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6-8 IR I-IV GIMNAZIJOS KLASIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 6-8 ir I-IV gimnazijos klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos apraše (toliau 

Apraše) aptariami vertinimo tikslai ir uždaviniai, bendrieji vertinimo principai ir nuostatos, vertinimo 

planavimas, vertinimo būdai, vertinimas bendrojo ir sporto ugdymo procese ir baigus programą, 

vertinant sukauptos informacijos fiksavimas ir informavimas, mokinių individualios pažangos 

stebėsena, mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu, gautų pasiekimų ir pažangos įvertinimų 

peržiūrėjimas.  

2. Aprašas grindžiamas bendrojo ugdymo gimnazijos ugdymo turinį reglamentuojančiais 

dokumentais: Bendrosiomis programomis, Bendraisiais ugdymo planais; pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų aprašu, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programomis, 

brandos egzaminų  ir įskaitų programomis, Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijomis.  

3. Tvarkoje vartojamos šios sąvokos: 

Vertinimas – nuolatinis informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus kaupimo, 

interpretavimo ir apibendrinimo procesas. 

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

padarytą pažangą. 

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

apmąstymas, nusimatant tolesnius mokymosi žingsnius.  

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

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

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

dabartinius mokinio pasiekimus su ankstesniais stebima ir vertinama daroma pažanga. 

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

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

įveikti.  

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. 

Apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas – formaliai patvirtinti mokinio ugdymosi rezultatai, 

baigus programą, kursą, modulį ar kitą mokymosi etapą.  

Kompetencijos aplankas – vertinimo aplankas, kuriami renkami mokinių darbai, įvertinimai, 

įsivertinimai, komentarai, refleksijos. 

Brandos darbas – vidurinio ugdymo programos baigiamosios (arba kitos, jei dalyko programa 

intensyvinama ir baigiama anksčiau) klasės mokinio (kelių mokinių) ilgalaikis darbas, rengiamas 

ugdymo procese. Brandos darbą galima rengti iš visų individualaus ugdymo plano vidurinio ugdymo 

programos dalykų. 

Kontrolinis darbas – skiriamas baigiant temą, gali trukti 30-45 minutes. 



Savarankiškas darbas – gali trukti 30 minučių, gali naudotis mokytojo nurodytomis priemonėmis. 

Jo tikslas – sužinoti, kaip mokinys geba pritaikyti įgytas žinias individualiai atlikdamas praktines 

užduotis. 

Apklausa raštu ar žodžiu – tai greitas klasės žinių patikrinimas. Užduotys konkrečios, trumpos, 

aiškios. Apklausos formos gali būti įvairios: klausimynas, diktantas, testas ar kt. Trukmė – ne ilgiau 

kaip 25 min. 

Laboratoriniai darbai – skiriami ugdyti mokinių gebėjimus teorines žinias taikyti praktiškai. 

Paprastai visi klasės mokiniai atlieka tą patį darbą su vienodais prietaisais. Mokinys ar mokinių grupė, 

naudodamiesi duotomis priemonėmis, turi išspręsti iškeltą problemą (išmatuoti, apskaičiuoti, 

palyginti, sisteminti, daryti brėžinius, išvadas). 

Namų darbai – tai sudėtinė mokymosi proceso dalis, svarbi mokinio, mokytojų ir tėvų (globėjų, 

rūpintojų) bendradarbiavimo sritis. Jie papildo mokymąsi klasėje, įtvirtina įgytas žinias, šalina 

mokymosi spragas.  

Projektiniai darbai – tai laikina veikla, nukreipta į unikalaus tikslo pasiekimą, turinti savo pradžią 

ir pabaigą bei baigtinius išteklius. 

4. Vertinama tam, kad padėtume mokiniui augti ir tobulėti bei tam, kad jam geriau sektųsi 

mokyti. 

 

II. VERTINIMO TIKSLAI, NUOSTATOS IR PRINCIPAI 
 

5. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos 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, mokytojams, 

tėvams (globėjams, rūpintojams), gerinant mokymo (si) proceso kokybę; 

5.3. apibendrinti, susumuoti atskirą mokymosi laikotarpio (baigiant pusmetį, mokslo metus) ar 

mokymosi pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą rezultatus ir sertifikuoti; 

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

6. Vertinimo nuostatos: 

6.1. vertinimas grindžiamas amžiaus tarpsnių psichologiniais ypatumais, individualiais 

mokinio poreikiais; 

6.2. vertinama tai, kas nurodyta bendrosiose programose ir buvo numatyta pasiekti ugdymo 

procese: mokinių žinios ir supratimas, bendrieji ir dalyko gebėjimai; 

6.3. sporto šakos programoje vertinami mokinių judesiai ir atletiniai gebėjimai, sporto šakos 

pagrindai ir varžybinė raiška; 

6.4. sportinio parengtumo vertinimas grindžiamas atsižvelgiant į biologinę brandą ir bendrųjų 

ir specifinių gebėjimų tobulėjimo tempus, prioritetą teikiant sporto šakos specifiniams gebėjimams. 

6.5. vertinimas skirtas padėti mokytis, treniruotis – mokinys laiku gauna grįžtamąją informaciją 

apie savo mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, jis mokosi vertinti ir įsivertinti; 

6.6. vertinama individuali mokinio pažanga. 

7. Vertinimo principai: 

7.1. atvirumas ir skaidrumas; 

7.2. pozityvumas ir konstruktyvumas; 

7.3. objektyvumas ir veiksmingumas; 

7.4. informatyvumas. 

 

III. VERTINIMO PLANAVIMAS 
 

8. Ilgalaikiuose planuose, sporto šakų programose, kitose programose mokytojai, treneriai 

numato, kaip bus vertinama mokymosi, sporto šakos pažanga per mokslo metus, kaip bus 



atsiskaitoma už programos dalis bei visą kursą. Temos, programos plane mokytojai, treneriai aprašo 

vertinimo tipus ir turinį. 

9. Vertinimas planuojamas: 

9.1. ugdymo(si) procese atliekamas pastoviai formuojamasis vertinimas, grįstas mokytojo ir 

mokinio sąveika ir palaikantis mokymąsi. Mokytojas stebi mokinių mokymąsi, jų bendradarbiavimą, 

įsitraukimą, pastangas, mokymosi būdus, sunkumus ir padeda suprasti mokiniui, kas jau išmokta, ko 

dar reikia mokytis, kaip įveikti sunkumus, kokie mokymosi būdai veiksmingi. Mokiniai, 

konsultuojami mokytojo, pagal kriterijus mokosi vertinti vienas kito ir savo darbą, įsivertinti 

pasiekimus ir pažangą; 

9.2. ugdymo procese formuojamasis vertinimas derinamas su diagnostiniu ir kaupiamuoju 

vertinimu. Vertinimo (pripažinimo) ir įsivertinimo metodai bei procedūros, vertinami ir įsivertinami 

ugdymosi rezultatai, vertinimo informacijos panaudojimas atitinka ugdymo programose keliamus 

ugdymosi tikslus ir numatytus rezultatus.  

9.3. diagnostinis vertinimas planuojamas etape, temoje, cikle, pažymint kontrolinį darbą 

elektroniniame dienyne (toliau E-dienyne). Diagnostinio vertinimo užduotys, kontroliniai ir kiti 

vertinimo darbai, tarptautiniai ir nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai ir patikrinimai vykdomi, 

taikant mokiniams iš anksto žinomus, su jais aptartus kriterijus; 

9.4. sporto šakos programose vertinama: judesių ir atletiniai gebėjimai, sporto šakos pagrindai 

ir varžybinė raiška. 

10. Vertinimo tipai, turinys ir formos aptariami mokytojų, trenerių metodinėse grupėse, 

derinant ilgalaikius planus, programas. 

11. Su vertinimo tvarka mokiniai supažindinami per pirmąją rugsėjo savaitę pirmomis dalykų 

pamokomis, sporto šakų treniruotėse mokiniai raštu planuoja pusmečio lūkesčius. Vertinimo kriterijai 

konkretinami kiekvienoje pamokoje, treniruotėje prieš kiekvieną kontrolinį darbą, varžybas. 

12. Su vertinimo tvarka mokinių tėvai supažindinami: per E-dienyną, per pirmąjį tėvų 

susirinkimą rugsėjo mėn. ar kitu sutartu laiku bei skelbiant Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo 

tvarkos aprašą, gimnazijos tinklalapyje. 

13. Kontrolinis darbas paskelbiamas dėstančio mokytojo E-dienyne ne vėliau kaip prieš savaitę 

iki kontrolinio darbo dienos. 

14. Dalyko kontrolinių darbų formos ir grafikas sudaromas iš anksto. Mokiniai su jo sudarymo 

principais supažindinami kiekvieno pusmečio pradžioje, primenama kiekvienos temos pradžioje. 

 

IV. VERTINIMO BŪDAI 
 

15. Kontrolinis darbas: 
15.1. rašomas daugiau negu 30 min., išmokus temą ar skyrių, kontrolinio darbo data žinoma 

mokiniams iš anksto, tikslinama prieš savaitę. Kontrolinių darbų datas mokytojai derina iš anksto 

tarpusavyje E-dienyne. Rašomas rašinys, testas, interpretacija, uždaviniai, užduotys ir kt.; 

15.2. kontrolinių darbų užduotys apima 3 dėmenis:  

15.2.1. 40% užduočių tikrinant žinių ir supratimo taikymą (faktai, informacija, sąvokos, 

dėsningumas, teiginiai, simboliai, vienetai, pavyzdžiai, reikalingos priemonės). Tikrinama kaip 

mokiniai įsimena, atpažįsta, apibrėžia, aprašo, nusako, iliustruoja pavyzdžiais, pasirenka priemones; 

15.2.2. 40% užduočių tikrinant žinių taikymo gebėjimus, kurie apima įvairių situacijų 

supratimą ir žinių panaudojimą problemoms tose situacijose spręsti. Vertinami mokinių gebėjimai 

palyginti, priešpriešinti, klasifikuoti, modeliuoti, susieti, interpretuoti, rasti sprendimus, paaiškinti 

parodant supratimą; 

15.2.3. 20% užduočių tikrinant aukštesniųjų mąstymo gebėjimų taikymą, sprendžiant 

problemas, kuriant paaiškinimus, darant išvadas, priimant sprendimus, perkeliant įgytas žinias į 

naujas situacijas. Vertinami gebėjimai analizuoti, apibendrinti, interpretuoti, integruoti žinias, 

numatyti, prognozuoti, sudaryti, sukurti, formuluoti išvadas, apibendrinti informaciją ir pritaikyti 

naujoms situacijoms, kritiškai vertinti, argumentuoti, reflektuoti. 



15.3. 7-8 klasių mokiniai kontrolinį darbą gali perrašyti per 2 savaites, jei gauna 1, 2, 3 balų 

įvertinimą. Dienyne įrašoma šalia gauto pažymio, kitą pažymį. 

15.4. Jei 7-8 klasių mokiniai kontrolinį darbą praleido be pateisinamos priežasties, rašomas 2, 

perrašyti negalima. 

15.5. I-IV gimnazijos klasių mokiniams kontrolinių darbai neperrašomi, jei pamokoje be 

pateisinamos priežasties nebuvo. 

15.6. mokiniams, praleidusiems kontrolinį darbą be pateisinamos priežasties, mokytojas turi 

teisę skirti kontrolinį darbą pirmą mokinio į gimnaziją atvykimo dieną. Mokiniui atsisakius rašyti 

kontrolinį darbą, konstatuojama, kad jis to dalyko temos neįsisavino, ir E-dienyne rašomas 2 

(nepatenkinamas įvertinimas); 

15.7. darbai grąžinami, ir su rezultatais mokiniai supažindinami ne vėliau kaip po 2 savaičių; 

15.8. kontrolinio darbo analizė atliekama po kiekvieno kontrolinio darbo, teikiant atitinkamas 

rekomendacijas mokiniams, koreguojant ilgalaikį planą, individualizuojant ir diferencijuojant 

užduotis; 

15.9. jei pusė ar daugiau klasės mokinių už kontrolinį darbą gauna nepatenkinamus įvertinimus, 

dalyko mokytojas skiria pakartotinį darbą ne vėliau kaip po dviejų pamokų ir galutiniu įvertinimu yra 

laikomi antrojo darbo rezultatai. 

16. Apklausa raštu (testai, užduočių atlikimas, uždavinių sprendimas, diktantas, 

pratybos ir pan.): 

16.1. darbas raštu trunka mažiau negu 25 min., atsiskaitoma ne daugiau kaip iš 1-2 pamokų 

medžiagos; 

16.2. darbai grąžinami ir su rezultatais mokiniai supažindinami ne vėliau kaip po 2 pamokų. 

Pažymys kaupiamasis; 

16.3. apie apklausą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš vieną pamoką; 

16.4. mokiniai, praleidę apklausą, atsiskaityti neprivalo. 

17. Savarankiškas darbas: 
17.1. darbo trukmė iki 30 min., mokiniai atlieka mokytojo pateiktas užduotis iš išmoktų ar 

naujai išdėstytų temų; 

17.2. mokiniai gali naudotis vadovėliais ir kita informacine medžiaga; 

17.3. darbas įvertinimas kaupiamuoju balu; 

17.4. patikrinti ir įvertinti savarankiški darbai turi būti grąžinami ne vėliau kaip po 2 pamokų; 

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

17.6. apie savarankiško darbo rašymą iš anksto informuoti nebūtina. 

18. Apklausa žodžiu: 
18.1. apie apklausą būtina pranešti prieš 1 pamoką. Rezultatas vertinamas pažymio dalimi, 

kaupiamuoju balu; 

18.2. praleidus pamoką be priežasties, mokytojas turi teisę kitą pamoką kviesti atsakinėti ir 

vertinti. 

19. Laboratoriniai darbai, praktikos darbai: 
19.1. trunka ne mažiau kaip 35 min., jų metu užrašomi teoriškai ar praktiškai atliktų tyrimų 

arba bandymų rezultatai; 

19.2. apie darbą pranešama ne vėliau kaip prieš 1 pamoką; 

19.3. vertinimai gali būti rašomi į E-dienyną. Darbo rezultatai skelbiami per savaitę; 

19.4. mokiniui, neatvykus į laboratorinį ar praktikos darbą, apie jo atsiskaitymą nusprendžia 

mokytojas. 

20. Referatai, pasisakymai: 
20.1. vertinama už temos pristatymą, vaizdumą, kalbos rišlumą ir kt.; 

20.2. vertinama pažymiu, pažymio dalimi ar kaupiamuoju balu. 

