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PRIENŲ R. BALBIERIŠKIO PAGRINDINĖ MOKYKLA 
MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS 

APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
1. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas (toliau 

Aprašas) parengtas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, 
patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 
V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“, Pradinio ir 
pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio 
ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“; kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių 
pasiekimų ir pažangos vertinimą, mokyklos priimtais sprendimais dėl mokinių pasiekimų ir 
pažangos vertinimo ar (ir) įvertinimo, kurie skelbiami mokyklos interneto svetainėje.  

2. Apraše aptariami vertinimo tikslai ir uždaviniai, nuostatos ir principai, planavimas, 
vertinimas mokant ir baigus programą, supažindinimas su vertinimu ir įvertinimu, vertinimo 
dalyviai ir jų vaidmuo.  

3. Apraše vartojamos sąvokos:  
Vertinimas – nuolatinis informacijos apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus 

kaupimo, interpretavimo ir apibendrinimo procesas.  
Įvertinimas – vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie mokinio 

pasiekimus ir padarytą pažangą. Šį veiksmą atlieka kitas asmuo (dažniausiais mokytojas).  
Įsivertinimas (refleksija) – paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos 

stebėjimas, vertinimas ir apmąstymas (refleksija);  
Vertinimo informacija – įvairiais būdais iš įvairių šaltinių surinkta informacija apie 

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

Vertinimo kriterijai – mokinių pasiekimus pagal Bendrąsias programas atitinkantys, 
individualiose mokytojų vertinimo metodikose numatyti užduočių atlikimo kriterijai.  

Pamoka – mokytojo organizuojama nustatytos trukmės kryptinga mokinių veikla, 
kuri padeda siekti Bendrosiose programose numatytų tikslų ir laukiamų rezultatų (kompetencijų).  

Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, 
gebėjimus, įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau 
kaip 30 minučių.  

Apklausa raštu – greita 15–20 minučių apklausa ne daugiau kaip iš dviejų pamokų 
medžiagos. Užduotys konkrečios, trumpos, aiškios.  

Apklausa žodžiu – tai monologinis ar dialoginis kalbėjimas, skirtas patikrinti žinias ir 
gebėjimą taisyklingai, argumentuotai reikšti mintis gimtąja ar užsienio kalba.  

Savarankiškas darbas gali trukti 10–25 minutes. Jo tikslas sužinoti, kaip mokinys 
suprato temos dalį, kaip geba pritaikyti įgytas žinias individualiai atlikdamas praktines užduotis.  

4. Vertinimo tipai (klasifikuojami pagal vertinimo paskirtį):  
4.1. diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti 

mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, baigus temą ar kurso, programos dalį, kad būtų galima 
numatyti tolesnio mokymosi galimybes, suteikti pagalbą, įveikiant sunkumus. Atliekant diagnostinį 
vertinimą, atsižvelgiama į formuojamojo vertinimo metu surinktą informaciją;  



4.2. formuojamasis vertinimas – ugdymo(si) procese teikiamas grįžtamasis ryšys, 
abipusis atsakas – skatinantis, nukreipiantis, padedantis mokiniui gerinti mokymąsi, parodantis, ką 
dar reikia išmokti, leidžiantis mokytojui pritaikyti mokymą, siekiant kuo geresnių rezultatų; 
nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu, kuriuo siekiama operatyviai suteikti detalią 
informaciją apie tolesnio mokinio mokymosi bei tobulėjimo galimybes, numatant mokymosi 
perspektyvą, pastiprinant daromą pažangą; formuojamasis vertinimas skatina mokinius mokytis 
analizuoti esamus pasiekimus ar mokymosi spragas, sudaro galimybes mokiniams ir mokytojams 
geranoriškai bendradarbiauti; šio vertinimo paskirtis - padėti mokiniui mokytis, teikti ir gauti 
grįžtamąjį ryšį, stebėti daromą pažangą, suteikti pagalbą laiku, siekiant pagerinti mokinio 
pasiekimus.  

4.3. apibendrinamasis vertinimas – vertinimas, naudojamas baigus programą, kursą, 
modulį. Jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio ugdymosi rezultatai, baigus programą, kursą, 
modulį ar kitą mokymosi etapą;  

4.4. norminis vertinimas – vertinimas, kuris sudaro galimybes palyginti mokinių 
pasiekimus;  

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

5. Vertinimo būdai (klasifikuojama pagal vertinimo bei įvertinimo pobūdį):  
5.1. formalusis vertinimas – vertinimas, kai skiriamos tam tikro formato užduotys, 

numatomas joms atlikti reikalingas laikas, užduotys įvertinamos formaliais kriterijais, įvertinimas 
fiksuojamas;  

5.2. neformalusis vertinimas – vertinimas, kuris vyksta nuolat stebint, susidarant 
nuomonę, kalbantis, diskutuojant. Vertinimas nefiksuojamas ar fiksuojamas mokytojo pasirinkta 
forma (ženklais, simboliais, individualiomis pastabomis ir kt.);  

5.3. kaupiamasis vertinimas (sudėtinis pažymys) – tai informacijos apie mokinio 
mokymosi pažangą ir pasiekimus kaupimas, sudėtinis įvairių mokinio veiklų, pasiekimų, 
pastangų,turimų ir įgytų kompetencijų  suminis balas, kurio kriterijus pritaiko mokyklos mokytojai, 
vertinantys mokinių pasiekimus pažymiu. Kompetencijų vertinimas sudaro ne mažiau 30 proc. 
bendro įvertinimo (pažymio). 

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
6. Vertinimo tikslas - padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei; pateikti 

informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą; nustatyti mokytojo, mokyklos 
darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus.  

7. Vertinimo uždaviniai:  
7.1. padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, 

įsivertinti savo pasiekimų lygmenį ir įgytas kompetencijas, kelti mokymosi tikslus;  
7.2. padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti ugdymo(si) 

problemas, diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus lavinančius 
kompetencijas, laiku suteikti reikiamą mokymosi pagalbą;  

7.3. suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko ugdymo(si) 
pasiekimus ir įgytas kompetencijas.  

7.4. stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos; kartu su mokiniu 
bei jo tėvais (globėjais, rūpintojais) priimti sprendimus dėl tolesnio mokymosi žingsnių, mokiniui 
būtinos pagalbos;  

7.5. padėti mokyklai nustatyti savo darbo kokybę, atpažinti problemas, priimti 
reikalingus sprendimus, planuoti ugdymo turinį ir procesą, suteikti mokinių poreikius atitinkančią 
pagalbą.  
 

III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 
8. Vertinimo nuostatos:  
8.1. vertinimas grindžiamas mokinių amžiaus tarpsniais, psichologiniais ypatumais, 

individualiais mokinio poreikiais;  



8.2. vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios, jų 
taikymas, supratimas, gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, asmeninė pažanga, bendrieji gebėjimai ir jau 
turimos bei įgyjamos kompetencijos. 

9. Vertinimo principai:  
9.1. tikslingumas (vertinimo metodai atitinka mokymosi turinį);  
9.2. atvirumas ir skaidrumas (su mokiniais tariamasi dėl (į)vertinimo formų, laiko, 

aiškūs vertinimo kriterijai);  
9.3. objektyvumas (siekiama kuo didesnio vertinimo patikimumo, remiamasi mokinių 

pasiekimų aprašais);  
9.4. informatyvumas (vertinimo informacija aiški, išsami, savalaikė, nurodoma, ką 

mokinys jau išmoko, kokių turi spragų, kaip jas taisyti);  
9.5. aiškumas (vertinimas grindžiamas aiškiais, mokiniams suprantamais kriterijais).  

 
IV. VERTINIMO PLANAVIMAS 

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

gebėjimus, vadovaujasi Bendrųjų programų ir Išsilavinimo standartų reikalavimais, mokyklos 
mokytojų parengta mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo dalyko pamokose tvarka, pagrindinio 
ugdymo pasiekimų patikrinimo, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų vertinimo 
instrukcijomis ir kt.;  

10.2. vertinimas planuojamas metams ir nurodomas ilgalaikiuose-teminiuose 
planuose;  

10.3. formuojamąjį vertinimą mokytojas planuoja pamokos metmenyse;  
10.4. vertinimas detalizuojamas pradedant nagrinėti naują skyrių, temą;  
10.5. dalykų mokytojai, planuodami integruotas pamokas/ projektus, suderina ir 

numato bendrus vertinimo būdus, užduotis, kriterijus.  
11. Atsižvelgiant į mokinių mokymosi pasiekimus, vertinimo užduotys, atsiskaitymo 

laikas gali būti koreguojami.  
 

V. VERTINIMAS MOKANT 
12. Mokytojai, pradėdami naują skyrių/temą, su mokiniais aptaria temos tikslus, 

uždavinius, darbo/mokymo(si) metodus, pasiekimų vertinimo tipus ir kriterijus, atsiskaitymo 
formas.  

13. Mokinio mokymosi pasiekimai ir pažanga pusmečio pabaigoje apibendrinami ir 
vertinimo rezultatas fiksuojamas įrašu „įskaityta“ ir (arba) balu (pažymiu), taikant 10 balų 
vertinimo sistemą:  

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

13.2. nepatenkinamas įvertinimas – įrašai: „neįskaityta“ („neįsk“), 1–3 balų 
įvertinimas.  

                      13.3. vertinant mokinių pasiekimus orientuojamasi į pasiekimų lygius,  
apibrėžtus pagrindinio ugdymo bendrosiose programose ir vadovaujamasi vertinimo skale 
 bendrajame ugdyme. 
 

VIII. VERTINIMO DALYVIAI IR JŲ VAIDMUO 
                        14. Mokiniai:  
                        14.1. kartu su mokytoju aptaria numatomus mokymosi pasiekimus, vertinamas užduotis 
 bei vertinimo kriterijus;  
                     14.2. nagrinėja gautą vertinimo informaciją;  
                     14.3. mokytojo padedami, mokosi vertinti ir įsivertinti savo pasiekimus, 
 kompetencijas, asmeninę pažangą. Atsižvelgdami į savo mokymosi sėkmę, planuoja tolesnį  
mokymąsi, kelia sau ateities tikslus.  
                     15. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai):  



