvirtinimo“, Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl 

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“ , Pradinio ir pagrindinio 

ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo 

bendrųjų programų patvirtinimo, Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 „Dėl 

Vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio 

ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2016 

m. sausio 25 d. Nr. V-46 „Dėl Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrųjų programų 

patvirtinimo“, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos 

patvirtinimo“, Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo 

programas. Bendrieji sveikatos ir saugos reikalavimai“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 

2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr.V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017, 

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija)  „Dėl 

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo“, gimnazijos 

administracijos, mokytojų, mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) susitarimais. 

2. Apraše aptariami vertinimo tikslai, principai ir nuostatos, vertinimas ugdymo procese bei baigus 

programą ar jos dalį, vertinimo dalyviai ir jų vaidmuo. 

3. Apraše vartojamos sąvokos: 

3.1. 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. 

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

padarytą pažangą. 

3.3. 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. 
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3.4. Įsivertinimas – paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos stebėjimas, vertinimas 

ir apmąstymas, nusimatant tolimesnius mokymosi žingsnius.           

3.5. Vertinimo informacija – įvairiais būdais iš įvairių šaltinių surinkta informacija apie mokinio 

mokymosi patirtį, jo pasiekimus ir daromą pažangą (žinias ir supratimą, gebėjimus, nuostatas). 

3.6. Individualios pažangos  vertinimas – vertinimo principas, pagal kurį lyginant dabartinius 

mokinio pasiekimus su ankstesniaisiais stebima ir vertinama daroma pažanga. 

3.7. Vertinimo kriterijai – mokytojas pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosiose  

programose pateiktus apibendrintus kokybinius mokinių žinių, supratimo ir gebėjimų vertinimo 

aprašus numato mokinių pasiekimų vertinimo lygius (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis). 

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

kaupimas taškais, kreditais ir kt., kurie konvertuojami į pažymį. 

3.9. Suminis pažymys – tai pažymys, kurį sudaro mokinio mokymosi pasiekimų ir pažangos  

įvertinimai iš pamokų ciklo, etapo. 

3.10. Signalinis pusmečio įvertinimas – kartą per pusmetį iš esamų pažymių vedamas aritmetinis 

vidurkis, leidžiantis mokiniui įsivertinti, mokytojui, administracijai vertinti esamą situaciją; 

3.11. Vertinimo aplankas – tai iš anksto suplanuotas ir tam tikru būdu sudarytas mokinio 

pasiekimus iliustruojančių darbų rinkinys, padedantis susidaryti vaizdą, ką mokinys moka ir geba, 

kaip tobulėja; 

3.12. Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, gebėjimus, 

įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 30 

minučių;  

3.13. Atsiskaitymas žodžiu – tai monologo, dialogo, diskusijos, debatų vertinimas, skirtas patikrinti, 

kaip mokinys geba tiek individualiai, tiek poroje taisyklingai, argumentuotai, įtikinamai reikšti 

mintis, apibendrinti savo ir kitų kalbą. 

3.14. Savarankiškas darbas – tai atsiskaitymas raštu (žodžių diktantas, testas, pastraipos kūrimas ir 

kt.), žodžiu, laboratorinis darbas, darbas grupėse, organizuotas iš vienos-dviejų pamokų medžiagos. 

4. Mokyklos ugdymo procese derinamas formuojamasis, diagnostinis ir apibendrinamasis 

vertinimas: 

4.1. Diagnostiniu vertinimu nustatomi mokinio pasiekimai ir pažanga, kad būtų galima tikslingai 

planuoti tolesnį mokymąsi, suteikti mokymosi pagalbą sunkumams įveikti. Mokinio pasiekimų 

diagnostinis vertinimas mokykloje atliekamas reguliariai, pagal mokymo(si) logiką, aiškius 

vertinimo kriterijus, mokyklos susitarimus.  

4.2. Formuojamojo vertinimo paskirtis – padėti mokiniui mokytis, teikti ir gauti grįžtamąjį ryšį, 

stebėti daromą pažangą, suteikti pagalbą laiku, siekiant pagerinti mokinio pasiekimus.  

4.3. Mokinių pasiekimai baigiantis ugdymo laikotarpiui apibendrinami atsižvelgiant į bendrosiose 

programose pateiktus mokinių pasiekimų lygių požymių aprašymus ir įvertinami 10 balų sistemos 

pažymiais ar įrašu „įskaityta“, „neįskaityta“ arba „atleista“. Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu 

mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir mokyklos direktoriaus įsakymą; 

4.4. Dalykų vertinimo aprašai (priedai Nr.8-26). 

 

II. VERTINIMO TIKSLAI 

5. Vertinimo tikslai:  
5.1. Nustatyti mokinių pasiekimų lygį bei pažangą, išsiaiškinti kiekvieno mokinio stiprybes, 

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

tolesnio mokymosi žingsnių, mokiniui būtinos pagalbos. 

5.2. Palaikyti mokymąsi ir teikti savalaikį atsaką (grįžtamąjį ryšį) mokiniams ir mokytojams, 

gerinant mokymo(-si) proceso kokybę. 

5.3. Apibendrinti, susumuoti atskiro mokymosi laikotarpio (baigiant pusmetį, mokslo metus) ar 

mokymosi pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą rezultatus 
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 5.4. Vertinti ugdymo kokybę, identifikuoti problemas ir inicijuoti reikalingus sprendimus. 

 

III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 
6. Mokinių gebėjimai, žinios, supratimas vertinami formalaus ir neformalaus vertinimo būdais. 

Vertinimas grindžiamas amžiaus tarpsnių, psichologiniais ypatumais, individualiais mokinio 

poreikiais. Pažymiu arba įrašu „įskaityta” ar „neįskaityta” ir „atleista“ vertinami mokinių 

pasiekimai, baigus dalyko programos temą, skyrių, kitą užbaigtą programos dalį. 

7. Vertinama individuali mokinio pažanga – mokinio dabartiniai pasiekimai lyginami su 

ankstesniais.  Vengiama lyginti mokinių pasiekimus tarpusavyje. 

 8. Vertinimas, skirtas padėti mokytis, jis yra  pozityvus, konstruktyvus, atviras, skaidrus, 

objektyvus, veiksmingas ir informatyvus.         

 

IV. VERTINIMAS UGDYMO PROCESE IR BAIGUS PROGRAMĄ 
9. Mokinių, kurie mokosi pagal Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, pasiekimai ir pažanga 

vertinami pagal Bendrosiose programose aprašytus pasiekimus. Mokinių žinios ir supratimas, žinių 

taikymo ir aukštesnieji mąstymo gebėjimai  įvertinami pažymiais (pagal 10 balų vertinimo 

sistemą),taikant ir kaupiamojo vertinimo ar suminio pažymio principą, arba įrašu „įskaityta“ ar 

„neįskaityta“:  Mokytojas, taikantis kaupiamąjį vertinimą, turi numatyti įvertinimų konvertavimo į 

pažymius pagal dešimtbalę sistemą būdą ir laiką. 

9.1. Mokinių privalomųjų, pasirenkamųjų dalykų  pažanga ir pasiekimai bei projektinė veikla 

vertinama  pažymiais, taikant  ir kaupiamojo vertinimo arba suminio pažymio principą. 

9.2. Žmogaus saugos, drinio ugdymo mokymosi pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“ arba 

„neįskaityta“.        

9.3. Dalykų moduliai III-IV klasėse vertinami „įskaityta“. 

9.4. Dalykų moduliai  I-II klasėse  vertinami pažymiais, kurie įskaitomi į atitinkamo dalyko 

programos pasiekimų įvertinimą. 

9.5. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai fizinio ugdymo 

pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“. 

10.  Mokiniai gali nelankyti dailės, muzikos, fizinio ugdymo pamokų. Jei mokiniai mokosi 

neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose pagal atitinkamas 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas ar kitas neformaliojo švietimo programas (yra 

jas baigęs), tėvų (globėjų) prašymu ir direktoriaus įsakymu gali būti atleidžiami nuo privalomų 

atitinkamų dalykų pamokų. Sprendimas priimamas dalyko, nuo kurio pamokų mokinys 

atleidžiamas, mokytojui susipažinus su neformaliojo vaikų švietimo programomis. Suderinus su 

mokinio tėvais, jei dalyko pamoka pirma arba paskutinė, mokinys neateina arba išeina anksčiau. Jei 

pamoka tvarkaraščio viduryje, mokinys privalo būti pamokoje, pasirinkdamas sau įdomią ir 

priimtiną veiklą: namų darbų ruoša, stalo žaidimai, spaudos skaitymas ar pan. Šių mokinių 

atsiskaitymo formas numato Mokytojų taryba. 

11. Mokinių mokymosi pasiekimai ir pažanga vertinama sistemingai. Kiekvienoje pamokoje 

taikomas formuojamasis vertinimas. Vertinamos ne tik dalykinės žinios, bet ir bendrosios 

kompetencijos. Mokinių žinias rekomenduojama vertinti tokiu dažnumu per pusmetį: 

        - jei per pusmetį dalykui skirta 1 savaitinė pamoka, mokinio žinios vertinamos ne mažiau kaip 

        3 pažymiais; 

        - jei 2 savaitinės pamokos, ne mažiau kaip 4 pažymiais; 

        - jei 3 savaitinės pamokos, ne mažiau kaip 5 pažymiais; 

        - jei 4 savaitinės pamokos, ne mažiau kaip 6 pažymiais; 

        - jei 5 savaitinės pamokos, ne mažiau kaip 7 pažymiais. 

12. Suminį ar kaupiamąjį pažymį rekomenduojama rašyti už šias veiklas: 
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12.1. darbą pamokoje (savarankišką darbą raštu ar žodžiu, darbą grupėje, individualias mokinio 

pastangas, aktyvumą ir kt.); 

12.2. namų darbus; 

12.3. projektinį darbą; 

12.4. dalyvavimą gimnazijos, miesto renginiuose, akcijose, atstovavimą gimnazijai rajone, 

respublikoje ir kt.; 

12.5. savarankišką mokinio veiklą, dalyvaujant neformaliojo švietimo programose ir kt. 

13. Per pusmetį parašyti ne mažiau kaip 1 suminį ar kaupiamąjį pažymį. 

14. Mokymosi pasiekimai fiksuojami įrašu arba balu, taikant 10 balų vertinimo sistemą: 

patenkinami įvertinimai yra 4 - 10 balų, „atleista“ („atl.“), „įskaityta“ („įsk.“). Nepatenkinami 

įvertinimai yra 1 - 3 balai, „neįskaityta“ (neįsk.).  

 14.1. Dešimtbalė pagrindinio ir vidurinio ugdymo vertinimo skalė 

  

Pasiekimų lygis Balai Trumpas apibūdinimas 

aukštesnysis 10 (dešimt) puikiai 

9 (devyni) labai gerai 

pagrindinis 8 (aštuoni) gerai 

7 (septyni) pakankamai gerai 

6 (šeši) vidutiniškai 

patenkinamas 5 (penki) patenkinamai 

4 (keturi) pakankamai patenkinamai 

nepatenkinamas 3 (trys) nepatenkinamai 

2 (du) blogai 

1 (vienas) labai blogai 

 

15. Mokytojai, rašydami pažymį už darbą, kurio užduotys vertinamos taškais, vadovaujasi šia 

lentele: 

   

PASIEKIMŲ LYGIS 

 

TEISINGŲ ATSAKYMŲ APIMTIS 

PROCENTAIS 

 

PAŽYMYS 

AUKŠTESNYSIS 
86-100 10 

9 

PAGRINDINIS 
36-85 

 

8 

7 

6 

PATENKINAMAS 
16-35 5 

4 

NEPATENKINAMAS 1-15 
3 

2 

  

         

 16.  Bendrosios kompetencijos (asmeninė, mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinė-

pilietinė, iniciatyvumo ir kūrybiškumo) vertinamos ir įsivertinamos mokinių ir mokytojo sąveikoje; 

 mokiniai,  konsultuojami  klasės auklėtojo, du kartus  per mokslo metus (mokslo metų pradžioje ir 

mokslo metų pabaigoje)  pildo bendrųjų kompetencijų įsivertinimo anketą (1 priedas). Duomenys 

kaupiami  individualiuose vertinimo aplankuose. 
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17. Integruojamų Ugdymo karjerai, Etninės kultūros, Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai, Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos, Medijų ir informacinio raštingumo (MIR), 

Finansinio ir mokesčių raštingumo programų mokinių žinių ir įgytų kompetencijų   vertinimo 

tvarka: 

17.1. Ugdymo karjerai programos mokinių pažangą ir pasiekimus vertina klasės vadovas ir (arba) 

dalyko (lietuvių kalbos, užsienio kalbos, matematikos, gamtos ir žmogaus, istorijos, dorinio 

ugdymo, technologijų, geografijos, informacinių technologijų, muzikos, fizinio ugdymo) 

mokytojas. Vesdamas užsiėmimą, numatytą ugdymo karjerai veiklos plane, klasės auklėtojas arba 

mokytojas pildo mokinių įgytų karjeros kompetencijų vertinimo lapą (žr. 2 priedas), kurį užpildęs 

pristato ugdymo karjerai koordinatorei. 

17.2. Etninė kultūra integruojama į mokomuosius dalykus: istoriją, lietuvių kalbą, pilietiškumo 

ugdymą, gamtą ir žmogų, geografiją, ekonomiką ir verslumą, fiziką, dailę, muziką, technologijas ir 

dorinį ugdymą, popamokinę bei klasės auklėtojo veiklą ir neformalųjį švietimą. Mokinių pasiekimai 

vertinami pažymiu iš to dalyko, į kurį etninė kultūra integruojama. 

 17.3. Klasės auklėtojas  fiksuoja, ar mokinys buvo aktyvus klasės valandėlių ir popamokinės 

veiklos metu, rinkdamas mokinių parašus į paruoštus lapus (3 priedas).  

17.4. Integravęs Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai  programą, Nacionalinio 

saugumo ir krašto gynybos programą, Medijų  ir informacinio raštingumo programą, Finansinio ir 

mokesčių raštingumo programą, klasės vadovas arba mokytojas pildo  mokinių įgytų gebėjimų, 

žinių ir supratimo vertinimo formą (žr. 2,4,5,6,7 priedas) ir po užsiėmimo  užpildytą perduoda 

programos koordinatoriams. 

18. Siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos vartojimo žodžiu ir raštu pasiekimus, skaitymo, kalbos 

vartojimo kompetencijas, mokiniai skatinami savarankiškai, rišliai ir taisyklingai reikšti mintis 

žodžiu ir raštu per visų dalykų pamokas: 

 18.1.  visų dalykų mokytojai užtikrina kalbėjimo, skaitymo, rašymo gebėjimų, ugdymą: 

18.2. neįskaitomai parašytas tekstas ar  atsakymai  nevertinami arba rašoma 0 taškų; 

18.3. vertindamas mokinio darbą, mokytojas atkreipia dėmesį į jo gebėjimą nuosekliai, aiškiai, 

rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ar raštu, o taisytinus dalykus komentuoja  žodžiu arba 

pabraukia; 

18.4. mokytojas bendru susitarimu su mokiniais prie surinkto taškų skaičiaus už dalyko žinias skiria 

papildomų taškų už taisyklingą kalbos vartojimą. 

19. Vertinimo planavimas: 
19.1. vertinimą mokytojas planuoja kartu su ugdymo procesu, sieja jį su mokymo(si) tikslais ir 

uždaviniais, atsižvelgdamas į mokinių pasiekimus ir išgales, remiasi Bendrųjų programų 

reikalavimais; 

19.2. individualią vertinimo tvarką, pritaikytą konkrečiai klasei, grupei ar mokiniui, kuria ir fiksuoja 

ilgalaikio plano įžanginėje dalyje juos mokantis mokytojas; 

19.3. planuodamas naują etapą, ciklą, su mokiniais aptaria tikslus, uždavinius, darbo metodus, 

vertinimo kriterijus bei formas, informuoja, kurios veiklos bus vertinamos, kaip jos bus vertinamos, 

už kiek veiklų rašomas suminis pažymys ar kaupiamieji taškai. 

20. Su vertinimo tvarka kiekvienas mokytojas pasirašytinai supažindina mokinius prasidėjus 

ugdymo procesui. 

21. Mokytojas savo kabinete skelbia informaciją apie taikomą mokomojo dalyko individualią 

vertinimo tvarką. 

22.Vertinimas mokant: 
22.1. ugdymo procese turi vyrauti mokytis padedantis formuojamasis vertinimas, kuris nesiejamas 

su pažymiu, padeda mokytis, padrąsina, nukreipia tam tikrai veiklai,  rodo, ką konkrečiai mokiniai 

geba, yra pasiekę ir ko dar turi pasiekti ar tobulinti, mokiniai mokomi vertinti kitus ir patys 

įsivertinti; 
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22.2. prieš pradedant  naują skyrių, temą ir kt. mokytojas su mokiniais išsiaiškina mokymosi 

uždavinius ir vertinimo kriterijus; 

22.3. pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir naujai 

atvykusiems mokiniams skiriamas vieno mėnesio trukmės adaptacinis laikotarpis, kurio metu 

mokinių mokymosi pasiekimai  nevertinami; 

22.4. mokinių mokymosi motyvacijai skatinti mokytojai užrašuose naudoja  kaupiamąjį ir suminį 

vertinimą. 

23. Vertinant sukauptos informacijos rinkimas ir fiksavimas: 
23.1. kompetencijos, ypač nuostatų dėmuo, vertinamos ir įsivertinamos mokinių ir mokytojo 

sąveikoje, dialoguose, diskusijose, renkant ir kaupiant kokybinius kompetencijų įrodymus (mokinių 

darbus, įvertinimus, įsivertinimus, komentarus, refleksijas): 

23.1.1. dalykų mokytojai individualia tvarka kaupia klasės, grupės ar mokinio vertinimo 

informaciją, kuri mokytojui padeda stebėti ugdymo veiksmingumą, padeda sukaupti  apie  mokinių 

mokymąsi duomenis, kuriuos  būtų galima aptarti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), 

klasės auklėtoju, administracija; 

23.1.2. mokiniai, klasės vadovo padedami, individualiuose vertinimo aplankuose  nuolat kaupia 

kompetencijas įrodančių darbų ir vertinimų visumą (pažangumas, lankomumas ir kt.); 

23.1.3. klasės vadovai saugo aplankus kabinete ir naudodamiesi sukaupta informacija aptaria 

mokinių individualią pažangą ir brandą patvirtinančias kompetencijas; 

23.2. kiekvieno mokomojo dalyko mokytojas mokinių įvertinimus rašo į elektroninį dienyną. 

23.3. jei įvertinimas rašomas už atsiskaitomąjį darbą (pagal dalyko specifiką), už kurį kiekvienas 

mokinys turi būti įvertintas, pamokos turinyje nurodomas vertinamo skyriaus, temos ar kt. 

pavadinimas; 

23.4. klasės vadovas pirmojo pusmečio ir mokslo metų pabaigoje į mokinio vertinimo aplanką 

įdeda iš elektroninio dienyno atspausdintas ataskaitas apie mokinio pasiekimus; 

23.5. direktoriaus pavaduotoja ugdymui rengia mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos 

ataskaitas, kurias pristato  mokytojų tarybos posėdyje, klasių tėvų susirinkimuose. 

24. Vertinimo informacijos panaudojimas: 
24.1. informuoti mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus), klasės auklėtojus, kitus mokytojus, 

administraciją apie mokinių mokymąsi; 

24.2. nustatyti, kurie mokiniai turi mokymosi sunkumų ir laiku suteikti pagalbą;        

24.3. analizuojant mokinių pažangą ir poreikius, keliant tolesnius mokymo ir mokymosi tikslus; 

24.4. priimant sprendimus dėl ugdymo turinio, mokymo metodų ir strategijų, mokymosi užduočių, 

išteklių naudojimo veiksmingumo, ugdymo tikslų realumo; 

24.5. aptarti mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus klasių tėvų susirinkimuose (lapkričio mėn., 

vasario mėn. ir ugdymo proceso pabaigoje); 

24.6. vertinant gimnazijos, mokytojo darbo kokybę, atsižvelgiant į vaikų ir tėvų socialinę padėtį, 

sociokultūrinę aplinką. 

25. Kontrolinių darbų skyrimas ir vertinimas: 
25.1. I-II g. mokiniams per dieną skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas, o III-IV g. kl. 

dėl kontrolinių darbų skyrimo datos tariamasi su  mokiniais; 

25.2. mokytojas kontrolinius darbus fiksuoja e-dienyne ir apie juos informuoja mokinius ne vėliau 

kaip prieš savaitę; 

25.3. mokytojas, susitaręs su mokiniais, dėl objektyvių priežasčių  gali kontrolinio darbo laiką 

keisti;   

25.4. kontrolinių darbų datas mokytojai fiksuoja elektroniniame dienyne. 

25.5. kontrolinis darbas po ligos, atostogų ar šventinių dienų neorganizuojamas. 
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25.6. mokytojo parinktos užduotys kontroliniam darbui turi atitikti visus mokymosi pasiekimų 

lygius (pvz.: 50 proc. užduočių turi atitikti  patenkinamą, 30 proc. – pagrindinį, 20 proc. –  

aukštesnįjį lygį), prie kiekvienos užduoties ar klausimo rekomenduojama nurodyti taškus; 

25.7. jeigu 30% klasės ar grupės mokinių kontrolinis darbas įvertintas nepatenkinamai, mokytojas 

parengia naują kontrolinį darbą ir su mokiniais, gavusiais nepatenkinamą įvertinimą,  suderina jo 

rašymo laiką; 

 25.8.  Jeigu mokinys neatliko mokyklos numatytos vertinimo užduoties (kontrolinio darbo ar kt.), 

mokytojas derindamas su mokiniu numato laiką, per kurį jis turi atsiskaityti, ir suteikia reikiamą 

mokymosi pagalbą, iki mokiniui atsiskaitant. Jeigu mokinys ugdymo laikotarpiu per numatytą laiką 

neatsiskaitė ir nepademonstravo pasiekimų, numatytų Pagrindinio ar Vidurinio ugdymo bendrosiose 

programose, jo pasiekimai prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“;        

25.9. mokytojas mokinio kontrolinį darbą ištaiso ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo 

kontrolinio darbo parašymo dienos, parodo ir paaiškina mokiniui padarytas klaidas. 

26. Savarankiškų darbų skyrimo ir vertinimo tvarka: 
26.1. iš anksto apie savarankišką darbą mokiniai gali būti neinformuojami; 

26.2. rekomenduojama savarankišką darbą vertinti suminiu pažymiu. 

27. Namų darbų skyrimo ir vertinimo tvarka:  

27.1. mokytojas su mokiniais susitaria dėl namų darbų skyrimo apimties, užduočių pobūdžio, jų 

vertinimo ir užrašymo e-dienyne; 

27.2. mokytojas gali neskirti namų darbų; 

27.3. jei mokytojas skyrė namų darbus, jis juos privalo patikrinti pasirinkta forma (surinkti visų ar 

dalies mokinių sąsiuvinius, aptarti žodžiu, organizuoti namų darbų aptarimą poroje, grupėje ar 

pan.); 

27.4. namų darbai  mokiniams atostogoms yra neskiriami. 

 28. Vertinimas baigus pusmečio ir mokslo metų programą: 
  28.1. mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą pusmečio dalyko 

įvertinimas fiksuojamas iš visų pusmečio pažymių, skaičiuojant jų aritmetinį vidurkį ir taikant 

apvalinimo taisyklę. (4,5 - 5; 4,4 - 4); 

 28.2. 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); 

 28.3. jei mokinys neatliko mokyklos numatytu laiku vertinimo užduočių (kontrolinių darbų ir kt.) 

dėl svarbių, mokyklos auklėtojo pateisintų priežasčių (pavyzdžiui, ligos), ugdymo laikotarpio 

pabaigoje fiksuojamas įrašas „atleista“. Tokiais atvejais mokiniams, sugrįžusiems į ugdymo 

procesą,  suteikiama reikiama mokymosi pagalba; 

 28.5. jei mokiniui skiriami papildomi darbai, tai papildomų darbų įvertinimas yra laikomas metiniu 

įvertinimu; 

 28.6. dėl papildomų darbų tvarkaraščio mokinys tariasi su mokytoju. Klasės auklėtojas apie 

mokiniui skirtus papildomus darbus, jų tvarkaraštį informuoja mokinio tėvus. Prireikus 

atsiskaitymo datą nustato Mokytojų taryba, bet ne vėlesnę kaip rugpjūčio 31 d.;      

28.7. mokiniams, baigiantiems pagrindinio ugdymo programą,  vykdomas užsienio kalbos 

mokėjimo lygio nustatymo testas. 

