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PATVIRTINTA
Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos
direktoriaus 2015 m. birželio 16 d.
įsakymu Nr.V1- 90
KLAIPĖDOS HERMANO ZUDERMANO GIMNAZIJOS
MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos (toliau – Gimnazija) mokinių pažangos ir
pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokinių mokymosi pažangos ir
pasiekimų vertinimą, įsivertinimą.
2. Aprašas parengtas, vadovaujantis Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr.
ISAK-2433; Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269;
Mokinių pažangos ir
pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m.
vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK–256; Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programos
tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d.
įsakymu Nr. ISAK–556 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d.
įsakymo Nr. V-766 redakcija); Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo
ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-7732.6; Gimnazijos
administracijos, mokytojų, mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) susitarimais.
3. Apraše aptariami vertinimo tikslai ir uždaviniai, vertinimo principai ir nuostatos, vertinimo
planavimas, vertinimas ugdymo procese bei baigus pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programą
ar jos dalį, įvertinimų fiksavimas, vertinimo informacijos analizė, namų darbų skyrimas ir vertinimas,
kėlimas į aukštesnę klasę, tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas.
4. Apraše vartojamos sąvokos:
4.1. vertinimas – nuolatinis informacijos apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus
kaupimo, interpretavimo ir apibendrinimo procesas;
4.2. įvertinimas – vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie mokinio pasiekimus ir
padarytą pažangą;
4.3. įsivertinimas – paties mokinio daromi sprendimai apie daromą savo pažangą bei pasiekimus,
baigus pamokų ciklą, etapą, pusmetį, remiantis savistaba, dabartinių pasiekimų lyginimu su
ankstesniais, siekiant išsiaiškinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, tolimesnių mokymosi tikslų bei jų
siekimo strategijų numatymas;
4.4. vertinimo informacija – įvairiais būdais iš įvairių šaltinių surinkta informacija apie mokinio
mokymosi patirtį, jo pasiekimus ir daromą pažangą (žinias ir supratimą, gebėjimus, nuostatas);
4.5. individualios pažangos (idiografinis) vertinimas – vertinimo principas, pagal kurį lyginant
dabartinius mokinio pasiekimus su ankstesniaisiais stebima ir vertinama daroma pažanga;
4.6. vertinimo kriterijai – mokinių pasiekimus pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo
bendrosiose programose pateiktus apibendrintus kokybinius mokinių žinių, supratimo ir gebėjimų
vertinimo aprašus atitinkantys, individualiose mokytojų vertinimo metodikose numatyti užduočių
atlikimo kriterijai (numatomi mokinių pasiekimų vertinimo lygiai: patenkinamas, pagrindinis,
aukštesnysis);
4.7. „signalinis“ trimestro/pusmečio įvertinimas – kartą per trimestrą (likus 3 savaitėms iki
trimestro pabaigos)/kartą per pusmetį (likus 1 mėnesiui iki pusmečio pabaigos) iš esamų pažymių
vedamas aritmetinis vidurkis, leidžiantis mokiniui įsivertinti esamą situaciją;
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4.8. kontrolinis darbas – tai formaliai vertinamas savarankiškas, projektinis, kūrybinis,
laboratorinis ar kitoks raštu atliekamas darbas, organizuotas baigus pamokų etapą, ciklą, dalyko
programos dalį, trunkantis ne mažiau kaip 30 minučių ir skirtas mokinio pasiekimams ir pažangai
patikrinti. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę;
4.9. atsiskaitymas (apklausa) žodžiu – tai monologo, dialogo, diskusijos, debatų vertinimas,
skirtas patikrinti, kaip mokinys geba tiek individualiai, tiek poroje taisyklingai, argumentuotai,
įtikinamai reikšti mintis gimtąja ar užsienio kalba, apibendrinti savo ir kitų kalbą;
4.10. atsiskaitymas (apklausa) raštu (testas, kelių užduočių atlikimas, nesudėtingų uždavinių
sprendimas, apibrėžimų ar taisyklių užrašymas, diktantai, pratybos ir pan.) – greita 15–20 minučių
apklausa ne daugiau kaip iš dviejų pamokų medžiagos. Užduotys konkrečios, trumpos, aiškios. Iš
anksto apie apklausą mokiniai gali būti neinformuojami;
4.11. savarankiškas darbas – tai atsiskaitymas raštu, kurio rekomenduojama trukmė iki 30
minučių, bet griežtai neribojama (žodžių diktantas, testas, pastraipos kūrimas ir kt.), žodžiu,
laboratorinis darbas, darbas grupėse, organizuotas iš vienos-dviejų pamokų medžiagos, siekiant
patikrinti, kaip mokinys suprato temos dalį, kaip geba pritaikyti įgytas žinias individualiai atlikdamas
praktines užduotis. Savarankiško darbo metu (priklausomai nuo savarankiško darbo pobūdžio)
mokinys gali naudotis įvairiais šaltiniais, mokymo(si) priemonėmis. Iš anksto apie savarankišką darbą
mokiniai gali būti neinformuojami.
5. Atsižvelgiant į vertinimo pakirtį, taikomi šie vertinimo tipai:
5.1. diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti mokinio
pasiekimus ir padarytą pažangą, baigus temą ar jos dalį, kad būtų galima numatyti tolesnio mokymosi
galimybes, suteikti pagalbą, įveikiant sunkumus. Rekomenduotina taikyti mokslo metų pradžioje
mokinių žinių ir gebėjimų lygmeniui nustatyti;
5.2. formuojamasis vertinimas – nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu, kuriuo siekiama
operatyviai suteikti detalią informaciją apie tolesnio mokinio mokymosi bei tobulėjimo galimybes,
numatant mokymosi perspektyvą, pastiprinant daromą pažangą, skatinant mokinius mokytis analizuoti
esamus pasiekimus (padedant įsivertinti) ar mokymosi spragas, sudarant galimybes mokiniams ir
mokytojams geranoriškai bendradarbiauti. Tai – mokytojo raštu ar žodžiu išsakyti pagyrimai, pastabos,
nesietini su pažymiu. Formuojamasis vertinimas taikomas viso ugdymo proceso metu - suteikiama
grįžtamoji informacija (mokinys informuojamas apie tai, ką jis jau pasiekė ir ką turėtų daryti, kad
pasiekimai būtų geresni), išskyrus kontrolinio ir diagnostinio vertinimo pamokas; vertinama
periodiškai, kiekvienos pamokos, darbo proceso ir ne pamokos metu. Taikomos įvairios formuojamojo
vertinimo strategijos – stebėjimas, klausinėjimas, diskusija, užduočių analizavimas bei aptarimas,
mokinių supratimo įvertinimas ir kt.
5.3. apibendrinamasis vertinimas – vertinimas, naudojamas baigus programą, kursą, modulį. Jo
rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos pabaigoje;
5.4. kriterinis vertinimas – vertinimas, taikomas pamokose ir egzaminuose, kurio pagrindas –
tam tikri kriterijai, su kuriais lyginami mokinio pasiekimai. Pagal gautus rezultatus nustatomas vienas
iš pasiekimų lygių: patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis;
5.5. norminis vertinimas – vertinimas, kuris sudaro galimybes palyginti mokinių pasiekimus;
5.6. kaupiamasis vertinimas (sudėtinis pažymys) – tai informacijos apie mokinio mokymosi
pažangą ir pasiekimus kaupimas taškais, suminis įvairių mokinio veiklų, pasiekimų, pastangų balai,
konvertuojami į pažymį tik pusmečio pabaigoje:
5.6.1. kaupiamojo vertinimo konvertavimo į 10 balų vertinimo sistemą tvarką nusistato dalyko
mokytojas;
5.6.2. taikant kaupiamąjį vertinimą stiprinamas grįžtamasis ryšys, skatinama mokinius
bendradarbiauti, padėti vieni kitiems mokytis, motyvuotai siekti numatytų ugdymosi uždavinių;
5.6.3. mokinio gauti taškai (ar simboliai) fiksuojami dalyko mokytojo kaupiamojo vertinimo
sąvade (sąsiuvinyje);
5.6.4. galutinis įvertinimas pažymiu pasakomas mokiniui ir įrašomas į elektroninį dienyną
5.6.5. kaupiamieji pažymiai gali būti rašomi už:
5.6.5.1. atliktus namų darbus;
5.6.5.2. gerai atliktas užduotis klasėje (už individualiai atliktas praktines užduotis);
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5.6.5.3. aktyvų dalyvavimą pamokoje (diskusijose, debatuose, papildant žodžiu klasės draugų
atsakinėjimą ar kolektyviai nagrinėjant naują temą; individualias pastangas);
5.6.5.4. aktyvų darbą grupėse;
5.6.5.5. didesnes nei dalyko programoje apibrėžtas žinias;
5.6.5.6. logiškas įžvalgas, įdomius klausimus;
5.6.5.7. praktinius darbus;
5.6.5.8. papildomų darbų atlikimą (pranešimai, darbas grupėse, vaizdinė medžiaga ir pan.);
5.6.5.9. dalyvavimą konkursuose, olimpiadose, varžybose, koncertuose, konferencijose ir t.t. ;
5.6.5.10. pagalbą draugui;
5.6.5.11. darbą su internetinių portalų informacinėmis bazėmis pagal mokytojo nurodytą
tematiką (trumpos apžvalgos; tekstų vertimai iš užsienio kalbos ir kt.);
5.6.5.12. mokinio užrašų sąsiuvinio informaciją (tvarkingą, informatyvią, struktūrizuotą), rašto
kultūrą;
5.6.5.13. atsakinėjimą į klausimus žodžiu frontalios apklausos metu pamokoje;
5.6.5.14. nedidelės apimties projektinį darbą, kitus nedidelės apimties darbus (pvz. žodžių
diktantus);
5.6.5.15. kontrolinio darbo (diktanto ir pan.) klaidų taisymą;
5.6.5.16. kitą mokinio veiklą (dalyvavimą gimnazijos, miesto renginiuose, atstovavimą
gimnazijai mieste, respublikoje; pamokų netradicinėse erdvėse lankomumą, dalyvavimą pilietiškumo
akcijose ir kt.);
5.6.5.17. nepatenkinamai vertinamas namų darbų neatlikimas.
6. Vertinimo būdai (klasifikuojami pagal vertinimo bei įvertinimo pobūdį):
6.1. formalusis vertinimas – vertinimas, kai skiriamos tam tikro formato užduotys, numatomas
joms atlikti reikalingas laikas, užduotys įvertinamos formaliais kriterijais, įvertinimas fiksuojamas.
Formalaus vertinimo galutinis rezultatas – pažymys, įskaita, diagnostinis vertinimas;
6.2. neformalusis vertinimas – vertinimas, kuris vyksta nuolat stebint, susidarant nuomonę,
kalbantis, diskutuojant. Vertinimas nefiksuojamas ar fiksuojamas mokytojo pasirinkta forma (ženklais,
simboliais, žodžiu ar raštu išreikšta pastaba ar pagyrimas, nedarantis įtakos galutiniam vertinimui
pažymiu ir kt.).
II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
7. Vertinimo tikslai:
7.1. padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei;
7.2. stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją ir pasiekimų rezultatų pažangą;
7.3. diagnozuoti mokinio pažangą bei pasiekimus ir pateikti informaciją apie apie tai;
7.4. nustatyti mokytojo, Gimnazijos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus.
8. Vertinimo uždaviniai:
8.1. padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir tobulintinas puses, įvertinti savo
pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus;
8.2. padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas,
diferencijuoti ir individualizuoti darbą, koreguoti ugdymo procesą, parinkti tinkamus ugdymo turinį ir
metodus;
8.3. suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi, stiprinti ryšius
tarp vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir Gimnazijos.
III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI
9. Vertinimo nuostatos:
9.1. vertinimas grindžiamas mokinių amžiaus tarpsniais, psichologiniais ypatumais,
individualiais mokinio poreikiais;
9.2. vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios, jų taikymas,
supratimas, dalyko gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, asmeninė pažanga, bendrieji gebėjimai;
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9.3. mokinys laiku gauna grįžtamąją informaciją apie savo pažangą ir pasiekimus;
9.4. vengiama lyginti mokinių pasiekimus tarpusavyje;
9.5. ugdymo procese vyrauja mokytis padedantis vertinimas – formuojamasis vertinimas.
10. Vertinimo principai:
10.1. humaniškumas – pripažįstamas kiekvieno mokinio individualumas, asmens vertingumas,
tikima geriausiais mokinio pradais, jo galiomis įveikti sunkumus;
10.2. kūrybiškumas – vertinama moksleivio veikla (ne tik pažintinė), kurioje atsiskleidžia
mokinio asmenybė (gebėjimas spręsti problemas, rengti projektus, rašyti ataskaitas, atlikti kūrybinio
pobūdžio užduotis ir pan.).
10.3. sistemingumas – mokiniai skatinami mokytis sistemingai, siekiant jų atsakomybės už
rezultatus; matant, kaip mokinys mokėsi trimestro, pusmečio ar mokslo metų eigoje;
10.4. tikslingumas – vertinimo metodai atitinka mokymosi turinį; mokymosi rezultatai aptariami
su mokiniais, į juos atsižvelgiant planuojami nauji mokymosi žingsniai, vertinimu siekiama padėti
mokiniui suvokti savo mokymosi rezultatų lygį bei mokymosi spragas, ugdyti atsakomybės jausmą,
žadinti pasitikėjimą savo jėgomis, skatinti norą mokytis;
10.5. atvirumas ir skaidrumas - su mokiniais tariamasi dėl (į)vertinimo formų, laiko, aiškūs
vertinimo kriterijai;
10.6. objektyvumas – siekiama kuo didesnio vertinimo patikimumo, remiamasi pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo BP pateiktais apibendrintais kokybiniais mokinių žinių, supratimo ir
gebėjimų vertinimo aprašais, vertinama tik tai, ko mokinys mokėsi. Vertinimas pažymiu papildomas
mokytojo paaiškinimu žodžiu (motyvuotai paaiškinama, kodėl gautas vienas ar kitas įvertinimas);
10.7. informatyvumas – vertinimo informacija aiški, išsami, savalaikė, nurodoma, ką mokinys
jau išmoko, kur spragos, kaip jas taisyti;
10.8. aiškumas – vertinimas grindžiamas aiškiais, mokiniams suprantamais kriterijais.
IV. VERTINIMO PLANAVIMAS IR MOKINIŲ INFORMAVIMAS
11. Mokytojas, planuodamas vertinimą, vadovaujasi BP reikalavimais, BP nurodytais pasiekimų
lygiais (patenkinamu, pagrindiniu, aukštesniuoju), baigiamųjų klasių mokyklinių ir valstybinių
egzaminų vertinimo instrukcijomis, metodinėse grupėse parengtomis ir aprobuotomis dalyko vertinimo
metodikomis ar individualią mokytojo vertinimo metodiką ir atsižvelgiant į mokinių mokymosi patirtį
ir gebėjimus, formuluoja uždavinius bei numato rezultatus.
12. Diagnostinis vertinimas fiksuojamas ilgalaikiame plane, formuojamasis vertinimas pamokos eigoje.
13. Mokytojai savo kabinetų stenduose mokiniams skelbia informaciją apie taikomą to dalyko
vertinimo sistemą:
13.1. pradinio ugdymo mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašymas (1 priedas);
13.2. lietuvių (valstybinės) kalbos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašymas (2
priedas);
13.3. vokiečių (gimtosios) kalbos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašymas (3
priedas);
13.4. anglų ir rusų kalbų mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašymas (4 priedas);
13.5. socialinių mokslų (istorijos, pilietiškumo pagrindų, geografijos, ekonomikos ir verslumo)
mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašymas (5 priedas);
13.6. matematikos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašymas (6 priedas);
13.7. informacinių technologijų mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašymas (7 priedas);
13.8. gamtos mokslų (gamtos ir žmogaus, biologijos, chemijos, fizikos) mokinių pažangos ir
pasiekimų vertinimo aprašymas (8 priedas);
13.9. muzikos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašymas (9 priedas).
13.10. dailės mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašymas (10 priedas);
13.11. šokio mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašymas (11 priedas);
13.12. teatro mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašymas (12 priedas);
13.13. technologijų mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašymas (13 priedas);
13.14. kūno kultūros mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašymas (14 priedas);
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13.15. dorinio ugdymo mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašymas (15 priedas);
13.16. žmogaus saugos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašymas (16 priedas).
14. Mokytojas per pirmąją savo dalyko pamoką rugsėjo mėnesį pasirašytinai supažindina
mokinius su dalyko, modulio programa, vertinimo tvarka (mokymosi pasiekimų, pažangos
informacijos kaupimo ir fiksavimo principais, atsiskaitymo terminais, vertinimo kriterijais ir t.t.), su
mokiniais aptaria darbo metodus, informuoja, kurios veiklos bus vertinamos, kaip jos bus vertinamos,
už kiek veiklų renkami kaupiamieji taškai ir kaip jie konvertuojami į pažymį.
15. Mokytojas nuolat informuoja mokinius, kurios veiklos bus vertinamos, kokį vertinimą rašo,
kada surinkta vertinimo informacija konvertuojama į sudėtinį pažymį ar 10 balų vertinimo sistemą.
16. Klasių vadovai pirmąją rugsėjo mėnesio savaitę su šiuo Aprašu supažindina naują ugdymo
programą pradedančius 5 klasių, I ir III gimnazijos klasių mokinius. Su Aprašu pakartotinai taip pat
supažindinami ir kitų klasių mokiniai. Mokinių tėvai su Aprašu supažindinami pirmame tėvų
susirinkime.
V. VERTINIMAS PRADINIO UGDYMO PROGRAMOJE
17. Mokinių žinios, gebėjimai, įgūdžiai, pažanga vertinama pagal pradinio ugdymo BP pateiktus
apibendrintus kokybinius mokinių žinių, supratimo ir gebėjimų vertinimo aprašus, pasiekimų lygius,
metodinėje grupėje priimtus susitarimus.
18. Pradinio ugdymo metodinėje grupėje susitariama dėl:
18.1. pradinio ugdymo programos dalykų vertinimo metodų, formų ir kriterijų;
18.2. diagnostinio ir apibendrinamojo vertinimo (testų užduočių, kontrolinių, projektinių darbų
ar kt.) dažnio ir formos (kokia pasiekimų vertinimo forma/būdas bus naudojama vieno ar kito
diagnostinio ar apibendrinamojo vertinimo metu);
18.2. vertinimo informacijos fiksavimo ir mokinių bei jų tėvų informavimo apie mokinių
mokymosi pažangą ir pasiekimus. Mokytojas konkretizuoja gimnazijoje aptartą mokinių vertinimo
metodiką, ją pritaiko savo klasės mokiniams.
19. Gimnazijos administracijai pradinių klasių mokytojai teikia konkrečią vertinimo informaciją:
apibendrintą informaciją apie vaikų mokymosi motyvaciją; nuolatinės stebėsenos informaciją apie
vaikams reikalingą papildomą pagalbą; iš Gimnazijos organizuotų mokymosi rezultatų patikrinimų
arba tyrimų gautą informaciją, reikalingą ugdymo kokybės gerinimo galimybėms išsiaiškinti.
20. Diagnostinio ir apibendrinamojo vertinimo dažnis ir forma fiksuojama ilgalaikiame (metų)
plane.
21. Mokinių ugdymosi pasiekimams vertinti taikoma nepažyminė vertinimo sistema, pagrįsta
idiografinio vertinimo nuostatomis. Įvertinami dabartiniai mokinio pasiekimai, lyginant su
ankstesniaisiais. Pvz. jei ankstesniuose rašto darbuose mokinys darydavo ne mažiau kaip 15 klaidų, o
dabartiniuose – 7–9, jo pažanga akivaizdi. Pažangos pastebėjimas ir įvertinimas yra individualios
pažangos vertinimo principo taikymas konkrečioje situacijoje.
22. Mokinių darbų įvertinimai fiksuojami trumpu komentaru, įrašant jį tiesiai šalia atlikto darbo
ar į atskirą vertinimo lapą. Komentarai yra pozityvūs, atitinkantys atlikto darbo vertę ir palaikantys
vaiko pastangas gerai padaryti užduotį; juose turi atsispindėti visi nurodytieji vertinimo kriterijai,
nurodomos taisytinos vietos ir pasiūloma, kaip galima būtų pagerinti darbą. Mokytojas apsisprendžia,
ką būtina fiksuoti ir ko ne. Galimi sprendimai turi priklausyti nuo vertinimo paskirties ir nuo to, kam
skirta informacija.
23. Gimnazijoje balandžio – gegužės mėnesiais 1-4 klasių mokiniams organizuojami metiniai
kontroliniai gimtosios vokiečių kalbos, lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažininimo darbai.
24. Visi mokinių pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne.
25. Ugdymo procese mokinių pasiekimai ir daroma pažanga vertinami nuolat:
25.1. mokytojas stebi kiekvieno vaiko mokymąsi, nukreipia, padeda, pritaiko mokymą pagal jo
poreikius ir galimybes; aptaria su mokiniais ko išmoko, kas pasisekė ir kur dar reikia pasistengti;
pastabas pasako žodžiu ar užrašo komentarus sąsiuviniuose, žymi savo užrašuose (formuojamasis
vertinimas);
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25.2. periodiškai skiriamos užduotys įvertinimui – patikrinama, ko mokiniai jau yra išmokę,
kokios likę spragos – daromi sprendimai dėl tolesnio mokymo ir mokymosi. Mokytojas komentaru
(arba simboliu) užrašo įvertinimą (diagnostinis vertinimas);
25.3. pamokoje mokinių pasiekimai vertinami pagal atliktų užduočių ar kitos ugdomosios
veiklos rezultatų atitikimą nustatytiems kriterijams;
25.4. baigus temą, skyrių ar pan., mokinių mokymosi pasiekimai vertinami remiantis BP
pateiktais bendraisiais pasiekimų (žinių ir supratimo, gebėjimų, vertybinių nuostatų) aprašais;
25.5. praleidus 30 % trimestro dalyko pamokų, laikoma to dalyko įskaita iš praleisto kurso ir tik
tada mokinys įvertinamas;
25.6. įrašu ,,neatestuotas“ vertinamas mokinys, kurio žinios per trimestrą nėra įvertintos arba
mokinys, praleidęs 30 % dalyko pamokų, nelaikė įskaitos;
25.7. apibendrinant trimestro ar metų mokymosi pasiekimus, remiamasi BP pateiktais ugdomųjų
dalykų pasiekimų lygių požymių aprašais. Šie įvertinimai yra fiksuojami pradinio ugdymo dienyne
(apibendrinamasis vertinimas). III trimestro mokymosi pasiekimų įvertinimas laikomas metiniu;
25.8. jei mokinio mokymosi pasiekimai pasibaigus mokslo metams įvertinami nepatenkinamai
(„nepadarė pažangos“-„np“, „neatestuota“- „neat“), mokiniui skiriami papildomi darbai ir jų
įvertinimas laikomas metiniu;
25.9. jei 1-3 klasės mokinys po papildomo darbo turi nepatenkinamą įvertinimą, jo kėlimą į
aukštesnę klasę ar palikimą kartoti kursą svarsto Gimnazijos mokytojų taryba, sprendimus priima
Gimnazijos direktorius;
25.10. jei 4 klasės mokinys po papildomo darbo turi bent vieno dalyko nepatenkinamą metinį
įvertinimą, jis paliekamas kartoti kursą;
25.6. mokiniui, perkeltam į aukštesnę klasę su nepatenkinamu įvertinimu, dalyko mokytojas ir/ar
pagalbos mokiniui specialistas per 1 trimestrą padeda likviduoti atitinkamo dalyko spragas, analizuoja
padarytą pažangą, planuoja tolesnį mokymąsi;
25.7. mokiniui, turinčiam nepatenkinamą trimestro įvertinimą, atitinkamo dalyko mokytojas
sudaro individualų darbo planą (17 priedas), numato tarpines temų atsiskaitymo datas, mokinys dirba
savarankiškai, padedant tėvamas ir mokytojui. Dalyvaujant direktoriaus pavaduotojui ugdymui, su
planu pasirašytinai supažindinami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). Darbo plane fiksuojamas darbas
su mokiniu.
26. Vertinimo informacija renkama, analizuojama ir kaupiama stebėjimo, klausinėjimo (žodžiu ir
raštu), klausymosi ir diskusijos metodais, skiriant užduotis (įskaitant namų), atliekant testus, rašant
kontrolinius, projektinius darbus ir t.t.
VI. VERTINIMAS PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOSE IR BAIGUS
PROGRAMAS
27. Rugsėjo mėnesio pirmos dvi savaitės skiriamos pagrindinio ugdymo programą pradedančių
mokinių adaptacijai, jų mokymosi pasiekimai tuo laikotariu pažymiais nevertinami.
28. Mokinių žinios, gebėjimai, įgūdžiai, pažanga vertinama pagal pagrindinio ir vidurinio
ugdymo BP pateiktus apibendrintus kokybinius mokinių žinių, supratimo ir gebėjimų vertinimo
aprašus, pasiekimų lygius, metodinėse grupėse aptartus dalyko vertinimo metodus, formas ir kriterijus,
pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (toliau – PUPP) ir brandos egzaminų (toliau – BE)
vertinimo instrukcijas.
29. 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių mokinių pasiekimai vertinami:
29.1. naudojant dešimtbalę sistemą vokiečių (gimtosios), lietuvių (valstybinės) ir užsienio kalbų
(įskaitant kalbas, kurios mokomos kaip pasirenkamas dalykas), matematikos, fizikos, chemijos,
biologijos, gamtos ir žmogaus, geografijos, istorijos, pilietiškumo pagrindų, ekonomikos ir verslumo,
informacinių technologijų, technologijų, dailės, muzikos pamokose. Jei dalykų metodinėse grupėse
nenustatyta kitaip, naudojamas kriterinis vertinimas:
Įvertinimas
Balais
Žodžiu

Apibūdinimas

7
Aukštesnysis pasiekimų
lygis
10
Puikiai
9

Labai gerai

Pagrindinis pasiekimų lygis
8
Gerai
7
6

Pakankamai
gerai
Patenkinamai

Patenkinamas pasiekimų
lygis
5
Silpnai

4

Labai silpnai

Mokinio pasiekimai pilnai atitinka BP. Puikiai atsako į visus
klausimus, teisingai atlieka sudėtingas nestandartines užduotis.
Mokinio pasiekimai atitinka BP. Gerai moka dalyką, lengvai atlieka
sudėtingas tipines užduotis.
Mokinio pasiekimai atitinka BP. Teisingai atlieka vidutinio
sudėtingumo ir sunkesnes užduotis.
Mokinio pasiekimai iš dalies atitinka BP. Atsakymai teisingi, be
klaidų bet neišsamūs. Teisingai atlieka vidutinio sunkumo užduotis.
Mokinio pasiekimai iš dalies atitinka BP. Atsakymai be esminių
klaidų. Teisingai atlieka lengvas užduotis, bet nesuvokia
sudėtingesnių.
Mokinio pasiekimai iš dalies atitinka BP. Atsakymuose pasitaiko
esminių klaidų. Suvokia tik svarbiausius dalyko klausimus, užduotis
atlieka tik mokytojo padedamas.
Mokinio pasiekimai nepakankamai atitinka BP. Sunkiai suvokia
dalyko esmę, daro daug klaidų, savarankiškai neatlieka lengvų
užduočių.

