
PATVIRTINTA 
VšĮ „Šv. Juozapo mokykla“  
direktoriaus 2020 m. rugsėjo 28 d. 
įsakymu Nr. V-2020-106 

 

 
 

5-8 IR I-II GIMNAZINIŲ KLASIŲ  
MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ  

VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Šv. Juozapo mokyklos (toliau – Mokykla) 5-8 ir I-II gimnazinių klasių mokinių pažangos 
ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokinių mokymosi 
pasiekimų ir pažangos stebėseną, vertinimą (įsivertinimą), kontrolinių ir kitų atsiskaitomųjų darbų 
krūvį ir vykdymo tvarką, tėvų informavimą apie mokymosi sėkmę ir pažangą, duomenų kaupimą, 
saugojimą ir panaudojimą. 

2. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus ugdymo procese vadovaujamasi Pradinio ir 
pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis1, Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis2, 
ir Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu3. 

3. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus, visi mokytojai savo dalykuose atsižvelgia į 
bendrus kalbos reikalavimus rašto darbams bei skaitymo, rašymo, kalbėjimo, skaičiavimo ir 
skaitmeninių gebėjimų ugdymo reikalavimus. 

4. Nuotolinio mokymo(si) metu šis Aprašas galioja ta pačia apimtimi kaip ir mokantis 
įprastai. 

5. Vartojamos sąvokos: 
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas – kriterijais (numatytais metodinių grupių ir 

pateikiamais Aprašo prieduose) grįstas ugdymosi ir mokymosi stebėjimas ir grįžtamasis ryšys, 
informacijos apie mokymosi procesus ir rezultatus rinkimas ir kaupimas, interpretavimas ir 
naudojimas mokymo ir mokymosi kokybei užtikrinti. 

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

Įsivertinimas – paties mokinio ugdymo 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 (idiografinis) vertinimas – vertinimo principas, pagal kurį 
lyginant dabartinius mokinio pasiekimus su ankstesniaisiais stebima ir vertinama daroma pažanga. 

 
1 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. ISAK-2433 „Dėl pradinio ir 
pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“. 
2 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. V-269 „Dėl Vidurinio ugdymo 
bendrųjų programų patvirtinimo“. 
3 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, 
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“. 



Vertinimo patikimumas – vertinimo tikrumas (neprieštaringumas), vertinimo rezultatų 
pastovumas: kai tas pats mokinys tomis pačiomis sąlygomis gauna tokį pat įvertinimą; kai galima 
patikimai palyginti mokinių pasiekimus tarpusavyje (norminis vertinimas) arba mokinių pasiekimus 
su nustatytais kriterijais (kriterinis vertinimas). 

Pagal vertinimo tikslus taikomi šie pagrindiniai vertinimo tipai (pagal vertinimo paskirtį): 
Diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti mokinio 

pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti tolesnio 
mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus. 

Formuojamasis ugdomasis vertinimas – nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu, 
kuris padeda numatyti mokymosi perspektyvą, pastiprinti daromą pažangą, skatina mokinius 
mokytis analizuoti esamus pasiekimus ar mokymosi spragas, sudaro galimybes mokiniams ir 
mokytojams geranoriškai bendradarbiauti, leidžiantis mokytojui pritaikyti mokymą, siekiant kuo 
geresnių rezultatų. 

Apibendrinamasis vertinimas – vertinimas, naudojamas baigus programą, kursą, modulį. 
Jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos pabaigoje. 

Norminis vertinimas – vertinimas, kuris sudaro galimybes palyginti mokinių pasiekimus. 
Šis vertinimo tipas taikomas pagal poreikį. 

Kriterinis vertinimas – vertinimas, kurio pagrindas – tam tikri kriterijai (pvz., standartai), 
su kuriais lyginami mokinio pasiekimai. 

Vertinimo būdai (pagal vertinimo pobūdį): 
Formalusis vertinimas – vertinimas, kai skiriamos tam tikro formato užduotys, numatomas 

joms atlikti reikalingas laikas, užduotys įvertinamos formaliais kriterijais, įvertinimas fiksuojamas. 
Neformalusis vertinimas – taikant šį vertinimo būdą gaunama nuolatinė bendriausia 

informacija apie ugdymo(si) sėkmę. Šis vertinimas vyksta nuolat: stebint, kalbantis, diskutuojant, 
jaučiant mokinių reakciją, grįžtamąjį ryšį. Įvertinimas neužrašomas arba fiksuojamas mokytojo 
pasirinkta forma (ženklais, simboliais, individualiomis pastabomis ir pan.). Neformaliai vertinama 
moksleivio asmenybės raida, jo vertybinės nuostatos, bendrųjų gebėjimų plėtotė. Mokytojas 
taikydamas neformalųjį vertinimą gali atlikti mokinio stiprybių ir galimybių bei sunkumų ir grėsmių 
analizę pagal Aprašo 1 priede pateiktą lentelę. Vertinamos mokinio žinios, gebėjimai, įgūdžiai, 
motyvacija, iniciatyvumas, bendravimas ir pan. Šis vertinimas pateikiamas trišalių pokalbių metu 
pusmečio pabaigoje. 

Kaupiamasis vertinimas (sudėtinis pažymys) – tai informacijos apie mokinio mokymosi 
pažangą ir pasiekimus kaupimas, sudėtinis įvairių mokinio veiklų, pasiekimų, pastangų suminis balas, 
kurio kriterijus pritaiko Mokyklos mokytojai. 