 29. Mokyklai dalyvaujant Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime, mokinio pasiekimų 

rezultatai neįskaičiuojami į pusmečio įvertinimą.  

 

 

V. VERTINIMO DALYVIAI IR JŲ VAIDMUO 
30. Mokiniai kartu su mokytojais aptaria vertinimo kriterijus, vertinimo sistemą, mokosi vertinti ir 

įsivertinti savo pasiekimus ir pažangą. 
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31. Mokiniai, jų tėvai (globėjai) motyvuotus prašymus dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo ir 

atitikties bendrosiose programose numatytiems pasiekimams teikia mokyklos direktoriui. 

32. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) elektroniniame dienyne nuolat stebi vaiko mokymosi 

pažangą ir pasiekimus, domisi vertinimo kriterijais, tvarka, dalyvauja gimnazijos organizuojamuose 

renginiuose, klasės tėvų, susirinkimuose, individualiuose pokalbiuose su mokytojais:  

32.1. mokiniai, jų tėvai (globėjai) motyvuotus prašymus dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo ir 

atitikties bendrosiose programose numatytiems pasiekimams teikia mokyklos direktoriui. 

33. Mokytojai planuoja ir atlieka mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą ugdymo procese, 

renka ir fiksuoja vertinimo informaciją, informuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus 

mokytojus, gimnazijos administraciją apie mokinių pasiekimus, spragas, rūpinasi pagalba 

mokiniams, kurie turi mokymosi sunkumų, derina tarpusavyje mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo metodikas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos 

įstatymo reikalavimais. 

33.1. mokytojai pastebėję problemą (mokinys nedaro pažangos, nesiruošia pamokoms, neturi 

priemonių, antrą kartą iš eilės įvertinamas nepatenkinamai), informuoja mokyklos administraciją, 

tėvus (globėjus, rūpintojus) visais jiems prieinamais būdais (telefono skambutis, tėvų iškvietimas į 

mokyklą, aplankymas namuose). 

34. Gimnazijos vadovai prižiūri pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos rinkimo, fiksavimo 

bei panaudojimo įgyvendinimą, du – keturis kartus per metus organizuoja mokinių pasiekimų 

aptarimus su mokinių tėvais, koordinuoja pagalbą mokymosi sunkumų turintiems mokiniams, 

remdamiesi mokinių pasiekimais, vertina mokytojų darbo kokybę. 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 1 priedas 

 

Užvenčio Šatrijos Raganos   gimnazijos mokinio (-ės) 

.......................................................  

bendrųjų kompetencijų įsivertinimo lapas 

 

 

Vertinimas: 0 – niekada, 1 – retai, 2 – dažnai, 3 –  labai dažnai 

 

Vertinimo kriterijus / klasė 5-6 KLASĖ 7-8 KLASĖ 

Pusmetis  

I pusm. 

 

 

II pusm. 
 

I pusm. 
 

II pusm. 

Mokėjimo mokytis kompetencija 

Įdėmiai klausausi, aktyviai dalyvauju pamokose         

Visada ir laiku atlieku namų darbus, į pamokas ateinu 

pasiruošęs 
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Esu drausmingas, netrukdau kitiems mokytis         

Visada turiu reikiamas priemones         

Savarankiškai gebu atlikti daugumą užduočių         

Nevėluoju į pamokas, laiku atsiskaitau už savo darbus         

Jei nesiseka mokytis, kreipiuosi į mokytoją ar draugus         

Domiuosi savo mokymosi rezultatais         

Komunikavimo kompetencija 

Lengvai susirandu naujų draugų         

Viešoje diskusijoje dažniausiai esu stebėtojas         

Aktyviai dalyvauju dirbdamas grupėje         

Gebu rasti informaciją nurodytuose šaltiniuose         

Gebu išskirti esminę informaciją         

Iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencija 

Esu kūrybingas         

Dalyvauju konkursuose, olimpiadose, varžybose         

Dalyvauju, reiškiu savo nuomonę priimant sprendimus savo 

klasėje 
        

Drąsiai teikiu idėjas ir kūrybiškus sprendimus         

Dalyvauju įgyvendinant idėjas         

Atlikdamas užduotis bijau suklysti         

Skaitau knygas         

Socialinė kompetencija 

Gebu valdyti savo emocijas         

Esu draugiškas, mandagus, geranoriškas         

Stengiuosi save pažinti         

Džiaugiuosi savo pasiekimais         

Lengvai bendrauju         

Dalinuosi įspūdžiais apie mokyklą su artimaisiais         

Laikausi mokinio taisyklių         

Pažinimo kompetencija 

Pritrūkstu žodžių reikšdamas mintis         

Esu smalsus, klausiu, ieškau atsakymo         

Gebu įvardinti problemas, ieškau sprendimo būdų         

Gebu perteikti informaciją kitiems         

Gebu atlikti tyrimą ir pateikti išvadas         

Visada stengiuosi rašyti įskaitomai, be rašybos klaidų         

Gebu išlaikyti dėmesį ir išklausyti pašnekovą         
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Asmeninė kompetencija 

Valdau savo neigiamas emocijas ir elgesį         

Gerbiu kitų jausmus         

Pavyksta laikytis duoto žodžio         

Aš žinau savo gebėjimus         

Stengiuosi atsispirti neigiamai įtakai         

Laikausi saugaus elgesio taisyklių         

 

 

 

Vertinimas: 0 – niekada, 1 – retai, 2 – dažnai, 3 – labai dažnai 

 

Vertinimo kriterijus / klasė I G – II G KLASĖ II G – IV G KLASĖ 

Pusmetis I pusm. II pusm. I pusm. II pusm. 

Mokėjimo mokytis kompetencija 

Įdėmiai klausausi, aktyviai dalyvauju pamokose         

Prireikus randu man reikalingą informaciją         

Visada ir laiku atlieku namų darbus, į pamokas 

ateinu pasiruošęs 

        

Stengiuosi kuo geriau mokytis         

Apmąstau, kaip galėčiau pagerinti savo mokymąsi         

Nevėluoju į pamokas, laiku atsiskaitau už darbus     

Nuolat ieškau papildomos informacijos dalyko 

žinioms  ir įgūdžiams  gilinti 

    

Komunikavimo kompetencija 

Viešoje diskusijoje drąsiai reiškiu savo nuomonę, 

nepažeisdamas kitų orumo 
        

Dirbdamas grupėje tariuosi         

Kritiškai vertinu informacijos šaltinius         

Atsakingai naudoju priemones ir būdus 

informacijai perteikti 

        

Esant galimybei vadovauju diskusijai         

 

Iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencija 

Esu kūrybingas, man patinka ką nors kurti         

Dalyvauju konkursuose, olimpiadose, varžybose         

Dalyvauju priimant sprendimus, kaip pagerinti 

mokyklos bendruomenės gyvenimą 

        

Idėjomis dalinuosi su kitais         
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Skatinu kitus teikti idėjas ir jas įgyvendinti         

Imuosi įvairių naujų užduočių         

Socialinė kompetencija 

Padedu draugams, mokytojams, kitiems žmonėms         

Išsakau savo nuomonę         

Siūlau idėjas klasės ir mokyklos veiklai         

Pasitikiu savimi, nebijau sunkumų         

Gebu ir mėgstu dirbti komandoje         

Man svarbu, kad kiti gerai jaustųsi mokykloje         

Laikausi mokinio elgesio taisyklių         

Pažinimo kompetencija 

Reikšdamas mintis, ieškau tikslesnių žodžių, 

terminų ar sąvokų 

        

Išgirdęs naują terminą ar sąvoką, domiuosi jų 

reikšme 
        

Kryptingai gilinuosi į pasirinktą sritį         

Analizuoju ir kritiškai vertinu informaciją         

Domiuosi aktualiomis problemomis ir jų 

sprendimo būdais 

        

Atrenku reikalingą informaciją ir ją apibendrinu         

Savarankiškai galiu atlikti tyrimą ir  pristatyti 

rezultatus 

        

Asmeninė kompetencija 

Žinau savo stipriąsias ir silpnąsias puses         

Gerbiu kitų jausmus, poreikius bei įsitikinimus         

Suprantu, kas man trukdo siekti sėkmės         

Suprantu, kodėl kiti jaučiasi blogai, siūlau savo 

pagalbą 

        

Kryptingai tobulinu savo asmenines savybes         

Visada laikausi duoto žodžio         

Elgiuosi oriai ir atsakingai         

Rūpinuosi kitų sveikata ir saugumu         
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2 priedas 

 

MOKINIŲ  ĮGYTŲ KARJEROS KOMPETENCIJŲ  VERTINIMO LAPAS 

                                                                                                                            

 

Data  ________________         Grupė ________________ 

Užsiėmimo pavadinimas 
 

 

Ugdomos kompetencijos 
 

 

 
 

Eil. Nr. 
 

Mokinio vardas, pavardė 
 

Mokinio parašas 
 

Vertinimas 
 

Rekomendacijos 

 
1.     
2.     
3.     

4.     
5.     
6.     

7.     

8.     
9.     
10.     

11.     
12.     
13.     

14.     
15.     

16.     
17.     

18.     
19.     

20.     
21.     
22.     
23.     
24.     

25.     
26.     

27.     
28.     

 

Sutartiniai ženklai: KĮ–  kompetenciją įgijo, KĮD – kompetenciją įgijo iš dalies, KN – 

kompetencijos neįgijo 

 

______________________________________________________________________________ 

Užsiėmimą vedusio mokytojo vardas, pavardė ir parašas 
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3 priedas 

......................... klasės dalyvavimas  kultūrinėje  - pažintinėje  veikloje 

 

Eil. 

Nr. 
Mokinio vardas, pavardė        

      

1.                       

2.                       

3.                       

4.                       

5.                       

6.                       

7.                       

8.                       

9.                       

10.                       

11.                       

12.                       

13.                       

14.                       

15.                       

16.                       

17.                       

18.                       

19.                       

20.                       

21.                       

22.                       

23.                       

24.                       

25.                       

26.                       

27.                       

28.                       

29.                       

30.                       

 

Mokytojas ..................................................................................................................................................................... 
                                                                                      (Vardas, pavardė)                                                                                                                        (Parašas) 
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                                                                                                                                        4 priedas 

 

SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI PROGRAMOS 

MOKINIŲ NUOSTATŲ, GEBĖJIMŲ IR ŽINIŲ VERTINIMO LAPAS 

                      
                         Data_________________________           Grupė/klasė ________________ 

Užsiėmimo tema: 
_____________________________________________________________________________________ 
Nuostatos: 

____________________________________________________________________________________ 

Gebėjimai:  

____________________________________________________________________________________________

_ 

Žinios ir supratimas:  
_____________________________________________________________________________________ 

 

Eil. 

Nr. 
Mokinio vardas, pavardė Mokinio parašas 

Vertinimas       
(Į-įgijo, N-

neįgijo) 
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

Užsiėmimą vedė:_______________________________________________________________________ 

                                               (Užsiėmimą vedusio asmens vardas, pavardė, parašas) 
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5 priedas 

 

NACIONALINIO SAUGUMO IR KRAŠTO GYNYBOS PROGRAMOS INTEGRAVIMAS 
Į........................................................................... pamoką Data .................................... 

Pamokos metu įgytos žinios .................................................................................. ............................. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

Ugdyti gebėjimai .................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė Klasė Parašas 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

Mokytojas ..................................................................................................................................................................... 
                                                                                      (Vardas, pavardė)                                                                                                                        (Parašas) 
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6 priedas 

 

MOKINIŲ  MEDIJŲ IR INFORMACINIO RAŠTINGUMO KOMPETENCIJŲ  

VERTINIMO LAPAS 

                                                                                                                            

 

Data  ________________         Grupė ________________ 

Užsiėmimo pavadinimas 
 

 

Ugdomos kompetencijos 
 

 

 
 

Eil. Nr. 
 

Mokinio vardas, pavardė 
 

Mokinio parašas 
 

Vertinimas 
 

Rekomendacijos 

 
1.     
2.     

3.     
4.     

5.     

6.     

7.     
8.     
9.     

10.     
11.     
12.     

13.     
14.     

15.     
16.     

17.     
18.     

19.     
20.     
21.     

22.     
23.     
24.     

25.     

 

Sutartiniai ženklai: KĮ–  kompetenciją įgijo, KĮD – kompetenciją įgijo iš dalies, KN – 

kompetencijos neįgijo 

 

______________________________________________________________________________ 

Užsiėmimą vedusio mokytojo vardas, pavardė ir parašas 
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7 priedas 

 

MOKINIŲ  ĮGYTŲ FINANCINIO IR MOKESČIŲ RAŠTINGUMO KOMPETENCIJŲ   

VERTINIMO LAPAS 

                                                                                                                            

 

Data  ________________         Grupė ________________ 

Užsiėmimo pavadinimas 
 

 

Ugdomos kompetencijos 
 

 

 
 

Eil. Nr. 
 

Mokinio vardas, pavardė 
 

Mokinio parašas 
 

Vertinimas 
 

Rekomendacijos 

 
1.     
2.     

3.     
4.     

5.     

6.     

7.     
8.     
9.     

10.     
11.     
12.     

13.     
14.     

15.     
16.     

17.     
18.     

19.     
20.     
21.     

22.     
23.     
24.     

25.     

 

Sutartiniai ženklai: KĮ–  kompetenciją įgijo, KĮD – kompetenciją įgijo iš dalies, KN – 

kompetencijos neįgijo 

 

______________________________________________________________________________ 

Užsiėmimą vedusio mokytojo vardas, pavardė ir parašas 
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8 priedas 

KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS 

GAMTOS IR ŽMOGAUS  DALYKO MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS 

VERTINIMAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos biologija dalyko pažangos ir 

pasiekimų vertinimas parengtas vadovaujantis PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO 

BENDROSIOMIS UGDYMO PROGRAMOMIS, PATVIRTINTOMIS Lietuvos respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu N. ISAK-2433, GAMTOS IR 

ŽMOGAUS UGDYMO BENDRĄJA PROGRAMA (2011),  ir UŽVENČIO ŠATRIJOS 

RAGANOS GIMNAZIJOS PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠU, 

PATVIRTINTU Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos direktoriaus 2020 m. sausio 31 d įsakymu 

Nr. V-33.  

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 2. Vertinimo tikslai: 

 2.1. Padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei. 

 2.2. Puoselėti gimnazijos ugdymo kultūrą. 

 2.3. Įvertinti mokytojo ir Gimnazijos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. 

 3. Vertinimo uždaviniai: 

 3.1. Pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, 

stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų ( globėjų, rūpintoju) ir Gimnazijos. 

 3.2. Padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir 

spragas, diferencijuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus. 

 3.3. Padėti įsivertinti darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, teikti mokinių 

poreikius atliepiančią pagalbą. 

 

III. VERTINIMO NUOSTATOS 

 

                     4. Vertinimo planavimas. Gamtos ir žmogaus dalyko ugdymo procese taikomi šie 

vertinimo būdai: diagnostinis, formuojamasis, kaupiamasis, apibendrinamasis. Mokiniai prieš 

atliekant užduotis supažindinami su vertinimo kriterijais. Vertinimo informacija renkama šiais 

būdais: formaliai ir neformaliai stebint, renkant mokinių darbų pavyzdžius, atliekant diagnostinio 

vertinimo užduotis, vertinant jų rezultatus ir su mokiniais aptariant, ko jie išmoko, ko norėtų 

mokytis ateityje. Pateikiant vertinimo informaciją, akcentuojant ne klaidas ar nesėkmes, o tai, kokią 

pažangą padarė kiekvienas mokinys. Privalomi atsiskaitomieji darbai nurodami dalyko ilgalaikiuose 

teminiuose planuose. 

Gamtos ir žmogaus dalyko mokinių pasiekimai vertinami iš šių veiklos sričių:  

 atliktas kūrybinis, praktinis darbas; 

 projektinis darbas (pristatant projektą); 

 darbas pamokoje; 

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos/vidurinis-ugdymas/Technologijos_8_priedas.pdf
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 kontroliniai darbai, testai, apklausos raštu ar žodžiu; 

 dalyvavimas konkursuose, olimpiadose, parodose, parodytos išskirtinės žinios. 

 5.Vertinimo vykdymas: 

 5.1. formuojamasis vertinimas - taikomas kiekvienoje pamokoje, jis padeda 

numatyti mokymosi perspektyvą, pastiprinti daromą pažangą, skatina mokinius mokytis analizuoti 

esamus pasiekimus ar mokymosi spragas. 

 5.2. diagnostinis vertinimas - vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti 

mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti 

tolesnio mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus. Atsiskaitomieji darbai nurodyti 

dalyko ilgalaikiame teminiame plane. 

 5.3. kaupiamasis vertinimas - taikomas vertinant tam tikrus su mokiniais sutartus 

darbus. 

 5.4. apibendrinamasis vertinimas - naudojamas baigus programą, kursą, modulį, 

pristatant projektinį darbą, jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos 

pabaigoje. Atsiskaitomieji darbai nurodyti dalyko ilgalaikiame teminiame plane. 

 5.5. Biologijos pamokos vertinimas taškais:  

RODIKLIS TAŠKŲ SKAIČIUS 

Darbas per pamoką:  
Aktyvus, savarankiškas, noriai atlieka skirtas ir papildomas užduotis. 

 
1-3 taškai 

Gebėjimas objektyviai save įsivertinti. 2 taškai 

 5.6. Taškai į balus verčiami tokia tvarka: 

Lygis Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 

Taškai 3-5 5-6 7-10 

 

PASIEKIMŲ LYGIS TEISINGŲ ATSKYMŲ 

APIMTIS PROCENTAIS 

PAŽYMYS 

AUKŠTESNYSIS PASIEKŲ 

LYGIS 

94-100 10 

86-93 9 

PAGRINDINIS PASIEKIMŲ 

LYGIS 

71-85 8 

52-70 7 

36-51 6 

PATENKINAMAS 

PASIEKIMŲ LYGIS 

26-35 5 

16-25 4 

NEPATENKINAMAS 

PASIEKIMŲ LYGIS 

10-15 3 

1-9  2 

 

 5.7. Mokinys dėl pateisinamos arba nepateisinamos priežasties nedalyvavęs 

pamokoje ir neatlikęs atsiskaitomojo darbo privalo už jį atsiskaityti per dvi savaites (atsiskaitymo 

formą ir laiką derina su mokytoju.)  

 5.8. Mokiniui, turinčiam dalyko nepatenkinamą antrojo pusmečio vertinimą, negali 

būti išvedamas patenkinamas dalyko metinis vertinimas. 

 5.9. Per mokslo metus mokiniai papildomu pažymiu gali būti įvertinami:  

 5.9.1. Už dalyvavimą  konkursuose, olimpiadose, respublikiniuose, rajoniniuose bei 

Gimnazijos renginiuose ir už juose užimtą prizinę vietą.  

 5.9.2. Už surengta savo kūrybinių darbų parodą. 

 5.9.3. Už aplankytų parodų analizę, recenzijas, darbų pristatymus pamokoje. 

 

IV. KAUPIAMASIS VERTINIMAS 
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 6. Gamtos ir žmogaus pamokose 5 – 6 klasėse taikomas kaupiamasis vertinimas, 

kuriuo siekiama įvertinti papildomas mokinių pastangas, skatinti mokymosi motyvaciją.  

Viso mokinys gali surinkti 10 taškų. 

 7. Kaupiamasis pažymys rašomas už šias veiklas: 

Eil. 

Nr. 

Rodikliai Sudedamosios kaupiamojo 

vertinimo dalys 

1. Kūrybiškumas 1 

2. Pastangos 1 

3. Aktyvumas pamokoje 2 

4. Pamokų lankomumas: 

 Lankė 100% 

2 

5. Darbas grupėje  1 

6. Dalyvavimas renginiuose, jų organizavimas 2 

7. Užrašų tvarkingumas 1 

 

 8. Mokinys iš kaupiamojo vertinimo per pusmetį gauna du įvertinimus. 

___________________________ 

 

 

 

 

9 priedas 

KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS 

ANGLŲ KALBOS DALYKO MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos anglų dalyko pažangos ir 

pasiekimų vertinimas parengtas vadovaujantis PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO 

BENDROSIOMIS UGDYMO PROGRAMOMIS, PATVIRTINTOMIS Lietuvos respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu N. ISAK-2433, ANGLŲ KALBOS 

BRANDOS EGZAMINO PROGRAMA, PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. ISAK-1769 redakcija) (Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1271 redakcija), ANGLŲ 

KALBOS UGDYMO BENDRĄJA PROGRAMA (2011),  ir UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS 

GIMNAZIJOS PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠU, 

PATVIRTINTU Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos direktoriaus 2020 m. sausio 31 d įsakymu 

Nr. V-33.  

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 2. Vertinimo tikslai: 

 2.1. Padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei. 

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos/vidurinis-ugdymas/Technologijos_8_priedas.pdf
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 2.2. Puoselėti gimnazijos ugdymo kultūrą. 

 2.3. Įvertinti mokytojo ir Gimnazijos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. 

 3. Vertinimo uždaviniai: 

 3.1. Pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, 

stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų ( globėjų, rūpintoju) ir Gimnazijos. 

 3.2. Padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir 

spragas, diferencijuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus. 

 3.3. Padėti įsivertinti darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, teikti mokinių 

poreikius atliepiančią pagalbą. 

 

III. VERTINIMO NUOSTATOS 

 

                     4. Vertinimo planavimas. Anglų kalbos dalyko ugdymo procese taikomi šie 

vertinimo būdai: diagnostinis, formuojamasis, kaupiamasis, apibendrinamasis. Mokiniai prieš 

atliekant užduotis supažindinami su vertinimo kriterijais. Vertinimo informacija renkama šiais 

būdais: formaliai ir neformaliai stebint, renkant mokinių darbų pavyzdžius, organizuojant mokinių 

darbų parodėles (pabaigus užduotį ar užduočių ciklą) ir jų aptarimas, atliekant diagnostinio 

vertinimo užduotis, vertinant jų rezultatus ir su mokiniais aptariant, ko jie išmoko, ko norėtų 

mokytis ateityje. Pateikiant vertinimo informaciją, akcentuojant ne klaidas ar nesėkmes, o tai, kokią 

pažangą padarė kiekvienas mokinys. Privalomi atsiskaitomieji darbai nurodami dalyko ilgalaikiuose 

teminiuose planuose. 

Anglų kalbos dalyko mokinių pasiekimai vertinami iš šių veiklos sričių:  

 atliktas kūrybinis, praktinis darbas; 

 projektinis darbas (pristatant projektą); 

 darbas pamokoje; 

 testai, apklausos raštu ar žodžiu; 

 dalyvavimas konkursuose, olimpiadose, parodose, parodytos išskirtinės žinios. 

 5.Vertinimo vykdymas: 

 5.1. formuojamasis vertinimas - taikomas kiekvienoje pamokoje, jis padeda 

numatyti mokymosi perspektyvą, pastiprinti daromą pažangą, skatina mokinius mokytis analizuoti 

esamus pasiekimus ar mokymosi spragas. 

 5.2. diagnostinis vertinimas - vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti 

mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti 

tolesnio mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus. Atsiskaitomieji darbai nurodyti 

dalyko ilgalaikiame teminiame plane. 

 5.3. kaupiamasis vertinimas - taikomas vertinant tam tikrus su mokiniais sutartus 

darbus. 

 5.4. apibendrinamasis vertinimas - naudojamas baigus programą, kursą, modulį, 

pristatant projektinį darbą, jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos 

pabaigoje. Atsiskaitomieji darbai nurodyti dalyko ilgalaikiame teminiame plane. 

 5.5. Anglų kalbos pamokos vertinimas taškais:  

RODIKLIS TAŠKŲ SKAIČIUS 

Pasiruošimas pamokai: 

 

Tinkamai pasiruošė pamokai (priemonės ir medžiagos, apranga) 

Ne viską turi pamokai 

Nepasiruošė pamokai 

 

 

2 taškai 

1 taškas 

0 taškų 
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Darbas per pamoką:  
Aktyvus, savarankiškas, noriai atlieka skirtas ir papildomas užduotis. 

