
      Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 

2 priedas 
 

METODINIŲ DALYKINIŲ GRUPIŲ SUSITARIMAI DĖL VERTINIMO KRITERIJŲ 

 

SOCIALINIŲ MOKSLŲ METODINĖ GRUPĖ 

 

KAUPIAMASIS VERTINIMAS: 

I. Pusmečio pabaigoje mokinys gali būti įvertintas 1-2 kaupiamojo vertinimo pažymiais, 

kurie fiksuojami  

                   TAMO dienyne. 
              II. Kaupiamasis vertinimas taikomas vertinant mokinių: 

1) sistemingą ir savalaikį namų darbų atlikimą; 

2) mokymosi per pamokas aktyvumą; 

3) siekimą savarankiškai dirbti; 

 4) dalyvavimą mokyklos, miesto, šalies dalykiniuose ir visuomeniniuose, kultūriniuose 
renginiuose. 

 5)   projektinė veikla ( dalyvavimas integruotose su anglų kalba pamokose ) 
III. Kaupiamojo vertinimo rodikliai pusmečio laikotarpiu 

 ______________________ Rodiklis _____________________________ Vertinimas ______  
1. Sistemingai ir laiku atliekami namų darbai:                                              1. 

a. visada; a) 10 balų; 
b. neatlikti 1-2 namų darbai; b) 9-8 balai; 
c. atlikta apie pusė namų darbų; c) 7-5 balai; 
d. atlikta trečdalis namų darbų.                 d) 4 balai. 

2. Mokymosi aktyvumas pamokų metu: 2. 
a. visada -  91-100 % a) 10 balų; 
b. dažnai - 71- 90% b) 9-8 balai; 
c. vidutiniškai - 41-70%                                          c) 7-5 balai; 
d. kartais - 31-40 % d) 4 balai. 

3. Siekimas per pamokas mokytis savarankiškai: 3. 
a. visada savarankiškas; a) 10 balų; 

             b. kartais reikia išorinės motyvacijos; b) 9-8 balai; 
c. dažnai reikia išorinės motyvacijos; c) 7-5 balai; 

                      d. visada reikia išorinės motyvacijos / užduotis atlieka               d) 4 balai; 

                          tik kieno nors vadovaujamas / 
4. Dalyvavimas mokyklos, miesto, šalies dalykiniuose ir visuomeniniuose,                  10 balų 
             kultūriniuose renginiuose                      
5.          Projektinė veikla ( dalyvavimas integruotose su anglų kalba pamokose )                        

a. puikiai a) 10 balų; 
             b. labai gerai    b) 9-8 balai; 

c. gerai    c) 7-5 balai; 
                      d. patenkinamai                                    d) 4 balai; 
 
     IV.  Kontroliniai darbai - kiekviena užduotis vertinama taškais, pagal  surinktų taškų kiekį, išreiškus 

juos procentais, vertinama   pažymiu: 

100-95 proc. - 10 balų, 

94-85 proc. - 9 balai; 

    84-76 proc. - 8 balai; 

75-65 proc. - 7 balai; 

64- 55 proc. - 6 balai; 

54-45 proc. - 5 balai; 

44-35 proc. - 4 balai; 

33-25 proc. - 3 balai; 

24-15 proc. - 2 balai; 



14-1 proc. -   1 balas; 

     V.  Mokslo metų pradžioje mokytojas su mokiniais aptaria metų programą ir vertinimą: paaiškina 

kaupiamojo  

            vertinimo tikslus, principus, kriterijus ir pan. Kaupiamojo vertinimo rodikliai išdalinami 

mokiniams.  

     VI. Mokinių pasiekimai fiksuojami kaupiamojo vertinimo lape, iš kurio pusmečio pabaigoje 

įvertinimai balais  

           įrašomi į klasės dienyną. 

Pastabos: 

1 kaupiamasis pažymys gali būti rašomas  už namų darbus. 

2 kaupiamasis pažymys - už 2-5 rodiklius. 