Nepasiektas patenkinamas
pasiekimų lygis
3,2,1
Blogai

Mokinio pasiekimai neatitinka BP. Moka tik nedidelę kurso dalį, daro
daug esminių klaidų, neturi elementarių įgūdžių.
P.S. Vertinant mokinių pasiekimus mokantis muzikos, dailės, kūno kultūros, technologijų,
mokytojai objektyviai vertina mokinio daromą pažangą ir pastangas; patenkinamais įvertimais laikomi
4–10 balų įvertinimai, „įskaityta“, nepatenkinamais įvertinimais laikomi 1–3 balų įvertinimai,
„neįskaityta“, „neatestuota“;
29.2. įrašais „įskaityta“, „neįskaityta“ vertinama:
29.2.1. dorinio ugdymo (etikos, katalikų/evangelikų tikybos) pamokose;
29.2.2. žmogaus saugos pamokose;
29.2.3. pasirenkamųjų dalykų (psichologijos, braižybos) pamokose;
29.2.4. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros
pamokose;
29.2.5. meninė pasirinkto menų dalyko (dailės, muzikos, teatro, šokio) raiška vidurinio ugdymo
programoje;
29.2.5. įskaitos įvertinimas elektroniniame dienyne žymimas: „įsk.” („įskaityta”) arba „neįsk.”
(„neįskaityta”);
29.3. įrašu „neatestuota“ vertinama visų dalykų pamokose, jei mokinys be pateisinamos
priežasties yra praleidęs 1/3 pusmečio pamokų ir neatsiskaitęs už ugdymo plano privalomojo dalyko
programą ar programos dalį (pusmečio kursą); elektroniniame dienyne įrašoma „neat.“;
29.4. kūno kultūros pamokose:
29.4.1. 5-8 ir I-II gimnazijos klasėse vertinama pažymiu;
29.4.2. III-IV gimnazijos klasių mokiniai pirmąją mokslo metų savaitę raštu kūno kultūros
(pasirinktos sporto šakos, aerobikos) mokytojui išreiškia pageidavimą dėl dalyko vertinimo įskaita ar
pažymiu;
29.4.3. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai 5-8 ir I-II
gimnazijos klasėse vertinami pažymiu;
29.4.4. mokiniui, pagal gydytojo pažymą atleistam nuo kūno kultūros pamokų, trimestro,
pusmečio ar metinių pažymių stulpelyje elektroniniame dienyne rašoma „atl.“ („atleista“);
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29.5. dalyko modulio mokymosi pasiekimai, mokytojui aptarus su mokiniais, vertinami įrašu
„įskaityta“/„neįskaityta“ arba pažymiais, kurie gali būti įskaitomi į dalyko įvertinimą.
30. 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.
31. Mokinių mokymosi pasiekimai ir pažanga vertinama sistemingai. Kiekvienoje pamokoje
taikomas formuojamasis vertinimas. Vertinamos ne tik dalykinės žinios, bet ir bendrosios
kompetencijos. Pažymiais įvertinami mokinių pasiekimai baigus dalyko programos temą, skyrių ar kitą
užbaigtą programos dalį, t.y. pažymiais vertinama: kontrolinės užduotys, savarankiški, projektiniai,
kūrybiniai, eksperimentiniai ir tie darbai, kai mokinys parodo atnaujintose BUP nustatytus lygius,
numatytas žinias, supratimą, gebėjimus.
32. Mokinių pasiekimus įvertinti rekomenduojama tokiu dažnumu per pusmetį:
32.1. jei dalykui mokyti skirta 1 pamoka per savaitę, įvertinama ne mažiau kaip 4 pažymiais;
32.2. jei dalykui mokyti skirtos 2 pamokos per savaitę, įvertinama ne mažiau kaip 5 pažymiais;
32.3. jei dalykui mokyti skirtos 3 pamokos per savaitę, įvertinama ne mažiau kaip 6 pažymiais;
32.4. jei dalykui mokyti skirtos 4 pamokos per savaitę, įvertinama ne mažiau kaip 7 pažymiais;
32.5. jei dalykui mokyti skirtos 5 pamokos per savaitę, įvertinama ne mažiau kaip 8 pažymių per
pusmetį;
32.6. jei jei dalykui mokyti skirtos 6-7 pamokos per savaitę, įvertinama ne mažiau kaip 9
pažymių per pusmetį;
33. Siekinat skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, vertinamos papildomos mokinių pastangos
(kaupiami taškai), žr. 5.6.5. p.
34. Kontrolinių darbų (įskaitant rašinių) organizavimo tvarka ir vertinimas:
34.1. rekomenduojama per pusmetį organizuoti ne mažiau kontrolinių darbų, kiek yra to dalyko
savaitinių pamokų;
34.2. kontroliniai darbai visiems mokiniams privalomi;
34.3. kontrolinių darbų atlikimo laiką klasėje dėstantys mokytojai derina iki einamo mėnesio
paskutinės darbo dienos; kontrolinių darbų tvarkaraštis sudaromas kitam mėnesiui ir tai fiksuojama
elektroniniame dienyne, po fiksavimo dienyne direktoriaus pavaduotojas ugdymui (atsakingas už
metinį veiklos planą) tvarkaraštį skelbia mokytojų kambaryje. Sutapus kelių dalykų kontrolinio darbo
laikui, pirmenybė rašyti kontrolinį darbą teikiama mokomajam dalykui, kurio yra mažiau savaitinių
pamokų;
34.4. mokytojas apie kontrolinį darbą mokinius pakartotinai informuoja ne vėliau kaip prieš
savaitę, supažindina su darbo struktūra, turiniu, tikslais, vertinimo kriterijais. Mokiniams turi būti
aišku, ką jie turi mokėti, ko pasiekti ir kaip bus vertinama; rekomenduojama kontrolinių darbų, įskaitų,
kitų atsiskaitomųjų darbų tvarkaraštį skelbti kabineto stende;
34.5. dėl objektyvių priežasčių mokytojas turi teisę kontrolinio darbo laiką pakeisti, bet tai būtina
suderinti su mokiniais;
34.6. per dieną organizuojamas tik vienas kontrolinis darbas;
34.7. sudarant kontrolinio darbo užduotis rekomenduojama laikytis eiliškumo: nuo lengvesnių
užduočių eiti prie sunkesnių. Pagal užduočių sunkumą diagnostinės užduotys turėtų būti rengiamos
stengiantis laikytis tokių proporcijų: 50 proc. užduočių turi atitikti patenkinamą, 30 proc. – pagrindinį,
20 proc. – aukštesnįjį lygį;
34.8. rekomenduojama laikytis tokio žinių ir gebėjimų santykio: 50 proc. užduoties taškų turėtų
būti skirta žinioms ir supratimui tikrinti, o kiti 50 proc. – problemų sprendimo gebėjimams tikrinti.
Prie kiekvienos užduoties ar klausimo būtina nurodyti taškus;
34.9. kontrolinio darbo trukmė priklauso nuo jo pobūdžio (pvz.: kontrolinis testas – 30 min.,
rašinys – 90 min.);
34.10. dalyko mokytojas (išskyrus gimtosios ir lietuvių kalbos) kontrolinius darbus grąžina
mokiniams ne vėliau kaip po 1 savaitės. Gimtosios ir lietuvių kalbos mokytojai rašinius grąžina per 2
savaites;
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34.11. mokinių kontrolinio darbo įvertinimai elektroniniame dienyne įrašomi į tą dieną, kurią
buvo rašytas kontrolinis darbas;
34.12. rekomenduojama bent 1/2 pamokos skirti kontrolinių darbų analizei: bendrus darbo
rezultatus pristatyti visiems klasės mokiniams ir pasidžiaugti jų sėkmėmis, pagal galimybes ir
poreikius nesėkmes aptarti su kiekvienu mokiniu individualiai bei numatyti būdus mokymosi
spragoms šalinti; atsižvelgdamas į kontrolinio darbo rezultatus, jei reikia, koreguojamas ilgalaikis
planas;
34.13. jeigu 50% klasės (srauto, grupės) mokinių kontrolinis darbas įvertintas nepatenkinamai,
nepatenkinami įvertinimai į dienyną nerašomi. Įvertinimus 1-3 gavusiems mokiniams kontrolinį darbą
būtina perrašyti. Mokytojas parengia naują kontrolinį darbą ir su mokiniais, gavusiais nepatenkinamą
įvertinimą, suderina jo rašymo laiką ir informuoja apie tai atitinkamą klasių grupę kuruojantį
Gimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui. Mokinių pageidavimu mokytojas teikia konsultacijas;
34.14. jei mokinys gavo jo netenkinantį įvertinimą (nepatenkinamą ar patenkinamą), suderinęs
su mokytoju, gali kontrolinį tos temos darbą rašyti pakartotinai, tokiu atveju gautas naujasis
įvertinimas įrašomas šalia pirmą kartą gauto kontrolinio darbo pažymio. Jei antrą kartą gaunamas
mažesnis arba toks pat, kaip ir prieš tai buvęs įvertinimas, jis nebeįrašomas;
34.15. jei mokinys nedalyvauja kontroliniame darbe:
34.15.1. dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavus kontroliniame darbe, už jį atsiskaitoma po
pamokų arba su mokytoju sutartu kitu laiku per 2 savaites arba per tiek kalendorinių dienų, kiek
mokinys sirgo arba nelankė gimnazijos dėl kitos pateisinamos priežasties. Jei mokinys dėl ligos
praleido daugiau nei dvi savaites, atsiskaitymo už kontrolinį darbą data su mokytoju derinama
individualiai. Mokinio pageidavimu mokytojas teikia konsultacijas;
34.15.2. be pateisinamų priežasčių nedalyvavus kontroliniame darbe, kontrolinį darbą mokinys
privalo rašyti mokytojo nurodytu laiku po pamokų (arba III-IV gimnazijos klasės mokiniai „langų“
metu). Kontroliniam darbui mokinys pasiruošia savarankiškai;
34.15.3. jei mokinys laikinai išvyksta su tėvais, prieš išvykstant tėvai (globėjai, rūpintojai) rašo
Gimnazijos direktoriui motyvuotą prašymą. Elektroniniame dienyne fiksuojamas mokinio
lankomumas – nebuvo pamokoje („n“). Mokinys privalo atsiskaityti visus nerašytus kontrolinius
darbus;
34.15.4. neatsiskaičius už kontrolinį darbą iki pusmečio pabaigos, mokiniui įrašomas ,,1”,
elektroniniame dienyne komentare/pastabose nurodant, koks darbas ir kiek laiko skyrus atsiskaitymui
liko neatsiskaitytas;
34.15.5. gautas įvertinimas fiksuojamas atsiskaitymo dieną arba paskutinę pusmečio pamoką, jei
darbo mokinys liko netasiskaitęs;
34.16. kontroliniai darbai dvi pirmąsias rugsėjo savaite, pusmečio paskutiniąją savaitę,
paskutiniąją dieną prieš mokinių atostogas ir pirmąją dieną po mokinių atostogų neorganizuojami.
35. Apklausa raštu (testas, užduočių atlikimas, uždavinių sprendimas, diktantai, pratybos ir
pan.):
35.1. mokiniai, nedalyvavę apklausoje, atsiskaityti neprivalo;
35.2. darbų patikrinimas gali vykti pasirinktinai: tikrinami visų mokinių ar tik dalies mokinių
darbai;
35.3. darbai grąžinami po 1-2 dalyko pamokų;
35.6. rezultatai įrašomi į elektroninį dienyną;
35.7. apie apklausą mokiniai iš anksto neinformuojami.
36. Apklausa žodžiu:
36.1. praleidus pamoką be priežasties, mokytojas turi teisę kitą pamoką kviesti atsakinėti ir
vertinti;
36.2. mokiniui suprantamai motyvuotas apklausos rezultatų įvertinimas įrašomas į elektroninį
dienyną.
37. Savarankiškas darbas:
37.1. mokiniai atlieka mokytojo pateiktas užduotis iš jau išmoktų ar naujai išdėstytų temų;
37.2. savarankiško darbo metu mokiniai gali naudotis vadovėliais, įvairiais šaltiniais,
mokymo(si) priemonėmis ar kita informacine medžiaga;
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37.3. patikrinti ir įvertinti savarankiški darbai turi būti grąžinami ne vėliau kaip po 2 dalyko
pamokų;
37.4. savarankiško darbo įvertinimas įrašomas į elektroninį dienyną;
37.5. apie savarankiško darbo rašymą iš anksto informuoti nebūtina (nebent būtų reikalingos tam
tikros priemonės: žinynai, žodynai ir kt.).
38. Eksperimentiniai (laboratoriniai) darbai:
38.1. eksperimentiniai darbai trunka ne mažiau kaip 35 min., jų metu užrašomi teoriškai ar
praktiškai atliktų tyrimų arba bandymų rezultatai;
38.2. apie eksperimentinį darbą pranešama ne vėliau kaip prieš vieną pamoką;
38.3. eksperimentinio darbo rezultatai paskelbiami per savaitę;
38.4. įvertinimas gali būti įrašomas į dienyną;
38.5. mokinys, neatvykęs į eksperimentinį darbą, atsiskaityti neprivalo;
38.6. eksperimentiniai darbai atliekami nepriklausomai nuo to, ar rašomas kontrolinis ar kitas
rašomasaisi darbas tą dieną.
39. Projektiniai darbai:
39.1. trumpalaikiai projektiniai darbai:
39.1.1. parengiami iš vienos temos, bet gali būti ir integruoti;
39.1.2. apie projektinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę;
39.1.3. trumpalaikį projektinį darbą gali atlikti vienas mokinys arba grupelėse po 2 – 3 mokinius;
39.1.4. su projektinio darbo vertinimo kriterijais dalyko mokytojas privalo supažindinti iš anksto;
39.2. ilgalaikiai projektiniai darbai:
39.2.1. darbų vertinimas aptariamas metodinėse grupėse;
39.2.2. rekomenduojama skatinti gabių ir itin gabių vaikų siekį tobulėti, stiprinti
dalyko įgūdžius, gilinti žinias, praktinę patirtį. Į dienyną mokytojo nuožiūra gali būti įrašomi pažymiai
9 ar 10 (argumentuotai pagrindus) ilgalaikių projektų dalyviams.
40. Praktiniai - kūrybiniai darbai meninio ir technologinio ugdymo pamokose skiriami ugdyti
mokinių gebėjimus, teorines žinias pritaikyti praktikoje:
40.1. darbo pradžioje mokytojas privalo supažindinti mokinius su darbų saugos, sanitarijos bei
higienos reikalavimais;
40.2. užduoties atlikimo laikas priklauso nuo darbo sudėtingumo;
40.3. sudėtingas praktinis - kūrybinis darbas mokytojo nuožiūra gali būti vertinamas darbo eigoje
kaupiamuoju vertinimu;
40.4. užbaigti darbai įvertinami pažymiu, įvertinimas įrašomas į dienyną.
41. Diagnostiniai testai, bandomieji egzaminai, metiniai kontroliniai darbai:
41.1. II gimnazijos klasės mokiniams vasario – balandžio mėnesiais organizuojami bandomieji
PUPP (lietuvių ir vokiečių kalbos, matematika). Darbai vertinami pažymiu. Direktoriaus pavaduotojai
ugdymui su mokytojais analizuoja bandomųjų PUPP rezultatus;
41.2. IV gimnazijos klasės mokiniams vasario – balandžio mėnesiais organizuojami Bandomieji
egzaminai. Bandomieji egzaminai organizuojami pamokų metu. Darbai gali būti vertinami pažymiu
(aptariama su mokiniais). Direktoriaus pavaduotojai ugdymui su mokytojais analizuoja bandomųjų
brandos egzaminų rezultatus ir priima sprendimus dėl švietimo pagalbos teikimo;
41.3. Gimnazijoje balandžio – gegužės mėnesiais organizuojami metiniai kontroliniai gimtosios
vokiečių kalbos (6, 8 ir III gimnazijos klasių mokiniams), matematikos (6, 7, I gimnazijos klasių
mokiniams); kitų dalykų metinius kontrolinius darbus gali inicijuoti direktoriaus pavaduotojai
ugdymui;
41.4. siekiant III gimnazijos kasės mokinius užsienio (anglų) kalbos mokyti pagal jų mokėjimo
lygį II gimnazijos klasės mokiniams organizuojamas užsienio kalbos diagnostinis testas. Darbai
vertinami pažymiu. Pagal testo rezultatus III gimnazijos klasės mokiniai suskirstomi į atitinkamas
grupes.
41.5. I gimnazijos klasės mokinių mokymosi pasiekimų lygiui ir daromai pažangai nustatyti
vieną - du kartus per mokslo metus rekomenduojama organizuoti diagnostinius testus. Direktoriaus
pavaduotojai ugdymui kartu su mokytojais analizuoja diagnostinių testų rezultatus ir priima
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sprendimus dėl tolesnio mokinių mokymo(si) strategijų, švietimo pagalbos teikimo bei, jeigu reikia,
ilgalaikio plano koregavimo;
41.6. dalyvavimas diagnostiniuose testuose, bandomuosiuose PUPP, bandomųjų brandos
egzaminų sesijoje mokiniams yra privalomas. Nedalyvavusiems mokiniams sudaromos sąlygos
parašyti darbą;
41.7. bandomųjų egzaminų vykdymo trukmė tokia pati kaip atitinkamo dalyko valstybinių
brandos egzaminų trukmė, metinių kontrolinių darbų trukmė 1 pamoka.
41.8. visi išvardinti darbai ištaisomi per savaitę ir rezultatai aptariami su mokiniais.
42. mokytojai, rašydami pažymį už darbą, kurio užduotys vertinamos taškais, vadovaujasi
metodinėse grupėse aptartomis vertinimo normomis (žr.13 p.).
43. Kiekvienas dalyko mokytojas turi skatinti mokinius rūpintis rašto kultūra, todėl neaiškiai
parašyto teksto, atsakymų gali nevertinti arba rašyti 0 taškų. Rekomenduojama vertinant mokinio
darbą atkreipti dėmesį į jo gebėjimą nuosekliai, aiškiai, rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ar
raštu, nurodyti lietuvių kalbos vartojimo privalumus ir tobulintinus dalykus.
44. Vadovaujantis Gimnazijos direktoriaus 2008-06-30 įsakymu Nr. V-256 patvirtinta
Gimnazijos mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo
nagrinėjimo tvarka, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) pageidaujant, gali būti peržiūrimi
kontrolinių ar kitų atsiskaitomųjų darbų įvertinimai.
45. Namų darbų skyrimas ir vertinimas:
45.1. namų darbai gali būti skiriami atlikti raštu ir žodžiu, trumpalaikiai (juos mokiniai turi atlikti
iki kitos pamokos) arba ilgalaikiai (kūrybiniai), dėl kurių atlikimo termino mokytojas ir mokiniai
susitaria;
45.2. mokytojas su mokiniais aptaria namų darbų skyrimo apimtis, užduočių pobūdį, jų
vertinimą. Toje pačioje klasėje dirbantys mokytojai tarpusavyje turi derinti namų darbų apimtis, kad
laikas, skirtas namų darbams atlikti, per dieną neviršytų 2,5 val.;
45.3. mokytojas, taikydamas aktyviuosius mokymo(si) metodus ir racionaliai panaudodamas
pamokos laiką, skiria tikslingus, rekomenduojama diferencijuotus namų darbus, įtvirtinančius
pamokoje įgytas žinias, gebėjimus, ugdančius mokinių kritinį mąstymą, kūrybiškumą, neskirdamas
kelių to paties tipo užduočių;
45.4. jei mokytojas skyrė namų darbus, jis juos privalo patikrinti pasirinkta forma (surinkti visų
ar dalies mokinių sąsiuvinius, aptarti žodžiu, organizuoti namų darbų aptarimą poroje, grupėje ar pan.);
45.5. namų darbai atostogoms yra neskiriami;
45.6. mokytojas, siekdamas, kad mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) galėtų kontroliuoti, ar jų
vaikai atlieka namų darbus, užduotis elektroniniame dienyne užpildo konkrečiai, aiškiai nurodydamas,
ką mokinys turi padaryti (pvz.: raštu (žodžiu) atsakyti į 1 skyriaus 1-4 klausimus, išspręsti konkrečius
tris uždavinius, nurodant jų numerius/vadovėlio puslapį, parašyti 100 žodžių pastraipą nurodyta tema ir
pan.) ir iki kada turi padaryti;
45.7. mokytojas gali neskirti namų darbų, tokiu atveju elektroniniame dienyne skiltyje „Namų
darbai“ dedamas brūkšnys (-);
45.8. direktoriaus pavaduotojai ugdymui, vykdo skiriamų namų darbų stebėseną ir kontrolę,
gruodžio ir balandžio mėnesiais atlieka mokinių apklausą dėl namų darbų skyrimo ir vertinimo.
46. Mokymosi rezultatams apibendrinti taikomas apibendrinamasis vertinimas (pažymys arba
įskaita, žr. 28 p.).
47. Pusmečio įvertinimų vedimas:
47.1. pusmečių įvertinimai išvedami iš to pusmečio pažymių vidurkio, matematiškai apvalinant
skaičius iki sveikosios dalies mokinio naudai (pvz. jei pažymių vidurkis 7,5, mokiniui išvedamas
pažymys 8; jei vidurkis 7,4, išvedamas pažymys 7).
47.2. praleidus 30 % pusmečio dalyko pamokų, laikoma to dalyko įskaita iš praleisto kurso ir tik
tada vedamas pažymys;
47.3. įrašu ,,neatestuotas“ vertinamas mokinys, kurio žinios per pusmetį nėra įvertintos arba
mokinys, praleidęs per pusmetį 30 % dalyko pamokų, nelaikė įskaitos;
47.4. mokiniui, neatestuotam ar turinčiam dalyko nepatenkinamą I pusmečio įvertinimą,
privaloma, suderinus su mokytoju, atsiskaityti iki mokslo metų pabaigos;
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47.5. mokiniui, pagal gydytojo ar gydytojų konsultacinės komisijos pažymą Gimnazijos
direktoriaus įsakymu atleistam nuo tam tikro dalyko pamokų, pusmečio pažymių skiltyje rašoma
„atl.“;
47.6. III ar IV gimnazijos klasės mokiniui, pusmečio pabaigoje perėjus prie dalyko aukštesnio
kurso programos ar pasirinkus naują dalyką, pusmečio įvertinimu laikomas įskaitos pažymys.
Mokytojas, kurio dalyką ar dalyko aukšesnį kursą mokinys pasirinko, nustato vertinimo kriterijus
įskaitas laikantiems mokiniams, padeda mokiniams įsivertinti savarankiško mokymosi eigą ir
rezultatus, aptaria juos, diskutuoja vertinimo klausimais.
48. Metinis įvertinimas išvedamas iš I, II pusmečių įvertinimų:
48.1. jei I ir II pusmečių įvertinimų suma lyginis skaičius, metinis įvertinimas yra aritmetinis I ir
II pusmečių įvertinimų vidurkis (pvz. I pusmetis – 7, II pusmetis – 9, metinis – 8);