Dirba su mokytojo ar draugo pagalba.  

Pasyviai dalyvauja pamokoje. 

 Nedirba pamokoje. 

 
 

3 taškai 

 2 taškai  

1 taškas 

 0 taškų 

Gebėjimas objektyviai save įsivertinti. 2 taškai 

 5.6. Taškai į balus verčiami tokia tvarka: 

Lygis Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 

Taškai 3-5 5-6 7-10 

 

 5.7. Mokinys dėl pateisinamos arba nepateisinamos priežasties nedalyvavęs 

pamokoje ir neatlikęs atsiskaitomojo darbo privalo už jį atsiskaityti per dvi savaites (atsiskaitymo 

formą ir laiką derina su mokytoju.)  

 5.8. Mokiniui, turinčiam dalyko nepatenkinamą antrojo pusmečio vertinimą, negali 

būti išvedamas patenkinamas dalyko metinis vertinimas. 

 5.9. Per mokslo metus mokiniai papildomu pažymiu gali būti įvertinami:  

 5.9.1. Už dalyvavimą  konkursuose, olimpiadose, respublikiniuose, rajoniniuose bei 

Gimnazijos renginiuose ir už juose užimtą prizinę vietą.  

 5.9.2. Už surengta savo kūrybinių darbų parodą. 

 5.9.3. Už aplankytų parodų analizę, recenzijas, darbų pristatymus pamokoje 

 

 

 

 

IV. KAUPIAMASIS VERTINIMAS 
 

 6. Anglų kalbos pamokose 5 - 8 klasėse ir I-IIG klasėse taikomas kaupiamasis 

vertinimas, kuriuo siekiama įvertinti papildomas mokinių pastangas, skatinti mokymosi motyvaciją.  

Viso mokinys gali surinkti 10 taškų. 

 7. Kaupiamasis pažymys rašomas už šias veiklas: 

Eil. 

Nr. 

Rodikliai Sudedamosios kaupiamojo 

vertinimo dalys 

1. Kūrybiškumas 1 

2. Pastangos 1 

3. Aktyvumas pamokoje 2 

4. Pamokų lankomumas: 

 Lankė 100% 

 Lankė 50% 

 Lankė 0% 

2 

5. Darbas grupėje  1 

6. Dalyvavimas renginiuose, jų organizavimas, pasiekimai 

neformaliojo ugdymo būreliuose. 

2 

7. Užrašų tvarkingumas 1 

 

 8. Mokinys iš kaupiamojo vertinimo per pusmetį gauna du įvertinimus. 
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10 priedas 

KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS 

BIOLOGIJOS DALYKO MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos biologija dalyko pažangos ir 

pasiekimų vertinimas parengtas vadovaujantis PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO 

BENDROSIOMIS UGDYMO PROGRAMOMIS, PATVIRTINTOMIS Lietuvos respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu N. ISAK-2433, BIOLOGIJOS 

BRANDOS EGZAMINO PROGRAMA, PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. ISAK-1769 redakcija) (Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1271 redakcija), BIOLOGIJOS 

UGDYMO BENDRĄJA PROGRAMA (2011),  ir UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS 

GIMNAZIJOS PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠU, 

PATVIRTINTU Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos direktoriaus 2020 m. sausio 31 d įsakymu 

Nr. V-33.  

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 2. Vertinimo tikslai: 

 2.1. Padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei. 

 2.2. Puoselėti gimnazijos ugdymo kultūrą. 

 2.3. Įvertinti mokytojo ir Gimnazijos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. 

 3. Vertinimo uždaviniai: 

 3.1. Pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, 

stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų ( globėjų, rūpintoju) ir Gimnazijos. 

 3.2. Padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir 

spragas, diferencijuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus. 

 3.3. Padėti įsivertinti darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, teikti mokinių 

poreikius atliepiančią pagalbą. 

 

III. VERTINIMO NUOSTATOS 

 

                     4. Vertinimo planavimas. Biologijos dalyko ugdymo procese taikomi šie vertinimo 

būdai: diagnostinis, formuojamasis, kaupiamasis, apibendrinamasis. Mokiniai prieš atliekant 

užduotis supažindinami su vertinimo kriterijais. Vertinimo informacija renkama šiais būdais: 

formaliai ir neformaliai stebint, renkant mokinių darbų pavyzdžius, atliekant diagnostinio vertinimo 

užduotis, vertinant jų rezultatus ir su mokiniais aptariant, ko jie išmoko, ko norėtų mokytis ateityje. 

Pateikiant vertinimo informaciją, akcentuojant ne klaidas ar nesėkmes, o tai, kokią pažangą padarė 

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos/vidurinis-ugdymas/Technologijos_8_priedas.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos/vidurinis-ugdymas/Technologijos_8_priedas.pdf
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kiekvienas mokinys. Privalomi atsiskaitomieji darbai nurodami dalyko ilgalaikiuose teminiuose 

planuose. 

Bioogijos dalyko mokinių pasiekimai vertinami iš šių veiklos sričių:  

 atliktas kūrybinis, praktinis darbas; 

 projektinis darbas (pristatant projektą); 

 darbas pamokoje; 

 kontroliniai darbai, testai, apklausos raštu ar žodžiu; 

 dalyvavimas konkursuose, olimpiadose, parodose, parodytos išskirtinės žinios. 

 5.Vertinimo vykdymas: 

 5.1. formuojamasis vertinimas - taikomas kiekvienoje pamokoje, jis padeda 

numatyti mokymosi perspektyvą, pastiprinti daromą pažangą, skatina mokinius mokytis analizuoti 

esamus pasiekimus ar mokymosi spragas. 

 5.2. diagnostinis vertinimas - vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti 

mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti 

tolesnio mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus. Atsiskaitomieji darbai nurodyti 

dalyko ilgalaikiame teminiame plane. 

 5.3. kaupiamasis vertinimas - taikomas vertinant tam tikrus su mokiniais sutartus 

darbus. 

 5.4. apibendrinamasis vertinimas - naudojamas baigus programą, kursą, modulį, 

pristatant projektinį darbą, jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos 

pabaigoje. Atsiskaitomieji darbai nurodyti dalyko ilgalaikiame teminiame plane. 

 5.5. Biologijos pamokos vertinimas taškais:  

RODIKLIS TAŠKŲ SKAIČIUS 

Darbas per pamoką:  
Aktyvus, savarankiškas, noriai atlieka skirtas ir papildomas užduotis. 

 

1-3 taškai 

Gebėjimas objektyviai save įsivertinti. 2 taškai 

 5.6. Taškai į balus verčiami tokia tvarka: 

Lygis Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 

Taškai 3-5 5-6 7-10 

 

PASIEKIMŲ LYGIS TEISINGŲ ATSKYMŲ 

APIMTIS PROCENTAIS 

PAŽYMYS 

AUKŠTESNYSIS PASIEKŲ 

LYGIS 

94-100 10 

86-93 9 

PAGRINDINIS PASIEKIMŲ 

LYGIS 

71-85 8 

52-70 7 

36-51 6 

PATENKINAMAS 

PASIEKIMŲ LYGIS 

26-35 5 

16-25 4 

NEPATENKINAMAS 

PASIEKIMŲ LYGIS 

10-15 3 

1-9  2 

 

 5.7. Mokinys dėl pateisinamos arba nepateisinamos priežasties nedalyvavęs 

pamokoje ir neatlikęs atsiskaitomojo darbo privalo už jį atsiskaityti per dvi savaites (atsiskaitymo 

formą ir laiką derina su mokytoju). 

 5.8. Mokiniui, turinčiam dalyko nepatenkinamą antrojo pusmečio vertinimą, negali 

būti išvedamas patenkinamas dalyko metinis vertinimas. 
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 5.9. Per mokslo metus mokiniai papildomu pažymiu gali būti įvertinami:  

 5.9.1. Už dalyvavimą  konkursuose, olimpiadose, respublikiniuose, rajoniniuose bei 

Gimnazijos renginiuose ir už juose užimtą prizinę vietą.  

 5.9.2. Už surengta savo kūrybinių darbų parodą. 

 5.9.3. Už aplankytų parodų analizę, recenzijas, darbų pristatymus pamokoje. 

 

 

 

 

IV. KAUPIAMASIS VERTINIMAS 
 

 6. Biologijos pamokose 5 - 8 klasėse ir I-IIG klasėse taikomas kaupiamasis 

vertinimas, kuriuo siekiama įvertinti papildomas mokinių pastangas, skatinti mokymosi motyvaciją.  

Viso mokinys gali surinkti 10 taškų. 

 7. Kaupiamasis pažymys rašomas už šias veiklas: 

Eil. 

Nr. 

Rodikliai Sudedamosios kaupiamojo 

vertinimo dalys 

1. Kūrybiškumas 1 

2. Pastangos 1 

3. Aktyvumas pamokoje 2 

4. Pamokų lankomumas: 

 Lankė 100% 

2 

5. Darbas grupėje  1 

6. Dalyvavimas renginiuose, jų organizavimas 2 

7. Užrašų tvarkingumas 1 

 

 8. Mokinys iš kaupiamojo vertinimo per pusmetį gauna du įvertinimus. 

___________________________ 

 

 

 

11 priedas 

KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS 

CHEMIJOS DALYKO MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos chemijos dalyko pažangos ir 

pasiekimų vertinimas parengtas vadovaujantis PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO 

BENDROSIOMIS UGDYMO PROGRAMOMIS, PATVIRTINTOMIS Lietuvos respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu N. ISAK-2433, CHEMIJOS 

BRANDOS EGZAMINO PROGRAMA, PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. ISAK-1769 redakcija) (Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1271 redakcija), 

GAMTAMOKSLINIO UGDYMO BENDRĄJA PROGRAMA (2011),  ir UŽVENČIO ŠATRIJOS 

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos/vidurinis-ugdymas/Technologijos_8_priedas.pdf
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RAGANOS GIMNAZIJOS PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠU, 

PATVIRTINTU Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos direktoriaus 2020 m. sausio 31 d įsakymu 

Nr. V-33.  

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 2. Vertinimo tikslai: 

 2.1. Padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei. 

 2.2. Puoselėti gimnazijos ugdymo kultūrą. 

 2.3. Įvertinti mokytojo ir Gimnazijos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. 

 3. Vertinimo uždaviniai: 

 3.1. Pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, 

stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų ( globėjų, rūpintoju) ir Gimnazijos. 

 3.2. Padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir 

spragas, diferencijuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus. 

 3.3. Padėti įsivertinti darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, teikti mokinių 

poreikius atliepiančią pagalbą. 

 

III. VERTINIMO NUOSTATOS 

 

                     4. Vertinimo planavimas. Chemijos dalyko ugdymo procese taikomi šie vertinimo 

būdai: diagnostinis, formuojamasis, kaupiamasis, apibendrinamasis. Mokiniai prieš atliekant 

užduotis supažindinami su vertinimo kriterijais. Vertinimo informacija renkama šiais būdais: 

formaliai ir neformaliai stebint, renkant mokinių darbų pavyzdžius,  atliekant diagnostinio 

vertinimo užduotis, vertinant jų rezultatus ir su mokiniais aptariant, ko jie išmoko, ko norėtų 

mokytis ateityje. Pateikiant vertinimo informaciją, akcentuojant ne klaidas ar nesėkmes, o tai, kokią 

pažangą padarė kiekvienas mokinys. Privalomi atsiskaitomieji darbai nurodami dalyko ilgalaikiuose 

teminiuose planuose. 

4.1. Chemijos dalyko mokinių pasiekimai vertinami iš šių veiklos sričių:  

 atliktas praktinis darbas; 

 projektinis darbas (pristatant projektą); 

 darbas pamokoje; 

 testai, apklausos raštu ar žodžiu; 

 dalyvavimas konkursuose, olimpiadose, parodytos išskirtinės žinios. 

 kaupiamasis vertinimas 

 

4.2. Vertinimas 10 balų sistemoje.  

 

 Mokiniai vertinami 10 balų sistemoje:  

 4.2.1. Patenkinamas lygmuo (4-5 balai) – išvardija, pakartoja, apibrėžia, atgamina, atpažįsta, 

sprendžia elementarius uždavinius; 

 4.2.2. Pagrindinis lygmuo (6-8 balai) – taiko, apibendrina, klasifikuoja žinias, nubraižo, 

pateikia pavyzdžius, nurodo tarpusavio ryšius.  

4.2.3. Aukštesnysis lygmuo (9-10 balai) – analizuoja ir daro išvadas, randa kelis problemų 

sprendimo būdus, pagrindžia savo nuomonę, daro išvadas, lygina, diferencijuoja, nurodo tarpusavio 
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 Mokiniai vertinami už: 

 
 savarankišką darbą; 

 iš anksto neplanuotas darbas raštu, kurio metu mokiniai gali naudotis 

vadovėliais ar kita informacine medžiaga ir kurio trukmė pamokoje iki 30 

min.; 
 jo metu mokiniai atlieka mokytojo pateiktas užduotis iš vieno skyriaus 2-3 

nagrinėtų  ar naujai išdėstytų temų; 
 patikrinimas gali vykti pasirinktinai (tikrinami ne visų mokinių darbai); 
 darbai grąžinami ir su rezultatais mokiniai supažindinami ne vėliau kaip kitą 

pamoką 
 vertinamas balais; 
 mokiniai praleidę savarankišką darbą  atsiskaityti neprivalo 

 

 testą; 

 

 darbas raštu, užduočių, ženklų, simbolių rinkinys mokinių žinioms patikrinti, 

kurio trukmė  pamokoje neribojama;  

 testo užduotys gali būti parengtos iš vienos temos, skyriaus ar visos 

mokymosi medžiagos; patikrinimas testu gali vykti pasirinktinai (tikrinami ne 

visų mokinių žinios);  

 apie testo rašymą informuojama iš anksto;  

 patikrinti ir įvertinti testai turi būti grąžinami ne vėliau kaip kitą pamoką;  

 testo pažymys įrašomas į dienyną. 

 

 kontrolinį diagnostinį darbą  

 

 Kontroliniai diagnostiniai darbai rašomi pabaigus skyrių.  

 Mažiausiai prieš savaite mokiniams yra pranešama, kad bus rašomas   

kontrolinis darbas.  

 Jeigu mokinys nerašė kontrolinio darbo, arba norį pasitaisyti pažymį, jis turi    

per 2 savaites ateiti parašyti ar perrašyti; 

 

 laboratorinį-praktinį darbą;  

 

 apie laboratorinį (praktinį) darbą pranešama ne vėliau kaip prieš vieną 

pamoką; 
 laboratoriniai (praktikos) darbai chemijos pamokose vertinami pažymiu  
 mokinys, neatvykęs į laboratorinį (praktinį) darbą, atsiskaityti neprivalo; 

 
 tiriamąjį-projektinį darbą; 

 

 trumpalaikiai projektai rengiami iš vienos temos, bet gali būti integruoti; 
 apie projektinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę; 
 projektą gali atlikti individualiai arba grupelės po 2-3 mokinius; 
galutinis vertinimas susideda iš vertinimų: 

 už atsakymą į temą, pateiktą medžiagą, darbo estetiškumą; 
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 darbo pristatymą; 
 kiekviena dalis vertinama   balais ir vedamas aritmetinis vidurkis; 
 galutinis įvertinimas įrašomas į dienyną projekto pristatymo dieną; 

 

 dalyvavimą konkursose ir užimtą prizinę vietą. 

 

 už prizines vietas konkursose rašomas – 10 
 už dalyvavimą šalies ir rajoninėse konkursuose rašoma – 10, už prizinę vietą 

ar tapus laureatu papildomai įrašomas 10; 
 

 5.Vertinimo vykdymas: 

 5.1. formuojamasis vertinimas - taikomas kiekvienoje pamokoje, jis padeda 

numatyti mokymosi perspektyvą, pastiprinti daromą pažangą, skatina mokinius mokytis analizuoti 

esamus pasiekimus ar mokymosi spragas. 

 5.2. diagnostinis vertinimas - vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti 

mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti 

tolesnio mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus. Atsiskaitomieji darbai nurodyti 

dalyko ilgalaikiame teminiame plane. 

 5.3. kaupiamasis vertinimas - taikomas vertinant tam tikrus su mokiniais sutartus 

darbus. 

 5.4. apibendrinamasis vertinimas - naudojamas baigus programą, kursą, modulį, 

pristatant projektinį darbą, jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos 

pabaigoje. Atsiskaitomieji darbai nurodyti dalyko ilgalaikiame teminiame plane. 

 5.7. Mokinys dėl pateisinamos arba nepateisinamos priežasties nedalyvavęs 

pamokoje ir neatlikęs atsiskaitomojo darbo privalo už jį atsiskaityti per dvi savaites (atsiskaitymo 

formą ir laiką derina su mokytoju.)  

 5.8. Mokiniui, turinčiam dalyko nepatenkinamą antrojo pusmečio vertinimą, negali 

būti išvedamas patenkinamas dalyko metinis vertinimas. 

 5.9. Per mokslo metus mokiniai papildomu pažymiu gali būti įvertinami:  

 5.9.1. Už dalyvavimą  konkursuose, olimpiadose, respublikiniuose, rajoniniuose bei 

Gimnazijos renginiuose ir už juose užimtą prizinę vietą.  

 5.9.2. Už surengta savo kūrybinių darbų parodą. 

 5.9.3. Už aplankytų parodų analizę, recenzijas, darbų pristatymus pamokoje. 

 

 

IV. KAUPIAMASIS VERTINIMAS 
 

 6. Chemijos pamokose 5 - 8 klasėse ir I-IIG klasėse taikomas kaupiamasis 

vertinimas, kuriuo siekiama įvertinti papildomas mokinių pastangas, skatinti mokymosi motyvaciją.  

Viso mokinys gali surinkti 10 taškų. 

 7. Kaupiamasis vertinimas rašant pažymį 10  balų sistemoje. Išvedus kaupiamųjų 

balų aritmetinį vidurkį, pažymys rašomas į dienyną. Aritmetinis vidurkis rašomas iš 3 kaupiamųjų 

pažymių. Kaupiamasis pažymys rašomas už šias veiklas: 

 
  atsakinėjimą žodžiu, raštu; 

 

 apklausa atliekama ne daugiau kaip iš vienos pamokos medžiagos. Iš 

anksto apie apklausą mokiniai neinformuojami; 
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 apklausos raštu trukmė iki 15 min. Darbai grąžinami ir su rezultatais 

mokiniai supažindinami ne vėliau kaip kitą pamoką 
 su apklausos žodžiu rezultatų motyvuotu įvertinimu mokinys 

supažindinamas tą pačią pamoką; 
 apklausa vertinama   suminiu pažymiu; 
 mokiniai, praleidę apklausą, atsiskaityti neprivalo; 

 
 namų darbų atlikimą raštu 

 

 atlikti namų darbai  patikrinami mokytojo pasirinktais būdais ir metodais. 

 patikrinimas gali vykti pasirinktinai (tikrinami ne visų mokinių darbai); 
 

 

 aktyvų dalyvavimą pamokoje 

 

 savanorišką darbą lentoje  

 

 8. Mokinys iš kaupiamojo vertinimo per pusmetį gauna du įvertinimus. 

___________________________ 
 

 

12 priedas 

 

KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS 

DAILĖS DALYKO MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos dailės dalyko pažangos ir 

pasiekimų vertinimas parengtas vadovaujantis PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO 

BENDROSIOMIS UGDYMO PROGRAMOMIS, PATVIRTINTOMIS Lietuvos respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu N. ISAK-2433, DAILĖS BRANDOS 

EGZAMINO PROGRAMA, PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 

m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. ISAK-1769 redakcija) (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1271 redakcija), DAILĖS UGDYMO BENDRĄJA 

PROGRAMA (2011),  ir UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS PASIEKIMŲ IR 

PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠU, PATVIRTINTU Užvenčio Šatrijos Raganos 

gimnazijos direktoriaus 2020 m. sausio 31 d įsakymu Nr. V-33.  

 

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos/vidurinis-ugdymas/Technologijos_8_priedas.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos/vidurinis-ugdymas/Technologijos_8_priedas.pdf
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II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 2. Vertinimo tikslai: 

 2.1. Padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei. 

 2.2. Puoselėti gimnazijos ugdymo kultūrą. 

 2.3. Įvertinti mokytojo ir Gimnazijos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. 

 3. Vertinimo uždaviniai: 

 3.1. Pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, 

stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų ( globėjų, rūpintoju) ir Gimnazijos. 

 3.2. Padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir 

spragas, diferencijuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus. 

 3.3. Padėti įsivertinti darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, teikti mokinių 

poreikius atliepiančią pagalbą. 

 

III. VERTINIMO NUOSTATOS 

 

                     4. Vertinimo planavimas. dailės dalyko ugdymo procese taikomi šie vertinimo būdai: 

diagnostinis, formuojamasis, kaupiamasis, apibendrinamasis. Mokiniai prieš atliekant užduotis 

supažindinami su vertinimo kriterijais. Vertinimo informacija renkama šiais būdais: formaliai ir 

neformaliai stebint, renkant mokinių darbų pavyzdžius, organizuojant mokinių darbų parodėles 

(pabaigus užduotį ar užduočių ciklą) ir jų aptarimas, atliekant diagnostinio vertinimo užduotis, 

vertinant jų rezultatus ir su mokiniais aptariant, ko jie išmoko, ko norėtų mokytis ateityje. Pateikiant 

vertinimo informaciją, akcentuojant ne klaidas ar nesėkmes, o tai, kokią pažangą padarė kiekvienas 

mokinys.  

Dailės  dalyko mokinių pasiekimai vertinami iš šių veiklos sričių:  

 dailės raiška (idėjų kėlimas; technikų taikymas; grafinių, spalvinių ir erdvinių raiškos 

priemonių naudojimas; savo dailės kūrinių parodymas); 

 dailės raiškos ir dailės kūrinių stebėjimas, interpretavimas ir vertinimas; 

 darbas pamokoje; 

 apklausos raštu ar žodžiu; 

 dalyvavimas konkursuose, olimpiadose, parodose, parodytos išskirtinės žinios. 

 dailės reiškinių pažinimas socialinėje kultūrinėje aplinkoje. 

 

 5.Vertinimo vykdymas: 

 5.1. formuojamasis vertinimas - taikomas kiekvienoje pamokoje, jis padeda 

numatyti mokymosi perspektyvą, pastiprinti daromą pažangą, skatina mokinius mokytis analizuoti 

esamus pasiekimus ar mokymosi spragas. 

 5.2. diagnostinis vertinimas - vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti 

mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti 

tolesnio mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus. Atsiskaitomieji darbai nurodyti 

dalyko ilgalaikiame teminiame plane. 

 5.3. kaupiamasis vertinimas - taikomas vertinant tam tikrus su mokiniais sutartus 

darbus. 

 5.4. apibendrinamasis vertinimas - naudojamas baigus programą, kursą, modulį, 

pristatant projektinį darbą, jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos 

pabaigoje. Atsiskaitomieji darbai nurodyti dalyko ilgalaikiame teminiame plane. 
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 5.5. Dailės pamokos vertinimas taškais:  

 

KŪRYBINIO DARBO VERTINIMO KRITERIJAI TAŠKŲ SKAIČIUS 

Pasiruošimas pamokai: 

 

Tinkamai pasiruošė pamokai (priemonės ir medžiagos, apranga) 

Nepasiruošė pamokai 

1 taškas 

 

 

1 taškai 

0 taškų 

Techninės užduoties sprendimas:  
 

Geras techninis valdymas. 

Tinkamas spalvinis ir toninis sprendimas. 

Piešinys atliktas tik grafiškai. 

Dirba su tinkamomis priemonėmis arba bando dirbti su ne tomis 

priemonėmis. 

Neturi tinkamų priemonių. 

4 taškai 
 
 

1 taškas 

1 taškas 

1 taškas 

1 taškas 

             0 taškų 

Idėjinis užduoties sprendimas 

 

Įdomi, originali, išbaigta idėja, gera kompozicija. 

Idėjos sprendimo ieško knygose, vadovėliuose, meno albumuose, 

kūrybiškai interpretuoja pasitelkdamas demonstruojamus pavyzdžius. 

