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KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS GAMTOS MOKSLŲ  MOKYTOJŲ 
METODINĖS GRUPĖS MOKINIŲ PASIEKIMŲ KAUPIAMASIS 

VERTINIMAS 
 

 Kaupiamasis vertinimas taikomas: 

 Už dalyvavimą mokyklos, rajono olimpiadose, konkursuose- 30 taškų. 

 Už mokymąsi gamtos mokslų mokyklose- 30 taškų 

 Už aktyvumą pamokoje- iki 3 taškų 

 Už paruoštas demonstracines priemones- iki 10 taškų 

 Už projektinę veiklą- iki 10 taškų. 

 Už tvarkingą sąsiuvinį-iki 5 taškų (kartą per mėnesį) 

 Už papildomas namų darbų užduotis- iki 5 taškų. 

 

Surinkus 30 taškų keičiama į 10 balų pažymį. 

 

 

      Neformalūs vertinimo būdai: pagyrimai, pastabos, padėkos, paskatinimai. 
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KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJŲ 
METODINĖS GRUPĖS MOKINIŲ PASIEKIMŲ KAUPIAMASIS 

VERTINIMAS 
   2014-2015 m.m. 

 

Kaupiamasis vertinimas taikomas: 

 už aktyvų darbą pamokoje (individualų darbą, darbą grupėse), 

 už namų darbus,  

 už įvairias veiklas nagrinėjant literatūros tekstus.  

 

Vertinami mokinių atlikti namų darbai: 

  už gerai atliktą namų darbą - 2 taškai; 

 už neatliktą namų darbą – 0 taškų;  

 už 2 kartus neatliktą namų darbą rašomas neigiamas įvertinimas „2“. 

 

Vertinamas mokinių darbas pamokos metu: 

 už aktyvų dalyvavimą pamokoje, kai atsakymai teisingi - 2 taškai; 

 už aktyvų dalyvavimą pamokoje, kai atsakymai ne visada teisingi – 1 taškas. 

 

Papildomai mokiniai  vertinami  pažymiu „10“jei: 

 lankys visas pamokas per trimestrą, 

 atliks visus namų darbus per trimestrą, 

 dalyvaus olimpiadose, konkursuose, 

 pelnys prizines vietas rajono ir respublikos renginiuose, 

 už labai tvarkingus sąsiuvinius mokslo metų pabaigoje, 

 už perskaitytą nurodytą kiekį papildomos literatūros mokslo metų pabaigoje. 
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KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS UŽSIENIO KALBŲ MOKYTOJŲ 
METODINĖS GRUPĖS MOKINIŲ PASIEKIMŲ  KAUPIAMASIS 

VERTINIMAS 
 

Pagrindiniai vertinimo tikslai: 

1. Padėti mokiniams mokytis, skatinti motyvaciją; 

2. Nustatyti  ugdymo sėkmę ir numatyti tolesnę eigą; 

3. Apibendrinti mokymosi rezultatus. 

Mokiniai vertinami už : 

aktyvumą pamokoje – 0,5 taško; 

namų darbų atlikimą – 0,5 taško; 

Mokiniai, per trimestrą surinkę   4 - 10 taškų, įvertinami  atitinkamai: 

4 taškai – pažymys 4,  

5 taškai – pažymys 5, 

 6 taškai – pažymys 6,  

7 taškai – pažymys 7, 

 8 taškai – pažymys 8,  

9 taškai – pažymys 9,  

10 taškų – pažymys 10. 
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KURŠĖNŲ PAVENČIŲ  MOKYKLOS TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ MOKYTOJŲ 
METODINĖS GRUPĖS MOKINIŲ PASIEKIMŲ KAUPIAMASIS 

VERTINIMAS 
2014 – 2015 M.M. 

 

          Vertinimo tikslai: 

         1) padėti mokiniui mokytis  ir bręsti kaip asmenybei; 

         2) pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą; 

         3) nustatyti mokytojo, mokyklos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. 

          Vertinimo uždaviniai: 

1) padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir tobulintinas puses,    

2) įvertinti savo pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus; 

3) padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas   

ir spragas, diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus; 

4) suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi,   

stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos. 

        

 Matematikos ugdymo procese naudojami vertinimo būdai: 

     I. Formuojamasis vertinimas. 

Šis vertinimas taikomas nuolat,  atsižvelgiant į pamokos uždavinius, aptariant daromą pažangą 

ir pastangas, žinių spragas, diskutuojant. Šis vertinimas nesiejamas su pažymiu, nes jo tikslas 

yra padėti  mokiniui mokytis (pagyrimai žodžiu, motyvacija tolesnei veiklai). Mokiniai 

skatinami įsivertinti, kad būtų išaiškintos ir likviduotos žinių spragos, numatytos tolesnio 

mokymosi strategijos (kad pats mokinys jaustų atsakomybę už savo mokymąsi). Planuojant 

kiekvieną mokymo ir mokymosi etapą (temą, pamoką), formuluojami mokymosi uždaviniai bei 

vertinimo kriterijai. Prieš pradėdama kursą, skyrių, pamokos temą su mokiniais susitariama, ką 

jie turi pasiekti, kaip ir už ką bus vertinama.  

