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KAUNO R. NEVERONIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS 

VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 1.  Kauno r. Neveronių gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų 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. 

V1309, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu,  patvirtintu Lietuvos 

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

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija, 2017 m. 

liepos 4 d. įsakymas Nr. V-554).  

2. Apraše aptariami vertinimo tikslai, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas ugdymo  

procese ir baigus programą, įvertinimų fiksavimas, vertinimo informacijos analizė, 

informavimas.  

  

         II. APRAŠE VARTOJAMOS SĄVOKOS 

  

3. Ugdymo(si) rezultatai – palaipsniui įgyjamos dvasinę, intelektinę ir fizinę asmens  

brandą rodančios kompetencijos, apimančios žinias, supratimą, gebėjimus ir nuostatas.  

4. Ugdymasis – dvasinių, intelektinių, fizinių asmens galių auginimasis bendraujant ir  

mokantis.  

5.  Mokymas – mokinio ir mokytojo sąveika, aplinkybės, skatinančios mokinį kurti savo  

žinojimą bei patirtį, aktyviai ieškoti ir autentiškai perprasti informaciją, patirti pažangą, siekiant atrasti 

asmeninę prasmę.   

6. Mokymasis – aktyvus supratimo, reikšmių, patirčių ir prasmių konstravimo procesas,  

jau įgytų ir naujų žinių bei patirties siejimas, aiškiai suvokiant mokymosi tikslą ir į jį orientuojantis, 

planuojant, veikiant, vertinant ir reflektuojant mokymo(si) procesą, pažangą ir pasiekimus.  

7. Savivaldis mokymasis – mokymasis, per kurį asmuo savo iniciatyva išsiaiškina  

mokymosi poreikius, keliasi tikslus, planuojasi mokymąsi, susikuria ar pasirenka mokymosi aplinką bei 

priemones, sau tinkamas mokymosi strategijas, įsivertina pasiekimus ir pažangą.  

8. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas – kriterijais grįstas ugdymosi ir  

mokymosi stebėjimas ir grįžtamasis ryšys, informacijos apie mokymosi procesus ir rezultatus rinkimas 

ir kaupimas, interpretavimas ir naudojimas mokymo ir mokymosi kokybei užtikrinti.  

9. Formuojamasis ugdomasis vertinimas – ugdymo(si) procese teikiamas abipusis  

atsakas, grįžtamasis ryšys, padedantis mokiniui gerinti mokymą(si), nukreipiantis, ką dar reikia išmokti, 

leidžiantis mokytojui pritaikyti mokymą, siekiant kuo geresnių rezultatų.   

10. Kaupiamasis vertinimas – mokinių pasiekimų ir pažangos suminis vertinimas  

naudojant įvairius galimus vertinimo ir įsivertinimo būdus.   

11. Įsivertinimas – paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos stebėjimas,  

vertinimas ir apmąstymas, nusimatant tolesnius mokymosi žingsnius.  

12. Diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo išsiaiškinami mokinio pasiekimai ir tam  
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tikru mokymosi metu padaryta pažanga, numatomos tolesnio mokymosi galimybės, pagalba 

sunkumams įveikti.   

13. Apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas – formaliai patvirtinti mokinio ugdymosi 

rezultatai, baigus pusmetį ir pagrindinio ugdymo II pakopos ir vidurinio programą.   

  

 III.  MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO  

TIKSLAI  

  

14. Nustatyti mokinių pasiekimų lygį bei pažangą.   

15. Išsiaiškinti kiekvieno mokinio stiprybes, ugdymosi poreikius.  

16. Kartu su mokiniu bei jo tėvais (globėjais, rūpintojais) priimti sprendimus dėl tolesnio  

mokymosi žingsnių, mokiniui būtinos pagalbos.  

17. Teikti savalaikį grįžtamąjį ryšį mokiniams ir mokytojams, gerinant mokymo(si)  

proceso kokybę.   

18. Apibendrinti, susumuoti atskiro mokymosi laikotarpio (baigiant pusmetį, mokslo  

metus) ir mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą rezultatus.  

19. Vertinti ugdymo kokybę, identifikuoti problemas ir inicijuoti reikalingus sprendimus.  

  

IV. VERTINIMAS UGDYMO PROCESE  

  

20. Formuojamojo ugdomojo vertinimo principai:  

20.1. Mokytojas stebi mokinių mokymąsi, jų bendradarbiavimą, įsitraukimą, pastangas,  

mokymosi būdus, sunkumus;  

20.2. Mokytojas padeda suprasti mokiniui, kas jau išmokta, ko dar reikia mokytis, kaip  

įveikti sunkumus, kokie mokymosi būdai veiksmingi; 

20.3. Mokiniai mokosi vertinti vienas kito ir savo darbą, įsivertinti pasiekimus ir  

pažangą, kelti mokymosi tikslus.  

21. Diagnostinio vertinimo principai:  

21.1. Mokytojas, skirdamas vertinamąsias užduotis mokymosi procese, padeda mokiniui  

išsiaiškinti mokymosi pasiekimus;  

21.2. Vertinimas vykdomas taikant iš anksto mokiniams žinomus, su jais aptartus  

kriterijus;  

21.3. Mokinys, remdamasis vertinimo metu gauta informacija, kartu su mokytoju numato  

tolesnio mokymosi uždavinius.  

22. Kaupiamojo vertinimo principai:  

22.1. Mokytojas sudaro vertinimo kriterijų lentelę;  

22.2. Mokytojas kartu su mokiniais aptaria kiekvieną kriterijų tam, kad mokiniai žinotų,  

už ką jie bus vertinami.  

23. Gimnazijoje taikoma vertinimo skalė:  

23.1. Priešmokykliniame ugdyme: 

23.1.1. kiekvieno mėnesio paskutinę savaitę vyksta mokytojo ir tėvų individualūs 

pakalbiai apie vaiko pasiekimus. 

23.1.2. Rugsėjo, gruodžio ir gegužės mėnesiais mokiniai atlieka įsivertinimo testus, tėvai 

supažindinami pasirašytinai. 

23.2. Pradiniame ugdyme: 
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Pasiekimų lygis  Įvertinimas įrašu *  

Aukštesnysis  Padarė pažangą (žymima „p. p.“)*  

Pagrindinis  

Patenkinamas  

Nepatenkinamas  Nepadarė pažangos (žymima „n. p.“)*  

* Dorinio ugdymo pasiekimų vertinimas.  