Šabloninis idėjos sprendimas. 

Nesidomi idėjos sprendimu. 

3 taškai 
 

1 taškas 

 

1 taškas 

1 taškas 

             0 taškų 

Kūrinio pristatymas 

 

Pristatydamas darbą vartoja dailės sąvokas, terminus, paaiškina savo 

kūrybinius ketinimus. 

Geba objektyviai save įsivertinti. 

Visiškai nepristato darbo. 

2 taškai 

 

1 taškas 

1 taškas 

0 taškų 

PARODOS LANKYMO VERTINIMO KRITERIJAI TAŠKŲ SKAIČIUS 

Parodos pagrindiniai duomenys 
Parodos pavadinimas, autorius. 

Parodo tikslas. 

2 taškai 

             1 taškas 

1 taškas 

Ekspozicijos apžiūrėjimas: 
 

Kūrinių skaičius, 5 kūrinių pavadinimai. 

Kūrinių atlikimo technika, matmenys. 

2 taškai 
 

1 taškas 

1 taškas 

Vieno kūrinio analizė: 

 

 

Kūrinio metrika. 

kūrinio dailės rūšis, žanras, stilius ar srovė. 

Kūrinio meninės ir kompozicinės ypatybės. 

Kūrinio funkcinė ir socialinė paskirtis. 

Emocinis poveikis stebinčiajam. 

Kūrinio aktualumas, reikšmė, vertė. 

6 taškai 
 
 

1 taškas 

1 taškas 

1 taškas 

1 taškas 

1 taškas 

1 taškas 

Testo, savarankiško darbo vertinimas 
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 Testas ar savarankiška užduotis iš teorijos sudaryta iš 10 teiginių. Kiekvienas teisingas atsakymas 

vertinamas 1 tašku. Jei testas ar savarankiška užduotis sudaryta iš 5 teiginių, tai teisingas atsakymas 

vertinamas 2 taškais. 

Papildomų meninių darbų vertinimas: 10 balų  - už personalinės parodos mokykloje ar mieste 

surengimą; dalyvavimą konkurse, olimpiadoje; dalyvavimas meniniuose projektuose, dirbtuvėse. 
 
 
 

 5.6. Taškai į balus verčiami tokia tvarka: 

Lygis Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 

Taškai 3-5 5-6 7-10 

 

 5.7. Mokinys dėl pateisinamos arba nepateisinamos priežasties nedalyvavęs 

pamokoje ir neatlikęs atsiskaitomojo darbo privalo už jį atsiskaityti per dvi savaites (atsiskaitymo 

formą ir laiką derina su mokytoju.)  

 5.8. Mokiniui, turinčiam dalyko nepatenkinamą antrojo pusmečio vertinimą, negali 

būti išvedamas patenkinamas dalyko metinis vertinimas. 

 5.9. Per mokslo metus mokiniai papildomu pažymiu gali būti įvertinami:  

 5.9.1. Už dalyvavimą  konkursuose, olimpiadose, respublikiniuose, rajoniniuose bei 

Gimnazijos renginiuose ir už juose užimtą prizinę vietą.  

 5.9.2. Už surengta savo kūrybinių darbų parodą. 

 5.9.3. Už aplankytų parodų analizę, recenzijas, darbų pristatymus pamokoje. 

 

 

 

 

IV. KAUPIAMASIS VERTINIMAS 
 

 6. Dailės pamokose 5 - 8 klasėse ir I-IIG klasėse taikomas kaupiamasis vertinimas, 

kuriuo siekiama įvertinti papildomas mokinių pastangas, skatinti mokymosi motyvaciją.  

Viso mokinys gali surinkti 10 taškų. 

 7. Kaupiamasis pažymys rašomas už šias veiklas: 

Eil. 

Nr. 

Rodikliai Sudedamosios kaupiamojo 

vertinimo dalys 

1. Kūrybiškumas 1 

2. Pastangos 1 

3. Aktyvumas pamokoje 2 

4. Pamokų lankomumas: 

 Lankė 100% 

 Lankė 50% 

 Lankė 0% 

2 

5. Darbas grupėje  1 

6. Dalyvavimas renginiuose, jų organizavimas, pasiekimai 

neformaliojo ugdymo būreliuose. 

2 

7. Užrašų tvarkingumas 1 

 

 8. Mokinys iš kaupiamojo vertinimo per pusmetį gauna du įvertinimus. 

____________________________________________________ 
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13 priedas 

 

KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS 

DORINIO UGDYMO   MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos dorinio ugdymo (tikybos 

etikos) pažangos ir pasiekimų vertinimas parengtas vadovaujantis PRADINIO IR PAGRINDINIO 

UGDYMO BENDROSIOMIS UGDYMO PROGRAMOMIS, PATVIRTINTOMIS Lietuvos 

respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu N. ISAK-2433  ir 

UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO 

TVARKOS APRAŠU, PATVIRTINTU Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos direktoriaus 2020 

m. sausio 31 d įsakymu Nr. V-33.  

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 2. Vertinimo tikslai: 

 2.1. Padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei. 

 2.2. Puoselėti gimnazijos ugdymo kultūrą. 

 2.3. Įvertinti mokytojo ir Gimnazijos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. 

 3. Vertinimo uždaviniai: 

 3.1. Pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, 

stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų ( globėjų, rūpintoju) ir Gimnazijos. 

 3.2. Padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir 

spragas, diferencijuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus. 

 3.3. Padėti įsivertinti darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, teikti mokinių 

poreikius atliepiančią pagalbą. 

 

III. VERTINIMO NUOSTATOS 

 

                     4. Vertinimo planavimas. Dorinio ugdymo (tikybos, etikos) dalyko ugdymo procese 

taikomi šie vertinimo būdai: diagnostinis, formuojamasis, kaupiamasis, apibendrinamasis. 

Mokiniai prieš atliekant užduotis supažindinami su vertinimo kriterijais. Vertinimo informacija 

renkama šiais būdais: formaliai ir neformaliai stebint, atliekant diagnostinio vertinimo užduotis, 

vertinant jų rezultatus ir su mokiniais aptariant, ko jie išmoko, ko norėtų mokytis ateityje. Pateikiant 

vertinimo informaciją, akcentuojant ne klaidas ar nesėkmes, o tai, kokią pažangą padarė kiekvienas 

mokinys. Privalomi atsiskaitomieji darbai nurodami dalyko ilgalaikiuose teminiuose planuose. 

Dorinio ugdymo (tikybos, etikos) dalyko mokinių pasiekimai vertinami iš šių veiklos sričių:  

 atliktas kūrybinis, praktinis darbas; 

 projektinis darbas (pristatant projektą); 

 darbas pamokoje; 

 testai, apklausos raštu ar žodžiu; 
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 dalyvavimas konkursuose, olimpiadose, parodose, parodytos išskirtinės žinios. 

 

 5.Vertinimo vykdymas: 

 5.1. formuojamasis vertinimas - taikomas kiekvienoje pamokoje, jis padeda 

numatyti mokymosi perspektyvą, pastiprinti daromą pažangą, skatina mokinius mokytis analizuoti 

esamus pasiekimus ar mokymosi spragas. 

 5.2. diagnostinis vertinimas - vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti 

mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti 

tolesnio mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus. Teigiamas atsiskaitomojo darbo 

įvertinimas („įskaityta“) fiksuojamas  el. dienyne.  Jei mokinys iš atsiskaitomojo darbo nesurinko 

reikiamo taškų skaičiaus jam atsiskaitymas skiriamas pakartotinai. Jei po papildomų darbų reikiamo 

taškų skaičiaus vis tiek nesurinko – rašoma „neįskaityta“  

 Atsiskaitomieji darbai nurodyti dalyko ilgalaikiame teminiame plane. 

 5.3. kaupiamasis vertinimas - taikomas  vertinant tam tikrus su mokiniais sutartus 

darbus. 

 5.4. apibendrinamasis vertinimas - naudojamas baigus programą, kursą, modulį, 

pristatant projektinį darbą, jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos 

pabaigoje. Vertinimas „įskaityta“ fiksuojamas el. dienyne. Atsiskaitomieji darbai nurodyti dalyko 

ilgalaikiame teminiame plane. 

 

 5.5. Dorinio ugdymo (tikybos, etikos)  pamokos vertinimas taškais:  

 

RODIKLIS TAŠKŲ SKAIČIUS 

Pasiruošimas pamokai: 

Tinkamai pasiruošė pamokai (priemonės ir medžiagos, apranga) 

Ne viską turi pamokai 

Nepasiruošė pamokai 

 

 

2 taškai 

1 taškas 

-1 taškų 

 

Darbas per pamoką:  
Aktyvus, savarankiškas, noriai atlieka skirtas ir papildomas užduotis. 

Dirba su mokytojo ar draugo pagalba.  

Pasyviai dalyvauja pamokoje. 

 Nedirba pamokoje. 

 

 
 

4 taškai 

 2 taškai  

1 taškas 

 -1 taškų 

Gebėjimas objektyviai save įsivertinti. 

 

2 taškai 

  

 5.7. Mokinys dėl pateisinamos arba nepateisinamos priežasties nedalyvavęs 

pamokoje ir neatlikęs atsiskaitomojo darbo privalo už jį atsiskaityti per dvi savaites (atsiskaitymo 

formą ir laiką derina su mokytoju.)  

 5.8. Mokiniui, turinčiam dalyko nepatenkinamą antrojo pusmečio vertinimą (neįsk), 

negali būti išvedamas patenkinamas dalyko metinis vertinimas. 

  

IV. KAUPIAMASIS VERTINIMAS 
 

 6. Dorinio ugdymo ( tikybos, etikos) pamokose 5 - 8 klasėse ir I-IIG klasėse 

taikomas kaupiamasis vertinimas, kuriuo siekiama įvertinti papildomas mokinių pastangas, skatinti 

mokymosi motyvaciją.  
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 Už darbą pamokoje mokinys gali surinkti nuo 5 iki 12 taškų.  Kaupiamajame 

vertinime teigiamai („įskaityta“) mokinys įvertinamas tada, kai per 9 pamokas surenka nuo 40 iki 

60 taškų. Kaupiamųjų darbų teigiamas įvertinimas – „įskaityta“ fiksuojamas el. dienyne. 

Kaupiamasis vertinimas  nurodytas dalyko ilgalaikiame teminiame plane. 

 

 7. Kaupiamasis pažymys rašomas už šias veiklas: 

 

Eil. 

Nr. 

Rodikliai Sudedamosios kaupiamojo 

vertinimo dalys 

1. Pateikiamos medžiagos klausymas,  skaitymas 1 

2. Pagrindinės minties, idėjos pateiktame tekste suradimas 

ir iškėlimas 

2 

3. Pastangos 1 

4. Aktyvumas pamokoje 2 

5. Savo ir autorių (Filosofų, Šv. Rašto, Bažnyčios mokymo) 

nuomonės palyginimas 

2 

6. Pamokų lankomumas: 

 Lankė 100% 

 Lankė 50% 

 Lankė 0% 

 

4 

2 

0 

7. Gebėjimas dirbti grupėje, grupinio darbo pristatymas 2 

8. Individualių užduočių atlikimas (atsiskaitymas už skyrių 

medžiagą) 

Pagal atskirus kriterijus 

9. Dalyvavimas konkursuose, olimpiadose, 

respublikiniuose, rajoniniuose bei Gimnazijos 

renginiuose 

2 

10. Užrašų tvarkingumas 1 

 

 8. Mokinys iš kaupiamojo vertinimo per pusmetį gauna du įvertinimus. 

___________________________ 

 

 

14 priedas 

 

KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS 

FIZIKOS DALYKO MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos fizikos dalyko pažangos ir 

pasiekimų vertinimas parengtas vadovaujantis PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO 

BENDROSIOMIS UGDYMO PROGRAMOMIS, PATVIRTINTOMIS Lietuvos respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu N. ISAK-2433, FIZIKOS BRANDOS 

EGZAMINO PROGRAMA, PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 
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m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. ISAK-1769 redakcija) (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1271 redakcija), VIDURINIO UGDYMO 

BENDRĄJA PROGRAMA (2011),  ir UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS 

PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠU, PATVIRTINTU Užvenčio 

Šatrijos Raganos gimnazijos direktoriaus 2020 m. sausio 31 d įsakymu Nr. V-33.  

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 2. Vertinimo tikslai: 

 2.1. Padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei. 

 2.2. Puoselėti gimnazijos ugdymo kultūrą. 

 2.3. Įvertinti mokytojo ir Gimnazijos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. 

 3. Vertinimo uždaviniai: 

 3.1. Pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, 

stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų ( globėjų, rūpintoju) ir Gimnazijos. 

 3.2. Padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir 

spragas, diferencijuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus. 

 3.3. Padėti įsivertinti darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, teikti mokinių 

poreikius atliepiančią pagalbą. 

 

III. VERTINIMO NUOSTATOS 

 

                     4. Vertinimo planavimas. Fizikos dalyko ugdymo procese taikomi šie vertinimo 

būdai: diagnostinis, formuojamasis, kaupiamasis, apibendrinamasis. Mokiniai prieš atliekant 

užduotis supažindinami su vertinimo kriterijais. Vertinimo informacija renkama šiais būdais: 

formaliai ir neformaliai stebint, renkant mokinių darbų pavyzdžius,  atliekant diagnostinio 

vertinimo užduotis. Pateikiant vertinimo informaciją, akcentuojamos ne klaidos ar nesėkmes, o tai, 

kokią pažangą padarė kiekvienas mokinys. Privalomi atsiskaitomieji darbai nurodami dalyko 

ilgalaikiuose teminiuose planuose. 

Fizikos dalyko mokinių pasiekimai vertinami iš šių veiklos sričių:  

 kontrolinis darbas 

 savarankiškas darbas 

 atliktas laboratorinis darbas ar praktinis darbas; 

 projektinis darbas (pristatant projektą); 

 pristatymai/pasisakymai 

 darbas pamokoje; 

 testai, apklausos raštu ar žodžiu; 

 kaupiamasis vertinimas; 

 dalyvavimas konkursuose, olimpiadose, parodytos išskirtinės žinios. 

 5.Vertinimo vykdymas: 

 5.1. formuojamasis vertinimas - taikomas kiekvienoje pamokoje, jis padeda 

numatyti mokymosi perspektyvą, pastiprinti daromą pažangą, skatina mokinius mokytis analizuoti 

esamus pasiekimus ar mokymosi spragas. 

 5.2. diagnostinis vertinimas - vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti 

mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti 

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos/vidurinis-ugdymas/Technologijos_8_priedas.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos/vidurinis-ugdymas/Technologijos_8_priedas.pdf
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tolesnio mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus. Atsiskaitomieji darbai nurodyti 

dalyko ilgalaikiame teminiame plane. 

 5.3. kaupiamasis vertinimas - taikomas vertinant tam tikrus su mokiniais sutartus 

darbus. 

 5.4. apibendrinamasis vertinimas - naudojamas baigus programą, kursą, modulį, 

pristatant projektinį darbą, jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos 

pabaigoje. Atsiskaitomieji darbai nurodyti dalyko ilgalaikiame teminiame plane. 

 5.5. Fizikos pamokos vertinimas taškais:  

Pasiekimų lygis Teisingų atsakymų 

apimtis procentais 

Pažymys 

Aukštesnysis pasiekimų lygis 94-100 10 

86-93 9 

Pagrindinis pasiekimų lygis  69-85 8 

53-68 7 

36-52 6 

Patenkinamas pasiekimų lygis 26-35 5 

16-25 4 

Nepatenkinamas pasiekimų lygis  8-15 3 

8-0 2 

 

 5.6. Mokinys dėl pateisinamos arba nepateisinamos priežasties nedalyvavęs 

pamokoje ir neatlikęs atsiskaitomojo darbo privalo už jį atsiskaityti per dvi savaites (atsiskaitymo 

formą ir laiką derina su mokytoju.)  

 5.7. Mokiniui, turinčiam dalyko nepatenkinamą antrojo pusmečio vertinimą, negali 

būti išvedamas patenkinamas dalyko metinis vertinimas. 

 5.8. Per mokslo metus mokiniai papildomu pažymiu gali būti įvertinami:  

 5.8.1.Už dalyvavimą  konkursuose, olimpiadose, respublikiniuose, rajoniniuose bei 

Gimnazijos renginiuose ir už juose užimtą prizinę vietą.  

 5.8.2. Už surengta savo kūrybinių darbų parodą. 

 5.8.3. Už aplankytų parodų analizę, recenzijas, darbų pristatymus pamokoje 

 

 

IV. KAUPIAMASIS VERTINIMAS 
 

 6. Fizikos pamokose 7 - 8 klasėse ir I-IIG klasėse taikomas kaupiamasis vertinimas, 

kuriuo siekiama įvertinti papildomas mokinių pastangas, skatinti mokymosi motyvaciją.  

Viso mokinys gali surinkti 10 taškų. 

 7. Kaupiamasis pažymys rašomas už šias veiklas: 

Eil. 

Nr. 

Rodikliai Sudedamosios kaupiamojo 

vertinimo dalys 

1. Kūrybiškumas 1 
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2. Pastangos 1 

3. Aktyvumas pamokoje 2 

4. Pamokų lankomumas: 

 Lankė 100% 

 Lankė 50% 

 Lankė 0% 

2 

5. Darbas grupėje  1 

6. Dalyvavimas renginiuose, jų organizavimas, pasiekimai. 2 

7. Užrašų tvarkingumas 1 

 

 8. Mokinys iš kaupiamojo vertinimo per pusmetį gauna du įvertinimus. 

__________________________________________________ 

 

 

 

 

15 priedas 

 

KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS 

GEOGRAFIJOS DALYKO MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos geografijos dalyko pažangos 

ir pasiekimų vertinimas parengtas vadovaujantis PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO 

BENDROSIOMIS UGDYMO PROGRAMOMIS, PATVIRTINTOMIS Lietuvos respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu N. ISAK-2433, GEOGRAFIJOS 

BRANDOS EGZAMINO PROGRAMA, PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. ISAK-1769 redakcija) (Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1271 redakcija), 

GEOGRAFIJOS  UGDYMO BENDRĄJA PROGRAMA (2011),  ir UŽVENČIO ŠATRIJOS 

RAGANOS GIMNAZIJOS PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠU, 

PATVIRTINTU Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos direktoriaus 2020 m. sausio 31 d įsakymu 

Nr. V-33.  

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 2. Vertinimo tikslai: 

 2.1. Padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei. 

 2.2. Puoselėti gimnazijos ugdymo kultūrą. 

 2.3. Įvertinti mokytojo ir Gimnazijos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. 

 3. Vertinimo uždaviniai: 

 3.1. Pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, 

stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų ( globėjų, rūpintoju) ir Gimnazijos. 

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos/vidurinis-ugdymas/Technologijos_8_priedas.pdf
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 3.2. Padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir 

spragas, diferencijuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus. 

 3.3. Padėti įsivertinti darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, teikti mokinių 

poreikius atliepiančią pagalbą. 

 

III. VERTINIMO NUOSTATOS 

 

                     4. Vertinimo planavimas. Geografijos dalyko ugdymo procese taikomi šie vertinimo 

būdai: diagnostinis, formuojamasis, kaupiamasis, norminis, kriterinis ir apibendrinamasis. 

Mokiniai, prieš atlikdami užduotis, supažindinami su vertinimo kriterijais. Vertinimo informacija 

renkama šiais būdais: formaliai ir neformaliai stebint (fiksuojama taškais, kurie konvertuojami į 

balus), organizuojant mokinių darbų parodėles (pabaigus užduotį ar užduočių ciklą) ir jas aptarus, 

atliekant diagnostinio vertinimo užduotis, vertinant jų rezultatus ir su mokiniais aptariant, ko jie 

išmoko, ko norėtų mokytis ateityje. Kaupiamų taškų sistema taikoma už bendradarbiavimą 

pamokoje, pagalbą, darbą grupėse ar porose, domėjimąsi Lietuvos ir pasaulio gyvenimo 

aktualijomis. Pateikiant vertinimo informaciją akcentuojamos ne klaidos ar nesėkmės, o tai, kokią 

pažangą padarė kiekvienas mokinys ir į ką dar reikėtų atkreipti dėmesį. Testų, apklausų raštu ar 

žodžiu laiką (temų skaičių, datą) mokiniai turi galimybę pasirinkti patys. 

Geografijos dalyko mokinių pasiekimai vertinami iš šių veiklos sričių:  

 

Kontrolinis darbas – darbas rašomas daugiau nei 30 min., išmokus temą ar skyrių. 

Testas – naudojami įvertinti asmeninius mokinio pasiekimus. 

Atsiskaitymas už darbą su žemėlapiu. 

Kitos atsiskaitymo ir vertinimo formos: 

 

Neformalioji mokinių ugdomoji veikla: konkursai, viktorinos, olimpiados ir pan. 

 5. Vertinimo vykdymas: 
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 5.1. formuojamasis vertinimas - taikomas kiekvienoje pamokoje, jis padeda 

numatyti mokymosi perspektyvą, pastiprinti daromą pažangą, skatina mokinius mokytis analizuoti 

esamus pasiekimus ar mokymosi spragas. 

 5.2. diagnostinis vertinimas - vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti 

mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti 

tolesnio mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus. Atsiskaitomieji darbai nurodyti 

dalyko ilgalaikiame teminiame plane. 

 5.3. kaupiamasis vertinimas - taikomas vertinant tam tikrus su mokiniais sutartus 

darbus. 

 5.4. apibendrinamasis vertinimas - naudojamas baigus programą, kursą, modulį, 

pristatant projektinį darbą, jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos 

pabaigoje. Atsiskaitomieji darbai nurodyti dalyko ilgalaikiame teminiame plane. 

     5.5. norminis vertinimas – vertinimas, kuris sudaro galimybes palyginti mokinių 

pasiekimus. 

    5.6.  kriterinis vertinimas – vertinimas, kurio pagrindas – tam tikri kriterijai (pvz., 

standartai), su kuriais lyginami mokinio pasiekimai. 

                  5.7. Ugdymo procese formuojamasis vertinimas derinamas su balų, diagnostiniu 

ir kaupiamuoju vertinimu. Vertinama 10 balų sistema, taikant kaupiamojo vertinimo  

pažymio principą (žr. UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS PASIEKIMŲ IR 

PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠU, PATVIRTINTU Užvenčio Šatrijos Raganos 

gimnazijos direktoriaus 2020 m. sausio 31 d įsakymu Nr. V-33. 

 5.8. Geografijos pamokos gali būti vertinamos taškais:  

RODIKLIS TAŠKŲ SKAIČIUS 

Pasiruošimas pamokai: 

Tinkamai pasiruošė pamokai (priemonės ir medžiagos, apranga) 

Ne viską turi pamokai 

Nepasiruošė pamokai 

 

2 taškai 

1 taškas 

0 taškų 

Darbas per pamoką:  
Aktyvus, savarankiškas, noriai atlieka skirtas ir papildomas užduotis. 

Dirba su mokytojo ar draugo pagalba.  

Pasyviai dalyvauja pamokoje. 

 Nedirba pamokoje. 

 

3 taškai 

 2 taškai  

1 taškas 

 0 taškų 

Gebėjimas objektyviai save įsivertinti. 2 taškai 

 5.9. Taškai į balus verčiami tokia tvarka: 

Lygis Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 

Taškai 3-5 5-6 7-10 

 

 5.10. Mokinys dėl pateisinamos arba nepateisinamos priežasties nedalyvavęs 

pamokoje ir neatlikęs atsiskaitomojo darbo privalo už jį atsiskaityti per dvi savaites (atsiskaitymo 

formą ir laiką derina su mokytoju.)  

 5.11. Mokiniui, turinčiam dalyko nepatenkinamą antrojo pusmečio vertinimą, negali 

būti išvedamas patenkinamas dalyko metinis vertinimas. 

 5.12. Per mokslo metus mokiniai papildomu pažymiu gali būti įvertinami:  
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 5.12.1. Už dalyvavimą  konkursuose, olimpiadose, respublikiniuose, rajoniniuose 

bei Gimnazijos renginiuose ir už juose užimtą prizinę vietą.  

