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VERTINIMO KRITERIJAI  

 

 Vertinti, vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos išleistais atitinkamo dalyko 

dokumentais. 

 Mokslo metų pradžioje mokytojai supažindina mokinius su savo dalyko vertinimo sistema, 

ją aptaria. 

 Pažymių dažnumas: pažymiai turėtų būti rašomi ne rečiau kaip 6-8 pamokos (mokinys turi 

būti įvertintas ne mažiau kaip 3 kartus per trimestrą). 

 Jei mokinys praleido daugiau kaip pusę pamokų per trimestrą, jis neatestuojamas. 

 Nesutapus mokytojo ir mokinio nuomonei dėl įvertinimo, pedagogai privalo įvertinimą 

paaiškinti mokiniui. Nesutapus nuomonėms, suinteresuoti asmenys gali kreiptis į mokyklos 

vadovus. 

 Vedant trimestrą, imamas aritmetinis pažymių vidurkis. Pažymys apvalinamas laikantis 

bendrųjų apvalinimo reikalavimų, pvz.: 4,5 yra 5; o 4,3 yra 4. 

 Metinis pažymys vedamas iš visų trimestrų rezultatų, laikantis bendrųjų apvalinimo 

reikalavimų. 

 Moksleivių pasiekimų vertinimas grindžiamas aiškiais, moksleiviams žinomais kriterijais, 

skatinančiais moksleivių mokymosi pažangą, asmeninių galių plėtojimą. 

 Adaptacinio laikotarpio metu mokiniams, pradedantiems pagrindinio ugdymo programą 

(penktokams), pažymiai nerašomi vieną (rugsėjo) mėnesį, o dalyko pasiekimai rugsėjo 

mėnesį fiksuojami aprašomuoju būdu elektroniniame TAMO dienyne. 

 Dorinio ugdymo ir pasirenkamųjų dalykų pasiekimai pažymiais nevertinami, rašoma 

„įskaityta“ arba „neįskaityta“. 

 Klasių vadovai kiekvieno mėnesio pabaigoje išspausdina lapus su mokinio gautais 

pažymiais, pastabomis, pagyrimais ir praleistomis pamokomis tiems mokiniams, kurie 

neturi prieigos prie TAMO dienyno. Jei tėvai pageidauja, su kontroliniais darbais 

supažindinami per Tėvų dienas, vykstančias kartą per trimestrą. 

 Kontrolinių, savarankiškų darbų ir kt. užduotys (testo, teksto suvokimo, atsakymų į 

klausimus) gali būti vertinamos taškais, o visas darbas – balu. 

 Mokslo metų pradžioje mokiniai supažindinti su dalyko kontrolinių darbų organizavimo 

sistema. 

 Iš anksto numatomos ir TAMO dienyne derinamos dalykų kontrolinių darbų datos. 

 Per dieną mokiniai gali rašyti vieną kontrolinį darbą (apibendrinant skyrių ar išėjus temą 

nesinaudojant jokia papildoma medžiaga). 

 Kontrolinis darbas trunka ne mažiau kaip 40 min. 

 Mokinio vertinimas, nepriklausomai nuo jo ankstesnių rezultatų, turi būti objektyvus. 

 Už ypač netvarkingą visų dalykų rašto darbą su akivaizdžiomis rašybos ir skyrybos 

klaidomis pažymys gali būti mažinamas. 

 Nebuvęs klasėje mokinys turi atlikti namų darbus ir išmokti temą kitai pamokai. Po ligos 

atsiskaitymas gali būti atidedamas mokytojo ir mokinio susitarimu. 



 

5–8 KLASIŲ MOKINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

5–8 klasėje mokinių pasiekimai vertinami 10 balų sistema. 

Pažymys Kaip mokinys parodo savo gebėjimus 

ir žinias (rodiklis) 

Mokinio gebėjimai ir žinios 

bendrųjų programų atžvilgiu 

10  

(puikiai) 

Vertina ir kuria: kelia hipotezes, 

prognozuoja, teikia alternatyvas, 

improvizuoja, nusprendžia, vadovauja. 

Pagal amžių ir mokymosi pakopą 

rodo susiformavusią kompetenciją. 

Bendrųjų programų aukštesnysis 

lygis. 

9  

(labai gerai) 

Integruoja ir vertina: argumentuoja 

nuomonę, savarankiškai randa 

informaciją, ją tvarko ir tikslingai 

naudoja, derina, įvertina,  modeliuoja. 

Ryškėja kompetencija. Bendrųjų 

programų aukštesnysis lygis. 

8  

(gerai) 

Analizuoja, įžvelgia visumą: 

argumentuoja, daro išvadas, planuoja, 

diskutuoja, išplečia, tiksliai 

formuluoja. 

Gebėjimai tvirtesni nei reikalauja 

bendrosios programos. Bendrųjų 

programų pagrindinis lygis. 

7  

(pakankamai 

gerai) 

Supranta, analizuoja ir taiko žinias 

naujose situacijose: priskiria, palygina, 

nustato ryšius, išskaido, apibendrina, 

interpretuoja, papildo, rodo iniciatyvą.  

Gebėjimai ir žinios visiškai atitinka 

bendrąsias programas. Bendrųjų 

programų pagrindinis lygis. 

6 

(patenkinamai) 

Supranta ir taiko žinias įprastose 

situacijose: išaiškina, palygina, nurodo 

ryšius, klasifikuoja, apibūdina. 

Iš esmės pasiektas standartas. 

Bendrųjų programų patenkinamas 

lygis. 

5 

(silpnai) 

Supranta esmę: atlieka, klausia, 

perduoda informaciją, pateikia 

pavyzdžių, išplečia. 

Artėja prie pagrindinio standarto. 

Bendrųjų programų patenkinamas 

lygis. 

4 

(labai silpnai) 

Rodo bendrą supratimą: apibrėžia, 

aprašo, pasakoja savais žodžiais. 

Gebėjimai ir žinios minimaliai 

atitinka bendrųjų programų 

reikalavimus. Bendrųjų programų 

patenkinamas lygis. 

3 

(blogai) 

Nors žinios ir fragmentiškos, bet: 

atskiria, išskiria, nustato, išvardina 

Priartėja prie bendrųjų programų 

reikalavimų, galima numatyti 

būdus, kaip jį pasiekti artimiausiu 

metu. 

2 

(labai blogai) 

Žinios fragmentiškos: tikslingai stebi, 

klauso, randa, atkreipia dėmesį 

Artėja prie bendrųjų programų 

reikalavimų, tačiau dar akivaizdžiai 

jo nepasiekia. 

1 

(nieko 

neatsakė, 

neatliko 

užduoties) 

Žinios labai fragmentiškos: pakartoja, 

pavadina, atpažįsta, pamini 

Ryškėja gebėjimai ir žinios, kurios 

leis siekti standarto. 

Neatestuotas Kai mokinys praleidžia 50% ir 

daugiau dalyko pamokų per trimestrą. 

Organizuojamas atsiskaitymas 

 