23.2.1. pradiniame ugdyme mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami, 

informacija apie mokymosi pasiekimus (kontrolinių darbų, testų ir kitų užduočių atlikimo) mokiniams 

ir tėvams pateikiama trumpais komentarais; 

23.2.2. vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis, diagnostinis, 

apibendrinamasis vertinimas; 

23.2.3. formuojamasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu, teikiant 

mokiniui informaciją apie jo mokymosi eigą, esamus pasiekimus ar nesėkmes: rašomi komentarai raštu, 

žodžiu, pagyrimai, pastabos, pritarimai; 

23.2.4. diagnostinis vertinimas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus, 

paprastai atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo (temos, kurso) pradžioje ir pabaigoje siekiant 

diagnozuoti esamą padėtį: nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti tolesnio 

mokymosi galimybes; 

23.2.5. atsižvelgiant į tai, kas norima įvertinti, taikomi įvairūs diagnostinio vertinimo 

metodai: praktinės, kūrybinės užduotys, kontroliniai, projektiniai darbai, testai. Per dieną neturėtų būti 

atliekami daugiau nei vienas diagnostinis darbas; 

23.2.6. apibendrinamasis vertinimas atliekamas ugdymo laikotarpio ir  pradinio ugdymo 

programos pabaigoje. Pusmečio mokinių pasiekimai apibendrinami vertinant mokinio per mokykloje 

nustatytą ugdymo laikotarpį padarytą pažangą, orientuojantis į Bendrojoje programoje aprašytus 

mokinių pasiekimų lygių požymius ir įrašomi elektroniniame dienyne; 

23.2.7. pradinio ugdymo mokytojas renkasi vertinimo informacijos kaupimo būdus ir 

formas (aplankus, vertinimo aprašus, pasiekimų knygeles ir t.t.); 

23.2.8.  pradiniame ugdyme vertinimo įrašai eil. dienyne rekomenduojami: 

23.2.8.1. jei 1–2 savaitinės pamokos – ne mažiau kaip 2 įvertinimo fiksavimai per 

pusmetį mokiniui; 

23.2.8.2. jei 4–5 savaitinės pamokos – ne mažiau kaip 4 įvertinimo fiksavimai per 

pusmetį mokiniui; 

23.2.8.3. jei 7–8 savaitinės pamokos – ne mažiau kaip 7 įvertinimo fiksavimai per 

pusmetį mokiniui. 

23.2.9. mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės atitinkamose skiltyse 

įrašomas ugdymo dalykų apibendrintas mokinio pasiekimų lygis (patenkinamas, pagrindinis, 

aukštesnysis). Mokiniui nepasiekus patenkinamo lygio, įrašoma „nepatenkinamas“. 

23.2.10. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pritaikytą 

individualizuotą programą, bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta 

arba nepadaryta fiksuojama atitinkamoje Dienyno skiltyje įrašant „p.p.“ arba „n. p.“. 

23.2.11. baigus pradinio ugdymo programą pildomas mokinių pažangos pasiekimų 

aprašas (3 priedas). 

23.3. Pagrindiniame ir viduriniame ugdyme:   

Pasiekimų lygis   ir Trumpas apibūdinimas  

Aukštesnysis  10 (dešimt)  Puikiai  

9 (devyni)  Labai gerai  
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Pagrindinis  8 (aštuoni)  Gerai  

7 (septyni)  Pakankamai gerai  

6 (šeši)  Vidutiniškai  

Patenkinamas  5 (penki)  Patenkinamai  

4 (keturi)  Pakankamai patenkinamai  

Nepatenkinamas  3 (trys)  Nepatenkinamai  

2 (du)  Blogai  

 1 (vienas)  Labai blogai  

24.  Dorinio ugdymo, žmogaus saugos pasiekimai vertinami „įskaityta“ arba „neįskaityta“. 

25.  Kūno kultūros mokymosi pasiekimai, išskyrus specialiosios medicininės fizinio   

pajėgumo grupės mokinių pasiekimus (pastarieji pažymiais nevertinami, įrašoma „įskaityta“ arba 

„neįskaityta“), vertinami pažymiu 5–8, I–IV gimnazijos klasių mokiniams. Pasirenkamųjų dalykų 

pasiekimai vertinami pažymiu.   

26.  Dalyko moduliai vertinami „įskaityta“ / „neįskaityta“ .   

27.  Mokiniams, mokomiems pagal individualizuotas ar pritaikytas programas, taikomi  

tie patys pažangos ir pasiekimų vertinimo kriterijai bei atsižvelgiama į Kauno r. pedagoginės 

psichologinės tarnybos rekomendacijas.  

28.  Vertinant mokinių pasiekimus orientuojamasi į pasiekimų lygius, apibrėžtus  

bendrosiose programose.  

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

šia lentele:  

Lygis  Teisingų atsakymų apimtis procentais  Pažymys  

Aukštesnysis  91–100  10  

81–90  9  

Pagrindinis  71–80  8  

61–70  7  

51–60  6  

Patenkinamas  41–50  5  

31–40  4  

Nepatenkinamas  21–30  3  

10–20  2  

0–9  1  

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

taikomas formuojamasis vertinimas.   

31.  Mokymosi pasiekimai adaptaciniu laikotarpiu nevertinami nepatenkinamais pažymiais: 

31.1. visiems mokiniams rugsėjo mėnesio pirmą  savaitę;  

31.2. naujai atvykusiems mokiniams nuo jų atvykimo dienos dvi savaites;  

31.3. 5 klasių mokiniams rugsėjo mėnesio dvi pirmas savaites. 

32. Diagnostinis vertinimas taikomas tokiu dažnumu per pusmetį:  

32.1. per pusmetį dalykui skirta 1 savaitinė valanda, mokinio žinios ir gebėjimai vertinami 

ne mažiau kaip 3 pažymiais;  

32.2. 2 savaitinės valandos –  ne mažiau kaip 4 pažymiais;  

32.3. 3 savaitinės valandos –  ne mažiau kaip 4 pažymiais;  

32.4. 4 savaitinės valandos –  ne mažiau kaip 5 pažymiais;  

32.5. 5 savaitinės valandos –  ne mažiau kaip 6 pažymiais;  
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32.6.  6 savaitinės valandos –  ne mažiau kaip 7 pažymiais.  

33. Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo formos, už kurias rašomas pažymys: 

33.1. Kontrolinis darbas: 

33.1.1. kontrolinis darbas – ne mažesnės kaip 30 minučių trukmės raštu atliekamas ir 

formaliai vertinamas darbas, skirtas mokinio pasiekimams ir pažangai patikrinti baigus dalyko 

programos dalį (temą, kelias temas, skyrių ir pan.). Mokinių kontrolinio darbo įvertinimai 

elektroniniame dienyne įrašomi tą dieną, kurią buvo rašytas kontrolinis darbas;  

33.1.2. adaptaciniu laikotarpiu 5 klasės mokiniai rugsėjo mėnesio pirmas dvi savaites 

kontrolinių darbų nerašo; 

33.1.3. mokiniams per dieną gali būti skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis 

darbas; 

33.1.4. dalyko mokytojai planuoja kontrolinių darbų atlikimo laiką, kurį koreguoja tik dėl 

svarbių priežasčių; 

33.1.5. rekomenduojama per pusmetį rašyti ne mažiau kontrolinių darbų, kiek yra to 

dalyko savaitinių pamokų; 

33.1.6. kontrolinių darbų atlikimo laiką derina dalykų mokytojai su toje klasėje 

dėstančiais mokytojais prieš  savaitę, įrašydami kontrolinio darbo datą elektroniniame dienyne; 

33.1.7. sutapus kelių dalykų kontrolinių darbų laikui, pirmenybė rašyti kontrolinį darbą 

teikiama mokomajam dalykui, kurio yra mažiau savaitinių pamokų, o esant tam pačiam pamokų skaičiui 

– pirmumas teikiamas tam dalykui, kurio mokytojas pirmas užfiksavo  datą  el. dienyne; 

33.1.8. pagal galimybes kontroliniams darbams rekomenduojama skirti darbingiausias 

savaitės dienas ir laiką – antrą, trečią, ketvirtą pamokas antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais; 