 

MENŲ, DORINIO UGDYMO, KŪNO KULTŪROS  METODINĖ GRUPĖ 

 

I.  Menų metodinės grupės – etikos, tikybos, technologijų, dailės, muzikos mokymosi pasiekimai 

vertinami mokinių savarankišku pasirinkimu diferencijuotai: pažymiu arba įrašu „įskaityta“ arba 

„neįskaityta“. Pageidaujamą vertinimo būdą mokslo metams ar pusmečiui mokiniai išreiškia dėstančiai 

mokytojai iki rugsėjo 15 d. ir iki sausio 31 d. Mokinių pasirinkimas įforminamas direktorės įsakymu. 

Metinis pažymys vedamas vadovaujantis II pusmečio vertinimo pasirinkimu.  

II.  Mokinys turi surinkti 3 tarpines įskaitas/pažymius kiekvieną pusmetį.  

III.  Vertinimo kriterijai kaupiamajam pažymiui ar įskaitai gauti:  

 Technologijų dalykas  

Eil. 

Nr. 

Vertinimo kriterijai Kaupiamieji 

balai 

Pažymys 

 

Įskaita 

 

1. Projektavimas ir nuoseklus geriausios 

idėjos atrinkimas.  

0-2 balai 10 balų – 10  

9 balai – 9  

8 balai – 8  

7 balai – 7  

6 balai – 6  

5 balai – 5  

4 balai – 4  

3-1 balai – 3 

Surinkus 6 

balus rašoma – 

„įskaityta“ 2.  Tinkamų idėjai įgyvendinti medžiagų 

parinkimas ir naudojimas.  

0- 2 balai 

3. Darbo proceso nuoseklumas. 0- 2 balai 

4. Mokinio prigimtinės galios ir pažanga 

laike. 

0- 2 balai 

5. Produkto užbaigtumas, 

apipavidalinimas, originalumas. 

0- 2 balai 

6.  Dalyvavimas popamokinėje, 

konkursinėje veikloje gimnazijoje, 

mieste, respublikoje. 

0-2 balai 

 

 Dailės dalykas  

Eil. 

Nr. 

Vertinimo kriterijai Kaupiamieji 

balai 

Pažymys 

 

Įskaita 

 

1. Temos suvokimas. 0- 2 balais 10 balų – 10  

9 balai – 9  

8 balai – 8  

7 balai – 7  

6 balai – 6  

5 balai – 5  

4 balai – 4  

3-1 balai – 3 

Surinkus 6 

balus rašoma – 

„įskaityta“ 
2.  Technikos įsisavinimas, jos 

panaudojimas. 

0- 2 balais 

3. Darbo proceso nuoseklumas. 0- 2 balais 

4. Darbo užbaigtumas, originalumas ir 

savitumas.  

0- 2 balais 

5. Mokinio prigimtinės galios ir pažanga 

laike.  

0- 2 balais 

6.  Dalyvavimas popamokinėje, 

konkursinėje veikloje gimnazijoje, 

mieste, respublikoje. 

0- 2 balai 

 

 Muzikos dalykas  



Eil. 

Nr. 

Vertinimo kriterijai Kaupiamieji 

balai 

Pažymys 

 

Įskaita 

 

1. Aktyvumas pamokoje.  0- 2 balai 10 balų – 10  

9 balai – 9  

8 balai – 8  

7 balai – 7  

6 balai – 6  

5 balai – 5  

4 balai – 4  

3-1 balai – 3 

Surinkus 6 

balus rašoma – 

„įskaityta“ 
2.  Muzikos klausymas, analizė ir muzikinė 

raiška. 

0- 2 balai 

3. Atsakinėjimas į klausimus. 0- 2 balai 

4. Individualus ir grupinis darbas. 0- 2 balai 

5. Pastangos ir individuali pažanga. 0- 2 balai 

6.  Dalyvavimas po pamokinėje, 

konkursinėje veikloje gimnazijoje, 

mieste, respublikoje. 