 5.12.2. Už surengta savo kūrybinių darbų parodą. 

 5.12.3. Už aplankytų parodų analizę, recenzijas, darbų pristatymus pamokoje. 

 

 IV. KAUPIAMASIS VERTINIMAS 

 

 6. Geografijos pamokose 5 - 8 klasėse ir I-IIG klasėse gali būti taikomas 

kaupiamasis vertinimas, kuriuo siekiama įvertinti papildomas mokinių pastangas, skatinti 

mokymosi motyvaciją. Viso mokinys gali surinkti 10 taškų. 

 

 7. Kaupiamasis pažymys rašomas už šias veiklas: 

Eil. 

Nr. 

Rodikliai Sudedamosios kaupiamojo 

vertinimo dalys 

1. Kūrybiškumas 1 

2. Pastangos 1 

3. Aktyvumas pamokoje 1-2 

4.  Savo ir kitų klaidų taisymas 1 

5.  Atsakinėjančiojo papildymas 1 

6.  Dalykinės iniciatyvos  

7.  Atskiros dalies  mokomosios medžiagos parengimas 

naujos temos išaiškinimas klasės draugams, uždavinių 

formulavimas, namų darbų patikrinimo užduočių 

parengimas 

3-5 

8. Pamokų lankomumas: 

 Lankė 100%  

2 

9. Darbas grupėje  1-3 

10. Dalyvavimas renginiuose, jų organizavimas. 2-6 

11. Užrašų tvarkingumas (1 k. per mėnesį) 1 

 Taškų netenkama, kai: laiku neatliekamas darbas 

(klasėje, namų darbas, ilgalaikė užduotis ir pan.)., 

neteisingai taisomi klasės draugų darbai.  

-1 ir t. t. 

12. 1 taškai – vienas pažymio balas.  

 

 8. Mokinys iš šio kaupiamojo vertinimo per pusmetį gali gauti du įvertinimus. 

 

______________________________________________ 
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16 priedas 

 

KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DALYKO MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS 

VERTINIMAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos informacinių technologijų 

dalyko pažangos ir pasiekimų vertinimas parengtas vadovaujantis PRADINIO IR PAGRINDINIO 

UGDYMO BENDROSIOMIS UGDYMO PROGRAMOMIS, PATVIRTINTOMIS Lietuvos 

respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu N. ISAK-2433, 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ BRANDOS EGZAMINO PROGRAMA, PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197 

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. ISAK-1769 

redakcija) (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 

V-1271 redakcija), INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ  UGDYMO BENDRĄJA PROGRAMA 

(2011),  ir UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS 

VERTINIMO TVARKOS APRAŠU, PATVIRTINTU Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos 

direktoriaus 2020 m. sausio 31 d įsakymu Nr. V-33.  

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 2. Vertinimo tikslai: 

 2.1. Padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei. 

 2.2. Puoselėti gimnazijos ugdymo kultūrą. 

 2.3. Įvertinti mokytojo ir Gimnazijos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. 

 3. Vertinimo uždaviniai: 

 3.1. Pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, 

stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų ( globėjų, rūpintoju) ir Gimnazijos. 

 3.2. Padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir 

spragas, diferencijuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus. 

 3.3. Padėti įsivertinti darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, teikti mokinių 

poreikius atliepiančią pagalbą. 

 

III. VERTINIMO NUOSTATOS 

 

                     4. Vertinimo planavimas. Informacinių technologijų dalyko ugdymo procese taikomi 

šie vertinimo būdai: diagnostinis, formuojamasis, kaupiamasis, apibendrinamasis. Mokiniai 

prieš atliekant užduotis supažindinami su vertinimo kriterijais. Pateikiant vertinimo informaciją, 

akcentuojant ne klaidas ar nesėkmes, o norima padėti mokiniui pasitikrinti mokymosi pažangą, 

nustatyti jo pasiekimus ir padėti priimti sprendimus dėl tolesnio mokymosi. 

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos/vidurinis-ugdymas/Technologijos_8_priedas.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos/vidurinis-ugdymas/Technologijos_8_priedas.pdf
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   4.1. Informacinių technologijų dalyko mokinių pasiekimai vertinami iš šių veiklos 

sričių:  

 kontroliniai darbai; 

 savarankiški darbai; 

 praktikos darbai; 

 kaupiamasis vertinimas; 

4.2. Vertinimas 10 balų sistemoje 

 Mokiniai vertinami 10 balų sistemoje:  

 1. Patenkinamas lygmuo (4-5 balai) – išvardija, pakartoja, apibrėžia, atgamina, atpažįsta, 

sprendžia elementarius uždavinius; 

 2. Pagrindinis lygmuo (6-8 balai) – taiko, apibendrina, klasifikuoja žinias, nubraižo, pateikia 

pavyzdžius, nurodo tarpusavio ryšius.  

 3. Aukštesnysis lygmuo (9-10 balai) – analizuoja ir daro išvadas, randa kelis problemų 

sprendimo būdus, pagrindžia savo nuomonę, daro išvadas, lygina, diferencijuoja, nurodo 

tarpusavio ryšius, modeliuoja, vertina.  

4.3. Kontroliniai darbai 

- tai mokinių įsisavintų žinių patikrinimas baigus temą ar skyrių, trunkantis daugiau kaip 30 min.; 

- kontrolinio darbo data pranešama prieš savaitę, bei tai pažymint elektroniniame dienyne; 

- kontrolinį darbą sudaro trijų lygmenų užduotys: patenkinamo, pagrindinio ir aukštesniojo,  

nurodant už jas skiriamus balus; 

- maksimalus taškų skaičius keičiasi priklausomai nuo užduočių sudėtingumo.  

- vertinama pažymiu pagal surinktų taškų kiekį, išreiškus juos procentais: 

Procentai  0-9 10-19 20-30 31-42 43-55 56-67 68-79 92-80 93-100 

Pažymys  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

- mokiniai, praleidę kontrolinį darbą, privalo atsiskaityti individualiai susitarus su mokytoju; 

- ištaisyti kontroliniai darbai grąžinami pateikiant įvertinimą per 1 savaitę nuo parašymo dienos. 

- kontroliniai darbai yra perrašomi, jei daugiau nei pusė klasės mokinių gavo neigiamą įvertinimą.  

4.4. Savarankiški darbai 

- tai iki 30 min. trukmės mokytojo pateiktų užduočių atlikimas;  

- apie savarankišką darbą iš anksto mokytojas pranešti neprivalo; 

- savarankišką darbą gali rašyti ne visa klasė; 

- patikrinti ir įvertinti darbai turi būti grąžinami kitos pamokos metu. 

4.5. Praktikos darbai 

- šie darbai skirti patikrinti mokinių gebėjimus teorines žinias taikyti praktikoje; 

- apie praktikos darbą pranešama ne vėliau kaip prieš 1 pamoką; 

- praktikos darbai 7-8 kl ir IG – IIG kl. vertinami sekančiai: 40 procentų už atliktą darbą, 40 

procentų už darbo ataskaitą ir 20 procentų už papildomas užduotis. 3G – 4G kl vertinami sekančiai: 

30 procentų už atliktą darbą, 50 procentų už darbo ataskaitą, už teisingai suformuluotą darbo tikslą, 

hipotezę, išvadas, grafinį rezultatų vaizdavimą ir 20 procentų už papildomas užduotis. 
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 5. Vertinimo vykdymas: 

 5.1. formuojamasis vertinimas - taikomas kiekvienoje pamokoje, jis padeda 

numatyti mokymosi perspektyvą, pastiprinti daromą pažangą, skatina mokinius mokytis analizuoti 

esamus pasiekimus ar mokymosi spragas. 

 5.2. diagnostinis vertinimas - vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti 

mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti 

tolesnio mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus. Atsiskaitomieji darbai nurodyti 

dalyko ilgalaikiame teminiame plane. 

 5.3. kaupiamasis vertinimas - taikomas vertinant tam tikrus su mokiniais sutartus 

darbus. 

 5.4. apibendrinamasis vertinimas - naudojamas baigus programą, kursą, modulį, 

pristatant projektinį darbą, jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos 

pabaigoje. Atsiskaitomieji darbai nurodyti dalyko ilgalaikiame teminiame plane. 

   5.5. informacinės technologijos pamokos vertinimo pažymiais lentelė:  

Pasiekimų lygis Teisingų atsakymų 

apimtis procentais 

Pažymys 

Aukštesnysis pasiekimų lygis 100-93 10 

92-80 9 

Pagrindinis pasiekimų lygis  79-68 8 

67-56 7 

55-43 6 

Patenkinamas pasiekimų lygis 42-31 5 

30-20 4 

Nepatenkinamas pasiekimų lygis  19-10 3 

9-0 2 

 

 5.7. Mokinys dėl pateisinamos arba nepateisinamos priežasties nedalyvavęs 

pamokoje ir neatlikęs atsiskaitomojo darbo privalo už jį atsiskaityti per dvi savaites (atsiskaitymo 

formą ir laiką derina su mokytoju.)  

 5.8. Mokiniui, turinčiam dalyko nepatenkinamą antrojo pusmečio vertinimą, negali 

būti išvedamas patenkinamas dalyko metinis vertinimas. 

 5.9. Per mokslo metus mokiniai papildomu pažymiu gali būti įvertinami:  

 5.9.1. Už dalyvavimą  konkursuose, olimpiadose, respublikiniuose, rajoniniuose bei 

Gimnazijos renginiuose ir už juose užimtą prizinę vietą.  

 5.9.2. Už surengta savo kūrybinių darbų parodą. 

 5.9.3. Už aplankytų parodų analizę, recenzijas, darbų pristatymus pamokoje. 

 

IV. KAUPIAMASIS VERTINIMAS 
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 6. informacinių technologijų pamokose 5 - 8 klasėse ir I-IIG klasėse taikomas 

kaupiamasis vertinimas, kuriuo siekiama įvertinti papildomas mokinių pastangas, skatinti 

mokymosi motyvaciją.  
Viso mokinys gali surinkti 10 taškų. 

    7. Kaupiamasis vertinimas, rašant pažymį 10 balų sistemoje arba taikant kreditų 

sistemų, taikomas vertinant mokinių: 

 pagrįstus, motyvuotus atsakymus į klausimus; 

 aktyvų dalyvavimą pamokoje; 

 atsakinėjančio papildymą; 

 nedidelės apimties kūrybos darbelius; 

 darbą grupėje; 

 namų darbus. 

 Išvedus kaupiamųjų balų aritmetinį vidurkį, pažymys įrašomas į dienyną. Aritmetinis vidurkis 

vedamas iš ne mažiau kaip 3 kaupiamųjų pažymių.  

   8. Mokinys iš kaupiamojo vertinimo per pusmetį gauna vieną įvertinimą. 

___________________________ 

 

 

17 priedas 

 

KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS 

ISTORIJOS, ISTORIJOS MODULIO, PILIETIŠKUMO PAGRINDŲ MOKINIŲ 

PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos istorijos, istorijos modulio, 

pilietiškumo pagrindų pažangos ir pasiekimų vertinimas parengtas vadovaujantis PRADINIO IR 

PAGRINDINIO UGDYMO BENDROSIOMIS UGDYMO PROGRAMOMIS, 

PATVIRTINTOMIS Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. 

įsakymu N. ISAK-2433, ISTORIJOS BRANDOS EGZAMINO PROGRAMA, PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197 

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. ISAK-1769 

redakcija) (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 

V-1271 redakcija), ISTORIJOS UGDYMO BENDRĄJA PROGRAMA (2011),  ir UŽVENČIO 

ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS 

APRAŠU, PATVIRTINTU Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos direktoriaus 2020 m. sausio 31 d 

įsakymu Nr. V-33.  

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos/vidurinis-ugdymas/Technologijos_8_priedas.pdf
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 2. Vertinimo tikslai: 

 2.1. Padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei. 

 2.2. Puoselėti gimnazijos ugdymo kultūrą. 

 2.3. Įvertinti mokytojo ir Gimnazijos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. 

 3. Vertinimo uždaviniai: 

 3.1. Pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, 

stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų ( globėjų, rūpintoju) ir Gimnazijos. 

 3.2. Padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir 

spragas, diferencijuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus. 

 3.3. Padėti įsivertinti darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, teikti mokinių 

poreikius atliepiančią pagalbą. 

 

III. VERTINIMO NUOSTATOS 

 

                     4. Vertinimo planavimas. Istorijos dalyko ugdymo procese taikomi šie vertinimo 

būdai: diagnostinis, formuojamasis, kaupiamasis, apibendrinamasis. Mokiniai prieš atliekant 

užduotis supažindinami su vertinimo kriterijais. Vertinimo informacija renkama šiais būdais: 

formaliai ir neformaliai stebint (fiksuojama taškais, kurie konvertuojami į kreditus, renkant atliktus 

mokinių darbus su tėvų parašais), organizuojant mokinių darbų parodėles (pabaigus užduotį ar 

užduočių ciklą) ir jas aptarus, atliekant diagnostinio vertinimo užduotis, vertinant jų rezultatus ir su 

mokiniais aptariant, ko jie išmoko, ko norėtų mokytis ateityje. Kreditų sistema taikoma už 

bendradarbiavimą pamokoje, pagalbą, darbą grupėse ar porose, domėjimąsi Lietuvos ir pasaulio 

politinio ir socialinio gyvenimo aktualijomis. Pateikiant vertinimo informaciją akcentuojamos ne 

klaidos ar nesėkmės, o tai, kokią pažangą padarė kiekvienas mokinys ir į ką dar reikėtų atkreipti 

dėmesį. Privalomi atsiskaitomieji darbai nurodami dalyko ilgalaikiuose teminiuose planuose. Testų, 

apklausų raštu ar žodžiu laiką (temų skaičių, datą) mokiniai turi galimybę pasirinkti patys. 

Istorijos dalyko mokinių pasiekimai vertinami iš šių veiklos sričių:  

 atliktas kūrybinis, praktinis darbas, projektinis darbas (pristatant projektą); 

 darbas pamokoje; 

 kontroliniai darbai, testai, apklausos raštu ar žodžiu (atsiskaitymo darbai skirti patikrinti, 

kaip įvaldyta dalyko programos dalis (tema, kelios temos, logiškai užbaigta dalis, 

savarankiškai išmokta dalis ir pan.), užduotys pratybose, darbas su istoriniu šaltiniu, 

žemėlapiu, iliustracijomis, skaidrių pristatymas istorijos pamokose, namų darbų patikrinimo 

užduočių parengimas, namų darbų patikrinimas raštu ar žodžiu 

 dalyvavimas konkursuose, olimpiadose, parodose, parodytos išskirtinės žinios. 

                     4.1.  Vertinimo planavimas. Istorijos modulio ugdymo procese taikomi šie vertinimo 

būdai: formuojamasis, kaupiamasis.  Mokiniai prieš atliekant užduotis supažindinami su 

vertinimo kriterijais. Vertinimo informacija renkama šiais būdais: formaliai ir neformaliai stebint 

(fiksuojama taškais, kurie konvertuojami į kreditus, renkant atliktus mokinių darbus,  vertinant jų 

atliktų darbų rezultatus ir su mokiniais aptariant, ko jie išmoko, ko norėtų mokytis ateityje. Kreditų 

sistema taikoma už bendradarbiavimą pamokoje, pagalbą, darbą grupėse ar porose, domėjimąsi 

Lietuvos ir pasaulio politinio ir socialinio gyvenimo aktualijomis. Pateikiant vertinimo informaciją 

akcentuojamos ne klaidos ar nesėkmės, o tai, kokią pažangą padarė kiekvienas mokinys ir į ką dar 

reikėtų atkreipti dėmesį. Privalomi atsiskaitomieji darbai netaikomi. Testų, apklausų raštu ar žodžiu 

laiką (temų skaičių, datą) mokiniai turi galimybę pasirinkti patys. 
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Istorijos dalyko mokinių pasiekimai vertinami iš šių veiklos sričių:  

 atliktas kūrybinis, praktinis darbas, projektinis darbas (pristatant projektą); 

 darbas pamokoje; 

 kontroliniai darbai, testai, apklausos raštu ar žodžiu (atsiskaitymo darbai skirti patikrinti, 

kaip įvaldyta dalyko programos dalis (tema, kelios temos, logiškai užbaigta dalis, 

savarankiškai išmokta dalis ir pan.), užduotys pratybose, darbas su istoriniu šaltiniu, 

žemėlapiu, iliustracijomis, skaidrių pristatymas istorijos pamokose, namų darbų patikrinimo 

užduočių parengimas, namų darbų patikrinimas raštu ar žodžiu 

 dalyvavimas konkursuose, olimpiadose, parodose, parodytos išskirtinės žinios. 

Istorijos modulio dalyko mokinių pasiekimai vertinami iš šių veiklos sričių:  

 darbas pamokoje; 

 savarankiškai išmokta dalis ir lyginamoji analizė, užduotys pratybose, darbas su istoriniu 

šaltiniu, žemėlapiu, iliustracijomis, skaidrių pristatymas istorijos pamokose, namų darbų 

patikrinimo užduočių parengimas, parodytos išskirtinės žinios. 

Pilietiškumo pagrindų dalyko mokinių pasiekimai vertinami iš šių veiklos sričių:  

 atliktas kūrybinis, praktinis darbas, projektinis darbas (pristatant projektą); 

 darbas pamokoje; 

 savitikros darbai, testai, apklausos raštu ar žodžiu (atsiskaitymo darbai skirti patikrinti, kaip 

įvaldyta dalyko programos dalis (tema, kelios temos, logiškai užbaigta dalis, savarankiškai 

išmokta dalis ir pan.),  iliustracijomis, skaidrių pristatymas pilietiškumo pagrindų pamokose, 

savitikros užduočių darbų parengimas. 

 dalyvavimas konkursuose,  parodytos išskirtinės žinios. 

 

                        4.2. Vertinimo planavimas. Pilietiškumo pagrindų dalyko ugdymo procese taikomi 

šie vertinimo būdai: diagnostinis, formuojamasis, kaupiamasis. Mokiniai prieš atliekant užduotis 

supažindinami su vertinimo kriterijais. Vertinimo informacija renkama šiais būdais: formaliai ir 

neformaliai stebint (fiksuojama taškais, kurie konvertuojami į kreditus, renkant atliktus mokinių 

darbus su tėvų parašais), organizuojant mokinių darbų parodėles (pabaigus užduotį ar užduočių 

ciklą) ir jas aptarus, atliekant diagnostinio vertinimo užduotis, vertinant jų rezultatus ir su mokiniais 

aptariant, ko jie išmoko, ko norėtų mokytis ateityje. Kreditų sistema taikoma už bendradarbiavimą 

pamokoje, pagalbą, darbą grupėse ar porose, domėjimąsi Lietuvos ir pasaulio politinio ir socialinio 

gyvenimo aktualijomis. Pateikiant vertinimo informaciją akcentuojamos ne klaidos ar nesėkmės, o 

tai, kokią pažangą padarė kiekvienas mokinys ir į ką dar reikėtų atkreipti dėmesį. Privalomi 

atsiskaitomieji darbai nurodami dalyko ilgalaikiuose teminiuose planuose. Testų, apklausų raštu ar 

žodžiu laiką (temų skaičių, datą) mokiniai turi galimybę pasirinkti patys. 

 5. Vertinimo vykdymas: 

 5.1. formuojamasis vertinimas - taikomas kiekvienoje pamokoje, jis padeda 

numatyti mokymosi perspektyvą, pastiprinti daromą pažangą, skatina mokinius mokytis analizuoti 

esamus pasiekimus ar mokymosi spragas. 

 5.2. diagnostinis vertinimas - vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti 

mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti 

tolesnio mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus. Atsiskaitomieji darbai nurodyti 

dalyko ilgalaikiame teminiame plane. 

 5.3. kaupiamasis vertinimas - taikomas vertinant tam tikrus su mokiniais sutartus 

darbus. 
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 5.4. apibendrinamasis vertinimas - naudojamas baigus programą, kursą, modulį, 

pristatant projektinį darbą, jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos 

pabaigoje. Atsiskaitomieji darbai nurodyti dalyko ilgalaikiame teminiame plane. 

                         6. Istorijos modulio vertinimo vykdymas: 

 6.1. formuojamasis vertinimas - taikomas kiekvienoje pamokoje, jis padeda 

numatyti mokymosi perspektyvą, pastiprinti daromą pažangą, skatina mokinius mokytis analizuoti 

esamus pasiekimus ar mokymosi spragas. 

 6.2. kaupiamasis vertinimas - taikomas vertinant tam tikrus su mokiniais 

sutartus darbus. 

  

 6.3. Istorijos, istorijos modulio, pilietiškumo pagrindų pamokos vertinimas 

taškais:  

                         7. Pilietiškumo pagrindų vertinimo vykdymas: 

 7.1. formuojamasis vertinimas - taikomas kiekvienoje pamokoje, jis padeda 

numatyti mokymosi perspektyvą, pastiprinti daromą pažangą, skatina mokinius mokytis analizuoti 

esamus pasiekimus ar mokymosi spragas. 

 7.2. diagnostinis vertinimas - vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti 

mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti 

tolesnio mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus. Atsiskaitomieji darbai nurodyti 

dalyko ilgalaikiame teminiame plane. 

 7.3. kaupiamasis vertinimas - taikomas vertinant tam tikrus su mokiniais sutartus 

darbus. 

 7.4. apibendrinamasis vertinimas - naudojamas pristatant projektinį darbą, jo 

rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos pabaigoje. Atsiskaitomieji 

darbai nurodyti dalyko ilgalaikiame teminiame plane. 

 

RODIKLIS TAŠKŲ SKAIČIUS 

Pasiruošimas pamokai: 

 

Tinkamai pasiruošė pamokai (priemonės ir medžiagos, apranga) 

Ne viską turi pamokai 

Nepasiruošė pamokai 

 

 

2 taškai 

1 taškas 

0 taškų 

Darbas per pamoką:  
Aktyvus, savarankiškas, noriai atlieka skirtas ir papildomas užduotis arba 

padeda klasės draugui.  

Dirba su mokytojo ar draugo pagalba.  

Pasyviai dalyvauja pamokoje. 

 Nedirba pamokoje. 

 

3 taškai 

 2 taškai  

1 taškas 

 0 taškų 

Gebėjimas objektyviai save įsivertinti. 2 taškai 

 7.5. Taškai į balus verčiami tokia tvarka: 

Lygis Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 

Taškai 3-5 5-6 7-10 

 

 7.6. Mokinys dėl pateisinamos arba nepateisinamos priežasties nedalyvavęs 

pamokoje ir neatlikęs atsiskaitomojo darbo privalo už jį atsiskaityti per dvi savaites (atsiskaitymo 

formą ir laiką derina su mokytoju.)  
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 7.7. Mokiniui, turinčiam dalyko nepatenkinamą antrojo pusmečio vertinimą 

(istorijos modulio, pilietiškumo pagrindų  - nsk), negali būti išvedamas patenkinamas (istorijos 

modulio, pilietiškumo pagrindų  įsk) dalyko metinis vertinimas. 

 7.8. Per mokslo metus mokiniai papildomu įskaita gali būti įvertinami:  

 7.8.1. Už dalyvavimą  konkursuose,  respublikiniuose, rajoniniuose bei Gimnazijos 

renginiuose (istorijos, istorijos modulio, pilietiškumo pagrindų pamokose vertinama kreditais, 

priklausomai nuo darbo apimties. 1 kreditas – 1 pažymio balas)  ir už juose užimtą prizinę vietą 

(įskaityta).  

 7.8.2. Už surengta (ą) savo kūrybinių darbų parodą. 

 7.8.3. Už aplankytų parodų analizę, recenzijas, darbų pristatymus pamokoje. 

                         7.8.4. Mokinys dėl pateisinamos arba nepateisinamos priežasties nedalyvavęs  

pamokoje ir neatlikęs pamokos darbo privalo jį atlikti per vieną savaitę (atsiskaitymo formą ir laiką 

derina su mokytoju.)  

 7.9. Mokiniui, turinčiam dalyko nepatenkinamą antrojo pusmečio vertinimą (nsk), 

negali būti išvedamas patenkinamas (įsk) dalyko metinis vertinimas. 

 7.10. Per mokslo metus mokiniai papildomai pažymiu (įskaita) gali būti įvertinami:  

 7.10.1. Už dalyvavimą  konkursuose, olimpiadose, respublikiniuose, rajoniniuose 

bei Gimnazijos renginiuose ir už juose užimtą prizinę vietą.  