33.1.9. kontrolinis darbas pusmečio paskutinę dieną nerašomas. Nerekomenduojama 

rašyti kontrolinį darbą paskutinę dieną prieš mokinių atostogas ir pirmą dieną po mokinių atostogų; 

33.1.10. pakartotinai apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš 

savaitę, mokiniams turi būti aišku, ką jie turi mokėti, ko siekti ir koks bus vertinimas; 

33.1.11. prieš rašant kontrolinį darbą, būtina pakartoti išeitą medžiagą, įtvirtinti 

žinias; 

33.1.12. kontrolinio darbo sudėtingumas turi būti pagrįstas Bendrųjų programų 

reikalavimais, trukmė (30 ar daugiau minučių) priklauso nuo tikrinamo dalyko specifikos; 

33.1.13. kontrolinio darbo užduotys sudaromos parenkant įvairaus sunkumo užduotis, 

laikantis eiliškumo: nuo lengvesnių užduočių iki sunkesnių. Užduotimis patikrinami įvairūs mokinių 

gebėjimai (žinios, jų taikymas, analizė, lyginimas it kt.); 

33.1.14. kontrolinis darbas įvertinamas pažymiu; 

33.1.15. kiekvienas mokinys privalo atsiskaityti už visus kontrolinius darbus,  tą 

dieną nerašiusiems mokiniams šalia „n“ raidės įrašomas vienetas, kurį mokinys galės išsitaisyti 

parašęs kontrolinį darbą kitą dieną. Penktokams taikyti tik nuo spalio 1 dienos, o iki spalio 1 

dienos mokiniai turi atsiskaityti už kontrolinius darbus, tik nerašomi vienetai šalia „n“ raidės. 

33.1.16. mokinys, nerašęs kontrolinio darbo, privalo atsiskaityti per dvi savaites po 

atvykimo į mokyklą dienos sutartu, patogiu mokytojui ir mokiniui laiku. Įvertinimas įrašomas 

kontrolinio darbo rašymo dieną šalia „n“ raidės; 

33.1.17. kontrolinis darbas įvertinamas per septynias kalendorines dienas; 

33.1.18. su ištaisytais kontroliniais darbais supažindinami mokiniai, 

rekomenduojama pravesti išsamią kontrolinio darbo analizę, pav. pagal (1 priedas). Mokytojas, 

atsižvelgdamas į kontrolinio darbo rezultatus, jei reikia, koreguoja ilgalaikius planus; 
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33.1.19. kontrolinį darbą, pageidaujant mokiniams, rekomenduojama perrašyti, jei 

daugiau kaip 50 proc. mokinių už jį gavo nepatenkinamus įvertinimus. Pirmojo kontrolinio darbo 

rezultatai į elektroninį dienyną nerašomi; 

33.1.20. vadovaujantis dalyko mokytojų metodinės grupės ar administracijos 

sprendimu gali būti organizuojami pasitikrinamieji kontroliniai darbai (diagnostiniai kontroliniai 

darbai), bandomieji egzaminai, INFO testai mokymosi pasiekimams įvertinti. Išvardintų kontrolinių 

darbų vykdymo tvarkaraštis sudaromas ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki jų vykdymo pradžios. 

Rekomenduojama bandomųjų egzaminų vykdymo trukmė 2–3 val. 

33.2.  Apklausa raštu: 

33.2.1. apklausa raštu – ne mažesnės kaip 15 minučių trukmės raštu atliekamas ir 

įvertinamas darbas, skirtas mokinio pasiekimams ir pažangai patikrinti ne daugiau kaip iš vienos 

pamokos medžiagos; 

33.2.2. apie apklausą raštu mokinius būtina informuoti prieš vieną pamoką; 

33.2.3. ištaisyti darbai grąžinami ir su rezultatais mokiniai supažindinami kitą to dalyko 

pamoką; 

33.2.4. apklausa raštu vertinama pažymiu, įvertinimas įrašomas į elektroninį dienyną. 

33.3. Apklausa (atsiskaitymas) žodžiu: 

33.3.1. mokinį, praleidusį pamoką be priežasties, mokytojas turi teisę kitą pamoką kviesti 

atsakinėti žodžiu iš vienos ar kelių temų; 

33.3.2. apklausos žodžiu rezultatų motyvuotas įvertinimas pažymiu pasakomas mokiniui 

tą pačią pamoką ir įrašomas į elektroninį dienyną; 

33.3.3. atsiskaitymas žodžiu – tai monologinis ar dialoginis vertinamas kalbėjimas, 

skirtas patikrinti, kaip mokinys geba taisyklingai, argumentuotai, įtikinamai reikšti mintis. Kalbų 

mokytojai organizuoja ne mažiau kaip vieną atsiskaitymą žodžiu per pusmetį. Atsiskaitymo užduočių 

pobūdis ir terminai turi būti mokiniams žinomi iš anksto. Mokinys įvertinamas tą pačią pamoką, 

įvertinimas įrašomas į elektroninį dienyną. Rekomenduojama atsiskaitymą žodžiu organizuoti ir 

socialinių mokslų mokytojams; 

33.3.4. apklausa raštu ar apklausa žodžiu mokytojo nuožiūra, iš anksto informavus 

mokinius, gali būti vertinama kaupiamaisiais pažymiais. 

33.4. Savarankiškas darbas: 

                   33.4.1. savarankiškas darbas – darbas raštu, kurio trukmė pamokoje 

planuojama (ne daugiau kaip 30 minučių) mokytojo nuožiūra, kai mokiniai atlieka mokytojo pateiktas 

užduotis iš ankščiau (vienos ar dviejų) ar naujai išmoktų temų. Savarankiško darbo tikslas – išsiaiškinti, 

kiek mokinys, naudodamasis įvairiais šaltiniais, mokymo(si) priemonėmis, geba įgytas žinias pritaikyti 

individualiai; 

33.4.2. apie savarankiško darbo rašymą iš anksto informuoti mokinius neprivaloma 

(išskyrus tuos atvejus, kai darbui atlikti reikalingos papildomos priemonės: žinynai, žodynai, 

skaičiuotuvai ir kt.); 

33.4.3. patikrinimas ir vertinimas gali vykti pasirinktinai (tikrinami ne visų mokinių 

darbai); 

33.4.4. ištaisyti darbai grąžinami ir su rezultatais mokiniai supažindinami ne vėliau kaip 

per septynias kalendorines dienas; 

33.4.5. dėl savarankiško darbo vertinimo yra susitariama. Mokytojo nuožiūra 

savarankiški darbai gali būti įvertinami pažymiu arba pažymiu taikant kaupiamojo vertinimo principą. 

Įvertinimas pažymiu įrašomas į elektroninį dienyną. Nerekomenduojama įrašyti nepatenkinamą 

įvertinimą, jei savarankiškas darbas buvo rašomas iš naujos toje pamokoje mokomos temos; 
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33.4.6. testai anglų kalbos pamokose ir pradinio ugdymo pakopos pamokose vyksta visą 

pamoką. 

33.5. Rašinys, kūrybinis darbas, bandomojo egzamino patikrinamasis darbas (testai) 

raštu: 

33.5.1. rašinys, kūrybinis darbas, bandomojo egzamino patikrinamasis darbas (testai) – 

rašomieji (lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos) darbai rašomi 1–2 pamokas, apie juos 

pranešama prieš mėnesį, data tikslinama prieš savaitę; 

33.5.2. ištaisyti darbai grąžinami ir su rezultatais mokiniai supažindinami ne vėliau kaip 

dvi savaites nuo parašymo dienos; 

33.5.3. rašinys, kūrybinis darbas, bandomojo egzamino testas įvertinamas pažymiu, 

pažymys įrašomas į elektroninį dienyną; 

33.5.4. rašomieji ( rašinys, bandomojo egzamino testas) darbai įtraukiami į kontrolinių 

darbų grafiką. 