                     15.1. gauna aiškią, laiku ir reguliariai pateikiamą informaciją apie vaiko mokymąsi, 
 pažangą bei pasiekimus,įgytas kompetencijas, mokymosi spragas ir reikiamą pagalbą  
(pagal mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo mokinių ugdymo (si) klausimai tvarką);  
                    15.2. jiems teikiama informacija apie vertinimo kriterijus, procedūras ir tvarką,  
Bendrųjų programų ir Išsilavinimo standartų reikalavimus, mokyklos mokytojų parengtas 
 mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo dalyko pamokose tvarkas, pagrindinio ugdymo 
 pasiekimų patikrinimo, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų vertinimo instrukcijas ir kt.  
                  16. Mokytojai:  
                  16.1. planuoja ir atlieka mokinių pažangos bei pasiekimų vertinimą ugdymo procese, 
atsižvelgdami į turimas kompetencijas;  
                  16.2. apibendrina ir įvertina mokinio pasiekimus, pažangą;  
                  16.3. mokykloje nustatyta tvarka fiksuoja vertinimo informaciją;  
                  16.4. informuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus mokytojus, mokyklos  
vadovus apie mokinių mokymąsi, pasiekimus ir spragas;  
                  16.5. remdamiesi vertinimo informacija, analizuoja ir koreguoja mokinių mokymą ir 
 mokymąsi;  
                  16.6. rūpinasi, kad mokiniams, kuriems kyla mokymosi sunkumų, būtų laiku 
 suteikiama reikiama pagalba, t. y. skiria konsultacijas  mokykloje, mokinių tėvai  
(globėjai, rūpintojai) elektroniniu dienynu ar kitu būdu informuojami apie mokiniui siūlomą  
suteikti mokymosi pagalbą ir mokinio daromą pažangą;  
                 16.7. derina tarp vieno dalyko mokytojų mokinių pažangos bei pasiekimų vertinimo 
metodikas.  
                 17. Mokykla:  
                 17.1. nustato bendrą mokinių pažangos bei pasiekimų vertinimo, informacijos 
 rinkimo, fiksavimo bei panaudojimo tvarką;  
                 17.2. užtikrina vertinimo metodikų dermę pereinant iš vienos ugdymo pakopos į kitą, tarp 
 atskirų dalykų;  
                17.3. koordinuoja kontrolinių užduočių apimtis ir dažnumą;  
                17.4. reguliariai organizuoja mokinių pasiekimų ir pažangos aptarimus su tėvais 
 (globėjais, rūpintojais), teikia pagalbą mokymosi problemų turintiems mokiniams;  
                17.5. vertina mokyklos ir mokytojo darbo kokybę, remdamasi mokinių pasiekimais, 
padaryta individualia pažanga.  
 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
               18. Mokiniai, tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai su Mokinių mokymosi pasiekimų ir 
pažangos vertinimo tvarkos aprašu supažindinami jį paskelbiant  Mokyklos interneto svetainėje.  
               19. Aprašas kasmet neatnaujinamas, jei jis dera su vertinimą reglamentuojančiais teisės aktais, 
dokumentais.  
                20. Aprašas gali būti keičiamas ir papildomas inicijavus Mokyklos savivaldos institucijoms.  
                21. Aprašo pakeitimai patvirtinami Mokyklos direktoriaus įsakymu.  
________________________________________________  
Parengė darbo grupė, sudaryta 2021 m.  balandžio 2  d. direktoriaus įsakymu Nr. (1.3)-V1-25.  
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Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos  
direktoriui  

SIŪLYMAS DĖL ______________________ mokslo metų 
NEPATENKINAMO METINIO ĮVERTINIMO 

 
______ klasės mokiniui(-ei) _______________________________________________________  
Dalykas ____________________________________________ Metinis įvertinimas ___________  
Mokytojo siūlymas dėl mokinio, turinčio dalyko nepatenkinamą metinį įvertinimą (pabraukti):  
Skirti papildomą darbą; Kelti į aukštesnę klasę; Palikti kartoti ugdymo programos.  
Pagrindimas: 
________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________ 
Tėvų (globėjų, rūpintojų) pritarimas/ siūlymas/ pageidavimas: 
________________________________________________________________________________  
PAPILDOMO DARBO SKYRIMAS  
Papildomo darbo atlikimo trukmė: 
_______________________________________________________________________________  
Konsultacijų formos ir būdai: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
Atsiskaitymo datos/ laikas: 
________________________________________________________________________________  
Atsiskaitymo programa pasirašytinai suderinta ir atiduota mokiniui___________________:  
(data) _____________________________________________________________________________  
(mokytojo vardas, pavardė, parašas)  

Direktoriaus sprendimas:  
Paaiškinimai:  
1. Nepatenkinamas įvertinimas – įrašai: „neįskaityta“, 1–3 balų įvertinimas.  
2. Mokinio, turinčio kai kurių ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius (papildomo 

darbo, jei buvo skirtas) įvertinimus, kėlimo į aukštesnę klasę, palikimo kartoti ugdymo programos ar 
papildomo darbo skyrimo klausimus svarsto mokinį ugdę mokytojai, kiti ugdymo procese dalyvavę asmenys:  

2.1. jei mokinys turi tik vieno ugdymo plano dalyko neigiamą įvertinimą, siūlymą (skirti 
papildomą darbą, kelti į aukštesnę klasę ar palikti kartoti ugdymo programos) kartu su mokiniu, jo tėvais 
(globėjais, rūpintojais), ir klasės vadovu aptaria dalyko mokytojas;  

2.2. jei mokinys turi dviejų ir daugiau ugdymo plano dalykų neigiamus įvertinimus, siūlymo 
(skirti papildomą darbą, kelti į aukštesnę klasę ar palikti kartoti ugdymo programos) aptarimą inicijuoja 
klases  
auklėtojas kartu su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), dalykų mokytojais,  švietimo pagalbos 
specialistais;  

3. Ne vėliau, kaip paskutinę ugdymo proceso dieną:  
3.1.mokytojas, mokiniui skirdamas papildomą darbą, atsižvelgia į mokinio tėvų (globėjų, 

rūpintojų) siūlymą/ pageidavimą; papildomo darbo programas suderina su mokiniu, jo tėvais (globėjais, 
rūpintojais); išsamiai užpildytą šį dokumentą (siūlymo direktoriui dėl nepatenkinamo metinio įvertinimo 
lapą), atiduoda klasės vadovui;  

3.2. klasės vadovas surinktus dokumentus, kartu su metine klasės pažangumo ir lankomumo 
ataskaita perduoda/ siunčia direktoriaus pavaduotojui ugdymui;  

3.3. direktoriaus pavaduotojas ugdymui apibendrina 1-10 klasių informaciją ir teikia siūlymą 
direktoriui dėl rekomenduojamo sprendimo konkrečiam mokiniui; rengia įsakymo projektą; pasirūpina, kad 
surinkti dokumentai būtų saugomi mokinių aplankuose.  

3.5. direktoriaus sprendimas įforminamas įsakymu;  



4. Mokytojai pakartotinai svarsto mokinio mokymosi pasiekimus, jei mokinio papildomas 
darbas buvo įvertintas nepatenkinamu įvertinimu arba praėjo nustatytas laikas, kada mokinys turėjo 
atsiskaityti (atlikti papildomą darbą). Išklauso mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) siūlymą/ pageidavimą ir 
teikia siūlymą mokyklos vadovui. Mokymosi pasiekimų pakartotinį svarstymą inicijuoja pavaduotojas 
ugdymui.  

5. Klasės vadovas mokinį ir tėvus su sprendimu supažindina ne vėliau, kaip per 3 

darbo dienas. 
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MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO 
DORINIO UGDYMO (ETIKOS IR KATALIKŲ TIKYBOS) PAMOKOSE TVARKOS 

APRAŠAS 
 

1. Mokinių pažanga bei pasiekimai vertinami „įskaityta“ arba „neįskaityta“;  
2. Per pusmetį gautų įvertinimų (įsk./ neįsk.) minimalus skaičius yra ne mažesnis 

kaip savaitinių pamokų skaičius + 2;  
3. Vertinant orientuojamasi ne į mokinio dorovingumą (etika) ar tikėjimą (tikyba), ne 

į gebėjimą informaciją priimti ir nekritiškai atkartoti, bet į mąstymą, supratimą, interpretavimą, 
kūrybiškumą, individualią pažangą;  

4. Per dorinio ugdymo pamokas naudojami du vertinimo tipai:  
4.1. Formuojamasis (neformalusis) – vertinami kiekvieno mokinio gebėjimai bei 

pastangos lyginant jas su ankstesniais to paties mokinio gebėjimais bei pastangomis.  
 

4.2. Formuojamasis vertinimas grindžiamas:  
4.2.1. individualiu mokinio stebėjimu;  
4.2.2. pokalbiu;  
4.2.3. korekciniais klausimais;  
4.2.4. diagnostiniais dalyko užrašų patikrinimais.  
5. Kaupiamasis (formalusis):  
5.1. tvarkingi dalyko užrašai (sąsiuvinis įvardintas, pirmajame lape – reikalavimai 

įskaitai gauti, paraštės, nuosekliai žymimos temos, rašomos datos, konstruktyvus pamokos 
medžiagos konspektas, nėra su dalyku nesusijusių įrašų ir/ ar piešinių);  

5.2. aktyvumas per pamokas (dalyvavimas diskusijose, vaizdo medžiagos analizė, 
teksto interpretacija);  

5.3. trumpalaikis projektinis darbas  
5.4. žinios (apklausa žodžiu ir/ ar raštu – testas, samprotavimo rašinys ir kt.);  
5.5. laiku atliktos klasės ir namų užduotys.  
6. Papildomu įvertinimu „įskaityta“ vertinama už:  
6.1. kūrybinį darbą (dorinio ugdymo renginių organizavimą, stendų ruošimą, mokymo 

priemonių gamybą ir pan.);  
6.2. dalyvavimą mokyklos, rajono ar respublikiniuose edukaciniuose renginiuose 

(paskaitos, viktorinos, konkursai, olimpiados ir pan.);  
6.3. pavyzdinį dalyko pamokų lankymą;  
7. Apibendrinamasis (galutinis) vertinimas atliekamas ir skelbiamas pusmečio 

pabaigoje.  
 
__________________________________________  
Parengė: mokytoja metodininkė Reda Valančienė 
vyr. mokytoja Jurgita Tumosienė 
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MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO 
LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS PAMOKOSE TVARKOS APRAŠAS 

 
 

1. Pažymiu vertinamos užduotys, kurios padeda nustatyti, kaip mokinys išmoko tam 
tikrą temą (pvz., kontrolinis darbas baigus temą), kaip jam sekasi ugdytis tam tikrus gebėjimus 
(pvz., rašinys ar teksto suvokimo užduotis).  

2. Kad būtų stebimas bei vertinamas visų kalbinės veiklos rūšių gebėjimų ugdymasis, 
mokytojai planuoja vertinimą taip, kad per pusmetį 5–10 klasių mokinys gautų bent 1 pažymį už 
skaitymo suvokimo užduotį, 2 pažymius už teksto kūrimo užduotis, 1 pažymį už atsakinėjimo 
žodžiu užduotį ir 2 pažymius už kalbos vartojimo ir nagrinėjimo užduotis; III-IV klasių mokinys 
gautų bent 3 pažymius už teksto kūrimo užduotis, 1 pažymį už atsakinėjimo žodžiu užduotį, 2 
pažymius už kalbos vartojimo užduotis.  

3. Už atskiras fragmentiškas, nedidelės apimties užduotis (pvz., pratimus) į dienyną 
pažymiai nerašomi. Mokytojas gali rašyti vieną pažymį už kelias tokio pobūdžio užduotis.  

4. Kaupiamuoju pažymiu vertinami 5 nedidelės apimties klasės ir namų darbai. (pagal 
mokytojo ir mokinių susitarimą).  

5. Mokinys, rašydamas atsiskaitomuosius kūrybinius darbus, gali naudotis grožiniais 
kūriniais iš chrestomatijų ir žodynais.  

6. Nesąžiningai atliktas (naudojantis mobiliaisiais telefonais, medžiaga iš interneto, 
nusirašytas ir pan.) kūrybinis ar kontrolinis darbas netaisomas ir vertinamas vienetu.  

7. Visi rašto darbai (testai, teksto suvokimo užduotys, rašiniai, apklausa raštu) 
vertinami pagal tų užduočių vertinimo normas taškais, o po to pagal skalę keičiami pažymiu 
matematinės proporcijos principu: pažymys lygus mokinio surinktų taškų skaičiui padaugintam iš 
10 ir padalintam iš maksimalaus užduočių taškų skaičiaus.  

8. Atsiskaitomiesiems darbams skirtuose testuose nurodomas maksimalus užduočiai/ 
klausimui skirtų taškų skaičius (mokinys atlikdamas testą/ užduotį žino maksimalų taškų skaičių).  