48.2. jei I ir II pusmečių įvertinimų suma nelyginis skaičius, metinis įvertinimas yra aritmetinis
visų per metus gautų pažymių vidurkis;
48.3. mokiniui, neatestuotam vieną pusmetį, metinis įvertinimas išvedamas tik savarankiškai
pasiruošus, atsiskaičius už to pusmečio programą ir išlaikius įskaitą. Įskaitos pažymys laikomas
atitinkamo pusmečio įvertinimu;
48.4. mokiniui, pagal gydytojo ar gydytojų konsultacinės komisijos pažymą Gimnazijos
direktoriaus įsakymu atleistam nuo tam tikro dalyko pamokų antrąjį ar abu pusmečius, metinių
pažymių skiltyje rašoma „atl.“.
49. Mokiniui nesutikus su dalyko pusmečio (metiniu) įvertinimu, jam leidžiama laikyti įskaitą iš
dalyko kurso (vadovaujantis Gimnazijos direktoriaus patvirtinta tvarka dėl pasiekimų vertinimo
objektyvumo). Vertinimo komisiją įsakymu skiria gimnazijos direktorius.
50. Mokinio, kuris buvo laikinai išvykęs gydytis ir mokytis, rezultatai fiksuojami:
50.1. mokinys, grįžęs iš gydymo įstaigos (ligoninės, sanatorijos), per tris dienas klasės vadovui
pateikia gautą išrašą apie mokymosi pasiekimus;
50.2. klasės vadovas informuoja dalykų mokytojus apie mokinio pasiekimus (gautus
įvertinimus); išrašas laikomas mokinio asmens byloje;
50.3. pažymiai, gauti gydymo įstaigoje, į elektroninį dienyną neperkeliami. Pusmečio
įvertinimas vedamas iš gydymo įstaigoje gautų pažymių vidurkio ir Gimnazijoje gautų pažymių;
50.4. jei mokinys kai kurių dalykų nesimokė, dalyko metinis įvertinimas išvedamas iš visų
Gimnazijoje gautų to dalyko pažymių.
51. Jei pasibaigus I pusmečiui, mokinys atvyksta iš kitos šalies, kur dalykų žinios vertinamos ne
dešimtbale sistema, jam išvedamas metinis įvertinimas sutampa su antrojo pusmečio įvertinimu. Jei
atvyksta mokinys, kuris kai kurių dalykų kitoje šalyje nesimokė, jam sudaroma galimybė pasirengti ir
atsiskaityti; mokymosi pasiekimų patikrinimo (įskaitos) rezultatas, fiksuotas įrašu ar pažymiu,
laikomas dalyko pirmojo pusmečio įvertinimu
52. Jei mokinys mokėsi savarankiškai ir nurodytą dieną parodė žinias ir gebėjimus, t.y. laikė
įskaitą (atsiskaitė už I (II) pusmečio ar visų metų to dalyko kursą), dienyne daromas atitinkamas įrašas
ir gautas įvertinimas laikomas I (II) pusmečio ar metiniu įvertinimu.
53. Pusmečio (metinis) pažymys išvedamas paskutinę pusmečio pamoką ir vėliau nekeičiamas.
54. Kėlimas į aukšesnę klasę, programos baigimas:
54.1. 5-8, I, III klasių mokinys, turintis visus patenkinamus metinius įvertinimus, Gimnazijos
direktoriaus įsakymu keliamas į aukštesnę klasę;
54.2. II klasės mokinys, turintis patenkinamus visų dalykų metinius įvertinimus ir dalyvavęs
mokymosi pasiekimų patikrinime, laikomas baigusiu pagrindinio ugdymo programą ir įgijusiu
pagrindinį išsilavinimą;
54.3. IV klasės mokinys, turintis patenkinamus visų dalykų metinius įvertinimus ir išlaikęs
nustatytą skaičių BE, laikomas baigusiu vidurinio ugdymo programą ir įgijusiu vidurinį išsilavinimą;
54.4. mokiniui, turinčiam vieną ar du nepatenkinamus metinius įvertinimus (neatestuotam),
skiriami papildomi darbai:
54.4.1. papildomų darbų užduotis, suteikiančias galimybę parodyti žinias, gebėjimus ir gauti
patenkinamą dalyko metinį įvertinimą, parengia dalyko mokęs mokytojas;
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54.4.2. mokinys, pasirašytinai gavęs dalyko papildomų darbų užduotis, su mokytoju susitaria:
ruošiasi mokytojo konsultuojamas ar savarankiškai;
54.4.3. klasės vadovas per tris dienas informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) apie
mokiniui skirtus atitinkamo dalyko papildomus darbus, trukmę, atsiskaitymo tvarką;
54.4.4. mokiniui, be pateisinamos priežasties neatvykus nustatytu atsiskaitymo laiku, paliekamas
jo turėtas dalyko nepatenkinamas metinis įvertinimas;
54.4.5. jei papildomo darbo įvertinimas lieka nepatenkinamas, mokiniui skiriamas savarankiškas
vasaros papildomas darbas. Jei ir po jo galutinis įvertinimas nepatenkinamas, Gimnazijos mokytojų
taryba Gimnazijos direktoriui teikia siūlymą dėl mokinio kėlimo į aukštesnę klasę su nepatenkinamu
įvertinimu ar palikimo kartoti kursą. Klasės vadovas po Gimnazijos direktoriaus sprendimo iš karto
informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) dėl kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo kartoti kursą
pasirašytinai (vieną užpildytą formos kopiją perduoda tėvams (globėjams, rūpintojams), kitą pasilieka
sau);
54.5. mokiniui, turinčiam tris ir daugiau nepatenkinamų metinių įvertinimų (neatestuotam) iš
lietuvių, vokiečių, anglų kalbų; matematikos, fizikos, chemijos, biologijos, istorijos, geografijos,
informacinių technologijų (jei atitinkamo dalyko nepatenkinami įvertinimai kartojasi kelintus metus),
papildomi darbai neskiriami, jis paliekamas kartoti kurso;
54.6. mokiniui, perkeltam į aukštesnę klasę su nepatenkinamu įvertinimu, dalyko mokytojas ir/ar
pagalbos mokiniui specialistas per I pusmetį padeda likviduoti atitinkamo dalyko spragas, analizuoja
padarytą pažangą, planuoja tolesnį mokymąsi;
54.7. II klasės mokinys, po papildomo darbo turintis bent vieno dalyko nepatenkinamą metinį
įvertinimą, paliekamas kartoti kursą. Nenorintis kartoti visų tos klasės ugdymo programos dalykų
programos, gali Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytomis mokymosi formomis
mokytis tų ugdymo programos atskirų dalykų, kurių metinis įvertinimas nepatenkinamas, ir
atsiskaityti;
54.8. IV klasės mokinys, po papildomo darbo turintis bent vieną nepatenkinamą dalyko metinį
įvertinimą, nepaliekamas kartoti kurso. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytomis
mokymosi formomis mokinys gali mokytis tų atskirų dalykų, kurių metinis įvertinimas
nepatenkinamas, ir atsiskaityti.
55. Mokytojams rekomenduojama paskutiniąją pusmečio (mokslo metų) pamoką organizuoti
mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos įsivertinimą:
55.1. mokiniai raštu ar žodžiu analizuoja savo mokymąsi, padarytą pažangą, su mokytoju aptaria
sėkmes ir problemas, planuoja tolesnį mokymąsi;
55.2. mokytojai apibendrina informaciją apie mokinio, grupės ar klasės pasiekimus bei padarytą
pažangą ir, esant būtinybei, koreguoja ilgalaikį planą.
56. Mokinių, turinčių nepatenkinamą pusmečio įverinimą, darbo organizavimas:
56.1. mokiniui, turinčiam nepatenkinamą pusmečio) įvertinimą, atitinkamo dalyko mokytojas
sudaro individualų darbo planą (17 priedas), numato tarpines temų atsiskaitymo datas, mokinys dirba
savarankiškai. Dalyvaujant direktoriaus pavaduotojui ugdymui, su planu pasirašytinai supažindinami
mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). Darbo plane fiksuojamas darbas su mokiniu;
56.2. dalyko mokytojas apie mokinio pasiekimus pirmiausiai informuoja klasės vadovą;
56.3. mokiniams, kuriems kyla sunkumų savarankiškai atsiskaitant už skirtas užduotis, jo
pageidavimu gali būti teikiama pagalba (konsultacijos);
56.5. atsiskaitymo už neįsisavintą medžiagą vykdymą kontroliuoja atitinkamą klasių grupę
kuruojantis Gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, rezultatai aptariami su mokiniu,
dalyvaujant socialiniam pedagogui, klasės vadovui, informuojami mokinio tėvai. Periodiškai rezultatai
aptariami Vaiko gerovės komisijos posėdyje.
VII. MOKINIŲ ŽINIŲ, SUPRATIMO, GEBĖJIMŲ, ĮGŪDŽIŲ BEI DAROMOS PAŽANGOS
ĮSIVERTINIMAS
57. Mokytojas vertinimo informaciją panaudoja analizuodamas mokinių pažangą ir poreikius,
keldamas tolesnius mokymo(si) tikslus:
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57.1. kiekvienos pamokos pabaigoje (ar antrosios pamokos, jei iš eilės vyksta dvi to dalyko
pamokos) organizuoja vertinimo refleksiją, grįžta prie pamokos uždavinio (-ių), apibendrina išmokimo
rezultatus, pastebi mokymosi pažangą;
57.2. baigus temą, skyrių ar kitais atvejais, mokytojas jam priimtinu būdu organizuoja
įsivertinimą: įvertina mokymo ir mokymosi sėkmę, teikia informaciją (komentarus žodžiu ar raštu)
apie tai, kas padaryta gerai, ką reikėtų tobulinti, numato spragų likvidavimo būdus.
58. Mokytojai skatina mokinius įsivertinti savo pasiekimus, mokymosi eigą, diskutuoja
vertinimo klausimais.
59. Metodinėse grupėse rekomenduojama aptarti, kaip geriau organizuoti mokinių įsivertinimą
arba mokytojai patys individuliai jiems priimtinais metodais atlieka su mokiniais jų savęs įsivertinimą.
VIII. INFORMAVIMAS APIE MOKINIŲ PASIEKIMUS
.
60. Mokiniai žino kiekvieno mokomojo dalyko vertinimo normas ir kriterijus, atsiskaitymo
tvarką. Mokiniai po atsakinėjimo žodžiu įvertinami iš karto, mokytojui pateikus jiems argumentuotą
nuomonę. Po rašto darbų vertinami pagal tikrinamojo darbo specifiką.
61. Informaciją apie mokinio pasiekimus mokinių tėvams teikia klasės vadovų, mokinį mokantys
mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai bei, esant būtinybei, administracija.
62. Mokytojai:
62.1. privalo laiku surašyti mokinių gautus pažymius į elektroninį dienyną;
62.2. iškilus mokymosi, lankomumo, elgesio ar kt. problemoms dalyko pamokose, pirmiausiai
patys informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) įvairiais būdais: skambinant, individualiai
kalbantis, rašant pranešimus elektroniniame dienyne;
62.3. apie probleminius atvejus (lankomumą, pažangumą, elgesį) informuoja klasės vadovą. Jei
klasės vadovo taikomos auklėjimo priemonės nepadeda ir situacija kartojasi, pranešama tėvams raštu,
o vėliau – socialiniam pedagogui ir Gimnazijos administracijai;
62.4. pradinio ugdymo programos mokinių tėvams pateikia aktualią apibendrintą informaciją
apie vaiko pastangas ir savijautą, vaiko gabumus ir silpnybes, vaiko pasiekimų atitikimą BP
keliamiems reikalavimams, vaiko pažangą, tėvų galimybes padėti vaikui mokytis; tėvai turėtų gauti
išsamią grįžtamąją informaciją po kiekvieno trimestro, organizuojant tėvų susirinkimus, kurių metu
supažindinama su vertinimo kriterijais ir mokinio darbais (kurie įvertinti vadovaujantis su tėvais
aptartais kriterijais, pateikiant tėvams vaiko pažangos fiksavimo aplankus ir įvertintų vaiko darbų
rinkinius; informacija reguliariai pateikiama elektroniniame dienyne;
62.5. apie mokinius, kuriems numatomi nepatenkinami įvertinimai, informuoja klasių vadovus
prieš mėnesį iki pusmečio pabaigos. Klasių vadovai informuoja tokių mokinių tėvus;
63. Klasės vadovai:
63.1. likus mėnesiui iki pusmečio pabaigos, informuoja atitinkamą klasių grupę kuruojantį
direktoriaus pavaduotoją ugdymui apie mokinius, turinčius bent 1 signalinį nepatenkinamą pusmečio
įvertinimą. Šie mokiniai (esant būtinybei, ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai) kviečiami pokalbiui su
direktoriaus pavaduotoju ugdymui ar į Vaiko gerovės komisijos posėdį (šiuo atveju pokalbyje
dalyvauja atitinkamų dalykų mokytojai);
63.2. pasibaigus trimestrui/pusmečiui, su direktoriaus pavaduotojais ugdymui aptaria pažangumo
ir lankomumo ataskaitas;
63.3. pasibaigus pusmečiui, informuoja mokinių, turinčių nepatenkinamus įvertinimus, tėvus;
63.3. tėvams, neturintiems galimybės naudotis elektroniniu dienynu, pageidaujant, popierinį
mokinio pažangumo ir lankomumo informacijos variantą pateikia ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10
d.;
63.4. mokinio, kuriam numatomi nepatenkinami įvertinimai, tėvus individualiai pakviečia
dalyvauti Atvirų durų dienose.
63.5. ne rečiau kaip du kartus per metus organizuoja tėvų susirinkimus. Susirinkimuose gali
dalyvauti (tėvų prašymu, pačių mokytojų iniciatyva) klasėje dirbantys mokytojai;
63.6. teikia informaciją apie auklėtinį, svarstant jo kėlimo į aukštesnę klasę, programos baigimo,
palikimo kartoti kursą klausimą; su direktoriaus įsakymu dėl papildomų darbų skyrimo (palikimo
kartoti kursą) per 3 dienas supažindina mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus);
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63.7. su direktoriaus įsakymu dėl papildomų darbų skyrimo (palikimo kartoti kursą) per 3 dienas
supažindina mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus);
63.8. aptaria su auklėtiniais jų veiklą bei rezultatus, padeda jiems įžvelgti mokymosi veiklos
rezultatų priežastis, numatyti tolesnius ugdymo(si) tikslus bei jų įgyvendinimo būdus;
63.9. trimestro (pusmečio) pabaigoje individualiai su mokiniais apibendrina mokinio padarytą
pažangą;
64. Gimnazijos administracija:
64.1. skatina mokytojus ieškoti efektyvesnių vertinimo būdų, palaiko jų iniciatyvą;
64.2. užtikrina bendrą Gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos taikymą;
64.3. neformaliu vertinimu (pagyrimo raštai, padėka tėvams ir kt.) skatina pažangius, gabius,
įspėja (pokalbiai, įspėjimai, pranešimai tėvams ir kt.) nepažangius, pažeidžiančius Gimnazijos vidaus
ir darbo tvarkos taisykles mokinius;
64.4. du kartus per mokslo metus organizuoja Atvirų durų dienas, kuriose tėvai (globėjai,
rūpintojai) turi galimybę susitikti su jų vaiką mokančiais mokytojais, administracija;
64.5. rugsėjo mėnesį organizuoja susirinkimą 5 klasių, o spalio mėnesį – 1 klasių mokinių
tėvams (globėjams, rūpintojams), kuriame pristato pagrindinio ir pradinio ugdymo programų
ypatumus, supažindina su mokinių pažangos ir pasiekimų tvarka ir kt.
64.6. vasario mėnesį organizuoja susirinkimą II klasių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams),
kuriame supažindina su Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos
aprašu, Vidurinio ugdymo programos aprašu, dalykų pasirinkimo, keitimo tvarka, mokinių pažangos ir
pasiekimų tvarka ir kt.
64.7. sausio mėnesį vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams ir jų tėvams
(globėjams, rūpintojams) organizuoja bendrą susirinkimą, kuriame juos supažindina su Brandos
egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, egzaminų tvarkaraščiu, stojimo į Lietuvos
universitetus, kolegijas ir kitas įstaigas sąlygomis.
IX. VERTINIMO INFORMACIJOS ANALIZĖ, UGDYMO PROCESO KOREGAVIMAS
65. Metodinėse grupėse mokytojai analizuoja pusmečių, metinių, PUPP, BE rezultatus ir kitą
sukauptą vertinimo informaciją bei priima sprendimus dėl mokymo(si) metodų, priemonių,
naudojamų užduočių tinkamumo ir tikslingumo, iškeltų ugdymo tikslų realumo. Informaciją aptaria su
Gimnazijos administarcija.
66. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui rengia kiekvieno trimestro/pusmečio
vertinimo informacijos kiekybinę ir
kokybinę analizę, sistemina ir analizuoja gautus vertinimų
duomenis, ieško būdų mokymosi proceso efektyvinimui.
67. Vertinimo informacija ir analizė periodiškai aptariama Gimnazijos mokytojų tarybos
posėdžiuose.
68. Vertinimo informacija naudojama vertinant Gimnazijos ir mokytojo veiklą, koreguojant
ugdymo procesą, rengiant Gimnazijos ugdymo planus.
X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
69. Aprašas pagal poreikį gali būti koreguojamas ir tobulinamas.
70. Aprašas skelbiamas Gimnazijos tinklalapyje.
________________________________________
APTARTA
Metodinėje taryboje 2015-06-12
Protokolo Nr. 3
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Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos
mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos
aprašo
1 priedas
KLAIPĖDOS HERMANO ZUDERMANO GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAŽANGOS
IR PASIEKIMŲ VERTINIMO PRADINIO UGDYMO PROGRAMOJE APRAŠYMAS
1. Mokinių žinios, gebėjimai, įgūdžiai, pažanga vertinama pagal pradinio ugdymo BP pateiktus
apibendrintus kokybinius mokinių žinių, supratimo ir gebėjimų vertinimo aprašus, pasiekimų lygius,
metodinėje grupėje priimtus susitarimus.
2. Vertinimo formos:
2.1. darbų kaupimas:
2.1.1. rašto darbai, kontroliniai darbai, standartizuoti mokomųjų dalykų testai, užduočių
pavyzdžiai ar sąsiuviniai;
2.1.2. mokinio pažangos fiksavimo aplankas;
2.1.3. projektinių darbų pavyzdžiai ar nuotraukos;
3. Vertinimo technika ir fiksavimas:
3.1. mokinių darbų įvertinimai fiksuojami trumpu komentaru, įrašant jį tiesiai šalia atlikto darbo;
3.2. komentarai yra pozityvūs, atitinkantys atlikto darbo vertę ir palaikantys vaiko pastangas
gerai padaryti užduotį;
3.3. mokytojas pats apsisprendžia, ką būtina fiksuoti ir ko ne. Galimi sprendimai turi priklausyti
nuo vertinimo paskirties ir nuo to, kam skirta informacija;
3.4. mokinių pasiekimai, daroma pažanga, pastangos fiksuojamos:
3.4.1. visi mokinių pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne: I, II ir III trimestro pabaigoje
įrašai, mokinių pasiekimus fiksuojant lygiais (aukštesnysis, pagrindinis, patenkinimas,
nepatenkinimas, žr. 5.4. punktą) pagal pasiekimų požymius, aprašytus BP;
3.4.2. vertinimo aprašuose 4-os klasės mokslo metų pabaigoje;
3.4.3 mokinių pažangos fiksavimo aplankuose.
4. Mokinio gebėjimų vertinimas:
4.1. mokinių ugdymosi pasiekimams vertinti taikoma nepažyminė vertinimo sistema, pagrįsta
idiografinio vertinimo nuostatomi;
4.2. įvertinami dabartiniai mokinio pasiekimai, lyginant su ankstesniaisiais. Pvz. jei
ankstesniuose rašto darbuose mokinys darydavo ne mažiau kaip 15 klaidų, o dabartiniuose – 7–9,
mokinio pažanga akivaizdi;
4.3. mokinio pažangos pastebėjimas ir įvertinimas yra individualios pažangos vertinimo principo
taikymas konkrečioje situacijoje;
4.4. apibendrinant trimestro ar metų mokymosi pasiekimus, remiamasi BP pateiktais ugdomųjų
dalykų pasiekimų lygių požymių aprašais. Šie įvertinimai yra fiksuojami pradinio ugdymo dienyne
(apibendrinamasis vertinimas):
Mokinio gebėjimų vertinimas
Aukštesnysis lygis
 veiklus, aktyviai dalyvauja pamokose
 kryptingai siekia rezultato
 užduotis atlieka kruopščiai, rūpestingai, laiku
 imasi atsakomybės už mokymąsi ir ugdymąsi
 turi mokymuisi reikalingas priemones, rūpinasi jų būkle
 geba motyvuoti savo veiklą
 derina savo ir draugų norus
 kalba, siūlo, veikia originaliau nei klasės draugai
 mokantis, bendraujant gerai orientuojasi naujose situacijose
Pagrindinis lygis
 stengiasi būti veiklus ir aktyvus pamokose
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Patenkinamas lygis

Nepatenkinamas lygis











nepastoviai siekia rezultato
geba daugelį užduočių atlikti iki galo, bet ne visas tinkamai
iš dalies imasi atsakomybės už mokymąsi
turi visas priemones, bet ne visada jomis naudojasi
turi pakankamai motyvų mokymuisi ir ugdymuisi
beveik visada išklauso kitus, derina savo ir draugų norus
dažnai stengiasi išmėginti save ir prisiderinti prie naujų aplinkybių
neaktyvus pamokose, nesidomi klasės bei mokyklos gyvenimu
nesukaupia dėmesio, todėl tokiam mokiniui reikia nuolat priminti apie
atliekamą užduotį
 užduotis atlieka nerūpestingai, ne iki galo, vėliau nei kiti
 mokosi tik reikalaujant mokytojui ar tėvams
 mokiniai, nepasiekę Patenkinamo lygio, vertinami Nepatenkinamu
pasiekimo lygiu