33.6. Laboratoriniai ir praktikos darbai: 

33.6.1. laboratoriniai ir praktikos darbai, trunkantys ne mažiau kaip 35 minutes, jų metu 

tikrinami mokinių gebėjimai teorines žinias taikyti praktikoje; 

33.6.2. apie laboratorinį (praktinį) darbą pranešama ne vėliau kaip prieš vieną pamoką; 

33.6.3. laboratoriniai (praktikos) darbai chemijos, fizikos ir biologijos pamokose 

vertinami pažymiais. 

33.7. Praktiniai – kūrybiniai darbai: 

33.7.1. praktiniai – kūrybiniai darbai (meninio ir technologinio ugdymo pamokose) 

skiriami ugdyti moksleivių gebėjimus, teorines žinias pritaikyti praktikoje; 

33.7.2. praktinio – kūrybinio darbo pradžioje mokytojas privalo supažindinti mokinius su 

darbų saugos, sanitarijos bei higienos reikalavimais; 

33.7.3. praktinės – kūrybinės užduoties atlikimo laikas priklauso nuo darbo sudėtingumo; 

33.7.4. sudėtingas praktinis – kūrybinis darbas mokytojo nuožiūra gali būti vertinamas 

darbo eigoje kaupiamuoju vertinimu; 

33.7.5. užbaigti praktiniai – kūrybiniai darbai vertinami pažymiu, įvertinimas įrašomas į 

elektroninį dienyną. 

33.8. Trumpalaikiai ir ilgalaikiai projektiniai darbai: 

33.8.1. parengiami iš vienos temos (skyriaus), bet gali būti integruoti; 

33.8.2. apie projektinį darbą mokiniai informuojami skyriaus pradžioje; 

33.8.3. galutinis projektinio darbo įvertinimas susideda iš vertinimų už: atsakymą į temą, 

ir pateiktą medžiagą, darbo pristatymą, estetiškumą, darbo brandumą, kūrybiškumą, atsakymo į 

papildomus klausimus, pateiktus mokytojo ar mokinių; 

33.8.4. galutinis pažymys įrašomas į dienyną per 1 savaitę nuo projekto pristatymo 

dienos. 

34. Rekomenduojama skatinti gabių ir talentingų mokinių siekį tobulėti, stiprinti 

darbo įgūdžius, gilinti žinias, praktinę patirtį: 

34.1. į dienyną įrašyti 10 balų sistemos įvertinimus (mokytojo nuožiūra 9 ar 10): 

34.1.1. olimpiadų, konkursų, varžybų prizininkams ir laureatams; 

34.1.2. ilgalaikių projektų dalyviams; 

34.1.3. pavienių pažymių per pusmetį gali būti iki 10 proc. 

35. Kaupiamasis vertinimas: 

35.1. kaupiamasis vertinimas – tai informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir 

pasiekimus kaupimas, kai mokinys už per pamoką pasiektą pažangą ar raštu atliktus namų darbus, gauna 

susitartą taškų (ar simbolių) skaičių; 
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35.2. kaupiamojo vertinimo tikslas – skatinti mokinių mokymosi motyvaciją; 

35.3. kaupiamieji įvertinimai konvertuojami į pažymius pagal dalyko metodinių grupių 

aprobuotas vertinimo metodikas. Kaupiamojo vertinimo fiksavimo formą dalykų mokytojai aptaria 

metodinėse grupėse, numato individualiose vertinimo metodikose; 

35.4. mokytojas, dalyko pamokose taikantis kaupiamąjį vertinimą, mokslo metų 

pradžioje supažindina mokinius su kaupiamojo vertinimo kriterijais ir tvarka; 

35.5. mokinio gauti taškai (ar simboliai) fiksuojami dalyko mokytojo kaupiamojo 

vertinimo sąvade; 

35.6. galutinis įvertinimas pažymiu pasakomas mokiniui ir įrašomas į elektroninį 

dienyną; 

35.7. mokinių pastangos vertinamos kaupiamuoju vertinimu mokymosi motyvacijai 

skatinti: už aktyvų darbą pamokoje, už namų darbų atlikimą, papildomų darbų (pranešimų, projektų 

rengimą, jų pristatymą, darbą grupėje), už dalyvavimą konkursuose, olimpiadose, varžybose ir kt. (pagal 

metodinių grupių susitarimus); 

35.8 esant vienai ar trims savaitinėms dalyko pamokoms per pusmetį rašomas vienas 

kaupiamasis pažymys, o esant daugiau pamokų – du. 

 

V. VERTINIMAS BAIGUS PROGRAMĄ 

 

36. Mokinio mokymosi pasiekimai 1–8, I–IV kl. įvertinami pusmečio pabaigoje elektroniniame 

dienyne įrašu ir (arba) balu (pažymiu) taikant 10 balų vertinimo sistemą: 

36.1. patenkinamas įvertinimas – įrašai: „patenkinamas“, „pagrindinis“, „aukštesnysis“, 

„atleista“ („atl.“), „įskaityta“ („įsk“), „padarė pažangą“ („p.p.“), 4-10 balų įvertinimas; 

36.2. nepatenkinamas įvertinimas – įrašai: „nepatenkinamas“, „neįskaityta“ („neįsk.“), 

„nepadarė pažangos“, („n.p.“), 1–3 balų įvertinimas; 

36.3. pusmečių ir metiniai įvertinimai e-dienyne fiksuojami balais (pažymiais) arba rašoma: 

„įsk“ (įskaityta), „neįsk.“ (neįskaityta), „atl.“ (atleista). 

37. Mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą, 

pusmečio dalyko įvertinimas fiksuojamas iš visų atitinkamo laikotarpio pažymių, skaičiuojant 

aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisyklę. Vienerių mokslo metų pasiekimų rezultatas 

fiksuojamas iš I ir II pusmečių pažymių, skaičiuojant aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo 

taisykles  (pvz., jei I pusmečio – 7, II pusmečio – 6, tai dalyko metinis – 7). Dalyko metinis 

įvertinimas fiksuojamas įrašu „įsk“, jei I ir II pusmečių įvertinimai „įsk“ ir „įsk“ arba „įsk“ ir 

„neįsk“ arba „neįsk“ ir „įsk“. Jei pasibaigus ugdymo procesui buvo skirtas papildomas darbas, 

papildomo darbo įvertinimas laikomas metiniu. 

38.  Jei mokinys per visą ugdymo laikotarpį (pvz., pusmetį) neatliko visų vertinimo 

užduočių (pvz., kontrolinių darbų) be pateisinamo priežasties,  nepademonstravo pasiekimų, 

numatytų pagal Pagrindinio ar Vidurinio ugdymo bendrosiose programose, mokinio dalyko 

pusmečio  pasiekimai prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“.  Jei 

mokinys neatliko numatytu laiku visų vertinimo užduočių dėl svarbių, gimnazijos vadovo 

pateisintų priežasčių (pvz. ligos) – fiksuojamas įrašas „atleista“. 