 

     II.  Diagnostinis vertinimas 

     Šis  vertinimas sudaro galimybę nustatyti mokinio pasiekimus ir   atsižvelgti į jo   

     individualius mokymosi poreikius pritaikant programą ir ugdymo    

     metodus. Leidžia nustatyti padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį, kad būtų   

    galima numatyti tolesnio mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant   

    sunkumus. 

 

     Pažymys  (10 balų sistema)  rašomas už šias mokinio veiklas: 

1. Kontrolinį darbą – tai 30-45 min. trukmės raštu atliekamas ir įvertinamas darbas, skirtas 

patikrinti, kaip moksleiviai įsisavino matematikos programos skyrių. Kontrolinį darbą sudaro 3 

lygmenų užduotys: patenkinamo (30%), pagrindinio (40%), aukštesniojo (30%).. Sudarant 

užduotis, laikomasi eiliškumo principo: nuo lengviausių, iki sudėtingesnių. Apie kontrolinį 

darbą informuojama ne vėliau kaip prieš savaitę. Prieš kontrolinį darbą supažindinama su 

vertinimu  (kiek taškų skiriama už atliktas užduotis). Mokinys, neatvykęs į pamoką dėl ligos ar 

kitos pateisinamos priežasties, kontrolinį darbą atsiskaito vėliau.  

 

2.Apklausą raštu: tai 10-30 min. trukmės raštu atliekamas ir įvertinamas darbas, skirtas 

patikrinti, kaip moksleivis įsisavino praėjusios pamokos, temos ar skyriaus dalies mokymo 

turinį, individualiai atlikdamas užduotis . Užduotys, atsižvelgiant į mokinių pasiekimų lygių 
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požymius, diferencijuojamos. Moksleiviai gali naudotis mokytojo nurodytomis mokymo 

priemonėmis 

 

     Mokinių pasiekimų vertinimas 10-ies balų sistemoje: 

1. Patenkinamas  lygis (4-5): 

 Išvardija, pakartoja, apibrėžia, aprašo, atgamina, atpažįsta, sprendžia elementarius uždavinius. 

Geba bendrais bruožais aiškinti pagrindinius reiškinius, taisykles, dėsnius.  

 

2.  Pagrindinis lygis  (6-8): 

Taiko, apibendrina, klasifikuoja žinias, nubraižo, pateikia pavyzdžius, nurodo tarpusavio ryšius. 

Nusako bazinį matematinį raštingumą. Jį pasiekę mokiniai geba savarankiškai vertinti, kaupti 

informaciją, apibendrinti rezultatus, analizuoti duomenis. 

 

3.  Aukštesnysis lygis (9-10):  

Analizuoja ir daro išvadas, randa kelis problemos sprendimo būdus, pagrindžia savo nuomonę, 

daro išvadas, lygina, diferencijuoja, nurodo tarpusavio ryšius, modeliuoja, vertina. Moksleiviai 

geba dirbti savarankiškai ir kūrybingai, kryptingai kaupti informaciją iš įvairių šaltinių ir ją 

analizuoti, lyginti, atrinkti. 

 

III. Apibendrinamasis vertinimas. 

 

Naudojamas baigus programą, kursą, modulį, pusmečių pabaigoje, atsižvelgiant į Bendrosiose 

programose aprašytus pasiekimus ir dalyko mokymosi pasiekimų lygių požymius, atliekami  

pasiekimų patikrinimai, testai. 

 

   

IV. Kaupiamasis vertinimas. 

Savo užrašuose, pasirinktu ir su moksleiviais mokslo metų pradžioje aptartu būdu, mokytojas 

pasižymi apie moksleivių veiklą, pastangas. Kaupiamasis pažymys  rašomas už: 

   1. Darbą pamokoje (individualų darbą, darbą grupėje, aktyvią, iniciatyvią veiklą). 

   2. Namų darbus. 

3. Projektinę veiklą. 

 

Mokiniai, per trimestrą sukaupę   4 - 10 taškų, įvertinami  atitinkamai: 

4 taškai – pažymys 4,  

5 taškai – pažymys 5, 

6 taškai – pažymys 6,  

7 taškai – pažymys 7, 

8 taškai – pažymys 8,  

9 taškai – pažymys 9,  

10 taškų – pažymys 10. 