21. Trumpalaikiai projektiniai darbai: 
21.1. apie projektinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę; 

21.2. darbą atlieka vienas mokinys arba grupė; 



21.3. vertinama už pateiktą medžiagą, atsakymą į temą, darbo estetiškumą, už atsakymus į 

papildomus klausimus ir pan.; 

21.4. vertinama pažymio dalimi, kaupiamuoju balu. 

22. Ilgalaikės užduotys: 
22.1. vertinamas tiriamųjų darbų, projektų, kūrybinių užduočių atlikimas ir pristatymas; 

22.2. vertinama pažymiu, pažymio dalimi ar kaupiamuoju balu. 

23. Kaupiamasis vertinimas: 
23.1. mokinys už per pamoką pasiektą pažangą, už atsakinėjimą į klausimus, už išvadų bei 

hipotezių formulavimą, už namų darbų atlikimą ir kt. gauna susitartą taškų skaičių ar balo dalį; 

23.2. rodiklių sąrašą, už ką gali mokinys surinkti kaupiamuosius balus, pateikia mokytojas 

mokslo metų pradžioje, supažindindamas mokinius su savo dalyko pasiekimų vertinimo tvarka. 

24. Galimi kiti vertinimo būdai. 

25. Dalykų vertinimas pateikiamas 1 priede. 

26. Sporto šakos programos pasiekimų vertinimas pateikiamas 2 priede. 

27. Sporto šakos judesių ir atletinis lavinimas vertinamas 1 kartą per mėnesį; 

28. Sporto šakos pagrindų vertinimas atliekamas 1 kartą per mėnesį dalyvaujant 

treniruotėse, sporto varžybose, mokomosiose treniruočių stovyklose; 

29. Varžybinė raiška vertinama pažymiu po kiekvienų oficialių varžybų. Pažymys įrašomas 

į E-dienyną. 

V. VERTINIMAS UGDYMO PROCESE IR BAIGUS PROGRAMĄ 

 

30. Ugdymo procese naudojami vertinimo tipai: formuojamasis, diagnostinis, kaupiamasis, 

apibendrinamasis vertinimas. 

31. Rugsėjo mėnesį naujiems mokiniams skiriamas adaptacinis laikotarpis, kurio metu rašomi 

tik patenkinami įvertinimai. 

32. 6-8 ir I-IV gimnazijos klasių mokinių dalykų žinios, gebėjimai ir įgūdžiai vertinami 

dešimtbale sistema. 

33. Įvertinimų lygiai: 
 

Įvertinimas Apibūdinimas 

Lygiai Pažymys 

Aukštesnysis 10 Mokinio pasiekimai visiškai atitinka numatomus mokinių 

pasiekimus. Puikiai atsako į visus klausimus, teisingai atlieka 

sudėtingas nestandartines užduotis. Teisingų atsakymų 

apimtis 94-100% 

9 Mokinio pasiekimai atitinka numatomus mokinių 

pasiekimus. Gerai moka dalyką, lengvai atlieka sudėtingas 

tipines užduotis. Teisingų atsakymų apimtis 85-93% 

Pagrindinis 8 Mokinio pasiekimai atitinka numatomus mokinių 

pasiekimus. Teisingai atlieka vidutinio sudėtingumo ir 

sunkesnes užduotis. Teisingų atsakymų apimtis 75-84% 

7 Mokinio pasiekimai iš dalies atitinka numatomus mokinių 

pasiekimus. 

Atsakymai neišsamūs. Teisingai atlieka vidutinio sunkumo 

užduotis. Teisingų atsakymų apimtis 65-74% 

6 Mokinio pasiekimai iš dalies atitinka numatomus mokinių 

pasiekimus. 

Atsakymai be esminių klaidų. Teisingai atlieka lengvas 

užduotis, bet nesuvokia sudėtingesnių. Teisingų atsakymų 

apimtis 50-64% 



Patenkinamas 5 Mokinio pasiekimai iš dalies atitinka numatomus mokinių 

pasiekimus. Atsakymuose pasitaiko esminių klaidų. Suvokia 

tik svarbiausius dalyko klausimus, užduotis atlieka tik 

mokytojo padedamas. Teisingų atsakymų apimtis 41-49% 

4 Mokinio pasiekimai nepakankamai atitinka numatomus 

mokinių pasiekimus. Sunkiai suvokia dalyko esmę, daro 

daug klaidų, savarankiškai neatlieka lengvų užduočių. 

Teisingų atsakymų apimtis 30-40% 

Nepatenkinamas 3, 2, 1 Mokinio pasiekimai neatitinka numatomų mokinių 

pasiekimų. Moka tik nedidelę kurso dalį, daro daug esminių 

klaidų, neturi elementarių įgūdžių. Teisingų atsakymų 

apimtis:  

„3“- 20-30% 

„2“- 5-19 % 

„1“-0-4%  

Pabėgo. 

 

34. 6-8 ir I-IV gimnazijos klasėse pažymiu vertinama: 

34.1. muzika, dailė, technologijos; 

34.2. mokiniai, kurie mokosi neformaliojo vaikų švietimo ar pagal atitinkamas formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programas (yra jas baigęs) ar kitas neformaliojo vaikų švietimo 

programas, atleidžiami nuo pamokų mokytojui susipažinus su neformaliojo vaikų švietimo 

programomis. Šios programos turi derėti su Bendrųjų programų turiniu. Mokinių pasiekimai 

įskaitomi, kai mokiniai dalyvauja gimnazijos koncertuose, tarpmokykliniuose pasirodymuose, 

parodose, konkursuose ir pusmečio pabaigoje atsiskaito pagal mokytojo pateiktas užduotis. 

35. Vertinama įskaityta / neįskaityta: 

35.1. dorinis ugdymas; 

35.2. dalyką papildantis modulis. 

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

gimnazijos vadovo įsakymą, įrašas „neatestuota“, – jeigu mokinio pasiekimai nėra įvertinti arba 

mokinys praleido 50 ir daugiau proc. to dalyko pamokų. 

37. Kiekvienais metais mokytojų taryboje priimamas sprendimas dėl pasirenkamųjų dalykų 

vertinimo. Pasirinkimas pateikiamas gimnazijos ugdymo plane. 

38. Rekomenduojama dalykų skatinimo sistema į kaupiamuosius balus visoms 6-8 ir I-IV 

gimnazijos klasėms: 

aktyvumas pamokoje ...................2 balai, 

namų darbai ..................................2 balai, 

pagalba draugui pamokoje ......….2 balai, 

rašto darbų tvarkingumas.......…...2 balai, 

kūrybiškumas .........................…..1 balas, 

papildomi darbai .....................….1 balas. 

39. Rekomenduojama sporto šakos programos skatinimo sistema, įrašant pažymį pusmečio 

pabaigoje, už:  

39.1. per pusmetį nepraleistos nei vienos treniruotės be pateisinamos priežasties; 

39.2. už pastangas treniruotėse; 

39.3. už aktyvią pagalbą treneriui; 

39.4. už pagalbą sporto šakos grupės mokiniui. 

40. Kiekvienas mokytojas, treneris mokslo metų pradžioje aptaria su mokiniais skatinimo 

sistemos kriterijus ir jų taikymą. 

41. Paskutinėje dalyko pusmečio pamokoje su mokiniais aptariami vertinimo rezultatai, 

mokinių pažanga, mokiniai įsivertina savo planuotus mokymosi pasiekimų lūkesčius, planuoja kito 

pusmečio rezultatą. 



42. Pusmečių pažymiai vedami apskaičiuojant įvertinimų aritmetinį vidurkį, apvalinama 

mokinio naudai. Metiniai pažymiai vedami apskaičiuojant I-ojo ir II-ojo pusmečių vidurkį, 

apvalinama mokinio naudai. Negalima vesti patenkinamo metinio įvertinimo, jeigu mokinys II-jame 

pusmetyje turi nepatenkinamą įvertinimą. 

43. Mokymosi rezultatams apibendrinti baigus atskiro dalyko programą taikomas 

apibendrinamasis vertinimas (pasiekimų patikrinimai, įskaitos). Pagrindinio ugdymo programa 

baigiama pasiekimų patikrinimu. Vidurinio ugdymo programa baigiama brandos egzaminais. 6 –ų 

klasių mokiniai laiko standartizuotus testus iš rašymo, skaitymo ir matematikos. 8–ų klasių mokiniai 

laiko standartizuotus testus iš rašymo, skaitymo, matematikos, socialinių ir gamtos mokslų. 

44. Apibendrinamojo vertinimo informacija naudojasi mokinys, rinkdamasis tolesnį 

mokymąsi; mokytojas, konsultuojantis mokinį dėl jo pasirinkimo ar vertindamas savo pedagoginę 

veiklą, gimnazijos vadovai, kiti suinteresuoti asmenys bei institucijos, vertinančios ugdymo kokybę. 

45. Ugdymo programų baigimas reglamentuojamas Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo 

lavinimo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 

2005-04-05 įsakymu Nr. ISAK-556 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. 

gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija). 

 

VI. VERTINANT SUKAUPTOS INFORMACIJOS FIKSAVIMAS IR INFORMAVIMAS 

 

46. Mokinių pasiekimai fiksuojami E-dienyne ir mokytojų, trenerių užrašuose. 

47. Vertinimo informacija pateikiama elektroniniu būdu, žodžiu ar raštu mokiniams, tėvams, 

kitiems mokytojams, treneriams, gimnazijos administracijai. 

48. Kriterijus vertinimui ugdymo(si) procese nustato mokytojai, treneriai arba patys mokiniai, 

padedami mokytojo, trenerio. Diagnostinių testų, tarptautinių ir nacionalinių mokinių pasiekimų 

tyrimų ir patikrinimų vertinimo kriterijai apibrėžiami iš anksto, kad mokiniai su mokytojais juos 

galėtų aptarti ir išsiaiškinti. 

49. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo informacija, gaunama ugdymo procese, 

panaudojama, nustatant mokinių mokymosi poreikius, pritaikant ugdymo turinį individualiai 

mokiniui, mokinių grupei ar klasei, aptariant mokymosi pasiekimus ir pažangą su mokiniais ir jų 

tėvais (globėjais, rūpintojais). 

50. Duomenys apie mokinių pasiekimus, gauti, atliekant tarptautinius ir nacionalinius mokinių 

pasiekimų tyrimus, diagnostinius testus, panaudodami, informuojant tėvus (globėjus, rūpintojus) ir 

visuomenę apie bendrojo ugdymo kokybę ir rezultatus, rengiant formaliojo ir neformaliojo švietimo 

programas, kuriant mokymo(si) medžiagą. 

51. Mokiniai kartu su klasių vadovais kaupia jų įgytas kompetencijas įrodančių darbų 

aplankus. 

 

VI. MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖSENOS SISTEMA 

 

52. Kiekvieno dalyko/ sporto šakos pirmą mokslo metų dieną mokiniai planuoja raštu dalyko/ 

sporto šakos pasiekimų įvertinimą po pusmečio, savo darbą, kokios pagalbos jam reikės ir kt. 

53. Klasės vadovas klasės valandėlės metu rugsėjo I-II savaitę planuoja su kiekvienu mokiniu 

jo visų dalykų I pusmečio pasiekimus. Mokiniai braižo laužtinę tiesę, atspindinčią kiekvieno dalyko 

planuojamą pasiekimą. 

54. Paskutinę I pusmečio pamoką kiekvienas dalyko mokytojas/treneris organizuoja mokinių 

darbo įsivertinimą. Raštu palyginami planuoti ir esami pusmečio įvertinimai, kaip dirbta, ar išsipildė 

lūkesčiai. Mokiniai raštu planuoja II pusmečio įvertinimą. 

55. Klasės vadovas po I pusmečio organizuoja mokinių darbo ir pasiekimų įsivertinimą. 

Palyginami planuoti ir pasiekti visų dalykų pasiekimai. Braižoma laužtinė tiesė, atspindinti I 

pusmečio rezultatus. Mokiniai planuoja II pusmečio rezultatus raštu. 



56. Paskutinę II pusmečio pamoką kiekvienas dalyko mokytojas/treneris organizuoja mokinių 

darbo įsivertinimą. Raštu palyginami planuoti ir esami pusmečio įvertinimai, kaip dirbta, ar išsipildė 

lūkesčiai. Mokiniai raštu planuoja kitų mokslo metų įvertinimą. 

57. Klasės vadovas po II pusmečio organizuoja mokinių darbo ir pasiekimų įsivertinimą. 

Palyginami planuoti ir pasiekti visų dalykų pasiekimai. Braižoma laužtinė tiesė, atspindinti II 

pusmečio rezultatus. Mokiniai planuoja  kitų mokslo metų rezultatus raštu. 

58. Dalykų mokytojai kaupia kiekvieno mokinio atsiskaitomuosius, kontrolinių darbų, 

standartizuotų testų rezultatų darbus. Klasių vadovai kartu su mokiniais formuoja per mokslo metus 

mokinių įgytų kompetencijų aplankus, kuriuose yra mokinių įvairūs darbai, testų rezultatai, sporto 

pasiekimai varžybose, čempionatuose ar kt. 

59. Gegužės IV - birželio I savaitėmis vykdomas kiekvieno mokinio pasiekimų ir pažangos 

metinis įvertinimas. Įvertinama:  

59.1. sporto ugdymo pasiekimai ir pažanga: 

59.1.1. mokinio sportiniai pasiekimai (sportinis parengtumas), prioritetą teikiant sporto šakos 

specifiniams gebėjimams (individualiam ar komandiniam darbui), atsakomybė ir aktyvumas sporto 

šakos treniruotėse ir varžybose, pasiekta mokinio meistriškumo pakopa pagal užimtą vietą varžybose 

arba pagal pasiektą rezultatą. Aptariamas sporto šakos pažymys, treniruočių lankomumas; 

59.1.2. mokinio bendrojo fizinio parengtumo testavimo rezultatai, atlikti pagal Lietuvos 

mokinių EUROFITO fizinio pajėgumo testavimą. Palyginami rudens, pavasario ir praėjusių metų 

testavimo rezultatai;  

59.1.3. Pažanga ir pasiekimai varžybinėje veikloje ir mokomosiose treniruočių stovyklose. 

59.2. Mokinio bendrojo ugdymo dalykų pasiekimai ir pažanga: 

59.2.1. Palyginamas mokinio I pusmečio ir metinio mokymosi pasiekimų vidurkis, 

pažangumas, pamokų lankomumas, vėlavimai į pamokas. Aptariamas mokinio dalyvavimas 

konkursuose, olimpiadose, viktorinose, pagyrimai, pastabos, pasiruošimas pamokoms, elgesys 

pamokų metu, įsitraukimas į klasės veiklą ir kt. Lyginami pokyčiai su praėjusiais mokslo metais. 