39.  Mokytojai paskutinę I ir II pusmečio (mokslo metų) pamoką organizuoja mokymosi  

pasiekimų ir pažangos įsivertinimą:  

39.1. mokiniai raštu / žodžiu analizuoja savo mokymąsi, padarytą pažangą;   

39.2. mokytojai apibendrina informaciją apie mokinio ar klasės pasiekimus bei padarytą  

pažangą ir, jei tai reikalinga, koreguoja ilgalaikį planą, programą.   
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40.  Mokytojas, išvedęs nepatenkinamą I pusmečio signalinį įvertinimą, kartu su mokiniu 

priima sprendimą dėl  mokymosi pasiekimų gerinimo ir užpildo pateiktą formą (2 priedas).  

41.  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 svarstymas vyksta Mokytojų tarybos posėdyje.  

42.  Mokytojas, išvedęs nepatenkinamą metinį įvertinimą, kartu su mokiniu užpildo  

pateiktą formą (4 priedas) ir gimnazijos direktoriui teikia vieną iš siūlymų: arba dėl papildomo 

darbo skyrimo (trukmės, konsultacijų ir atsiskaitymo formų), arba kėlimo į aukštesnę klasę su 

nepatenkinamu įvertinimu, arba palikimo kartoti kursą.   

43. Mokytojas, skyręs papildomą darbą, parengia Atsikaitymo  už II pusmečio programą (4 

priedas).  

44. Mokinį, turintį trijų ar daugiau dalykų neigiamus įvertinimus, Mokytojų tarybos  

sprendimu, rekomenduojama palikti kartoti kursą (mokiniui iki 16 metų) arba keisti mokymosi formą 

(mokiniui nuo 16 metų).   

45.  Sprendimą  dėl papildomo darbo skyrimo, kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo kartoti  

ugdymo programą, atsižvelgęs į mokytojo / Mokytojų tarybos siūlymą, priima gimnazijos direktorius. 

Sprendimas įforminamas įsakymu.  

46.  Klasės vadovas po gimnazijos direktoriaus sprendimo informuoja mokinio tėvus  

(globėjus, rūpintojus) dėl papildomo darbo skyrimo, kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo kartoti kursą.  

47.  Metodinėse grupėse analizuojami diagnostinių, standartizuotų testų,  

pa(si)tikrinamųjų darbų, bandomųjų egzaminų, egzaminų, įskaitų rezultatai. Priimami sprendimai dėl 

ugdymo turinio, mokymo metodų ir strategijų, mokymosi užduočių, šaltinių tinkamumo, išteklių 

panaudojimo veiksmingumo, ugdymo tikslų realumo.  

48.  Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, remdamasis klasės vadovų pateiktomis klasės  

mokinių mokymosi rezultatų ataskaitomis, rengia mokinių mokymosi rezultatų pusmečio ir metinę 

analizę, kurią pristato Mokytojų tarybos posėdžiuose. Esant būtinybei, priimami sprendimai dėl ugdymo 

proceso koregavimo.  

49. Baigus priešmokyklinio ugdymo programą pildomas pasiekimų aprašas (5 priedas). 

50.Baigus pradinio ugdymo programą pildomas mokinių pažangos pasiekimų aprašas (3 

priedas). 

51. Apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas vykdomas pabaigus mokymosi etapą (I ir  

II pusmečius) ir pagrindinio bei vidurinio mokymosi bendrąsias programas.  

52.Mokiniai pabaigę pagrindinio ugdymo II pakopą privalo dalyvauti PUPP.  

53.Mokiniai baigę vidurinio ugdymo programą laiko brandos egzaminus. 

 

VII. INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖSENA  

 

54.Mokinių individuali pažangą stebima ir fiksuojama vadovaujantis Kauno r. Neveronių 

gimnazijos Vaiko individualios pažangos vertinimo tvarkos aprašu patvirtintu gimnazijos direktoriaus 

2019 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-121. 

  

 

VI. VERTINIMO INFORMACIJOS NAUDOJIMAS  

  

 55. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo informaciją, gaunamą ugdymo procese,  

panaudoja:  
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55.1. Mokytojas:  

55.1.1. nustatydamas mokinių mokymosi poreikius;  

55.1.2. pritaikydamas ugdymo turinį individualiai mokiniui, grupei, klasei;  

55.1.3. aptardamas mokymosi pasiekimus ir pažangą su mokiniais;  

55.1.4. aptardamas mokymosi pasiekimus ir pažangą su mokinių tėvais (globėjais,  

rūpintojais) per atvirųjų durų dienas arba pagal poreikį;  

55.1.5. informuodamas klasės vadovą arba kuruojantį pavaduotoją ugdymui.  

55.2. Tėvai (globėjai, rūpintojai):  

55.2.1. sistemingai stebi elektroniniame dienyne vaiko pasiekimus;  

55.2.2. kartu su vaiku aptaria individualią pažangą;  

55.2.3. esant poreikiui kreipiasi į dėstomo dalyko mokytoją.  

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

mokinių pasiekimų tyrimus, diagnostinius ir standartizuotus testus, panaudojami informuojant tėvus 

(globėjus, rūpintojus) ir visuomenę apie bendrojo ugdymo rezultatus.  

  

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

  

57. Pradinio ugdymo programoje pirmoje klasėje mokantis mokytojas susipažįsta su  

priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis rekomendacijomis apie vaiko pasiekimus ir 

individualią pažangą ir užtikrina ugdymosi tęstinumą.  

58. Pagrindinio ugdymo programos dalykų mokytojai susipažįsta su kiekvieno mokinio 

Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašu ir užtikrina ugdymosi 

tęstinumą.  

59. Vidurinio ugdymo programos dalykų mokytojai susipažįsta su kiekvieno mokinio  

pagrindinio ugdymosi rezultatais ir užtikrina ugdymosi tęstinumą.  

60. Vertinami mokinio individualūs pasiekimai ir pažanga, nelyginama su kitų mokinių  

pasiekimais.  

61. Kiekvieno dalyko mokytojai parengia savo dalyko vertinimo metodiką  ir aprobuoja  

metodinėje grupėje.  

62. Su Aprašu dalykų mokytojai supažindina mokinius mokslo metų pradžioje arba mokiniui 

atvykus mokytis (susipažinęs pasirašo ant dokumento). 

63. Su Aprašu klasės vadovas mokslo metų pradžioje per  pirmąjį  tėvų susirinkimą  

supažindina tėvus.   

64. Aprašu vadovaujasi visi mokytojai.  

65. Aprašas skelbiamas gimnazijos internetiniame tinklalapyje, dalyko vertinimo  

metodikos – kabinetuose.  

   

________________________________  

  

  

    



    

                     

Neveronių gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimo tvarkos aprašo 

              1 priedas 

Vardas, pavardė ________________________________ 

Klasė __________ 

Mokslo metai _____________ 

 
Data 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Refleksija 

Data 

______________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

 



 

                                                                                        Neveronių gimnazijos mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo tvarkos aprašo  

                               2 priedas 

Kauno r. Neveronių gimnazijos 

Pagalbos mokiniui teikimo individualus planas 

Mokslo metai................................... 

Laikotarpis....................................... 

Dalykas............................................ 

Klasė ........... 

Mokinio vardas, pavardė...................................................................................................... 

Mokančio mokytojo vardas, pavardė.......................................................................................... 

Eil. 

Nr. 