5. 1 – 4 klasių mokinių pasiekimų vertinimo normos dorinio ugdymo, lietuvių kalbos
(valstybinės), pasaulio pažinimo, matematikos, kūno kultūros, šokio, muzikos, dailės ir technologijų
pamokose (1 priedas).
6. 1-4 klasių mokinių vertinimas vokiečių kalbos (gimtosios) pamokose (2 priedas).
7. 2-4 klasių mokinių vertinimas anglų kalbos (užsienio) pamokose (3 priedas).
__________________________
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Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos
mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo
pradinio ugdymo programoje aprašymo
1 priedas
1 – 4 KLASIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO NORMOS DORINIO
UGDYMO, LIETUVIŲ KALBOS (VALSTYBINĖS), PASAULIO PAŽINIMO,
MATEMATIKOS, KŪNO KULTŪROS, ŠOKIO, MUZIKOS, DAILĖS IR
TECHNOLOGIJŲ PAMOKOSE
1. Dorinis ugdymas (etika/ katalikų tikyba/ evangelikų tikyba). Dorinio ugdymo
pasiekimų vertinimas remiasi padaryta ar nepadaryta pažanga:
1.1. Pp (padaryta pažanga) – suvokia nagrinėjamą temą ir problemą, geba išreikšti mintį ir
diskutuoti, pagrįsti savo nuomonę;
1.2. Np (nepadaryta pažanga) – nesuvokia nagrinėjamos temos ir problemos, negeba išreikšti
minties ir diskutuoti, pagrįsti savo nuomonę.
2. Lietuvių kalba.
2.1. Skaitymas:
2.1.1. 1-oje klasėje elementoriniu ir poelementoriniu laikotarpiu skaitymą vertinti
individualiai;
2.1.2. 2-oje klasėje skaitymas vertinamas 4 lygmenimis:
A (aukštesnysis) – visada sklandžiai skaito, sakiniais; puikiai intonuoja, kirčiuoja, suvokia
perskaityto teksto prasmę, pagrindinę mintį; daug skaito užklasinio skaitymo knygų;
Pg (pagrindinis) – dažniausiai sklandžiai skaito, sakiniais; beveik puikiai arba dažniausiai
gerai intonuoja, kirčiuoja, suvokia perskaityto teksto prasmę, pagrindinę mintį; noriai skaito
užklasinio skaitymo knygas;
Pt (patenkinamas) – retai sklandžiai skaito, dažniausiai skaito žodžiais; prastokai intonuoja,
daro nemažai kirčiavimo klaidų, sunkiau suvokia perskaityto teksto prasmę, pagrindinę mintį; šiek
tiek skaito laisvalaikiu;
Np (nepadaryta pažanga) – prastai skaito žodžiais, sakiniais; neintonuoja, dažnai
netaisyklingai kirčiuoja, nesuvokia perskaityto teksto prasmės, pagrindinės minties; neskaito
užklasinio skaitymo knygų.
2.1.3. 3-ioje klasėje skaitymas vertinamas 4 lygmenimis:
A (aukštesnysis) – visada sklandžiai skaito, sakiniais; puikiai intonuoja, kirčiuoja, suvokia
perskaityto teksto prasmę, pagrindinę mintį; aktyviai skaito užklasinio skaitymo knygas;
Pg (pagrindinis) – dažniausiai skaito sklandžiai, sakiniais; beveik puikiai arba gerai intonuoja,
kirčiuoja, suvokia perskaityto teksto prasmę, pagrindinę mintį; noriai skaito užklasinio skaitymo
knygas;
Pt (patenkinamas) – retai sklandžiai skaito, dažniausiai skaito žodžiais; prastokai intonuoja,
daro nemažai kirčiavimo klaidų, sunkiau suvokia perskaityto teksto prasmę; šiek tiek skaito
laisvalaikiu;
Np (nepadaryta pažanga) – prastai skaito žodžiais, sakiniais; neintonuoja, dažnai
netaisyklingai kirčiuoja, sunkiai suvokia perskaityto teksto prasmę; beveik neskaito užklasinio
skaitymo knygų;
2.1.4. 4-oje klasėje skaitymas vertinamas 4 lygmenimis:
A (aukštesnysis) – visada sklandžiai skaito; puikiai intonuoja, kirčiuoja, suvokia perskaityto
teksto prasmę, pagrindinę mintį; aktyviai skaito užklasinio skaitymo knygas;
Pg (pagrindinis) – dažniausiai visada sklandžiai skaito; beveik puikiai arba gerai intonuoja,
kirčiuoja, suvokia perskaityto teksto prasmę, pagrindinę mintį; noriai skaito užklasinio skaitymo
knygas;
Pt (patenkinamas) – retai sklandžiai skaito, dažniausiai skaito žodžiais; prastokai intonuoja,
daro nemažai kirčiavimo klaidų, sunkiau suvokia perskaityto teksto prasmę; šiek tiek skaito
laisvalaikiu;
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Np (nepadaryta pažanga) – prastai skaito žodžiais; neintonuoja, dažnai netaisyklingai
kirčiuoja, sunkiai suvokia perskaityto teksto prasmę; neskaito užklasinio skaitymo knygų;
2.2. Rašymas:
2.2.1. diktantų vertinimo normos:
Lygis
Klaidų skaičius
Aukštesnysis
0–1
Pagrindinis
2–5
Patenkinamas
6–9
Nepatenkinamas
daugiau nei 10
2.2.2. procentinis vertinimas:
Lygis
Procentai
Aukštesnsis
90% - 100%
Pagrindinis
65% - 89%
Patenkinamas
35% - 64%
Nepatenkinamas
... – 34%
2.2.3. klaidomis laikoma: 1 klaida - gramatinė klaida; 1 klaida- jei sakinio gale nėra taško ir
kitas sakinys pradėtas mažąja raide; 0,5 klaidos- skyrybos klaida. Jei keliuose analogiškuose
žodžiuose padaryta ta pati klaida, ji skaičiuojama kaip viena;
2.2.4. vertinant rašto darbą rašomas komentaras.
2.3. Kūrybiniai darbai:
2.3.1. 1-oje klasėje mokiniai dažniausiai kuria žodžiu. Moka reikšti mintis sakiniais. Sakiniai
rišlūs, išlaikyta loginė įvykių seka.
2.3.2. 2-oje klasėje kūrybiniai darbai vertinami 4 lygmenimis:
A (aukštesnysis) – visada mintis reiškia gražiais, rišliais sakiniais, išlaiko loginę įvykių seką,
vartoja daug vaizdingų žodžių, posakių;
Pg (pagrindinis) – dažniausiai mintis reiškia gražiais, rišliais sakiniais, beveik išlaiko loginę
įvykių seką, vartoja vaizdingų žodžių, posakių;
Pt (patenkinamas) – retai mintis reiškia gražiais, rišliais sakiniais, ne visada išlaiko loginę
įvykių seką, retokai vartoja vaizdingus žodžius, posakius;
Np (nepadaryta pažanga) – sunkiai reiškia mintis sakiniais bei išlaiko loginę įvykių seką,
nevartoja vaizdingų žodžių, posakių;
2.3.3. 3-4-ose klasėse kūrybiniai darbai vertinami 4 lygmenimis:
A (aukštesnysis) – visada mintis reiškia gražiais, rišliais sakiniais, išlaiko loginę įvykių seką
bei grafinį pasakojimo dalių vaizdavimą, vartoja daug vaizdingų žodžių, posakių, remiasi skaityta
literatūra;
Pg (pagrindinis) – stengiasi mintis reiškti gražiais, rišliais sakiniais, išlaiko loginę įvykių seką
bei grafinį pasakojimo dalių vaizdavimą, vartoja vaizdingus žodžius, posakius, stengiasi remtis
skaityta literatūra;
Pt (patenkinamas) – retai arba sunkiai mintis reiškia gražiais, rišliais sakiniais, ne visada
išlaiko loginę įvykių seką bei grafinį pasakojimo dalių vaizdavimą, retai vartoja vaizdingus žodžius,
posakius, retai remiasi skaityta literatūra;
Np (nepadaryta pažanga) – sunkiai reiškia mintis sakiniais bei neišlaiko loginės įvykių sekos,
nevartoja vaizdingų žodžių, posakių, remiasi vien savo asmenine patirtimi;
2.3.4. vertinant kūrybinius rašto darbus sąsiuvinyje rašomi komentarai;
2.3.5. į elektroninį dienyną įvertinimai rašomi už atsiskaitomuosius darbus: diktantus,
kontrolinius tekstus, skaitymą, eilėraščių deklamavimą ir kt.
3. Pasaulio pažinimas. Į elektroninį dienyną įvertinimai rašomi už atsiskaitomuosius darbus:
projektus, testus ir kt. Pasiekimai vertinami 4 lygmenimis:
A (aukštesnysis) – visada aktyviai renka medžiagą projektiniams tiriamiesiems darbams ir
juose dalyvauja, skyriaus apibendrinimo testuose surenka 90 – 100% taškų;
Pg (pagrindinis) – aktyviai ir noriai renka medžiagą projektiniams tiriamiesiems darbams ir
juose dalyvauja, skyriaus apibendrinimo testuose surenka 65 – 89 % taškų;
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Pt (patenkinamas) – nenoriai renka medžiagą projektiniams tiriamiesiems darbams ir juose
dalyvauja, skyriaus apibendrinimo testuose surenka 35 – 64 % taškų;
Np (nepadaryta pažanga) – nerenka medžiagos projektiniams tiriamiesiems darbams ir juose
dalyvauja kaip pasyvus stebėtojas, skyriaus apibendrinimo testuose surenka mažiau nei 34 % taškų.
4. Matematika. Į elektroninį dienyną įvertinimai rašomi už atsiskaitomuosius darbus: testus,
klasės ir namų darbus bei kt. Pasiekimai vertinami 4 lygmenimis:
A (aukštesnysis) – visada aktyviai dalyvauja pamokose; žino ir laikosi uždavinių sprendimo
taisyklių, taisyklingai užrašo sprendimą bei atsakymą; tiksliai atlieka braižymo užduotis, tikslingai
naudojasi liniuote, pieštuku bei kitomis priemonėmis; testuose surenka 90 – 100 % taškų;
Pg (pagrindinis) – dažniausia aktyviai dalyvauja arba stengiasi dalyvauti pamokose; žino ir
laikosi uždavinių sprendimo taisyklių, taisyklingai užrašo sprendimą bei atsakymą; tiksliai atlieka
braižymo užduotis, tikslingai naudojasi liniuote, pieštuku bei kitomis priemonėmis; testuose
surenka 65 – 89 % taškų;
Pt (patenkinamas) – gana pasyviai dalyvauja pamokose; ne visada žino uždavinių sprendimą,
retai taisyklingai užrašo sprendimą bei atsakymą; retai tiksliai atlieka braižymo užduotis, naudojasi
liniuote, pieštuku bei kitomis priemonėmis; testuose surenka 35 – 64 % taškų;
Np (nepadaryta pažanga) – pasyviai dalyvauja pamokose; retai žino ir laikosi uždavinių
sprendimo taisyklių, retai taisyklingai užrašo sprendimą bei atsakymą; retai tiksliai atlieka braižymo
užduotis, dažnai netikslingai naudojasi arba išvis nesinaudoja liniuote, pieštuku bei kitomis
priemonėmis; testuose surenka mažiau nei 34% taškų.
5. Kūno kultūros pasiekimai vertinami 4 lygmenimis:
A (aukštesnysis) – visada aktyviai dalyvauja pamokose, išklauso ir vykdo žodines
instrukcijas; stengiasi tiksliai atlikti pratimus; žino ir vadovaujasi judriųjų žaidimų taisyklėmis;
Pg (pagrindinis) – dažniausiai aktyviai dalyvauja pamokose, išklauso ir vykdo žodines
instrukcijas; stengiasi tiksliai atlikti pratimus; žino ir vadovaujasi judriųjų žaidimų taisyklėmis;
Pt (patenkinamas) – gana pasyviai dalyvauja pamokose, išklauso, bet retai vykdo žodines
instrukcijas; retai stengiasi tiksliai atlikti pratimus; žino, bet retai vadovaujasi judriųjų žaidimų
taisyklėmis;
Np (nepadaryta pažanga) – pasyviai dalyvauja pamokose, retai išklauso ir vykdo žodines
instrukcijas; nesistengia tiksliai atlikti pratimus; žino, bet nesivadovauja judriųjų žaidimų
taisyklėmis.
6. Šokio pasiekimai vertinami 4 lygmenimis:
A (aukštesnysis) – visada aktyviai dalyvauja pamokose, išklauso ir vykdo žodines
instrukcijas; stengiasi tiksliai atlikti šokio žingsnelius;
Pg (pagrindinis) – dažniausiai aktyviai dalyvauja pamokose, išklauso ir vykdo žodines
instrukcijas; stengiasi tiksliai atlikti šokio žingsnelius;
Pt (patenkinamas) – gana pasyviai dalyvauja pamokose, išklauso, bet retai vykdo žodines
instrukcijas; retai stengiasi tiksliai atlikti šokio žingsnelius;
Np (nepadaryta pažanga) – pasyviai dalyvauja pamokose, retai išklauso ir vykdo žodines
instrukcijas; nesistengia tiksliai atlikti šokio žingsnelius.
7. Muzikos pasiekimai vertinami 4 lygmenimis:
A (aukštesnysis) – visada taisyklingai ir išraiškingai dainuoja, puikiai groja vienu iš melodinių
instrumentų, puikiai jaučia garso trukmių santykius, metrą, visada girdi ir apibūdina melodinius
darinius dermėje, puikiai pažįsta natas, visada apibūdina klausomą bei atliekamą muziką;
Pg (pagrindinis) – stengiasi taisyklingai ir išraiškingai dainuoti, groti vienu iš melodinių
instrumentų, jaučia garso trukmių santykius, metrą, beveik visada girdi ir apibūdina melodinius
darinius dermėje, pažįsta natas, apibūdina klausomą bei atliekamą muziką;
Pt (patenkinamas) – ne visada taisyklingai ir išraiškingai dainuoja, grodamas vienu iš
melodinių instrumentų daro klaidų, ne visada jaučia garso trukmių santykius, metrą, ne visada girdi
ir apibūdina melodinius darinius dermėje, prastai pažįsta natas, neaiškiai apibūdina klausomą bei
atliekamą muziką;
Np (nepadaryta pažanga) – netaisyklingai ir neišraiškingai dainuoja, labai silpnai groja vienu
iš melodinių instrumentų, silpnai jaučia garso trukmių santykius, metrą, prastai girdi ir apibūdina
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melodinius darinius dermėje, ne pažįsta natų, labai neaiškiai apibūdina klausomą bei atliekamą
muziką.
8. Dailės ir technologijų pasiekimai vertinami 4 lygmenimis:
A (aukštesnysis) – dailės ir technologijų darbas visada atitinka temą; yra išbaigtas, atrodo
estetiškai; mokinys puikiai įvaldęs darbo atlikimo techniką;
Pg (pagrindinis) – dailės ir technologijų darbas beveik visada atitinka temą; yra išbaigtas,
atrodo estetiškai; mokinys stengiasi puikiai arba gerai įvaldyti darbo atlikimo techniką;
Pt (patenkinamas) – dailės ir technologijų darbas kartais atitinka temą; yra išbaigtas, atrodo ne
visada estetiškai; mokinys nelabai įvaldęs darbo atlikimo techniką;
Np (nepadaryta pažanga) – dailės ir technologijų darbas dažniausiai neatitinka temos; nėra
išbaigtas, neatrodo estetiškai; mokinys nėra įvaldęs darbo atlikimo techniką;
_______________________________
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Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos
mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo
pradinio ugdymo programoje aprašymo
2 priedas
PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ VOKIEČIŲ KALBOS (GIMTOSIOS) VERTINIMAS
1. Testų vertinimas:
1.1. testuose nurodomas maksimalus užduočiai/ klausimui skirtų taškų skaičius (atlikdamas testą
mokinys žino maksimalų taškų skaičių); surinkti už atsakymus taškai dalinami iš galimų taškų
maksimumo ir padauginami iš 100 proc. Gautas skaičius atitinka tam tikrą įvertinimą: A – 90% –
100%; Pg – 65% – 89%; Pt – 40% – 64%; Np – 0% – 39%;
1.2. savarankiški darbai, individuali ar frontali apklausa vertinama atsižvelgiant į temos
sudėtingumą, apimtį. Gali būti vertinama raidelėmis arba kaupiamaisiais balais. Apie vertinimą
mokiniai informuojami prieš atliekant darbą ar vykdant apklausą.
2. Žodžių, taisyklių apklausų vertinimas:
2.1. žodžiai tikrinami raštu arba žodžiu, praėjus tam tikrą temą;
2.2. vertinama pagal vertinimo kriterijų lentelę:
Įvertinimas
Vertinimo kriterijai
Atsakymo
Procentai
žodinis
įvertinimas
Aukštesnysis pasiekimų lygis
(A)
(100%-96%) Puikiai
Kalbama aiškiai, raiškiai ir sklandžiai. Žino visą programoje
numatytą žodyną, reikalingą sakytinei kalbai suvokti. Tekstuose
esantys pavieniai nežinomi žodžiai nekelia sunkumų, visada
tinkamai taiko supratimo strategijas. Aktyviai dalyvauja
trumpame pokalbyje, atsako į mokytojo ar kito pašnekovo
klausimus; geba paklausti. Pasakoja apie save, savo aplinką ir
patirtį (pagal programos temas). Rašo savarankiškai, taisyklingai
vartodamas kalbos priemones.
(95%- 90%) Labai gerai
Dalyvauja pokalbyje, klausia, atsako; Rašant padaromos
nežymios klaidos. Pasakoja apie save, savo aplinką ir patirtį
(pagal programos temas). Atpažįsta kalbos priemones, kuriomis
reiškiamos komunikacinės intencijos rašytiniame tekste. Turi
sociokultūrinių žinių, reikalingų skaitymui.
Pagrindinis pasiekimų lygis (Pg)
(89% – 75%) Gerai
Turi didžiąją dalį programoje numatyto žodyno, reikalingo
sakytinei kalbai suvokti. Tekstuose esantys nežinomi žodžiai
kartais gali kelti sunkumų, dažniausiai tinkamai taiko supratimo
strategijas. Jeigu atsakymas teisingas, tačiau matomas ryškus
mechaninis žinių atkartojimas. Kalba prireikus mokytojo
padedamas, kartais darydamas ilgesnes pauzes, tardamas ne
visada taisyklingai, tačiau suprantamai, vartodamas didžiąją dalį
reikalingų žodžių ar frazių, dažniausiai taisyklingai vartodamas
gramatines konstrukcijas, dažniausiai tinkamai naudodamasis
kalbėjimo modeliu.
(74% – 65%) Pakankamai
Mokinio pasiekimai iš dalies atitinka BP. Jeigu medžiagą vaikas
gerai
žino gerai, tačiau mintis dėsto nesklandžiai, daro klaidų.
Teisingai atlieka vidutinio sunkumo užduotis.
Patenkinamas pasiekimų lygis
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(Pt)
(64%- 65%)

Patenkinamai

(54%-45%)

Silpnai

( 44%-39%)

Labai silpnai

Nepasiektas patenkinamas
pasiekimų lygis (Np)
(38%- 25%)
Nepatenkinamai

(24%-1%)

Blogai

(0%)

Labai blogai

Jeigu mokymo medžiaga yra įsisavinta, tačiau atsakymuose daug
Netikslumų, nėra savarankiško apmąstymo, ryškus mechaninis
faktų atkartojimas. Teisingai atlieka lengvas užduotis, bet
nesuvokia sudėtingesnių; supranta mokytojo ar kito pašnekovo
nurodymus, teiginius, klausimus, dialogą ir monologą, trumpus
vaikams skirtus tekstus, kai kelis kartus pakartojama,
perfrazuojama ir supaprastinama, tariama itin lėtai ir aiškiai,
daromos ilgos pauzės, pasitelkiant neverbalines priemones
(gestus, iliustracijas). Skaito lėtu tempu.
Mokinio pasiekimai iš dalies atitinka BP. Mokymo medžiaga
įsisavinta paviršutiniškai su ryškiomis esminėmis žinių
spragomis. Žino kai kuriuos terminus, sąvokas, bet nesugeba
paaiškinti. Suvokia tik svarbiausius dalyko klausimus, užduotis
atlieka tik mokytojo padedamas. Turi nedidelę dalį programoje
numatyto žodyno, reikalingo sakytinei kalbai suvokti, vartoja
minimalų žodyną, dažnai netaisyklingai vartoja gramatines
konstrukcijas.
Tekstuose esantys nežinomi žodžiai visada kelia sunkumų,
supratimo strategijų netaiko. Skaito tyliai ir balsu: nuolatos
padedamas mokytojo, itin lėtu tempu.
Mokinio pasiekimai nepakankamai atitinka BP. Mokymo
medžiaga įsisavinta paviršutiniškai su ryškiomis esminemis žinių
spragomis, žino tik pavienius terminus ar sąvokas, daro daug
klaidų, savarankiškai neatlieka lengvų užduočių. Turi minimalų
skaitymui/supratimui reikalingą žodyną. Žodžius, frazes,
sakinius rašo pagal modelį ar vaizdinę informaciją, dažnai
padedamas mokytojo, dažnai netaisyklingai.
Mokymo medžiaga įsisavinta mažiau negu 40%,jeigu nežinomi
atskiri klausimai, jeigu neatsako arba klaidingai atsako į
mokytojo klausimus. Moka tik nedidelę kurso dalį, daro daug
esminių klaidų, neturi elementarių įgūdžių. Sunkiai reiškia
mintis, net padedamas mokytojo, nesuvokia teksto prasmės,
pagrindinės minties. Neturi programoje numatyto žodyno,
reikalingo sakytinei kalbai suvokti.
Jeigu mokymo medžiaga mokiniui tik girdėta bei žinomi tik jos
Fragmentai, nedalyvauja pokalbyje.
Jeigu mokymo medžiaga visai nežinoma arba neatsakinėja.

3. Projektinių darbų vertinimas. Kiekviena dalis vertinama taškais. Bendra taškų suma
konvertuojama į procentinę išraišką.

Projekto
kūrybiškumas
originalumas
Rašyba, stilius
Informaciniai

Vertinimo kriterijai
Sukurto projekto originalumas ir kokybė, reikalaujama
apimtis.
Sukaupta informacija tikslingai panaudota darbe.
Projektas pritaikytas konkrečiam atvejui.
Mintys dėstomos aiškiai, nuosekliai.
Darbe nėra rašybos ir skyrybos klaidų.
Pagal reikalavimus sudarytas antraštės puslapis.

Taškai
1 2 3 4 5
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
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gebėjimai

Pristatymas
žodžiu

Dėstomoje dalyje yra darbo dalių antraštės ir
paantraštės.
Įžangoje trumpai pristatomas darbas.
Išvados suformuluotos tiksliai ir pagrįstai.
Grafinė medžiaga, piešiniai,
nuotraukos turi
pavadinimus.
Pagal reikalavimus sudarytas nurodytų šaltinių sąrašas.
Atskleista projekto esmė.
Taisyklingas kalbėjimas.
Tinkamas kalbėjimo tempas.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

4. Kaupiamasis balas:
4.1. taikoma ,,+‘‘ ir ,,-‘‘ sistema. Surinkus 5 ženklus, rašomas įvertinimas;
4.2. ,,+‘‘ rašomas už reguliarų ir kokybišką namų darbų atlikimą, pasiruošimą pamokai (turėjimą
priemonių-vadovėlio, sąsiuvinio, rašymo priemonių ir pan.); aktyvų dalyvavimą pamokoje;
iniciatyvumą, atliekant papildomas užduotis; atsakymo pateikimą, kai dauguma mokinių neatsako,
nežino; dalyvavimą olimpiadose, konkursuose (už prizinę vietą rašomas atskiras įvertinimas);
4.3. ,,-‘‘ rašomas už pasyvumą pamokoje, nenorą dirbti, namų darbų neatlikimą, nuolatinį
priemonių neturėjimą.
5. Vokiečių gimtosios kalbos vertinimo kriterijai pagal padarytą pažangą kalbos veiklose:
kalbėjimą, klausymą, rašymą, skaitymą, literatūros bei kultūros pažinimą (priedas).
6. Ištaisius ir įvertinus darbus organizuojamos darbų analizės pamokos: pri(si)menami vertinimo
kriterijai; aptariami pasiekti rezultatai ir būdingiausios klaidos, jų likvidavimo būdai; mokinys
susipažįsta su kokybine savo darbo analize; analizuojami ir ištaisomi darbai.
_____________________
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Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo
vokiečių (gimtosios) kalbos pamokose priedas
Vokiečių gimtosios kalbos vertinimo kriterijai
1-oji klasė
Vertinimas

Eil. Nr.

1.
2.
3.
Padarė
pažangą

4.

1.
Padarė
pažangą

2.

Padarė
pažangą

1.

Padarė
pažangą

1.

Padarė
pažangą

1.

