
 

 

 ŽMOGAUS SAUGOS DALYKO  

VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS  
5-9 klasės 

1. Vertinimo organizavimo tvarka: 

• Žmogaus saugos dalyko  mokymosi pasiekimai vertinami ir fiksuojami Gimnazijos Tarybos nustatyta tvarka- 

įskaitomis. Vertinant žmogaus saugos  mokymosi rezultatus  susitariama dėl aiškių vertinimo kriterijų, kurie turi būti 

žinomi ir mokiniams bei jų tėvams. Kriterijai  vertinant žmogaus saugos dalyko  - mokymosi rezultatus, pagrįsti 

Bendrųjų programų reikalavimais mokinių pasiekimams.  

2. Vertinimo tikslai: 

• Aktyvus ugdymo procesas, ugdymosi motyvacijos skatinimas. 

• Pagalba  mokiniui, kuriant pozityvų ir bendrosiomis dorinėmis vertybėmis pagrįstą santykį su savimi, kitais žmonėmis 

ir pasauliu. 

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 elgesio ir mokyklos vidaus tvarkos taisyklėmis, kurios aptariamos su 

mokiniais mokslo metų pradžioje ir eigoje; 

•  Skatinti mokinių elgesio kultūrą, įvertinti gražiai besielgiantys ir mandagūs mokiniai; 

•  Puoselėti kultūringą mokyklos aplinką; 

• Skatinti mokinių pastangas mokytis ir tinkamai elgtis kiekvienoje pamokoje visame ugdymo procese. 

Veikla  Įvertinimas balais 

Tinkamas pasirengimas pamokai (turi žmogaus saugos 

sąsiuvinį, būtinas pamokai priemones) 

- ir +  

(+ yra lygu 1 balui) 

Užduoties atlikimas (raštu, žodžiu, meninė išraiška) 
- ir +  

(+ yra lygu 1 balui) 

Atsakymas į klausimą (raštu, žodžiu) 
- ir +  

(+ yra lygu 1 balui) 

Dalyvavimas diskusijoje (argumentuota nuomonė) 
- ir +  

(+ yra lygu 1 balui) 

Aktyvus dalyvavimas pamokoje (pastangos) 
- ir +  

(+ yra lygu 1 balui) 

Elgesio kultūra (mandagumas, pagarba kitiems, 

drausmė) 
1-3 balai 

Projektinė veikla, kūrybinis įskaitinis darbas, 

pranešimas, referatas 
0 – 10 balų 

Tvarkingi užrašai (sąsiuvinis, pratybos) 1-5  balai (vertinama pusmečio pabaigoje) 
Komentaras. Mokslo metų pradžioje mokytojas supažindina mokinius su kaupiamojo vertinimo žmogaus saugos pamokoje 

metodika. Mokytojas pamokos veiklą numato tokiu būdu, kad mokinys turėtų galimybę surinkti iki 3 balų. Surinkus 10 

balų dienyne rašoma „įskaityta“. Pusmečio pabaigoje mokinio veikla įvertinama įskaita surinkus ne mažiau 20 balų. Jei 

būtinas įskaitai balų skaičius nesurenkamas, likus ne mažiau kaip 2 savaitėms iki semestro pabaigos, skiriamas įskaitinis 

darbas.  

Diagnostinis  pasiekimų (žinių, gebėjimų ar nuostatų) vertinimas 

0-1  balai 2-3  balai 4-5 balai 6-8 balai 9-10  balai 

standartas 

nepasiektas 

minimalios žinios artėja prie 

standarto 

atitinka visiškai 

standartą 

gebėjimai viršija 

standartą 

“Neįskaityta” “Įskaityta” 

 
 

 

PRITARTA: 

Dorinio ugdymo, kūno kultūros, 

menų  metodinė grupė 
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