0- 2 balai 

 

 Dorinis ugdymas (etika, tikyba)  

Eil. 

Nr. 

Vertinimo kriterijai Kaupiamieji 

balai 

Pažymys 

 

Įskaita 

 

1. Aktyvumas pamokoje.  0-2 balai 10 balų – 10  

9 balai – 9  

8 balai – 8  

7 balai – 7  

6 balai – 6  

5 balai – 5  

4 balai – 4  

3-1 balai – 3  

Surinkus 6 

balus rašoma – 

„įskaityta“  
2.  Atsakinėjimas į klausimus ir nuomonės 

išsakymas. 

0-2 balai 

3. Individualus ir grupinis darbas. 0- 2 balai 

4.  Dalyvavimas diskusijoje. 0-2 balai 

5.  Testai, anketos, projektiniai darbai. 0-2 balai  

6.  Dalyvavimas po pamokinėje, 

konkursinėje veikloje gimnazijoje, 

mieste, respublikoje. 

0-2 balai 

 

IV. Nesurinkus 6 kaupiamųjų balų įskaitai gauti mokytojai gali duoti papildomas užduotis 

trūkstamiems balams surinkti. Nesurinkus 6 kaupiamųjų balų mokiniui rašoma „neįskaityta“.  

 

KŪNO KULTŪROS VERTINIMAS 

 

Mokiniai kūno kultūros pamokose vertinami ĮSKAITA arba PAŽYMIU. Mokiniui rašomi 4-6 

įvertinimai. Kūno kultūros mokymosi pasiekimai vertinami mokinių savarankišku pasirinkimu 

diferencijuotai: pažymiu arba įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Pageidaujamą vertinimo būdą 

mokslo metams ar pusmečiui mokiniai išreiškia dėstančiai mokytojai iki rugsėjo 15 d. ir iki sausio 31 d. 

Mokinių pasirinkimas įforminamas direktorės įsakymu. Metinis pažymys vedamas vadovaujantis II 

pusmečio vertinimo pasirinkimu. 

   Kūno kultūros pamokose mokinių fizinis pasirengimas vertinamas specialiais fizinio pasirengimo 

testais, kurie apibrėžti kiekvienoje temoje. Šiais testais mokiniai įsivertina savo fizinio pajėgumo lygį ir 

pažangą. Kiekviena tema įvertinama įskaita. 

Įskaita arba pažymiu vertinami mokinių gebėjimai, žinios ir atskirų sporto šakų technika pasibaigus 

kiekvienos programos temai (etapui). 

 Bendrojo fizinio pasirengimo testai (vikrumas-greitumas, sprogstamoji jėga, jėgos ištvermė, ištvermė, 

lankstumas, pusiausvyra. (rodo mokinio pasiekimus ir pažangą). 

         Temos 

I pusmetis 

    2. Įskaita -   Lengvoji atletika   

    3. Įskaita -  Krepšinis  

    4.  Įskaita - Bendroji gimnastika  

II pusmetis 

    2. Įskaita - Krosas, spartusis žygis  

    3. Įskaita - Judrieji, sportiniai žaidimai   

    4. Įskaita - Lengvoji atletika  

 

KITOS ĮSKAITOS: 



Kaupiamasis vertinimas, kurį sudaro 

    2  taškai  - pasiruošimas pamokai, 

    3  taškai  - mokinių kūrybingumas, iniciatyvumas, savarankiškumas, 

    5  taškai - mokinių pastangos ir aktyvumas pamokoje 

         Mokytojas šiuos kriterijus žymi savo asmeniniuose užrašuose. Surinkus ne < 6 kaupiamojo 

vertinimo, elektroniniame dienyne pusmečio pabaigoje rašoma  įskaita. 