9. 5-10 klasių mokinių darbai (diktantas, atpasakojimas, atsakinėjimas žodžiu, rašinys, 
testas) vertinami pagal 2016 m. sausio 25 d. atnaujintus Pagrindinio ugdymo bendrosios programos 
vertinimo aprašus, rašymo užduotys vertinamos pagal paskutinių metų PUPP vertinimo instrukciją, 
kuri gali būti koreguojama atsižvelgiant į konkrečią situaciją.  

10. Mokiniai gali būti vertinami pažymiu už dalyvavimą įvairiuose dalykiniuose 
konkursuose, olimpiadose, projektuose ir kt. 

 11. Mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, rekomenduojamos/siūlomos lietuvių 
kalbos ir literatūros konsultacijos.  

_______________________________ 

Parengė: mokytoja metodininkė Rita Šalčiūtė 

mokytoja metodininkė Irena Liutkevičienė 
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I. RAŠTO DARBŲ VERTINIMAS 
1. Rašto darbai vertinami pažymiu:  
1.1. kontroliniai darbai, baigus skyrių ar temą;  
1.2. testai, laiškai, rašiniai, esė, savarankiški darbai, žodžių apklausos baigus skyriaus ar temos dalį, 
namų darbai;  
1.3. 10 kl. klasių mokinių NŠA centralizuotai parengti užsienio kalbos mokėjimo lygio nustatymo 
testai (užsienio kalbų mokytojų susitarimu);  
1.4.  mokinių diagnostiniai kontroliniai darbai, kurie rašomi mokslo metų pradžioje.  
1.5. žodžių apklausos raštu.  
1.6.1. pirmosios užsienio (anglų) kalbos 20-30 žodžių apklausa;  
1.6.2.  antrosios užsienio ( rusų, vokiečių) kalbos 10-20 žodžių apklausa;  
2. Kaupiamuoju pažymiu vertinami:  
2.1. 2-3 mažesnės apimties klasės arba namų darbai;  
2.2. atsakinėjimas žodžiu arba raštu pamokoje;  
2.3. užsienio (anglų) kalbos pamokose kaupiamasis pažymys (10 „dešimt“) rašomas, kai mokinys 
sukaupia 5 pliusus, o neigiamas (2 „du“) pažymys rašomas už surinktus 5 minusus;  
2.4. užsienio (rusų) kalbos pamokose kaupiamasis pažymys (10 „dešimt“) rašomas, kai mokinys 
sukaupia 3 pliusus, o neigiamas (2 „du“) pažymys rašomas už surinkus 3 minusus.  
II. ATSAKINĖJIMO ŽODŽIU VERTINIMAS  
3. Pažymiu vertinama:  
3.1. teminiai 3-5 minučių atsakinėjimai, atsiskaitymai žodžiu (dialogai, monologai);  
3.2. teksto atpasakojimas.  
________________________________ 
Parengė: Rusų k. mokytoja metodininkė Reda Valančienė 
Anglų k. mokytoja metodininkė Rita Markovskaja 
vyr. mokytoja Loreta Vainalavičiūtė 
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MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO 

SOCIALINIŲ MOKSLŲ PAMOKOSE TVARKOS APRAŠAS 
 

Mokinių pasiekimai, įgyti mokantis istorijos, geografijos, ekonomikos ir verslumo,  
vertinami pažymiais, taikant 10 balų vertinimo sistemą 

Mokinių pasiekimai pilietiškumo pagrindų pamokose vertinami „įskaityta“ arba 
„neįskaityta“; per pusmetį mokiniai gauna ne mažiau kaip  4 (keturis) įvertinimus (įsk./ neįsk.); 
vienas iš jų - kaupiamasis, kitų praktinių/ kūrybinių užduočių atlikimą, aktyvų dalyvavimą 
diskusijose, įvairiose pilietinėse iniciatyvose ir akcijose, edukacinėse išvykose ir pan.  

Mokiniui atsiskaitymui pristačiusiam ne savo paties atliktą darbą (užduotis pratybų  
sąsiuvinyje, namų darbą, projektinį darbą ir kt.) ar kontrolinio metu nusirašinėjančiam, įrašomas 
žemiausias neigiamas pažymys ir galimybė taisytis nesuteikiama.  

Mokiniai socialinių mokslų diagnostinius kontrolinius darbus rašo mokslo metų  
pradžioje:  rezultatai išanalizuojami, įvertinimai įrašomi į e. dienyną.  

Pažymiu vertinami/ gali būti vertinami:  
 kontroliniai darbai,  
 apklausos (žodžiu ir raštu),  
 savarankiški darbai,  
 namų darbai,  
 ilgalaikiai ir trumpalaikiai projektiniai namų darbai,  
 rezultatyvus dalyvavimas olimpiadose, konkursuose.  

 
Kontrolinių darbų užduotys vertinamos taškais. Kontrolinio darbo pažymys 

apskaičiuojamas pagal formulę:  
10: Y (visi užduoties taškai) x X (surinkti taškai).  
Pvz., 10:60 (visi užduoties taškai) x 52 (surinkti taškai) = 8.67 t.y. 9 balai.  
Kaupiamuoju vertinimu gali būti vertinama:  
 už aktyvų darbą pamokoje, papildomai atliktas užduotis, už dalyvavimą diskusijose, 

debatuose ir pan.;  
 už darbą su internetinių portalų informacinėmis bazėmis pagal mokytojo nurodytą 

tematiką (trumpos apžvalgos; tekstų vertimai iš užsienio kalbos);  
 už namų darbų atlikimą;  
 už pagalbą klasės/ grupės draugams, atliktos užduoties pristatymą klasei;  
 už dalyvavimą mokyklos/rajono/respublikos konkursuose, olimpiadose;  
 už mokinio užrašų sąsiuvinio įrašus ( atliktos užduotys pamokoje ir pan.);  
 už savarankiškus darbus (už mažesnės apimties individualiai pamokoje atliktas 

praktines užduotis);  
 už namų darbus (nedidelės apimties namų darbų raštu/ žodžiu, užduočių 

kontūriniuose žemėlapiuose atlikimą);  
 už pamokų netradicinėse erdvėse lankomumą, dalyvavimą pilietiškumo akcijose ir 

kt.  
_________________________________________  
Parengė: istorijos mokytoja metodininkė Jolita Staselienė 
                Geografijos vyr. mokytoja Jūratė Žilinskienė 
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MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO MATEMATIKOS 
PAMOKOSE TVARKOS APRAŠAS 

 
Matematikos pamokose taikomas neformalusis ir/ ar formalusis (formuojamasis bei 

apibendrinamasis) vertinimas. Įvairiu vertinimu mokiniui teikiama grįžtamojo ryšio informacija, 
padedanti jam suprasti, kaip tobulėti.  

VERTINIMAS PAŽYMIU  
Pažymiu vertinami šie mokinių darbai ir veiklos:  
1. Kontrolinis darbas. Rašomas skyriaus pabaigoje. Kontroliniu darbu vertinamas ne 

tik žinių atgaminimas, bet ir supratimas, taikymas bei aukštesnio lygio mąstymo gebėjimai. 
Maksimalus kontrolinio darbo taškų skaičius priklauso nuo užduočių sudėtingumo. Sudarant 
kontrolinio darbo užduotį, įtraukiamos įvairaus sunkumo užduotys, orientuotos į patenkinamą, 
pagrindinį ir aukštesnįjį mokinių pasiekimų lygį. Teigiamas įvertinimas 5–10 klasių mokiniams 
rašomas, jei mokinio pasiekimai atitinka Pagrindinio ugdymo matematikos bendrosiose programose 
aprašytą turinio minimumą. Sudarant kontrolinio darbo užduotį, gali būti įtrauktos papildomos 
užduotys, skirtos gabiausiems mokiniams. Tokių užduočių atlikimas vertinamas prie kaupiamojo 
balo.  

2. Savarankiškas darbas ar apklausa raštu. Jame yra mažesnė, nei kontrolinio 
darbo, temų apimtis. Darbo trukmė siekia 10-30 min. Tikrinamos ir vertinamos esminės 
matematikos sąvokos, dėsniai, taisyklės, apibrėžimai ir gebėjimas juos taikyti.  
Kiekvieną kartą sudaroma ir skelbiama taškų ir pažymių atitikties lentelė. Maksimalus taškų 
skaičius keičiasi priklausomai nuo užduočių sudėtingumo. Pagal surinktų taškų kiekį, išreiškus juos 
procentais, vertinama: 

Pažymys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Surinktų taškų 
kiekis procentais 

0 -3% 4 -10 % 11 – 
20 % 

21 - 
35 % 

36 -  
45 % 

46 - 
60 % 

61 -
70 % 

71 - 
84 % 

85 - 
94 % 

95 - 
100 % 

 
3. Atsakinėjimas žodžiu. Vertinama mokinio pasiruošimas pamokai, tinkamas 

sąvokų vartojimas, gebėjimas argumentuotai išsakyti savo nuomonę, sklandžiai reikšti mintis bei 
ankstesnių temų matematikos žinios ir jų taikymas. Atsakinėjimas žodžiu  vertinamas prie 
kaupiamojo balo.  

4. Trumpalaikis ir/ ar ilgalaikis matematikos projektinis darbas. Projektinių darbų 
vertinimo kriterijai – aktyvumas rengiant projektą, renkant informaciją, ieškant problemų 
sprendimų, darbo nuoseklumas ir išbaigtumas, darbo apipavidalinimas, išvadų kokybė ir darbo 
pristatymas.  

5. Namų darbas. Vertinamas užduočių atlikimo teisingumas ir kokybė. Namų darbai 
vertinami prie kaupiamojo balo.  

6. Diagnostinis darbas(mokslo metų pradžioje ir mokslo metų pabaigoje – 
patikrinamasis darbas) Jo trukmė 45 – 90 min. Jis padeda mokytojui diagnozuoti mokinio 
matematikos pasiekimų lygį, mokiniui – suprasti, ką jis padarė gerai ir ką jis turi pagerinti (keisti, 
išmokti ir t.t).  