 
II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 
6. Vertinimo tikslai: 
6.1. 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;  

6.2. palaikyti mokymąsi ir teikti savalaikį atsaką (grįžtamąjį ryšį) mokiniams, mokytojams 
ir mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams), apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą 
gerinant mokymo(si) proceso kokybę;  

6.3. apibendrinti, susumuoti atskiro mokymosi laikotarpio (baigiant pusmetį ar mokslo 
metus) ar mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą rezultatus, 
mokymosi pasiekimus ir pažangą, nustatyti mokytojo ir Mokyklos darbo sėkmę, užtikrinant aukštą 
ugdymo kokybę ir tuo remiantis priimti pagrįstus sprendimus dėl tolimesnio mokymosi; 

6.4. vertinti ugdymo kokybę, identifikuoti problemas ir inicijuoti reikalingus sprendimus. 
7. Vertinimo uždaviniai: 
7.1. padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti savo 

pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus; 



7.2. padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir 
spragas, diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus, pritaikyti 
mokymą sunkumų patiriantiems ir gabiems vaikams; 

7.3. suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi, stiprinti 
ryšius tarp vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir Mokyklos; 

7.4. suteikti mokymosi pagalbą atsižvelgiant į poreikius; 
7.5. nustatyti Mokyklai savo darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, suteikti 

mokinių poreikius atliepiančią pagalbą. 
 

III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 
 

8. Vertinimo nuostatos: 
8.1. vertinimas grindžiamas amžiaus tarpsnių psichologiniais ypatumais, individualiais 

mokinio poreikiais; 
8.2. vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios, jų 

taikymas, supratimas, bendrieji ir dalyko gebėjimai, pastangos, asmeninė pažanga; 
8.3. mokinys laiku gauna grįžtamąją informaciją apie savo mokymosi pasiekimus ir 

pažangą, mokosi vertinti ir įsivertinti, išsikelti mokymosi tikslus; 
8.4. vertinama individuali mokinio pažanga. 
9. Vertinimo principai: 
9.1. pozityvumas ir konstruktyvumas (vertinama tai, ką mokinys jau išmoko, nurodomos 

spragos ir padedama jas ištaisyti). 
9.2. atvirumas ir skaidrumas (mokiniams aiškūs vertinimo kriterijai, su jais tariamasi dėl 

vertinimo formų ir laiko); 
9.3. objektyvumas ir veiksmingumas (siekiama kuo didesnio vertinimo patikimumo, 

remiamasi išsilavinimo standartais ir bendrosiomis programomis; vertinimas pritaikomas pagal 
mokinių poreikius ir galias, pasiekimus ir pažangą); 

9.4. informatyvumas (vertinimo informacija aiški, pateikiama neatidėliojant, suprantama 
mokiniui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams)). 
  

IV. VERTINIMO PLANAVIMAS 
 
10. Mokiniams, kurie mokosi pagal individualizuotas programas, dalyko mokytojas 

numato individualų vertinimą. 
11. Dalykų mokytojai planuodami integruotas pamokas, integruotus projektus, suderina 

tarpusavyje vertinimo kriterijus. 
12. Metodinėse grupėse aptariamas, suderinamas ir patvirtinamas mokomųjų dalykų 

vertinimas. 
 

V. VERTINIMAS UGDYMO PROCESE 
 

13. Mokykloje naudojamas formalusis vertinimas, pagrįstas bendrosiomis programomis, 
išsilavinimo standartais, ir neformalusis vertinimas, pagrįstas įvairiais vertinimo informacijos 
fiksavimo, kaupimo, jos analizės ir informavimo būdais. 

14. Vertinimą ugdymo procese sudaro vienas kitą sąlygojantys diagnostinis ir 
formuojamasis vertinimo tipai. 

15. Ugdymo(si) procese svarbus 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. 



16. Diagnostinį vertinimą mokytojas taiko siekdamas išsiaiškinti mokinio pasiekimus ir 
padarytą pažangą baigus dalyko programos temą, skyrių, programos dalį, numatydamas tolesnio 
mokymosi galimybes. Diagnostinis vertinimas remiasi kontrolinių darbų, apklausos žodžiu ir kitų 
atsiskaitomųjų darbų, namų darbų, sukauptos informacijos apie mokinio mokymosi pasiekimus ir 
pažangą rezultatais. 

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

18. Vertinant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimus ir pažangą, 
remiamasi bendrosiose ugdymosi programose apibrėžtais mokymosi pasiekimais arba konkrečiam 
mokiniui pritaikytoje ugdymo programoje numatytais pasiekimais. 

19. Mokinių, kurie mokosi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, pažanga ir 
pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose ugdymo programose (toliau – BUP) aprašytus pasiekimus, 
nustatomi pasiekimų lygiai: nepatenkinamas, patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis.  

20. Mokinių žinios ir supratimas, žinių taikymo gebėjimai vertinami pažymiais: 
20.1. Aukštesnysis: 
20.1.1. 10 – puikus, visiškai savarankiškas, originalus atsakymas ar užduoties atlikimas; 
20.1.2. 9 – labai geras ir savarankiškas atsakymas, užduoties atlikimas; 
20.2. Pagrindinis: 
20.2.1. 8 – geras, turintis neesminių trūkumų atsakymas, užduoties atlikimas; 
20.2.2. 7 – geras, ne visai nuoseklus atsakymas, užduoties atlikimas; 
20.2.3. 6 – pakankamai geras, ne visiškai išsamus atsakymas, užduoties atlikimas; 
20.3. Patenkinamas: 
20.3.1. 5 – patenkinamas atsakymas, užduoties atlikimas; 
20.3.2. 4 – patenkinamas, ne visai tvirtas atsakymas, užduoties atlikimas; 
20.4. Nepatenkinamas: 
20.4.1. 3 – nepatenkinamas, daug trūkumų turintis atsakymas, užduoties atlikimas; 
20.4.2. 2 – labai daug trūkumų turintis atsakymas, užduoties atlikimas; 
20.4.3. 1 – visiškai neteisingas atsakymas ar užduoties atlikimas; 
20.4.4. 0 – neatlikta užduotis, darbas, neatsakyta. Atlikus ir atsiskaičius užduotį, darbą šis 

pažymys ištaisomas į aukštesnį įvertinimą. 
21. Pažymiu įvertinami: 
21.1. Mokomieji dalykai: dorinis ugdymas (tikyba), lietuvių kalba ir literatūra, užsienio 

kalbos, istorija, geografija, pilietiškumo pagrindai, matematika, gamta, biologija, chemija, fizika, 
integruotas gamtos mokslų kursas, menai (muzika, dailė), technologijos, informacinės technologijos 
ir bendroji kūno kultūra. 