59.3. Mokinio darbo tvarkos ir elgesio taisyklių laikymasis: 

59.3.1. įvertinamas mokinio elgesys gimnazijoje, lyginami pokyčiai su praėjusiais mokslo 

metais. 

59.4. Mokinio bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių laikymasis: 

59.4.1. įvertinamas mokinio elgesys, taisyklių laikymasis, problemos bendrabutyje, valgykloje, 

tvarka kambaryje ir kt. Lyginami pokyčiai su praėjusiais mokslo metais. 

59.5. įvertinamas bendras mokinio pasiekimų ir pažangos metinis įvertinimas (padarė 

pažangą, pažanga nežymi, pažangos nėra) sporte, moksle, elgesyje ir lankomume. 

 

VIII. MOKINIŲ, TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) PAGEIDAVIMU, GAUTŲ 

PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS ĮVERTINIMŲ PERŽIŪRĖJIMAS 

 

60. Mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) pretenzijų dėl pasiekimų ir pažangos įvertinimų 

neobjektyvumo nagrinėjimo tvarka apima šiuos etapus: 

60.1. tėvai (globėjai, rūpintojai) išdėsto gimnazijos direktoriui pretenzijas raštiškai per 5 darbo 

dienas; 

60.2. direktoriaus pavaduotojai ugdymui suderina pareiškėjo ir mokytojo/trenerio ar VGK 

komisijos susitikimą, kurio metu aiškinamasi pateiktos pretenzijos; 

60.3. neradus bendro sprendimo, direktoriaus įsakymu sudaroma komisija iš 3 žmonių (2 

dalyko mokytojai/sporto šakos specialistai jei tokie yra, ar artimi šiam dalykui, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui); 

60.4. dalyko mokytojas paruošia užduotis mokinio pasiekimams įvertinti pagal ugdymo 

programos reikalavimus; 



60.5. sporto dalyko treneris pateikia užduotis mokinio sporto pasiekimams įvertinti 

atsižvelgiant į Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijas, EUROFITO testų rezultatus, 

mokslinius medicininius tyrimus. 

60.6. rezultatai ir išvados aptariamos VGK komisijoje, dalyvaujant pareiškėjui. Surašomas 

komisijos rezultatų įvertinimo aktas. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

 

61. Remdamiesi vertinimo informacija, mokytojai, treneriai ir gimnazijos vadovai priima 

sprendimus dėl ugdymo turinio, mokymo(-si) metodų ir strategijų, mokymosi užduočių, šaltinių 

tinkamumo, išteklių panaudojimo veiksmingumo, ugdymo tikslų realumo. 

62. Išsilavinimo standartai yra pagrindinis orientyras visuose bendrojo ugdymo dalykų 

vertinimo komponentuose - planuojant, mokant, fiksuojant ir aptariant vertinimo informaciją, 

koreguojant ugdymą. 

63. Varžybinė veikla ir varžybų rezultatai yra pagrindinis orientyras visuose sporto dalykų 

vertinimo komponentuose - planuojant, mokant, fiksuojant ir aptariant vertinimo informaciją, 

koreguojant ugdymą. 

64. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo direktoriaus pavaduotojai ugdymui pagal 

kuruojamas sritis (bendrasis ir sporto ugdymas). 
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Panevėžio Raimundo Sargūno sporto Gimnazijos  

2016-09-01 direktoriaus įsakymu Nr. V-9-1-      „Dėl Panevėžio 

Raimundo Sargūno sporto gimnazijos 6-8 ir i-iv gimnazijos klasių 

mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašo pakeitimo“ 

1 priedas                                                                  

 

PANEVĖŽIO RAIMUNDO SARGŪNO SPORTO GIMNAZIJA 

DALYKŲ VERTINIMAS 6-8 KLASĖSE 
 

Visuose dalykuose mokytojai rengiant savarankiškų darbų užduotis, taiko daugiau atviro tipo klausimus.  

Visuose dalykuose, gerinant mokinių lietuvių kalbos raštingumą, 1 balu mažinamas pažymys padarius rašto darbe 10 ir daugiau 

klaidų. 
Dalykai Kaupiamasis vertinimas (pažymys) Skatinamasis vertinimas E-dienyne esantys pažymiai Pusmečio 

pažymys 

Metinis pažymys 

 

Tikyba, etika  Kaupiamąjį vertinimą sudaro taškai - 

kaupiamasis balas.  

Taškus galima gauti už veiklas: 

*užduočių atlikimą (nurodytomis 

priemonėmis),  aktyvų dalyvavimą 

diskusijoje, pokalbyje ir kt. (1-2 taškai); 

* kūrybinį darbą (1-3);  

*apklausą žodžiu ar raštu (1-2); 

*projektinį darbą (1-3);  

*apibendrinamąjį darbą (1-2). 

 

Vertinama remiantis  kriterijais:  

*motyvacija siekiant pažinti mokomąjį 

dalyką, aktyviai  dalyvaujant pamokose 

(stropus užduočių atlikimas nurodytomis 

priemonėmis, atsakinėjimas į klausimus, 

dalyvavimas diskusijose, nuoseklus minčių 

dėstymas). 

*pagarbus bendravimas ir 

bendradarbiavimas. 

*gebėjimas išklausyti kito nuomonę. 

*kalbos kultūra. 

Pagyrimai, paskatinimai  pasakomi 

žodžiu ar įrašomi į elektroninį dienyną. 

Nėra. Surinkus 10 taškų 

pusmečio pabaigoje 

rašoma „Įskaityta“. 

Jei praleidžiama 

pusė pusmečio 

pamokų dėl svarbių 

priežasčių, 

mokiniui 

suteikiama 

galimybė atlikti 

darbą raštu ir 

vertinama 

„Įskaityta“. 

Jei praleidžiama 

daugiau nei 2\3 

pusmečio pamokų, 

vertinama 

„Neatestuota“. 

„Įskaityta“, jei yra 

individuali mokinio 

pažanga ir bent II 

pusmetyje buvo 

„įskaityta“. 



*dalyvavimas projektinėje veikloje. 

*aiškus, sklandus atlikto darbo 

pristatymas. 

Anglų k. Kaupiamasis pažymys įrašomas į el. 

dienyną. Kaupiamąjį pažymį sudaro 3-jų 

surinktų simbolių vidurkis. 

Kaupiamieji simboliai rašomi už: 

* Klasės ir namų darbus; 

* Dialogus; 

* Žodžių apklausas; 

* Žodžių diktantus;  

* Klausymo užduotis;  

* Grupinę veiklą.  

Skatinamųjų pažymių vidurkis mėnesio 

pabaigoje įrašomas į el. dienyną. 

Pažymys rašomas už: 

*aktyvumą pamokų metu; 

*dalyvavimą renginiuose, konkursuose; 

*pagalbą silpniau besimokančiam klasės 

draugui; 

 

Pažymiai į el. dienyną rašomi už: 

* Kontrolinius darbus; 

* Rašto darbus; 

* 3-jų kaupiamųjų pažymių 

aritmetinį vidurkį; 

* Kūrybines užduotis.  

 

Pusmetis vedamas 

iš visų pažymių 

vidurkio, 

atsižvelgiant į 

kontrolinių darbų 

pažymius. 

Metinis pažymys 

vedamas iš 

pusmečių pažymių 

vidurkio, 

atsižvelgiant į antro 

pusmečio 

įvertinimą. 

Rusų k. 

 

Kaupiamasis pažymys įrašomas į el. 

dienyną. Vertinimas susideda iš 3 pažymių 

vidurkio. Kaupiamieji pažymiai rašomi už: 

*namų darbus; 

* klasės darbus (žodžių patikrinimas, 

klausymo užduotys ir kt.). 

 

Skatinamasis pažymys prisideda prie 

pažymio, gauto atsakinėjant žodžiu. 

Rašomas už:  

*aktyvumą -1 balas; 

*savarankiškumą – 1 balas; 

*atsiskaitymą laiku- 1 balas; 

*dalyvavimą renginiuose, konkursuose -

10 balų; 

*namų darbų atlikimą laiku -1 balas. 

Kontrolinių darbų pažymiai, 

atsiskaitymų žodžiu, kūrybinių 

užduočių pažymiai.  

Kaupiamieji pažymiai.  

 

Pusmetis vedamas 

iš pažymių 

vidurkio, 

atsižvelgiant į 

kontrolinių darbų 

pažymius. 

Metinis vedamas iš 

dviejų pusmečių 

vidurkio, 

atsižvelgiant į 

kontrolinių darbų 

įvertinimus. 

Prancūzų 

kalba 

Kaupiamasis pažymys įrašomas į el. 

dienyną. Vertinimas susideda iš 3 simbolių 

vidurkio. Kaupiamieji pažymiai rašomi už: 

*namų darbus; 

* klasės darbus (žodžių patikrinimas, 

klausymo užduotys, kūrybinės užduotys ir 

kt.). 

 

Skatinamasis pažymys rašomas į el. 

dienyną pusmečio pabaigoje už: 

*aktyvumą -1 balas; 

*mokymo priemonių turėjimą – 1 balas; 

*savarankiškumą – 2 balai; 

*atsiskaitymą laiku- 2 balai; 

*dalyvavimą renginiuose, konkursuose -

2 balai; 

*namų darbų atlikimą laiku -2 balai.   

Kontrolinių darbų pažymiai. 

Rašto darbų, atsiskaitymų žodžiu, 

 kūrybinių užduočių pažymiai.  

Kaupiamieji pažymiai.  

Skatinamasis pažymys.  

 

Pusmetis vedamas 

iš pažymių 

vidurkio, 

atsižvelgiant į 

kontrolinių darbų 

pažymius. 

Metinis vedamas iš 

dviejų pusmečių 

vidurkio, 

atsižvelgiant į 

kontrolinių darbų 

įvertinimus. 

Vokiečių 

kalba 

Kaupiamasis pažymys įrašomas į el. 

dienyną. Vertinimas susideda iš 5 simbolių 

sumos. Kaupiamieji pažymiai rašomi už: 

*namų darbus; 

* klasės darbus (žodžių patikrinimas, 

klausymo užduotys, kūrybinės užduotys ir 

kt.). 

 

Skatinamasis pažymys rašomas į el. 

dienyną pusmečio pabaigoje už: 

*aktyvumą -1 balas; 

*mokymo priemonių turėjimą – 1 balas; 

*savarankiškumą – 2 balai; 

*atsiskaitymą laiku- 2 balai; 

*dalyvavimą renginiuose, konkursuose -

2 balai; 

*namų darbų atlikimą laiku -2 balai.   

Kontrolinių darbų pažymiai. 

Rašto darbų, atsiskaitymų žodžiu, 

 kūrybinių užduočių pažymiai.  

Kaupiamieji pažymiai.  

Skatinamasis pažymys.  

 

Pusmetis vedamas 

iš pažymių 

vidurkio, 

atsižvelgiant į 

kontrolinių darbų 

pažymius. 

Metinis vedamas iš 

dviejų pusmečių 

vidurkio, 

atsižvelgiant į 

kontrolinių darbų 

įvertinimus. 



 Matematika, 

biologija, 

fizika, 

chemija, IT, 

gamta ir 

žmogus 

Kaupiamieji pažymiai rašomi už: 

a)- apklausą raštu; 

b)- apklausą žodžiu;  

c)- namų darbus;  

d)- aktyvumą pamokoje. 

Kaupiamasis pažymys rašomas į el. 

dienyną pusmečio pabaigoje. 

Rekomenduojama: jei dalykui skiriama 1 

pamoka per savaitę, parašomas 1 sukauptas 

pažymys per pusmetį; jei dalykui skiriamos 

2-3 pamokos per savaitę, parašomi 2 

sukaupti pažymiai per pusmetį; jei dalykui 

skiriamos 4-5 pamokos per savaitę, 

parašomi 3 sukaupti pažymiai.  

 

1)Žodinis paskatinimas, kai mokytojas 

savo pastabas, vertinimus, pastebėjimus 

išsako žodžiu;  

2) Raštiškas, kai pagyrimai, pastabos 

fiksuojami elektroniniame dienyne, 

teikiami pagyrimo raštai; 

3) pažymys rašomas už dalyvavimą  

respublikiniuose renginiuose, 

projektuose, už prizines vietas mieste, 

respublikoje, už dalyvavimą 

neakivaizdinėse mokyklose. 

Pažymiai į el. dienyną rašomi už: 

* Kontrolinius darbus. 

Rekomenduojama vertinti, laikantis 

vertinimo kriterijų skalės. 

Vertinimo skalė apsprendžiama 

metodinėje grupėje, pasirinkimas 

fiksuojamas vertinimo normose:  

Teisingų 

atsakymų 

apimtys (%) 

Balai 

0-9  1  

10-19  2  

20-29  3  

30-40  4  

41-54  5  

55-64  6  

65-74  7  

75-84  8  

85-95  9  

96-100  10  

 

*Savarankiškus darbus. 

Savarankišką darbą mokinys gali 

perrašyti kol gaus patenkinamą 

įvertinimą (keturis).  

*Praktikos darbus (laboratorinius 

darbus.  

*Atsiskaitymus (darbas raštu ar 

žodžiu, testas) – skirtas mokinio 

pasiekimams ir pažangai įvertinti, 

įveikus ilgalaikę užduotį. 

*Sukaupti pažymiai. 

*Skatinamieji pažymiai. 

Pusmetis vedamas 

iš pažymių 

vidurkio. 

Vedamas iš 

pusmečių pažymių 

vidurkio, 

atsižvelgiant į antro 

pusmečio 

įvertinimą. 

Geografija, 

istorija 

Kaupiamieji balai rašomi už: 

 atsakymus į klausimus; 

 aktyvų dalyvavimą pamokoje; 

 teisingai atliktas pratybų užduotis; 

 atliktus namų darbus, testus, projektinius 

darbus, kt. 

Už juos galima gauti nuo 1 iki 10 balų. 

Skatinamasis pažymys rašomas už:  

 dalyvavimą šalies ir miesto rengi-

niuose, konkursuose, olimpiadose. 

 dalyvavimą mokyklos  renginiuose  

viktorinose, konkursuose, kt.  