Esminiai gebėjimai
1. Kalbinė veikla
1.1. Kalbėjimas ir klausymas
Mokinys įsisavino naujus girdėjimo įgūdžius, išmoko koordinuoti savo
kalbėjimo procesą.
Geba trumpai papasakoti apie save : pasakyti vardą, pavardę, kur
gyvena.
Geba vaizduoti klausimus ir į juos atsakyti (pagal ugdymo programą).

Dalyvaujant žaidybinėse situacijose, vartoja atitinkamas kalbines
struktūras:
-susipažinimo ir pasisveikinimo formas;
- paprašo ko nors;
-atsako į klausimus;
-įvardija klasės patalpoje esančius daiktus.
1.2. Skaitymas (Skaitymo technika ir teksto suvokimas)
Yra įvaldęs skaitymo ženklais procesą, t.y. skaito klausimus ir
atsakymus ženklų pagalba ir supranta, ką perskaitė.
Moka orientuotis pratybų sąsiuvinyje: susirasti reikiamą puslapį,
užduotį, supranta pratybų sąsiuvinio ir kortelių paskirtį.
1.3. Rašymas
(Rašymo technika, teksto kūrimas, rašyba)
Geba rašyti ženklus ir sakinius ženklų pagalba.
2. Kalbotyros pradmenys
Kalbėdami stengiasi taisyklingai tarti bendrinės kalbos garsus, žodžius
bei sakinius.
3. Literatūra ir kultūra
Deklamuoja eilėraščius, dainuoja daineles;
2-oji klasė

Vertinimas

Eil. Nr.

1.
Padarė
pažangą

2.
3.
4.
5.
6.

Esminiai gebėjimai
1. Kalbinė veikla
1.1. Kalbėjimas ir klausymas
Bendravimas su bendraamžiais, vaikas juos išklauso, stengiasi jiems
atsakyti ir, jeigu žino, atsako.Jeigu nežino ar abejoja, pasinaudoja
atitinkamomis kalbinėmis priemonėmis tai išreikšti.
Geba atsakyti į suaugusiojo (mokytojo, kitų mokyklos darbuotojų)
klausimus, ko nors nesupratęs, moka paprašyti klausimą pakartoti.
Geba trumpai papasakoti apie save:pasakyti vardą, pavardę, kur gyvena,
kurioje mokykloje mokosi, apie savo šeimą, pomėgius ir kt.
Moka trumpai (2-3 sakiniais) papasakoti paties patirtą nutikimą.
Suvokia kas yra tikra ir išgalvota.
Dalyvaujant žaidybinėse situacijose (pokalbis telefonu, parduotuvėje ir
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1.
2.
Padarė
pažangą

3.

4.

1.
2.

Padarė
pažangą

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Padarė
pažangą

1.
2.
3.
4.
5.

1.

2.
Padarė
pažangą

3.
4.
5.
6.

kt.) vartoja atitinkamas mandagumo formas.
1.2. Skaitymas
(Skaitymo technika ir teksto suvokimas)
Yra įvaldęs skaitymo procesą, t.y. skaito sakiniais, žodžiais arba
skiemenimis ir supranta ką perskaitęs.
Pagal savo galimybes geba skaityti ir suprasti spausdintinį bei rašytinį
tekstą.
Moka orientuotis vadovėlyje-susirasti reikiamą tekstą, pratimą, užduotį,
sutartinių ženklų reikšmes, supranta vadovėlio ir pratybų sąsiuvinio
paskirtį, juos švariai užlaiko.
Pradeda formuotis skaitytojo bruožai: susidomi knyga, vaikų žurnalais,
lanko biblioteką, noriai skaito.
1.3. Rašymas
(Rašymo technika, teksto kūrimas, rašyba)
Yra įvaldęs rašymo procesą, t.y. geba rašyti raides ir jas jungti į žodį,
žodžius į sakinius, o sakinius į tekstą( 2-3 sakiniai).
Pradeda formuotis rašytojo (žmogaus, gebančio raštu perteikti savo
mintis ir jausmus) bruožai: nori užrašyti arba nupiešti savo įspūdžius,
nutikimus, kurti „knygas“, parašyti laišką ir kt.
Moka rašyti žodžius, kurių rašyba nesiskiria nuo tarimo.
Moka parašyti savo vardą, pavardę, savo gyvenamos vietovės
pavadinimą.
Sakinį pradeda rašyti didžiąja raide, sakinio gale deda tašką.
Stengiasi rašyti aiškiai, įskaitomai, tvarkingai: laikosi raidžių standartų,
tekstą pradeda rašyti toliau nuo krašto, palieka paraštes.
Žino, kad visi daiktavardžiai rašomi didžiąja raide.
Žino skirtingus garso „š“ rašymo variantus: sch, sp, st.
Moka žymėti balsės sutrumpinimą (Zimmer) ir ilginimą (stehen,
Schnee).
Žino skirtingus garso „f“ rašymo variantus : v, f.
Moka užrašyti garsą „s“ : ss, β.
Moka dvigarsių rašybą : ei, eu, ӓu, ie.
2. Kalbotyros pradmenys
Atpažįsta gimtosios kalbos garsus, skiria balsius ir priebalsius.
Kalbėdami stengiasi taisyklingai tarti bendrinės kalbos garsus.
Skiria žodžius, reiškiančius veiksmų, daiktų ir požymių pavadinimus.
Suvokia, kokia kalba yra jo gimtoji kalba, domisi ja.
Žaidžiant kalbinius žaidimus laikosi taisyklių, kuria žodžius pagal
pavyzdį.
3. Literatūra ir kultūra
Intuityviai pajunta skaitomo meninio kūrinio bei jo kalbinės raiškos
grožį ( išreiškia savo įspūdžius kalbinėmis priemonėmis- žodžiais
„gražu“, „negražu“, „patiko“, „nepatiko“ ir pan., ir nekalbinėmis –
juokiasi, ašaroja, piktinasi ir pan.
Supranta nesudėtingų pasakojamųjų kūrinių turinį : apie ką juose
rašoma, kas ir ką juose veikia.
Skiria eiliuotą tekstą nuo neeiliuoto.
Moka padeklamuoti labiausiai patikusius eilėraščius.
Pagal galimybes dalyvauja pasakų inscenizacijose, eilėraščių
deklamavimo konkursuose, dainų, žaidimų popietėse.
Moka pasakyti skaičiuočių, greitakalbių, kartu su kitais padainuoti
dainų.
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Supranta, kas yra knygos autorius, pateikia keletą 1-2 klasėse skaitytų
savosios ir kitų tautų rašytojų pavyzdžių.
Pateikia įvairių tipų knygų pavyzdžių: mįslių rinkinių, enciklopedijų ir
kt.
Moka pasakyti savo nuomonę apie girdėtą radijo arba matytą televizijos
laidą vaikams.

7.
8.
9.

3-ioji klasė
Vertinimas

Padarė
pažangą

Padarė
pažangą

Eil. Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

Padarė
pažangą

6.
7.
8.

1.
2.

Esminiai gebėjimai
1. Kalbinė veikla
1.1. Kalbėjimas ir klausymas
Suvokia pašnekovo kalbos intencijas ir jas reaguoja.
Moka išklausyti kalbantįjį ir stengiasi būti tolerantiškas kitaip manančiam.
Bendraudamas atsižvelgia į tikslą, adresatą, situaciją.
Kalbėdamas vartoja mandagumo formules, siekia neįžeisti kitų.
Stengiasi taisyklingai kalbėti bendrine kalba.
Geba suprasti prieinamą šio amžiaus vaikui informaciją ir ją perduoti.
Moka papasakoti apie save, apie tai, ką matė, girdėjo jautė.
Skiria, kas tikra ir kas išgalvota.
Pagal išgales geba kurti pasakas, fantastines istorijas.
1.2. Skaitymas
(Skaitymo technika ir teksto suvokimas)
Sąmoningai, sklandžiai, reikiamu tempu skaito įvairius tekstus.
Mokytojo padedamas geba rasti reikiamą informaciją vadovėliuose,
žodynuose, internete ir kt., ją suprasti ir ja naudotis.
Orientuojasi knygoje(autorius, pavadinimas, dailininkas, tekstas,
iliustracijos, turinys). Trumpai apibūdina veikėjus ir įvykius.
1.3. Rašymas
(Rašymo technika, teksto kūrimas, rašyba)
Rašo įskaitomai,aiškiai,laikydamasis rašymo standartų.
Geba trumpai rašytine kalba reikšti mintis ir jausmus; aprašyti patirtus ir
matytus įvykius; parašyti trumpą pasakojimą bei aprašymą.
Moka rašyti žodžius, kurių rašyba nesiskiria nuo tarimo.
Vartoja įvardžius ir jungtukus kaip rišlumo priemonę. Pavadinimą.
Sakinį pradeda rašyti didžiąja raide,sakinio gale deda reikiamą ženklą
(tašką,klaustuką,šauktuką),pastraipą pradeda rašyti toliau nuo krašto,
palieka paraštes.
Stengiasi rašyti aiškiai, įskaitomai, tvarkingai : laikosi raidžių standartų.
Žino, kad visi daiktavardžiai rašomi didžiąja raide
Moka rašyti:
- žodžius, kurių rašyba skiriasi nuo tarimo;
- žinomus asmenvardžius ir vietovardžius;
- panašiai skambančius garsus;
- raides ö, ü, ä;
- ilguosius ir trumpuosius balsius;
- daiktavardžius didžiąja raide;
- garso š žymėjimo variantus: sch, sp, st;
- kreipinius ,,Sie‘‘; ,,du‘‘; ,,ihr“.
2. Kalbotyros pradmenys
Atpažįsta gimtosios kalbos garsus ir kalbėdami juos taisyklingai taria.
Moka taisyklingai tarti (kirčiuoti) dažniau vartojamus žodžius.
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Padarė
pažangą

3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.

Padarė
pažangą

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Atpažįsta kalbos dalis: veiksmažodį ir daiktavardį.
Stengiasi tikslingai vartoti kalboje sinonimus, antonimus.
Supranta žodžių ryšius sakinyje: geba savarankiškai kelti klausimus
sakinio žodžiams.
Supranta žodžių ryšius sakinyje.
Nuolat tobulina savo kalbą; pastebi savo klaidas, gali jas ištaisyti.
3. Literatūra ir kultūra
Klausydami, skaitydami intuityviai suvokia meninio kūrinio grožį ir moka
žodžiais išreikšti savo įspūdžius.
Supranta nesudėtingo pasakojamojo kūrinio turinį: temą, pagrindinę
mintį, įvykius, veiksmo vietą, laiką, veikėjus.
Atpažįsta prozos, poezijos ir dramos kūrinį.
Moka pasekti labiausiai patikusią pasaką, padeklamuoti eilėraštį.
Gali išvardyti šalis, kuriose kalbama vokiškai.
Moka atsirinkti vaikams skirtas radijo ir televizijos laidas pagal savo
pomėgius, geba pasakyti savo nuomonę apie jas.
Kuria trumpas pasakas, pasakojimus.
Dalyvauja klasės, gimnazijos rengiamuose spektakliuose bei renginiuose.
4-oji klasė

Vertinimas

Eil. Nr.

1.
2.

Padarė
pažangą

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
Padarė
pažangą

3.

4.

1.

2.
3.

Esminiai gebėjimai
1. Kalbinė veikla
1.1. Kalbėjimas ir klausymas
Suvokia pašnekovo kalbos intencija ir jas reaguoja.
Moka išklausyti kalbantįjį ir stengiasi būti tolerantiškas kitaip
manančiam.
Bendraudamas atsižvelgia į tikslą, adresatą, situaciją.
Kalbėdamas vartoja mandagumo formules, siekia neįžeisti kitų.
Stengiasi taisyklingai kalbėti bendrine kalba.
Geba suprasti prieinamą šio amžiaus vaikui informaciją ir ją perduoti.
Moka nuotaikingai papasakoti apie save, apie tai, ką matė, girdėjo jautė.
Skiria, kas tikra ir kas išgalvota.
Pagal išgales geba kurti pasakas, fantastines istorijas.
1.2. Skaitymas
(Skaitymo technika ir teksto suvokimas)
Sąmoningai, sklandžiai, reikiamu tempu skaito įvairius tekstus.
Mokytojo padedamas geba rasti reikiamą informaciją vadovėliuose,
žodynuose, internete ir kt., ją suprasti ir ja naudotis.
Orientuojasi knygoje (autorius, pavadinimas, dailininkas, tekstas,
iliustracijos, turinys, leidykla, išleidimo metai), pagal turinį moka
susiieškoti reikalingą tekstą, saugoja ir tausoja knygas.
Vaikams skirtuose laikraščiuose, žurnaluose randa straipsnį sudominusia
tema, pasako apie jį savo nuomonę.
1.3. Rašymas
(Rašymo technika, teksto kūrimas, rašyba)
Geba rašytine kalba reikšti mintis ir jausmus bei aprašyti patirtus ir
matytus įvykius; parašyti pasakojimą bei aprašymą, pakvietimą, proginį
sveikinimą, asmeninį laišką.
Geba raštu perduoti skaitytą ar išgirstą, suprantamą šio amžiaus tarpsnio
vaikui informaciją.
Moka rašyti įskaitomai, aiškiai, rišliai, laikydamiesi rašymo standartų.
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4.
5.

Padarė
pažangą

6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
Padarė
pažangą

6.
7.
1.
2.

Padarė
pažangą

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rašant rašinėlį, stengiasi laikytis trinarės struktūros (įžanga, dėstymas,
pabaiga.
Moka rašyti:
- žodžius, kurių rašyba skiriasi nuo tarimo;
- žinomus asmenvardžius ir vietovardžius;
- panašiai skambančius garsus;
- raides ö, ü, ä;
- ilguosius ir trumpuosius balsius;
- neapibrėžto ilgumo (sparen, tragen), apibrėžto ilgumo (Klee, Schnee,
Saal), trumpuosius balsius, po kurių eina du vienodi priebalsiai
(Hoffnung, kommen);
- garsą f;
- minkštąjį s (die Klasse);
- ilgąjį balsį prieš ß (der Fuß, gießen);
- jungtuką dass;
- visus daiktavardžius didžiąja raide;
- priesagas - lich; -ig;
- žodžius su ei- ai; eu- äu; (die Meise- der Mai; heute- die Häuser);
- Ck; ch; ts; ks;
- garso (š) žymėjimo variantus: sch; sp; st;
- žodžius kartu ir atskirai (zu Ende; Fahrrad fahren; die Schiffahrt);
- kreipinius ,,Sie‘‘; ,,du‘‘; ,,ihr‘‘.
Atpažįsta išplėstinio sakinio veiksnį ir tarinį.
Nuolat tobulina savo kalbą; pasitaiso, kai jam nurodoma klaida; pats
pastebi savo ir kitų klaidas; gali jas ištaisyti.
2. Kalbotyros pradmenys
Atpažįsta gimtosios kalbos garsus ir kalbėdami juos taisyklingai taria.
Moka taisyklingai tarti (kirčiuoti) dažniau vartojamus žodžius.
Atpažįsta kalbos dalis: veiksmažodį, daiktavardį, būdvardį, stengiasi
taisyklingai ir tiksliai jas vartoti.
Stengiasi tikslingai vartoti kalboje sinonimus, antonimus.
Supranta žodžių ryšius sakinyje: geba savarankiškai kelti klausimus
sakinio žodžiams.
Atpažįsta išplėstinio sakinio veiksnį ir tarinį.
Nuolat tobulina savo kalbą; pastebi savo klaidas, gali jas ištaisyti.
3. Literatūra ir kultūra
Klausydami, skaitydami intuityviai suvokia meninio kūrinio grožį ir
moka žodžiais išreikšti savo įspūdžius.
Supranta nesudėtingo pasakojamojo kūrinio turinį: temą, pagrindinę
mintį, įvykius, veiksmo vietą, laiką, veikėjus.
Atpažįsta prozos, poezijos ir dramos kūrinį.
Moka pasekti labiausiai patikusią pasaką, padeklamuoti eilėraštį.
Gali išvardyti šalis, kuriose kalbama vokiškai. Trumpai apie jas
papasakoti.
Naudojasi šiam amžiaus tarpsniui skirtais leidiniais (žodynu, internetu ir
t.t.).
Moka atsirinkti vaikams skirtas radijo ir televizijos laidas pagal savo
pomėgius, geba pasakyti savo nuomonę apie jas.
Kuria pasakas, pasakojimus.
Dalyvauja klasės, gimnazijos statomuose spektakliuose, renginiuose.
____________________________
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Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos
mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo
pradinio ugdymo programoje aprašymo
3 priedas
PRADINIŲ KLASIŲ (2-4) MOKINIŲ ANGLŲ KALBOS (UŽSIENIO) PASIEKIMŲ
VERTINIMAS

1. Anglų kalbos pasiekimai vertinama 4 lygmenimis.
2. Žodžių apklausos. Kiekvienas apklausiamas žodis vertinamas taškais. Bendra taškų suma
konvertuojama į procentinę išraišką.
Taškai
Aprašymas
Be
klaidų
užrašytas/ištartas
žodis.
1
Netaisyklingas žodžio tarimas.
0,75
Viena klaida žodyje, kuri nekeičia žodžio prasmės (praleista dviguba).
0,5
Dvi ir daugiau klaidos, tačiau žodis atpažįstamas (parašė tarimą).
0,25
Viena klaida žodyje, kuri pakeičia žodžio prasmę.
0
Visiškai netaisyklingai parašytas/ištartas žodis.
0
3. Projektiniai darbai. Kiekviena dalis vertinama taškais. Bendra taškų suma konvertuojama į
procentinę išraišką.
Vertinimo kriterijai
Taškai
Projekto
Sukurto projekto originalumas ir kokybė.
1 2 3 4 5
kūrybiškumas
Sukaupta informacija tikslingai panaudota darbe.
1 2 3 4 5
originalumas
Projektas pritaikytas konkrečiam atvejui.
1 2 3 4 5
Rašyba,
Mintys dėstomos aiškiai, nuosekliai.
1 2 3 4 5
stilius
Darbe nėra rašybos ir skyrybos klaidų.
1 2 3 4 5
Informaciniai
Pagal reikalavimus sudarytas antraštės puslapis.
1 2 3 4 5
gebėjimai
Dėstomoje dalyje yra darbo dalių antraštės ir paantraštės.
1 2 3 4 5
Įžangoje trumpai pristatomas darbas.
1 2 3 4 5
Išvados suformuluotos tiksliai ir pagrįstai.
1 2 3 4 5
Grafinė medžiaga, piešiniai, nuotraukos turi pavadinimus.
1 2 3 4 5
Pagal reikalavimus sudarytas nurodytų šaltinių sąrašas.
1 2 3 4 5
Pristatymas
Atskleista projekto esmė.
1 2 3 4 5
žodžiu
Taisyklingas kalbėjimas.
1 2 3 4 5
Tinkamas kalbėjimo tempas.
1 2 3 4 5
4. Kontroliniai ir savarankiški darbai. Vertinami procentine išraiška.
Lygis
Aukštesnysis
Pagrindinis
Patenkinamas
Nepatenkinamas

Procentai
90% - 100 %
65% - 89 %
35% - 64 %
... – 34 %

5. Motyvacijos skatinimas. Pagal sudarytus „kreditus“, t.y. sukurta „+“ ir „-“ vertinimo sistema,
kurios tikslas trimestro pabaigoje įrašyti vieną įvertinimą į eletroninį dienyną.
Veikla
Aprašymas
Vertinimas
Darbas
Iniciatyvumas,
suvokimas,
bendradarbiavimas,
+
pamokoje
suinteresuotumas, gebėjimas taikyti turimas žinias.
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Namų darbų
atlikimas
Papildomi
darbai

Nepakankamas
domėjimasis,
menkas
nusiteikimas,
bendravimo stoka.
Reguliariai ir kokybiškai atlikti namų darbai.
Atmestinai ar visai neatliekami namų darbai.
Atliekami papildomi darbai/užduotys.
Dalyvavimas konkursuose, olimpiadose (už prizinę vietą
rašomas įvertinimas).

+
+
+

6. Bendras vertinimų skaičius per trimestrą:
Įvertinimų
skaičius
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1
1
1
1

Aprašymas
Kontroliniai darbai
Savarankiški darbai
Žodžių apklausa (kaupiamasis)
Rašinys
Klausymas
Skaitymas
Monologas
Dialogas
Projektinis darbas
Motyvacijos skatinimas

7. Vertinimo kriterijai 2-oje klasėje:
7.1. sakytinio teksto supratimas (klausymas). Supranta sakytinę kalbą, apimančią programos
turinį (temas, komunikacines intencijas, sąvokas); supranta mokytojo ar kito pašnekovo nurodymus,
teiginius, klausimus, labai trumpą (2-3 frazių) dialogą ir monologą, trumpus vaikams skirtus tekstus.
Vertinimas
A (aukštesnysis)

Pg (pagrindinis)

Pt (patenkinamas)

Np
(nepatenkinamas)

Aprašymas
Detaliai supranta pokalbį ar tekstą, kai kalbama lėtai iš aiškiai, pakartojimas
nebūtinas, neverbalinės priemonės (gestai, iliustracijos) nebūtinos. Turi visą
programoje numatytą žodyną, reikalingą sakytinei kalbai suvokti. Tekstuose
esantys nežinomi žodžiai nekelia sunkumų, visada tinkamai taiko supratimo
strategijas.
Kai prireikus pakartojama ar perfrazuojama, tariama lėtai ir aiškiai, daromos
pauzės, kartais pasitelkiant neverbalines priemones (gestus, iliustracijas).
Turi didžiąją dalį programoje numatyto žodyno, reikalingo sakytinei kalbai
suvokti. Tekstuose esantys nežinomi žodžiai kartais gali kelti sunkumų,
dažniausiai tinkamai taiko supratimo strategijas.
Kai kelis kartus pakartojama, perfrazuojama ir supaprastinama, tariama itin
lėtai ir aiškiai, daromos ilgos pauzės, visada pasitelkiant neverbalines
priemones (gestus, iliustracijas). Turi nedidelę dalį programoje numatyto
žodyno, reikalingo sakytinei kalbai suvokti. Tekstuose esantys nežinomi
žodžiai visada kelia sunkumų, supratimo strategijų netaiko.
Prastai suvokia ne pavienius žodžius, nesuvokia teksto prasmės, pagrindinės
minties. Neturi programoje numatyto žodyno, reikalingo sakytinei kalbai
suvokti.

7.2. sąveika ir raiška žodžiu (kalbėjimas). Dalyvauja trumpame (2-3 sakinių) pokalbyje –
atsako į mokytojo ar kito pašnekovo klausimus; užduoda klausimus; Labai trumpai (2-3 sakiniais)
pasisako apie save, savo aplinką, patirtį (pagal programos temas); Reiškia programoje numatytas
komunikacines intencijas.
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Vertinimas
A (aukštesnysis)

Pg (pagrindinis)

Pt (patenkinamas)

Np
(nepatenkinamas)

Aprašymas
Savarankiškai inicijuoja dialogą ar pasisakymą ,daro natūralias pauzes, taria
taisyklingai, vartojamas platus žodynas, visada taisyklingai vartodamos
gramatinės konstrukcijos; vartoja žodžių jungimo priemones ( ir, bet, tada).
Kalbant prireikus mokytojas padeda, kartais daro ilgesnes pauzes, taria ne
visada taisyklingai, tačiau suprantamai, vartoja didžiąją dalį reikalingų
žodžių, kartais netaisyklingai vartoja gramatines konstrukcijas.
Nuolat padeda mokytojas, dažnai daro ilgas pauzes, taria dažnai
netaisyklingai, tačiau suprantamai, vartoja minimalų žodyną, dažnai
netaisyklingai vartoja gramatines konstrukcijas.
nedalyvauja pokalbyje, atsisako kalbėti.