21.2. Pasirenkamieji dalykai. 
21.3. Metiniai projektiniai darbai 7-8 ir I-II gimnazinėse Mokyklos klasėse.  
22. Įvertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“: 
22.1. Mokomieji ir pasirenkamieji dalykai: teatras, žmogaus sauga, socialinė veikla, 

savarankiško mokymosi pamoka. 
22.2. Pasirenkamieji dalykų moduliai ir profiliai. Dalyko metodinės grupės sprendimu 

pasirenkamojo dalyko modulis ir profilis gali būti vertinamas pažymiu, kuris gali būti pridedamas 
prie to dalyko vertinimo, vedant pusmečius ir metinį arba rašomas atskirai, vedant pusmečius ir 
metinį. 

22.3. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros 
pratybose. 

23. Mokiniui, pagal gydytojo pažymą ir Mokyklos direktoriaus įsakymą atleistam nuo 
kūno kultūros pamokų, pusmečio ar metinių pažymių stulpelyje rašoma „atl.“. 



24. Integruotai bendrojo lavinimo klasėse ugdomų mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 
poreikių, pasiekimų vertinimas mokytojo individualizuojamas: 

24.1. pagal individualizuotas programas besimokantiems mokiniams nepateikiamos tokio 
pat sudėtingumo savarankiškų, kontrolinių darbų užduotys. Jos pritaikomos konkrečiam mokiniui. 
Mokinys gali naudotis vadovėliu, taisyklių, formulių lentelėmis, naudotis užrašais, gali užduotis 
atlikti pagal pavyzdį; 

24.2. mokiniai, besimokantys specialiojo pedagogo kabinete, gali gauti pažymį, kurį 
mokytojas įrašo į el. dienyną. 

25. Mokinių mokymosi pasiekimai vertinami sistemingai. Rekomenduojama pasiekimus 
vertinti tokiu dažnumu per pusmetį:  

25.1. jei dalykui mokyti skirta 1 pamoka per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 4 pažymiais 
per pusmetį;  

25.2. jei dalykui mokyti skirtos 2 pamokos per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 
6 pažymiais per pusmetį; 

25.3. jei dalykui mokyti skirtos 3 pamokos per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 
7 pažymiais per pusmetį; 

25.4. jei dalykui mokyti skirtos 4 pamokos per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 
8 pažymiais per pusmetį; 

25.5. jei dalykui mokyti skirtos 5 pamokos per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 
10 pažymių per pusmetį. 

26. Mokinių žinios, gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, pažanga vertinami pagal Bendrąsias 
programas ir Išsilavinimo standartus, metodinėse grupėse suderintą dalyko vertinimą (priedai, 
dalyko vertinimo tvarkos), mokytojo individualius vertinimo kriterijus, neprieštaraujančius šiam 
Aprašui. 

27. Mokinys privalo darbus atsiskaityti laiku pagal mokytojo nustatytus terminus. 
Mokiniui vėluojant atsiskaityti darbą be pateisinamos priežasties iki 7 dienų, įvertinimas mažinamas 
2 balais. Neatsiskaičius darbo per 7 dienas po termino pabaigos, el. dienyne rašomas „1“ be teisės 
pažymį taisytis. 

28. Atsiskaitomieji darbai, kurie įvertinami: kontrolinis darbas, savarankiškas 
atsiskaitomasis darbas, apklausa raštu, apklausa žodžiu, laboratoriniai (praktikos) darbai, 
interpretacija, rašinys, kūrybinis darbas, referatai, projektiniai darbai, patikrinamieji pusmečio 
darbai, recenzijos ir kiti. 

28.1. Kontrolinis darbas – ne mažesnės kaip 40 minučių trukmės savarankiškas, 
projektinis, kūrybinis, laboratorinis ar kitoks raštu (ar elektroniniu būdu) atliekamas ir įvertinamas 
darbas, skirtas mokinio pasiekimams ir pažangai patikrinti baigus dalyko programos dalį. 

28.1.1. Mokiniams per dieną skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas arba 
2 savarankiški atsiskaitomieji darbai.  

28.1.2. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip savaitę prieš kontrolinį 
darbą mokytojo įrašu el. dienyno atsiskaitomųjų darbų grafike. Ne vėliau kaip prieš 3 dienas 
mokytojas su mokiniais aptaria kontrolinio darbo struktūrą, jo tikslus, vertinimo kriterijus. 

28.1.3. Mokytojai kontrolinio darbo laiką derina su mokiniais ir tarpusavyje. Dėl svarbių 
priežasčių mokytojai, suderinę su mokiniais, turi teisę kontrolinio darbo laiką keisti. 

28.1.4. Mokytojas planuoja kontrolinius darbus iš anksto ir gali keisti, atšaukti ar perkelti į 
kitą dieną numatytą kontrolinį darbą likus ne mažiau nei 3 dienoms. 

28.1.5. Pirmą dieną po mokinių atostogų, šventinių dienų kontroliniai darbai nerašomi. 
28.1.6. Paskutinę dieną prieš mokinių atostogas, šventines dienas kontrolinių darbų 

rekomenduojama nerašyti. 
28.1.7. Mokinys, praleidęs kontrolinį darbą dėl pateisinamos priežasties, privalo atsiskaityti 

per 2 savaites po atvykimo į Mokyklą dienos. Neatvykus atsiskaityti dienyne rašomas „0“ ir 
komentaras. 

28.1.8. Jei mokinys kontroliniame darbe nedalyvavo be pateisinamų priežasčių, kitą 
pamoką jis privalo už kontrolinį darbą atsiskaityti. Neatsiskaičius dienyne rašomas „0“ ir 



komentaras. 
28.1.9. Mokiniui grįžus į Mokyklą po ligos, einamąją savaitę kontroliniai darbai nerašomi, 

el. dienyne žymima „sk“ ir komentaras. Atsiskaitymas derinamas individualiai su mokytoju. 
28.1.10. Jei daugiau kaip pusė klasės / grupės mokinių už kontrolinį darbą gavo 

nepatenkinamus įvertinimus, kontrolinio darbo rezultatas į dienyną neįrašomas. Tokiu atveju 
kontrolinis darbas perrašomas. 