Istorijos modulio, pilietiškumo pagrindų pamokose-  už informacijos rinkimą, sisteminimą ir 

apibendrinimą; istorinės ir grožinės literatūros parinkimą atitinkamoms temoms ir jos įvertinimą; 

filmuotos medžiagos kūrimą (pačių mokinių);  konferencijų, diskusijų, debatų, susitikimų 

organizavimą.  

                         7.10.2. Už surengtą savo kūrybinių darbų parodą. 

 7.10.3. Už aplankytų parodų analizę, recenzijas, darbų pristatymus pamokoje 

  

IV. KAUPIAMASIS VERTINIMAS 

 

 8. Istorijos pamokose 5 - 8 klasėse ir I-IIG klasėse taikomas kaupiamasis 

vertinimas, kuriuo siekiama įvertinti papildomas mokinių pastangas, skatinti mokymosi motyvaciją.  

Viso mokinys gali surinkti 10 taškų. 

 9. Kaupiamasis pažymys rašomas už šias veiklas: 

Eil. 

Nr. 

Rodikliai Sudedamosios kaupiamojo 

vertinimo dalys 

1. Kūrybiškumas 1 

2. Pastangos 1 

3. Aktyvumas pamokoje 1-2 

4.  Savo ir kitų klaidų taisymas 1 

5.  Atsakinėjančiojo papildymas 1 

6.  Dalykinės iniciatyvos  

7.  Atskiros dalies  mokomosios medžiagos parengimas 

naujos temos išaiškinimas klasės draugams, uždavinių 

formulavimas, namų darbų patikrinimo užduočių 

parengimas 

3-5 

8. Pamokų lankomumas: 

 Lankė 100%  

2 

9. Darbas grupėje  1-3 

10. Dalyvavimas renginiuose, jų organizavimas. 2-6 

11. Užrašų tvarkingumas (2 k. per mėnesį) 1 

 Taškų netenkama, kai: laiku neatliekamas darbas -1 ir t. t. 
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(klasėje, namų darbas (jei tikrinama tik sąsiuvinyje), 

ilgalaikė užduotis ir pan.)., neteisingai taisomi klasės 

draugų darbai.  

12. 3 taškai – 1 kreditas. 1 kreditas – vienas pažymio balas.  

 

V.  ISTORIJOS MODULIO, PILIETIŠKUMO PAGRINDŲ KAUPIAMASIS VERTINIMAS 

 

 10. Istorijos modulio (III – IV g),  pilietiškumo pagrindų (I-IIg)pamokose  

taikomas kaupiamasis vertinimas, kuriuo siekiama įvertinti papildomas mokinių pastangas, skatinti 

mokymosi motyvaciją.  

Viso mokinys gali surinkti 10 taškų. 

  11. Kaupiamasis vertinimas įskaita rašomas už šias veiklas: 

Eil. 

Nr. 

Rodikliai Sudedamosios kaupiamojo 

vertinimo dalys 

1. Kūrybiškumas 1 

2. Pastangos 1 

3. Aktyvumas pamokoje 1-2 

4.  Savo ir kitų klaidų taisymas 1 

5.  Atsakinėjančiojo papildymas 1 

6.  Dalykinės iniciatyvos  

7.  Atskiros dalies  mokomosios medžiagos parengimas 

naujos temos išaiškinimas klasės draugams, uždavinių 

formulavimas, namų darbų patikrinimo užduočių 

parengimas 

3-5 

8. Pamokų lankomumas: 

 Lankė 100%  

2 

9. Darbas grupėje  1-3 

10. Dalyvavimas renginiuose, jų organizavimas. 2-6 

11. Užrašų tvarkingumas (2 k. per mėnesį) 1 

 Taškų netenkama, kai: laiku neatliekamas darbas 

(klasėje, namų darbas (jei tikrinama tik sąsiuvinyje), 

ilgalaikė užduotis ir pan.)., neteisingai taisomi klasės 

draugų darbai.  

-1 ir t. t. 

12 3 taškai – 1 kreditas. 1 kreditas – vienas pažymio balas.  

 

  12. Mokinys iš kaupiamojo vertinimo per pusmetį gauna du įvertinimus. 

                       13.  Mokinys iš istorijos modulio III -IVg, pilietiškumo pagrindų I-II g kaupiamojo 

vertinimo per pusmetį gauna du ir daugiau įvertinimų (įsk). 

 

___________________________ 
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18 priedas 

 

KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS 

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS DALYKO MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR 

PAŽANGOS VERTINIMAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos  lietuvių kalbos ir literatūros 

dalyko pažangos ir pasiekimų vertinimas parengtas vadovaujantis PAGRINDINIO UGDYMO 

BENDRĄJA UGDYMO PROGRAMA, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr.V- 46,  LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS 

BRANDOS EGZAMINO PROGRAMA, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. ISAK-1769 redakcija) (Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1271 redakcija), LIETUVIŲ 

KALBOS IR LITERATŪROS  VIDURINIO UGDYMO BENDRĄJA PROGRAMA (2011),  ir 

UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO 

TVARKOS APRAŠU, PATVIRTINTU Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos direktoriaus 2020 

m. sausio 31 d įsakymu Nr. V-33.  

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 2. Vertinimo tikslai: 

 2.1. Padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei. 

 2.2. Puoselėti gimnazijos ugdymo kultūrą. 

 2.3. Įvertinti mokytojo ir Gimnazijos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. 

 3. Vertinimo uždaviniai: 

 3.1. Pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, 

stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų ( globėjų, rūpintoju) ir Gimnazijos. 

 3.2. Padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir 

spragas, diferencijuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus. 

 3.3. Padėti įsivertinti darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, teikti mokinių 

poreikius atliepiančią pagalbą. 

 

III. VERTINIMO NUOSTATOS 

 

                     4. Vertinimo planavimas.  Lietuvių kalbos ir literatūros dalyko ugdymo procese 

taikomi šie vertinimo būdai: diagnostinis, formuojamasis, kaupiamasis, apibendrinamasis. 

Mokiniai prieš atliekant užduotis supažindinami su vertinimo kriterijais. Vertinimo informacija 

renkama šiais būdais: formaliai ir neformaliai stebint, renkant mokinių darbų pavyzdžius, 

organizuojant mokinių darbų parodėles (pabaigus užduotį ar užduočių ciklą) ir jų aptarimas, 

atliekant diagnostinio vertinimo užduotis, vertinant jų rezultatus ir su mokiniais aptariant, ko jie 

išmoko, ko norėtų mokytis ateityje. Pateikiant vertinimo informaciją, akcentuojant ne klaidas ar 

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos/vidurinis-ugdymas/Technologijos_8_priedas.pdf
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nesėkmes, o tai, kokią pažangą padarė kiekvienas mokinys. Privalomi atsiskaitomieji darbai 

nurodami dalyko ilgalaikiuose teminiuose planuose. 

Lietuvių kalbos ir literatūros dalyko mokinių pasiekimai vertinami iš šių veiklos sričių:  

 atliktas kūrybinis, praktinis darbas, raiškusis skaitymas, viešasis kalbėjimas; 

 projektinis darbas (pristatant projektą); 

 darbas pamokoje; 

 testai, apklausos raštu ar žodžiu, atpasakojimai, rašiniai, diktantai, kūrinių analizės; 

 dalyvavimas konkursuose, olimpiadose, parodytos išskirtinės žinios. 

 5.Vertinimo vykdymas: 

 5.1. formuojamasis vertinimas - taikomas kiekvienoje pamokoje, jis padeda 

numatyti mokymosi perspektyvą, pastiprinti daromą pažangą, skatina mokinius mokytis analizuoti 

esamus pasiekimus ar mokymosi spragas. 

 5.2. diagnostinis vertinimas - vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti 

mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti 

tolesnio mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus. Atsiskaitomieji darbai nurodyti 

dalyko ilgalaikiame teminiame plane. 

 5.3. kaupiamasis vertinimas - taikomas vertinant tam tikrus su mokiniais sutartus 

darbus. 

 5.4. apibendrinamasis vertinimas - naudojamas baigus programą, kursą, modulį, 

pristatant projektinį darbą, jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos 

pabaigoje. Atsiskaitomieji darbai nurodyti dalyko ilgalaikiame teminiame plane. 

 5.5. Vertinimas lietuvių kalbos ir literatūros pamokose:  

                         5.5.1. Žodinė apklausa vertinama taikant kaupiamąjį vertinimą mokytojo nuožiūra. 

                         5.5.2. Savarankiški darbai, kontroliniai darbai, teksto skaitymo ir suvokimo testai, 

kūrinių analizės raštu, diktantai, atpasakojimai, rašiniai, viešųjų kalbų sakymas, raiškusis skaitymas, 

kūrybiniai darbai vertinami pažymiu, kuris įrašomas į dienyną. 

                         5.5.3. Nedidelės apimties darbų įvertinimai sumuojami bendram pažymiui  

(kaupiamasis vertinimas – suvestinis pažymys). 

                         5.5.4. Namų darbai vertinami taikant kaupiamąjį vertinimą. 

                         5.5.5. Diktantai, rašiniai, atpasakojimai, kalbėjimas vertinami vadovaujantis 

vertinimo kriterijais, pateiktais lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrojoje 

programoje, patvirtintoje LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2016 m. sausio 25 d. Nr.V-46. 

 5.5.6. Savarankiškai perskaitytos knygos vertinamos taikant kaupiamąjį vertinimą. 

                         5.6. Mokiniai papildomu pažymiu -10- įvertinami  už dalyvavimą  konkursuose, 

olimpiadose, respublikiniuose, rajoniniuose bei gimnazijos renginiuose ir už juose užimtą prizinę 

vietą.  

 5.7. Mokinys dėl pateisinamos arba nepateisinamos priežasties nedalyvavęs 

pamokoje ir neatlikęs atsiskaitomojo darbo privalo už jį atsiskaityti per dvi savaites (atsiskaitymo 

formą ir laiką derina su mokytoju.)  

 5.8. Mokiniui, turinčiam dalyko nepatenkinamą antrojo pusmečio vertinimą, negali 

būti išvedamas patenkinamas dalyko metinis vertinimas. 

   

IV. KAUPIAMASIS VERTINIMAS 
 

 6. Lietuvių kalbos ir literatūros pamokose 5 - 8 klasėse ir I-IIG klasėse taikomas 

kaupiamasis vertinimas, kuriuo siekiama įvertinti papildomas mokinių pastangas, skatinti 

mokymosi motyvaciją.  
 Iš viso mokinys gali surinkti 10 taškų. 
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 7. Kaupiamasis pažymys rašomas už šias veiklas: 

Eil. 

Nr. 

Rodikliai Sudedamosios kaupiamojo 

vertinimo dalys 

1. Kūrybiškumas 1 

2. Pastangos 2 

3. Aktyvumas pamokoje 2 

4. Pamokų lankomumas: 

 Lankė 100% 

 

1 

5. Darbas grupėje  1 

6. Laiku ir tinkamai atlieka namų darbus 2 

7. Užrašų tvarkingumas 1 

 

 8. Mokinys iš kaupiamojo vertinimo per pusmetį gauna du įvertinimus. 

                      9. Modulis vertinamas įskaityta/neįskaityta už temą ir jos dalį. 

___________________________ 

 

 

19 priedas 

 

KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS 

MATEMATIKOS DALYKO IR MATEMATIKOS MODULIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR 

PAŽANGOS VERTINIMAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos matematika dalyko pažangos 

ir pasiekimų vertinimas parengtas vadovaujantis PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO 

BENDROSIOMIS UGDYMO PROGRAMOMIS, PATVIRTINTOMIS Lietuvos respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu N. ISAK-2433, MATEMATIKOS 

BRANDOS EGZAMINO PROGRAMA, PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. ISAK-1769 redakcija) (Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1271 redakcija), 

MATEMATIKOS UGDYMO BENDRĄJA PROGRAMA (2011),  ir UŽVENČIO ŠATRIJOS 

RAGANOS GIMNAZIJOS PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠU, 

PATVIRTINTU Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos direktoriaus 2020 m. sausio 31 d įsakymu 

Nr. V-33.  

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 2. Vertinimo tikslai: 

 2.1. Padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei. 

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos/vidurinis-ugdymas/Technologijos_8_priedas.pdf
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 2.2. Puoselėti gimnazijos ugdymo kultūrą. 

 2.3. Įvertinti mokytojo ir Gimnazijos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. 

 3. Vertinimo uždaviniai: 

 3.1. Pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, 

stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų ( globėjų, rūpintoju) ir Gimnazijos. 

 3.2. Padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir 

spragas, diferencijuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus. 

 3.3. Padėti įsivertinti darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, teikti mokinių 

poreikius atliepiančią pagalbą. 

 

III. VERTINIMO NUOSTATOS 

 

                     4. Vertinimo planavimas. MATEMATIKOS dalyko ugdymo procese taikomi šie 

vertinimo būdai: diagnostinis, formuojamasis, kaupiamasis, apibendrinamasis. Mokiniai prieš 

atliekant užduotis supažindinami su vertinimo kriterijais. Vertinimo informacija renkama šiais 

būdais: formaliai ir neformaliai stebint, renkant mokinių darbų pavyzdžius, atliekant diagnostinio 

vertinimo užduotis, vertinant jų rezultatus ir su mokiniais aptariant, ko jie išmoko, ko norėtų 

mokytis ateityje. Pateikiant vertinimo informaciją, akcentuojant ne klaidas ar nesėkmes, o tai, kokią 

pažangą padarė kiekvienas mokinys. Privalomi atsiskaitomieji darbai nurodami dalyko ilgalaikiuose 

teminiuose planuose. 

MATEMATIKOS dalyko mokinių pasiekimai vertinami iš šių veiklos sričių:  

 atliktas kūrybinis, praktinis darbas; 

 projektinis darbas (pristatant projektą); 

 darbas pamokoje; 

 kontroliniai darbai, testai, apklausos raštu ar žodžiu; 

 dalyvavimas konkursuose, olimpiadose, parodose, parodytos išskirtinės žinios. 

 5.Vertinimo vykdymas: 

 5.1. formuojamasis vertinimas - taikomas kiekvienoje pamokoje, jis padeda 

numatyti mokymosi perspektyvą, pastiprinti daromą pažangą, skatina mokinius mokytis analizuoti 

esamus pasiekimus ar mokymosi spragas. 

 5.2. diagnostinis vertinimas - vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti 

mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti 

tolesnio mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus. Atsiskaitomieji darbai nurodyti 

dalyko ilgalaikiame teminiame plane. 

 5.3. kaupiamasis vertinimas - taikomas vertinant tam tikrus su mokiniais sutartus 

darbus. 

 5.4. apibendrinamasis vertinimas - naudojamas baigus programą, kursą, modulį, 

pristatant projektinį darbą, jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos 

pabaigoje. Atsiskaitomieji darbai nurodyti dalyko ilgalaikiame teminiame plane. 

 5.5. MATEMATIKOS pamokos vertinimas taškais:  

RODIKLIS TAŠKŲ SKAIČIUS 

Darbas per pamoką:  
Aktyvus, savarankiškas, noriai atlieka skirtas ir papildomas užduotis. 

 

1-3 taškai 

Gebėjimas objektyviai save įsivertinti. 2 taškai 

 5.6. Taškai į balus verčiami tokia tvarka: 

Lygis Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 
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Taškai 3-5 5-6 7-10 

 

PASIEKIMŲ LYGIS TEISINGŲ ATSKYMŲ 

APIMTIS PROCENTAIS 

PAŽYMYS 

AUKŠTESNYSIS PASIEKŲ 

LYGIS 

94-100 10 

86-93 9 

PAGRINDINIS PASIEKIMŲ 

LYGIS 

71-85 8 

52-70 7 

36-51 6 

PATENKINAMAS 

PASIEKIMŲ LYGIS 

26-35 5 

16-25 4 

NEPATENKINAMAS 

PASIEKIMŲ LYGIS 

10-15 3 

1-9  2 

 

 5.7. Mokinys dėl pateisinamos arba nepateisinamos priežasties nedalyvavęs 

pamokoje ir neatlikęs atsiskaitomojo darbo privalo už jį atsiskaityti per dvi savaites (atsiskaitymo 

formą ir laiką derina su mokytoju.)  

 5.8. Mokiniui, turinčiam dalyko nepatenkinamą antrojo pusmečio vertinimą, negali 

būti išvedamas patenkinamas dalyko metinis vertinimas. 

 5.9. Per mokslo metus mokiniai papildomu pažymiu gali būti įvertinami:  

 5.9.1. Už dalyvavimą  konkursuose, olimpiadose, respublikiniuose, rajoniniuose bei 

Gimnazijos renginiuose ir už juose užimtą prizinę vietą.  

 5.9.2. Už surengta savo kūrybinių darbų parodą. 

 5.9.3. Už aplankytų parodų analizę, recenzijas, darbų pristatymus pamokoje. 

 

IV. KAUPIAMASIS VERTINIMAS 
 

 6. matematikos pamokose 5 - 8 klasėse ir I-IIG klasėse taikomas kaupiamasis 

vertinimas, kuriuo siekiama įvertinti papildomas mokinių pastangas, skatinti mokymosi motyvaciją.  

Viso mokinys gali surinkti 10 taškų. 

 7. Kaupiamasis pažymys rašomas už šias veiklas: 

Eil. 

Nr. 

Rodikliai Sudedamosios kaupiamojo 

vertinimo dalys 

1. Kūrybiškumas 1 

2. Pastangos 1 

3. Aktyvumas pamokoje 2 

4. Pamokų lankomumas: 

 Lankė 100% 

2 

5. Darbas grupėje  1 

6. Dalyvavimas renginiuose, jų organizavimas 2 

7. Užrašų tvarkingumas 1 

 

 8. Mokinys iš kaupiamojo vertinimo per pusmetį gauna du įvertinimus. 

 

V. MATEMATIKOS MODULIO VERTINIMAS 

 

                     9. Išėjus dalį arba visą temą vertinama įskaityta / neįskaityta. 

__________________________________________________ 
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20 priedas 

 

KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS 

MUZIKOS DALYKO MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos muzikos dalyko pažangos ir 

pasiekimų vertinimas parengtas vadovaujantis PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO 

BENDROSIOMIS UGDYMO PROGRAMOMIS, PATVIRTINTOMIS Lietuvos respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu N. ISAK-2433, MUZIKOS 

BRANDOS EGZAMINO PROGRAMA, PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. ISAK-1769 redakcija) (Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1271 redakcija), MUZIKOS 

UGDYMO BENDRĄJA PROGRAMA (2011),  ir UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS 

GIMNAZIJOS PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠU, 

PATVIRTINTU Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos direktoriaus 2020 m. sausio 31 d įsakymu 

Nr. V-33.  

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 2. Vertinimo tikslai: 

 2.1. Padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei. 

 2.2. Puoselėti gimnazijos ugdymo kultūrą. 

 2.3. Įvertinti mokytojo ir Gimnazijos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. 

 3. Vertinimo uždaviniai: 

 3.1. Pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, 

stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų ( globėjų, rūpintoju) ir Gimnazijos. 

 3.2. Padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir 

spragas, diferencijuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus. 

 3.3. Padėti įsivertinti darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, teikti mokinių 

poreikius atliepiančią pagalbą. 

 

III. VERTINIMO NUOSTATOS 

 

                     4. Vertinimo planavimas. Muzikos dalyko ugdymo procese taikomi šie vertinimo 

būdai: diagnostinis, formuojamasis, kaupiamasis, apibendrinamasis. Mokiniai prieš atliekant 

užduotis supažindinami su vertinimo kriterijais. Vertinimo informacija renkama šiais būdais: 

formaliai ir neformaliai stebint, renkant mokinių darbų pavyzdžius, organizuojant mokinių darbų  

aptarimą, atliekant diagnostinio vertinimo užduotis, vertinant jų rezultatus ir su mokiniais aptariant, 

ko jie išmoko, ko norėtų mokytis ateityje. Pateikiant vertinimo informaciją, akcentuojant ne klaidas 

ar nesėkmes, o tai, kokią pažangą padarė kiekvienas mokinys. Privalomi atsiskaitomieji darbai 

nurodami dalyko ilgalaikiuose teminiuose planuose. 

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos/vidurinis-ugdymas/Technologijos_8_priedas.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos/vidurinis-ugdymas/Technologijos_8_priedas.pdf
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Muzikos dalyko mokinių pasiekimai vertinami iš šių veiklos sričių:  

 

 savarankiškos užduotys iš muzikinio rašto; 

 savarankiški muzikinių temų spėjimai; 

 darbas pamokoje; 

 testai, apklausos raštu ar žodžiu; 

 dainų atsiskaitymas grupėmis; 

 dalyvavimas konkursuose, koncertuose, parodytos išskirtinės žinios. 

 5.Vertinimo vykdymas: 

 5.1. formuojamasis vertinimas - taikomas kiekvienoje pamokoje, jis padeda 

numatyti mokymosi perspektyvą, pastiprinti daromą pažangą, skatina mokinius mokytis analizuoti 

esamus pasiekimus ar mokymosi spragas. 

 5.2. diagnostinis vertinimas - vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti 

mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti 

tolesnio mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus. Atsiskaitomieji darbai nurodyti 

dalyko ilgalaikiame teminiame plane. 

 5.3. kaupiamasis vertinimas - taikomas vertinant tam tikrus su mokiniais sutartus 

darbus. 

 5.4. apibendrinamasis vertinimas - naudojamas baigus programą, kursą, modulį, 

pristatant projektinį darbą, jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos 

pabaigoje. Atsiskaitomieji darbai nurodyti dalyko ilgalaikiame teminiame plane. 

 5.5. Muzikos pamokos vertinimas taškais:  

RODIKLIS TAŠKŲ SKAIČIUS 

Pasiruošimas pamokai: 

 

Tinkamai pasiruošė pamokai (priemonės ir medžiagos, apranga) 

Ne viską turi pamokai 

Nepasiruošė pamokai 

 

 

2 taškai 

1 taškas 

0 taškų 

Darbas per pamoką:  
Aktyvus, savarankiškas, noriai atlieka skirtas ir papildomas užduotis. 

Dirba su mokytojo ar draugo pagalba.  

Pasyviai dalyvauja pamokoje. 

 Nedirba pamokoje. 

 
6 taškai 

3 taškai 

 2 taškai  

1 taškas 

 0 taškų 

Gebėjimas objektyviai save įsivertinti. 2 taškai 

 5.6. Taškai į balus verčiami tokia tvarka: 

Lygis Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 

Taškai 3-5 5-6 7-10 

 

 5.7. Mokinys dėl pateisinamos arba nepateisinamos priežasties nedalyvavęs 

pamokoje ir neatlikęs atsiskaitomojo darbo privalo už jį atsiskaityti per dvi savaites (atsiskaitymo 

formą ir laiką derina su mokytoju.)  

 5.8. Mokiniui, turinčiam dalyko nepatenkinamą antrojo pusmečio vertinimą, negali 

būti išvedamas patenkinamas dalyko metinis vertinimas. 

 5.9. Per mokslo metus mokiniai papildomu pažymiu gali būti įvertinami:  

 5.9.1. Už dalyvavimą  konkursuose, olimpiadose, respublikiniuose, rajoniniuose bei 

Gimnazijos renginiuose ir už juose užimtą prizinę vietą.  

 5.9.2. Už surengta savo kūrybinių darbų parodą. 
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 5.9.3. Už aplankytų parodų analizę, recenzijas, darbų pristatymus pamokoje 

 

 

IV. KAUPIAMASIS VERTINIMAS 
 

 6. Muzikos pamokose 5 - 8 klasėse ir I-IIG klasėse taikomas kaupiamasis 

vertinimas, kuriuo siekiama įvertinti papildomas mokinių pastangas, skatinti mokymosi motyvaciją.  

Viso mokinys gali surinkti 10 taškų. 

 7. Kaupiamasis pažymys rašomas už šias veiklas: 

Eil. 

Nr. 