 

 

Kontrolinių darbų pažymiai. 

Testų pažymiai. 

Kaupiamieji pažymiai.  

Skatinamasis pažymys. 

Pažymiai, atsiskaičius po varžybų ir 

stovyklų 

Vedamas iš 

pažymių, surinktų 

per pusmetį, vi-

durkio. 

Vedamas iš pus-

mečių pažymių 

vidurkio. 



Kaupiamasis pažymys į el. dienyną 

rašomas 2- 3 kartus per pusmetį. 

(atsiskaitant per 2 savaites po 

grįžimo – vėluojant – pažymys yra 

mažinamas). 

Sporto teorijos 

dalykai: 

sportas ir 

sveikata, 

sporto 

pažinimas.  

 

Kaupiamųjų pažymių vidurkis pusmečio 

pabaigoje įrašomas į el. dienyną. 

Kaupiamieji pažymiai rašomi  už: 

* apklausą raštu (testai, trumpas 

patikrinimas raštu); 

* klasės darbus (darbas grupelėse, 

kūrybinės užduotys ir kt.); 

 * projektinį darbą; 

 

Kaupiamieji pliusai rašomi už:  

 * teisingus atsakymus į klausimus (rašto 

darbai, apklausos, testai) 

 * už teisingai atliktas užduotis 

 * sportinių įvykių sekimą spaudoje ar 

televizijoje (atlikus aprašymą ar 

pristatymą) 

* už teisingai atliktus namų darbus 

Kaupiamieji balai rašomi pusmečio 

pabaigoje: 30-35 „+“-10 

                  25-30 „+“-9 

                  20-25 „+“-8 

                  20-15 „+“-7 

                  15-20 „+“-6 

                  15-10 „+“-5 

                  10-5   „+“-4 

Kaupiamieji minusai rašomi už: 

* už neatliktus namų darbus -2 minusai;  

* už užduočių neatlikimą- 1 minusas; 

* už vėlavimą atsiskaityti-1; 

Minusas panaikina pliusą. 

Mokiniai gali gauti skatinamąjį  „ +“: 

* už lankomumą; 

* už mokymo priemonių turėjimą; 

* už atsiskaitymą laiku; 

* už sistemingai ir laiku atliekamus 

klasės  ir namų  darbus. 

 

 Pažymiai įrašomi į el. dienyną už: 

programos skyriaus atsiskaitymą, 

užduočių atlikimą, kaupiamieji 

pažymiai. 

Po stovyklos atsiskaityti per 2 

savaites. 

Pusmetis vedamas 

iš visų pažymių 

vidurkio, 

atsižvelgiant į 

programos etapo  

atsiskaitymo 

pažymį. 

Vedamas iš 

pusmečių pažymių 

vidurkio, 

atsižvelgiant į antro 

pusmečio 

įvertinimą. 

Dailė Kaupiamieji pažymiai rašomi už: 

* kūrybinės užduoties atlikimą; 

* apklausą raštu; 

*projektinį darbą; 

*kūrybinį procesą pamokoje 

(savarankiškumą, spalvų derinimo pojūtį); 

* laimėjimus respublikiniuose ir 

tarptautiniuose konkursuose. 

Skatinamasis pažymys į el. dienyną 

rašomas pusmečio pabaigoje: 

* Už aplankytą parodą ir dailės kūrinių 

analizę; 

* Savarankišką meniškai atliktą užduotį, 

spalvų ir formų išraiškos pojūtį; 

* Dalyvavimą parodėlėse mokykloje 

(mokinio darbai eksponuojami).   

Pažymiai rašomi į el. dienyną už: 

didelės apimties kūrybinį darbą, 

projektinį darbą iš vienos ar kelių 

sričių, kai panaudojamos žinios ir 

gebėjimai iš kelių temų ar sričių, 

dalyvavimą olimpiadose, 

konkursuose. 

Testų pažymiai. 

Pusmetis vedamas 

iš pažymių 

vidurkio. 

 

Vedamas iš 

pusmečių pažymių 

vidurkio.  



Kaupiamieji pliusai rašomi už:  

* aktyvų kūrybinį procesą pamokos metu; 

*teisingus atsakymus į klausimus; 

*dalyvavimą parodėlėse mokykloje 

(mokinio darbai eksponuojami).   

Surinkus atitinkamą+ skaičių, verčiama į 

pažymį (pvz. 10) pusmečio pabaigoje. 

Kaupiamieji minusai rašomi už: 

*nespalvotą piešinį (nėra spalvinimo 

priemonių)-1 minusas, 

*užduoties neatlikimas- 2 minusai; 

*nesavarankiškas darbas – 1 minusas; 

*vėlesnį atsiskaitymą su kūrybiniais 

darbais -1 minusas.  

Surinkus 5 minusus vertinama dvejetu. 

Kaupiamieji pažymiai.  

Skatinamieji pažymiai.  

 

 

Technologijos Kaupiamasis vertinimas +.  

Surinkus 5 pliusus – rašomas pažymys- 10. 

Surinkus 5 minusus rašomas 

nepatenkinamas pažymys -2. 

Pliusai rašomi už: 

* pagalbą draugams grupinių praktinių 

darbų metu (mitybos); 

*teisingus atsakymus į klausimus; 

*pasiruošimą, aktyvumą pamokoje; 

*savarankiškumą, kūrybiškumą.  

Minusai rašomi už: 

*nepasiruošimą pamokai (darbo 

priemonių, įrankių, sąsiuvinio neturėjimą) 

*saugumo, higienos taisyklių nesilaikymą. 

Skatinamasis vertinimas rašomas 

pusmečio pabaigoje. Jį sudaro: 

* mokymo priemonių turėjimas praktinių 

darbų metu - 2 balai; 

* darbo vietos susitvarkymas - 2 balai; 

*savarankiškumas - 2 balai; 

* susikaupimas pamokoje, motyvacija- 2 

balai; 

*darbų atlikimas  laiku - 2 balai. 

 

Pažymiai įrašomi į el. dienyną už: 

didesnės apimties praktikos darbus, 

atskirų technologinių operacijų 

atlikimą, atsakinėjimą žodžiu ar 

apklausą raštu, projektinį darbą, 

dalyvavimą olimpiadose, parodose, 

konkursuose. 

Kaupiamieji pažymiai.  

Skatinamieji pažymiai.  

Pusmetis vedamas 

iš pažymių 

vidurkio. 

Vedamas iš 

pusmečių pažymių 

vidurkio.  

Muzika Kaupiamieji pliusai rašomi už: 

*puikią muzikinę raišką, įtaigų 

muzikavimą (dainavimas, grojimas, 

ritmika, solfedžiavimas); 

* aktyvų, argumentuotą muzikos kūrinių 

klausymo užduočių atlikimą; 

*argumentuotą muzikos istorijos žinių 

reiškimą diskusijose, žodinėje apklausoje, 

raštu; 

*muzikinio rašto pažinimą (darbas raštu); 

* teisingai atliktus kryžiažodžius, testus; 

Skatinamasis pažymys į el. dienyną 

rašomas pusmečio pabaigoje. 

Skatinamasis pažymys rašomas už: 

* mokymo priemonių turėjimą – 1 balas; 

* pamokų lankymą – 1 balas; 

*aktyvumą muzikinėse veiklose – 1 

balas; 

*atsiskaitymą laiku ( per 2 savaites nuo 

grįžimo iš stovyklų, varžybų) – 1 balas; 

3 kartus per pusmetį neatlikus šių veikų 

gaunamas neigiamas pažymys – 2. 

 

Pažymiai rašomi į el. dienyną už:  

*didesnės apimties kūrybinį darbą; 

* projektinį darbą iš vienos ar kelių 

sričių, kai panaudojamos žinios ir 

gebėjimai iš kelių temų;  

* dalyvavimą festivaliuose, 

olimpiadose, konkursuose; 

*projektinių darbų paruošimą ir 

pristatymą; 

*kontrolinius darbus; 

*testų pažymiai; 

*kaupiamieji pažymiai;  

Pusmetis vedamas 

sumuojant visų 

veiksmų 

įvertinimus 

(išvedant bendrą jų 

vidurkį) 

 

Metinis pažymys 

vedamas iš 

pusmečių pažymių 

vidurkio.  



* dainavimą koncertuose mokykloje, 

mieste; 

* sukauptą medžiagą apie mėgstamus 

atlikėjus, straipsnius muzikine tematika, 

kompozitorių biografijų, kompozitorių 

kūrybos recenzijas ir kt.; 

*  muzikinę kūrybą. 

Surinkus 3+ skaičių, verčiama į pažymį 10. 

  

Kaupiamieji minusai rašomi už: 

*nedalyvavimą bendrame muzikavime; 

*neatlikus užduočių.  

Surinkus 3 minusus rašomas -  2 į dienyną, 

*skatinamieji pažymiai.  

 

 

 

DALYKŲ VERTINIMAS I-IV GIMNAZIJOS KLASĖSE 

 
Visuose dalykuose, gerinant mokinių lietuvių kalbos raštingumą, 1 balu mažinamas pažymys rašto darbe padarius 10 ir daugiau klaidų. 

Visuose dalykuose mokytojai rengiant savarankiškų darbų užduotis, taiko daugiau atviro lygio klausimus. 
Dalykai Kaupiamasis vertinimas (pažymys) Skatinamasis vertinimas E-dienyne esantys pažymiai Pusmečio pažymys 

 

Metinis pažymys 

 

Tikyba, etika  Kaupiamąjį vertinimą sudaro taškai 

- kaupiamasis balas, bei tarpinė 

įskaita.  

Taškus galima gauti už veiklas: 

*užduočių atlikimą (nurodytomis 

priemonėmis),  aktyvų dalyvavimą 

diskusijoje, pokalbyje ir kt. (1-2 

taškai); 

* kūrybinį darbą (1-3); 

*apklausą žodžiu ar raštu (1-2) 

aiškus, sklandus atlikto darbo 

pristatymas; 

*projektinį darbą (1-3); 

*apibendrinamąjį darbą (1-2). 

Pagyrimai, paskatinimai  

pasakomi žodžiu ar įrašomi į 

elektroninį dienyną. 

Nėra. Surinkus 6 taškus rašoma 

tarpinė įskaita. Turint 

nemažiau nei dvi tarpines 

įskaitas pusmečio 

pabaigoje mokinys 

vertinamas „Įskaityta“. 

 Jei praleidžiama pusė 

pusmečio pamokų, 

mokiniui suteikiama 

galimybė atlikti darbą raštu 

ir vertinama           

„Įskaityta“. 

 Jei praleidžiama daugiau 

nei 2\3 pusmečio pamokų, 

vertinama „Neatestuota“. 

„Įskaityta“, jei yra individuali 

mokinio pažanga ir bent II 

pusmetyje buvo „ įskaityta“. 



Anglų k. Kaupiamasis pažymys įrašomas į 

el. dienyną. Kaupiamąjį pažymį 

sudaro 5-ių surinktų simbolių 

vidurkis. 

Kaupiamieji simboliai rašomi už: 

Monologinę kalbą; 

Dialoginę kalbą; 

Gramatines užduotis; 

Teksto skaitymo ir suvokimo 

užduotis; 

Klausymo užduotis; 

Rašto darbų užduotis. 

 

Skatinamuoju pažymiu 

mokinys vertinamas už: 

Pagrįstus, motyvuotus 

atsakymus į klausimus, aktyvų 

dalyvavimą pamokoje; 

Savo ir kitų klaidų taisymą; 

Atsakinėjančiojo papildymą; 

Aktyvų dalyvavimą 

konkursuose, olimpiadose; 

Stendo, parodos, dekoracijų, 

mokomosios medžiagos 

parengimą; 

Publikacijas spaudoje; 

Projektų rengimą ir 

pristatymą; 

Darbą grupėje. 

Pažymiai į el. dienyną rašomi 

už: 

Kontrolinius darbus; 

5-jų kaupiamųjų pažymių 

aritmetinį vidurkį; 

Kalbėjimo ir rašymo įgūdžius 

pagal patvirtintas brandos 

egzamino ir kalbos įskaitos 

vertinimo lenteles, surinktų 

balų skaičių konvertuojant į 

pažymį; 

Kūrybines užduotis. 

 

 

Pusmetis vedamas iš visų 

pažymių vidurkio, 

atsižvelgiant į kontrolinių 

darbų pažymius. 

Metinis pažymys vedamas iš 

pusmečių pažymių vidurkio, 

atsižvelgiant  į antro pusmečio 

įvertinimą. 

Matematika, 

biologija, 

fizika, 

chemija,  

IT 

Nėra 1)Žodinis paskatinimas, kai 

mokytojas savo pastabas, 

vertinimus, pastebėjimus 

išsako žodžiu;  

2) Raštiškas, kai pagyrimai, 

pastabos fiksuojami 

elektroniniame dienyne, 

teikiami pagyrimo raštai; 

3) pažymys rašomas už 

dalyvavimą  respublikiniuose 

renginiuose, projektuose, už 

prizines vietas mieste, 

respublikoje, už dalyvavimą 

neakivaizdinėse mokyklose. 

Pažymiai į el. dienyną rašomi 

už: 

* Kontrolinius darbus. 

Kontrolinius darbus I-IV 

gimnazijos klasėse 

rekomenduojama vertinti, 

laikantis  brandos egzaminų 

vertinimo tvarkos ir vertinimo 

kriterijų skalės. 

REKOMENDUOJAMA  

VERTINIMO SKALĖ: 

Teisingų 

atsakymų 

apimtys (%) 

Balai 

0-9  1  

10-19  2  

20-29  3  

30-40  4  

41-54  5  

55-64  6  

65-74  7  

75-84  8  

85-95  9  

96-100  10  

Pusmetis vedamas iš 

pažymių vidurkio,  

neatsižvelgiant į 

kontrolinių darbų 

pažymius. 

Vedamas iš pusmečių 

pažymių vidurkio, 

atsižvelgiant į antro pusmečio 

įvertinimą. 



Kontrolinio pamoką praleidus 

be pateisinamos priežasties, 

per dvi savaites neatsiskaičius, 

į dienyną rašomas pažymių 

vidurkis, t.y. „vienas“ plius 

„atsiskaitymas“, jų suma 

dalinama  iš „dviejų“. 

 Būtina organizuoti 

kontrolinių darbų aptarimo 

(fiksuojant dienyne) pamokas, 

išanalizuoti pasiekimus, 

organizuoti įsivertinimą, 

aptarti tolimesnį mokymąsi.  