28.1.11. Kontrolinio darbo įvertinimas įrašomas į el. dienyną. Siekiant pagerinti žinias, 
individualiai sutarus su dalyko mokytoju, tas pats kontrolinis darbas gali būti rašomas dar kartą. 
Naujas pakartotinai parašyto kontrolinio darbo įvertinimas įrašomas el. dienyne, netaisant pirminio 
įvertinimo. 

28.1.12. Kontrolinio darbo rezultatai aptariami su mokiniais, numatomi būdai 
mokymosi spragoms šalinti. 

28.2. Savarankiškas atsiskaitomasis darbas – ne ilgesnis kaip 30 minučių trukmės 
darbas, skirtas sužinoti, kaip mokinys geba pritaikyti įgytas žinias individualiai atlikdamas praktines 
užduotis. 

28.2.1. Mokiniams per dieną skiriami ne daugiau kaip 2 savarankiški atsiskaitomieji darbai 
arba vienas kontrolinis darbas. 

28.2.2. Savarankiško darbo metu mokiniai, mokytojui leidus, gali naudotis vadovėliais ar 
kita informacine medžiaga. 

28.2.3. Mokytojas savarankiškus mokinių darbus gali tikrinti pasirinktinai (tikrinami ne 
visų mokinių darbai). 

28.2.4. Patikrinti ir įvertinti savarankiški darbai turi būti grąžinami ne vėliau kaip per 
savaitę. 

28.2.5. Mokinys, praleidęs savarankišką darbą dėl pateisinamos priežasties, privalo 
atsiskaityti ne vėliau kaip per 2 savaites po atvykimo į Mokyklą dienos. Neatvykus atsiskaityti 
dienyne rašomas „0“ ir komentaras. 

28.2.6. Jei mokinys savarankiškame darbe nedalyvavo be pateisinamų priežasčių, kitą 
pamoką jis privalo už darbą atsiskaityti. Neatsiskaičius per nurodytą laiką dienyne rašomas „0“ ir 
komentaras. 

28.2.7. Mokytojai savarankiško darbo laiką derina su mokiniais ir tarpusavyje. 
Savarankiško darbo laikas fiksuojamas kontrolinių darbų grafike elektroniniame dienyne ne vėliau 
kaip prieš savaitę ir tikslinamas prieš 3 dienas. Dėl svarbių priežasčių mokytojai, suderinę su 
mokiniais, turi teisę savarankiško darbo laiką keisti. 

28.3. Apklausa raštu trunka ne ilgiau nei 15 min., ji atliekama ne daugiau kaip iš vienos 
temos medžiagos. 

28.3.1. Apklausos raštu pažymys įrašomas į el. dienyną arba įtraukiamas į kaupiamąjį 
vertinimą (atsižvelgiama į metodinėje grupėje patvirtintus dalyko vertinimo arba individualius 
mokytojo vertinimo kriterijus). 

28.3.2. Mokiniai, praleidę apklausą, atsiskaityti neprivalo. 
28.3.3. Iš anksto apie apklausą raštu mokinių informuoti nebūtina. 
28.4. Apklausa žodžiu atliekama ne daugiau kaip iš vienos pamokos medžiagos. 
28.4.1. Praleidus pamoką, mokytojas turi teisę kitą pamoką mokinį kviesti atsakinėti iš kelių 

pamokų medžiagos. 
28.5. Interpretacija, rašinys, kūrybinis darbas – tai rašomieji darbai, kuriems atlikti 

skiriamos 1-2 pamokos. 
28.5.1. Apie rašomąjį darbą pranešama prieš savaitę. 
28.5.2. Mokinys, praleidęs rašomąjį darbą, privalo atsiskaityti ne vėliau kaip per 2 savaites 

po atvykimo į Mokyklą dienos. Neatsiskaičius per nurodytą laiką elektroniniame dienyne rašomas 
„0“ ir komentaras. 

28.6. Laboratoriniai-praktikos darbai – tai tikrinamieji darbai, trunkantys ne mažiau 
kaip 35 min., kurių metu tikrinami mokinių gebėjimai teorines žinias taikyti praktikoje. 

22.6.2. Apie laboratorinį-praktinį darbą pranešama ne vėliau kaip prieš vieną pamoką. 



22.6.3. Mokinys, neatvykęs į laboratorinį-praktinį darbą, atsiskaityti neprivalo. 
28.7. Projektiniai darbai – gali būti ilgalaikiai ir trumpalaikiai. Jie rengiami iš vienos 

temos, dalyko arba gali būti integruoti. 
28.7.1. 7-8 ir I-II gimnazinių klasių mokiniams yra privalomi metiniai projektiniai darbai 

pasirinkta tema. Darbas gali būti rašomas iš vieno dalyko arba gali būti integruotas. 
28.7.2. Metinių projektinių darbų temas 7-8 ir I-II gimnazinių klasių mokiniams mokytojai 

paskelbia prieš rudens atostogas. 
28.7.3. 7-8 ir I-II gimnazinių klasių metiniai projektiniai darbai vertinami vadovaujantis 

Metinių projektinių darbų nuostatais, patvirtintais Mokyklos direktoriaus įsakymu. 
22.7.6. 7-8 ir I-II gimnazinių klasių metinių projektinių darbų eiga ir vertinimas 

fiksuojamas el. dienyne. 
22.7.7. Vertindamas trumpalaikį projektinį darbą mokytojas vadovaujasi individualiais su 

mokiniais suderintais vertinimo kriterijais. 
28.8. Referatai: 
28.8.1. Mokiniai per pusmetį ar trimestrą pasirinkta ar nurodyta tema gali rašyti 

