
AKMENĖS RAJONO VENTOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR 

PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA GAMTOS IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ 
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PILIETIŠKUMO PAGRINDŲ) UGDYMO PROCESE 

2015-2017 m.m. 

1. Vertinimo organizavimo tvarka: 

 Biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, istorijos, pilietiškumo pagrindų dalykų mokymosi 

pasiekimai vertinami ir fiksuojami Mokyklos Tarybos nustatyta tvarka – pažymiais. Vertinant 

dalykų mokymosi rezultatus susitariama dėl aiškių vertinimo kriterijų, kurie turi būti žinomi 

ir mokiniams bei jų tėvams. 

2. Vertinimo tikslai: 

 Aktyvus ugdymo procesas, ugdymosi motyvacijos skatinimas. 

 Mokinių elgesio vertinimą sieti su mokinio pilietiškumu, aktyviu dalyvavimu mokyklos, 

vietinės bendruomenės gyvenime. 

 

3. Vertinimo uždaviniai: 

 Padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti savo 

pasiekimų lygmenį; 

 Padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas, 

diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus; 

 Suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi, stiprinti ryšius 

tarp vaiko, tėvų ir mokyklos. 

 Mokinių elgesio vertinimą sieti su mokinio pilietiškumu, aktyviu dalyvavimu mokyklos, 

vietinės bendruomenės gyvenime; 

 Pagalba mokiniui, kuriant pozityvų ir bendrosiomis pilietinėmis vertybėmis pagrįstą santykį  

su savimi, kitais žmonėmis ir pasauliu. 

 Puoselėti kultūringą mokyklos aplinką. 

 Skatinti mokinių pastangas mokytis ir tinkamai elgtis kiekvienoje pamokoje visame ugdymo 

procese. 

  

4. Vertinimo tipai: 

1. Formuojamasis vertinimas – nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu, kuris padeda 

numatyti mokymosi perspektyvą, pastiprinti daromą pažangą, skatina mokinius mokytis 

analizuoti esamus pasiekimus ar mokymosi spragas, sudaro galimybes mokiniams ir 

mokytojams geranoriškai bendradarbiauti. 

2. Diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti mokinio 

pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti tolesnio 

mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus. 

3. Apibendrinamasis vertinimas – vertinimas, naudojamas baigus programą, kursą, modulį. Jo 

rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos pabaigoje. Atliekamas 

pasibaigus pusmečiui. 

4. Kriterinis vertinimas – vertinimas, kurio pagrindas – tam tikri kriterijai (pvz. standartai), su 

kuriais lyginami mokinio pasiekimai. Išsilavinimo standartai yra pagrindinis orientyras 

visuose vertinimo komponentuose – planuojant, mokant, fiksuojant ir aptariant vertinimo 

informaciją, koreguojant ugdymą. Individualizuojant ugdymo turinį specialiųjų ugdymosi 



poreikių turintiems mokiniams išsilavinimo standartai pritaikomi pagal jų išgales. 

Atitinkamai individualizuojamas ir vertinimas. Vertinimas taikomas pusmečio pabaigoje. 

5. Pastaba: Penktokams adaptaciniu laikotarpiu – t.y. rugsėjo- spalio mėn. nerašomi neigiami 

pažymiai. 

 

Formuojamasis–kaupiamasis  pasiekimų (žinių, gebėjimų ar nuostatų) vertinimas chemijos ir 

biologijos pamokose 5-8 klasėse ir I-IV gimn.kl. 

 

Eil. 

Nr. 

Rodiklis Pliusai Pastabos 

1 Namų darbai 1+ Tris kartus neatlikti namų darbai į 

dienyną rašomas 2 (dvejetas) 

2 Atsakinėjimas į klausimus + ir - 25+ lygu 10 

Atsakymai į klausimus turi būti išsamūs, aiškūs, nereikalaujantys papildomos informacijos. 

Pliusai 0-8 9-11 12-13 14-16 17-18 19-21 22-23 24-25 

Vertinimas 

rašomas į 

žurnalą 

1-3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Pastaba: pagal išvardytus kriterijus mokiniui bus parašomas  pažymys  į dienyną, kai surinks 25 ženklus. 

Mokiniui rašomas vienas pažymys per 1-2 mėnesius. 

 

Diagnostinis pasiekimų (žinių, gebėjimų ar nuostatų) vertinimas chemijos ir biologijos pamokose 5-8 

klasėje ir I-IV gimn.kl. 