Mokinio spragų komentaras (įvardinti 

užduotis ką mokinys turės mokėti) 

Numatomi 

atsiskaitymo etapai 

(iki kada) 

Atsiskaitymo būdai 

    

    

    

    

    

    

Mokinio parašas 

Mokinio tėvų vardas, pavardė, parašas 

Užfiksuota daroma mokinio 

pažanga (įrašomi kiekvieno etapo 

gebėjimai) 

Vaiko galimybes 

atitinkantis rezultatas 

(1–10 balų) 

Mokytojo pastabos, 

refleksija 

   

   

   

   

   

   

   

 

Mokinio tėvų vardas, pavardė, parašas 

Klasės vadovo vardas, pavardė, parašas 

Pastaba: tą dieną, kai skiriamas mokiniui individualus pagalbos planas, dalyko mokytojas 

informuoja mokinio tėvus žinute į tamo. Dalyko mokytojams siūlome parengtą individualų 

planą atsišviesti jei mokiniai pamestų. 

 Neveronių gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimo tvarkos aprašo  



 

4 priedas 

KAUNO R. NEVERONIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIUI 

 

DĖL NEPATENKINAMO METINIO ĮVERTINIMO 

                                                  ---------------------     mokslo metai 

Mokinio vardas, pavardė--------------------------------------- , Klasė........................ 

Dalykas ..................................... 

Įvertinimas........................................................... 

Mokytojo siūlymas dėl mokinio, turinčio dalyko nepatenkinamą metinį įvertinimą (pažymėti X): 

Skirti papildomą darbą 

Palikti kartoti ugdymo programą 

Kelti į aukštesnę klasę 

Pagrindimas............................................................................................................................................

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

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

PAPILDOMO DARBO SKYRIMAS 

Papildomo darbo atlikimo trukmė:......................................................................................................... 

Konsultacijų formos ir būdai 

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

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

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

Atsiskaitymo data:.................................................................................................................................. 

Atsiskaitymo programa suderinta ir atiduota mokiniui. 

Tėvų (globėjų,rūpintojų)siūlymas/pageidavimas................................................................................. 

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

Mokytojo vardas, pavardė, parašas........................................................................................................ 

Pastaba. 

1. Programa rengiama trimis egzemplioriais, kurių vienas atiduodamas klasių kategoriją kuruojančiam 

direktoriaus pavaduotojui ugdymui, antras mokiniui, trečias lieka mokytojui. 

2. Programa rengiama mokiniui, kuris nepasiekė patenkinamo metinio dalyko lygio. 

  



 

Kauno r. Neveronių gimnazijos mokinių pasiekimų 

ir pažangos vertinimo tvarkos aprašo 

3 priedas 

KAUNO R. NEVERONIŲ GIMNAZIJOS 

Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas 

4kl. …. mokinio (-ės) …………………………………………………………. 

Vertybinių nuostatų ir pasiekimų lygių aprašas 

20….m. birželio mėn. ….d. 

DORINIS UGDYMAS 

Etika 

□ Įžvelgia savo augimą ir kaitą. 

□ Suvokia, kad Kitas yra kitoks ir 

vertina jo unikalumą. 

□ Apibūdina savo šeimos, draugų, 

tautos tradicijas, savo elgesį , 

sėkmes ir nesėkmes. 

□ Asmenvardžius ir vietovardžius; 

□ Esamojo laiko veiksmažodžius; 

□ Būtojo kartinio laiko veiksmažodžius; 

□ Paprasčiausius priebalsių asimiliacijos 

atvejus. 

□ Atlieka garsinę analizę ir sintezę. 

□ Žodį suskirsto reikšminėmis dalimis; 

pažymi sutartiniais ženklais 

□ Atpažįsta kalbos dalis,: 

veiksmažodį,daiktavardį, būdvardį, 

būdo prieveiksmį, geba taisyklingai ir 

tikslingai jas  vartoti. 

□ Supranta žodžių ryšį sakinyje; atpažįsta 

sakinio veiksnį ir tarinį. 

PASAULIO PAŽINIMAS  

Socialinis ugdymas 

□ Moka dalyvauti grupės darbe. 

□ Paaiškina, kaip kito žmonijos istorija, 

žino pagrindinius Lietuvos istorijos 

faktus. 

□ Geba naudotis įvairiais informacijos 

šaltiniais. 

□ Nustato šiaurės,vakarų, rytų ir pietų 

kryptis. 

□ Geba skaityti ir naudoti vietovės planą; 

orientuojasi Lietuvos žemėlapyje. 

□ Elementariai orientuojasi gaublyje bei 

pusrutulių žemėlapyje. 

□ Suvokia ekologijos svarbą. 

□ Geba įvardinti ir paaiškinti gamtinių 

išteklių panaudojimą. 

Gamtamokslinis ugdymas 

□ Geba atlikti stebėjimus, daryti išvadas. 

Įrašas apie padarytą 

pažangą................... 

Tikyba 

□ Suvokia krikščioniško gyvenimo 

pagrindus. 

□ Moka branginti kitą žmogų, jo 

mintis. 

□ Analizuoja savo elgesį, geba 

įvertinti savo sėkmes ir nesėkmes 

Įrašas apie pasiekimų lygį................... 

ANKSTYVASIS UŽSIENIO KALBOS 

MOKYMAS (ANGLŲ KALBA) 

□ Supranta klausimus apie daiktus, 

asmenis, vietoves. 

Įrašas apie padarytą 

pažangą................... 



 

LIETUVIŲ  KALBA 

□ Geba išklausyti ir išgirsti 

pašnekovą, stengiasi taisyklingai 

kalbėti bendrine kalba. 

□ Sąmoningai, sklandžiai, reikiamu 

tempu skaito įvairius tekstus.  

□ Moka savarankiškai rasti reikiamą 

informaciją vadovėliuose, 

žodynuose, enciklopedijose ir kt., ją 

suprasti ir tikslingai ja naudotis. 

□ Skiria poezijos, prozos ir dramos 

kūrinius. 

□ Supranta nesudėtingo pasakojimo 

kūrinio turinį: temą, pagrindinę 

mintį, įvykius, veiksmo vietą, laiką, 

veikėjus. 

□ Geba rašytine kalba reikšti mintis, 

atpasakoti.   Moka rašyti: 

□ žodžius, kurių rašyba nesiskiria nuo 

tarimo; 

□ daiktavardžių ir būdvardžių 

vienaskaitos galininką; 

□ daiktavardžių ir būdvardžių 

daugiskaitos  kilmininką; 

□ daiktavardžių vietininką; 

□ daiktavardžių ir būdvardžių 

vardininką; 

□ Supranta paprastus tekstus, pagrindinę 

teksto įrašo informaciją, vaikams 

skirtus animacinius ir vaidybinius 

filmus,TV laidas. 

□ Pasisveikina, atsisveikina, padėkoja, 

atsiprašo ir pan. 

□ Paprastomis frazėmis reiškia nuomonę, 

jausmus, vertinimus. 

□ Paprašo, ką nors atlikti, parodyti. 

Paaiškina, kaip atlikti paparastus 

veiksmus. 

□ Pradeda pokalbį, užduoda klausimų. 

Atsako į klausimus apie save ir kitus 

asmenis, aplinkos daiktus, dabarties, 

praeities ir ateitiea veiksmus. 

□ Apibūdina save ir pažįstamus asmenis, 

daiktus vietas. 