7. Kaupiamasis vertinimas. 
 Kaupiamąjį vertinimą sudaro:  
• sistemingai ir teisingai atliekami namų darbai(iki 3 taškų);  
• aktyvus dalyvavimas pamokoje, tinkamos įžvalgos sprendžiant užduotis, pagalba 

klasės draugui(iki 3 taškų);  



• sunkesnių uždavinių sprendimas(iki 1 taško);  
• apklausų žodžiu ar raštu rezultatai(iki 1 taško); • pareigingumas, stropumas 

pamokose, teigiamas požiūris į mokymąsi, daroma mokinio pažanga(iki 2 taškų);  
 • Mokinio sukaupti taškai fiksuojami mokytojo užrašuose. Vertinimas pažymiu 

rašomas vieną kartą per pusmetį.  
8. Kiti individualūs mokinio pasiekimai. Pažymiu vertinama dalyvavimas 

olimpiadose, respublikiniuose konkursuose (pvz. matematikos olimpiadoje, ,,Kengūros“ konkurse ir 
pan.). Vertinimas atlieka pozityvaus pastiprinimo vaidmenį.  
________________________________________  
Parengė: matematikos mokytoja metodininkė Danutė Petraškienė 
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MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO 
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I. VERTINIMAS PAŽYMIU 
1. Pažymiu vertinami šie mokinių darbai ir veiklos:  
 testai;  
 praktinės užduotys;  
 kontroliniai darbai;  
 savarankiški darbai;  
 projektiniai darbai;  
 apklausos raštu;  
 dalyvavimas informacinių technologijų konkursuose, olimpiadose;  
 papildomos užduotys (pvz., rengiant mokomąją medžiagą, ypač aktyvų ir efektyvų dalyvavimą 
pamokoje, atliktas papildomas namų darbų užduotis, kitų mokomųjų dalykų papildomos užduotys 
ar projektiniai darbai, atlikti kompiuteriu);  
2. Reikalavimai mokinių darbams ir veikloms, vertinamoms pažymiais:  
Testas – tikslingai parinktas teorinių užduočių ir klausimų rinkinys tam tikros temos žinioms 
patikrinti. Prie testo klausimų ar užduočių gali būti rašomas įvertinimai taškais, priklausomai nuo 
testo klausimo ar užduoties sudėtingumo.  
Praktinės užduoties paskirtis - sužinoti, kaip mokinys geba pritaikyti įgytas žinias praktikoje. 
Praktinės užduotys gali būti skirtos įvairiems įgūdžiams patikrinti: darbo taikomosiomis 
programomis, informacijos paieškos, programavimo užduočių atlikimo ir t. t. Mokiniui pateikiama 
1-3 praktinės užduotys, kurioms atlikti reikalingas kompiuteris. Mokinys darbą turi atlikti 
pasirinkęs tinkamą programinę įrangą ir darbą įrašyti į nurodytą vietą (laikmeną). Prie kiekvieno 
pratimo nurodytas maksimalus jo vertinimas taškais ir dalinis vertinimas už atskirus reikalavimus. 
Vertinant atsižvelgiama į tai, kaip mokinys įvykdė visus reikalavimus. Praktinės užduotys gali būti 
diferencijuojamos, leidžiant pasirinkti užduotį ar jų kiekį, todėl bent viena užduočių turi būti 
orientuota į minimalų gebėjimų lygį.  
Savarankiškas darbas – praktinis arba kūrybinis darbas, kurio trukmė iki 30 minučių. Jo metu 
mokiniai atlieka mokytojo pateiktas užduotis iš jau išmoktų temų. Savarankiško darbo metu 
mokiniai gali naudotis sąsiuviniais, vadovėliais, internete esančia medžiaga (leidus mokytojui), 
kompiuteryje išsaugota paties mokinio sukurta medžiaga, programų pavyzdžiais.  
Kontrolinis darbas – ne mažesnis kaip 30 minučių trukmės raštu (ar kompiuteriu) atliekamas ir 
įvertinamas darbas, skirtas mokinio pasiekimams ir pažangai patikrinti, baigus dalyko programos 
dalį. Darbas gali būti sudaromas iš kelių dalių: teorinio testo, praktinės užduoties ar užduočių. Gali 
būti naudojamas šių dalių kaupiamasis įvertinimas, kai darbas atliekamas ne vienos pamokos metu. 
Kontrolinių darbų vertinimui yra sudaromos ir mokiniams pateikiamos vertinimo balais lentelės.  
Apklausa raštu gali būti atliekama, kai reikia patikrinti mokinio žinias iš temų, nereikalaujančių 
praktinių darbo kompiuteriu įgūdžių: kompiuterio sandaros ir istorijos, skaičiavimo sistemų, etinių 
ir socialinių kompiuterio naudojimo aspektų ir pan.  
Projektiniai darbai - padeda pakartoti teorines žinias ir jas taikyti praktikoje, ugdo 
savarankiškumą, planavimo įgūdžius, žadina kūrybingumą, motyvaciją. Prieš pradedant projektinę 
veiklą, mokytojas supažindina su reikalavimais, vertinimo kriterijais. 20 proc. vertinimo matricoje 
turėtų sudaryti vertinimas už taisyklingą kalbos vartojimą, teisingai aprašytus informacijos šaltinius. 



Projektiniai darbai pristatomi viešai: klasėje, gimnazijoje, konferencijoje ar kt. Pageidautina, kad 
projektų vertinime dalyvautų patys mokiniai.  
 

II. KITOS VERTINIMO FORMOS 
4. Mokymosi motyvacijai skatinti naudojamas kaupiamasis vertinimas – informacijos apie 
mokinio pažangą ir pasiekimus kaupimas, įvertintas balais, kurie, surinkus atitinkamą balų skaičių, 
konvertuojami į pažymį. Kaupiamaisiais balais vertinama už šias veiklas:  
 už aktyvų darbą pamokoje, papildomai atliktas užduotis;  
 už namų darbų atlikimą;  
 už pagalbą klasės draugams, atliktos užduoties pristatymą klasei;  
 už papildomų darbų (pranešimų, projektų rengimą, jų pristatymą, darbą grupėje);  
 už dalyvavimą įvairiuose konkursuose, olimpiadose.  
 Nuolat taikomas formuojamasis vertinimas.  
 
_____________________________  
Parengė: mokytojas metodininkas Žydrūnas Tautvydas 
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Mokinių pasiekimai, įgyti mokantis ekonomikos ir verslumo, vertinami „įskaityta“ 

arba „neįskaityta“. Per pusmetį mokiniai gauna ne mažiau kaip 3 (tris) įvertinimus (įsk./ neįsk.). 
Vienas iš jų - kaupiamasis už aktyvumą pamokose, praktinių/ kūrybinių užduočių atlikimą, aktyvų 
dalyvavimą diskusijose ir pan. 
 
Įskaita gali būti vertinami:  
 kontroliniai darbai,  
 apklausos (žodžiu ir raštu),  
 savarankiški darbai,  
 namų darbai,  
 ilgalaikiai ir trumpalaikiai projektiniai namų darbai,  
 rezultatyvus dalyvavimas konkursuose.  
 
Kontrolinių darbų užduotys vertinamos taškais. O už pasiektą minimumą rašoma „įskaita“. 
Kaupiamuoju vertinimu gali būti vertinama:  
 už aktyvų darbą pamokoje, papildomai atliktas užduotis, už dalyvavimą diskusijose, debatuose ir 
pan.;  
 už darbą su internetiniais šaltiniais, informacinėmis bazėmis pagal mokytojo nurodytą tematiką 
 už namų darbų atlikimą;  
 už pagalbą klasės/ grupės draugams, atliktos užduoties pristatymą klasei;  
 už dalyvavimą mokyklos/rajono/respublikos konkursuose.  
 už savarankiškus darbus (už mažesnės apimties individualiai pamokoje atliktas praktines 
užduotis);  
_________________________________________  
Parengė: mokytojas metodininkas Žydrūnas Tautvydas 
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MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO 
GAMTOS MOKSLŲ PAMOKOSE TVARKOS APRAŠAS 

 
Formuojamasis vertinimas – mokytojo raštu ar žodžiu išsakyti pagyrimai, pastabos. Nesiejamas 
su pažymiu. Tikslas - skatinti mokinį, padėti įsivertinti, rasti spragas ir jas taisyti, tobulinti 
mokėjimo mokytis ir kitas kompetencijas. Formuojamasis vertinimas taikomas viso ugdymo 
proceso metu, išskyrus kontrolinio ir diagnostinio vertinimo pamokas.  
Diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti mokinio pasiekimus 
ir padarytą pažangą, baigus temą ar kurso, programos dalį, kad būtų galima numatyti tolesnio 
mokymosi galimybes, suteikti pagalbą, įveikiant sunkumus.  
Pažymiu vertinami:  
1. Kontroliniai darbai raštu. Darbu tikrinamos žinios ir jų taikymas, gebėjimai bei įgūdžiai, įgyti 
besimokant tam tikrą temą. Kiekvieną kartą sudaroma ir skelbiama taškų ir pažymių atitikties 
lentelė. Maksimalus taškų skaičius keičiasi priklausomai nuo užduočių sudėtingumo. Teigiamas 
įvertinimas rašomas surinkus ne mažiau kaip 25 proc. visų galimų taškų.  
2. Savarankiški darbai bei apklausos raštu (iki 20 min.). Vertinama, kiek mokinys įgijo žinių per 1-3 
pamokas, gebėjimas jas pritaikyti. Tikrinamos esminės sąvokos, dėsniai, taisyklės ir apibrėžimai, 
gebėjimas juos taikyti.  
3. Atsakinėjimas žodžiu. Vertinamas: gebėjimas suformuluoti atsakymą į pateiktą klausimą, 
tinkamas sąvokų vartojimas, gebėjimas argumentuotai išsakyti savo nuomonę ir sklandžiai reikšti 
mintis.  
4. Trumpalaikiai projektiniai, tiriamieji ir laboratoriniai, praktiniai darbai:  
4.1. trumpalaikių projektinių, tiriamųjų mokytojo paskirtų darbų vertinimo kriterijai: aktyvumas 
rengiant projektą, tiriamąjį darbą, renkant informaciją, ieškant problemų sprendimų, darbo 
nuoseklumas ir išbaigtumas, darbo apipavidalinimas, IKT naudojimas, pristatymas ir gynimas. 
Jeigu projekto, tiriamojo darbo temą rinkosi pats mokinys, vertinamas ir darbo problemos 
aktualumas;  
4.2. laboratorinių, praktinių darbų vertinimo kriterijai: pasiruošimas darbui, hipotezės kėlimas, 
darbo atlikimo savarankiškumas, gautų rezultatų apdorojimas, tinkamas gautų rezultatų pateikimas, 
išvadų formulavimas.  
5. Didesnės apimties namų darbai.  
6. Užduotys atliktos pratybų sąsiuviniuose, jei pratybų sąsiuviniai naudojami pamokose.  
7. Užduotys ir testai atlikti Microsoft Office 365 Education platformoje.  
8 . Už surinktus kaupiamuosius balus. Kaupiamojo vertinimo kriterijus nustato mokytojas.  
9. Papildomu pažymiu vertinama už:  
9.1. Kūrybinį darbą (gamtos mokslų renginių organizavimą, stendų ruošimą, mokymo priemonių 
gamybą ir pan.)  
9.2. Pasiruošimą ir dalyvavimą miesto, respublikiniuose konkursuose, olimpiadose .Papildomai 
skatinami už užimtą prizinę vietą. 



9.3. klasių mokinių atliktus ilgalaikius projektinius namų darbus.  
Apibendrinamasis vertinimas – toks vertinimas, kuris taikomas baigus dalyko ar dalyko modulio 
programą. Jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos pabaigoje. 
Mokiniai mokomi vertinti ir įsivertinti ir, atsižvelgdami į pasiektus rezultatus, išsikelti tolesnio 
mokymosi tikslus.  
_________________ 
Parengė vyr. mokytoja Lina Guobienė 
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MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO 
MENŲ PAMOKOSE (muzika, dailė) TVARKOS APRAŠAS 

 
Formuojamasis vertinimas – mokytojo raštu ar žodžiu išsakyti pagyrimai, pastabos. Nesiejamas 
su pažymiu. Tikslas - skatinti mokinį, padėti įsivertinti, rasti spragas ir jas taisyti. Formuojamasis 
vertinimas taikomas viso ugdymo proceso metu, išskyrus kontrolinio ir diagnostinio vertinimo 
pamokas. Skatinama už:  
 gebėjimą diskutuoti kūrybinio proceso metu, kalbėti apie kūrinius (pateikiamos vaizdinės 
medžiagos, pavyzdžių aptarimą, analizę ir pan.), rasti informaciją internete, IKT taikymą;  
 baigtos užduoties darbų peržiūrą ir aptarimą;  
 meninės raiškos gebėjimų gilinimą konkrečioje veikloje (rengiant parodas, plenerus, muzikuojant 
chore, grupėje, ansamblyje, solo su koncertiniais pasirodymais ir pan.).  
 
Diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti mokinio pasiekimus 
ir padarytą pažangą, baigus temą ar kurso, programos dalį, kad būtų galima numatyti tolesnio 
mokymosi galimybes, suteikti pagalbą, įveikiant sunkumus.  
Pažymiu vertinami:  
1. Menų teorijos darbai raštu: kontrolinis darbas, savarankiškas darbas, testas, apklausa, namų 
darbas, kūrybinis/ tiriamasis darbas – aprašas  
Darbu tikrinamos žinios ir jų taikymas, gebėjimai bei įgūdžiai, įgyti besimokant tam tikrą temą. 
Kiekvieną kartą sudaroma ir skelbiama taškų ir pažymių atitikties lentelė. Maksimalus taškų 
skaičius keičiasi priklausomai nuo užduočių sudėtingumo. Teigiamas įvertinimas rašomas surinkus 
ne mažiau kaip 25 proc. visų galimų taškų.  
2. Trumpalaikiai projektiniai, kūrybiniai darbai. Projektinės veiklos (kūrybinės, teorinio darbo) 
vertinimo kriterijai:  
2.1. gebėjimas dirbti grupėje;  
2.2. savitos temos, iškeltos problemos sprendimo paieška ir pristatymas;  
2.3. medžiagos, informacijos rinkimas ir apdorojimas;  
2.4. kūrybinio sumanymo įgyvendinimas;  
2.5. baigto darbo pristatymas, pateikimas.  
2.6. baigto darbo pristatymas:  
2.6.1 kūrybinio darbo temos ir pristatymo būdų dermė, originalumas.  
2.6.2 IKT panaudojimas.  
2.6.3 Kiti mokytojo ir mokinio aptarti iš anksto nustatyti papildomi kriterijai.  
3. Už surinktus kaupiamuosius balus. Kaupiamojo vertinimo kriterijus nustato mokytojas. 
Kūrybinės užduoties pamokų ciklo, skirto atskirai temai, kaupiamojo vertinimo etapai:  
3.1. Savitos idėjos, kompozicinio sprendimo paieška (eskizai, fotografijų, muzikos ir kt. pavyzdžiai)  
3.2. Pasirinkto kompozicinio varianto perkėlimas.  
3.3. Tikslingas priemonių, technikų pasirinkimas ir naudojimas.  
3.4. Išraiškos priemonių ir dalykinių sąvokų naudojimas darbo pristatyme ir procese.  
3.5. Pagalba mokiniams ir mokytojui ieškant papildomos pamokoms reikalingos informacijos 
internete.  
5.6. Diskusijos ir jų organizavimas.  
5.7. Darbo baigimas (meniškumas, originalumas, eigos nuoseklumas).  
(Atskiri etapai gali būti vertinami arba nevertinami pažymiu. Mokinys informuojamas iš anksto).  
4. Papildomu pažymiu vertinama už:  



4.1. Kūrybinį darbą (menų renginių, parodų organizavimą, stendų ruošimą, mokymo priemonių 
gamybą ir pan.)  
4.2. Pasiruošimą ir dalyvavimą mokyklos, rajono, respublikiniuose konkursuose, olimpiadose 
festivaliuose, koncertuose, eksponavę savo darbus parodose, dalyvavę pleneruose ir pan. 
Papildomai skatinami už užimtą prizinę vietą.  
5. Įvertinimas, gautas mokantis pagal neformaliojo švietimo programas, įskaitomas ir 
konvertuojamas į dešimtbalę vertinimo sistemą:  
5.1. Mokiniai, atleisti nuo menų pamokų privalomo lankymo, pusmečio pabaigoje surengia savo 
kūrybinių darbų parodas.  
5.2. Nuo privalomo menų pamokų lankymo direktoriaus įsakymu atleisti mokiniai privalo aktyviai 
dalyvauti mokyklos meniniame gyvenime, atstovauti mokyklai konkursuose ir pan.  
8. Minimalus per pusmetį gautų įvertinimų skaičius turi būti ne mažesnis kaip savaitinių 
pamokų skaičius + 3. Mokinys turi atlikti ne mažiau, kaip 3 atsiskaitomuosius kūrybinius 
darbus.  
___________________________________________  
Parengė: muzikos mokytojas metodininkas Saulius Kondrotas 
                dailės  vyr. mokytoja Loreta Matulevičienė 
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MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO 

TECHNOLOGIJŲ PAMOKOSE TVARKOS APRAŠAS 
 

1. 5–10 klasių mokinių technologiniai pasiekimai vertinami pažymiu, atsižvelgiant į 
mokinių pasiekimų lygį, kurio požymiai iš esmės atitinka Pagrindinio ugdymo bendrosiose 
programose (technologijos) pateiktą aprašymą .  

2. Technologijų pamokose yra taikomas formalus ir neformalus (žodinis) vertinimas. 
Formalus vertinimas (įrašant pažymį) naudojamas vertinant mokinių projektinius, kūrybinius 
praktinius, atsiskaitomuosius ar kontrolinius darbus. Tuomet iš karto įrašomas pažymys. Taikomas 
ir kaupiamasis vertinimas – namų darbų atlikimas, pasiruošimas pamokai, sąsiuviniai, saugaus 
darbo taisyklių laikymasis, dalyvavimas pamokoje vertinamas ženklais: „-„ (0 balo), „ ±“ (1 balas), 
„+“ (2 balai). Surinkus penkis ženklus jie yra konvertuojami į pažymį. Mokiniams taip pat 
sudaromos sąlygos patiems vertinti ar įsivertinti savo pastangų rezultatus – pagal iš anksto 
susitartus ir aptartus konkrečius kriterijus, darbų pristatymus, peržiūras, parodas ir pan.  

3. Per mokslo metus mokinys gauna ne mažiau nei: vieną pažymį už projektinį darbą, 
3 pažymius už kūrybinius praktinius darbus, 2 pažymius atsiskaitomuosius ar kontrolinius darbus.  

4. Mokiniui atsiskaitymui pristačiusiam ne savo atliktą darbą, kontrolinio metu 
nusirašinėjančiam įrašomas neigiamas pažymys ir galimybė taisytis nesuteikiama.  

5. Mokiniui pamokas praleidusiam dėl ligos sudaromos sąlygos darbus bei užduotis 
atsiskaityti vėliau, su mokytoju suderintu laiku.  

6. Dalyvavimas mokykloje organizuojamuose arba rajono renginiuose atstovaujant 
mokyklą vertinamas papildomu 10.  
 
________________________________________  
Parengė: technologijų vyr. mokytoja Loreta Matulevičienė 
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MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO 
FIZINIO UGDYMO PAMOKOSE TVARKOS APRAŠAS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
Pasiekimai fizinio ugdymo pamokose vertinami atsižvelgiant į:  
Galimybes ir asmeninę pažangą: fizinio pajėgumo nustatymas vykdomas ne rečiau kaip vieną 
kartą per mokslo metus (nuo vasario iki gegužės mėnesio), vadovaujantis Sveikatos apsaugo 
ministro 2019 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. V-1153 „Dėl mokinių, besimokančių pagal pradinio, 
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, fizinio pajėgumo nustatymo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“.  
Mokiniai gauna informaciją, kaip sekasi siekti asmeninės pažangos. Testų rezultatai pažymiais 
nevertinami, bet mokiniai skatinami sistemingai ir nuolat įsivertinti.  
Gebėjimus: asmeninius (įgimtus, įgytus).  
Sąlygas: socialinę aplinką, tradicijas, įrangą.  
Individualumą: sveikatos būklę, požiūrį į fizinę sveikatą, asmeninius interesus, pomėgius, brandą 
(individualius augančio organizmo pokyčius). Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo 
grupės mokiniams krūvis ir pratimai skiriami atsižvelgiant į ligų pobūdį. Neskiriami ir neatliekami 
pratimai, kurie gali skatinti ligų paūmėjimą. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės 
mokiniai dalyvauja pamokose kartu su pagrindinės grupės mokiniais, bet pratimai ir krūvis jiems 
skiriami pagal gydytojo rekomendacijas.  
Aplinkybes: kas gali padėti ar sutrukdyti pasiekti tikslą (pamokų praleidimas dėl ligos ir kt.).  
 

II. VERTINIMAS 
 

1. Pagrindinės ir parengiamosios fizinio pajėgumo grupės mokinių mokymosi pasiekimai ir 
pažanga fizinio ugdymo pamokose vertinami pažymiu:  
10 (puikiai) – puikiai atlieka užduotis, puikiai demonstruoja pratimų, žaidimų taktiką, puikūs 
pratimų atlikimo rezultatai.  
9 (labai gerai) – labai gerai atlieka užduotis, laikosi nuoseklumo, taiko pratimų įvairovę, labai geri 
pratimų atlikimo rezultatai.  
8 (gerai) – gerai atlieka užduotis, nedaro klaidų atlikdami pratimus, gera pratimų atlikimo technika.  
7 (pakankamai gerai) – pakankamai gerai atlieka užduotis pagal nustatytus reikalavimus.  
6 (patenkinamai) – patenkinamai atlieka užduotis.  
5 (pakankamai) – patenkinamai atlieka užduotis, padaro kelias pratimų atlikimo klaidas, atsainiai 
atlieka užduotis.  
4 (silpnai) – silpnai atlieka užduotis, pratimus atlieka netaisyklinga technika, nenuosekliai.  
3 (blogai) – blogai atlieka užduotis, nesiekia teigiamų pokyčių.  
2 (labai blogai) – labai blogai atlieka užduotis.  
1 (labai blogai) – be priežasties atsisako atlikti užduotis.  
Neįskaityta – rašoma, kai mokinys neatlieka 50% ar daugiau programoje numatytų užduočių ar be 
pateisinamos priežasties praleido per 50% fizinio ugdymo pamokų.  
2. Mokinių mokymosi pasiekimai ir pažanga vertinami, sistemingai, - kas 5-7 pamokas.  
Įvertinimas, įrašomas į dienyną susideda iš kaupiamųjų balų ir testų įvertinimo:  
2.1. Svarbiausias dėmesys skiriamas asmeninei pažangai, aktyviam dalyvavimui pamokose, 
mokytojo skirtų bei savarankiškai pasirinktų užduočių atlikimui.  
2.2. Kiekvieną pamoką:  



 mokinys, persirengęs sportine apranga ir aktyviai dalyvavęs pamokoje, puikiai atlikęs visas 
užduotis gauna 2 balų kaupiamąjį įvertinimą.  
 pasiruošęs pamokai, persirengęs sportine apranga, bet neaktyviai dalyvaujantis, ar netinkamai 
atliekantis užduotis, gauna 1 balo kaupiamąjį įvertinimą.  
 nedalyvavęs pamokoje dėl įvairių priežasčių, išskyrus gydytojo atleidimą, gauna 0 balų 
kaupiamąjį įvertinimą.  
 
2.3. Penktos pamokos metu atliekami testai, kuriais siekiama nustatyti mokinio fizinį pajėgumą, 
mokomosios medžiagos įsisavinimą, skatinantį siekti asmeninės pažangos, įžvelgti savo stiprybes ir 
silpnybes.  
Mokytojas parenka 2 testus. Vieną testą mokinio fizinių ypatybių mokymo procese pokyčiui 
nustatyti, kitą mokomosios medžiagos įsisavinimui įvertinti. Testai vertinami nuo 0 iki 2 balų. 
Mokiniui neatlikusiam testų minusuojami 2 vertinimo balai.  
2.4. Papildomi kaupiamieji balai mokiniams skiriami:  
 už testo asmeninio rezultato pagerinimą, organizavimą ar teisėjavimą  varžybose, vaizdinės 
medžiagos parengimą ir kt., - 1 balas.  
 už atstovavimą mokyklą rajoninėse varžybose, - 4 balai.  
 už laimėtą prizinę vietą, atstovaujant mokyklą, - 12 balų.  
 