Eil. 

Nr. 

Rodiklis Pastabos 

1 Kontroliniai ir diagnostiniai 

darbai  

Vertinami pažymiu, kuris rašomas į dienyną. 

2 Savarankiškas darbas. Vertinami pažymiu, kuris rašomas į dienyną. 

3 Kūrybiniai ir projektiniai darbai  Vertinami pagal atskiras vertinimo normas. 

4. Laboratoriniai ir praktiniai 

darbai 

Vertinami pažymiu, pagal atskiras vertinimo normas 

5. Namų darbų tiriamasis darbas Vertinamas pažymiu pagal atskiras vertinimo normas 

 

Diagnostinis pasiekimų (žinių, gebėjimų ar nuostatų) vertinimas  pamokose 5-8 klasėje ir I- 

IV gimn.kl. dešimtbalėje sistemoje 

 

Lygis Nepasiektas 

patenkinamas 

Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 

Klasė 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5-8 0-5 6-11 12-19 20-30 31-45 46-59 60-70 71-77 78-92 93-100 

I-IV g. kl. 0-4 5-10 11-15 16-25 26-40 41-54 55-67 68-77 78-92 93-100 

Lygis Nepasiektas 

patenkinamas 

Patenkinamas Pagrindinis Aukštes-

nysis 

Aukščiau- 

sias 

  
      

Kontrolinių ir diagnostinių darbų vertinimas dešimtbalėje sistemoje 

 

PAŽYMYS 

Teisingai atlikto darbo dalis % 

I –IV gimn. kl. 

Teisingai atlikto darbo dalis % 

5- 8  kl. 

1 0  - 4% 0 – 5 % 

2 5– 10 % 6– 11% 

3 11 – 15 % 12 – 19 % 

4 16 – 25 % 20 – 30 % 



5 26 – 40 % 31 – 45 % 

6 41 – 54 % 46 – 59 % 

7 55 – 67 % 60– 70 % 

8 68 – 77 % 71 – 77 % 

9 78 – 92 % 78 – 92 % 

10 93 – 100 % 93 – 100 % 

 Chemijos ir biologijos  dalyko modulis vertinamas „įskaityta“ ar „neįskaityta“. „Įskaityta“ rašoma, 

kai mokinys yra atlikęs visus atsiskaitomuosius darbus. 

 

Formuojamasis - kaupiamasis pasiekimų (žinių, gebėjimų ar nuostatų) vertinimas fizikos 

pamokose 7 – 8 klasėse ir I – IV gimnazinėse klasėse. 

Eil.

Nr. 
Rodiklis Taškai Pastabos 

1. Namų darbai 1 Tris kartus neatlikti namų darbai į dienyną rašomas 2 

(dvejetas) 

2. Atsakinėjimas žodžiu ar 

raštu 

,,+”  

ar  

,,-“ 

5 ,,+” – lygu 2 taškams. 

5 ,,-“ – 2  taškai atimami. 

3. Trumpalaikiai kūrybiniai 

darbai ir projektinė 

veikla.  

0-10 Parengiami iš vienos temos, bet gali būti ir integruoti. 
Apie projektinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau 
kaip prieš savaitę. 
Trumpalaikį, projektinį darbą gali atlikti 1 mokinys arba 
grupelės po 2 – 3 mokinius. 
Galutinis vertinimas susideda iš vertinimų: 
Už atsakymą į temą ir pateiktą medžiagą – 3 taškai; 
Už darbo pristatymą – 3 taškai; 
Už darbo estetiškumą – 2 taškai; 
Už atsakymus į papildomus 2 – 3 klausimus iš temos, 
pateikus mokytojo ar mokinių. 

Kiekviena dalis vertinama taškais ir vedamas 

pažymys. Galutinis pažymys įrašomas. 

 

Pagal lentelės 1 – 3 punktus, mokinys surinkęs 10 taškų gauna įvertinimą, kuris fiksuojamas žurnale . 

Pagal išvardytus kriterijus mokiniui bus parašomas 1 pažymys per 1- 2 mėnenesius į dienyną. 

 

 

Diagnostinis pasiekimų (žinių, gebėjimų ar nuostatų) vertinimnas fizikos pamokose  

7 – 8 klasėse ir I – IV gimnazinėse klasėse. 

Eil.

Nr. 
Rodiklis Pastabos 

1. Kontroliniai darbai Darbas rašomas daugiau nei 30 min., išmokus temą ar skyrių. 
Kontrolinio darbo rezultatai įrašomi į dienyną. 