Rodikliai Sudedamosios kaupiamojo 

vertinimo dalys 

1. Kūrybiškumas 1 

2. Pastangos 1 

3. Aktyvumas pamokoje 2 

4. Pamokų lankomumas: 

 Lankė 100% 

 Lankė 50% 

 Lankė 0% 

 

2 

1 

0 

5. Darbas grupėje  1 

6. Dalyvavimas renginiuose, jų organizavimas, pasiekimai 

neformaliojo ugdymo būreliuose. 

2 

7. Užrašų tvarkingumas 1 

 

 8. Mokinys iš kaupiamojo vertinimo per pusmetį gauna du įvertinimus. 

___________________________ 

 

21 priedas 

 

KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS 

UŽSIENIO  RUSŲ  KALBOS  

DALYKO MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos užsienio(rusų) kalbos dalyko 

pažangos ir pasiekimų vertinimas parengtas vadovaujantis PRADINIO IR PAGRINDINIO 

UGDYMO BENDROSIOMIS UGDYMO PROGRAMOMIS, PATVIRTINTOMIS Lietuvos 

respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu N. ISAK-2433, 

UŽSIENIO (RUSŲ) KALBOS BRANDOS EGZAMINO PROGRAMA, PATVIRTINTA Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197 (Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. ISAK-1769 

redakcija) (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 

V-1271 redakcija), UŽSIENIO (RUSŲ) KALBOS VIDURINIO UGDYMO BENDRĄJA 

PROGRAMA (2011),  ir UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS PASIEKIMŲ IR 

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos/vidurinis-ugdymas/Technologijos_8_priedas.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos/vidurinis-ugdymas/Technologijos_8_priedas.pdf
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PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠU, PATVIRTINTU Užvenčio Šatrijos Raganos 

gimnazijos direktoriaus 2020 m. sausio 31 d įsakymu Nr. V-33.  

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 2. Vertinimo tikslai: 

 2.1. Padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei. 

 2.2. Puoselėti gimnazijos ugdymo kultūrą. 

 2.3. Įvertinti mokytojo ir Gimnazijos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. 

 3. Vertinimo uždaviniai: 

 3.1. Pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, 

stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų ( globėjų, rūpintoju) ir Gimnazijos. 

 3.2. Padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir 

spragas, diferencijuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus. 

 3.3. Padėti įsivertinti darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, teikti mokinių 

poreikius atliepiančią pagalbą. 

 

III. VERTINIMO NUOSTATOS 

 

                     4. Vertinimo planavimas. Užsienio(rusų) kalbos dalyko ugdymo procese taikomi šie 

vertinimo būdai: diagnostinis, formuojamasis, kaupiamasis, apibendrinamasis. Mokiniai prieš 

atliekant užduotis supažindinami su vertinimo kriterijais. Vertinimo informacija renkama šiais 

būdais: formaliai ir neformaliai stebint, renkant mokinių darbų pavyzdžius,  atliekant diagnostinio 

vertinimo užduotis, vertinant jų rezultatus ir su mokiniais aptariant, ko jie išmoko, ko norėtų 

mokytis ateityje. Pateikiant vertinimo informaciją, akcentuojant ne klaidas ar nesėkmes, o tai, kokią 

pažangą padarė kiekvienas mokinys. Privalomi atsiskaitomieji darbai nurodami dalyko ilgalaikiuose 

teminiuose planuose. 

Užsienio(rusų) kalbos dalyko mokinių pasiekimai vertinami iš šių veiklos sričių:  

 atliktas praktinis darbas; 

 projektinis darbas (pristatant projektą); 

 darbas pamokoje; 

 testai, apklausos raštu ar žodžiu; 

 dalyvavimas konkursuose, olimpiadose, parodytos išskirtinės žinios. 

 5.Vertinimo vykdymas: 

 5.1. formuojamasis vertinimas - taikomas kiekvienoje pamokoje, jis padeda 

numatyti mokymosi perspektyvą, pastiprinti daromą pažangą, skatina mokinius mokytis analizuoti 

esamus pasiekimus ar mokymosi spragas. 

 5.2. diagnostinis vertinimas - vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti 

mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti 

tolesnio mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus. Atsiskaitomieji darbai nurodyti 

dalyko ilgalaikiame teminiame plane. 
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 5.3. kaupiamasis vertinimas - taikomas vertinant tam tikrus su mokiniais sutartus 

darbus. 

 5.4. apibendrinamasis vertinimas - naudojamas baigus programą, kursą, modulį, 

pristatant projektinį darbą, jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos 

pabaigoje. Atsiskaitomieji darbai nurodyti dalyko ilgalaikiame teminiame plane. 

 5.5. Užsienio(rusų) kalbos pamokos vertinimas taškais:  

RODIKLIS TAŠKŲ SKAIČIUS 

Pasiruošimas pamokai: 

 

Tinkamai pasiruošė pamokai (priemonės ir medžiagos, apranga) 

Ne viską turi pamokai 

Nepasiruošė pamokai 

 

 

2 taškai 

1 taškas 

0 taškų 

Darbas per pamoką:  

Aktyvus, savarankiškas, noriai atlieka skirtas ir papildomas užduotis. 

Dirba su mokytojo ar draugo pagalba.  

Pasyviai dalyvauja pamokoje. 

 Nedirba pamokoje. 

 

 

3 taškai 

 2 taškai  

1 taškas 

 0 taškų 

Gebėjimas objektyviai save įsivertinti. 2 taškai 

 5.6. Taškai į balus verčiami tokia tvarka: 

Lygis Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 

Taškai 3-5 5-6 7-10 

 

 5.7. Mokinys dėl pateisinamos arba nepateisinamos priežasties nedalyvavęs 

pamokoje ir neatlikęs atsiskaitomojo darbo privalo už jį atsiskaityti per dvi savaites (atsiskaitymo 

formą ir laiką derina su mokytoju.)  

 5.8. Mokiniui, turinčiam dalyko nepatenkinamą antrojo pusmečio vertinimą, negali 

būti išvedamas patenkinamas dalyko metinis vertinimas. 

 5.9. Per mokslo metus mokiniai papildomu pažymiu gali būti įvertinami:  
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 5.9.1. Už dalyvavimą  konkursuose, olimpiadose, respublikiniuose, rajoniniuose bei 

Gimnazijos renginiuose ir už juose užimtą prizinę vietą.  

 5.9.2. Už surengta savo kūrybinių darbų parodą. 

 5.9.3. Už aplankytų parodų analizę, recenzijas, darbų pristatymus pamokoje. 

 

IV. KAUPIAMASIS VERTINIMAS 

6. Užsienio(rusų) kalbos pamokose 5 - 8 klasėse ir I-IIG klasėse taikomas kaupiamasis vertinimas, 

kuriuo siekiama įvertinti papildomas mokinių pastangas, skatinti mokymosi motyvaciją.  

Viso mokinys gali surinkti 10 taškų. 

7. Surinkus tris kaupiamuosius įvertinimus, vedamas vidurkis ir rašomas pažymys į dienyną. 

Kaupiamaisiais balais nuo 1 iki 10 vertinama: 

 7. 1. Namų darbai (skaitymas, pratimai iš vadovėlio ir pratybų sąsiuviniuose, trumpi dialogai ir 

pasakojimai, frazės...);  

7. 2. Temos leksika (temos leksika skirstoma dalimis priklausomai nuo žodžių skaičiaus; mokytojo 

nuožiūra atsiskaitoma žodžiu arba raštu );  

7. 3. Darbas klasėje (kaupiamuoju balu vertinamas dalyvavimas pokalbyje, atsakinėjimas į 

klausimus, skaitymas, vertimas, atliktos užduotys pratybų sąsiuvinyje, trumpi dialogai, sudaryti 

pagal pavyzdžius);  

7. 4. Žodynėlis (6-oje ir 7-oje klasėje); 

7. 5. Kūrybiniai darbai (atvirukai, sveikinimai, iliustracijos, kelionių pristatymai...).  

8. Pliusu arba minusu vertinama:  

8. 1. Pliusu gali būti įvertintos mokinio pastangos pamokoje . Surinkus tris pliusus mokinys gauna 1 

balą, kurį gali prisidėti prie pažymio už aukščiau išvardintus darbus. 

8. 2. Už neatliktus namų darbus rašomas minusas. Surinkus tris minusus rašomas dvejetas į 

dienyną.  

9. Jei mokinys nurodytą dieną neatsiskaito (namų darbų, naujų žodžių...) užduočių, tai padaryti gali 

kitą pamoką, bet už vėlavimą atimamas vienas balas. Tai negalioja, jeigu mokinys tą dieną nebuvo 

pamokoje. 

10. Mokinys iš kaupiamojo vertinimo per pusmetį gauna du įvertinimus. 

 

_____________________________________________________ 
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22 priedas 

 

KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS 

TECHNOLOGIJŲ DALYKO MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos technologijų dalyko 

pažangos ir pasiekimų vertinimas parengtas vadovaujantis PRADINIO IR PAGRINDINIO 

UGDYMO BENDROSIOMIS UGDYMO PROGRAMOMIS, PATVIRTINTOMIS Lietuvos 

respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu N. ISAK-2433, 

TECHNOLOGIJŲ BRANDOS EGZAMINO PROGRAMA, PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197 (Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. ISAK-1769 redakcija) (Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1271 redakcija), 

TECHNOLOGIJŲ UGDYMO BENDRĄJA PROGRAMA (2011),  ir UŽVENČIO ŠATRIJOS 

RAGANOS GIMNAZIJOS PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠU, 

PATVIRTINTU Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos direktoriaus 2020 m. sausio 31 d įsakymu 

Nr. V-33.  

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 2. Vertinimo tikslai: 

 2.1. Padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei. 

 2.2. Puoselėti gimnazijos ugdymo kultūrą. 

 2.3. Įvertinti mokytojo ir Gimnazijos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. 

 3. Vertinimo uždaviniai: 

 3.1. Pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, 

stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų ( globėjų, rūpintoju) ir Gimnazijos. 

 3.2. Padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir 

spragas, diferencijuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus. 

 3.3. Padėti įsivertinti darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, teikti mokinių 

poreikius atliepiančią pagalbą. 

 

III. VERTINIMO NUOSTATOS 

 

 4. Vertinimo planavimas. Technologijų dalyko ugdymo procese 

taikomi šie vertinimo būdai: diagnostinis, formuojamasis, kaupiamasis, apibendrinamasis. 

Mokiniai prieš atliekant užduotis supažindinami su vertinimo kriterijais. Vertinimo informacija 

renkama šiais būdais: formaliai ir neformaliai stebint, renkant mokinių darbų pavyzdžius, 

organizuojant mokinių darbų parodėles (pabaigus užduotį ar užduočių ciklą) ir jų aptarimas, 

atliekant diagnostinio vertinimo užduotis, vertinant jų rezultatus ir su mokiniais aptariant, ko jie 

išmoko, ko norėtų mokytis ateityje. Pateikiant vertinimo informaciją, akcentuojant ne klaidas ar 

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos/vidurinis-ugdymas/Technologijos_8_priedas.pdf
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nesėkmes, o tai, kokią pažangą padarė kiekvienas mokinys. Privalomi atsiskaitomieji darbai 

nurodami dalyko ilgalaikiuose teminiuose planuose. 

Technologijų dalyko mokinių pasiekimai vertinami iš šių veiklos sričių:  

 atliktas kūrybinis, praktinis darbas; 

 projektinis darbas (pristatant projektą); 

 darbas pamokoje; 

 testai, apklausos raštu ar žodžiu; 

 dalyvavimas konkursuose, olimpiadose, parodose, parodytos išskirtinės žinios. 

 5.Vertinimo vykdymas: 

 5.1. formuojamasis vertinimas - taikomas kiekvienoje pamokoje, jis padeda 

numatyti mokymosi perspektyvą, pastiprinti daromą pažangą, skatina mokinius mokytis analizuoti 

esamus pasiekimus ar mokymosi spragas. 

 5.2. diagnostinis vertinimas - vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti 

mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti 

tolesnio mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus. Atsiskaitomieji darbai nurodyti 

dalyko ilgalaikiame teminiame plane. 

 5.3. kaupiamasis vertinimas - taikomas vertinant tam tikrus su mokiniais sutartus 

darbus. 

 5.4. apibendrinamasis vertinimas - naudojamas baigus programą, kursą, modulį, 

pristatant projektinį darbą, jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos 

pabaigoje. Atsiskaitomieji darbai nurodyti dalyko ilgalaikiame teminiame plane. 

 5.5. Technologijų pamokos vertinimas taškais:  

RODIKLIS TAŠKŲ SKAIČIUS 

Pasiruošimas pamokai: 

 

Tinkamai pasiruošė pamokai (priemonės ir medžiagos, apranga) 

Ne viską turi pamokai 

Nepasiruošė pamokai 

 

 

2 taškai 

1 taškas 

0 taškų 

Darbas per pamoką:  
 

Aktyvus, savarankiškas, noriai atlieka skirtas ir papildomas užduotis. 

Dirba su mokytojo ar draugo pagalba.  

Pasyviai dalyvauja pamokoje. 

 Nedirba pamokoje. 

 
 

3 taškai 

 2 taškai  

1 taškas 

 0 taškų 

Technologijų rašto kultūra, žinios ir supratimas, gebėjimas atlikti 

technologinius procesus, jų rezultatų siekimas. 
 Savarankiškai planuoja technologinius kūrybinių idėjų įgyvendinimo 

procesus, numato jų privalumus ir galimus sunkumus, nurodo, kaip 

galimus sunkumus išspręsti, atrenka darbo priemones, medžiagas, 

organizuoja darbo vietą, saugiai, nuosekliai, kokybiškai ir estetiškai 

gamina gaminius. Nurodo, kuo skiriasi pagamintas gaminys nuo pirminės 

idėjos, paaiškina technologinių procesų privalumus, trūkumus.  

Mokytojo padedamas planuoja kūrybinių idėjų įgyvendinimo 

technologinius procesus, numato jų galimus sunkumus, atrenka darbo 

priemones, medžiagas, organizuoja darbo vietą, saugiai, nuosekliai, 

kokybiškai gamina gaminius. Nurodo, kuo skiriasi pagamintas gaminys 

nuo pirminės idėjos, taip pat ir technologinių procesų privalumus ir 

trūkumus. 

 

 

3 taškai  

 

 

 

 

 

2 taškai  
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 Nurodo tik galimus kūrybinių idėjų technologinius įgyvendinimo 

procesus, jų privalumus. Atrenka darbo priemones, medžiagas, 

nuosekliai, saugiai gamina gaminius, tačiau sunkiai sekasi organizuoti 

darbo vietą, užtikrinti darbų kokybę. Nurodo, kuo skiriasi pagamintas 

gaminys nuo to, kas buvo sumanyta, tačiau negali paaiškinti, kodėl taip 

yra. 

 Nežino ar neformuluoja klausimus apie technologinius procesus, 

neatsirenka kokius gaminius gaminti, galutinio rezultato nepristato. 

1 taškas 

 

 

 

 

 

 0 taškų 

Gebėjimas objektyviai save įsivertinti. 2 taškai 

 5.6. Taškai į balus verčiami tokia tvarka: 

Lygis Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 

Taškai 3-5 5-6 7-10 

 

 5.7. Mokinys dėl pateisinamos arba nepateisinamos priežasties nedalyvavęs 

pamokoje ir neatlikęs atsiskaitomojo darbo privalo už jį atsiskaityti per dvi savaites (atsiskaitymo 

formą ir laiką derina su mokytoju.)  

 5.8. Mokiniui, turinčiam dalyko nepatenkinamą antrojo pusmečio vertinimą, negali 

būti išvedamas patenkinamas dalyko metinis vertinimas. 

 5.9. Per mokslo metus mokiniai papildomu pažymiu gali būti įvertinami:  

 5.9.1. Už dalyvavimą technologijų konkursuose, olimpiadose, respublikiniuose, 

rajoniniuose bei Gimnazijos renginiuose ir už juose užimtą prizinę vietą.  

 5.9.2. Už surengta savo kūrybinių darbų parodą. 

 5.9.3. Už aplankytų parodų analizę, recenzijas, darbų pristatymus pamokoje 

 

IV. KAUPIAMASIS VERTINIMAS 
 

 6. Technologijų pamokose 5 - 8 klasėse ir I-IIG klasėse taikomas kaupiamasis 

vertinimas, kuriuo siekiama įvertinti papildomas mokinių pastangas, skatinti mokymosi motyvaciją.  

Viso mokinys gali surinkti 10 taškų. 

 7. Kaupiamasis pažymys rašomas už šias veiklas: 

Eil. 

Nr. 

Rodikliai Sudedamosios kaupiamojo 

vertinimo dalys 

1. Kūrybiškumas 1 

2. Pastangos 1 

3. Aktyvumas pamokoje 2 

4. Pamokų lankomumas: 

 Lankė 100% 

 Lankė 50% 

 Lankė 0% 

2 

5. Darbas grupėje  1 

6. Dalyvavimas renginiuose, jų organizavimas, pasiekimai 

neformaliojo ugdymo būreliuose. 

2 

7. Užrašų tvarkingumas 1 

 

 8. Mokinys iš kaupiamojo vertinimo per pusmetį gauna du įvertinimus. 

___________________________ 
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23 priedas 

 

KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS 

UŽSIENIO KALBOS VOKIEČIŲ DALYKO MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS 

VERTINIMAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos užsienio kalbos (vokiečių) 

dalyko pažangos ir pasiekimų vertinimas parengtas vadovaujantis PRADINIO IR PAGRINDINIO 

UGDYMO BENDROSIOMIS UGDYMO PROGRAMOMIS, PATVIRTINTOMIS Lietuvos 

respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu N. ISAK-2433,  

UŽSIENIO KALBOS (VOKIEČIŲ) BRANDOS EGZAMINO PROGRAMA, PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197 

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. ISAK-1769 

redakcija) (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 

V-1271 redakcija), UŽSIENIO KALBOS (VOKIEČIŲ)  ir UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS 

GIMNAZIJOS PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠU, 

PATVIRTINTU Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos direktoriaus 2020 m. sausio 31 d įsakymu 

Nr. V-33.  

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 2. Vertinimo tikslai: 

 2.1. Padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei. 

 2.2. Puoselėti gimnazijos ugdymo kultūrą. 

 2.3. Įvertinti mokytojo ir Gimnazijos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. 

 3. Vertinimo uždaviniai: 

 3.1. Pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, 

stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų ( globėjų, rūpintoju) ir Gimnazijos. 

 3.2. Padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir 

spragas, diferencijuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus. 

 3.3. Padėti įsivertinti darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, teikti mokinių 

poreikius atliepiančią pagalbą. 

 

III. VERTINIMO NUOSTATOS 

 

                     4. Vertinimo planavimas. Užsienio kalbos (vokiečių)  dalyko ugdymo procese 

taikomi šie vertinimo būdai: diagnostinis, formuojamasis, kaupiamasis, apibendrinamasis. 

Mokiniai prieš atliekant užduotis supažindinami su vertinimo kriterijais. Vertinimo informacija 

renkama šiais būdais: formaliai ir neformaliai stebint, renkant mokinių darbų pavyzdžius, 

organizuojant mokinių darbų parodėles (pabaigus užduotį ar užduočių ciklą) ir jų aptarimas, 

atliekant diagnostinio vertinimo užduotis, vertinant jų rezultatus ir su mokiniais aptariant, ko jie 

išmoko, ko norėtų mokytis ateityje. Pateikiant vertinimo informaciją, akcentuojant ne klaidas ar 
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nesėkmes, o tai, kokią pažangą padarė kiekvienas mokinys. Privalomi atsiskaitomieji darbai 

nurodami dalyko ilgalaikiuose teminiuose planuose. 

Užsienio kalbos (vokiečių)  dalyko mokinių pasiekimai vertinami iš šių veiklos sričių:  

 atliktas kūrybinis, praktinis darbas; 

 projektinis darbas (pristatant projektą); 

 darbas pamokoje; 

 testai, apklausos raštu ar žodžiu; 

 dalyvavimas konkursuose, olimpiadose, parodose, parodytos išskirtinės žinios. 

 5.Vertinimo vykdymas: 

 5.1. formuojamasis vertinimas - taikomas kiekvienoje pamokoje, jis padeda 

numatyti mokymosi perspektyvą, pastiprinti daromą pažangą, skatina mokinius mokytis analizuoti 

esamus pasiekimus ar mokymosi spragas. 

 5.2. diagnostinis vertinimas - vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti 

mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti 

tolesnio mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus. Atsiskaitomieji darbai nurodyti 

dalyko ilgalaikiame teminiame plane. 

 5.3. kaupiamasis vertinimas - taikomas vertinant tam tikrus su mokiniais sutartus 

darbus. 

 5.4. apibendrinamasis vertinimas - naudojamas baigus programą, kursą, modulį, 

pristatant projektinį darbą, jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos 

pabaigoje. Atsiskaitomieji darbai nurodyti dalyko ilgalaikiame teminiame plane. 

 5.5. užsienio kalbos (vokiečių)  pamokos vertinimo skalė:  

 

Pasiekimų 

lygis 

Trumpas 

apibūdinimas 

Įvertinimas  

aukštesnysis  
 

puikiai  10 (dešimt) 

Mokinio žinios, įgūdžiai ir gebėjimai atitinka visus šios 

klasės dalyko programos ir standartų reikalavimus. 

Mokinys 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. 

labai gerai  9 (devyni) 

Mokinio žinios ir gebėjimai atitinka visus šios klasės 

dalyko programos ir standartų reikalavimus, moka naudotis 

savo žiniomis sprendžiant įvairaus pobūdžio teorines ir 

praktines šios klasės dalyko programos problemas.  

pagrindinis gerai  8 (aštuoni) 

Mokinio 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. Jo gebėjimai viršija pagrindinius 

šios klasės programos reikalavimus. 

pakankamai 

gerai  

7 (septyni) 

Mokinio žinios, gebėjimai bei įgūdžiai ne visiškai atitinka 
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visus šios klasės dalykų programų standartus ir 

reikalavimus, bet moka naudotis savo žiniomis sprendžiant 

įvairaus pobūdžio teorines ir praktines problemas šios 

klasės dalyko programas. Jo gebėjimai viršija pagrindinius 

šios klasės programos reikalavimus. 

vidutiniškai  6 (šeši) 

Mokinio žinios, gebėjimai ir įgūdžiai neviršija bazinių 

reikalavimų duotos klasės programos kurso. Mokinys geba 

atlikti paprastas, tipines teorines ir praktines užduotis. 

patenkinamas patenkinamai  5 (penki) 

Mokinio žinios, gebėjimai ir įgūdžiai neviršija bazinių 

reikalavimų duotos klasės programos kurso. Mokinys geba 

atlikti paprastas, tipines teorines ir praktines užduotis. 

pakankamai 

patenkinamai  

4 (keturi) 

Mokinio žinios, gebėjimai ir įgūdžiai atitinka 

minimaliausius reikalavimus. Mokinys mokytojui padedant 

geba atlikti paprastas, tipines teorines ir praktines užduotis. 

nepatenkinamas nepatenkinamai  3 (trys) 

Mokinio žinios, gebėjimai ir įgūdžiai neatitinka bazinių 

duotos klasės programos kurso reikalavimų. Mokinys net 

mokytojui padedant nesugeba atlikti paprastų, tipinių 

teorinių ir praktinių užduočių. 

 

 5.7. Mokinys dėl pateisinamos arba nepateisinamos priežasties nedalyvavęs 

pamokoje ir neatlikęs atsiskaitomojo darbo privalo už jį atsiskaityti per dvi savaites (atsiskaitymo 

formą ir laiką derina su mokytoju.)  

 5.8. Mokiniui, turinčiam dalyko nepatenkinamą antrojo pusmečio vertinimą, negali 

būti išvedamas patenkinamas dalyko metinis vertinimas. 

 5.9. Per mokslo metus mokiniai papildomu pažymiu gali būti įvertinami:  

 5.9.1. Už dalyvavimą  konkursuose, olimpiadose, respublikiniuose, rajoniniuose bei 

Gimnazijos renginiuose ir už juose užimtą prizinę vietą.  

 5.9.2. Už surengta savo kūrybinių darbų parodą. 

 5.9.3. Už aplankytų parodų analizę, recenzijas, darbų pristatymus pamokoje 

 

IV. KAUPIAMASIS VERTINIMAS 

 

 6. Užsienio kalbos (vokiečių)  pamokose 5 - 8 klasėse ir I-IIG klasėse taikomas 

kaupiamasis vertinimas, kuriuo siekiama įvertinti papildomas mokinių pastangas, skatinti 

mokymosi motyvaciją.  