2 mokomojo dalyko referatus. 
28.8.2. Referato tema, atlikimo laikas iš anksto suderinama su dalyko mokytoju. 
28.8.3. Pristačius referatą, jo įvertinimas įrašomas į el. dienyną. 
29. Patikrinamieji pusmečio darbai organizuojami suderinus su Mokyklos direktoriumi 

arba direktoriaus pavaduotoju ugdymui. 
29.1. 5-8 ir I-II gimnazinėse klasėse I ir II pusmečių pabaigoje organizuojami patikrinamieji 

pusmečio darbai. 
29.2. Mokiniai apie patikrinamąjį pusmečio darbą informuojami likus mėnesiui iki I ir II 

pusmečio pabaigos. 
29.3. Mokinys, praleidęs patikrinamąjį pusmečio darbą dėl pateisinamos priežasties, 

privalo atsiskaityti per 5 darbo dienas po atvykimo į Mokyklą dienos. Neatvykus atsiskaityti dienyne 
rašomas „0“ ir komentaras. 

29.4. Jei mokinys šiame darbe nedalyvavo be pateisinamų priežasčių, kitą pamoką jis 
privalo už patikrinamąjį pusmečio darbą atsiskaityti. Neatsiskaičius per nurodytą laiką dienyne 
rašomas „0“ ir komentaras. 

29.5. Patikrinamojo pusmečio darbo įvertinimas įrašomas į el. dienyną ir sudaro 50 proc. 
pusmečio įvertinimo. 

29.6. Mokinys neatsiskaitęs patikrinamojo pusmečio darbo neatestuojamas. 
30. Už dalyvavimą Mokyklos, respublikinėse ir rajoninėse olimpiadose, konkursuose ir 

varžybose, už prizinę vietą ar tapus laureatu rašomas vertinimas „10“ (dešimt). Mokyklos 
direktoriaus įsakymu respublikinės ir / ar tarptautinės olimpiados prizinės vietos laimėtojui įrašomas 
to dalyko vertinimas „10“ (dešimt).  

31. Atsiskaitomieji darbai (kontroliniai, savarankiški, apklausos raštu ir kiti jiems 
prilyginami rašomieji darbai) rašomi Mokykloje per pamoką ar kitu mokytojo paskirtu laiku 
dalyvaujant mokytojui. 

32. Mokiniui, praleidusiam pusmetinį darbą, kontrolinį, savarankišką ar kitą jiems 
prilyginamą atsiskaitomąjį darbą dėl rimtos ligos ar dėl dalyvavimo sporto, menų ilgesnės trukmės 
renginiuose atsiskaitymas numatomas per ilgesnį laikotarpį, atsiskaitymų grafiką suderinus su 
dalykų mokytojais ir Pagalbos vaikui grupe. 

33. Mokiniui, išvykusiam mokytis į sanatoriją ar gydymo įstaigą, atsiskaityti už praleistus 
atsiskaitomuosius darbus nereikia. 
 

VI. VERTINIMAS BAIGUS PROGRAMĄ 
 

34. Mokymosi rezultatams apibendrinti taikomas apibendrinamasis vertinimas (pažymys 
arba įskaita). 

35. Mokiniui dalyko metinis įvertinimas išvedamas iš I, II pusmečio ir pažymio, prilyginto 



pusmečiui. 
36. Pusmečių ir metiniai pažymiai vedami skaičiuojant aritmetinį vidurkį, pažymį 

apvalinant į didesnį, kai po kablelio yra „5“ ir daugiau, bei į mažesnį, kai po kablelio yra „4“ ir 
mažiau. 

37. Fiksuojant pusmečio dalyko įvertinimą įrašais „įsk.“ arba “neįsk.“, atsižvelgiama į tai, 
kokių įrašų per pusmetį yra daugiau. Dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas įrašu „įsk.“, jei I ir II 
pusmečių įvertinimai yra „įsk.“ ir „įsk.“ arba „įsk.“ ir „neįsk.“ arba „neįsk.“ ir „įsk.“. Dalyko metinis 
įvertinimas fiksuojamas įrašu „neįsk.“, jei I ir II pusmečių įvertinimai yra „neįsk.“. 

38. Jei pasibaigus ugdymo procesui, mokiniai turi kai kurių ugdymo plano dalykų 
nepatenkinamus metinius įvertinimus, neatliktą socialinę veiklą, mokytojai, dirbantys tose klasėse, 
vadovaudamasi „Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu“4, 
priima sprendimą dėl papildomų darbų skyrimo. 

39. Jei pasibaigus ugdymo procesui buvo skirtas papildomas darbas, papildomo darbo 
įvertinimas laikomas metiniu. 
 

VII.  VERTINIMO INFORMACIJOS ANALIZĖ 
 

40. Mokymosi pasiekimai nuolat stebimi ir, esant būtinybei, aptariami Pagalbos vaikui 
grupėje, su dalyko mokytojais, klasės vadovų, tėvų susirinkimuose, Mokyklos vadovų 
pasitarimuose. Klasės vadovas kiekvieno mėnesio pabaigoje Pagalbos vaikui grupės koordinatoriui 
pateikia nepažangių ir / ar Mokyklą vengiančių lankyti mokinių sąrašus. 

41. Esant poreikiui klasės vadovas organizuoja mokinių pasiekimų aptarimą su visais 
klasėje dėstančiais mokytojais. 

42. Klasių vadovai pusmečio, metų pabaigoje direktoriaus pavaduotojams ugdymui 
pateikia klasės mokinių patikrinamųjų pusmečio darbų įvertinimų suvestinę. 

43. Po adaptacinio laikotarpio 5 klasių ir naujai atvykusių į Mokyklą kitų klasių (esant 
poreikiui) mokinių adaptacijos rezultatai aptariami susirinkime, dalyvaujant klasės vadovui, dalykų 
mokytojams, Pagalbos vaikui grupės specialistams. 