 

2. Savarankiškas darbas Darbo metu mokiniai atlieka mokytojo pateiktas užduotis iš jau išmoktų ar 
naujai išdėstytų temų. 
Du savarankiški darbai 1 įvertinimas įrašomas į dienyną. 

3. Testai Trys testai 1 bendras pažymys rašomas į dienyną. 



4. Fizikos diktantai Trys fizikos diktantai 1 bendras pažymys rašomas į dienyną. 

5. Laboratorinis darbas Laboratorinių darbų atlikimas ir vertinimas aptariamas viena pamoka 

anksčiau. 

Laboratorinių darbų atlikimas vertinamas diferencijuotai. 

Atkreipiamas dėmesys į tai, ar mokinys teisingai suformuluoja išvadą, 

kiek atliko teisingų matavimų, nors ir nepritaikė formulių, kaip 

tvarkingai atliko darbo aprašymą. 

Įvertinimas įrašomas į dienyną. 
Atliekant demonstracinius praktikos darbus vertinami tie mokiniai, kurie 
atliko darbą. 

 

Apibendrinamasis vertinimas: 

 

Vertinimo lentelė 7 – 8 klasėse 

Pasiekimų lygmuo Pažymys 
Teisingai atlikto 

darbo dalis % 

Nepatenkinamas 

1 (nieko neatliko) 0 – 5 % 

2 (labai blogai) 6 – 11 % 

3 (blogai) 12 – 19 % 

  

Patenkinamas 
4 (silpnai) 20 – 30 % 

5 (pakankamai patenkinamai) 31 – 45 % 

  

Pagrindinis 

6 (patenkinamai) 46 – 59 % 

7 (pakankamai gerai) 60 – 70 % 

8 (gerai) 71 – 77 % 

  

Aukštesnysis 9 (labai gerai) 78 – 92 % 

10 (puiku) 93 – 100 % 

 

Vertinimo lentelė I – IV gimnazinėse klasėse 

Pasiekimų lygmuo Pažymys 
Teisingai atlikto 

darbo dalis % 

Nepatenkinamas 

1 (nieko neatliko) 0 – 4 % 

2 (labai blogai) 5 – 10 % 

3 (blogai) 11 – 15 % 

  

Patenkinamas 
4 (silpnai) 16 – 30 % 

5 (pakankamai patenkinamai) 31 – 45 % 

  

Pagrindinis 

6 (patenkinamai) 46 – 59 % 

7 (pakankamai gerai) 60 – 70 % 

8 (gerai) 71 – 77 % 

  

Aukštesnysis 9 (labai gerai) 78 – 92 % 

Aukščiausias 10 (puiku) 93 – 100 % 

 

 

 



· Mokinių kontroliniai, atsiskaitomieji ir savarankiški darbai, testai vertinami  pažymiais nuo  1 iki 10. 

  Nedarius laboratorinio darbo, jo atsiskaityti nereikia. 

· Kai kurių savarankiškų darbų metu mokiniai gali naudotis žinynais arba kitomis priemonėmis.  

· Visi darbai ištaisomi ir grąžinami mokiniui per savaitę. 

· Pusmečio vertinimas vedamas iš pažymių suapvalinto pagal matematikos taisykles aritmetinio     vidurkio. 

· Fizikos dalyko  per trimestrą  turėtų  būti ne mažiau kaip 5 pažymiai, jei 2 sav. pamokos, ir 3     pažymiai, 

jei 1 savaitinė pamoka. 

· Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (kai rekomenduota mokytis 

pritaikius Bendrąją  programą arba individualizuotą programą), mokymosi pažanga ir pasiekimai, 

atsižvelgiant į programos pritaikymo lygį, individualizuotą pagrindinio ugdymo programą,  vertinami 10 

balų vertinimo sistema. 

·  

· Formuojamasis –kaupiamasis  pasiekimų (žinių, gebėjimų ar nuostatų) vertinimas geografijos 

pamokose 5-8 klasėse ir I-II gimn.kl. 

·  

Eil. 

Nr. 

Rodiklis Taškai Pastabos 

1 Namų darbai 1 Tris kartus neatlikti namų darbai į 

dienyną rašomas 2 (dvejetas) 

2 Atsakinėjimas į klausimus + ir - 5+ lygu 2 taškams 

Atsakymai į klausimus turi būti išsamūs, aiškūs, nereikalaujantys papildomos informacijos. 