Viso mokinys gali surinkti 10 taškų. 

   7. Kaupiamasis pažymys formuojamas vertinant namų darbus, aktyvią veiklą 

pamokoje, sąsiuvinius, pratybų sąsiuvinius, sąsiuvinius – žodynėlius. Iš trijų kaupiamųjų pažymių 

aritmetinio vidurkio išvedamas pažymys, kuris įrašomas į e-dienyną.  

                         8. Kaupiamasis vertinimas (pliusų, minusų sistema). Surinkus 10 ženklų rašomas 

suminis pažymys į dienyną 

 

Eil. 

Nr. 

Rodikliai             Pliusai, minusai 

1  Namų darbų atlikimas 1 
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2. Kūrybiškumas, papildomai atlikti nedideli darbai 1 

3. Pastangos, rodoma pažanga 1 

4. Aktyvumas pamokoje 1 

5. Lyderiavimas, dalyvavimas diskusijoje 1 

6. Darbas grupėje 1 

7. Greičiausiai teisingai atlikta užduotis klasėje; 1 

8. Užrašų tvarkingumas 1 

9. Mažos apimties užduotis 1 

10. Pagalba draugui 1 

 

  

___________________________ 

 

 

24 priedas 

 

KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS 

ŽMOGAUS SAUGOS DALYKO MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos žmogaus saugos dalyko 

pažangos ir pasiekimų vertinimas parengtas vadovaujantis PRADINIO IR PAGRINDINIO 

UGDYMO BENDROSIOMIS UGDYMO PROGRAMOMIS, PATVIRTINTOMIS Lietuvos 

respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu N. ISAK-2433, 

(PAVADINIMAS) UGDYMO BENDRĄJA PROGRAMA (2011),  ir UŽVENČIO ŠATRIJOS 

RAGANOS GIMNAZIJOS PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠU, 

PATVIRTINTU Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos direktoriaus 2020 m. sausio 31 d įsakymu 

Nr. V-33.  

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 2. Vertinimo tikslai: 

 2.1. Padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei. 

 2.2. Puoselėti gimnazijos ugdymo kultūrą. 

 2.3. Įvertinti mokytojo ir Gimnazijos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. 

 3. Vertinimo uždaviniai: 

 3.1. Pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, 

stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų ( globėjų, rūpintoju) ir Gimnazijos. 

 3.2. Padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir 

spragas, diferencijuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus. 

 3.3. Padėti įsivertinti darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, teikti mokinių 

poreikius atliepiančią pagalbą. 

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos/vidurinis-ugdymas/Technologijos_8_priedas.pdf
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III. VERTINIMO NUOSTATOS 

 

                     4. Vertinimo planavimas. Žmogaus saugos dalyko ugdymo procese taikomi šie 

vertinimo būdai: diagnostinis, formuojamasis, kaupiamasis, apibendrinamasis. Mokiniai prieš 

atliekant užduotis supažindinami su vertinimo kriterijais. Vertinimo informacija renkama šiais 

būdais: formaliai ir neformaliai stebint, renkant mokinių darbų pavyzdžius,  atliekant diagnostinio 

vertinimo užduotis, vertinant jų rezultatus ir su mokiniais aptariant, ko jie išmoko, ko norėtų 

mokytis ateityje. Pateikiant vertinimo informaciją, akcentuojant ne klaidas ar nesėkmes, o tai, kokią 

pažangą padarė kiekvienas mokinys. Privalomi atsiskaitomieji darbai nurodami dalyko ilgalaikiuose 

teminiuose planuose. 

Žmogaus saugos dalyko mokinių pasiekimai vertinami iš šių veiklos sričių:  

 atliktas kūrybinis, praktinis darbas; 

 projektinis darbas (pristatant projektą); 

 darbas pamokoje; 

 testai, apklausos raštu ar žodžiu; 

 dalyvavimas konkursuose. 

                      

                         5.Vertinimo vykdymas: 

                         5.1. formuojamasis vertinimas - taikomas kiekvienoje pamokoje, jis padeda 

numatyti mokymosi perspektyvą, pastiprinti daromą pažangą, skatina mokinius mokytis analizuoti 

esamus pasiekimus ar mokymosi spragas. 

 5.2. diagnostinis vertinimas - vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti 

mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti 

tolesnio mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus. Atsiskaitomieji darbai nurodyti 

dalyko ilgalaikiame teminiame plane. 

 5.3. kaupiamasis vertinimas - taikomas vertinant tam tikrus su mokiniais sutartus 

darbus. 

 5.4. apibendrinamasis vertinimas - naudojamas baigus programą, kursą, modulį, 

pristatant projektinį darbą, jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos 

pabaigoje. Atsiskaitomieji darbai nurodyti dalyko ilgalaikiame teminiame plane. 

 5.5. žmogaus saugos pamokos vertinimas taškais:  

RODIKLIS TAŠKŲ SKAIČIUS 

Pasiruošimas pamokai: 

 

Tinkamai pasiruošė pamokai (priemonės ir medžiagos, apranga) 

Ne viską turi pamokai 

Nepasiruošė pamokai 

 

 

2 taškai 

1 taškas 

0 taškų 

Darbas per pamoką:  
Aktyvus, savarankiškas, noriai atlieka skirtas ir papildomas užduotis. 

Dirba su mokytojo ar draugo pagalba.  

Pasyviai dalyvauja pamokoje. 

 Nedirba pamokoje. 

 
 

3 taškai 

 2 taškai  

1 taškas 

 0 taškų 

Gebėjimas objektyviai save įsivertinti. 2 taškai 

 5.6. Taškai į balus verčiami tokia tvarka: 
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Lygis Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 

Taškai 3-5 5-6 7-10 

 

 5.7. Mokinys dėl pateisinamos arba nepateisinamos priežasties nedalyvavęs 

pamokoje ir neatlikęs atsiskaitomojo darbo privalo už jį atsiskaityti per dvi savaites (atsiskaitymo 

formą ir laiką derina su mokytoju.)  

 5.8. Mokiniui, turinčiam dalyko nepatenkinamą antrojo pusmečio vertinimą, negali 

būti išvedamas patenkinamas dalyko metinis vertinimas. 

 5.9. Per mokslo metus mokiniai papildomu pažymiu gali būti įvertinami:  

 5.9.1. Už dalyvavimą  konkursuose, olimpiadose, respublikiniuose, rajoniniuose bei 

Gimnazijos renginiuose ir už juose užimtą prizinę vietą.  

 5.9.2. Už surengtą savo kūrybinių darbų parodą. 

 5.9.3. Už aplankytų parodų analizę, recenzijas, darbų pristatymus pamokoje 

 

IV. KAUPIAMASIS VERTINIMAS 
 

 6. žmogaus saugos pamokose 5 - 8 klasėse ir IG klasėse taikomas kaupiamasis 

vertinimas, kuriuo siekiama įvertinti papildomas mokinių pastangas, skatinti mokymosi motyvaciją.  

Viso mokinys gali surinkti 10 taškų. 

 7. Kaupiamasis pažymys rašomas už šias veiklas: 

Eil. 

Nr. 

Rodikliai Sudedamosios kaupiamojo 

vertinimo dalys 

1. Kūrybiškumas 1 

2. Pastangos 1 

3. Aktyvumas pamokoje 2 

4. Pamokų lankomumas: 

 Lankė 100% 

 Lankė 50% 

 Lankė 0% 

2 

5. Darbas grupėje  1 

6. Dalyvavimas renginiuose, jų organizavimas, pasiekimai 

neformaliojo ugdymo būreliuose. 

2 

7. Užrašų tvarkingumas 1 

 

 8. Mokinys iš kaupiamojo vertinimo per pusmetį įvertinamas įskaita. 

___________________________ 

 

25 priedas 

KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS 

FIZINIO UGDYMO  DALYKO MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos fizinio ugdymo dalyko 

pažangos ir pasiekimų vertinimas parengtas vadovaujantis PRADINIO IR PAGRINDINIO 
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UGDYMO BENDROSIOMIS UGDYMO PROGRAMOMIS, PATVIRTINTOMIS Lietuvos 

respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu N. ISAK-2433, FIZINIO 

UGDYMO BENDRĄJA PROGRAMA (2011), ir UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS 

GIMNAZIJOS PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠU, 

PATVIRTINTU Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos direktoriaus 2020 m. sausio 31 d įsakymu 

Nr. V-33.  

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 2. Vertinimo tikslai: 

 2.1. Padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei. 

 2.2. Puoselėti gimnazijos ugdymo kultūrą. 

 2.3. Įvertinti mokytojo ir Gimnazijos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. 

 3. Vertinimo uždaviniai: 

 3.1. Pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, 

stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų ( globėjų, rūpintoju) ir Gimnazijos. 

 3.2. Padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir 

spragas, diferencijuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus. 

 3.3. Padėti įsivertinti darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, teikti mokinių 

poreikius atliepiančią pagalbą. 

 

III. VERTINIMO NUOSTATOS 

 

                     4. Vertinimo planavimas. Fizinio ugdymo dalyko ugdymo procese taikomi šie 

vertinimo būdai: diagnostinis, formuojamasis, kaupiamasis, apibendrinamasis. Mokiniai prieš 

atliekant užduotis supažindinami su vertinimo kriterijais. Vertinimo informacija renkama šiais 

būdais: formaliai ir neformaliai stebint, atliekant diagnostinio vertinimo užduotis, vertinant jų 

rezultatus ir su mokiniais aptariant, ko jie išmoko, ko norėtų mokytis ateityje. Pateikiant vertinimo 

informaciją, akcentuojant ne klaidas ar nesėkmes, o tai, kokią pažangą padarė kiekvienas mokinys. 

Privalomi atsiskaitomieji darbai nurodami dalyko ilgalaikiuose teminiuose planuose. 

Fizinio ugdymo dalyko mokinių pasiekimai vertinami iš šių veiklos sričių:  

 atliktas praktinis darbas; 

  apklausos  žodžiu; 

 dalyvavimas konkursuose, olimpiadose, sporto varžybose 

 5.Vertinimo vykdymas: 

 5.1. formuojamasis vertinimas - taikomas kiekvienoje pamokoje, jis padeda 

numatyti mokymosi perspektyvą, pastiprinti daromą pažangą, skatina mokinius mokytis analizuoti 

esamus pasiekimus ar mokymosi spragas. 

 5.2. diagnostinis vertinimas - vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti 

mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti 

tolesnio mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus. Atsiskaitomieji darbai nurodyti 

dalyko ilgalaikiame teminiame plane. 

 5.3. kaupiamasis vertinimas - taikomas vertinant tam tikrus su mokiniais sutartus 

darbus. 

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos/vidurinis-ugdymas/Technologijos_8_priedas.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos/vidurinis-ugdymas/Technologijos_8_priedas.pdf
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 5.4. apibendrinamasis vertinimas - naudojamas baigus programą, kursą, modulį, 

pristatant projektinį darbą, jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos 

pabaigoje. Atsiskaitomieji darbai nurodyti dalyko ilgalaikiame teminiame plane. 

 5.5. fizinio ugdymo  pamokos vertinimas taškais:  

RODIKLIS TAŠKŲ SKAIČIUS 

Pasiruošimas pamokai: 

 

Tinkamai pasiruošė pamokai (priemonės ir apranga) 

 

 

 

2 taškai 

1 taškas 

0 taškų 

Darbas per pamoką:  
Aktyvus, savarankiškas, noriai atlieka skirtas ir papildomas užduotis. 

Dirba su mokytojo ar draugo pagalba.  

Pasyviai dalyvauja pamokoje. 

Nedirba pamokoje. 

 

3 taškai 

2 taškai  

1 taškas 

0 taškų 
 

  

 

  

Gebėjimas objektyviai save įsivertinti. 2 taškai 

 5.6. Taškai į balus verčiami tokia tvarka: 

Lygis Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 

Taškai 3-5 5-6 7-10 

 

 5.7. Mokinys dėl pateisinamos arba nepateisinamos priežasties nedalyvavęs 

pamokoje ir neatlikęs atsiskaitomojo darbo privalo už jį atsiskaityti per dvi savaites (atsiskaitymo 

formą ir laiką derina su mokytoju.)  

 5.8. Mokiniui, turinčiam dalyko nepatenkinamą antrojo pusmečio vertinimą, negali 

būti išvedamas patenkinamas dalyko metinis vertinimas. 

 5.9. Per mokslo metus mokiniai papildomu pažymiu gali būti įvertinami:  

 5.9.1. Už dalyvavimą LMŽ, respublikiniuose, rajoniniuose bei gimnazijos sporto 

renginiuose ir už juose užimtas prizines vietas.  

 

IV. KAUPIAMASIS VERTINIMAS 
 

 6. Fizinio ugdymo pamokose 5 - 8 klasėse ir I-IIG klasėse taikomas kaupiamasis 

vertinimas, kuriuo siekiama įvertinti papildomas mokinių pastangas, skatinti mokymosi motyvaciją.  

Viso mokinys gali surinkti 10 taškų. 

 7. Kaupiamasis pažymys rašomas už šias veiklas: 

Eil. 

Nr. 

Rodikliai Sudedamosios kaupiamojo 

vertinimo dalys 

1. Pastangos 3 

2. Aktyvumas pamokoje 2 

3. Pamokų lankomumas: 

 Lankė 100% 

 Lankė 50% 

 Lankė 0% 

2 

4. Darbas grupėje  1 



73 

 

5. Dalyvavimas renginiuose, jų organizavimas, pasiekimai 

neformaliojo ugdymo būreliuose. 

2 

 

8. Mokinys iš kaupiamojo vertinimo per pusmetį gauna du įvertinimus. 

9. Mokinys, tris kartus iš eilės be pateisinamos priežasties nepasiruošęs fizinio ugdymo pamokai, 

vertinamas dvejetu. 

10. Du kartus per metus atliekami fizinio pajėgumo testai ir vertinama pagal fizinio pajėgumo 

nustatymo tvarkos aprašą, mokinio pažanga fiksuojama mokytojo užrašuose ir elektroniniame 

dienyne. 

11. Mokiniams, kurių fizinis pajėgumas silpnas ir (ar) fizinė raida sutrikusi, dėl ligos praleista daug 

pamokų, užduotys ir atsiskaitymo reikalavimai nustatomi individualiai. 

12. Specialiosios fizinio pajėgumo grupės mokiniams, pamokose dalyvaujantiems kartu su 

pagrindinės grupės mokiniais, pratimai ir fizinis krūvis skiriamas pagal gydytojo  rekomendacijas, 

jų pasiekimai pažymiais nevertinami, rašoma „įsk“ arba „neįsk“ Neįskaityta mokiniams rašoma 

tada, jei jie neįsisavina numatytų žinių ar gebėjimų minimumo arba be priežasties praleidžia 

daugiau kaip 50 %  pamokų per pusmetį. 

13. Parengiamosios fizinio pajėgumo grupės mokiniams fiziniai pratimai skiriami, atsižvelgiant į jų 

sveikatos sutrikimus, neskiriami pratimai, galintys sukelti ligų paūmėjimą. Mokiniai vertinami 

pažymiu, tačiau atsižvelgiama į jų individualias galimybes. 

14. Mokiniai, kurie dėl ligos atleisti nuo fizinio ugdymo pamokų, įvertinime rašoma „atl“. Dėl 

laikino sveikatos sutrikimo tėvai(globėjai) per mėnesį gali pateisinti dvi kūno kultūros pamokas. 

15. Dėl pateisinamos priežasties mokiniams, nedalyvavusiems pamokose, atsiskaitymo terminas 

nustatomas mokytojo ir mokinio susitarimu.  

16. Su tvarka ir jos pakeitimais  fizinio ugdymo mokytojas mokinius supažindina mokslo metų 

pirmąją savaitę ir, esant poreikiui, ji gali būti koreguojama. 

 

___________________________ 

26 priedas 

 

KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS 

EKONOMIKOS DALYKO MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos ekonomikos dalyko pažangos ir pasiekimų 

vertinimas parengtas vadovaujantis PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO BENDROSIOMIS 

UGDYMO PROGRAMOMIS, PATVIRTINTOMIS Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu N. ISAK-2433, EKONOMIKOS UGDYMO 

BENDRĄJA PROGRAMA (2011),  ir UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS 

PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠU, PATVIRTINTU Užvenčio 

Šatrijos Raganos gimnazijos direktoriaus 2020 m. sausio 31 d įsakymu Nr. V-33.  

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 2. Vertinimo tikslai: 

 2.1. Padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei. 

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos/vidurinis-ugdymas/Technologijos_8_priedas.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos/vidurinis-ugdymas/Technologijos_8_priedas.pdf
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 2.2. Puoselėti gimnazijos ugdymo kultūrą. 

 2.3. Įvertinti mokytojo ir Gimnazijos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. 

 3. Vertinimo uždaviniai: 

 3.1. Pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, 

stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų ( globėjų, rūpintoju) ir Gimnazijos. 

 3.2. Padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir 

spragas, diferencijuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus. 

 3.3. Padėti įsivertinti darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, teikti mokinių 

poreikius atliepiančią pagalbą. 

 

III. VERTINIMO NUOSTATOS 

 

                     4. Vertinimo planavimas. Ekonomikos dalyko ugdymo procese taikomi šie 

vertinimo būdai: diagnostinis, formuojamasis, kaupiamasis, norminis, kriterinis ir 

apibendrinamasis. Mokiniai, prieš atlikdami užduotis, supažindinami su vertinimo kriterijais. 

Vertinimo informacija renkama šiais būdais: formaliai ir neformaliai stebint (fiksuojama taškais, 

kurie konvertuojami į balus), organizuojant mokinių darbų parodėles (pabaigus užduotį ar užduočių 

ciklą) ir jas aptarus, atliekant diagnostinio vertinimo užduotis, vertinant jų rezultatus ir su mokiniais 

aptariant, ko jie išmoko, ko norėtų mokytis ateityje. Kaupiamų taškų sistema taikoma už 

bendradarbiavimą pamokoje, pagalbą, darbą grupėse ar porose, domėjimąsi Lietuvos ir pasaulio 

gyvenimo aktualijomis. Pateikiant vertinimo informaciją akcentuojamos ne klaidos ar nesėkmės, o 

tai, kokią pažangą padarė kiekvienas mokinys ir į ką dar reikėtų atkreipti dėmesį. Privalomi 

atsiskaitomieji darbai nurodami dalyko ilgalaikiuose teminiuose planuose. Testų, apklausų raštu ar 

žodžiu laiką (temų skaičių, datą) mokiniai turi galimybę pasirinkti patys. 

Ekonomikos dalykų mokinių pasiekimai vertinami iš šių veiklos sričių:  

 

Kontrolinis darbas – darbas rašomas daugiau nei 30 min., išmokus temą ar skyrių. 

Testas – naudojami įvertinti asmeninius mokinio pasiekimus. 

Kitos atsiskaitymo ir vertinimo formos: 
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Neformalioji mokinių ugdomoji veikla: konkursai, viktorinos, olimpiados ir pan.. 

 5. Vertinimo vykdymas: 

 5.1. formuojamasis vertinimas - taikomas kiekvienoje pamokoje, jis padeda 

numatyti mokymosi perspektyvą, pastiprinti daromą pažangą, skatina mokinius mokytis analizuoti 

esamus pasiekimus ar mokymosi spragas. 

 5.2. diagnostinis vertinimas - vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti 

mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti 

tolesnio mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus. Atsiskaitomieji darbai nurodyti 

dalyko ilgalaikiame teminiame plane. 

 5.3. kaupiamasis vertinimas - taikomas vertinant tam tikrus su mokiniais sutartus 

darbus. 

 5.4. apibendrinamasis vertinimas - naudojamas baigus programą, kursą, modulį, 

pristatant projektinį darbą, jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos 

pabaigoje. Atsiskaitomieji darbai nurodyti dalyko ilgalaikiame teminiame plane. 

     5.5. norminis vertinimas – vertinimas, kuris sudaro galimybes palyginti mokinių 

pasiekimus. 

    5.6.  kriterinis vertinimas – vertinimas, kurio pagrindas – tam tikri kriterijai (pvz., 

standartai), su kuriais lyginami mokinio pasiekimai. 

                         5.7. Ugdymo procese formuojamasis vertinimas derinamas su balų, 

diagnostiniu ir kaupiamuoju vertinimu. Vertinama 10 balų sistema, taikant kaupiamojo 

vertinimo  pažymio principą (žr. . UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS 

PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠU, PATVIRTINTU Užvenčio 

Šatrijos Raganos gimnazijos direktoriaus 2020 m. sausio 31 d įsakymu Nr. V-33. 

                   5.8. Ekonomikos  pamokos gali būti vertinamos taškais:  

RODIKLIS TAŠKŲ SKAIČIUS 

Pasiruošimas pamokai: 

Tinkamai pasiruošė pamokai (priemonės ir medžiagos, apranga) 

Ne viską turi pamokai 

Nepasiruošė pamokai 

 

2 taškai 

1 taškas 

0 taškų 

Darbas per pamoką:  
Aktyvus, savarankiškas, noriai atlieka skirtas ir papildomas užduotis. 

Dirba su mokytojo ar draugo pagalba.  

Pasyviai dalyvauja pamokoje. 

 Nedirba pamokoje. 

 

3 taškai 

 2 taškai  

1 taškas 

 0 taškų 

Gebėjimas objektyviai save įsivertinti. 2 taškai 

 5.9. Taškai į balus verčiami tokia tvarka: 

Lygis Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 

Taškai 3-5 5-6 7-10 

 

 5.10. Mokinys dėl pateisinamos arba nepateisinamos priežasties nedalyvavęs 

pamokoje ir neatlikęs atsiskaitomojo darbo privalo už jį atsiskaityti per dvi savaites (atsiskaitymo 

formą ir laiką derina su mokytoju.)  



76 

 

 5.11. Mokiniui, turinčiam dalyko nepatenkinamą antrojo pusmečio vertinimą, negali 

būti išvedamas patenkinamas dalyko metinis vertinimas. 

 5.12. Per mokslo metus mokiniai papildomu pažymiu gali būti įvertinami:  

 5.12.1. Už dalyvavimą  konkursuose, olimpiadose, respublikiniuose, rajoniniuose 

bei Gimnazijos renginiuose ir už juose užimtą prizinę vietą.  

 5.12.2. Už surengta savo kūrybinių darbų parodą. 

 5.12.3. Už aplankytų parodų analizę, recenzijas, darbų pristatymus pamokoje. 

 

IV. KAUPIAMASIS VERTINIMAS 

 

 6. Ekonomikos pamokose, IIG klasėje gali būti taikomas kaupiamasis vertinimas, 

kuriuo siekiama įvertinti papildomas mokinių pastangas, skatinti mokymosi motyvaciją. Viso 

mokinys gali surinkti 10 taškų. 

 7. Kaupiamasis pažymys rašomas už šias veiklas: 

Eil. 

Nr. 

Rodikliai Sudedamosios kaupiamojo 

vertinimo dalys 

1. Kūrybiškumas 1 

2. Pastangos 1 

3. Aktyvumas pamokoje 1-2 

4.  Savo ir kitų klaidų taisymas 1 

5.  Atsakinėjančiojo papildymas 1 

6.  Dalykinės iniciatyvos  

7.  Atskiros dalies  mokomosios medžiagos parengimas 

naujos temos išaiškinimas klasės draugams, uždavinių 

formulavimas, namų darbų patikrinimo užduočių 

parengimas 

3-5 

8. Pamokų lankomumas: 

 Lankė 100%  

2 

9. Darbas grupėje  1-3 

10. Dalyvavimas renginiuose, jų organizavimas. 2-6 

11. Užrašų tvarkingumas (1 k. per mėnesį) 1 

 Taškų netenkama, kai: laiku neatliekamas darbas 

(klasėje, namų darbas, ilgalaikė užduotis ir pan.)., 

neteisingai taisomi klasės draugų darbai.  

-1 ir t. t. 

12. 1 taškai – vienas pažymio balas.  

 

 8. Mokinys iš šio kaupiamojo vertinimo per pusmetį gali gauti vieną įvertinimą. 

 

________________________________________________________________ 

 

 