□ Supranta nesudėtingų aprašymų, 

pasakojimų, aiškinimų, samprotavimų 

esmę ir detales. Randa juose reikiamą 

informaciją. 

□ Rašo trumpus susipažinimui skirtus 

laiškus, sveikinimus. 

□ Rašo trumpus aprašymus ir 

pasakojimus apie save ir kitus asmenis. 

 

□ Nurodo žmogaus kūno dalis bei 

pagrindinis vidaus organus; paaiškina 

pagrindines jų funkcijas. 

□ Supranta sveikos gyvensenos 

privalumus. 

□ Pateikia paprasčiausių mitybos 

grandinių pavyzdžių. 

□ Geba grupuoti gyvūnus, augalus ir kita 

pagal bendrus požymius. 

□ Atpažįsta energijos rūšis ir žino jų 

panaudojimo galimybes. 

□ Paprasčiausiu būdu pavaizduoja vandens 

apytakos ratą gamtoje. 

□ Žino pagrindinius dangaus kūnus ; 

paaiškina Žemės formą ir padėtį Saulės 

sistemoje. 

 

Įrašas apie pasiekimų lygį................... 

Įrašas apie pasiekimų lygį...................  

 

 

MATEMATIKA MENINIS  UGDYMAS 

Dailė 

□ Dailės priemonėmis vaizduoja 

žmones,  gyvūnus, aplinkos objektus 

MUZIKA 

□ Dainuoja taisyklingai ir išraiškingai. 

□ Geba groti ritminiais ir vienu iš 

melodinių instrumentų. 

□ Suvokia natūraliųjų skaičių seką iki10 

000. 



 

□ Supranta paprastąsias ir dešimtaines 

trupmenas. 

□ Mintinai prideda ir atima vienaženklius 

skaičius neviršijant 10 000. 

□ Sudeda ir atima daugiaženklius skaičius 

neviršijant 10 000. 

□ Dalina ir daugina iš vienaženklio ir 

dviženklio skaičiaus neviršijant 10 000. 

□ Moka apskaičiuoti vieną ar kelias 

skaičiaus dalis. 

□ Žino aritmetinių veiksmų komponentų 

pavadinimus, jų atlikimo tvarką ir 

skliaustų prasmę.Geba spręsti reiškinius. 

□ Moka naudotis skaičiuokliu. Sprendžia 

tekstinius skaičiavimo uždavinius, 

pasirinkdamas tinkamą skaičiavimo  

būdą. 

□ Žino ir moka matuoti matavimo 

vienetais:ilgio, masės, laiko, 

temperatūros, pinigų, talpos, ploto. 

□ Sugeba taikyti vidutinio greičio sąvoką. 

□ Atpažįsta ir teisingai pavadina 

paprasčiausias geometrines figūras ir 

kūnus: atkarpą, trikampį, skritulį, 

apskritimą, keturkampį, stačiakampį, 

kvadratą, kubą, stačiakampį gretasienį, 

rutulį, piramidę, kūgį, ritinį, 

□ Žino geometrinių figūrų ir kūnų elementų 

pavadinimus (viršūnė, kraštinė, kampas, 

siena, briauna). 

□ Nubraižo nurodyto dydžio atkarpas, 

piešia nurodytas nesudėtingas figūras, 

kuria ornamentus. 

ir įspūdžius, perteikia esmines 

vizualines savybes, sugeba 

komponuoti. 

□ Skiria pagrindines ir antrines 

spalvas. 

□ Pažįsta ir naudoja įvairią techniką. 

□ Skiria keletą pagrindinių dailės šakų 

(tapybą, grafiką, skulptūrą, 

keramiką, tekstilę). 

 

□ Jaučia 2 ir 3 dalių metrą, geba 

solfedžiuoti. 

□ Apibūdina klausomą  bei atliekamą 

muziką. 

Įrašas apie pasiekimų lygį................... 

ŠOKIS 

□ Geba šokti vienas, poroje, grupėje. 

□ Panaudoja įvairias raiškos priemones. 

Mityba 

□ Pedagogo padedamas kuria projektą, 

kaip tvarkyti buitines atliekas, 

išlaidas. 

□ Organizuoja darbo procesą ir 

gamina nesudėtingus patiekalus; 

juos estetiškai pateikia į stalą, 

apibūdina darbo procesą ir elgesį 

prie stalo. 

Tekstilė 

□ Siuvinėja keliais paprastais 

siuvinėjimo dygsniais. 

□ Pedagogo padedamas derina turimas 

medžiagas ir parenka jų apdirbimo 

technologijas. 

Konstrukcinės medžiagos 

□ Kuria nesudėtingus modulinius 

žaisliukus, nusako jų eksploatacines 

savybes, išlaidas, pakuotę ir 

reklamą. 

□ Pasirenka reikiamas darbo 

priemones, derina įvairias 

medžiagas, jų apdirbimo 

Įrašas apie pasiekimų lygį................... 

KŪNO  KULTŪRA 

□ Supranta taisyklingos laikysenos 

reikšmę organizmui, kontroliuoja 

kūno laikyseną sėdint, stovint, judant 

erdvėje. 

□ Geba atlikti lipimus ir perlipimus, 

kybojimus. 

□ Moka šokinėti per ilgą ir trumpą 

sukamą šokdynę įvairiais būdais.  

□ Atlieka įvairias ėjimo ir bėgimo 

užduotis. 

□ Moka apskaičiuoti pulsą ramybės 

būklėje ir po bėgimo. 

□ Taisyklingai kvėpuoja atlikdamas 

fizinius pratimus. 

□ Geba techniškai taisyklingai šokti į 

tolį ir į aukštį. 

□ Geba mesti kamuoliuką į taikinį ir į 

tolį. 



 

□ Palygina natūraliuosius ir vieninius bei 

sudėtinius matinius skaičius, 

neviršijančius 10 000. 

□ Sprendžia ir sudaro paprasčiausias lygtis. 

□ Teisingai sutvarko duomenis pagal keletą 

požymių, pateikia lentele ar pavaizduoja 

stulpeline diagrama. 

technologiją, atlieka nesudėtingas 

operacijas. 

□ Moka žaisti kvadratą, siekdamas 

geresnio rezultato. 

□ Žino mažojo krepšinio ir mažojo 

futbolo taisykles, moka žaisti. 

□ Atlieka įvairius fizinius pratimus 

gamtoje skirtingu metų laiku. 

 

Įrašas apie pasiekimų lygį................... 

Įrašas apie pasiekimų lygį................... Įrašas apie pasiekimų lygį................... 

ASMENINĖS  KOMPETENCIJOS  IR   VERTYBINĖS  NUOSTATOS 

ATSAKOMYBĖ 

□ Žodžio 

tęsėjimas. 

□ Pareigingumas. 

□ Darbo 

užbaigimas. 

 

DĖMESINGUMAS 

□ Kito nuomonės 

gerbimas ir  

išklausymas. 

□ Mokėjimas 

paguosti, 

padėti, užjausti. 

 

 

TOLERANCIJA 

□ Gebėjimas 

išvengti 

konflikto. 

□ Gebėjimas 

taikiai 

išspręsti 

problemą. 

 

DOMĖJIMASIS  

APLINKA 

□ Domisi 

bendraamžių 

aplinka. 

□ Kaupia 

teigiamą 

patirtį. 