Taškai 2 4 6 8 10 

Atsakymai 5 10 15 20 25 

Vertinimas 

rašomas į 

žurnalą 

1-3 4-5 6-7 8-9 10 

 

3 Geografinis pasakojimas žodžiu 0-5  

Taškai 0 1 2 3 4 5 

Atsakymai Už visišką 

užduoties 

neatlikmą. 

Mokinys 

gauna už 

pastangas 

kurti 

geografinį 

pasakojimą. 

 

Nenuoseklus, 

pagalbos 

reikalaujantis 

pasakojimas, 

netiksliai 

vartojant 

sąvokas, 

padarant 

Pasakojimas, 

vartojant   

sąvokas 

kuriame 

padaromos 

3 klaidos ir 

mokinys jų 

nesugeba be 

Pasakojimas, 

kuriame yra 

neesminių 

klaidų ir pats 

mokinys jas 

ištaiso. 

Tikslus, 

sklandus, 

geografines 

sąvokas 

vartojant, 

reikalui 

esant 

naudojantis 



daugiai kaip 

3 klaidas. 

pagalbos 

ištaisyti. 

sieniniu 

žemėlapiu 

sukurtas 

pasakojimas. 

 

4 Kontūrinio žemėlapio, pratybų pildymas 0-2 Be klaidų – 2t. 

2 klaidos 1t. 

3 klaidos 0,5t. 

Daugiau kaip 3 klaidos 0t. 

    

5 Apklausa raštu 0-3 Be klaidų – 3t. 

2 klaidos 2t. 

3 klaidos 1t. 

Daugiau kaip 3 klaidos 0t. 

6 Pastangos 0-3 3t. – labai stengėsi 

2t. stengėsi 

1t. galėjo labiau stengtis 

0 t visai nerodė pastangų 

· Pastaba: pagal išvardytus kriterijus mokiniui bus parašomas 1 pažymys per mėnesį į dienyną. 

 

Diagnostinis pasiekimų (žinių, gebėjimų ar nuostatų) vertinimas geografijos 

pamokose 5-8 klasėse ir I-IV gimn.kl. 

 

Eil. 

Nr. 

Rodiklis Pastabos 

1 Kontroliniai ir diagnostiniai 

darbai  

Vertinami pažymiu, kuris rašomas į dienyną. 

2 Savarankiškas darbas Du savarankiški darbai 1 bendras pažymys 

rašomas į dienyną. 

3 Kūrybiniai ir projektiniai darbai  Vertinami pagal atskiras vertinimo normas. 

 

 

 

 

 



 

Diagnostinis pasiekimų (žinių, gebėjimų ar nuostatų) vertinimas geografijos 

pamokose 5-8 klasėse ir I-II gimn.kl. dešimtbalėje sistemoje 

 

Klasė Maksimali 

taškų 

suma 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5-6 20 0 1 2-3 4-6 7-9 10-

12 

13-

14 

15-

16 

17-

18 

19-

20 

7-8 30 0 1-2 3-5 6-10 11-14 15-

18 

19-

22 

23-

25 

26-

28 

29-

30 

I-IV 

g. kl. 

40 0-1 2-3 4-7 8-13 14-19 20-

25 

26-

29 

30-

33 

34-

37 

38-

40 

Moksleivio 

vertinimas, 

siejant jo 

pasiektas žinias ir 

gebėjimus su 

standartu. 

 

 

 

Standartas 

nepasiektas 

 

 

Patenkinamas  

 

 

Pagrindinis  

 

 

Aukštesnysis  

 

                                Pagrindinės ir gimnazijos pakopų vertinimo kaupimo aprašai: 

 Pagrindinio ugdymo pakopoje: 

- Formuojamojo-kaupiamojo vertinimo lentelės. 

- Diagnostinio vertinimo lentelės. 

- Projektinių, kūrybinių darbų vertinimo lentelės. 

 Gimnazijų klasės: 

- Moksleivių geografijos pasiekimų ir pažangos vertinimo rodiklių lentelės 

(individualūs mokinių aplankai).  

- Projektinių, kūrybinių darbų vertinimo lentelės. 