2.5. Testų ir pamokų metu mokinio gauti kaupiamieji balai sumuojami, konvertuojami į pažymį, 
kuris įrašomas į dienyną. 
3. Įvertinimas, gautas mokantis pagal neformaliojo švietimo programas, įskaitomas ir 
konvertuojamas į dešimtbalę vertinimo sistemą:  
3.1. Mokiniai, atleisti nuo fizinio ugdymo pamokų privalomo lankymo, pusmečio pabaigoje pristato 
neformaliojo vaikų švietimo įstaigos mokytojo/ vadovo įvertinimą ir kartą per pusmetį atsiskaito 
mokytojo parinktus šešis testus. Gauti balai sumuojami ir pažymys įrašomas į dienyną.  
3.2. Nuo privalomo fizinio ugdymo pamokų lankymo direktoriaus įsakymu atleisti mokiniai privalo 
aktyviai dalyvauti mokyklos sportiniame gyvenime, atstovauti mokyklai varžybose ir pan. 
4. Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją.  
4.1. Gydytojo, trumpiau nei mėnesį, atleistiems mokiniams, praleistos pamokos pateisinamos, jie 
vertinami kaupiamuoju pažymiu iš 5 pamokų prieš ir po gydytojo atleidimo.  
4. 2. Mokiniai atleisti nuo fizinio ugdymo pamokų stebi pamoką arba padeda organizuoti 
mokymo(si) procesą. Pasibaigus atleidimo laikotarpiui, atsiskaito ir yra vertinami.  
 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

Viso ugdymo proceso metu taikomas formuojamasis vertinimas – mokytojo raštu ar žodžiu 
išsakyti pagyrimai, pastabos. Nesiejamas su pažymiu. Tikslas - skatinti mokinį, padėti įsivertinti, 
rasti tinkamiausią fizinės sveikatos stiprinimo būdą, formą.  
__________________________________  
Parengė: fizinio ugdymo mokytojas metodininkas Kęstutis Žilinskas 



Kompetencijų vertinimas pamokose kaupiamuoju balu 

Eilės 

Nr. 

Kompetencija Kompetencijos 

sandai  

5-6 klasė 

(raiška) 

7-8 klasė 

(raiška) 

9-10 klasė 

(raiška) 

1. 

 
Komunikavimo 

kompetencija – 

tai gebėjimas 

kurti, perduoti ir 

suprasti žinias 

(faktus, požiūrius 

ar asmenines 

nuostatas), etiškai 

naudotis 

verbalinėmis ir 

neverbalinėmis 

komunikavimo 

priemonėmis ir 

technologijomis. 

 4.1. pranešimo 

kūrimas: parenka ir 

vartoja verbalines ir 

neverbalines raiškos 

priemones ir formas; 

pritaiko raiškos 

priemones ir formas 

komunikavimo 

situacijai ir adresatui; 

pristato save gyvai 

bei virtualioje 

erdvėje;  

4.2. pranešimo 

perteikimas ir 

komunikacinė 

sąveika: pasirenka 

komunikavimo 

kanalą ir priemonę; 

taiko komunikavimo 

strategijas 

bendraudamas 

individualiai bei 

grupėje;  

4.3. pranešimo 

analizė ir 

interpretavimas: 

analizuoja, 

interpretuoja ir 

kritiškai vertina 

įvairaus sudėtingumo 

lygio ir formato 

pranešimus 

Pasirenka ir derina 

įvairias raiškos 

priemones ir formas. 

Bando ir 

eksperimentuoja 

taikydamas įvairias 

komunikavimo 

strategijas: planuoja 

pranešimą, naudoja 

kalbinius ir 

nekalbinius išteklius. 

Atpažįsta žalingą 

poveikį darančius 

pranešimus. 

Išbando 

kompleksines 

raiškos 

priemones ir 

formas. Parenka 

ir derina įvairias 

komunikavimo 

strategijas, 

lanksčiai 

naudoja 

kalbinius ir 

nekalbinius 

išteklius. 

Analizuoja 

asmeninius ir 

grupinius 

interesus 

išreiškiančius 

pranešimus. 

Kritiškai vertina 

pranešimą. 

Naudoja kompleksines 

raiškos priemones ir 

formas. Analizuoja 

įvairialypius 

pranešimus ir nustato 

netiesiogiai išreikštas 

komunikacines 

intencijas. Atskiria 

manipuliacijas. 

Patikrina pranešimo 

patikimumą. Paaiškina 

pranešimą remdamasis 

išplėstiniu kontekstu 

2. 

 
Kultūrinė 

kompetencija – 

tai kultūrinė 

savimonė, grįsta 

žiniomis, aktyvia 

kultūrine raiška ir 

kultūriniu 

sąmoningumu. 

7.1. kultūrinis 

išprusimas: žino 

pačius bendriausius, 

su kultūra susijusius 

dalykus, orientuojasi 

kultūrinėje erdvėje, 

atpažįsta Lietuvos 

etninės kultūros 

objektus, žino savo 

tautos, šalies, 

Europos ir pasaulio 

kultūros tradicijas, 

pažįsta paveldą, 

dabarties kultūrinius 

reiškinius, supranta 

šiuolaikinės Lietuvos 

kultūros tendencijas;  

7.2. kultūrinė raiška: 

Apibūdina ir lygina 

skirtingas kultūras, jų 

tradicijas, paveldą. 

Analizuoja ir 

interpretuoja 

Lietuvos, Europos ir 

pasaulio kultūrų 

tradicijas, paveldą.  

Aprašo, 

analizuoja ir 

palygina įvairių 

skirtingų 

kultūrinių grupių 

įsitikinimus, 

praktikas, 

kultūrinius 

įvykius ir 

papročius. 

Nustato ir aprašo 

būdus, kuriais 

tauta ir atskiros 

kultūrinės 

grupės, 

bendruomenės 

formuoja savo 

tapatybes.  

Analizuoja Lietuvos, 

Europos ir pasaulio 

kultūros dinamiką, 

skirtingų kultūros 

laukų socialinį ir 

istorinį kontekstus. 

Paaiškina būdus, kaip 

skirtinguose 

kontekstuose keičiasi 

tautos ir atskirų 

kultūrinių grupių, 

bendruomenių 

tapatybės  



aktyviai ir atsakingai 

dalyvauja 

kultūriniuose 

procesuose, meninėse 

ir kitose kultūrinėse 

veiklose;  

7.3. kultūrinis 

sąmoningumas: 

apmąsto ir kritiškai 

vertina įvairias 

kultūros formas ir 

reiškinius, išreiškia 

požiūrį, nuostatas ir 

vertybes. 

3. 

 
Kūrybiškumo 

kompetencija – 

tai sau ir kitiems 

reikšmingų 

kūrybinių idėjų, 

produktų, 

problemų 

sprendimų 

tyrinėjimas, 

generavimas, 

kūrimas, 

vertinimas, 

išlaikant darnų 

santykį su savimi 

ir aplinka. 

10.1. tyrinėjimas: 

identifikuoja 

problemas ir 

kūrybines galimybes, 

renka, sieja ir 

kritiškai vertina 

kūrybai reikalingą 

informaciją; dalinasi 

žiniomis idėjomis, 

patirtimi;  

10.2. generavimas: 

kelia idėjas, siūlo 

sprendimus; 

pasirenka sau ir 

kitiems reikšmingas 

idėjas, jas apsvarsto 

iš skirtingų 

perspektyvų;  

10.3. kūrimas: etiškai 

veikia kurdamas 

savarankiškai, nebijo 

rizikuoti ir klysti; 

lanksčiai naudoja 

kūrybos būdus ir 

priemones; tobulina, 

pristato ir dalinasi 

kūrybos rezultatais;  

10.4. vertinimas ir 

refleksija: vertina ir 

(ar) reflektuoja 

produkto / sprendimo 

naujumą, vertingumą, 

kūrybos procesą 

Savarankiškai kuria 

tiek įprastomis, tiek ir 

naujomis 

aplinkybėmis. Atlieka 

įvairaus sudėtingumo 

kūrybines užduotis, 

drąsiai imasi iššūkio 

reikalaujančių. Kai 

susiduria su 

sunkumais, nebijo 

rizikuoti, imasi naujų 

projektų.  

Savarankiškai 

kuria tiek 

įprastomis, tiek 

ir naujomis 

aplinkybėmis. 

Kūrybinei 

veiklai renkasi 

asmeniškai ar 

socialiai 

prasmingas 

temas. 

Paaiškina, kodėl 

imantis naujo 

projekto – 

rizikuojama. 

Nesėkmės atveju 

nenuleidžia 

rankų, ieško kito 

sprendimo arba 

pagalbos.  

Pasirenka dalyvavimo 

kūrybinėje veikloje 

pobūdį, įvertina 

asmeninius poreikius, 

interesus ir gebėjimus. 

Kūrybą aiškina kaip 

asmeniškai ar socialiai 

prasmingą veiklą. 

Įvertina rizikos laipsnį, 

kai imasi naujo 

projekto. Nesėkmės 

atveju įžvelgia 

priežastis, vertina 

įgytos patirties svarbą 

ateities kūrybinei 

veiklai.  



4. Pažinimo 

kompetencija – 

tai motyvacija ir 

gebėjimas pažinti 

save ir pasaulį, 

įgyjami suvokiant 

(perimant) 

žmonijos kultūrinę 

patirtį. Ši 

kompetencija 

apima dalyko 

žinias ir 

gebėjimus, 

kritinio mąstymo, 

problemų 

sprendimo, 

mokėjimo mokytis 

gebėjimus. 

Mokyklinis 

pažinimas 

reikalauja valios, 

pastangų ir 

atkaklumo. 

13.1. dalyko žinios ir 

gebėjimai: apibūdina 

dalykui būdingus 

pagrindinius 

objektus, reiškinius ir 

procesus; mokosi 

dalyko programoje 

nurodytų faktų ir 

sąvokų; tinkamai 

taiko taisykles, 

atlieka standartines 

procedūras ir 

algoritmus, jų 

taikymą iliustruoja 

pavyzdžiais;  

13.2. kritinis 

mąstymas: 

kvestionuoja, vertina 

ir pagrindžia idėjas, 

argumentus ir 

sprendimus; mokinys 

mąsto kritiškai, kai 

siūlo naujus mąstymo 

aspektus, variantus, 

atsižvelgia į dalykui 

būdingus susitarimus 

ir tuo būdu gauna 

kaip galima 

naudingesnes 

išvadas; atpažįsta ir 

vertina tą pačią 

informaciją, kuri 

skirtinguose 

kontekstuose 

reprezentuojama 

skirtingai;  

13.3. problemų 

sprendimas: kelia 

klausimus, išskiria 

spręstinas problemas 

ir pokyčių 

reikalaujančias sritis, 

vertina įvairias 

pokyčių alternatyvas, 

jų moralines, 

socialines, 

ekonomines ir 

ekologines pasekmes. 

Problemas 

formuluoja ir 

sprendžia 

naudodamasis 

kompiuterine 

technika ar kitais 

Pripažįsta taisyklių ir 

procedūrų atlikimo 

automatizmo 

naudą. Suvokia 

darbinės atminties 

ribotumą, kai vienu 

metu sąmoningai 

atliekami keli 

veiksmai. 

 Pagrindžia dalyko 

fakto teisingumą ar 

klaidingumą. 