 

Diagnostinis-norminis vertinimas – nustatyti esamą padėtį, palyginti rezultatus. Remiantis 

rekomendacijomis, mokinių bendrojo fizinio pasirengimo pažanga vertinama lyginant rudens ir 

pavasario testų rezultatus. Pusmečio pabaigoje elektroniniame dienyne fiksuojama 5 įskaita. 

    Mokiniai, kurie aktyviai  dalyvauja įvairių sporto šakų mokyklų žaidynėse, gimnazijos varžybose, 

konkursuose, projektinėje veikloje, padeda organizuoti sporto renginius vertinami 6 įskaita. Vertinimas 

įrašomas elektroniniame dienyne. 

    Mokiniams rašoma ,,neįskaityta” jei neatliko visų bendrojo fizinio pasirengimo testų, neatlieka atskirų 

sporto šakų technikos elementų, aktyviai nedalyvauja pamokoje, nerodo iniciatyvos, pasyviai vykdo 

mokytojo duotas užduotis. 

   Mokiniams rašoma ,,atleistas” jei dėl ligos, sveikatos problemų gydytojų konsultacinės komisijos 

(GKK) nutarimu  atleidžiamas nuo aktyvaus dalyvavimo kūno kultūros pamokose, kurio laikotarpis 

viršija 50% visų pusmečio pamokų. 

Parengiamosios grupės mokinių pasiekimai vertinami įskaita, išskyrus tuos atvejus, kai užduoties 

atlikimo forma yra uždrausta gydytojo ir kenkia vaiko sveikatai (pvz.: mokinys atleistas nuo šuoliukų, 

svorių kilnojimo, ir t.t.). 

Laikinai dėl ligos atleisti mokiniai – stebi pamokas, o pasibaigus gydytojo nurodytam atleidimui – 

atsiskaito kaip ir visi pagrindinės grupės mokiniai ir gauna už tai įvertinimą. 

   Mokiniai, atleisti nuo  kūno kultūros pamokų (lankantys sporto mokyklas) ir pageidaujantys laikyti  

diferencijuotą įskaitą, pateikia direktorei prašymą gegužės mėn.  pirmą savaitę. 

 

 

LIETUVIŲ KALBOS METODINĖ GRUPĖ 

 

 Kaupiamasis balas rašomas už aktyvumą per pamoką, namų darbus, perskaitytus kūrinius iki 

tam tikros datos, kūrybines užduotis, trumpas apklausas raštu bei žodžiu, projektinius darbus (į 

dienyną įvertinimą rašome pusmečio pabaigoje, t.y. kaupiamasis – vienas per pusmetį). Iš visų 

pažymių  per pusmetį vedamas vidurkis. 

 Namų darbai (jei užduodami) būtinai kitą pamoką tikrinami klasėje. Mokinys už gerai atliktas 

užduotis gali gauti papildomą balą į kaupiamuosius ( balas rašomas ne už  vieną teisingą 

atsakymą ar užduotį, o už 5 – 6 teisingus, originalius, įdomius  atsakymus. Atsižvelgiama ir į 

užduoties ar klausimo sudėtingumą, kūrybinių minčių raišką). Jei mokinys nuolat neatlieka namų 

darbų, jam rašomas nepatenkinamas pažymys į kaupiamuosius. Papildomus balus  galima gauti 

už aktyvumą per pamokas ir jie gali būti pridėti prie eilinių kontrolinių ( bet ne diagnostinių, 

patikrinamųjų), ypač silpniau besimokantiems mokiniams. 

 Kontroliniai darbai rašomi baigus tam tikrą temą, skyrių. Tai gali būti rašinys, teksto suvokimo 

užduotis, diktantas, testas. Vertinama remiantis PUPP ir brandos egzaminų vertinimo kriterijais. 

Renkami taškai, kurie verčiami į procentus, o vėliau į pažymius. 