7.3. rašytinio teksto supratimas (skaitymas). Supranta rašytinį tekstą – žodžius, frazes,
sakinius, dialogus, trumpus tekstus, kuriuose gali būti nežinomų žodžių; supranta vadovėlio ir
mokomųjų svetainių užduočių instrukcijas; skaito tyliai ir balsu.
Vertinimas
A (aukštesnysis)

Pg (pagrindinis)

Pt (patenkinamas)

Np
(nepatenkinamas)

Aprašymas
Skaito savarankiškai, be mokytojo pagalbos, greitu tempu; visada tinkamai
taiko supratimo strategijas, supranta esmę ir visas detales. Turi visą
supratimui reikalingą žodyną. Visada atpažįsta kalbos priemones, kuriomis
reiškiamos komunikacinės intencijos rašytiniame tekste. Turi daug
sociokultūrinių žinių, reikalingų skaitymui. Skaitydamas geba naudotis
žodynėliu.
Skaito kartais padedamas mokytojo, vidutinišku tempu, dažnai taiko
supratimo strategijas, supranta esmę ir kai kurias detales. Turi pagrindinį
supratimui reikalingą žodyną. Dažnai atpažįsta kalbos priemones, kuriomis
reiškiamos komunikacinės intencijos rašytiniame tekste. Turi pagrindines
sociokultūrines žinias, reikalingas skaitymui.
Skaito nuolatos padedamas mokytojo, itin lėtu tempu, retsykiais taiko
supratimo strategijas, supranta esmę. Turi minimalų supratimui reikalingą
žodyną. Kartais atpažįsta kalbos priemones, kuriomis reiškiamos
komunikacinės intencijos rašytiniame tekste. Turi minimalių sociokultūrinių
žinių, reikalingų skaitymui.
Sunkiai skaito net ir padedamas mokytojo, netaiko supratimo strategijų,
nesupranta perskaityto teksto esmės. Neturi supratimui reikalingo žodyno.
Neatpažįsta kalbos priemonių, kuriomis reiškiamos komunikacinės intencijos
rašytiniame tekste.

7.4. rašytinio teksto kūrimas (rašymas). Rašo sakinius, trumpus (3-4 sakinių) tekstus apie
save, savo aplinką, patirtį, pagal modelį ar vaizdinę informaciją.
Vertinimas
A (aukštesnysis)
Pg (pagrindinis)
Pt (patenkinamas)
Np
(nepatenkinamas)

Aprašymas
Rašo savarankiškai, taisyklingai vartodamas kalbos priemones. Gali parašyti
trumpą tekstą iš žinomų žodžių ir frazių.
Kartais padedamas mokytojo, dažniausiai taisyklingai vartodamas kalbos
priemones.
Dažnai padedamas mokytojo, dažnai netaisyklingai vartodamas kalbos
priemones.
Sunkiai reiškia mintis net padedamas mokytojo.
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8. Vertinimo kriterijai 3-4-ose klasėse:
8.1. sakytinio teksto supratimas (klausymas). Supranta sakytinę kalbą, apimančią
programos turinį (temas, komunikacines intencijas, sąvokas); Supranta mokytojo ar kito pašnekovo
nurodymus, teiginius, klausimus, trumpą (4-5 frazių) dialogą ir monologą, ilgesnius vaikams skirtus
tekstus.
Vertinimas
A (aukštesnysis)

Pg (pagrindinis)

Pt (patenkinamas)

Np
(nepatenkinamas)

Aprašymas
Visada suvokia klausomo teksto esmę ir visas detales, kai kalbama lėtai iš
aiškiai, pakartojimas nebūtinas, neverbalinės priemonės (gestai, iliustracijos)
nebūtinos. Turi visą programoje numatytą žodyną, reikalingą sakytinei kalbai
suvokti. Tekstuose esantys nežinomi žodžiai nekelia sunkumų, visada
tinkamai taikomos suvokimo strategijos. Atpažįsta visas kalbos priemones,
kuriomis reiškiamos komunikacinės intencijos.
Turi pagrindinių žinių apie kitas šalis, būtinų tekstų suvokimui. suvokia
esmę ir kai kurias detales, kai prireikus pakartojama ar perfrazuojama,
tariama lėtai ir aiškiai, daromos pauzės, kartais pasitelkiant neverbalines
priemones (gestus, iliustracijas). Turi didžiąją dalį programoje numatyto
žodyno, reikalingo sakytinei kalbai suvokti. Tekstuose esantys nežinomi
žodžiai kartais gali kelti sunkumų, dažniausiai tinkamai taikomos suvokimo
strategijos. Atpažįsta pagrindines kalbos priemones, kuriomis reiškiamos
komunikacinės intencijos.
Turi minimalių žinių apie kitas šalis, būtinų tekstų suvokimui. Suvokia
esmę, kai kelis kartus pakartojama, perfrazuojama, tariama itin lėtai ir
aiškiai, daromos ilgos pauzės, visada pasitelkiant neverbalines priemones
(gestus, iliustracijas). Turi nedidelę dalį programoje numatyto žodyno,
reikalingo sakytinei kalbai suvokti. Tekstuose esantys nežinomi žodžiai
visada kelia sunkumų, suvokimo strategijos netaikomos. Atpažįsta kai kurias
kalbos priemones, kuriomis reiškiamos komunikacinės intencijos.
Prastai suvokia ne pavienius žodžius, nesuvokia teksto prasmės, pagrindinės
minties. Neturi programoje numatyto žodyno, reikalingo sakytinei kalbai
suvokti.

8.2. sąveika ir raiška žodžiu (kalbėjimas). Dalyvauja trumpame (3-4 sakinių) pokalbyje –
atsako į mokytojo ar kito pašnekovo klausimus; užduoda klausimus; pasisako (3-4 sakiniais) apie save,
savo aplinką, patirtį (pagal programos temas); reiškia programoje numatytas komunikacines intencijas.
Vertinimas
A (aukštesnysis)

Pg (pagrindinis)

Pt (patenkinamas)

Np
(nepatenkinamas)

Aprašymas
Kalba savarankiškai kalbėdamas monologu ar inicijuodamas dialogą, daro
natūralias pauzes, taria taisyklingai, vartoja platų spektrą žodžių ar frazių,
visada taisyklingai vartoja gramatines konstrukcijas, visada tinkamai
naudojasi kalbėjimo modeliu.
Kalba prireikus mokytojo padedamas, kartais darydamas ilgesnes pauzes,
tardamas ne visada taisyklingai, tačiau suprantamai, vartodamas didžiąją dalį
reikalingų žodžių ar frazių, dažniausiai taisyklingai vartodamas gramatines
konstrukcijas, dažniausiai tinkamai naudodamasis kalbėjimo modeliu.
Kalba nuolat mokytojo padedamas, dažnai darydamas ilgas pauzes, tardamas
dažnai netaisyklingai, tačiau suprantamai, vartodamas minimalų žodyną,
dažnai netaisyklingai vartodamas gramatines konstrukcijas, kalbėjimo
modeliu naudodamasis ne visai tinkamai.
Nedalyvauja pokalbyje, atsisako kalbėti.
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8.3. rašytinio teksto supratimas (skaitymas). Supranta rašytinį tekstą – žodžius, frazes,
sakinius, dialogus, trumpus tekstus, kuriuose gali būti nežinomų žodžių; supranta vadovėlio ir
mokomųjų svetainių užduočių instrukcijas; skaito tyliai ir balsu.
Vertinimas
A (aukštesnysis)

Pg (pagrindinis)

Pt (patenkinamas)

Np
(nepatenkinamas)

Aprašymas
Savarankiškai, be mokytojo pagalbos, visada tinkamai taiko supratimo
strategijas, supranta esmę ir visas detales. Turi visą supratimui reikalingą
žodyną. Visada atpažįsta kalbos priemones, kuriomis reiškiamos
komunikacinės intencijos rašytiniame tekste. Turi daug sociokultūrinių
žinių, reikalingų skaitymui.
Kartais padedamas mokytojo, dažnai taiko supratimo strategijas, supranta
esmę ir kai kurias detales. Turi pagrindinį supratimui reikalingą žodyną.
Dažnai atpažįsta kalbos priemones, kuriomis reiškiamos komunikacinės
intencijos rašytiniame tekste. Turi pagrindines sociokultūrines žinias,
reikalingas skaitymui.
Nuolatos padedamas mokytojo, retsykiais taiko supratimo strategijas,
supranta esmę. Turi minimalų supratimui reikalingą žodyną. Kartais
atpažįsta kalbos priemones, kuriomis reiškiamos komunikacinės intencijos
rašytiniame tekste. Turi minimalių sociokultūrinių žinių, reikalingų
skaitymui.
Sunkiai skaito net ir padedamas mokytojo, netaiko supratimo strategijų,
nesupranta perskaityto teksto esmės. Neturi supratimui reikalingo žodyno.
Neatpažįsta kalbos priemonių, kuriomis reiškiamos komunikacinės
intencijos rašytiniame tekste.

8.4. rašytinio teksto kūrimas (rašymas). Rašo sakinius, trumpus (3-4 sakinių) tekstus apie
save, savo aplinką, patirtį, pagal modelį ar vaizdinę informaciją.
Vertinimas
A (aukštesnysis)
Pg (pagrindinis)
Pt (patenkinamas)
Np
(nepatenkinamas)

Aprašymas
Rašo savarankiškai, taisyklingai vartodamas kalbos priemones.
Kartais padedamas mokytojo, dažniausiai taisyklingai vartodamas kalbos
priemones.
Dažnai padedamas mokytojo, dažnai netaisyklingai vartodamas kalbos
priemones.
Sunkiai reiškia mintis net padedamas mokytojo.

__________________________
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Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos
mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos
aprašo
2 priedas
KLAIPĖDOS HERMANO ZUDERMANO GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAŽANGOS
IR PASIEKIMŲ VERTINIMO LIETUVIŲ (VALSTYBINĖS) KALBOS PAMOKOSE
APRAŠYMAS
1. Mokant lietuvių (valstybinės) kalbos, taikomas formuojamasis, diagnostinis, kaupiamasis ir
apibendrinamasis vertinimas (Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos mokinių pažangos ir
pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 5 punktas).
2. Vertinimo turinys:
2.1. žinios (lietuvių kalbos istorija, rašybos ir skyrybos taisyklės, kalbos dalių gramatiniai
požymiai ir kita);
2.2. gebėjimas jas taikyti ir panaudoti praktiškai (atliekant teksto suvokimo ir gramatines
užduotis, rašant rašinius ir kita);
2.3. kūrybiškumas ir gebėjimas dirbti komandoje;
2.4. vertybinės nuostatos;
2.5. aktyvus dalyvavimas pamokoje;
2.6. grupinė ar individuali veikla;
2.7. savarankiškai atliktos užduotys;
2.8. dalyvavimas olimpiadose ir konkursuose;
2.9. projektinė veikla;
2.10. konkursiniai darbai.
3. Vertinimo planavimas:
3.1. vertinimas planuojamas kartu su ugdymo procesu, remiantis Pagrindinio ir vidurinio
ugdymo BP bei Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo
tvarkos aprašu;
3.2. rengiant teminius planus numatomas preliminarus vertinamų darbų skaičius;
3.3. vertinimas planuojamas taip, kad stebimas bei vertinamas visų kalbinės veiklos rūšių
gebėjimų ugdymasis;
4. Vertinimo metodai ir atsiskaitymo formos:
4.1. individuali apklausa;
4.2. frontali apklausa;
4.3. apklausa raštu;
4.4. savarankiški darbai (testai, teksto suvokimo užduotys);
4.5. kontroliniai darbai (rašiniai, diktantai, testai, teksto suvokimo užduotys);
4.6. kūrybiniai – projektiniai darbai;
4.7. įskaitos.
5. Vertinimas:
5.1. visi rašto darbai (testai, teksto suvokimo užduotys, rašiniai, diktantai, atpasakojimai,
apklausos raštu) vertinami pagal tų užduočių vertinimo normas taškais, o po to pagal skalę keičiami
pažymiu.
5.2. testų vertinimas:
5.2.1. testuose nurodomas maksimalus užduočiai/ klausimui skirtų taškų skaičius (atlikdamas
testą mokinys žino maksimalų taškų skaičių);
5.2.2. surinkti už atsakymus taškai dauginami iš10 ir dalijami iš galimų taškų maksimumo;
5.2.3. savarankiški darbai, individuali ar frontali apklausa vertinama atsižvelgiant į temos
sudėtingumą, apimtį. Gali būti vertinima pažymiais arba kaupiamaisiais balais. Apie vertinimą
mokiniai informuojamiprieš atliekant darbą ar vykdant apklausą;
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5.3. kalbėjimas pagal duotą temą vertinamas pagal iš anksto žinomus vertinimo kriterijus; III-IV
gimnazijos klasių mokinių kalbėjimas vertinamas pagal Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos
programos viešojo kalbėjimo vertinimo kriterijus. (1 priedas).
5.4. kūrybinių darbų (rašinių) vertinimo kriterijai 5-8, I-II gimnazijos klasėse (2 priedas);
5.5. III-IV gimnazijos klasių mokinių samprotavimo ir literatūriniai rašiniai vertinami pagal
Valstybinio brandos egzamino užduoties vertinimo kriterijus (3 priedas);
5.6. diktanto vertinimas 5-8, I-II gimnazijos klasėse (4 priedas);
5.7. atpasakojimo vertinimas 5-8 klasėse (5 priedas);
5.8. projektinių darbų (individualių ar atliktų grupėse) ir referatų (pasisakymų) vertinimas (6
priedas);
5.9. 5-8, I-II gimnazijos klasių mokinių atsiskaitymo už perskaitytas knygas vertinimo kriterijai:
5.9.1. kūrinio žanro nurodymas (žanro požymiai 8, I-II gimn.kl.);
5.9.2. veikėjų charakteristika;
5.9.3. informacija apie autorių;
5.9.4. temos bei pagrindinės minties formulavimas bei pagrindimas;
5.9.5. problemų formulavimas (7-8, I-II gimn.kl.);
5.9.6. knygos anotacija (glaustas turinio pasakojimas).
5.9.7. mokiniai už perskaitytą knygą atsiskaito kiekvieno mėnesio paskutinę literatūros pamoką.
Siūlomų skaityti knygų sąrašas pateikiamas iš anksto (pvz. 5 kl. mokslo metų pabaigoje supažindinami
su 6 klasėje rekomenduojamų autorių knygų sąrašu ir t.t.). Už neatsiskaitytą knygą vertinami
nepatenkinamu pažymiu.
5.10. mokinių rašto darbai gali būti vertinami už padarytą pažangą.
6. Ištaisius ir įvertinus darbus organizuojamos darbų analizės pamokos: pri(si)menami vertinimo
kriterijai; aptariami pasiekti rezultatai ir būdingiausios klaidos, jų likvidavimo būdai; mokinys
susipažįsta su kokybine savo darbo analize; analizuojami ir redaguojami darbai.
__________________________________________

37
Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos
mokinių pažangos
ir pasiekimų vertinimo lietuvių (valstybinės)
kalbos pamokose aprašymo
1 priedas
Kalbėjimo vertinimo normos
1. Kalbėjimo vertinimo normos 5-8, I-II gimnazijos klasėse
Kriterijus
I. Temos
(užduoties,
klausimo)
atskleidimas
ir kalbėjimo
tikslo
suvokimas

Taškai
5

4

3
2

II.
Kalbėjimo
struktūra,
aiškumas,
sklandumas,
rišlumas,
sakinių ir
žodyno
įvairovė.

1
0
5

4

3
2
1
0

III. Tarties,
kirčiavimo,
intonacijos,
gramatikos
ir žodyno
taisyklingum
as,
tinkamumas.

5
4

3
2
1
0

Taškų suma

15

Aprašymas
Tema puikiai atskleista. Aiškiai suformuluota pagrindinė temos mintis
(pagrįsta išvada) ir iš jos kylantys (į ją vedantys) svarbiausi teiginiai,
atskleidžiama mokinio pozicija. Tinkamai parinkti argumentai (pasakojimai,
pavyzdžiai, analogijos, pateikiama iliustracinė medžiaga ir pan.).
Tema atskleista. Suformuluota pagrindinė temos mintis (pagrįsta išvada) ir iš
jos kylantys (į ją vedantys) svarbiausi teiginiai, mokinio pozicija aiški.
Tinkamai parinkti argumentai
(pasakojimai, pavyzdžiai, analogijos,
pateikiama iliustracinė medžiaga ir pan.).
Tema atskleista. Pagrindinę mintį galima suprasti iš ją pagrindžiančių
teiginių, argumentuojama, suformuluojamos išvados.
Kartais nukrypstama nuo temos, dalis argumentų netinkami arba jų trūksta,
išvados neaiškios.
Nukrypstama nuo temos, teiginiai nepagrįsti, tuščiažodžiaujama.
Kalbama ne į temą.
Yra visos struktūrinės kalbos dalys, jų proporcijos tinkamos. Kalbama
sakytine kalba, įtaigiai, logiškai, nuosekliai, rišliai, struktūruotai. Žodynas
turtingas, sakinių struktūra įvairi (gali būti 1-2 trūkumai).
Yra visos struktūrinės kalbos dalys. Kalbama aiškiai, sklandžiai, rišliai,
struktūruotai. Žodynas turtingas, sakinių struktūra įvairi (gali būti 3-4
trūkumai).
Kalbama pakankamai sklandžiai, rišliai, pasitaiko minties šuolių. Žodynas ir
sakinių struktūra tinkama (gali būti 5-6 trūkumai).
Kalbama nepakankamai rišliai, sakiniai vienodos struktūros, trūksta žodžių.
Raiškos trūkumai netrukdo suprasti sakomo teksto.
Kalbama nesklandžiai, vartojama nemotyvuotų įterpinių, daroma daug pauzių.
Raiškos trūkumai trukdo suprasti sakomą tekstą.
Kalbama labai trumpai, nesklandžiai, nerišliai. Beveik nesugebama sieti
sakinių, dažnos nepagrįstos pauzės. Sunku suprasti sakomą tekstą.
Tartis, kirčiavimas, gramatika ir žodynas atitinka bendrinės kalbos normas
(gali būti 1-2 trūkumai). Kalbama tinkama intonacija.
Tartis, kirčiavimas, gramatika ir žodynas atitinka bendrinės kalbos normas
(gali būti 3-4 trūkumai). Pasitaiko vienas kitas trūkumas. Kalbama tinkama
intonacija.
Tartis, kirčiavimas, gramatika ir žodynas vartojami pakankamai taisyklingai
(5-6 trūkumai).
Tartis, kirčiavimas, gramatika ir žodynas dažnai vartojami netinkamai,
netaisyklingai, daromos klaidos netrukdo suprasti teksto.
Daroma daug tarties, kirčiavimo, gramatikos ir žodyno klaidų. Tai trukdo
suprasti tekstą.
Daroma labai daug tarties, kirčiavimo, gramatikos ir žodyno klaidų. Tekstas
nesuprantamas.
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Vertinimas pažymiu:
Surinkti taškai
15
14
13–12
11–10
9–8
7–6
5–4
3
2
1

Pažymys
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

2. Kalbėjimo vertinimo normos III-IV gimnazijos klasėse (Lietuvių kalbos ir literatūros
brandos egzamino programos viešojo kalbėjimo vertinimo normos)
Kriterijai
Pasirengimas
kalbai
Kalbos
organizavimas

Turinys

Aspektai
Kalbai pasirengta savarankiškai. Kalbos planas mokytojui įteiktas laiku.
Kalbai pasirengta nesavarankiškai. Kalbos planas mokytojui neįteiktas.
Įžanga aiškiai perteikia kalbėjimo tikslą. Kalba tinkamai struktūruota.
Informacijos pateikimas logiškas, patraukiantis klausytojų dėmesį.
Minčių siejimo priemonės ir iliustracinė medžiaga (citatos, pavyzdžiai,
vaizdinės priemonės) naudojama sklandžiai ir tikslingai (kalbai struktūrinti,
minčiai pabrėžti, vertinimui išreikšti ir pan.).
Išvados natūraliai kyla iš įrodymų, yra glaustos ir tikslios.
Įžangoje pasakomas kalbėjimo tikslas, tačiau jis ne visai aiškus. Kalba
struktūruota, bet kalbos dalių proporcijos neišlaikytos arba trūksta kurios
nors dalies.
Informacija pateikiama ne visai nuosekliai, sunku sekti mintį.
Ne visada tikslingai naudojamos minčių siejimo priemonės ir iliustracinė
medžiaga (citatos, pavyzdžiai, vaizdinės priemonės). Pabaiga dirbtinė/
apibendrinama kuri nors kalbos dalis.
Kalbėjimo tikslas neaiškus. Kalba nestruktūruota. Informacija pateikiama
painiai, nesilaikant jokios sekos.
Kalbėjimas nerišlus.
Iliustracinės medžiagos (citatų, pavyzdžių, vaizdinių priemonių)
naudojimas netikslingas.
Baigiama nepateikiant nei išvados, nei apibendrinimo.
Tema puikiai suvokta. Požiūris aiškus, argumentuotas.
Teiginiai išsamiai pagrįsti.
Problemos svarstomos remiantis studijuotais šaltiniais.
Sąvokos vartojamos tiksliai ir tinkamai. Pateikiami tikslūs faktai.
Argumentuotai atsakoma į užduotus klausimus.
Tema suvokta iš dalies/ pasakoma daug nereikalingos, su tema nesusijusios
informacijos. Požiūris išsakytas, bet neargumentuotas / tik dalis teiginių
pagrįsti.
Remiamasi tik vienu šaltiniu.
Sąvokos vartojamos netiksliai. Yra fakto klaidų.
Argumentuotai atsakoma į didesnę dalį užduotų klausimų.

Taškai
3
0
4

2

0

4

2
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Kalbos
vartojimas

Santykis su
klausytojais,
atsakymai į
klausimus

Kalbama kita tema / pateikiama su tema nesusijusi medžiaga /visiškai
nesugebama pagrįsti savo teiginių.
Sąvokų vartojimas netikslus. Pateikiama netiksli / klaidinga informacija.
Nesugebama argumentuotai atsakyti į užduotus klausimus.
Kalbama reikiamu garsumu, intonacija tinkama, tarimas / kirčiavimas
aiškus ir taisyklingas; pasitaiko viena kita tarties / kirčiavimo klaida.
Žodynas tikslus ir turtingas, tinkamas temai ir pasirinktam kalbėjimo stiliui.
Kalba gramatiškai taisyklinga ir sklandi.
Vaizdinėse priemonėse nėra gramatikos / žodyno / rašybos / skyrybos
klaidų.
Kalbama nepakankamai garsiai, intonacija ne visai tinkama, tarimas /
kirčiavimas ne visada aiškus ir taisyklingas; pasitaiko tarties / kirčiavimo
klaidų.
Žodynas iš esmės tinkamas temai ir pasirinktam kalbėjimo stiliui.
Gali pasitaikyti viena kita gramatikos klaida.
Vaizdinėse priemonėse gali būti viena kita gramatikos / žodyno / rašybos /
skyrybos klaida.
Kalbama nepakankamai garsiai; intonacija monotoniška, tarimas /
kirčiavimas ne visai aiškus ir taisyklingas.
Žodynas netikslus / netinkamas temai.
Kalba gramatiškai ne visai taisyklinga.
Vaizdinėse priemonėse yra keletas gramatikos / žodyno / rašybos /
skyrybos klaidų.
Kalbama per daug tyliai / neaiškiai, sunku suprasti; tarimas / kirčiavimas
netaisyklingas.
Kalbama žargonu. / Daroma daug gramatikos klaidų.
Vaizdinėse priemonėse daug gramatikos / žodyno / rašybos / skyrybos
klaidų.
Akių kontaktas su klausytojais palaikomas nuolat.
Laikysena ori ir pagarbi. Su klausytojais bendraujama verbaline ir
neverbaline raiška.
Į klausimus atsakoma mandagiai ir aiškiai.
Beveik visą laiką žiūrima į planą / vaizdinę medžiagą.
Vengiama bendrauti su klausytojais.
Į klausimus reaguojama netinkamai / neatsakoma.

0

6

4

2

0

3

0

Iš viso
20 taškų
P.S. Klaidomis laikomi Kalbos komisijos nutarimais įtvirtintų bendrinės lietuvių kalbos normų
pažeidimai.
____________________________
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Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos
mokinių pažangos
ir pasiekimų vertinimo lietuvių (valstybinės)
kalbos pamokose aprašymo
2 priedas
Rašinio vertinimas
1. Rašinio vertinimas 5–8 klasėse. Rašinys vertinamas vienu pažymiu. Jį sudaro turinio, teksto,
rašybos, skyrybos, leksikos, gramatikos normų mokėjimo vidurkis. Vertinimas kriterinis.
5
I.
Tema puikiai
suprasta,
Temos
suvokimas ir tinkamai
pasirinkti
jos
aspektai.
plėtojimas,
Argumentai
teiginių
pagrindimas, parinkti
taikliai.
argumentų
tinkamumas

4
Tema
suprasta,
pasirinkti
tinkami
aspektai.
Argumentų
pakanka.

3
Tema suprasta,
aspektai
pasirinkti
tinkamai,
tačiau ne visur
pavyksta
išvengti
paviršutinišku
mo. Didžioji
dalis
argumentų yra
tinkami,
bet
kartais
nepavyksta
išvengti
jų
atsitiktinumo.