 

Papildomai mokiniai  vertinami  pažymiu „10“ už: 

 Dalyvavimą miesto, rajono, šalies, tarpautinėse olimpiadose, konkursuose, 

 Prizines vietas, užimtas miesto, rajono ir respublikos renginiuose, 

 Parengtus pranešimus konfferencijoms. 
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KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ MOKYTOJŲ 
METODINĖS GRUPĖS MOKINIŲ PASIEKIMŲ KAUPIAMASIS 

VERTINIMAS 
 

Kaupiamasis vertinimas geografijos pamokose 

Kaupiamasis balas (kaupiamasis vertinimas) taikomas:  

 už aktyvų dalyvavimą pamokos metu,  

 už teisingus atsakymus į klausimus,  

 už namų darbų užduotis (ne visas, o pasirinktas), 

 už dalyvavimą grupinėse veiklose, 

 už dalyvavimą įvairiuose konkursuose, projektuose.  

Per trimestrą, surinkus atitinkamą  balų skaičių, jie verčiami į pažymį: 

 surinkus +3 kaupiamuosius balus, rašomas „10”,  

 surinkus -3 kaupiamuosius balus, rašomas „2”. 

 

Kaupiamasis vertinimas istorijos pamokose 

Mokytojo Arvydo Ščipoko taikomas kaupiamasis vertinimas: 

Moksleivis surenka 10 kreditų per vieną pamoką. Per dvi einamas pamokas mokinys surenka 

pildomuosius kreditinius balus, kurie pliusuojami prie galutinio pažymio, išskyrus kontrolinius 

darbus. 

 

Istorijos mokytojų Dalios Jokubauskienės ir Jūratės Majauskaitės kaupiamasis vertinimas 
    Mokymosi motyvacijos skatinimui taikoma 20 kreditų sistema: 

•        už aktyvų darbą pamokoje; 

•        už namų darbų atlikimą; 

•        už pamokų lankomumą; 

•        už papildomų darbų (pranešimų, projektų rengimą, jų pristatymą, darbą grupėje); 

•        už dalyvavimą konkursuose, olimpiadose, varžybose. 

 Per trimestrą mokinys gali surinkti 20 kreditų  už darbą pamokoje, namų darbus, pamokų 

lankomumą, papildomus darbus, kurie bus verčiami atitinkamais pažymiais: 

 20-19 kreditų mokiniui rašomas pažymys”10 “;  

 18-17  kreditų mokiniui rašomas pažymys”9 “;   

 16-15  kreditų mokiniui rašomas pažymys”8 “;   

 14-13   kreditų mokiniui rašomas pažymys”7 “;  

 12-11 kreditų mokiniui rašomas pažymys”6 “;  

 10-9  kreditų mokiniui rašomas pažymys”5 “;   

  8-7  kreditų mokiniui rašomas pažymys”4 “;    

Kreditais vertinama visa mokinio veikla nurodyta lentelėje. Surinkus 20 kreditų ir gavus įvertinimą 

mokinys vėl gali rinkti naujus kreditus trimestro eigoje. 

 

 



8 

 

Eil.Nr.

  

Mokinio veikla Kreditai 

1. Darbas 

pamokoje 

4 - iniciatyvumas, suvokimas, bendradarbiavimas, suinteresuotumas, 

gebėjimas taikyti turimas žinias. 

3 – geras nusiteikimas, noras bendradarbiauti, didelis susidomėjimas 

dalyko žiniomis. 

2 – nepakankamas susidomėjimas, bendradarbiavimas ir 

suinteresuotumas. 

1 –menkas supratimas,  bendradarbiavimo stoka. 

0 – blogas nusiteikimas, bendradarbiavimas ir pareigingumas. 

2. Namų darbų 

atlikimas 

 

4 – reguliariai ir kokybiškai atlikti namų darbai. 

3- reguliariai ir gerai atlikti namų darbai. 

2 – fragmentiškai atliekami namų darbai. 

1 – atmestinai atliekami namų darbai. 

0 – nuolatos neatliekami namų darbai. 

3. Pamokų 

lankomumas 

4 – nepraleidžia pamokų be priežasties. 

0 – dažnai praleidžia pamokas be priežasties. 

4. Papildomi 

darbai 

4 - iniciatyvumas, suvokimas, medžiagos gausumas ir atranka, 

bendradarbiavimas, savarankiškumas, gebėjimas pristatyti atliktą darbą. 

3 – sugeba surinkti medžiagą, nepilnai apdoroja, bendradarbiauja, 

nepilnai išryškina esminius dalykus. 

2 – menkas susidomėjimas, nesugebėjimas  bendradarbiauti, atmestinas 

pristatymas. 