 
VIII. INFORMAVIMAS 

 
44. Mokytojai rugsėjo mėnesį mokinius supažindina su parengtais dalyko planais, 

pasirenkamųjų dalykų, pasirenkamųjų dalykų modulių programomis, aptaria tikslus, uždavinius, 
darbo metodus ir atsiskaitymo formas, Mokyklos vertinimo tvarką, dalyko vertinimo kriterijus. 
Informacija apie vertinimą gali būti pakabinama klasės skelbimų lentoje. 

45. Tėvai (globėjai, rūpintojai) apie mokinių mokymosi pasiekimus nuolat informuojami 
el. dienyne. Įvertinimas įrašomas į el. dienyną ne vėliau nei per savaitę nuo mokinio įvertinimo. 

46. Mokytojai informaciją tėvams (globėjams, rūpintojams) apie mokinių mokymosi 
pasiekimus taip pat gali pateikti skambinant telefonu, rašant laiškus paštu, elektroninius laiškus, 
kviečiant tėvus į Mokyklą. 

47. Tėvai (globėjai, rūpintojai) apie mokymosi sėkmingumą informuojami ne rečiau kaip 
du kartus per metus trišaliuose pokalbiuose su dalyko mokytojais, mokiniu ir tėvais.  

48. Klasių vadovai (esant reikalui, pagal klasės veiklos planą) gali organizuoti papildomus 
susirinkimus, kurių tikslas – mokymosi informacijos teikimas. 

49. Mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) pageidaujant, sudaromos galimybės 
gauti paaiškinimus žodžiu apie mokinių pasiekimus iš anksto suderintu laiku atvykus į Mokyklą 
pokalbiui su dėstančiu mokytoju. 
 

IX. PAPILDOMŲ MOKINIŲ PASTANGŲ VERTINIMAS 
 

 
4 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo 
mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“. 



50. Mokyklos dalykų mokytojai taiko kaupiamąjį vertinimą (numatytą dalyko vertinimo 
tvarkoje), kuriuo siekiama įvertinti papildomas mokinių pastangas, skatinti mokymosi motyvaciją. 

51. Kaupiamojo vertinimo sistema aptariama metodinėse grupėse. 
52. Mokslo metų pradžioje mokytojas paaiškina mokiniams, kiek jie gauna balų už tam 

tikrų užduočių atlikimą. 
53. Mokinio gaunami balai pagal nustatytus kriterijus pildomi kaupiamojo vertinimo 

formoje, vėliau paverčiami pažymiu, kuris įrašomas į dienyną. 
 
X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
54. Dalyko mokytojai iki einamųjų mokslo metų spalio 1 d. supažindina mokinius su 

Mokyklos vertinimo tvarkomis. 
55. Pagalbos vaikui grupės siūlymu Mokyklos direktorius sprendžia tolesnį nepažangaus 

mokinio mokymąsi Mokykloje. 
56. Dalykinių metodinių grupių dalykų vertinimo tvarkos rengiamos vadovaujantis 

Bendraisiais ugdymo planais, ugdymo programomis, Išsilavinimo standartais, Mokyklos Mokinių 
pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu ir suderinamos su kuruojančiu direktoriaus 
pavaduotoju. 

 
 

  



ŠV. JUOZAPO MOKYKLOS 
5-8 IR I-II GIMNAZINIŲ KLASIŲ  

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ  
VERTINIMO TVARKOS APRAŠO 

1 PRIEDAS 
 

PAVYZDINĖ MOKINIO NEFORMALAUS VERTINIMO LENTELĖ 
 

Stiprybės (gabumai, privalumai, 
kompetencijos) 

Silpnybės (trūkumai, ydos) 

 Ką mokinys sugeba atlikti gerai? 
 Ką mokinys sugeba padaryti geriau nei kiti? 

Kas jam sekasi geriausiai? 
 Koks mokinio talentas / Kuo jis unikalus?  

Kokios yra mokinio teigiamos asmeninės 
charakteristikos (savidrausmė, gebėjimas dirbti 
individuliai ir grupėje, kūrybiškumas, 
optimizmas, energingumas, sėkmingi 
santykiai)? 

 Kokius specifinius įgūdžius mokinys yra 
įvaldęs? 

 Kokios mokinio stiprybės galėtų padėti jam 
pasiekti savo tikslų? 

 Kas mokiniui yra sunku? 
 Ką mokinys galėtų atlikti geriau? 
 Kokiose srityse mokiniui reikėtų pagalbos? 
 Kokių užduočių ir atsakomybių mokinys 

nemėgsta? 
 Kokiose srityse mokiniui reikia daugiau 

pasistengti arba pasimokyti?  
Kokios yra mokinio neigiamos asmeninės 
charakteristikos (drausmės, taisyklių 
pažeidinėjimas, motyvacijos trūkumas, 
neryžtingumas, baikštumas, emocinis 
nestabilumas)? 

 Kokių neigiamų įpročių ar bruožų mokinys 
turi?  

 Kokių išteklių mokiniui stinga? 
 Kokių užduočių mokinys vengia dėl 

nepakankamo pasitikėjimo? 
Galimybės Grėsmės / Rizikos 

 Kaip paversti mokinio silpnybes į galimybes?  
 Kas galėtų mokinį paskatinti ir jam padėti? 
 Kokie ištekliai mokiniui yra pasiekiami?  
 Kokios mokymosi galimybės mokiniui yra 

pasiekiamos? 
 Ar yra žmonių, kurie galėtų mokiniui padėti 

įveikti silpnybes?  
 Kokios naujos technologijos galėtų mokiniui 

padėti siekiant geresnių rezultatų? 

 Kokios kliūtys galėtų sustabdyti mokinio 
tobulėjimą?  

 Ar mokinys turi kažkokių įsipareigojimų 
(būreliai, pareigos, kt.), kurie galėtų sutrukdyti 
mokiniui siekiant geresnių rezultatų?  

 Su kokias sunkumais / barjerais mokinys gali 
susidurti? 

 Kokiose srityse mokiniui yra nepasisekę 
anksčiau?  

 Kas kliudo mokiniui pasiekti sėkmę? 
 Su kokiomis kliūtimis mokinys susiduriu 

Mokykloje šiuo metu? 
 