Vertinimo lentelė 

Pasiekimų lygis Procentinė išraiška Pažymys 

aukštesnysis 100 - 95 10 

 94 - 85 9 

pagrindinis 84 - 75 8 

 74 - 65 7 

 64 - 55 6 

patenkinamas 54 - 45 5 

 44 - 35 4 



   

 34 - 25 3 

 24 - 15 2 

 14 .... 1 

 

Vertinant atsižvelgiama ir į klasės lygį (vertinimas diferencijuojamas). Jei klasė parašė kontrolinį 

prastai (arba silpniau besimokanti klasė), tada pažymiai rašomi pagal tokią lentelę: 

Pasiekimų lygis Procentinė išraiška Pažymys 

aukštesnysis 100 - 91 10 

 90 - 81 9 

pagrindinis 80 - 71 8 

 70 - 61 7 

 60 - 51 6 

patenkinamas 50 - 41 5 

 40 - 31 4 

   

 30 - 21 3 

 20 - 11 2 

 10 .... 1 

 

 

 Įskaitos (11 – 12 kl.) rašomos (per modulius) už aktyvumą per pamokas, kūrybinių minčių 

raišką, įdomų samprotavimą. Įskaitos rašomos, jei mokinys rodo bent menkiausią pažangą, 

atlieka užduotis. Mokiniui, kuris visiškai nedirba, neatlieka užduočių, daro daug klaidų, rašoma 

„neįskaityta“, jam siūloma lankyti konsultacijas ir panaikinti spragas. Per pusmetį rašomos 3 

įskaitos. 

 

TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ METODINĖ GRUPĖ 

 

Kaupiamasis įvertinimas: 

Pusmečio eigoje mokinys vertinimas 2-4 kaupiamojo vertinimo pažymiais, kurie fiksuojami  e. 

dienyne. 

Kaupiamojo vertinimo pažymiai rašomi už: 

1.Namų darbus.  

Rašomi 1-2 kaupiamojo vertinimo pažymiai  į e. dienyną. 

a) namų darbų užduočių teisingumas tikrinamas kitą pamoką. 

b) iš 2-3 savaičių namų darbų užduočių rašomas patikrinamasis darbas, kuris vertinamas 2-3 

kaupiamojo pažymio balais. 

c) namų darbai privalomi. 

d) namų darbų užduotys, atliekamos namų darbų sąsiuviniuose, ar kita mokytojo nurodyta forma. 

2.Savarankiškus darbus.       

Rašomi 1-2 kaupiamojo vertinimo pažymiai  į e. dienyną. 

a) savarankiškas darbas rašomas temos daliai ar kelioms įtvirtinti.  

b) savarankiškas darbas vertinamas 1-3 kaupiamojo pažymio balais. 

c) jei savarankiškas darbas trunka visą pamoką, tai šio darbo data paskelbiama kiekvieno mėnesio 

pradžioje. Jei savarankiškas darbas trunka iki 25min., tai mokiniams pranešama prieš pamoką.  

Kontrolinis darbas 

1. Užduotys pateikiamos taip, kad jose būtų numatytas kiekvienos užduoties įvertinimas taškais. 

2. Kontroliniai darbai turi būti rašomi į kontrolinių darbų sąsiuvinius. 

3. Įvertinimas skaičiuojamas pagal visų surinktų taškų skaičių (visų taškų suma vertinama 100 



procentų ir tai atitinka kontroliniam darbui skirtų balų skaičiui). Gautas balas suskaičiuojamas 

pagal surinktų taškų skaičių išreikštas procentais.  

 

Darbo taškų skaičius Pažymys Procentai 

Visų taškų skaičius 10 100% 

Surinktų taškų skaičius X X% 

  

Procentai(%)=X×100:10       Pažymys =surinktų tš. sk.: visų tš. sk.×10 

 

Informacinės technologijjos  

1.Kontrolinis darbas. Kiekvieno kontrolinio darbo data paskelbiama mėnesio pradžioje. Rašomi į 

lapelius arba kompiuteriuose. Jei mokinys nedalyvavo pamokoje atliekant praktinį rašant kontrolinį 

darbą: 

a) bet dalyvavo pamokose nagrinėjant temą, tai kontrolinį darbą privalo parašyti kitą pamoką. 

b) mokinys atsiskaito per mėnesį. 