□ Skaito 

grožinę, 

mokslinę 

literatūrą, ją 

vertina. 

SAVIVOKA, 

SAVIKONTROLĖ 

□ Dėmesio 

išlaikymas. 

□ Savęs 

įvertinimas ir 

apibūdinimas 

 

SIEKIS 

TOBULĖTI 

□ Sau tikslų 

kėlimas ir jų 

siekimas. 

□ Savo 

pasiekimų 

raidos 

sekimas. 

 

Sutartiniai  ženklai:                                                                         Apibendrinant dalykų pasiekimų lygius: 

-   Siekia                                                                                             Aukšt. -   aukštesnysis 

+   Atitinka                                                                                          Pagr. -   pagrindinis 

X   Viršija                                                                                            Pat. -   patenkinamas 

 

Klasės mokytojas  _________________________________________________________ 

  



 

Neveronių gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimo tvarkos aprašo  

5 priedas 
KAUNO R. NEVERONIŲ GIMNAZIJA 

Priešmokyklinės kl. …. mokinio (-ės) …………………………………………………………. 

Vertybinių nuostatų ir pasiekimų lygių aprašas 

20….m. birželio mėn. ….d. 
SVEIKATOS KOMPETENCIJA 

1. Ugdymo sritis: sveikatos ir sveikos 

gyvensenos samprata 
□ Nusako, kas stiprina sveikatą, o kas jai kenkia. 

2. Ugdymo sritis: psichikos sveikata 

□ Papasakoja apie savo gebėjimus. 

□ Elgiasi pagarbiai savo ir kitos lyties atžvilgiu 

□ Tinkamai reiškia savo emocijas, nuotaikas, 

jausmus. 

3. Ugdymo sritis:socialinė sveikata 

□ Vengia smurto ir patyčių bendraujant. 

□ Budrus ir atsargus su nepažystamais, savo 

aplinkoje. 

4. Ugdymo sritis: fizinė sveikata 

□ Judėdamas patiria džiaugsmą. 

□ Domisi sveika mityba. 

□ Nurodo, kam reikalingi miegas ir poilsis. 

□ Paaiškina , kodėl reikia rūpintis asmens ir 

aplinkos švara. 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

1. Ugdymo sritis: domėjimasis, 

smalsumas 
□ Pasakoja apie savo gyvenamą aplinką ir jos 

žmones 

□ Puoselėja gyvąją gamtą. 

□ Domisi metų laikų kaita. 

2. Ugdymo sritis: tyrinėjimas, 

informacijos rinkimas 
□ Informacijos paieškai naudoja įvairius būdus ir 

priemones 

□ .Gamtą tyrinėja atsargiai ir saugiai. 

3. Ugdymo sritis: informacijos 

apdorojimas 

□ Atpažįsta aplinkos daiktus, reiškinius, patiria 

atradimo džiaugsmą. 

□ Skiria tikrovę nuo prasimanymo. 

□ Įvardina aplinkos pokyčius. 

□ Paaiškina pokyčių priežastis, padarinius. 

4. Ugdymo sritis: refleksija. 
□ Prisimena, apgalvoja, interpretuoja patirtus 

įspūdžius.Supranta sveikos gyvensenos 

privalumus. 

□ Elgiasi atsakingai, taupo gamtos išteklius, 

rūšiuoja atliekas. 
 

LIETUVIŲ  KALBA-KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

1. Ugdymo sritis: kalbos suvokimas ir 

kalbėjimas 
□ Išklauso ir išgirsta kalbėtoją. 

□ Kalba, klausantis keliems žmonėms, 

pakartoja, jei kas ko nesuprato. 

□ Kalba drąsiai, tiksliai, aiškiai, išraiškingai. 

□ Bendravimui naudoja informacines ir 

komunikacines technologijas.  

2. Ugdymo sritis: skaitymo ir rašymo 

pradmenys 

□ Moka skaityti, paaiškina mokėjimo skaityti 

privalumus. 

□ Domisi knygomis. 

 

Įrašas apie pasiekimų lygį.................. Įrašas apie pasiekimų lygį................... Įrašas apie pasiekimų lygį................... 

MENINIS  UGDYMAS-MENINĖ 

KOMPETENCIJA 

1. Ugdymo sritis: dailė 
□ Pastebi grožį aplinkoje, gamtoje, dailės 

kųriniuose. 

□ Jaučia pasitenkinimą kuriant, džiaugiasi 

kūrybos procesu. 

□ Laivai, spontaniškai reiškia savo idėjas, 

mintis. 

□ Siekia tvarkos savo aplinkoje. 

□ Baigia pradėtą darbą, išteklius naudoja taupiai. 

2. Ugdymo sritis: muzika 

□ Įžvelgia grožį aplinkos, gamtos garsuose, 

muzikos kūriniuose. 

□ Laisvai, spontaniškai, muzikinės raiškos 

priemonėmis reiškia savo nuotaiką, idėjas. 

□ Nori improvizuoti, kurti. 

Geranoriškai vertina savo ir kitų muzikinę 

kūrybą, dalinasi įspūdžiais 

3. Ugdymo sritis: šokis 
□ Geba šokti vienas, poroje, grupėje. 

□ Judesiu išreiškia nuotaikas, mintis, jausmus.  

4. Ugdymo sritis: vaidyba 

□ Išgyvena kūrybos džiaugsmą, pasitenkinimą. 

□ Domisi vaidyba, siekia įgyti vaidybinės 

patirties. 

□ Laisvai ir išraiškingai vaidina. 

□ Geranoriškai vertina savo ir kitų vaidybinius 

bandymus, dalinasi įspūdžiais. 



 

 

 
ASMENINĖS  KOMPETENCIJOS  IR   VERTYBINĖS  NUOSTATOS - SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

ATSAKOMYBĖ 

□ Žodžio tęsėjimas. 

□ Pareigingumas. 

□ Darbo užbaigimas. 

 

DĖMESINGUMAS 

□ Kito nuomonės 

gerbimas ir  

išklausymas. 

□ Mokėjimas 

paguosti, padėti, 

užjausti. 

 

 

TOLERANCIJA 

□ Draugiškas ir 

geranoriškas. 

□ Gebėjimas taikiai 

išspręsti problemą. 

 

DOMĖJIMASIS  

APLINKA 

□ Domisi, rūpinasi 

artimiausia 

aplinka, ją 

puoselėja. 

□ Kaupia teigiamą 

patirtį. 

□ Didžiuojasi savo 

tautybe.. 

SAVIVOKA, 

SAVIVERTĖ, 

SAVIUGDA 

□ Domisi ir vertina 

save kaip unikalų 

asmenį. 

□ Puoselėja gėrį. 
 

SIEKIS TOBULĖTI 

□ Nori mokytis, 

tobulėti, plėtoti 

savo galias. 
 

 

 

 

 

Sutartiniai  ženklai:                                                                         Apibendrinant dalykų pasiekimų lygius: 

-   Siekia                                                                                             Aukšt. -   aukštesnysis 

+   Atitinka                                                                                          Pagr. -   pagrindinis 

X   Viršija                                                                                            Pat. -   patenkinamas 

 

Klasės mokytojas  _________________________________________________________ 
 

 

 □ Atsakingai ruošiasi vaidinimams, stengiasi 

bųti tvarkingas ir kultūringas. 

  Įrašas apie pasiekimų lygį................... 

Įrašas apie pasiekimų lygį................... 


