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 Ventos gimnazijos pradinių klasių mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo aprašas    2021/2022m.m. 

I. Vertinimas: 

1.Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus, vadovaujamasi Mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK- 256 (žin., 2004, Nr. 35- 1150). 

                                            II. SĄVOKOS 

Vertinimas - nuolatinis informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus 

kaupimo, interpretavimo ir apibendrinimo procesas. 

Įvertinimas - vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie mokinio 

pasiekimus ir padarytą pažangą. 

Įsivertinimas - paties mokinio daromi sprendimai apie daromą pažangą bei pasiekimus. 

Individualios pažangos (idiografinis) vertinimas - vertinimo principas, pagal kurį 

lyginant dabartinius mokinio pasiekimus su ankstesniaisiais stebima ir vertinama 

daroma pažanga. 

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. 

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. 

Apibendrinamasis vertinimas - vertinimas, naudojamas baigus programą, kursą. Jo 

rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos pabaigoje. 

Vertinimas mokant vyksta atliekant formuojamąjį ir diagnostinį vertinimą, todėl yra 

išskiriami pagrindiniai aspektai: 

• Mokytojas su mokiniu išsiaiškina mokymosi uždavinius ir vertinimo kriterijus. 

Vertinama tai, kas yra numatyta uždaviniuose. 



• Mokytojas pozityviai skatina mokymosi motyvaciją – kelia mokinių pasitikėjimą savo 

jėgomis ir norą siekti daugiau nurodydamas, kas pavyko, pagrįstai pagirdamas. 

• Mokytojas su mokiniais, numatydamas tolesnio mokymo ir mokymosi uždavinius, 

remiasi mokinio ar mokinių grupės pasiekimais, polinkiais, interesais, poreikiais. 

• Mokytojas parenka veiksmingas užduotis, naudoja įvairius mokymo(si) metodus ir 

strategijas, kad mokinys patirtų sėkmę. 

                               Kasdieninis – formuojamasis vertinimas 

Didžiąją dalį (apie 90%) vertinimo informacijos vaikams pateikiame žodžiu. Vertinimo 

informaciją raštu pateikiame mokinių darbuose, Tamo dienyne, ataskaitose ir asmens 

bylose. 

Jei mokinių darbų įvertinimai fiksuojami trumpu komentaru, įrašant jį tiesiai šalia 

atlikto darbo, į Tamo dienyną komentaras neperrašomas. 

                                    Apibendrinamasis vertinimas 

1. Mokinio mokymosi pasiekimai pusmečio pabaigoje apibendrinami ir 

vertinimo rezultatas fiksuojamas įrašu: 

• patenkinamas įvertinimas – įrašai: „patenkinamas“, „pagrindinis“, „aukštesnysis“, 

„atleista“ („atl“), „padarė pažangą“ („pp“); 

• nepatenkinamas įvertinimas – įrašai: „nepatenkinamas“, „nepadarė pažangos“ 

(„np“), 

„neatestuota“ („neat“). 

2. Atsiskaitomieji darbai, kurių struktūra leidžia fiksuoti teisingai atliktų užduočių 

kiekį procentais arba taškais. 

vertinami lygiais: 

A (aukštesnysis) – 100% - 90% 

Pg (pagrindinis) – 89% - 65% 

Pt (patenkinamas) – 64% - 36% 

Nepasiektas patenkinamas lygmuo 35% ir mažiau procentų. 

 



Pasiekimų vertinimo lygiai 

 Aukštesnysis Pagrindinis Patenkinamas Nepatenkinamas 

 Mokinio žinios 

ir 

gebėjimai 

atitinka arba 

pranoksta 

Bendrųjų 

programų 

vertinimo 

rodiklius 

Mokinio žinios 

ir 

gebėjimai 

atitinka 

Bendrųjų 

programų 

vertinimo 

rodiklius 

Mokinio 

žinios ir 

gebėjimai 

minimaliai 

atitinka 

Bendrųjų 

programų 

vertinimo 

rodiklius 

Mokinio žinios ir 

gebėjimai 

neatitinka 

Bendrųjų 

programų 

vertinimo rodiklius 

 Surinko 

100 – 90 % 

Surinko 

89 – 65 % 

Surinko 

64– 36 % 

Surinko mažiau nei 

          35 % 

Jei darbas 

vertinamas 

taškais 

 

Aukštesnysis 

 

Pagrindinis 

 

Patenkinamas 

 

Nepatenkinamas 

       20 20 – 18 taškų 17- 12 taškų 11 - 7 taškų 6 ir mažiau taškų 

       25      25 – 22 taškai 21- 14 taškų 13 – 6 taškų 5 ir mažiau taškų 

       30 30 – 26 taškai 25 -15 taškų 14 –10 taškų 9 ir mažiau taškų 

       40 40 - 38 taškai 37 - 20 taškų 19 - 13 taškų 12 ir mažiau taškų 

 

Baigiamieji diktantai, kuriuose fiksuojamos rašybos ir skyrybos klaidos, vertinami 

lygiais: 

A (aukštesnysis lygis) - 1 klaida 

Pg (pagrindinis lygis) – 2-4 klaidos 

Pt (patenkinamas lygis) – 5-8 klaidos 

Nepasiektas patenkinamas lygmuo – 9 ir daugiau klaidų. 

Diktantų vertinimas 

 Aukštesnysis Pagrindinis Patenkinamas Nepatenkinamas 

Klaidų skaičius  1 klaida  2-4 klaidos  5-8 klaidos 9 ir daugiau klaidų 

 

I-IV klasėje etikos ir tikybos mokinių pasiekimai vertinami rašant įrašą: padarė 

pažangą (pp) arba nepadarė pažangos (np). 

Fizinio ugdymo pasiekimai vertinami įskaitomis: įskaityta (įsk.), neįskaityta (neįsk.). 

Baigus pradinio ugdymo programą rengiamas pradinio ugdymo programos baigimo 

pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas. 

Metodinės grupės pirmininkė                                                                    S.Diegienė 