 

Pasiekimų lygis Trumpas apibūdinimas Įvertinimas 

Vertinimas, teisingų 

atsakymų balų 

skaičius % 

aukštesnysis  puikiai  10 (dešimt)  91 

 labai gerai  9 (devyni)  81 

pagrindinis  gerai  8 (aštuoni)  71 

 pakankamai gerai  7 (septyni)  61 

 vidutiniškai  6 (šeši)  51 

patenkinamas  patenkinamai  5 (penki)  41 

 pakankamai patenkinamai  4 (keturi)  31 

 nepatenkinamai  3 (trys)  21 

 blogai  2 (du)  11 

 labai blogai  1 (vienas)  ≤10 

 

2.Praktiniai ir savarankiški darbai. 

 Savarankiški darbai rašomi iš skyriaus dalies ar kelių temų. Jei savarankiškas darbas trunka 10-25min, 

tai mokiniams pranešama prieš pamoką. Praktiniai darbai gali užsitęsti ir kelias pamokas, vis 

papildant darbą. 

 Savarankiškai atliekamas pagal mokytojo duotą užduotį, vertinamas kartu su trumpa apklausa 

raštu iš darbo temos kitą pamoką. 

 Pranešama prieš savaitę ar prieš dieną. 

Balai konvertuojami į pažymius kaip ir kontroliniame darbe. 

3. Kaupiamasis vertinimas 

Iš namų darbų, tikrinamų kiekvieną savaitę. Pilnai ir teisingai atlikta užduotis vertinama pliusu (atitinka 

2 balus). Klaidingai atlikta užduotis vertinama ženklu  (atitinka 1 balą), visai neatlikta užduotis arba 

nusirašyta užduotis vertinama minusu (atitinka 0 balų)). Kaupiamieji gali būti už gerai ir laiku atliktą 

darbą klasėje. Semestro pabaigoje namų darbų balus susumavus įrašomas pažymys.  

Visose pamokose nuolat taikomas formuojamasis vertinimas. Mokiniai mokomi ir skatinami įsivertinti 

mokymosi procesą, pasiektus rezultatus. 

Diagnostinis vertinimas – praktiniai darbai ir teoriniai testai (10-balėje sistemoje). 

 

UŽSIENIO KALBŲ METODINĖ GRUPĖ 



 

 Vertinami šie mokinių gebėjimai: klausymas, skaitymas, rašymas, kalbėjimas. 

Kaupiamieji balai 

 Mokytojai naudoja + ir – vertinimo sistemą (surinkus 5 pliusus rašomas +1 balas prie kaupiamojo 

balo, surinkus 5 minusus, rašomas -1 balas nuo kaupiamojo).  Kaupiamuosius balus galima gauti 

už namų darbus, aktyvumą pamokų metu, dalyvavimą projektinėje, konkursinėje veikloje. 

 Minusus ir pliusus galima gauti už ne/aktyvumą pamokų metu, ne/padarytus namų darbus, 

ne/atliktas numatytas užduotis. 

 Namų darbai skiriami tikslingai ir ne daugiau nei 2 kartus per savaitę. 

Kontrolinių darbų vertinimas 

 Mokytojai, rašydami įvertinimą už darbą, kurio užduotys vertinamos taškais, vadovaujasi BP 

vertinimo pasiekimo lygių lentele (išskyrus atvejus, kai vertinimo normos pateiktos BP, PUPP ir 

BEP): 

 

LYGIS TEISINGŲ ATSAKYMŲ APIMTIS 

PROCENTAIS 

ĮVERTINIMAS 

I–II kl. ir III-IV kl. bendruoju kursu 

besimokantiems mokiniams 

 

AUKŠTESNYSIS 100–91 10 

90–81 9 

PAGRINDINIS 80–71 8 

70–61 7 

60–51 6 

PATENKINAMAS 50–36 5 

35–21 4 

NEPASIEKTAS 

PATENKINAMAS 

20–11 3 

10–0 2 
 

Neatsiskaitė už darbą pagal galiojančią 

tvarką 

1 

  

               Modulio vertinimas 

 Moksleivis, siekdamas gauti modulio teigiamą įvertinimą semestre, privalo surinkti 3 įskaitas. 