Kontrolinių ir savarankiškų 

darbų, neperrašo. 

*Savarankiškus darbus. 

* Praktikos darbus 

(laboratorinius darbus).  

* Atsiskaitymus– skirtas 

mokinio pasiekimams ir 

pažangai įvertinti, įveikus 

ilgalaikę užduotį;  

*Įskaitą- III-IV gimnazijos 

klasių mokiniams, keičiant 

dalyko kursą; įvertinant žinias 

ir pasiekimus mokinių, 

diferencijuota įskaita 

mokiniams, neatestuotiems 

bent vieną pusmetį iki mokslo 

metų pabaigos. 

*Apibendrinamasis 

vertinimas– tai vertinimas, 

kuris taikomas baigus 

atitinkamo dalyko, dalyko 

modulio programą. Vidurinis 

ugdymas baigiamas brandos 

egzaminais. 



Geografija, 

istorija 

Kaupiamiasis vertinimas rašomas 

už: 

-didelės apimties užduotis, atliktas 

klasėje ar namie; 

-vienos pamokos medžiagos 

apimties testus; 

-kartoschemų ar žemėlapių analizę. 

 

Už juos galima gauti nuo 1 iki 10 

balų. 

Kaupiamasis pažymys į el. dienyną 

rašomas 2 kartus per pusmetį. 

Skatinamasis pažymys rašomas 

už:  

-dalyvavimą šalies ir miesto 

renginiuose- konkursuose, 

olimpiadose. 

-dalyvavimą mokyklos  

renginiuose, viktorinose, 

konkursuose ir kt.  

-didesnės apimties –skyriaus, 

temos projekto atlikimą. 

 

 

Kontrolinių darbų pažymiai. 

Savarankiškų darbų pažymiai. 

Testų pažymiai. 

Kaupiamieji pažymiai.  

Skatinamasis pažymys. 

12 klasės bandomojo istorijos 

egzamino pažymys. 

Pažymiai, atsiskaičius po 

varžybų ir stovyklų 

(atsiskaitant per 2 savaites po 

grįžimo – vėluojant – 

pažymys yra mažinamas). 

Pusmečio pažymys 

vedamas iš pažymių, 

surinktų per pusmetį, 

vidurkio. 

Metinis pažymys vedamas iš 

pusmečių pažymių vidurkio. 

Sporto teorijos 

dalykai: 

sportas ir 

sveikata, 

sporto 

pažinimas.  

 

Kaupiamųjų pažymių vidurkis 

pusmečio pabaigoje įrašomas į el. 

dienyną. 

Kaupiamieji pažymiai rašomi  už: 

 * apklausą raštu (testai, trumpas 

žinių patikrinimas); 

*  projektinį darbą; 

* už namų darbus. 

Kaupiamieji balai rašomi pusmečio 

pabaigoje: 40-39 „+“-10 

                  35-34 „+“-9 

                  30-29 „+“-8 

                  25-24 „+“-7 

                  20-19 „+“-6 

                  15-14 „+“-5 

                  10-9   „+“-4 

Mokiniai gali gauti 

skatinamąjį  „ +“: 

* už sistemingai ir laiku 

atliekamus klasės  ir namų  

darbus. 

 

 Pažymiai įrašomi į el. 

dienyną už:  

*programos skyriaus 

atsiskaitymą;  

*ilgalaikių užduočių atlikimą;  

* kaupiamieji pažymiai. 

Po stovyklos atsiskaityti per 2 

savaites. 

Pusmetis vedamas iš visų 

pažymių vidurkio, 

atsižvelgiant į programos 

skyriaus atsiskaitymo 

pažymį. 

Vedamas iš pusmečių 

pažymių vidurkio, 

atsižvelgiant į antro pusmečio 

įvertinimą. 

Dailė Kaupiamieji minusai rašomi už: 

*piešimą tik pieštuku, neturint kitų 

piešimo priemonių -1 minusas, 

*užduoties neatlikimą- 2 minusai; 

*nesavarankišką darbą– 1 minusas; 

*vėlesnį atsiskaitymą su 

kūrybiniais darbais -1 minusas.  

Surinkus 5 minusus vertinama 

vienetu 

Skatinamasis pažymys į el. 

dienyną rašomas pusmečio 

pabaigoje: 

* Už aplankytą parodą ir 

dailės kūrinių analizę; 

* Savarankišką meniškai 

atliktą užduotį, spalvų ir 

formų išraiškos pojūtį; 

 * Dalyvavimą parodėlėse 

mokykloje (mokinio darbai 

eksponuojami).   

Pažymiai rašomi į el. dienyną 

už: didelės apimties kūrybinį 

darbą, projektinį darbą iš vienos 

ar kelių sričių, kai 

panaudojamos žinios ir 

gebėjimai iš kelių temų ar 

sričių, dalyvavimą olimpiadose, 

konkursuose. 

Testų pažymiai. 

Kaupiamieji pažymiai.  

Skatinamieji pažymiai.  

Pusmetis vedamas iš 

pažymių vidurkio. 

 

Vedamas iš pusmečių 

pažymių vidurkio.  



Muzika Kaupiamieji pliusai rašomi už: 

*puikią muzikinę raišką, įtaigų 

muzikavimą (dainavimas, grojimas, 

ritmika, solfedžiavimas), pagal 

pateiktus kriterijus; 

* aktyvią, argumentuotą muzikos 

pažinimo analizę( mokėjimą susieti 

istorinio laikotarpio, stiliaus ir kt. 

ypatybes); 

 *argumentuotą muzikos istorijos 

žinių reiškimą raštu; 

*muzikinio rašto pažinimą (darbas 

raštu);  

* dainavimą koncertuose 

mokykloje, mieste;  

* sukauptą medžiagą apie 

mėgstamus atlikėjus, straipsnius 

muzikine tematika, kompozitorių 

biografijų, kompozitorių kūrybos 

recenzijas ir kt.; 

*  muzikinę kūrybą. 

Surinkus 6+ skaičių, pusmečio 

pabaigoje  verčiama į pažymį 10, 

surinkus pliusus anksčiau – 

verčiama į pažymius anksčiau. 

  

Kaupiamieji minusai rašomi už: 

*nedalyvavimą bendrame 

muzikavime; 

*neatlikus užduočių; 

*netvarkingai atlikus užduotis; 

Minusas panaikina pliusą, minusą 

gali ištaisyti gavę papildomus 2 

pliusus. 

 

Skatinamasis pažymys į el. 

dienyną rašomas pusmečio 

pabaigoje. 

Skatinamasis pažymys 

rašomas už: 

* mokymo priemonių 

turėjimą – 1sav. valanda -  1 

balas; 

* pamokų lankymą –1 sav. 

val. - 1balas; 

*aktyvumą muzikinėse 

veiklose – 1sav.val. - 1 balas; 

*atsiskaitymą laiku ( per 2 

savaites nuo grįžimo iš 

stovyklų, varžybų) – 1sav. val. 

- 1 balas. 

Surinkus 16 balų – rašomas 

10 į dienyną. 

Per pusmetį be pateisinamos 

priežasties neatlikus šių veikų 

-  gaunamas neigiamas 

pažymys - 2 

 

Pažymiai rašomi į el. dienyną 

už:  

*atsiskaitomuosius darbus, 

kai panaudojamos žinios iš 

kelių temų; 

*muzikos klausymo testus; 

* dalyvavimą festivaliuose, 

olimpiadose, konkursuose. 

*projektinio darbo paruošimą 

ir pristatymą (grupinį ar 

individualų); 

*kontrolinius darbus; 

*kaupiamieji pažymiai,  

*skatinamieji pažymiai. 

 

 

Pusmetis vedamas 

sumuojant visų veiksmų 

įvertinimus (išvedant 

bendrą jų vidurkį) 

 

Metinis pažymys vedamas iš 

pusmečių pažymių vidurkio.  

 
 

 

 

 



MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO LIETUVIŲ KALBOS PAMOKOSE TVARKOS APRAŠAS 

 

1. Vertinimo tikslai: 

• fiksuoti ir analizuoti pasiekimų rezultatus; 

• skatinti mokinio motyvaciją, asmenybės brandą; 

• stebėti mokinio pažangą ir pagal tai koreguoti mokymo metodus; 

• informuoti mokinių tėvus apie pasiekimus. 

2. Vertinimo būdai: 

Formalusis vertinimas – taikomas vertinant žinias, įgūdžius, dalykinius bei bendruosius gebėjimus, nustatant pažangą. Mokinių užduotys vertinamos 

remiantis nustatytais vertinimo kriterijais.  

Neformalusis vertinimas – jis vyksta nuolat: stebint, susidarant nuomonę, kalbantis, diskutuojant, jaučiant mokinių reakciją, grįžtamąjį ryšį. Vertinama 

mokinio asmenybės raida, jo vertybinės nuostatos, bendrųjų gebėjimų plėtotė. Neformalaus vertinimo esmė – geranoriškas mokytojo ir mokinio 

bendradarbiavimas (linktelėjimas, pritarimas, nepritarimas, parodymas pirštu, mirktelėjimas ir pan.). Neformaliojo vertinimo rezultatai aptariami 

pokalbių ir diskusijų su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais) metu, pasitelkiant mokinių darbų parodas. Neformalus vertinimas gali būti tik 

žodinis.  

3. Vertinimo tipai:  

Vertinant taikomi ir tarpusavyje derinami tokie būdai: 

• formuojamasis (ugdomasis) – už ilgalaikius kūrybinius darbus, kurie pateikiami platesnei bendruomenės daliai (pvz. eksponuojami klasės ar 

mokyklos stenduose, spaudoje); 

• apibendrinamasis – baigus programą ar skyrių; 

• diagnostinis – už savarankiškus darbus, baigiant skyrių; 

• kaupiamasis – mokinio kaupiami taškai už įvairius darbus pamokoje ir namuose (savarankiški, kūrybiniai, papildomi ir kt) keičiami į pažymį. 

4. Vertinimo normos. Vertinama vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos bei Nacionalinio egzaminų centro patvirtintomis vertinimo normomis 

bei lietuvių kalbos metodikos grupėje papildyta žinių vertinimo tvarka. 

5. Vertinimo metodai ir formos:  

• Baigus gramatikos temą žinioms patikrinti skiriamas kontrolinis darbas, kuris vertinamas pažymiu.  

• Pažymiu pagal vertinimo normas vertinami rašiniai, teksto analizės.  

• Darbai, neatitinkantys vertinimo normose numatytų kriterijų patenkinamam pažymiui, vertinami nepatenkinamai.  

• Vienetas rašomas ir tuo atveju, jei mokinys visai nedirbo pamokoje. 

• Mokiniai iš anksto informuojami apie artimiausią mėnesį numatomus atsiskaitymo darbus, kurie bus vertinami pažymiu: kontrolinius, 

rašomuosius, savarankiškus, testus ir kt. 

• Pusmečio ir metinis pažymys vedamas pagal aritmetinį vidurkį. 

• Mokinys, praleidęs pamokas dėl ligos ar kitų priežasčių, už neatliktus darbus atsiskaito per dvi savaites nuo atvykimo datos. 



6. Vertinimo periodiškumas:  

• 5-8 ir I-IIg klasėse žinios įvertinamos baigus skyrių, etapą, ciklą. 

• 4-6 apklausos, testai ar savarankiški darbai per pusmetį. 

7. Vertinimo pagal skirtingas vertinimo metodikas konvertavimo galimybės: projektinių darbų vertinimas integruojamas į dalyko pasiekimus. 

Modulio pasiekimai vertinami įskaita. 

8.  Informavimas: mokiniai ir jų tėvai iš anksto supažindinami su vertinimo normomis ir kriterijais.  

9. Vertinimo principai ir kriterijai.  

• 5 klasėse adaptaciniu laikotarpiu pirmą mėnesį mokiniai nevertinami pažymiu. 

• Namų darbai nevertinami pažymiu, išskyrus mokytojo numatytą kaupiamąjį vertinimą ar ilgalaikes, svarias užduotis. 

• Smulkių darbų, trumpų užduočių įvertinimai sumuojami bendram pažymiui (kaupiamasis vertinimas). 

• Žodinė apklausa (atsakinėjimas) vertinama pateikus ne mažiau kaip tris klausimus, reikalaujančius išsamaus, argumentuoto atsakymo. 

• Dalyvavimas įvairiuose dalykiniuose konkursuose (skaitovų, filologų, rašinių) ar olimpiadose vertinamas 10. 

• Mokinys, praleidęs pamokas dėl ligos ar kitų priežasčių, už neatliktus darbus atsiskaito per savaitę nuo atvykimo datos. 

10. Rašomųjų darbų vertinimo normos. 

• Diktantas, rašinys, atpasakojimas, kalbėjimo užduotys vertinamos vadovaujantis Švietimo ministerijos nustatytomis vertinimo normomis. 

• Testai vertinami pagal individualias testo vertinimo normas; sumuojami taškai už kiekvieną užduotį ir išvedamas pažymys. 

5-8 ir I-II g KLASIŲ MOKINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI: 

Mokinių pasiekimai vertinami 10 balų sistema.  

 
1 priedas. Bendrasis verinimas 

Pažymys/ jo reikšmė Kaip mokinys parodo savo gebėjimus ir žinias (rodiklis) Mokinio gebėjimai ir žinios bendrųjų 

programų/išsilavinimo standarto atžvilgiu 

10 

(puikiai) 

Vertina ir kuria: kelia hipotezes, prognozuoja, teikia 

alternatyvas, improvizuoja, nusprendžia, vadovauja. 

Pagal amžių ir mokymosi pakopą rodo susiformavusią 

kompetenciją. Bendrųjų programų aukštesnysis lygis. 

9  

(labai gerai) 

Integruoja ir vertina: argumentuoja nuomonę, 

savarankiškai randa informaciją, ją tvarko ir tikslingai 

naudoja, derina, įvertina, įtakoja, modeliuoja. 

Ryškėja kompetencija. Bendrųjų programų aukštesnysis 

lygis. 

8  

(gerai) 

Analizuoja, įžvelgia visumą: argumentuoja, daro išvadas, 

planuoja, diskutuoja, išplečia, tiksliai formuluoja. 

Gebėjimai tvirtesni nei reikalauja bendrosios programos. 

Bendrųjų programų pagrindinis lygis. 

7  

(pakankamai gerai) 

Supranta, analizuoja ir taiko žinias naujose situacijose: 

priskiria, palygina, nustato ryšius, išskaido, apibendrina, 

interpretuoja, papildo, rodo iniciatyvą.  