II.
Struktūra ir
nuoseklumas,
stilius,
žodyno
turtingumas,
sintaksinių
formų
įvairovė

Visos
trys
struktūrinės
dalys tinka
temai;
pastraipomis
skaidoma
prasmingai,
mintys
plėtojamos
nuosekliai.
Kalba aiški,
rišli; žodžiai
parenkami
tiksliai;
sakinių
struktūra
įvairi.

Yra visos trys
struktūrinės
dalys, tekstas
ne
visada
prasmingai
suskaidytas
pastraipomis;
gali pasitaikyti
pasikartojimų
ar tam tikro
nenuoseklumo.
Kalba
aiški,
rišli; sakinių
struktūra
įvairi; žodžiai
vartojami
tinkama
reikšme.

Skaidymas
dalimis
ir
pastraipomis
itin
tikslingas;
mintys
plėtojamos
nuosekliai ir
kryptingai.
Kalba
stilinga,
sakiniai
įvairūs,
žodžiai
parenkami
tiksliai
ir
pagal
situaciją.

2
Tema
suprasta
paviršutinišk
ai arba iš
dalies;
pasirinkti
aspektai ne
visi išplėtoti
arba
prieštarauja
vienas kitam;
dažnai
tuščiažodžiau
jama.
Argumentai
formalūs,
paviršutiniški
Struktūrinės
dalys
turi
trūkumų, ne
visada
jaučiamos
pastraipų
ribos;
gali
būti
kartojama ar
pasakojama
nenuosekliai.
Pasitaiko
aiškumo,
rišlumo,
sakinių
struktūros
trūkumų;
žodžiai
ne
visada
vartojami
tinkama
reikšme.

1
Tema
suprasta tik iš
dalies;
pasirinkti
aspektai
nepadeda
atskleisti
temos arba
negebama jų
išskirti;
dažnai
tuščiažodžiau
jama.
Bandoma
argumentuoti.

0
Tema
nesuprasta
arba rašoma
apie dalykus,
nesusijusius
su
tema.
Neargumentu
ojama
ar
tuščiažodžiau
jama.

Yra ne visos
struktūrinės
dalys,
nejaučiamos
pastraipų
ribos;
kartojama ar
pasakojama
nenuosekliai.
Yra
daug
aiškumo,
rišlumo
trūkumų;
dažniausiai
nejaučiamos
sakinio ribos
arba sakiniai
elementarios
struktūros;
žodynas
skurdus arba
žodžiai
vartojami
netinkama

II. Struktūra
ir
nuoseklumas,
stilius,
žodyno
turtingumas,
sintaksinių
formų
įvairovė.
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III.
Raštingumas

Taškai
15–14
13–12
11
10
9–8
7–6
5–4
3–2
1
0

Rašoma
taisyklinga
kalba,
be
klaidų.

Rašoma
taisyklinga
kalba, yra 1-3
klaidos.

Rašoma
pakankamai
taisyklinga
kalba, yra
4–6 klaidos.

reikšme.
Rašoma ne Yra nemažai
visai
kalbos,
taisyklinga
rašybos
ir
kalba, yra
skyrybos
7–10 klaidų.
klaidų (11–16
klaidų).

Yra
daug
kalbos,
rašybos
ir
skyrybos
klaidų (17 ir
daugiau
klaidų).

Pažymys
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Rekomenduojamas rašinio žodžių skaičius:
Klasė
Žodžių skaičius
5–6
100–150
7–8
150–200
2. Rašinio vertinimas I–II gimnazijos klasėse. Rašinys vertinamas vienu pažymiu. Jį sudaro
turinio, teksto, rašybos, skyrybos, leksikos, gramatikos normų mokėjimo vidurkis. Vertinimas
kriterinis. Vertinama remiantis PUPP paruošta teksto rašymo vertinimo instrukcija.
5
Tema puikiai
I.
suprasta,
Temos
suvokimas ir pasirinkti
jos plėtojimas, aspektai
išryškina jos
mokinio
individualybės aktualumą,
ir
atsiskleidimas. analizė
interpretacija
leidžia
atsiskleisti
mokinio

4
3
2
Tema
Tema suprasta, Tema
suprasta, jai aspektai
suprasta
atskleisti
pasirinkti
paviršutinišk
pasirinkti
tinkamai, jie ai arba iš
tinkami
analizuojami,
dalies;
aspektai,
tačiau ne visur pasirinkti
analizė
pavyksta
aspektai ne
pagrįsta.
išvengti
visi išplėtoti
paviršutinišku arba
mo.
prieštarauja
vienas kitam;

Argumentai
parinkti
taikliai;
jų
parinkimas
rodo mokinio
brandą,
išprusimą,
konteksto
išmanymą.

0
Tema
nesuprasta
arba rašoma
apie dalykus,
nesusijusius
su tema.

tuščiažodžiauja
ma.

individualybei.

II.
Teiginių
pagrindimas;
argumentų
tinkamumas
ir vertė

1
Tema
suprasta
tik iš dalies;
pasirinkti
aspektai
nepadeda
atskleisti
temos
arba
negebama
jų išskirti.

Argumentų
pakanka. Jie
svarūs,
įtikinami.

Didžioji dalis
argumentų yra
tinkami,
bet
kartais
nepavyksta
išvengti
jų
atsitiktinumo.

Argumentai
Bandoma
formalūs,
argumentuoti.
paviršutiniški
arba ne visi
teiginiai
pagrįsti.

Neargumentuojama
ar
tuščiažodžiaujama.
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Skaidymas
dalimis
ir
pastraipomis
itin
tikslingas;
mintys
plėtojamos
nuosekliai ir
kryptingai,
išvada rodo
mokinio
gebėjimą
apibendrinti.
Kalba
IV.
Teksto stilius, vartojama
tikslingai,
žodyno
atskleidžiant
turtingumas,
gebėjimą
sintaksinių
pasinaudoti
formų
visais
įvairovė
reikalingais
jos klodais:
žodžiai
parenkami
tiksliai, pagal
situaciją.
Rašydamas
mokinys
atskleidžia
savo iškalbą
ir erudiciją.
Rašoma
V.
taisyklinga
Raštingumas
kalba,
be
klaidų.
III.
Struktūra ir
nuoseklumas:
kryptingas
ėjimas
į
išvadą

Taškai
25–24
23–22
21–20
19–17
16–14
13–11
10–8
7–6
5–3
2–1

Visos
trys
struktūrinės
dalys tinka
temai;
pastraipomis

skaidoma
prasmingai,
mintys
plėtojamos
nuosekliai.

Yra visos trys
struktūrinės
dalys, tekstas
ne
visada
prasmingai
suskaidytas
pastraipomis;
gali pasitaikyti
pasikartojimų
ar tam tikro
nenuoseklumo.

Struktūrinės
dalys
turi
trūkumų, ne
visada
jaučiamos
pastraipų
ribos;
gali
būti
kartojama ar
pasakojama
nenuosekliai.

Yra ne visos
struktūrinės
dalys,
nejaučiamos
pastraipų
ribos;
kartojama ar
pasakojama
nenuosekliai.

Struktūra
pabira;
nejaučiamos
pastraipų
ribos; nuolat
kartojama tas
pats.

Kalba aiški,
rišli; žodžiai
parenkami
tiksliai
ir
pagal
situaciją;
žodynas
turtingas;
sakinių
struktūra
įvairi.

Kalba
aiški,
rišli; sakinių
struktūra
įvairi; žodžiai
vartojami
tinkama
reikšme.

Pasitaiko
Yra
daug
aiškumo,
aiškumo,
rišlumo,
rišlumo
sakinių
trūkumų;
struktūros
dažniausiai
trūkumų;
nejaučiamos
žodžiai
ne sakinio ribos
visada
arba sakiniai
vartojami
elementarios
tinkama
struktūros;
reikšme.
žodynas
skurdus arba
žodžiai
vartojami
netinkama
reikšme.

Kalba
neaiški,
nerišli;
sakiniai
neaiškios
struktūros;
žodynas
skurdus arba
žodžiai
vartojami
netinkama
reikšme.

Rašoma
taisyklinga
kalba,
1-3
klaidos.

Rašoma
pakankamai
taisyklinga
kalba, yra 4-6
klaidos.

Rašoma ne
visai
taisyklinga
kalba, yra 710 klaidos.

Yra
daug
kalbos,
rašybos
ir
skyrybos
klaidų (17-...)

Pažymys
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Rekomenduojamas rašinio žodžių skaičius: 200-250 žodžių.
________________________

Yra nemažai
kalbos,
rašybos
ir
skyrybos
klaidų (11-16)
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Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos
mokinių pažangos
ir pasiekimų vertinimo lietuvių (valstybinės)
kalbos pamokose aprašymo
3 priedas
Rašinio vertinimas III–IV gimnazijos klasėse
1. Rašinys vertinamas vienu pažymiu. Jį sudaro turinio, teksto, rašybos, skyrybos, leksikos,
gramatikos normų mokėjimo vidurkis.
2. Vertinama remiantis Nacionalinio egzaminų centro paruošta Valstybinio brandos egzamino
teksto rašymo vertinimo instrukcija.
3. Mokinių pasiekimų lygių aprašas (Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos
egzamino reikalavimai).
PATENKINAMAS LYGIS

PAGRINDINIS LYGIS

AUKŠTESNYSIS LYGIS

I. A. LITERATŪRINIO RAŠINIO TURINIO VERTINIMAS
1. Temos plėtotė ir gilioji teksto struktūra
Tema
menkai
suvokta Tema
pakankamai
suvokta Tema puikiai suvokta (plėtojama
(negebama išskirti jos aspektų). (pakankamai motyvuotai išskirti jos tiksliai ir taikliai, išskiriant esminius
Pagrindinė
mintis aspektai,
tačiau
aspektų jos aspektus, atskleidžiant jų sąsajas).
nepakankamai aiški.
nuoseklumo ne visada paisoma). Pagrindinė
mintis
aiškiai
Pasirinktas
tik
vienas Pagrindinė mintis pakankamai suformuluota.
privalomas kūrinys, antras aiški.
Su privalomu kūriniu itin gerai
kūrinys
nepasirinktas
/ Remiamasi ir antru kūriniu, tačiau susietas1 antrasis kūrinys papildo
pasirinktas netinkamai / tik kūriniai nesiejami (teminiu ir / ar privalomo kūrinio analizę, padeda
paminėtas,
toliau probleminiu, ir / ar idėjų, ir / ar išplėtoti temą.
neanalizuojamas.
įvaizdžių, motyvų, ir / ar meniniu ar Pasirinkta tinkama struktūra turiniui
Rašinio įžanga / išvados turi kitais aspektais).
perteikti. Įžanga kryptinga. Išvados
trūkumų.
Pasirinkta
tinkama
struktūra pagrįstos.
turiniui perteikti. Įžanga iš dalies
tinkama. Išvados iš dalies pagrįstos.
2. Kūrinio interpretavimas ir rėmimasis kontekstu
Pagrindinis kūrinys duota Pagrindinis kūrinys duota tema Pagrindinio kūrinio interpretavimas
tema
interpretuojamas interpretuojamas
pakankamai duota tema puikus (atskleidžiantis ne
paviršutiniškai (kūrinys ne (atskleidžiamos
akivaizdžios tik akivaizdžias, bet ir subtilias kūrinio
visai suprastas / primityviai kūrinio reikšmės).
reikšmes).
interpretuojamos jo prasmės).
Analizė
iš
esmės
tinkama. Analizė įžvalgi, įtikinama ir išsami,
Analizės yra tik užuominos / Apibendrinama, vertinama.
atskleistas meninis kūrinio savitumas.
didžiojoje
darbo
dalyje Pakankamai tikslingai remiamasi Visas darbas rodo puikius gebėjimus
perpasakojamas siužetas.
kontekstu ( kultūrinis istorinis ir / ar interpretuoti, apibendrinti, vertinti.
Kontekstu (kultūriniu istoriniu biografinis).
Tikslingai ir tinkamai remiamasi
ir/ar biografiniu) remiamasi Iš esmės tinkamai vartojamos kontekstu2.
netinkamai / nesiremiama.
literatūrologijos sąvokos / vienas Atskleidžiamas
literatūrinis
Ne visada tinkamai vartojamos kitas neesminis trūkumas.
(kultūrinis) išprusimas.
(jei
vartojamos)
Tinkamai vartojamos literatūrologijos
literatūrologijos sąvokos.
sąvokos.
I.B. SAMPROTAVIMO RAŠINIO TURINIO VERTINIMAS
1. Problemos supratimas ir gilioji teksto struktūra
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Tema iš dalies suprasta,
bandoma plėtoti; problema
neaptarta. / Trūksta aiškumo.
Rašinio įžanga / išvados turi
trūkumų

Tema, problema pakankamai
gerai aptartos, tezė / pagrindinė
išvada aiški. Ne visai nuosekliai /
ne visi išskirti problemos aspektai
išnagrinėti.
Pasirinkta
tinkama
struktūra
turiniui perteikti. Įžanga iš dalies
tinkama. Išvados iš dalies pagrįstos.

Tema, problema puikiai aptartos,
tezė / pagrindinė išvada aiškiai
suformuluota. Kryptingai ir nuosekliai
išnagrinėti
svarbiausi
problemos
aspektai ir jų sąsajos.
Pasirinkta tinkama struktūra turiniui
perteikti.
Įžanga kryptinga. Išvados pagrįstos,
apibendrinančios

2. Argumentavimas. Rėmimasis privalomu kūriniu ir kontekstu
Rašančiojo požiūris neaiškus; Rašančiojo
požiūris Rašančiojo
požiūris
aiškus,
yra
bandymų
remtis pakankamai aiškus, iš dalies įtikinamas,
esmingai
pagrįstas
literatūriniais ir / ar kultūriniais pagrįstas literatūriniais ir / ar literatūriniais ir / arba kultūriniais
pavyzdžiais, ir / ar asmenine kultūriniais pavyzdžiais; gali būti pavyzdžiais; gali būti remiamasi ir
patirtimi.
remiamasi ir asmenine patirtimi.
asmenine
patirtimi.
Kur
dera,
Samprotavimas paviršutiniškas, Visi argumentai tinkami, bet ne pristatomas kitoks požiūris ir su juo
daug nereikalingų smulkmenų, visi svarūs. Trūksta prasminių polemizuojama, ieškoma tiesos.
nukrypimų. Vyrauja bendro akcentų / kartais samprotaujama Argumentai tinkami, svarūs ir įtaigūs.
pobūdžio aiškinimas.
abstrakčiai. Tezė iš esmės įrodyta. Visas tekstas rodo puikius gebėjimus
Remiamasi vieno iš nurodytų Pakankamai tikslingai remiamasi analizuoti ir apibendrinti. Tezė
programinių autorių kūriniu vieno iš nurodytų programinių įrodyta.
(kūriniais), tačiau ne visai autorių
kūriniu
(kūriniais). Tikslingai ir tinkamai remiamasi vieno
tinkamai. Kūrinio medžiaga Teiginiai tinkamai paremiami iš nurodytų programinių autorių
neaiškiai siejama su tema.
kūriniu, tai neprieštarauja jo kūriniu (kūriniais).
Netikslingai
remiamasi
/ prasmei.
Pagrįstai
remiamasi
kontekstu.
nesiremiama kontekstu.
Ne visada pagrįstai remiamasi Atskleidžiamas
literatūrinis
kontekstu.
(kultūrinis) išprusimas.
Literatūriniai pavyzdžiai – kūrinio problematikos ir / ar idėjų, ir / ar veikėjo charakterio, ir / ar meninės
raiškos ar kiti.
Kultūriniai pavyzdžiai – istorinis ir / ar biografinis, ir / ar laikotarpio reiškinių ir / ar idėjų ar kiti.
Asmeninė patirtis – kultūrinė, visuomeninė, emocinė rašinio autoriaus patirtis (neprivaloma).
Kontekstas (čia) – kultūrinis istorinis ir / ar biografinis, ir / ar teminis.
II. KALBOS TAISYKLINGUMAS
1. Kalbos vartojimas (gramatika, leksika)
Bendrinė
lietuvių
kalba Bendrinė lietuvių kalba vartojama Bendrinės lietuvių kalbos gramatinės
vartojama tik iš dalies tinkamai daugiausia tinkamai ir taisyklingai. formos ir konstrukcijos vartojamos
ir taisyklingai.
Pasitaiko viena kita gramatikos ir / tinkamai ir taisyklingai. Laikomasi
ar leksikos klaida.
bendrinės lietuvių kalbos leksikos
normų.
2. Raštingumas (rašyba ir skyryba)
Tekste yra ne tik atlikties, bet Tekste kai kur pasitaiko atlikties Tekstas parašytas be klaidų, gali
ir kompetencijos klaidų, kurios klaidų, yra viena kita kompetencijos pasitaikyti tik vienas kitas nedidelis
kenkia teksto aiškumui.
klaida.
trūkumas (riktas arba neabejotina
atlikties klaida).
III. TEKSTO RAIŠKA
1. Logika, stilius. Žodyno turtingumas, sintaksinės sandaros įvairumas
Raiška ne visada atitinka Raiška iš esmės atitinka rašymo Raiška atitinka rašymo situaciją ir
rašymo situaciją ir žanrą.
situaciją ir žanrą. Rašoma aiškiai, žanrą. Visas tekstas stilistiškai
Rašoma neaiškiai. Dėl stiliaus tiksliai.
vientisas. Rašoma aiškiai, sklandžiai,
trūkumų ir / ar logikos klaidų Yra keletas stiliaus trūkumų, bet tiksliai, logiškai. Gali pasitaikyti
kartais reikia pastangų tekstui logikos klaidų išvengiama.
vienas kitas stiliaus trūkumas.
suprasti.
Leksika iš esmės tinkama.
Leksika tinkama ir efektyvi. Minčių
Leksika ne visada tinkama.
Minčių
santykiams
išreikšti santykiams išreikšti tinkamai ir
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Minčių santykiams išreikšti
retai vartojamos įvairèsnės
sintaksinės struktūros.
2. Formalioji teksto struktūra
Tekstas
nepakankamai
organizuotas, struktūrinių dalių
proporcijos netinkamos.
Skaidymas
pastraipomis
nepagrįstas / yra keletas
nemotyvuotų minties šuolių ir /
ar nereikalingų pasikartojimų.

tinkamai
vartojamos
sintaksinės struktūros.

įvairios tikslingai
vartojamos
sintaksinės struktūros.

Tekstas formaliai organizuotas,
struktūrinių dalių proporcijos ne
visai tinkamos.
Skaidymas pastraipomis ne visada
pagrįstas / yra vienas kitas
nemotyvuotas minties šuolis ir / ar
nereikalingas pasikartojimas.

įvairios

Tekstas
subtiliai
organizuotas,
struktūrinių
dalių
proporcijos
tinkamos.
Skaidymas pastraipomis pagrįstas;
nėra nemotyvuotų minties šuolių,
nereikalingų pasikartojimų.

4. Literatūrinio rašinio turinio vertinimas (20 taškų). (Lietuvių kalbos ir literatūros
valstybinio brandos egzamino užduoties vertinimo kriterijai, Nacionalinio egzaminų centro
direktoriaus 2014 m. lapkričio 14 d. įsakymas Nr. (1.3.)-V1-114).
L
III

II

I

-

L
III

II

Taškai
7

Temos supratimas

Tema suprasta. Visas tekstas rodo
išskirtinius gebėjimus analizuoti, vertinti
ir
apibendrinti.
Atskleidžiamas
literatūrinis (kultūrinis) išprusimas.
Motyvuotai išskirti ir išnagrinėti temos
aspektai, atskleidžiamos jų sąsajos
6
Tema suprasta.
Motyvuotai išskirti ir išnagrinėti temos
aspektai, atskleidžiamos jų sąsajos.
4
Tema suprasta.
Motyvuotai išskirti temos aspektai, bet
ne visi išnagrinėti.
3
Tema suprasta iš dalies (per siaurai / per
plačiai / ne visi aspektai motyvuotai
išskirti ir išnagrinėti).
1
Tema menkai suprasta (tik teksto
fragmentai susiję su tema).
0
Visas rašinys nevertinamas, jei užduotis
neatlikta / parašyta mažiau negu pusė
reikalaujamos apimties / parašytas
rašinys ne ta tema / neanalizuojamas nė
vienas iš nurodytų autorių.
Taškai
Kūrinių analizė, interpretavimas
7
Privalomo ir kito (-ų) autoriaus (-ių)
kūrinys (-iai) pasirinkti tinkamai.
Kūrinių interpretacija išsami, pagrįsta
ne tik turinio analize, bet ir dėmesiu
raiškai
6
Kūriniai pasirinkti tinkamai.
Kūrinių interpretacija išsami, pagrįsta
analize.
arba ne daugiau kaip 1 interpretavimo
trūkumas / fakto klaida, nenaikinantys
interpretacijos pagrįstumo

Taškai

Teksto gilioji struktūra

3

Tema
plėtojama
kryptingai.
Pagrindinė
mintis
aiškiai
suformuluota.
Įžanga motyvuota.
Dalinės ir baigiamosios išvados
pagrįstos.
Tema
plėtojama
kryptingai.
Pagrindinė mintis aiški.
Įžanga turi trūkumų / dalinės /
baigiamosios išvados iš dalies
pagrįstos.

2

1

0

Temos plėtotei trūksta kryptingumo.
Pagrindinė mintis aiški.
Įžanga ir išvados turi trūkumų / įžanga
/ dalinės / baigiamosios išvados
netinkamos.
Pagrindinė mintis neaiški.
Įžanga ir išvados netinkamos.

Taškai
3

Rėmimasis kontekstu
Tikslingai ir tinkamai remiamasi
kūrinių kontekstu.

2

Ne visai tikslingai ir tinkamai
remiamasi kūrinių kontekstu.
(Ne daugiau kaip 1 fakto klaida.)
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Kūriniai pasirinkti tinkamai.
Kūrinių interpretacija pagrįsta, bet
nepakankamai remiamasi kūrinio analize
arba ne daugiau kaip 3 interpretavimo
trūkumai / fakto klaidos.
3
Pasirinkta tik vieno autoriaus kūrinys (1
Bandoma remtis kūrinių / kūrinio
iai) / ne visi kūriniai pasirinkti tinkamai.
kontekstu. / Kontekstas tik paminėtas.
Kūrinių interpretacija paviršutiniška,
(Ne daugiau kaip 2 fakto klaidos.)
bet yra analizės elementų arba ne
daugiau kaip 4 interpretavimo trūkumai /
fakto klaidos.
1
Pasirinkta tik vieno autoriaus kūrinys (iai) / netinkamai pasirinkta kūrinys (iai).
Bandoma interpretuoti kūrinius, bet
didžiojoje teksto dalyje atpasakojamas
siužetas arba ne daugiau kaip 6
interpretavimo trūkumai / fakto klaidos.
0
Kūriniai
neinterpretuojami,
tik
0
Kontekstu remiamasi netinkamai /
atpasakojamas siužetas / iškraipomas
nesiremiama.
kūrinio (-ių) turinys.
(3 ir daugiau fakto klaidų.)
(7 ir daugiau interpretavimo trūkumų /
fakto klaidų.)
P.S. Tinkamas argumentas pagrindžia tą teiginį, kuriam yra skirtas. Argumento tinkamumas –
jo santykis su konkrečiu teiginiu (teiginys turi atitikti nagrinėjamą problemą – priešingu atveju jį
pagrindžiantis argumentas negali būti įskaitytas).
Svarus argumentas – tas, kuris skatina patikėti, paremia ar net verčia pritarti pagrindinei
minčiai. Argumento svarumas – jo santykis su tema.
Įtaigus argumentas – darantis emocinį ir (ar) estetinį poveikį.
Kultūrinė patirtis – istorinė / biografinė / laikotarpio reiškinių / idėjų / meno ar kita.
Literatūrinė patirtis – kūrinio problematikos / idėjų / veikėjo charakterio ar kita.
Rėmimasis privalomu autoriumi vertinamas, jei, pagrindžiant samprotavimo rašinio temos
teiginį, yra įvardytas autoriaus kūrinys ir remiamasi jo medžiaga( siužetu / veikėjais / menine raiška ir
pan.).
4

I

-

5. Kalbos taisyklingumo vertinimas mokykloms lietuvių mokomąja kalba (18 taškų).
L
III
II

T
4
3

Gramatika ir leksika
0-1
2

I

2

3

1

4-6

-

0

T
7
6
5
4
3

Rašyba
0-1
2
3
4-5
6-7

T
7
6
5
4
3

Skyryba
0-2
3
4
5-6
7-8

2
1
0

8-9
10-12
13-.....