1 –menkas supratimas, nesugeba atrinkti medžiagos  ir ją pateikti. 

0 – neatliktas darbas.  

5. Dalyvavimas 

konkursuose, 

olimpiadose, 

varžybose 

4 – už dalyvavimą. 
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KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS MENINIO TECHNOLOGINIO 
UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS MOKINIŲ PASIEKIMŲ 

KAUPIAMASIS VERTINIMAS 
 

Žinios ir pasiekimai vertinami 10 balų sistemoje. 

Vertinama už: 

 Pasiruošimą pamokai, elgesį pamokoje, pastangas. 

 Projektavimą (idėjų generavimas, informacijos paieška ir atranka, užrašai, eskizai, brėžiniai, 

gaminio aprašai) 

 Medžiagų pažinimą ir technologinius procesus (saugaus elgesio reikalavimų laikymasis, 

medžiagų, jų apdirbimo būdų ir priemonių pažinimas, konstrukciniai sprendimai, 

kokybiškas užduoties atlikimas) 

 Dalyvavimą olimpiadoje, konkurse, parodoje, projektinėje veikloje. 

 

Pažymys gali būti rašomas už vieną iš aukščiau nurodytų dalių ir už  keletą iš jų.  

 

Kaupiamojo balo sandara:  

Vertinimas ženklu (+) už: 

 aktyvų dalyvavimą pamokoje 

 rodomas pamokoje pastangas 

 pagalbą mokytojui 

 padeda kitiems, gerai dirba grupėje 

 

Vertinimas ženklu (-) už: 

 nepasiruošimą pamokai 

 nedarbą pamokoje 

 laiku neatsiskaičiuos už darbą 

 saugaus elgesio taisyklių pažeidimus  

 sąmoningą inventoriaus, medžiagų gadinimą 

 pagrįstų mokytojo nurodymų ignoravimą 

 

Surinkus tris (+) gali būti rašomas 10 balų pažymys 

Surinkus tris (-) rašomas 2 balų pažymys 

 

Taip pat naudojamas neformalusis vertinimas: 

pagyrimai, padrąsinimai, paskatinimai, padėkos  
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KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS KŪNO KULTŪROS MOKYTOJŲ 
METODINĖS GRUPĖS MOKINIŲ PASIEKIMŲ KAUPIAMASIS 

VERTINIMAS 
 

 

Kaupiamasis vertinimas taikomas: 

 už aktyvų darbą pamokoje (individualų darbą, darbą grupėse), 

 už pasiruošimą  pamokai  

 už įvairias sportine veiklas   

 

 

Vertinamas mokinių darbas pamokos metu: 

 už aktyvų dalyvavimą pamokoje, kai noriai ir savarankiškai atliekamos skirtos užduotys, 

tvarkinga apranga (pagal rikiuotės reikalavimus) – 2 taškai; 

 už aktyvų dalyvavimą pamokoje, kai užduotys atliekamos raginant mokytojui, apranga 

neatitinka rikiuotės reikalavimų – 1 taškas. 

 

 

Papildomai mokiniai  vertinami  pažymiu „10“jei: 

 lankys visas pamokas per trimestrą, 

 dalyvaus ar teisėjaus varžybose, konkursuose,  

 už pagalbą pravedant sportinius renginius, 

 už neformalaus ugdymo sporto būrelių lankymą (per trimestrą) 
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KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS SPECIALIOJO UGDYMO 
MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS MOKINIŲ PASIEKIMŲ 

KAUPIAMASIS VERTINIMAS 
 

 

Kaupiamasis vertinimas taikomas 5-10 specialiosiose klasėse vertinant mokinių pasiekimus 

lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, biologijos, gamtos ir žmogaus, geografijos dalykų 

pamokose 

 

 

Kaupiamasis vertinimas taikomas: 

 už namų darbus, 

 už aktyvų dalyvavimą pamokoje (apklausa žodžiu, individualų darbą, darbą grupėse), 

 

Vertinami mokinių atlikti namų darbai: 

       Mokiniui surinkus trijų namų darbų kaupiamuosius pažymius vidurkis įrašomas į dienyną. 

 

Vertinamas mokinių darbas pamokos metu: 

 už aktyvų dalyvavimą pamokoje, kai atsakymai teisingi - 2 taškai; 

 už aktyvų dalyvavimą pamokoje, kai atsakymai ne visada teisingi – 1 taškas. 

Pažymys rašomas surinkus 10 taškų (10 taškų = 10 balų pažymys). 

 

     Papildomai mokiniai vertinami pažymiu „10“jei: 

 lankys visas pamokas per pusmetį, 

 atliks visus namų darbus per pusmetį, 

 