Gebėjimai ir žinios visiškai atitinka bendrąsias programas. 

Bendrųjų programų pagrindinis lygis. 

6  

(patenkinamai) 

Supranta ir taiko žinias įprastose situacijose: išaiškina, 

palygina, nurodo ryšius, klasifikuoja, apibūdina. 

Iš esmės pasiektas standartas. Bendrųjų programų 

patenkinamas lygis. 



5  

(silpnai) 

Supranta esmę: atlieka, klausia, perduoda informaciją, 

pateikia pavyzdžių, išplečia. 

Artėja prie pagrindinio standarto. Bendrųjų programų 

patenkinamas lygis. 

4  

(labai silpnai) 

Rodo bendrą supratimą: apibrėžia, aprašo, pasakoja savais 

žodžiais. 

Gebėjimai ir žinios minimaliai atitinka bendrųjų programų 

reikalavimus. Bendrųjų programų patenkinamas lygis. 

3  

(blogai) 

Nors žinios ir fragmentiškos, bet: atskiria, išskiria, nustato, 

išvardina. 

Priartėja prie bendrųjų programų reikalavimų, galima 

numatyti būdus, kaip jį pasiekti artimiausiu metu. 

2  

(labai blogai) 

Žinios fragmentiškos: tikslingai stebi, klauso, randa, 

atkreipia dėmesį. 

Artėja prie bendrųjų programų reikalavimų, tačiau dar 

akivaizdžiai jo nepasiekia. 

1 (nieko neatsakė, 

neatliko užduoties ) 

Žinios labai fragmentiškos: pakartoja, pavadina, atpažįsta, 

pamini.  

Ryškėja gebėjimai ir žinios, kurios leis siekti standarto. 

Neatestuotas Kai mokinys praleidžia 50% ir daugiau dalyko pamokų per 

pusmetį. 

Organizuojamas atsiskaitymas pagal numatytą tvarką. 

 
 

2 priedas. Diktanto vertinimas V–X (gimnazijos I–II) klasėse. 

Pažymys ir klaidų skaičius. 

Pažymys 
Rišlaus / sakinių diktanto klaidų skaičius Žodžių diktanto 

klaidų skaičius Rašybos Skyrybos Bendras 

10 1 1 1 1 

9 1 2 2 2 

8 2 3 4 3 

7 4 5 6 4 

6 5 6 8 5 

5 6 7–8 11 6 

4 7–8 9–10 14 7–8 

3 9–10 11–12 16 9–10 

2 11–12 13–15 19 11–12 

1 13 ir daugiau 16 ir daugiau 20 ir daugiau 13ir daugiau 

 
Diktanto žodžių skaičius 

Klasė Rišlaus / sakinių diktanto Žodžių diktanto 

V 90–100 20–25 

VI 110–120 25–30 

VII 120–130 30–35 



VIII 130–140 35–40 

IX (I gimnazijos) 140–160 40–45 

X (II gimnazijos) 160–180 45–50 

  
3 priedas. Atpasakojimo vertinimas V–X (gimnazijos I–II) klasėse. 

Atpasakojimo vertinimo kriterijai. 

Kriterijai 

  

  

Taškai 

Turinio atskleidimas: esmės ir įvykių 

tarpusavio ryšių supratimas. 

Teksto prasmės suvokimas ir 

atskleidimas: pagrindinės minties, 

vertybinių autoriaus nuostatų ir 

perkeltinių prasmių supratimas.  

Teksto struktūra, stilius, žodyno 

turtingumas, sintaksinių formų 

įvairovė. 

Raštingumas 

5 Atrinkti esminiai dalykai. Suprastos ir 

puikiai atskleistos veiksmo aplinkybės, 

veikėjų charakterio savybės, motyvai ir 

poelgiai, nulėmę veiksmo eigą. 

Puikiai suprastos ir išryškintos autoriaus ir 

veikėjų vertybinės nuostatos. Puikiai 

paaiškintos ne tik tiesiogiai pasakytos 

prasmės, bet ir nutylėti ar prieštaringi 

dalykai. 

Tekstas prasmingai suskirstytas 

pastraipomis; kalba aiški, rišli; žodžiai 

parenkami tiksliai ir pagal situaciją; 

žodynas turtingas; sakinių struktūra 

įvairi. 

Rašoma 

taisyklinga kalba, 

be klaidų. 

4 Atrinkti esminiai dalykai. Iš esmės 

suprastos pagrindinės aplinkybės ir 

veikėjų motyvai bei poelgiai, kurie 

nulėmė veiksmo eigą. 

Iš esmės suprastos autoriaus ir veikėjų 

vertybinės nuostatos ir išryškintos 

atpasakojant. Paaiškintos ne tik tiesiogiai 

pasakytos prasmės, bet ir nutylėti ar 

prieštaringi dalykai. 

Tekstas tinkamai suskirstytas 

pastraipomis; kalba aiški, rišli; 

sakinių struktūra įvairi; žodžiai 

vartojami tinkama reikšme. 

Rašoma 

taisyklinga kalba, 

1–2 klaidos. 

3 Ne visai suprastos aplinkybės ar veikėjų 

motyvai ir poelgiai, kurie nulėmė 

veiksmo eigą. 

Tik iš dalies suprastos ar ne visai 

išryškintos autoriaus ir veikėjų vertybinės 

nuostatos. Stengiamasi paaiškinti ne tik 

tiesiogines, bet ir perkeltines ar tiesiogiai 

nepasakytas prasmes. 

Tekstas ne visai tinkamai suskirstytas 

pastraipomis; pasitaiko aiškumo, 

rišlumo, sakinių struktūros trūkumų; 

žodžiai ne visada vartojami tinkama 

reikšme. 

Rašoma 

pakankamai 

taisyklinga kalba, 

3–5 klaidos. 

2 Tik dalis aplinkybių ar veikėjų motyvų 

ir poelgių suprasta, todėl veiksmo 

priežastys ne visai paaiškintos. 

Bandomos aiškinti autoriaus ir veikėjų 

nuostatos.  Paaiškintos tik tiesiogiai 

pasakytos prasmės, atpasakotos neesminės 

detalės, trūksta paaiškinimų, kurie 

atskleistų teksto supratimą. 

Daug aiškumo, rišlumo trūkumų; 

dažnai nejaučiamos pastraipos ar 

sakinio ribos. Didelė dalis sakinių 

elementarios struktūros; žodynas 

elementarus /žodžiai dažnai vartojami 

netinkama reikšme. 

Rašoma 

pakankamai 

taisyklinga kalba, 

6–8 klaidos. 

1 Bandoma suprasti, kas vyksta tekste, bet 

pasakojant klystama. 

Apie vertybinius dalykus tik užsimenama. 

Esmė nesuprasta, nukrypta į neesminių 

dalykų paaiškinimus. 

Testas nenuoseklus, nerišlus, 

neskaidoma pastraipomis / skaidoma 

nemotyvuotai. Sakiniai elementarios 

Yra nemažai 

kalbos, rašybos ir 



struktūros; žodynas skurdus / žodžiai 

vartojami netinkama reikšme. 

skyrybos (9–12) 

klaidų. 

0 Tekstas visiškai nesuprastas, rašoma 

apie dalykus, kurių nebuvo 

atpasakojimo tekste. 

Autoriaus idėjos, vertybinės nuostatos 

visiškai nesuprastos. 

Tekstas nerišlus, neaiškus. Sakiniai 

neaiškios struktūros; žodynas skurdus 

/ žodžiai vartojami netinkama 

reikšme. 

Yra daug kalbos, 

rašybos ir 

skyrybos (13 ir 

daugiau) klaidų. 

  
Atpasakojamo teksto žodžių skaičius. 

Klasė Žodžių skaičius 

V–VI 150–200 

VII–VIII 200–250 

IX–X (I–II gimnazijos klasės) 300–400 

  
Atpasakojimo vertinimas pažymiu. 

Taškai Pažymys 

20–19 10 

18–17 9 

16–15 8 

14–13 7 

12–11 6 

10–9 5 

8–7 4 

6 ir mažiau 3 

  
4 priedas. Kalbėjimo vertinimas V–X (gimnazijos I–II) klasėse. 

 Kalbėjimo vertinimo kriterijai. 

Kriterijai Taškai Aprašas 

Temos 

(užduoties, 

klausimo) 

atskleidimas ir 

kalbėjimo 

5 Tema puikiai atskleista. Aiškiai suformuluota pagrindinė mintis (pagrįsta išvada) ir iš jos kylantys (į ją vedantys) svarbiausi 

teiginiai, atskleidžiama mokinio pozicija. Tinkamai parinkti argumentai (pasakojimai, pavyzdžiai, analogijos, pateikiama 

iliustracinė medžiaga ir pan.). 

4 Tema atskleista. Suformuluota pagrindinė mintis (pagrįsta išvada) ir iš jos kylantys (į ją vedantys) svarbiausi teiginiai, mokinio 

pozicija aiški. Tinkamai parinkti argumentai (pasakojimai, pavyzdžiai, analogijos, pateikiama iliustracinė medžiaga ir pan.). 

3 Tema atskleista. Pagrindinę mintį galima suprasti iš ją pagrindžiančių teiginių, argumentuojama, suformuluojamos išvados. 



tikslo 

suvokimas 

2 Kartais nukrypstama nuo temos, dalis argumentų netinkami arba jų trūksta, išvados neaiškios. 

1 Nukrypstama nuo temos, teiginiai nepagrįsti, tuščiažodžiaujama. 

0 Kalbama ne į temą. 

Kalbėjimo 

struktūra, 

aiškumas, 

sklandumas, 

rišlumas, 

sakinių ir 

žodyno 

įvairovė. 

5 Kalbama sakytine kalba, įtaigiai, logiškai, nuosekliai, rišliai, struktūruotai.  Žodynas turtingas, sakinių struktūra įvairi (gali būti 

1–2 trūkumai). 

4 Kalbama aiškiai, sklandžiai, rišliai, struktūruotai. Žodynas turtingas, sakinių struktūra įvairi (gali būti 3–4 trūkumai). 

3 Kalbama pakankamai sklandžiai, rišliai, pasitaiko minties šuolių. Žodynas ir sakinių struktūra tinkama (gali būti 5–6 trūkumai). 

2 Kalbama nepakankamai rišliai, sakiniai vienodos struktūros, trūksta žodžių. Raiškos trūkumai netrukdo suprasti sakomo teksto. 

1 Kalbama nesklandžiai, vartojama nemotyvuotų įterpinių, daroma daug pauzių. Raiškos trūkumai trukdo suprasti sakomą tekstą. 

0 Kalbama labai trumpai, nesklandžiai, nerišliai. Beveik nesugebama sieti sakinių, dažnos nepagrįstos pauzės. Sunku suprasti 

sakomą tekstą 

Tarties, 

kirčiavimo, 

intonacijos, 

gramatikos ir 

žodyno 

taisyklingumas, 

tinkamumas 

5 Tartis, kirčiavimas, gramatika ir žodynas atitinka bendrinės kalbos normas (gali būti 1–2 trūkumai). Kalbama tinkama intonacija. 

4 Tartis, kirčiavimas, gramatika ir žodynas atitinka bendrinės kalbos normas (gali būti 3–4 trūkumai). Kalbama tinkama intonacija. 

3 Tartis, kirčiavimas, gramatika ir žodynas vartojami pakankamai taisyklingai (5–6 trūkumai). 

2 Tartis, kirčiavimas, gramatika ir žodynas dažnai vartojami netinkamai, netaisyklingai, bet daromos klaidos netrukdo suprasti 

teksto. 

1 Daroma daug tarties, kirčiavimo, gramatikos ir žodyno klaidų. Tai trukdo suprasti tekstą. 

0 Daroma labai daug tarties, kirčiavimo, gramatikos ir žodyno klaidų. Tekstas beveik nesuprantamas. 

  
 Kalbėjimo vertinimas pažymiu. 

Surinkti taškai Pažymys 

15 10 

14 9 

13–12 8 

11–10 7 

9–8 6 

7–6 5 

5–4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

  
5 priedas. Rašinio vertinimas V–VIII klasėse. 



 Rašinio vertinimo kriterijai. 

Kriterijai 

Taškai 

Temos suvokimas ir plėtojimas, teiginių 

pagrindimas, argumentų tinkamumas. 

Struktūra ir nuoseklumas, stilius, žodyno turtingumas, 

sintaksinių formų įvairovė. 

Raštingumas: žodynas, 

gramatika, rašyba, skyryba 

5 Tema puikiai suprasta, tinkamai pasirinkti 

aspektai. Argumentai parinkti taikliai. 

Yra visos trys struktūrinės dalys, skaidymas pastraipomis itin 

tikslingas; mintys plėtojamos nuosekliai ir kryptingai. Kalba 

stilinga, sakiniai įvairūs, žodžiai parenkami tiksliai, pagal situaciją. 

Rašoma taisyklinga kalba, be 

klaidų. 

4 Tema suprasta, pasirinkti tinkami 

aspektai. Argumentų pakanka. 

Yra visos trys struktūrinės dalys, pastraipomis skaidoma prasmingai; 

mintys plėtojamos nuosekliai. Kalba aiški, rišli; žodžiai parenkami 

tiksliai; sakinių struktūra įvairi. 

Rašoma taisyklinga kalba, 1–

3 klaidos. 

3 Tema suprasta, aspektai pasirinkti 

tinkamai, tačiau ne visur pavyksta 

išvengti paviršutiniškumo. Didžioji dalis 

argumentų tinkami, kartais atsitiktiniai. 

Yra visos trys struktūrinės dalys, tekstas ne visada prasmingai 

suskaidytas pastraipomis; gali pasitaikyti pasikartojimų / 

nenuoseklumo. Kalba aiški, rišli; sakinių struktūra įvairi; žodžiai 

vartojami tinkama reikšme. 

Rašoma pakankamai 

taisyklinga kalba, yra 4–6 

klaidos. 

2 Tema suprasta paviršutiniškai / iš dalies; 

pasirinkti aspektai ne visi išplėtoti / 

prieštarauja vienas kitam; dažnai 

tuščiažodžiaujama. Argumentai formalūs, 

paviršutiniški. 

Rašinio struktūra turi trūkumų, ne visada jaučiamos pastraipų ribos; 

gali būti kartojama ar pasakojama nenuosekliai. Pasitaiko aiškumo, 

rišlumo, sakinių struktūros trūkumų; žodžiai ne visada vartojami 

tinkama reikšme. 