  



ŠV. JUOZAPO MOKYKLOS 
5-8 IR I-II GIMNAZINIŲ KLASIŲ  

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ  
VERTINIMO TVARKOS APRAŠO 

2 PRIEDAS 
 

MATEMATIKOS PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 
 

Pasiekimų vertinimo formos (atsiskaitomieji darbai): 
 diagnostiniai darbai; 

 patikrinamieji pusmečio darbai; 

 bandomieji darbai; 

 kontroliniai darbai; 

 savarankiški dabai; 

 apklausa raštu ir žodžiu; 

 namų darbai; 

 dalyvavimas konkursuose, olimpiadose; 

 moduliai; 

 projektiniai darbai. 

5-os klasės mokslo metų pradžioje rašomas diagnostinis darbas. Jo tikslas – išsiaiškinti 
mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą baigus pradinę mokyklą, kad būtų galima numatyti tolesnio 
mokymo(si) galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus. Diagnostinio darbo rezultatai 
neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio (pusmečio) įvertinimą (nuo 2021/2022 m. m.). 

5-II gimnazinėse klasėse pusmečio pabaigoje rašomas patikrinamasis pusmečio darbas. Jo 
tikslas – išsiaiškinti, kaip mokiniai įsisavino pusmečio matematikos kursą. Jis padeda mokytojui 
diagnozuoti mokinio matematikos pasiekimų lygį, mokiniui – suprasti, ką jis padarė gerai ir ką jis 
turi pagerinti (keisti, išmokti ir t.t.). Patikrinamojo pusmečio darbo rezultatas sudaro 50 % pusmečio 
įvertinimo. 

II gimnazinėje klasėje rašomas bandomasis darbas. Jo tikslas – išsiaiškinti, kaip mokiniai 
įsisavino pagrindinės mokyklos matematikos kursą. 

Atsiskaitomieji darbai vertinami pagal tų užduočių vertinimo normas taškais, o po to pagal 
skalę konvertuojami į pažymius. Atsiskaitomojo darbo metu tikrinamos ir vertinamos esminės 
matematikos sąvokos, dėsniai, taisyklės, apibrėžimai ir gebėjimas juos taikyti. Į atsiskaitomąjį darbą 
yra įtraukiamos įvairaus sunkumo užduotys, orientuotos į patenkinamąjį, pagrindinį ir aukštesnįjį 
mokinių pasiekimų lygį.  

Diagnostiniame, patikrinamajame pusmečio, bandomajame, kontroliniame, 
savarankiškame darbe kiekviena užduotis vertinama taškais. Taškas skiriamas už kiekvieną 
teisingai atliktą žingsnį. Jei mokinys, spręsdamas sudėtinį uždavinį, tarpiniame veiksme padarė 
klaidą, bet tolesnis sprendimas yra teisingas, jam atimamas vienas taškas. Surinktų taškų skaičius, 
išreiškus juos procentais, konvertuojamas į pažymius pagal skalę Patenkinamas įvertinimas rašomas, 
jei mokinio pasiekimai atitinka pagrindinio / vidurinio ugdymo matematikos bendrosiose programose 
aprašytą turinio minimumą. Šiuose darbuose nurodomas maksimalus užduočiai / klausimui skirtų 
taškų skaičius (mokinys atlikdamas užduotį, žino maksimalų taškų skaičių). 

Mokytojai, rašydami pažymį už kontrolinį ar savarankišką darbą, kurio užduotys 
vertinamos taškais, vadovaujasi šia lentele: 

Lygis Nepatenkinamas Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 
% 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-94 95-100 

Pažymys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 



Mokytojai, rašydami pažymį už diagnostinį, patikrinamąjį pusmečio, bandomąjį darbą, 
vadovaujasi šia lentele: 

Lygis Nepatenkinamas Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 
% 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Pažymys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Mokytojai, rašydami pažymį už patikrinamąjį pusmečio, kontrolinį darbą, atliktą 

nuotoliniu būdu gali taikyti norminį vertinimą. 
 

Kaupiamąjį vertinimą sudaro: 
 teorijos apklausa; 

 praėjusios pamokos temos apklausa; 

 atliekami namų darbai; 

 dalyvavimas pamokoje; 

 tinkamos įžvalgos sprendžiant užduotis; 

 tam tikros užduoties atlikimas; 

 apklausų žodžiu ar raštu rezultatai; 

 tvarkingai vedami užrašai; 

 pagalba klasės draugams; 

 dalyvavimas konkursuose, olimpiadose. 

Mokinio sukaupti balai fiksuojami mokytojo užrašuose. Kaupiamasis vertinimas rašomas į 
pažymį konvertuojant nuo 3 iki 10 patikrinamųjų darbų įvertinimų taškų sumą. 

Moduliai vertinami „įskaityta“ / „neįskaityta“. Dalyko modulis įskaitytas, jei per pusmetį 
mokinys dalyvavo daugiau kaip 70-yje procentų pamokų ir atliko visas mokytojo skirtas užduotis. 
Mokinys, praleidęs daugiau kaip 30, bet mažiau nei 50 procentų modulio pamokų, pusmečio 
pabaigoje rašo įskaitinį darbą iš viso pusmečio modulio programos. Darbas įskaitomas surinkus ne 
mažiau nei 30 procentų visų taškų. Dalyko modulis neįskaitytas, jei mokinys praleido 50 ir daugiau 
procentų modulio pamokų. 

Per pusmetį mokinys gauna: 
 bent vieną pažymį už kaupiamuosius darbus;  

 bent šešis pažymius už atsiskaitomuosius darbus.  

  



ŠV. JUOZAPO MOKYKLOS 
5-8 IR I-II GIMNAZINIŲ KLASIŲ  

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ  
VERTINIMO TVARKOS APRAŠO 

3 PRIEDAS 
 

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS PASIEKIMŲ BEI PAŽANGOS 
VERTINIMAS 

 
Pasiekimų patikrinimo formos: 
 diktantai; 

 kontroliniai darbai; 

 žodžių diktantai; 

 atpasakojimai; 

 rašiniai; 

 teksto suvokimo užduotys; 

 savarankiški darbai; 

 apklausos žodžiu ir raštu; 

 patikrinamieji pusmečio darbai; 

 dalyvavimas konkursuose; 

 moduliai; 

 projektiniai darbai. 
 