Atpažįsta dalykui 

būdingus skirtingus 

kontekstus. 

Vertina skirtingus 

metodus sprendžiant 

tą pačią problemą. 

Tas pačias problemas 

išsprendžia 

skirtingais būdais, 

renkasi patogesnį. 

Vertina atmintį 

kaupiant bazines 

žinias. Aktyviai 

siekia susieti naują 

informaciją su jau 

žinoma, taip 

palengvina naujos 

informacijos 

suvokimą ir 

įsiminimą. 

Randa ir naudoja 

problemų 

sprendimo idėjų 

įvairiuose 

šaltiniuose bei 

pasitelkia įvairių 

priemonių. 

Atpažįsta ir 

identifikuoja 

problemos 

sprendimo idėją. 

Daro teisingą 

loginę išvadą, 

atsižvelgdamas į 

turimas 

prielaidas, net 

kai ši 

prieštarauja 

individualiam 

empiriniam 

patyrimui. 

Analizuoja ir 

vertina 

asmeninius ir 

kito asmens 

bandymus 

išspręsti 

problemą. 

Įsivertinimas ir 

draugų 

vertinimas 

padeda geriau 

suvokti dalyką. 

Vertina 

naudojamų 

mokymosi 

strategijų 

efektyvumą ir 

modifikuoja 

savo veiksmus, 

jei jie pasirodo 

neefektyvūs. 

Pažįsta įvairias 

dalyko 

suvokimo 

strategijas ir 

supranta 

sąvokas. 

Vertina taisyklių ir 

procedūrų reikšmę 

dalyko idėjoms. 

Naudojasi  

pakankamai dideliu 

taisyklių, procedūrų ir 

sąvokų bagažu. 

Apibendrina sąvokas ir 

teiginius. Suvokia 

sąvokos priklausomybę 

nuo konteksto. 

Apdoroja nagrinėjamą 

informaciją, 

pritaikydamas analizės 

būdus ir metodus. 

Įžvelgia dalyko teiginių 

loginę struktūrą. Skiria 

aksiomas, apibrėžimus 

ir teoremas, gali 

paaiškindamas 

esminius skirtumus. 

Kelia klausimus, siekia 

įvertinti prielaidas, taip 

pat kaip keičiasi 

išvados pakeitus 

prielaidas. Atskiria 

logiškas ir nelogiškas 

išvadas, kurios kyla iš 

duotų prielaidų, net jei 

prielaidos ir išvados 

nesiremia realiu 

patyrimu. 



būdais. Kuria 

pridėtinę vertę, 

vertina situaciją, 

kaupia resursus. 

Suvokia pridėtinės 

vertės kūrimo ir 

naudojimo galimybes 

(tokia vertė galėtų 

būti produktai, 

paslaugos ar idėjos 

sprendžiant 

problemas ar 

tenkinant poreikius). 

Ši dedamoji apima 

kalbų, procesų 

dėsningumų ir 

sistemų, reikalingų 

valdyti skaitmeninius 

įrankius ir robotus, 

žinojimą, supratimą ir 

įgūdžius;  

13.4. mokėjimas 

mokytis: 

konstruodamas ir 

siedamas įvairių 

sričių žinias 

(žinojimą) ir 

įgūdžius, kuriasi 

vientisą 

pasaulėvaizdį; aprašo 

pasaulį kalba, 

vaizdais, simboliais, 

matematinėmis ir 

kitomis priemonėmis; 

kritiškai reflektuoja 

atsižvelgdamas į 

mokymosi tikslus, 

suvokia mokymosi 

mokytis visuomeninį 

kontekstą. 



5. Pilietiškumo 

kompetencija – 

tai pilietinis 

tapatumas ir 

pilietinė galia, 

grįsta vertybėmis, 

nuostatomis, 

žiniomis ir 

praktinio veikimo 

gebėjimais, 

įgalinančiais kartu 

su kitais 

atsakingai kurti 

demokratišką 

visuomenę, 

stiprinti Lietuvos 

valstybingumą. 

16.1. pilietinis 

tapatumas ir pilietinė 

galia: nusako piliečio 

ir valstybės santykį, 

sieja save su valstybe, 

žino ir geba 

paaiškinti pagrindines 

piliečio teises ir 

pareigas, nusiteikęs 

prisiimti atsakomybę 

dėl valstybės ir 

visuomenės raidos; 

paaiškina, kas yra 

pilietis, geba būti 

atviras kintančiam 

pilietiškumo 

supratimui, gali 

įžvelgti problemas ir 

galimybes, kylančias 

pilietiniam tapatumui 

globaliame pasaulyje; 

suvokia, kas yra 

pilietinė visuomenė, 

geba paaiškinti 

pagrindinius jos 

principus ir vertybes. 

Suvokia pilietinės 

galios esmę ir 

prasmę, geba rinktis 

veiksmingus jos 

stiprinimo būdus;  

16.2. gyvenimas 

bendruomenėje 

kuriant demokratišką 

visuomenę: supranta, 

kad teisinė sistema 

yra demokratinio 

bendrabūvio 

pagrindas, jaučia 

socialinę atsakomybę 

dėl savo veiksmų, 

dalyvauja kuriant 

darnią sociokultūrinę, 

ekonominę, 

ekologinę aplinką; 

įsitraukia į 

bendruomenės 

gyvenimą, geba tirti 

problemas, 

įgyvendina 

iniciatyvas ir 

pozityvius pokyčius 

bendruomenėje; 

supranta 

Savarankiškai nusako 

pagrindines piliečio 

teises ir pareigas, 

pateikia pavyzdžių. 

Save sieja su 

Lietuvos valstybe. 

Palygina įvairių 

valstybių simbolius, 

juos gretina, išryškina 

panašumus ir 

skirtumus. Gerbia 

valstybės simbolius ir 

švenčia valstybines 

šventes. 

Argumentuoja, kodėl 

susitarimai laikomi 

įstatymo kūrimo 

pagrindu. Paaiškina 

susitarimų 

nesilaikymo 

pasekmes ir pateikia 

tokio elgesio 

pavyzdžių. 

Asmeniniais 

veiksmais prisideda 

prie darnios 

sociokultūrinės, 

ekonominės, 

ekologinės aplinkos 

kūrimo. Asmeniniais 

veiksmais prisideda 

prie klasės, mokyklos 

savivaldos. 

Analizuoja 

visuomenėje 

egzistuojančius 

žmogaus teisių 

pažeidimus. Juos 

vertina. Išsako 

argumentuotą 

nuomonę apie darnios 

aplinkos kūrimo 

galimybes, įveikiant 

globalaus atšilimo 

problemas. 

Diskutuoja, kodėl 

Lietuvai taip svarbu 

būti tarptautinių 

organizacijų dalimi. 

Pateikia pavyzdžių, 

kokią įtaką 

tarptautinis 

bendradarbiavimas 

daro nacionalinei 

Įvardija ir 

plačiau 

paaiškina 

pagrindines 

piliečio 

konstitucines 

teises ir 

pareigas. 

valstybe. 

Palygina įvairių 

valstybių 

simbolius, juos 

gretina, 

išryškina 

panašumus ir 

skirtumus. 

Gerbia valstybės 

simbolius ir 

švenčia 

valstybines 

šventes. 

Paaiškina, kas 

yra sankcija, 

pateikia jos 

taikymo 

pavyzdžių, kai 

nesilaikoma 

susitarimų, 

įstatymų. 

Laikosi darnios 

sociokultūrinės, 

ekonominės, 

ekologinės 

aplinkos kūrimo 

principų, 

suvokia tokio 

elgesio prasmę. 

Savo veiksmais 

prisideda prie 

klasės, 

mokyklos 

savivaldos. 

Derina 

skirtingus 

požiūrius ir 

randa problemos 

sprendimo būdų. 

Įvertina 

asmeninės bei 

artimiausios 

aplinkos žmonių 

elgesį, jų indėlį 

prisidedant prie 

kultūros ir 

Diskutuoja dėl savo 

vaidmens valstybės 

gyvenime. Analizuoja 

piliečio teisių ir 

pareigų situaciją. 

valstybe. Palygina 

įvairių valstybių 

simbolius, juos gretina, 

išryškina panašumus ir 

skirtumus. Gerbia 

valstybės simbolius ir 

švenčia valstybines 

šventes. Diskutuoja 

apie galimus įstatymų 

keitimo būdus ir 

poreikį. Suvokia 

asmeninę, kaip piliečio, 

atsakomybę kuriant 

tvarią ekologinę 

aplinką. Inicijuoja ir 

(ar) dalyvauja 

socialinėse ir 

ekologinėse aplinkos 

stiprinimo iniciatyvose. 

Savo veiksmais 

prisideda prie klasės, 

mokyklos savivaldos. 

Demonstruoja empatiją 

ir toleranciją kitokiai 

nuomonei, požiūriui, 

gyvenimo ir veiklos 

būdui. Mokytojui 

(tėvams) skatinant 

dalyvauja žmogaus 

teises ginančiose 

akcijose. Diskutuoja 

kultūros ir gamtos 

apsaugos problemų 

temomis. Pateikia 

galimų jų sprendimo 

būdų. Apibūdina ir 

vertina įvairių rinkimų 

sistemų privalumus ir 

trūkumus. Vertina, 

kokią įtaką jo veikimas 

(neveikimas) turi 

kitiems visuomenės 

nariams, analizuoja 

tarptautinę patirtį. 



nevyriausybinių 

organizacijų 

vaidmenį kuriant 

demokratišką 

bendrabūvį, pasirenka 

įvairias savanorystės 

veiklos formas ir 

būdus; suvokia, kad 

demokratija ne tik 

valstybės valdymo 

forma, bet ir 

kasdienio gyvenimo 

būdas; gerbia 

demokratijos 

vertybes ir kuria 

bendruomenišką 

aplinką; suvokia, kaip 

asmens dalyvavimas 

lemia bendruomenės 

ir demokratinės 

visuomenės 

stiprėjimą;  

16.3. pagarba 

žmogaus teisėms ir 

laisvėms: paaiškina 

pagrindinius žmogaus 

teises ginančius 

dokumentus, suvokia 

dokumentų prasmę ir 

institucijų 

funkcionalumą; 

gerbia kito nuomonę 

ir kitokią pilietinę 

poziciją; suvokia, kad 

ne viskas, kas teisėta, 

yra teisinga; atpažįsta 

situacijas, imasi 

veiksmų, kai 

pažeidžiamos 

asmeninės arba kito 

asmens teisės, 

suvaržomos laisvės; 

analizuoja ir kritiškai 

vertina žiniasklaidoje 

pateikiamą 

informaciją, suvokia 

žiniasklaidos 

vaidmenį 

demokratijoje, 

atpažįsta 

propagandos 

apraiškas ir renkasi 

kovos su ja būdus;  

16.4. valstybės 

politikai. gamtos išteklių 

tausojimo. 

Apibūdina 

valdžių 

atskyrimo 

principą, nurodo 

Prezidento, 

Seimo, 

Vyriausybės, 

Teismų 

funkcijas. 

Analizuoja, 

veiklą, remiasi 

žiniasklaidos 

informacija. 