Viena įskaita susideda iš tarpinių vertinimų, kurie apima klausymo, skaitymo, rašymo ir 

kalbėjimo užduotis.  

GAMTOS MOKSLŲ METODINĖ GRUPĖ 

BIOLOGIJA 

 

 

1. Naudojamos vertinimo formos ir jų apibūdinimas 

 

Vertinimo formos Trukmė Vertinimo galimybės 

 Kontrolinis 

darbas 

 30 - 45 min. Vertinama pažymiu 



 Savarankiškas 

darbas   

Įvairi: dalis pamokos 

ar 1-2 pamokos 

Vertinama pažymiu 

 Praktinis, 

laboratorinis 

darbas 

1 pamoka Vertinama, skiriami taškai rašomi į 

kaupiamąjį vertinimą. 

 Namų darbas Ne daugiau 30  

pamokos medžiagos 

Vertinama, skiriami taškai rašomi į 

kaupiamąją vertinimo sistemą. 

 Projektas 1-2 pam. 

Kelis mėn., metus 

 

Vertinama. Už trumpalaikių projektinių 

darbų atlikimą skiriami taškai rašomi į 

kaupiamąją vertinimo sistemą, o ilgalaikių – 

vertinama pažymiu. 

 

Taškų perskaičiavimo į pažymį lentelė (% nuo galimų surinkti taškų): 
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24-
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 Kaupiamojo vertinimo kriterijus nustato mokytojas, paaiškina mokiniams, kiek jie gauna 

taškų už tam tikrų užduočių atlikimą. Pažymys vedamas surinkus aštuonis ženklus.  

 Surinkus vieną kaupiamąjį pažymį, renkamas antras. 

 Kaupiamojo vertinimo konvertavimas į 10 balų sistemą apibrėžiama mokslo metų 

pradžioje ir supažindinami mokiniai.  

 Mokinys gali gauti 1-2 kaupiamuosius pažymius arba gali panaudoti sukauptus taškus 

kontrolinio darbo balui. 

 

Kaupiamojo vertinimo taškus  mokiniai gauna: 

 už namų darbų atlikimą (jei užduodami); 

 už darbą grupėse, jei įtraukiami visi grupės nariai arba grupė geriausiai atlieka užduotis; 

 už papildomus darbus (dalyvavimas konkursuose, olimpiadose, konferencijose ir pan.); 

 už vaizdinės medžiagos (videofilmų, plakatų, modelių ir pan.) kūrimą;  

 už aktyvų, kryptingą dalyvavimą pamokoje; 

 už tvarkingus pamokos užrašus; 

 už pratybose atliktus darbus; 

 už puikiai atliktas užduotis integruotų pamokų metu. 

 

 

CHEMIJA 

 

 

Taikoma bendra mokyklos dešimtbalė vertinimo sistema. Kiekvieno etapo pabaigoje taikomas 

apibendrinamasis vertinimas panaudojant užduotis skirtas diagnostiniam vertinimui (3-4 darbai per 

semestrą). Taikoma ir kaupiamoji vertinimo sistema (1-2 pažymiai per semestrą). Pamokų metu 

mokiniai vertinami ir patys įsivertina savo pasiekimus ir daromą pažangą. 

 

 

1. Savarankiškas darbas 

 Patikrinimas gali vykti pasirinktinai (tikrinami ne visų mokinių darbai). 