 

 

                     Kontrolinių ir diagnostinių darbų vertinimas dešimtbalėje sistemoje 

 

PAŽYMYS 

Teisingai atlikto 

darbo dalis % 

10 95 – 100 % 

9 85 – 94 % 

8 76 – 84 % 



7 65 – 75 % 

6 51 – 64 % 

5 36 – 50 % 

4 21 – 35 % 

3 11 – 20 % 

2 4 – 10 % 

1 0 – 3 % 

  

 

 

Formuojamasis – kaupiamasis pasiekimų (žinių, gebėjimų ar nuostatų) vertinimas-istorijos pamokose 

5-8 klasėse ir I-II gimn. kl. 

Eil. 

Nr. 

Rodiklis Taškai Pastabos 

1 Namų darbai 1 Tris kartus neatlikti namų darbai į 

dienyną rašomas 2 (dvejetas) 

2 Atsakinėjimas į klausimus + ir -  1+ lygu 1 taškas 

3 Darbas su istoriniais šaltiniais 1-2 Jei reikia tik atsakyti į šaltinio 

klausimus 1 taškas. 

Jei mokinys nagrinėja šaltinius ir 

pritaiko turimas žinias, analizuoja, 

vertina 2 taškai. 

Pagal lentelės 1-3 punktus, mokinys surenka 20 taškų gauna įvertinimą, kuris fiksuojamas žurnale. 

4. Pastangos 0-3  3 taškai – labai stengėsi 

2 taškai – stengėsi 

1 taškas – galėjo labiau pasistengti 

0 taškų – visai nerodė pastangų 

Pastaba: pagal išvardytus kriterijus mokiniui bus parašomas 1 pažymys per 1-2 mėnesius į dienyną. 

Diagnostinis pasiekimų (žinių, gebėjimų ar nuostatų) vertinimas istorijos pamokose 5-8 klasėse ir I-IV 

gimn. kl. dešimtbalėje sistemoje. 

Eil. 

Nr.  

Rodiklis  Pastabos  

1 Kontroliniai darbai ir diagnostiniai darbai. Vertinami pažymiu, kuris rašomas į dienyną. 

2 Istorinis pasakojimas žodžiu, raštu. Vertinama pažymiu, kuris rašomas į dienyną. 

3 Savarankiškas darbas Du savarankiški darbai 1 bendras pažymys 

rašomas į dienyną. 

4 Apklausa raštu Trys apklausos raštu 1 bendras pažymys. 

5 Kūrybiniai ir projektiniai darbai. Vertinami pagal atskiras vertinimo normas. 

6 Praktiniai istorijos darbai Vertinami pažymiu, kuris rašomas į dienyną. 

 

 



 

 

Kontrolinių ir diagnostinių darbų vertinimas dešimtbalėje sistemoje 

5-8 klasės 

Pažymys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Teisingai 

atlikto 

darbo dalis 

% 

 

0-5 
% 

 

6-11 
% 

 

12-19 
% 

 

20-30 
% 

 

31-45 
% 

 

46-59 
% 

 

60-70 
% 

 

71-77 
% 

 

78-92 
% 

 

93-100 
% 

Lygiai Nepasiektas 

patenkinamas 

Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 

 

I –IV gimnazijos klasės 

Pažymys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Teisingai 

atlikto 

darbo dalis 

% 

 

0-4 
% 

 

6-10 
% 

 

11-15 
% 

 

16-30 
% 

 

31-45 
% 

 

46-59 
% 

 

60-70 
% 

 

71-77 
% 

 

78-92 
% 

 

93-100 
% 

Lygiai Nepasiektas 

patenkinamas 

Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis Aukščiausias 

 

1. Istorijos dalyko modulis vertinamas „įskaityta“ ar „neįskaityta“. „Įskaityta“ rašoma, 

kai mokinys surenka 10 kaupiamųjų balų, už praktinius bei atsiskaitomuosius darbus. 

 

2. Atitinkamai individualizuojamas ir vertinimas. Vertinimas taikomas pusmečio pabaigoje. 

 

Formuojamasis – kaupiamasis pasiekimų (žinių, gebėjimų ar nuostatų) vertinimas pilietiškumo 

pamokose  I-II gimn. kl. 

Eil. 

Nr. 

Rodiklis Taškai Pastabos 

1 Namų darbai 1 Tris kartus neatlikti namų darbai į 

dienyną rašomas 2 (dvejetas) 

2 Tinkamas pasirengimas pamokai (turi 

būtinas pamokai priemones). 

+ ir -  1+ lygu 1 taškas 

3 Darbas su šaltiniais 1-2 Jei reikia tik atsakyti į šaltinio 

klausimus 1 taškas. 