Rašinių, diktantų, atpasakojimų ir kitų darbų vertinimas pagal atnaujintas lietuvių 
kalbos ir literatūros programas 

 
 
  



Rašinių 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 struktūros; 

žodynas skurdus / 
žodžiai vartojami 

netinkama reikšme. 

Yra nemažai 
kalbos, rašybos 
ir skyrybos (9–

12) klaidų. 

0 

Tekstas visiškai 
nesuprastas, rašoma 
apie dalykus, kurių 

nebuvo. 

Autoriaus idėjos, 
vertybinės nuostatos 
visiškai nesuprastos. 

Tekstas nerišlus, 
neaiškus. Sakiniai 

neaiškios struktūros; 
žodynas skurdus. 

Yra daug 
kalbos, rašybos 

ir skyrybos 
klaidų 

 



 
 

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 (pvz., kūrti). Dvi 
vieno tipo klaidos laikomos viena klaida (pvz., kūrti ir būrti; sekdavo sena, gražia pasaką). Jeigu žodį 
ar žodžių grupę reikia išskirti kableliais, o mokinys parašė tik vieną kablelį arba neparašė nė vieno, 
toks atvejis laikomas viena skyrybos klaida.  
 

Kaupiamąjį vertinimą sudaro: 
 raiškusis skaitymas; 

 dailyraštis; 

 dalyvavimas pamokoje; 
 savarankiški darbai. 

 
Moduliai vertinami įskaitomis. 

  



ŠV. JUOZAPO MOKYKLOS 
5-8 IR I-II GIMNAZINIŲ KLASIŲ  

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ  
VERTINIMO TVARKOS APRAŠO 

4 PRIEDAS 
 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO UŽSIENIO KALBŲ 
(ANGLŲ K. / PRANCŪZŲ K. / VOKIEČIŲ K.) PAMOKOSE KRITERIJAI 

 
Formuojamasis vertinimas vyksta kiekvieną pamoką (nuolatinis mokinio vertinimas stebint 

jo individualų darbą, darbą grupėse, įvairiose situacijose, individualiai aptariant jo mokymosi sėkmę, 
daromą pažangą, pastangas ir socialinius įgūdžius). 

Vertinimo dažnumas. Mokiniai įvertinami pažymiais iš kiekvienos temos. Kiekvienas 
mokinys per pusmetį gauna priklausomai nuo savaitinių pamokų skaičiaus ne mažiau kaip 6-8 
įvertinimus iš visų keturių kalbinės veiklos rūšių (kalbėjimo, klausomo bei skaitomo teksto 
supratimo, rašymo), taip pat vertinami už dalyvavimą konkursuose, olimpiadose. 

5–8 ir gimnazinių klasių mokiniai pažymiais vertinami už leksikos įsisavinimą, monologus, 
dialogus, rašymo, klausymo, skaitymo bei kalbos vartosenos užduotis. 

5 klasių mokinių 2-osios užsienio kalbos pasiekimai vertinami už raidyno įsisavinimą, 
leksikos įsisavinimą, žodinius diktantus, skaitymo techniką, darbą su tekstais, dialoginę, 
monologinę kalbą, kalbos vartosenos užduotis. Nuo 6 klasės mokiniai pažymiais vertinami už 
leksikos įsisavinimą, monologus, dialogus, rašymo, skaitymo bei kalbos vartosenos užduotis. 

Namų užduočių atlikimo tikrinimas: 
 Namų užduočių tikrinimo dažnumą nustato kiekvienas mokytojas individualiai. 

Ištaisytų namų užduočių įvertinimas įrašomas į el. dienyną. 
 Jei mokinys neatliko namų užduočių tris kartus iš eilės jam įrašomas vienetas 

į el. dienyną su pastaba, kuri paaiškina, už ką gautas vienetas. 
Vienos baigtos temos (skyriaus) vertinimas: 
 Mokantis vieną skyrių rašomi ir vertinami: trumpi testai, įvairūs diktantai, 

savarankiški darbai, pratybų sąsiuviniai, kalbėjimo užduotys ir kt. skirti einamos temos 
išmokimui patikrinti. Mokytojas vertinimus įrašo į el. dienyną su pastaba už ką yra gautas 
vertinimas. Baigus skyrių rašomas kontrolinis darbas, kurį gali sudaryti rašymo, skaitymo, 
klausymo ir kalbėjimo užduotys. Kontrolinio darbo vertinimas el. dienyne žymimas raudona 
spalva su komentaru už kurios temos atsiskaitymą yra gautas vertinimas. 

Dalyvavimas konkursuose ir kt.: 
 Jei mokinys dalyvauja konkursuose, olimpiadose, konferencijose, projektinių 

darbų rengime mokslo metų eigoje, jam rašomas skatinamasis pažymys – 10, už prizines 
vietas – papildomas pažymys 10. 

 
Balų, taškų, procentų už įvairias užduotis konvertavimo į pažymį lentelė 

LYGIS TEISINGŲ ATSAKYMŲ APIMTIS TAŠKAIS (BALAIS, PROCENTAIS)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 

NEPATENKINAMAS

34-25 3 

24-15 2 

14-5 1 

Neatsiskaitė už darbą 0 



MOKINIO INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMAS IR FIKSAVIMAS 
 Temos pabaigoje mokiniai pildo individualios pažangos stebėjimo užsienio 

kalbos pamokose lenteles, kurios aptariamos su mokytoju. 
 Mokymosi pasiekimai ir individuali pažanga aptariama 1-2 kartus per mokslo 

metus trišalių pokalbių metu, o matant neigiamą pokytį aptariama individualiai su mokiniu, 
klasės auklėtoju ir jo tėvais ir suteikiama reikiama pagalba, taikomos privalomos 
konsultacijos. 