 Darbas vertinamas „+“ ir „-“. Mokinys surinkęs 5 ženklus, įvertinamas pažymiu, kuris 

įrašomas į dienyną 9-12 klasėje. Apie savarankiško darbo rašymą iš anksto informuoti 

nebūtina ( nebent būtų reikalingos tam tikros priemonės: žinynai, žodynai ir kt.) 

 

2. Apklausa žodžiu 

 Apklausa vertinama „+“ ir „-“ . Kaupiamasis pažymys rašomas surinkus 5 ženklus. 

 

3. Namų darbų užduotys 

 Darbas vertinamas „+“ ir „-“. Neatlikti namų darbai vertinami dviem „-“. 

 

4. Referatai ir projektiniai darbai 

 Mokiniai, norintys pagerinti pusmečio pažymį, 1 kartą per metus gali rašyti pasirinkta ar 

nurodyta tema referatą (suderinus su mokytoju). 

 Trumpalaikiai projektiniai darbai parengiami iš vienos temos, bet gali būti integruoti. 

 Trumpalaikį projektinį darbą gali atlikti 1 mokinys arba grupelės po 2-3 mokinius ( iš anksto 

suderinus su mokytoju). 

 Galutinis vertinimas susideda iš šių vertinimų: už atsakymą į temą ir pateiktą medžiagą, už 

darbo pristatymą, už darbo estetiškumą, už atsakymus į 2-3 papildomus klausimus iš temos, 

pateiktus mokytojo arba mokinių. Kiekviena dalis vertinama dešimtbalės sistemos pažymiu 

ir vedamas aritmetinis vidurkis. Galutinis pažymys įrašomas į dienyną projekto pristatymo 

dieną. 

FIZIKA 

 

1.Kontrolinis darbas 

Pasiekimų lygis  Trumpas apibūdinimas  Įvertinimas  Vertinimas, teisingų 

atsakymų balų 

skaičius % 

aukštesnysis  puikiai  10 (dešimt)  91 

 labai gerai  9 (devyni)  81 

pagrindinis  gerai  8 (aštuoni)  71 

 pakankamai gerai  7 (septyni)  61 

 vidutiniškai  6 (šeši)  51 

patenkinamas  patenkinamai  5 (penki)  41 

 pakankamai patenkinamai  4 (keturi)  31 

 nepatenkinamai  3 (trys)  21 

 blogai  2 (du)  11 

 labai blogai  1 (vienas)  ≤10 

 

2.Apklausa raštu. 

Vertinama kaip kontrolinis darbas.  

3.Laboratorinis darbas 

 Savarankiškas eksperimentas, atliekamas pagal mokytojo duotą planą, vertinamas kartu su 

trumpa apklausa raštu iš darbo temos kitą pamoką. 

 Pranešama prieš savaitę ar prieš dieną. 

Balai konvertuojami į pažymius kaip ir kontroliniame darbe. 

4. Kaupiamasis vertinimas 

4.1 Namų darbų užduotys 



 atliktus namų darbus raštu vertina mokytojas po 2 balus už teisingai atliktus namų darbus, 0 balų 

už neatliktus, jeigu yra klaidų 1 balas. 

4.3. Projektiniai darbai – pristatymai 

 Atlieka 1 ar keli mokiniai, iš anksto suderinus su mokytoju temą, jos  paruošimą 

 Vertinama 10 balų. 

 Galutinis įvertinimas rašomas tą pačią pamoką pristačius darbą.  

Įvertinimas: 

Išsamus temos atskleidimas 2 balai.  

Estetiškumas 2 balai 

Pristatymas (pasakojimas 2 balai, skaitymas nuo skaidrių 0 balų) 

Autentiškumas (nepažeistos autorių teisės, nepastebėtas plagijavimas 2 balai) 

Parengti klausimai 2 balai 

Papildomi 2 balai už originalumą: parengta kompiuterinė programėlė, filmukas, atliktas 

eksperimentas. 

 

APROBUOTA 

Metodinės tarybos pirmininkė Jovita Damijonaitienė 