Jei mokinys nagrinėja šaltinius ir 

pritaiko turimas žinias, analizuoja, 

vertina 2 taškai. 

4 Argumentuotai atsako į klausimus (raštu, 

žodžiu) 

+ ir -  1+ lygu 1 taškas 

5 Atsakymo papildymas + ir -  1+ lygu 1 taškas 

6 Dalyvavimas diskusijoje (argumentuota 

nuomonė) 

+ ir -  1+ lygu 1 taškas 

7 Tvarkingi užrašai + ir -  1+ lygu 1 taškas 

Pagal lentelės 1-7 punktus, mokinys surenka 10 taškų gauna įvertinimą, kuris fiksuojamas žurnale. 

8. Pastangos 0-3  3 taškai – labai stengėsi 

2 taškai – stengėsi 



1 taškas – galėjo labiau pasistengti 

0 taškų – visai nerodė pastangų 

9 Grupinis darbas  Vertinama pagal atskirus grupinio 

darbo vertinimo kriterijus. 

Pastaba: pagal išvardytus kriterijus mokiniui bus parašomas 1 pažymys per 1-2 mėnesius į dienyną. 

Diagnostinis pasiekimų (žinių, gebėjimų ar nuostatų) vertinimas pilietiškumo pagrindų pamokose I-II 

gimn. kl. dešimtbalėje sistemoje 

 

Eil. 

Nr.  

Rodiklis  Pastabos  

1 Kontroliniai darbai ir diagnostiniai darbai. Vertinami pažymiu, kuris rašomas į dienyną. 

2 Istorinis pasakojimas žodžiu, raštu. Vertinama pažymiu, kuris rašomas į dienyną. 

3 Savarankiškas darbas Du savarankiški darbai 1 bendras pažymys 

rašomas į dienyną. 

4 Apklausa raštu Trys apklausos raštu 1 bendras pažymys. 

5 Kūrybiniai ir projektiniai darbai. Vertinami pagal atskiras vertinimo normas. 

6 Aktyvus dalyvavimas mokyklos ir vietinės 

bendruomenės gyvenime, socialinėje – 

pilietinėje veikloje, nevyriausybinių 

organizacijų veikloje. 

Vertinami pažymiu, kuris rašomas į dienyną. 

Vertinama – 1 kartą į pusmetį. 

 

 

Kontrolinių ir diagnostinių darbų vertinimas dešimtbalėje sistemoje 

I –IV gimnazijos klasės 

Pažymys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Teisingai 

atlikto 

darbo dalis 

% 

 

0-4 
% 

 

6-10 
% 

 

11-15 
% 

 

16-30 
% 

 

31-45 
% 

 

46-59 
% 

 

60-70 
% 

 

71-77 
% 

 

78-92 
% 

 

93-100 
% 

Lygiai Nepasiektas 

patenkinamas 

Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis Aukščiausias 

 

Komentaras: Mokslo metų pradžioje mokytojas supažindina mokinius su istorijos dalyko 

vertinimo metodika. Mokiniai kartu su mokytoju aptaria numatomus mokymosi pasiekimus, užduotis bei 

vertinimo kriterijus, nagrinėja vertinimo informaciją. Mokytojo padedami, jie mokosi vertinti ir įsivertinti 

savo pasiekimus bei pažangą. Atsižvelgdami į savo mokymosi sėkmę, planuoja tolesnį mokymąsi, kelia sau 

ateities tikslus. 

Kontrolinių darbų data paskelbiama iš anksto ir dar kartą  tikslinama prieš savaitę. Kontrolinio 

darbo, atsiskaitomojo darbo, testo data fiksuojama kontrolinių darbų tvarkaraštyje. 

1. Mokinys, nerašęs kontrolinio darbo arba testo dėl pateisinamos ar nepateisinamos priežasties, privalo 

už jį atsiskaityti raštu per savaitę. Galimos išimtys, kai mokinys gydėsi ligoninėje, sanatorijoje ir kt. 

2. Mokinys, nerašęs kontrolinio darbo arba testo nepateisinamos priežasties, privalo už jį atsiskaityti raštu 

sekančią pamoką. 



3. Mokiniui sutartu laiku neratsiskaičius į dienyną rašomas dvejetas. 

 

 

 

Parengta:      Pritarta: 

Pagal „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo  Socialinių ir gamtos mokslų 

samprata“ patvirtintą LR ŠMM ministro   metodikos grupėje. 
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