Rašoma ne visai taisyklinga 

kalba, yra 7–10 klaidų. 

1 Tema suprasta tik iš dalies; pasirinkti 

aspektai nepadeda atskleisti temos / 

negebama jų išskirti; dažnai 

tuščiažodžiaujama. Bandoma 

argumentuoti. 

Yra ne visos struktūrinės dalys, nejaučiamos pastraipų ribos; 

kartojama ar pasakojama nenuosekliai. Yra daug aiškumo, rišlumo 

trūkumų; dažniausiai nejaučiamos sakinio ribos / sakiniai 

elementarios struktūros; žodynas skurdus / žodžiai vartojami 

netinkama reikšme. 

Yra nemažai kalbos, rašybos 

ir skyrybos klaidų (11–16 

klaidų). 

0 Tema nesuprasta arba rašoma apie 

dalykus, nesusijusius su tema. 

Neargumentuojama arba 

tuščiažodžiaujama. 

Struktūra pabira; nejaučiamos pastraipų ribos; nuolat kartojama tas 

pats. Kalba neaiški, nerišli; sakiniai neaiškios struktūros; žodynas 

skurdus arba žodžiai vartojami netinkama reikšme. 

Yra daug kalbos, rašybos ir 

skyrybos klaidų (17 ir 

daugiau klaidų). 

  
Rašinio žodžių skaičius. 

Klasės Žodžių skaičius 

V–VI 150–200 

VII–VIII 200–250 

  
 Rašinio vertinimas pažymiu. 



Taškai Pažymys 

15–14 10 

13–12 9 

11 8 

10 7 

9–8 6 

7–6 5 

5–4 4 

3–2 3 

1 2 

0 1 

  

Pastaba.  Jei raštingumas įvertinamas nepatenkinamai (0 taškų), tai bendras vertinimas gali būti tik patenkinamas (pažymiai 4 arba 5).  

 
6 priedas. Rašinio vertinimas I–II klasėse. 

Rašinio vertinimo kriterijai. 

Kriterijai 

  

  

Taškai 

Temos suvokimasir 

plėtojimas, mokinio 

individualybės 

atsiskleidimas. 

Teiginių pagrindimas, 

argumentų 

tinkamumas ir vertė. 

Struktūra ir nuoseklumas: 

kryptingas ėjimas į išvadą. 

Teksto stilius, žodyno turtingumas, 

sintaksinių formų įvairovė. 

Raštingumas: 

žodynas, 

gramatika, 

rašyba, 

skyryba 

5 Tema puikiai suprasta, 

pasirinkti aspektai 

išryškina jos aktualumą, 

analizė ir interpretacija 

leidžia atsiskleisti 

mokinio individualybei. 

Argumentai parinkti 

taikliai; jų parinkimas 

rodo mokinio brandą, 

išprusimą, konteksto 

išmanymą. 

Skaidymas dalimis ir pastraipomis 

itin tikslingas; mintys plėtojamos 

nuosekliai ir kryptingai, išvada rodo 

mokinio gebėjimą apibendrinti. 

Kalba vartojama tikslingai, 

atskleidžiamas gebėjimas 

pasinaudoti visais reikalingais jos 

klodais: žodžiai parenkami tiksliai ir 

pagal situaciją. Rašydamas mokinys 

atskleidžia savo iškalbą ir erudiciją. 

Rašoma 

taisyklinga 

kalba, be 

klaidų. 

4 Tema suprasta, jai 

atskleisti pasirinkti 

tinkami aspektai, analizė 

pagrįsta. 

Argumentų pakanka. 

Jie svarūs, įtikinami. 

Visos trys struktūrinės dalys tinka 

temai; pastraipomis skaidoma 

prasmingai, mintys plėtojamos 

nuosekliai. 

Kalba aiški, rišli; žodžiai parenkami 

tiksliai ir pagal situaciją; žodynas 

turtingas; sakinių struktūra įvairi. 

Rašoma 

taisyklinga 

kalba, 1–3 

klaidos. 



3 Tema suprasta, aspektai 

pasirinkti tinkamai, jie 

analizuojami, tačiau ne 

visur pavyksta išvengti 

paviršutiniškumo. 

Didžioji dalis 

argumentų yra tinkami, 

bet kartais nepavyksta 

išvengti jų 

atsitiktinumo. 

Yra visos trys struktūrinės dalys, 

tekstas ne visada prasmingai 

suskaidytas pastraipomis; gali 

pasitaikyti pasikartojimų ar tam 

tikro nenuoseklumo. 

Kalba aiški, rišli; sakinių struktūra 

įvairi; žodžiai vartojami tinkama 

reikšme. 

Rašoma 

pakankamai 

taisyklinga 

kalba, 4–6 

klaidos. 

2 Tema suprasta 

paviršutiniškai / iš dalies; 

pasirinkti aspektai ne visi 

išplėtoti arba prieštarauja 

vienas kitam; 

tuščiažodžiaujama. 

Argumentai formalūs, 

paviršutiniški / ne visi 

teiginiai pagrįsti. 

Struktūrinės dalys turi trūkumų, ne 

visada jaučiamos pastraipų ribos; 

gali būti kartojama ar pasakojama 

nenuosekliai. 

Pasitaiko aiškumo, rišlumo, sakinių 

struktūros trūkumų; žodžiai ne 

visada vartojami tinkama reikšme. 

Rašoma ne 

visai 

taisyklinga 

kalba, 7–10 

klaidų. 

1 Tema suprasta tik iš 

dalies; pasirinkti aspektai 

nepadeda atskleisti temos 

/ negebama išskirti 

aspektų. 

Bandoma 

argumentuoti. 

Yra ne visos struktūrinės dalys, 

nejaučiamos pastraipų ribos; 

kartojama ar pasakojama 

nenuosekliai. 

Yra daug aiškumo, rišlumo trūkumų; 

dažniausiai nejaučiamos sakinio 

ribos arba sakiniai elementarios 

struktūros; žodynas skurdus arba 

žodžiai vartojami netinkama 

reikšme. 

Yra nemažai 

kalbos, 

rašybos ir 

skyrybos 

klaidų (11–16 

klaidų). 

0 Tema nesuprasta / rašoma 

apie dalykus, nesusijusius 

su tema. 

Neargumentuojama 

/tuščiažodžiaujama. 

Struktūra pabira; nejaučiamos 

pastraipų ribos; nuolat kartojama 

tas pats. 

Kalba neaiški, nerišli; sakiniai 

neaiškios struktūros; žodynas 

skurdus arba žodžiai vartojami 

netinkama reikšme. 

Yra daug 

kalbos, 

rašybos ir 

skyrybos 

klaidų (17 ir 

daugiau 

klaidų). 

  
 Rašinio žodžių skaičius I–II klasėse – 250–300 žodžių. 

 
 Rašinio vertinimas pažymiu. 

Taškai Pažymys 

25–24 10 

23–22 9 

21–20 8 

19–17 7 

16–14 6 



13–11 5 

10–8 4 

7–6 3 

5–3 2 

2–1 1 

 Pastaba.  Jei raštingumas įvertinamas nepatenkinamai (0 taškų), tai bendras vertinimas gali būti tik patenkinamas (pažymiai 4 arba 5).  

 

Klaidų žymėjimas ir vertinimas. 
Vertinant diktantų, atpasakojimų, rašinių ir kūrybinių darbų rašybą ir skyrybą taisoma, bet klaidomis nelaikoma: dalykai, kurių nebuvo 

mokyta(si); akivaizdūs apsirikimai (tačiau trys apsirikimai žymimi kaip viena klaida); rašančiojo nuožiūra parašyti skyrybos ženklai, jeigu tai 

neprieštarauja skyrybos taisyklėms. 

Tas pats žodis, netaisyklingai parašytas kelis kartus, laikomas viena klaida (kūrti). Dvi vieno tipo klaidos laikomos viena klaida (kūrti ir būrti; 

šala ir nesušalantis; sekdavo sena, gražiapasaką). 

Jeigu žodį ar žodžių grupę reikia išskirti kableliais, o mokinys parašė tik vieną kablelį arba neparašė nė vieno, toks atvejis laikomas viena skyrybos 

klaida. Vieno tipo skyrybos klaidomis laikomos pražangos, pažeidžiančios tą pačią taisyklę visiškai vienodos sandaros sakiniuose (Kai baigėsi 

pamokos_ išėjome namo ir Kai nuskambėjo skambutis_ baigėsi pamoka). Jei klaidos padarytos sakiniuose, kurie skiriasi punktogramų skaičiumi, 

skiriamos konstrukcijos pozicija, apimtimi, jungiamaisiais žodžiais, jos laikomos atskiromis klaidomis (Kai baigėsi pamokos_ išėjome namo ir Išėjome 

namo_ kai baigėsi pamokos). Mokiniui, padariusiam 3–4 vieno tipo klaidas, skaičiuojamos dvi klaidos.“ 
 

 

RAŠINIŲ VERTINIMO NORMOS UGDYMO PROCESE  

 
7 priedas. III-IV klasių rašinių vertinimas 

Ly

gis 
Pažy

mys 

Samprotavimo rašinio turinio vertinimas Literatūrinio rašinio turinio vertinimas 
Problemos analizė Rėmimasis literatūra ir 

kontekstu 
Temos plėtotė Kūrinio(-ių) interpretavimas  ir 

siejimas su kontekstu 

III 10 

Problema puikiai suprasta, tezė aiškiai 

suformuluota ir kryptingai, nuosekliai 

nagrinėjama. Visas tekstas rodo išskirtinius 

gebėjimus analizuoti ir apibendrinti. 

Samprotaujama remiantis vieno 

iš nurodytų programinių autorių 

kūryba ir kontekstu.  

Puikiai suprantamos kūrinio 

idėjos. Teiginiai tikslingai ir 

tinkamai paremiami kūriniu.  

Tema puikiai suprasta. Visas 

tekstas rodo išskirtinius gebėjimus 

plėtoti temą. 

Pagrindinė mintis aiškiai 

suformuluota ir kryptingai, 

nuosekliai plėtojama. 

Interpretuojamas (analizuojamas) 

vienas iš nurodytų autorių 

programinių kūrinių. Kūriniai1 

interpretuojami tuo aspektu, kurio 

reikalauja tema. Interpretavimas ir 

vertinimas rodo puikų kūrinio 

supratimą, išskirtinį gebėjimą 

                                                 
1 Kūriniai – vienas iš nurodytų  ir savo nuožiūra pasirinktasis (antras kūrinys gali būti pasirinktas ir iš nurodytų autorių kūrybos). 



Išanalizuoti svarbiausi problemos aspektai ir 

jų sąsajos. Argumentai įtaigūs ir svarūs, juos 

sunku atremti. Tezė įrodyta. 

Pasirinkta tinkama struktūra turiniui perteikti. 

Įžanga kryptinga. Dalinės ir baigiamosios 

išvados pagrįstos. Samprotaujama logiškai; 

išlaikomas tinkamas idėjų ir pagrindimo 

santykis, nėra nereikalingos informacijos.  

Rašančiojo požiūris aiškus, esmingai 

pagrįstas, įtikinamas; kur dera, pristatomas 

kitoks požiūris ir su juo polemizuojama, 

ieškoma tiesos.  

Pagrįstai remiamasi (kultūriniu 

istoriniu ar biografiniu) kūrinio 

kontekstu.  
Atskleidžiamas literatūrinis 

(kultūrinis) išprusimas. 
 
Tinkamai vartojamos 

literatūrologijos sąvokos. 

Teiginiai aiškiai suformuluoti, 

tikslingai išdėstyti.  Išanalizuoti 

svarbiausi temos aspektai ir jų 

sąsajos. Išlaikomas tinkamas 

teiginių ir pagrindimo santykis; 

nėra nereikalingos informacijos. 

Pasirinkta tinkama struktūra 

turiniui perteikti. Įžanga 

kryptinga. Dalinės ir baigiamosios 

išvados pagrįstos.  

Temos plėtotė individuali, 

originali. Rašančiojo požiūris 

aiškus, esmingai pagrįstas. 

atsirinkti medžiagą, aptarti jos 

prasmę(-es), meninę vertę. 

Tikslingai remiamasi kontekstais; 

kūrinių sąsajos pagrindžiamos 

akcentuojant temą, pasirinktą aspektą. 

Atskleidžiamas literatūrinis 

(kultūrinis) išprusimas. 
Tinkamai vartojamos literatūrologijos 

sąvokos. 

II 

9 

Problema labai gerai suprasta, tezė aiškiai 

suformuluota ir nuosekliai nagrinėjama.  

Išanalizuoti svarbiausi problemos aspektai. 

Argumentai svarūs. Tezė įrodyta. 

Pasirinkta tinkama struktūra turiniui perteikti. 

Įžanga kryptinga. Dalinės ir baigiamosios 

išvados pagrįstos. Samprotaujama logiškai. 

Rašančiojo požiūris aiškus, pagrįstas; kur 

dera, pristatomas kitoks požiūris ir su juo 

polemizuojama.  

Samprotaujama remiantis vieno 

iš nurodytų programinių autorių 

kūryba ir kontekstu.  

Teiginiai tinkamai paremiami 

kūriniu, tai neprieštarauja jo 

prasmei.  

Pagrįstai remiamasi (kultūriniu 

istoriniu ar biografiniu) kūrinio 

kontekstu.  
Tinkamai vartojamos 

literatūrologijos sąvokos. 

Tema labai gerai suprasta. 
Pagrindinė mintis aiškiai 

suformuluota, nuosekliai 

plėtojama. 
Teiginiai aiškiai suformuluoti, 

tikslingai išdėstyti.  Išanalizuoti 

svarbiausi temos aspektai.  
Pasirinkta tinkama struktūra 

turiniui perteikti. Įžanga  

kryptinga. Dalinės ir baigiamosios 

išvados pagrįstos.  
Rašančiojo požiūris aiškus. 
 

Interpretuojamas (analizuojamas) 

vienas iš nurodytų autorių 

programinių kūrinių. Kūriniai* 

interpretuojami tuo aspektu, kurio 

reikalauja tema. Interpretavimas ir 

vertinimas rodo labai gerą kūrinių 

supratimą. 

Tikslingai remiamasi kontekstais; 

pagrindžiamos interpretuojamų  

kūrinių sąsajos. 

Tinkamai vartojamos literatūrologijos 

sąvokos. 

8     

7 

Problema suprasta, tezė aiškiai išreikšta ir  

pakankamai nuosekliai nagrinėjama.  