Pateikia 

konkrečių 

veiklos 

pavyzdžių, 

susijusių su 

Lietuvos naryste 

tarptautinėse 

organizacijose. 



kūrimas ir 

valstybingumo 

stiprinimas 

tarptautinėje 

bendruomenėje: 

įsipareigoja gerbti ir 

saugoti Lietuvos 

valstybės 

nepriklausomybę ir 

suverenumą, 

analizuoja politinius 

procesus ir juos 

kritiškai vertina; 

suvokia, kad valstybė 

stiprinama ginant ją 

nuo išorės pavojų ir 

rūpinantis visuomene, 

tausojant kultūros ir 

gamtos išteklius; 

išreiškia socialinį 

solidarumą, tausoja 

išteklius ir kuria 

darnią aplinką; 

analizuoja ir vertina 

Lietuvos dalyvavimo 

Europos Sąjungos, 

Šiaurės Atlanto 

sutarties ir kitose 

tarptautinėse 

organizacijose 

reikšmę. 



6. Skaitmeninė 

kompetencija – 

tai motyvacija ir 

gebėjimas 

naudotis 

skaitmeninėmis 

technologijomis 

užduotims atlikti, 

mokytis, 

problemoms 

spręsti, dirbti, 

bendrauti ir 

bendradarbiauti, 

valdyti 

informaciją, 

efektyviai, 

tinkamai, saugiai, 

kritiškai, 

savarankiškai ir 

etiškai kurti ir 

dalytis 

skaitmeniniu 

turiniu. 

19. Skaitmeninės 

kompetencijos 

sandai:  

19.1. skaitmeninis 

turinys: kuria įvairių 

formų ir formatų 

skaitmeninį turinį ir 

dirba su juo, apimant 

skaitmeninio turinio 

paiešką, filtravimą 

(atranką), analizę ir 

kritinį vertinimą, 

valdymą, 

pertvarkymą, 

integravimą ir 

apdorojimo 

automatizavimą; 

paiso skaitmeninio 

turinio autorių teisių;  

19.2. skaitmeninis 

komunikavimas: 

bendrauja ir 

bendradarbiauja 

naudodamasis 

skaitmeninėmis 

technologijomis, 

apimant socialinę ir 

pilietinę veiklą 

skaitmeninėje 

erdvėje, etiškai 

elgiasi skaitmeninėje 

erdvėje, valdo 

skaitmeninę tapatybę, 

saugo savo ir kitų 

reputaciją internete, 

valdo informaciją, 

pateiktą 

skaitmeninėmis 

priemonėmis;  

19.3. skaitmeninė 

sauga: saugiai 

naudojasi 

skaitmeninėmis 

technologijomis, 

saugo asmens 

duomenis bei 

privatumą 

skaitmeninėje 

erdvėje, tinkamai 

naudoja skaitmenines 

technologijas 

saugodamas aplinką, 

saugiai naudoja 

skaitmeninius 

Savarankiškai 

atlikdamas paprastas 

užduotis nurodo 

būdus, kaip kurti ir 

redaguoti aiškaus, 

įprasto formato turinį; 

kuria aiškiai apibrėžtą 

ir paprastą 

skaitmeninį turinį. 

Savarankiškai 

spręsdamas paprastas 

užduotis tiksliai 

apibrėžia savo 

poreikius, pasirenka 

įprastas skaitmenines 

priemones bei 

galimus 

technologinius 

sprendimus, pritaiko 

skaitmeninę aplinką 

asmeniniams 

poreikiams.  

Savarankiškai 

atlikdamas 

paprastas ir 

nešablonines 

užduotis, 

nurodo, kaip 

kurti ir redaguoti 

įvairaus formato 

turinį; kuria 

skaitmeninį 

turinį. 

Savarankiškai 

spręsdamas 

paprastas savo ir 

kitų asmens 

duomenų ir 

privatumo 

apsaugos 

skaitmeninėje 

aplinkoje 

problemas, 

paaiškina 

pasirinktus 

apsaugos būdus 

ir priemones, 

aiškiai 

apibrėžtus 

įprastus ir 

kasdienius 

būdus, kaip 

naudoti ir dalytis 

asmenį 

identifikuojančia 

informacija, 

kartu apsaugant 

save ir kitus nuo 

žalos, nurodo 

aiškiai 

apibrėžtus, 

įprastus 

privatumo 

politikos 

teiginius apie tai, 

kaip asmens 

duomenys 

naudojami 

teikiant 

skaitmenines 

paslaugas. 

Atsižvelgdamas į 

nurodymus ir savo 

poreikius, taip pat esant 

sudėtingoms 

situacijoms, keičia 

skaitmeninį turinį 

naudodamas 

tinkamiausius 

formatus; kuria 

atliepiantį tikslą 

skaitmeninį turinį. 

Sprendžia 

kompleksines užduotis, 

turinčias ribotą 

apibrėžimą, susijusias 

su skaitmeninio 

tapatumo valdymu ir 

žmonių internetinės 

reputacijos apsauga, 

panaudoja savo žinias 

padėdamas kitiems 

valdyti skaitmeninę 

tapatybę bei gerinti 

skaitmeninę reputaciją. 

Atsižvelgdamas į savo 

ir kitų poreikius, taip 

pat esant sudėtingoms 

situacijoms, pasirenka 

tinkamiausius 

sprendimus, kaip 

apsaugoti aplinką nuo 

skaitmeninių 

technologijų ir jų 

galimo netinkamo 

naudojimo neigiamo 

poveikio aplinkai. 



prietaisus bei 

informacines 

sistemas;  

19.4. problemų 

sprendimas: 

kūrybiškai naudojasi 

skaitmeninėmis 

technologijomis 

spręsdamas 

problemas, apimant 

kompiuterinių 

(informacinių) 

sistemų techninių ir 

technologinių 

problemų sprendimą, 

kritišką galimų 

problemos sprendimų 

įvertinimą ir 

skaitmeninių 

technologijų 

pasirinkimą, taip pat 

skaitmeninės 

kompetencijos 

įsivertinimą ir jos 

spragų 

identifikavimą. 

7. Socialinė, 

emocinė ir 

sveikos 

gyvensenos 

kompetencija – 

asmens savimonė 

ir savitvarda, 

socialinis 

sąmoningumas, 

tarpusavio 

santykių kūrimo 

gebėjimai, 

atsakingas 

sprendimų 

priėmimas ir 

asmens 

rūpinimasis fizine 

ir psichine 

sveikata. 

22.1. savimonė ir 

savitvardos įgūdžiai: 

atpažįsta, įvardija ir 

valdo emocijas, 

elgiasi 

vadovaudamasis 

vertybėmis; atpažįsta 

asmenines savybes ir 

išorinę pagalbą; 

siekia asmeninių ir 

akademinių tikslų;  

22.2. empatiškumas, 

socialinis 

sąmoningumas ir 

teigiamų tarpusavio 

santykių kūrimas: 

atpažįsta kitų 

emocijas ir jas 

atliepia; atpažįsta 

individualius ir 

grupės panašumus ir 

skirtumus; naudojasi 

bendravimo įgūdžiais 

veiksmingai 

komunikuojant; geba 

konstruktyviai 

užkirsti kelią, valdyti 

ir spręsti 

Atpažįsta ir įvardija 

paauglystei būdingas 

emocijas. 

Konstruktyviai valdo 

stresą ir sudėtingas 

emocijas. Apibūdina 

ir vertina 

individualias klasės 

draugų savybes, 

sugebėjimus, 

pomėgius ir poelgius. 

Atpažįsta ir 

adekvačiai reaguoja į 

nederamą elgesį, 

pavyzdžiui, patyčias, 

erzinimą ir kt. 

Bendradarbiauja ir 

konstruktyviai dirba 

grupėje. 

Konstruktyviai 

priima ir išsako 

kritiką. Apibūdina, ką 

reiškia atsakingas 

elgesys, analizuoja 

atsakingo ir 

neatsakingo elgesio 

pasekmes. Planuoja 

laiką, užduotis atlieka 

Atpažįsta ir 

valdo impulsus, 

kurie 

išprovokuoja 

pyktį ar kitas 

stiprias 

emocijas. Stebi 

ir valdo emocijų 

kaitą. 

Analizuoja, kaip 

sudėtingose 

situacijose 

vertybės padeda 

rasti sprendimus. 

Apibūdina, 

kokios galimos 

kito žmogaus 

emocijos ir 

savijauta 

skirtingose 

situacijose. 

Paaiškina, kaip 

individualūs, 

socialiniai ir 

kultūriniai 

skirtumai gali 

padidinti 

pažeidžiamumą 

Analizuoja ir 

paaiškina, kaip mintys 

ir emocijos veikia 

sprendimų priėmimą ir 

atsakingą elgesį. Visas 

emocijas priima kaip 

reikalingas, geba 

suvaldyti 

nepasitenkinimą ir 

nusivylimą. Analizuoja 

stipriąsias puses, 

nustato tobulintinas 

sritis ir prioritetus, 

planuoja laiką 

pokyčiams. Analizuoja 

savo ir kitų požiūrių 

panašumus ir 

skirtumus. Paaiškina, 

kad vertybinės 

nuostatos skirtingose 

kultūrose gali būti 

nevienodai 

traktuojamos. 

Analizuoja stereotipų ir 

išankstinių nusistatymų 

kilmę ir neigiamą 

poveikį. Išlieka 

objektyvus, 



tarpasmeninius 

konfliktus;  

22.3. atsakingas 

sprendimų priėmimas 

ir elgesys vertinant 

pasekmes: priima 

sprendimus 

atsižvelgdamas į 

saugumo, etinius ir 

visuomeninius 

veiksnius; kasdienėse 

akademinėse ir 

socialinėse 

situacijose taiko 

atsakingų sprendimų 

priėmimo įgūdžius; 

prisideda kuriant 

šeimos, mokyklos ir 

bendruomenės 

gerovę;  

22.4. rūpinimasis 

sveikata: vertina 

sveikatą kaip vieną iš 

esminių vertybių, 

lemiančių asmens ir 

visuomenės gerovę 

bei gyvenimo 

kokybę; rūpinasi 

sveikata 

pasitelkdamas fizinį 

aktyvumą; supranta 

sveikos mitybos 

svarbą sveikatai ir 

renkasi sveikatai 

palankius maisto 

produktus. 

laiku. Analizuoja 

galimus iššūkius ir 

kliūtis užduočių 

atlikimui, planuoja, 

kaip juos įveikti. 

Apmąsto ir įsivertina, 

kaip sekėsi atlikti 

užduotis. Paaiškina 

sveikos mitybos 

daromą įtaką 

sveikatai, kuo galima 

pakeisti sveikatai 

nepalankius 

produktus. Moka 

paruošti sveikatai 

palankius, iš kelių 

maisto produktų 

susidedančius 

patiekalus. 

dėl patyčių, 

nurodo būdus, 

kaip tai įveikti. 

Reaguoja į 

patyčias ir siekia 

situaciją keisti 

teigiama linkme. 

Analizuoja ir 

paaiškina 

mokyklos, 

visuomenės 

taisyklių svarbos 

priežastis. 

Paaiškina, kaip 

laikosi sveikos 

mitybos principų 

ir taisyklių 

įvairiose 

aplinkose. 

Analizuoja 

energijos 

gamybos ir 

medžiagų 

apykaitos 

procesus 

organizme, 

apibūdina 

energetinę 

maisto medžiagų 

vertę ir naudą 

mitybai. 

argumentuoja savo 

nuomonę. Dėmesingai 

klausosi ir analizuoja, 

kaip dėmesingas 

klausymasis ir 

kalbėjimasis padeda 

spręsti konfliktus ar 

išvengti konfrontacijos. 

Argumentuotai 

paaiškina, kokie maisto 

produktai kenksmingi 

organizmui. Renkasi 

savarankiškai, 

asmeniniu pavyzdžiu 

skatina sekti 

aplinkinius: domėtis, 

kurti ir gaminti 

sveikatai naudingus 

patiekalus 

 