Išanalizuoti reikšmingi problemos aspektai. 

Argumentai pakankamai svarūs. Tezė 

įrodyta.  

Samprotaujama remiantis vieno 

iš nurodytų programinių autorių 

kūryba ir kontekstu.  

Teiginiai tinkamai paremiami 

kūriniu, tai neprieštarauja jo 

prasmei.  

Tema suprasta.  
Pagrindinė mintis aiški, 

pakankamai nuosekliai plėtojama. 
Teiginiai aiškiai suformuluoti. 

Aptarti reikšmingi temos aspektai.  

Interpretuojamas (analizuojamas) 

vienas iš nurodytų autorių 

programinių kūrinių. Kūriniai* 

interpretuojami tuo aspektu, kurio 

reikalauja tema.  

Kūrinių idėjos suprantamos ir 

tinkamai interpretuojamos. 



Pasirinkta tinkama struktūra turiniui perteikti. 

Įžanga tinkama. Dalinės ir baigiamosios 

išvados iš esmės pagrįstos.  

Samprotaujama logiškai, tačiau pernelyg 

abstrakčiai. Gali būti praleidžiami svarbūs 

niuansai ir / arba daugiau dėmesio skiriama 

antraeiliams dalykams negu esmei. 

Rašančiojo požiūris aiškus. Gali būti 

pristatomas  kitoks požiūris, tačiau negebama 

jo pagrįstai įvertinti. 

Kontekstu remiamasi 

pakankamai tikslingai. 
 
Tinkamai vartojamos 

literatūrologijos sąvokos.   

Rašinio įžanga susijusi su tema. 

Dalinės ir baigiamosios išvados  

apibendrina dėstymą.  

 

Tikslingai remiamasi kontekstais; 

ieškoma  interpretuojamų kūrinių 

sąsajų. 

Tinkamai vartojamos literatūrologijos 

sąvokos. 

I 

6 

Problema suprasta, bet ne visai aiškiai 

suformuluota; tekstui trūksta aiškios tezės, 

prasminių akcentų  ir nuoseklumo.  

Tezė įrodoma tik iš dalies, trūksta svarių 

argumentų. 

Rašinio įžanga ir išvados yra, bet kuri nors 

dalis turi trūkumų. Daromos ne visai 

pagrįstos dalinės ir / ar baigiamosios išvados 

arba kai kur jų trūksta.  

Samprotaujama ne visada logiškai; daugiau 

dėmesio skiriama antraeiliams dalykams 

negu esmei. 

Rašančiojo požiūris ne visai aiškus. Gali būti 

pristatomas kitoks požiūris, tačiau negebama 

jo pagrįstai įvertinti / ne visai aiški to 

požiūrio sąsaja su problema. 

Samprotaujama remiantis vieno 

iš nurodytų programinių autorių 

kūryba ir kontekstu.  

Rėmimasis kūriniu 

neprieštarauja to kūrinio 

prasmei, tačiau nėra visai 

tinkamas įrodomo teiginio 

požiūriu.  

Kontekstu remiamasi ne visai 

tikslingai. 
  
Ne visada tinkamai vartojamos 

literatūrologijos sąvokos. 

Tema suprasta iš dalies. 

Pagrindinė mintis aiški, tačiau 

nepakankamai nuosekliai  

plėtojama. 

Teiginiai formuluojami, bet ne 

visi susiję su pagrindine mintimi. 

Rašinio įžanga ir išvados yra, bet 

kuri nors dalis turi trūkumų.  

Interpretuojamas (analizuojamas) 

vienas iš nurodytų autorių 

programinių kūrinių.  

Kūriniai* interpretuojami tuo 

aspektu, kurio reikalauja tema.  

Kontekstas aptartas, bet ne visai 

tikslingai. 

Ne visada tinkamai vartojamos 

literatūrologijos sąvokos. 

5     

4 

Rašinys susijęs su problema, tačiau  tekstui 

trūksta aiškumo.  Tezė nesuformuluota, bet 

numanoma. Kalbama ne iš esmės / 

pagrindžiami ne visi teiginiai / įrodymai  ne 

visi tinkami / ne visi svarūs.  

Samprotaujama remiantis vieno 

iš nurodytų programinių autorių 

kūryba ir kontekstu.  

Ne visai tinkamai remiamasi 

kūriniu / kūrinio medžiaga 

neaiškiai siejama su problema. 

Tema suprasta iš dalies. 

Nepakankamai aiški pagrindinė 

mintis. 

Teiginiai bandomi formuluoti. 

Interpretuojamas (analizuojamas) 

vienas iš nurodytų autorių 

programinių kūrinių.  

Kūrinys bandomas interpretuoti tuo 

aspektu, kurio reikalauja tema.  



Rašinio įžanga ir išvados formalios / yra 

didelių trūkumų. 

Samprotavimas seklus, paviršutiniškas. Daug 

nereikalingų smulkmenų / nukrypimų.  

Akivaizdus alternatyvus požiūris 

ignoruojamas arba paviršutiniškai / 

nepagrįstai vertinamas.  

Ne visai tinkamai remiamasi 

kontekstu.  

Netinkamai vartojamos 

literatūrologijos sąvokos. 

Rašinio įžanga ir išvados 

formalios / yra didelių trūkumų. 

  

Kontekstas aptartas, bet netikslingai. 

Netinkamai vartojamos 

literatūrologijos sąvokos.  

 

Kalbos taisyklingumo vertinimas 
 

Lygis 

Sritis 

 

Įvertinimas 

Mokykla lietuvių  

mokomąja kalba 

Mokykla tautinės mažumos  

mokomąja kalba 

Bendras gramatikos (gr), 

leksikos (ž), rašybos (I), 

skyrybos (V) klaidų skaičius 

Bendras gramatikos (gr), 

leksikos (ž), rašybos (I), 

skyrybos (V) klaidų skaičius  

III 10 (puikiai) 0–2 0–4 

II 

9  (l. gerai) 3–4 5–8 

8  (gerai) 5–7 9–12 

7 (vidutin.) 8–10 13–16 

I 

6 (patenk.) 11–14 17–22 

5 (silpnai) 15–18 23–28 

4 (l. silpnai) 19–24 29–36 

 Nepatenkinamai 25–... 37... 

 

Teksto raiškos vertinimas 



 

Lygis 
Sritis 

 
Įvertinimas 

Mokykla lietuvių mokomąja kalba Mokykla tautinės mažumos mokomąja kalba 

Kalbinė raiška;  

formalioji teksto struktūra 

Logikos (lg) 

ir stiliaus (st) 

klaidos 

Kalbinė raiška;  

formalioji teksto struktūra 

Logikos (lg) 

ir stiliaus (st) 

klaidos 

III 10 (puikiai) 

Rašoma aiškiai, sklandžiai, logiškai, 

glaustai.  

Minčių santykiams išreikšti tinkamai 

vartojama kalbos struktūrų įvairovė.  

Tekstas stilistiškai vientisas, subtiliai 

organizuotas.  

Leksika tinkama ir efektyvi.  

Raiška atitinka rašymo situaciją ir žanrą. 

Idėjos gali būti perteikiamos kūrybiškai, 

originalia raiška. 

0–2 

Rašoma aiškiai, logiškai.  

Minčių santykiams išreikšti tinkamai 

vartojama kalbos struktūrų įvairovė.  

Tekstas stilistiškai vientisas, tinkamai 

organizuotas.  

Leksika tinkama. 

Raiška atitinka rašymo situaciją ir 

žanrą.  

 

0–3 

II 

 

9  (l. gerai) 

 

Rašoma aiškiai, tiksliai. Minčių 

santykiams išreikšti vartojamos įvairios 

sintaksinės struktūros.  

Leksika tinkama. 

Raiška atitinka rašymo situaciją ir žanrą.  

Tekstas formaliai organizuotas. 

3–4 

Rašoma aiškiai. Minčių santykiams 

išreikšti vartojamos įvairios sintaksinės 

struktūros. Leksika tinkama. 

Raiška atitinka rašymo situaciją ir 

žanrą.  

Tekstas formaliai organizuotas. 

4–6 

 

8  (gerai) 

 
5–6 7–9 

7 (vidutin.) 7–9 10–13 

I 

 

6 (patenk.) 

 

Rašoma ne visai aiškiai. Pasitaiko 

tikslumo, glaustumo trūkumų. Žodynas 

ribotas. Sakinių sandara mažai įvairuoja.  

Raiška iš esmės atitinka rašymo situaciją ir 

žanrą. 

Teksto organizavimas padrikas. 

10–13 

Rašoma ne visai aiškiai. Pasitaiko 

glaustumo trūkumų. Žodynas ribotas. 

Sakinių sandara mažai įvairuoja.  

Raiška iš esmės atitinka rašymo 

situaciją ir žanrą. 

Teksto organizavimas padrikas. 

14–18 

 

5 (silpnai) 

 
14–17 19–23 

4 (l. silpnai) 18–22 24–32 

  

Nepatenkinamai  23-...  33-... 
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Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijos 6-8 ir i-iv 
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2 priedas                                                                  

 

SPORTO ŠAKOS PROGRAMOS PASIEKIMŲ VERTINIMAS 
 

I. Judesių ir atletinių gebėjimų vertinimas 

 

 

Įvertinimas 

 
Apibūdinimas 

Lygiai Pažymys 

Aukštesnysis 

10 

Viršija EUROFITO fizinio pajėgumo testų normatyvus  

(jėgos, ištvermės, greitumo, vikrumo, lankstumo, 

pusiausvyros)  

9 

Atitinka 10 balų pagal EUROFITO fizinio pajėgumo 

testų normatyvus  (jėgos, ištvermės, greitumo, vikrumo, 

lankstumo, pusiausvyros)   

Pagrindinis 

8 

Atitinka 9 balus pagal EUROFITO fizinio pajėgumo 

testų normatyvus  (jėgos, ištvermės, greitumo, vikrumo, 

lankstumo, pusiausvyros)   

7 

Atitinka 8 balus pagal EUROFITO fizinio pajėgumo 

testų normatyvus  (jėgos, ištvermės, greitumo, vikrumo, 

lankstumo, pusiausvyros)   

6 

Atitinka 7 balus pagal EUROFITO fizinio pajėgumo 

testų normatyvus  (jėgos, ištvermės, greitumo, vikrumo, 

lankstumo, pusiausvyros)   

Patenkinamas 

5 

Atitinka 6 balus pagal EUROFITO fizinio pajėgumo 

testų normatyvus  (jėgos, ištvermės, greitumo, vikrumo, 

lankstumo, pusiausvyros)   

4 

Atitinka 5 balus pagal EUROFITO fizinio pajėgumo 

testų normatyvus  (jėgos, ištvermės, greitumo, vikrumo, 

lankstumo, pusiausvyros)   

Nepatenkinamas 3,2,1 

Atitinka 4 balų ir žemiau pagal EUROFITO fizinio 

pajėgumo testų normatyvus  (jėgos, ištvermės, greitumo, 

vikrumo, lankstumo, pusiausvyros)  arba nedalyvauja 

 

II. Sporto šakos pagrindų vertinimas 

 

 

Įvertinimas 

 
Apibūdinimas 

Lygiai Pažymys 

Aukštesnysis 

10 

Įvaldęs puikiai (95-100%) įvairius sporto šakos technikos, 

taktikos veiksmus ir puikiai juos pritaiko pasirinktos 

sporto šakos varžybinėje aplinkoje. (95-100%)    

9 
Įvaldęs labai gerai (90-94%) įvairius sporto šakos 

technikos, taktikos veiksmus ir labai gerai geba juos 



pritaikyti pasirinktos sporto šakos varžybinėje aplinkoje. 

(90-94%).   

Pagrindinis 

8 

Geba  gerai (85-89%) atlikti įvairius sporto šakos 

technikos, taktikos veiksmus ir gerai geba juos pritaikyti 

pasirinktos sporto šakos varžybinėje aplinkoje.  (85-89%). 

7 

Geba pakankamai gerai (80-84%) atlikti įvairius sporto 

šakos technikos, taktikos veiksmus ir pakankamai gerai 

geba juos pritaikyti pasirinktos sporto šakos varžybinėje 

aplinkoje. (80-84%) 

6 

Geba iš dalies atlikti (75-79%) įvairius sporto šakos 

technikos, taktikos veiksmus ir iš dalies geba pritaikyti 

(75-79%) varžybinėje aplinkoje.  

Patenkinamas 

5 

Geba atlikti (70-74%) tik pirminius įvairius sporto šakos 

technikos, taktikos veiksmus ir mažai pritaiko pasirinktos 

sporto šakos varžybinėje veikloje. (70-74%)   

4 

Geba atlikti (65-69%) tik pirminius įvairius sporto šakos  

technikos, taktikos veiksmus, bet daro daug klaidų (50% ir 

>) ir labai mažai pritaiko pasirinktos sporto šakos 

varžybinėje veikloje.  

Nepatenkinamas 3, 2, 1 Negeba atlikti sporto šakos technikos, taktikos veiksmų 

(30% ir <) ir nepritaiko pasirinktos sporto šakos 

varžybinėje veikloje. 

 

III.Varžybinės raiškos vertinimas 

 

 

Įvertinimas 

 
Apibūdinimas 

Lygiai Pažymys 

Aukštesnysis 

10 

1.Patenka į Lietuvos įvairaus amžiaus rinktines ir dalyvauja 

tarptautinėse varžybose 

2.Užimta 1-3 vieta įvairiose varžybose, aplenkiant 75% ir > 

dalyvių. 

3.Aplenkia 75% ir > dalyvių. 

9 

1.Užimta 1-4 vieta įvairiose varžybose, aplenkiant 50-74 % 

dalyvių. 

2. Aplenkia 50-74% dalyvių. 

Pagrindinis 

8 

1.Užimta 1-6 vieta įvairiose varžybose,   aplenkiant 25-

49% dalyvių. 

2. Aplenkia 25-49% dalyvių. 

7 

1.Užimta 1-6 vieta įvairiose varžybose, aplenkiant iki 25% 

dalyvių. 

2. Aplenkia iki 25% dalyvių. 

6 
Užimta 1-8 vieta įvairiose varžybose neaplenkiant nei 

vieno dalyvio. 

Patenkinamas 
5 Užimta 9-10 vieta įvairiose varžybose. 

4 Užimta 13-14 vieta įvairiose varžybose. 

Nepatenkinamas 3, 2, 1 Nedalyvauja varžybose.  

 