2
1
0

9-10
11-14
15-...

6. Kalbos taisyklingumo vertinimas mokykloms tautinių mažumų kalba (18 taškų).
L
III

T
4

Gramatika ir leksika
0-2

T
7

Rašyba
0-3

T
7

Skyryba
0-2
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II

3

3-5

I

2
1

6-9
10-14

-

0

15-...

6
5
4
3
2
1
0

4-6
7-9
10-13
14-17
18-21
22-26
27-.....

6
5
4
3
2
1
0

3-4
5-6
7-8
9-10
11-13
14-16
17-...

7. Teksto raiškos ir formaliojo vientisumo vertinimas (12 taškų).
L

T

III 9

II

I

-

8
7
6
5
4
3
2
1
0

Teksto raiška, stilius, logika
Lietuvių mokomąja kalba Tautinių mažumų
mokomąja kalba
Raiška atitinka rašymo Raiška atitinka rašymo
situaciją ir žanrą.
situaciją ir žanrą.
Tekstas stilistiškai vientisas. Tekstas stilistiškai vientisas.
Rašoma aiškiai, tiksliai, Rašoma aiškiai, tiksliai,
sklandžiai, logiškai.
sklandžiai, logiškai.
Leksika tinkama.
Leksika tinkama.
Minčių santykiams reikšti Minčių santykiams reikšti
tinkamai
ir
tikslingai tinkamai
ir
tikslingai
vartojamos
įvairios vartojamos
įvairios
sintaksinės struktūros.
sintaksinės struktūros.
Yra 0–2 stiliaus, logikos Yra 0–3 stiliaus, logikos
trūkumai.
trūkumai.
Yra 3 trūkumai.
Yra 4–5 trūkumai.
Yra 4 trūkumai.
Yra 6–7 trūkumai.
Yra 5-6 trūkumai.
Yra 8-10 trūkumai.
Yra 7-8 trūkumai.
Yra 11-13 trūkumų.
Yra 9-10 trūkumų.
Yra 14-16 trūkumai.
Yra 11-12 trūkumų.
Yra 17-20 trūkumų.
Yra 13-15 trūkumų.
Yra 21-25 trūkumai.
Yra 16-20 trūkumų.
Yra 26-32 trūkumai.
Yra 21 ir daugiau trūkumų. Yra 33 ir daugiau trūkumų.

T

Formalioji teksto struktūra

3

Teksto struktūros (įžangos,
dėstymo dalių ir pabaigos)
proporcijos tinkamos.
Tekstas pagrįstai suskirstytas
pastraipomis.
Nėra nemotyvuotų minties
šuolių.
Nėra
nereikalingų
minties
pasikartojimų.

2

Yra 1–2 trūkumai.

1

Yra 3–4 trūkumai.

0

Yra 5 ir daugiau trūkumų.

PAAIŠKINIMAI:
1. Gramatikos ir žodyno klaidomis laikomi normų, nurodytų 5–12 klasių lietuvių kalbos
vadovėliuose, „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“, pažeidimai.
2. Gramatikos, žodyno, rašybos, skyrybos klaidos laikomos atskiromis klaidomis, išskyrus
šiuos atvejus:
a) kai taškai nerašomi ant i / j, laikoma viena klaida visame darbe, tačiau jei taškai nerašomi ant
ė, – kiekviena klaida atskira;
b) nelietuviškų raidžių rašymas laikoma viena klaida visame darbe;
c) žodžių kėlimo klaidos laikomos viena klaida visame darbe.
3. Viena klaida laikoma: a) ta pati žodyno klaida visame rašinyje; b) ta pati gramatikos klaida,
pasikartojanti kelis kartus tame pačiame žodyje; c) dvejybinių linksnių, susietų vienu valdymu,
vartojimo klaidos tame pačiame sakinyje (pvz.: Lengva žmogui būti geru, sunkiau – teisingu.). Kitos
gramatikos (morfologijos, sintaksės) klaidos laikomos atskiromis.
4. Ta pati žodžių rašybos klaida, pasikartojanti kelis kartus tame pačiame žodyje, laikoma viena
klaida. Galūnių rašybos klaidos laikomos atskiromis (išskyrus tą pačią klaidą tame pačiame žodyje).
5. Akies klaida laikoma atsitiktinė klaida, kuri darbe nesikartoja, t. y. kitur rašinyje žodis
rašomas taisyklingai. Trys akies klaidos laikomos viena raštingumo klaida.
6. To paties įterpinio neskyrimas, ta pati citatos skyrybos klaida laikoma viena skyrybos klaida.
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7. Sintaksinės konstrukcijos neišskyrimas arba skyrimas iš vienos pusės laikomas viena klaida.
8. Viename sakinyje žymima ne daugiau kaip viena stiliaus ar logikos klaida.
9. Stiliaus, logikos klaidos laikomos atskiromis klaidomis, tačiau ta pati stilistinio žodyno klaida
laikoma viena klaida.
10. Kalbos taisyklingumo (gramatikos, žodyno, rašybos, skyrybos) ir stiliaus bei logikos
klaidos žymimos paraštėje iki nulio ribos.
11. Išskirtiniai gebėjimai analizuoti, vertinti, apibendrinti – kūrėjų novatoriškumo / kūrybos
tradicijos / tendencijų atskleidimas / gilesnės kūrinių analizės / originalios įžvalgos lyginant ir
vertinant kūrinius pasirinktu aspektu / netikėtų sąsajų su kitais kūriniais pateikimas ir pan.
12. Literatūrinis (kultūrinis) išprusimas – gilus kūrinio išmanymas / kontekstinių autorių
pažinimas / platesnio apsiskaitymo pateikimas / ir pan.
Jeigu mokinys parašė mažiau nei 500 žodžių, už kiekvienus 30 trūkstamų žodžių atimama po 1
tašką iš bendro įvertinimo.
Trūkstamų
žodžių Atimami taškai
skaičius
11-40
1
41-70
2
71-100
3
101-130
4
131-160
5
161-190
6
191-220
7
221-250
8
P.S. Atsižvelgiant į visuomenės lūkesčius ir valstybės interesą, kad mokyklą baigę mokiniai būtų
raštingi, raštingumo vertinimo normos kasmet bus griežtinamos.
__________________________
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Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos
mokinių pažangos
ir pasiekimų vertinimo lietuvių (valstybinės)
kalbos pamokose aprašymo
4 priedas
Diktanto vertinimas 5-8, I-II gimnazijos klasėse
1. Diktantai vertinami remiantis LR Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintomis lietuvių
kalbos rašomųjų darbų vertinimo normomis.
2. Diktantas vertinamas vienu pažymiu. Jį sudaro rašybos, skyrybos normų mokėjimo vidurkis.
Pažymys
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Diktanto klaidų skaičius
Rašybos
Skyrybos
1
1
1
2
2
3
4
5
5
6
6
7-8
7-8
9-10
9-10
11-12
11-12
13-15
13 ir daugiau
16 ir daugiau

Bendras
1
2
3
5
6-7
8-9
10-11
12-15
16-19
20 ir daugiau

Žodžių
diktanto
klaidų skaičius
1
2
3
4
5
6
7-8
9-10
11-12
13 ir daugiau

3. Rekomenduojamas žodžių skaičius:
Klasė
Diktanto
Žodžių diktanto
5 klasė
90-100
20-25
6 klasė
110-120
25-30
7 klasė
120-130
30-35
8 klasė
130-140
35-40
I klasė
140-160
40-45
II klasė
160-180
45-50
4. Vertinant diktantą taisoma, bet klaida nelaikoma:
4.1. klaidos iš neišeitų rašybos ir skyrybos taisyklių.
4.2. klaidos rašybos taisyklėmis nepatikrinamuose žodžiuose, jei su tų žodžių rašyba mokiniai
nebuvo supažindinti;
4.3. akivaizdūs apsirikimai. Jei tokių apsirikimų diktante trys, jie laikomi viena klaida;
4.4. kitaip negu buvo diktuojama parašyti žodžiai, jeigu jie gali būti rašomi dvejopai;
4.5. vietoj vienų skyrybos ženklų padėti kiti, jeigu tokia skyryba neprieštarauja taisyklėms;
4.6. tokie parašymo atvejai, kai skyrybos ženklai gali būti dedami/ nededami rašančiojo
nuožiūra.
5. Laikoma viena klaida:
5.1. tas pats žodis, parašytas netaisyklingai kelis kartus;
5.2. jeigu žodį reikia skirti iš abiejų pusių, o mokinys skyrė iš vienos;
5.3. to paties įterpinio neišskyrimas.
________________________________________
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Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos
mokinių pažangos
ir pasiekimų vertinimo lietuvių (valstybinės)
kalbos pamokose aprašymo
5 priedas
Atpasakojimo vertinimo normos 5–8 klasėse
Atpasakojimas vertinamas vienu pažymiu. Jį sudaro turinio, teksto, rašybos, skyrybos, leksikos,
gramatikos normų mokėjimo vidurkis.
5
I.
Atrinkti
Turinio
svarbiausi,
atskleidimas: esminiai
esmės
ir dalykai.
įvykių
Puikiai
tarpusavio
suprastos
ir
ryšių
atskleistos
supratimas
veiksmo
aplinkybės ir
veikėjų
charakterio
savybės,
jų
poelgiai, kurie
nulėmė
veiksmo eigą.
II.
Puikiai
Teksto
suprastos
prasmės
autoriaus
ir
suvokimas ir veikėjų
atskleidimas: vertybinės
pagrindinės
nuostatos
ir
minties,
išryškintos
vertybinių
atpasakojant.
autoriaus
Puikiai
nuostatų
ir paaiškintos ne
perkeltinių
tik tiesiogiai
prasmių
pasakytos
supratimas
prasmės, bet ir
nutylėti
ar
prieštaringi
dalykai.

III.
Teksto
struktūra,
stilius,
žodyno
turtingumas,
sintaksinių
formų

4
Atrinkti
esminiai
dalykai.
Suprastos
pagrindinės
aplinkybės ir
personažų
charakterio
savybės
ar
poelgiai,
kurie nulėmė
veiksmo eigą.

3
Ne
visai
suprastos
aplinkybės ar
personažų
motyvai
ir
poelgiai,
kurie nulėmė
veiksmo eigą.

2
Tik
dalis
aplinkybių ar
personažų
motyvų
ir
poelgių
suprasta,
todėl
veiksmo
priežastys ne
visai
paaiškintos.

1
Bandoma
suprasti, kas
vyksta tekste,
bet pasakojant
klystama.

0
Tekstas
visiškai
nesuprastas,
rašoma apie
dalykus,
kurių
nebuvo
atpasakojim
o tekste.

Suprastos
autoriaus ir
veikėjų
vertybinės
nuostatos ir
išryškintos
atpasakojant.
Paaiškintos
ne
tik
tiesiogiai
pasakytos
prasmės, bet
ir nutylėti ar
prieštaringi
dalykai.

Tik iš dalies
suprastos ar
ne
visai
išryškintos
autoriaus ir
veikėjų
vertybinės
nuostatos.
Stengiamasi
paaiškinti ne
tik
tiesiogines,
bet
ir
perkeltines ar
tiesiogiai
nepasakytas
prasmes.

Autoriaus ir
veikėjų
nuostatos tik
bandomos
aiškinti.
Paaiškintos
tik tiesiogiai
pasakytos
prasmės,
susikoncentru
ota
ties
neesminėmis
detalėmis,
trūksta
paaiškinimų,
kurie
atskleistų
teksto
supratimą.
Tekstas
Tekstas
Tekstas
ne Yra
daug
prasmingai
tinkamai
visai
aiškumo,
suskirstytas
suskirstytas
tinkamai
rišlumo
pastraipomis;
pastraipomis; suskirstytas
trūkumų;
kalba
aiški, kalba aiški, pastraipomis; dažniausiai
rišli; žodžiai rišli; sakinių pasitaiko
nejaučiamos
parenkami
struktūra
aiškumo,
pastraipos ar
tiksliai ir pagal įvairi; žodžiai rišlumo,
sakinio ribos.

Apie
vertybinius
dalykus
tik
užsimenama.
Esmė
nesuprasta,
nukrypta
į
neesminių
dalykų
paaiškinimus.

Autoriaus
idėjos,
vertybinės
nuostatos
visiškai
nesuprastos.

Testas
nenuoseklus,
nerišlus,
pastraipomis
neskaidoma
arba
skaidymas
pastraipomis

Tekstas
nerišlus,
neaiškus.
Sakiniai
neaiškios
struktūros;
žodynas
skurdus
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įvairovė

situaciją;
vartojami
žodynas
tinkama
turtingas;
reikšme.
sakinių
struktūra įvairi.

IV.
Raštingumas

Rašoma
Rašoma
taisyklinga
taisyklinga
kalba,
be kalba, yra
klaidų.
1–2 klaidos.

Taškai
20–19
18–17
16–15
14–13
12–11
10–9
8–7
6–5
4–3
2–1

Pažymys
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

sakinių
Didelė dalis
struktūros
sakinių
trūkumų;
elementarios
žodžiai
ne struktūros;
visada
žodynas
vartojami
elementarus
tinkama
arba žodžiai
reikšme.
dažnai
vartojami
netinkama
reikšme.
Rašoma
Rašoma
pakankamai
pakankamai
taisyklinga
taisyklinga
kalba, yra
kalba, yra
3–5 klaidos.
6–8 klaidos.

Rekomenduojamas atpasakojimo teksto žodžių skaičius:
Klasė
5–6
7–8

Žodžių
skaičius
150-200
200-300

_________________________________

nemotyvuotas.
Sakiniai
elementarios
struktūros;
žodynas
skurdus arba
žodžiai
vartojami
netinkama
reikšme.

arba žodžiai
vartojami
netinkama
reikšme.

Yra nemažai
kalbos, rašybos
ir
skyrybos
klaidų (9–12
klaidų).

Yra
daug
kalbos,
rašybos ir
skyrybos
klaidų (13 ir
daugiau
klaidų).
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Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos
mokinių pažangos
ir pasiekimų vertinimo lietuvių (valstybinės)
kalbos pamokose aprašymo
6 priedas
Projektiniai darbų ir referatų vertinimas
1. Individualių ar grupėse atliktų projektiniai darbų vertinimas.
Taškų skaičius

Kriterijus
Temos atskleidimas
Darbo pristatymas
Darbo estetiškumas
Atsakymai į pateiktus klausimus
Kalbos taisyklingumas (raštingumas)

3
3
2
2
3

Visų susumuotų taškų vertimas į
pažymį
Taškai
Pažymys
13
10
12
9
11-10
8
9
7
8
6
7-6
5
5
4
4
3
3-2
2
1
1

2. Referatų (pasisakymų) vertinimas
Taškų skaičius

Kriterijus

Vaizdumas
Temos pristatymas
Kalbos taisyklingumas (raštingumas)
Kalbėjimo rišlumas
Temos išsamumas

2
2
2
2
2

Visų susumuotų taškų vertimas į
pažymį
Taškai
Pažymys
10
10
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2-1
2

Pastaba. Referatai skiriami tik nagrinėjant temą ,,Referatas ir jo rašymo metodika“ kalbos
ugdymo pamokų metu. Referatų temos siejamos su literatūros pamokų metu nagrinėjamomis temomis
arba derinamos su kitų dalykų mokytojais.
_______________________________________
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Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos
mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos
aprašo
3 priedas
KLAIPĖDOS HERMANO ZUDERMANO GIMNAZIJOS 5-8 IR I-IV KLASIŲ
MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO VOKIEČIŲ (GIMTOSIOS) KALBOS
PAMOKOSE APRAŠYMAS
1. Mokant vokiečių (gimtosios) kalbos, taikomas formuojamasis, diagnostinis, kaupiamasis ir
apibendrinamasis vertinimas (Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos mokinių pažangos ir
pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 5 punktas).
2. Vertinimo turinys:
2.1. žinios (leksikos įsisavinimas, rašybos ir skyrybos taisyklės, kalbos dalių gramatiniai
požymiai ir kita);
2.2. gebėjimas jas taikyti ir panaudoti praktiškai (atliekant teksto suvokimo ir gramatines
užduotis, rašant rašinius ir kita);
2.3. kūrybiškumas ir gebėjimas dirbti komandoje;
2.4. vertybinės nuostatos;
2.5. aktyvus dalyvavimas pamokoje;
2.6. grupinė ar individuali veikla;
2.7. savarankiškai atliktos užduotys;
2.8. dalyvavimas olimpiadose ir konkursuose;
2.9. projektinė veikla;
2.10. konkursiniai darbai.
3. Vertinimo planavimas:
3.1. vertinimas planuojamas kartu su ugdymo procesu, remiantis Pagrindinio ir vidurinio
ugdymo BP bei Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo
tvarkos aprašu;
3.2. rengiant teminius planus, numatomas preliminarus vertinamų darbų skaičius;
3.3. vertinimas planuojamas taip, kad stebimas bei vertinamas visų kalbinės veiklos rūšių
gebėjimų ugdymasis;
4. Vertinimo metodai ir atsiskaitymo formos:
4.1. individuali apklausa;
4.2. frontali apklausa;
4.3. apklausa raštu (leksinių ir gramatinių struktūrų įsisavinimas ir kt.);
4.4. savarankiški darbai (testai, teksto suvokimo užduotys);
4.5. kontroliniai darbai (rašiniai, testai, teksto suvokimo užduotys);
4.6. kūrybiniai – projektiniai darbai;
4.7. įskaitos.
5. Vertinimas:
5.1. visi rašto darbai (testai, teksto suvokimo užduotys, rašiniai, apklausos raštu) vertinami pagal
tų užduočių vertinimo normas taškais, o po to pagal skalę keičiami pažymiu.
5.2. testų vertinimas:
5.2.1. testuose nurodomas maksimalus užduočiai/ klausimui skirtų taškų skaičius (atlikdamas
testą mokinys žino maksimalų taškų skaičių);
5.2.2. surinkti už atsakymus taškai dauginami iš 10 ir dalijami iš galimų taškų maksimumo;
5.2.3. savarankiški darbai, individuali ar frontali apklausa vertinama atsižvelgiant į temos
sudėtingumą, apimtį. Gali būti vertinama pažymiais arba kaupiamaisiais balais. Apie vertinimą
mokiniai informuojami prieš atliekant darbą ar vykdant apklausą;
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5.3. kalbėjimas pagal duotą temą vertinamas pagal iš anksto žinomus vertinimo kriterijus (1
priedas).
5.4. rašto darbų vertinimas (2 priedas);
5.5. skaitymo, literatūros ir kultūros pažinimo vertinimas (3 priedas);
5.6. klausymo vertinimas (4 priedas);
5.7. projektinių darbų (individualių ar atliktų grupėse) vertinimas (5 priedas);
6. Kaupiamasis vertinimas. Vertinama pagal vertinimo apraše numatytus kriterijus „+“ ir „-“
sistema:
6.1. surinkus 10 „+“ už vertinimo apraše 5.6.5.p. numatytus darbus, vertinama pažymiu „10“;
6.2. per pusmetį mokiniui surinkus mažiau nei 10 „+“, jo pageidavimu „+“ gali būti
konvertuojami į žemesnį pažymį (9 „+“ į pažymį „9“, 8 „+“ į pažymį „9“, ir t.t.);
6.3. „-“ rašomi už namų darbų neatlikimą. Tris kartus iš eilės netlikus namų darbų, rašomas
nepatenkinamas įvertinimas.
7. Ištaisius ir įvertinus atsiskaitomuosius darbus, organizuojamos darbų analizės pamokos:
pri(si)menami vertinimo kriterijai, aptariami pasiekti rezultatai ir būdingiausios klaidos, jų likvidavimo
būdai, mokinys susipažįsta su kokybine savo darbo analize, analizuojami ir redaguojami darbai.
___________________________
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Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos
mokinių pažangos
ir pasiekimų vertinimo vokiečių (gimtosios)
kalbos pamokose aprašymo
1 priedas
Kalbėjimo vertinimas
1. Kalbėjimo vertinimo normos 5-8 klasėse.
Vertinimas Esminiai gebėjimai
9-10
 Sklandžiai ir išsamiai atpasakoja tekstą, suformuluoja pagrindinį mintį, klausimus.
 Tiksliai perduoda informaciją, laikosi trinarės struktūros (pradžia, dėstymas,
pabaiga).
 Kalba pažįstamiems arba įsivaizduojamiems adresatams, tinkamai pasirenka
kalbinę raišką.
 Kuria tekstus siekdamas informatyvumo ir įtaigumo dermės.
 Išsako nuomonę apie mažiau pažįstamus dalykus, vertina, argumentuodamas
remiasi savo patirtimi, kitais šaltiniais, geba prieštarauti.
 Efektyviai klausosi, klausia, atsako, svarsto, argumentuoja, prieštarauja.
 Tartis, kirčiavimas, gramatika ir žodynas atitinka bendrinės kalbos normas (gali
būti 1-2 trūkumai). Kalbama tinkama intonacija.
7-8
 Glaustai atpasakoja tekstą, neiškreipdamas pagrindinės minties, atsako į pateiktus
klausimus.
 Tiksliai perduoda informaciją, laikosi trinarės struktūros (pradžia, dėstymas,
pabaiga).
 Kalba pažįstamiems arba įsivaizduojamiems adresatams, stengiasi tinkamai
parinkti kalbinę raišką.
 Kuria tekstus siekdamas informatyvumo ir įtaigumo dermės.
 Išsako nuomonę apie pažįstamus dalykus, vertina, argumentuodamas remiasi savo
patirtimi, kitais šaltiniais.
 Klausosi, klausia, atsako, svarsto, argumentuoja, apibendrina.
 Tartis, kirčiavimas, gramatika ir žodynas atitinka bendrinės kalbos normas (gali
būti 3-4 trūkumai). Pasitaiko vienas kitas trūkumas. Kalbama tinkama intonacija.
5-6
 Kalba pažįstamiems arba įsivaizduojamiems adresatams, tačiau pasitaiko kalbinės
raiškos klaidų.
 Kuria pasakojimus, bet nesilaiko trinarės struktūros.
 Neišsako savo nuomonės, remiasi tik pateikta informacija.
 Atpasakoja pagrindinę mintį, įsidėmėtinus momentus.
 Klausosi, klausia ir atsako.
 Tartis, kirčiavimas, gramatika ir žodynas vartojami pakankamai taisyklingai (5-6
trūkumai).
4
 Kalba pažįstamiems arba įsivaizduojamiems adresatams, tačiau daro nemažai
kalbinės raiškos klaidų.
 Atsako į pateiktus nesudėtingus klausimus teksto pagrindinei minčiai atskleisti.
 Kuria trumpus pasakojimus, neatskleidžia individualumo, nesilaiko trinarės
struktūros.
 Neišsako savo nuomonės, nepakankamai remiasi pateikta informacija.
 Tartis, kirčiavimas, gramatika ir žodynas dažnai vartojami netinkamai,
netaisyklingai, daromos klaidos netrukdo suprasti teksto.
2-3
 Nepasiekti gebėjimai, reikalingi gauti minimalų patenkinamą įvertinimą „4“.
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Atsisako atsakinėti.

2. Kalbėjimo vertinimo normos I-II gimnazijos klasėse.
Vertinimas Esminiai gebėjimai
9-10
 Dalyvauja diskusijoje atrenkant ir aptariant naują informaciją.
 Atpasakoja tekstą neiškreipdamas pagrindinės minties.
 Kalba atsižvelgdamas į tikslą, adresato lūkesčius.
 Kalba įvairiose formaliose situacijose mažai pažįstamiems ar nepažįstamiems
adresatams.
 Naudoja pakankamai sudėtingas sintaksines konstrukcijas.
 Laikosi kalbos etiketo.
 Nuosekliai dėsto mintis pereidamas iš vienos trinarės struktūros dalies į kitą.
 Savarankiškai pasirenka efektyvias strategijas.
 Puoselėja stiliaus individualumą.
 Taisyklingai kirčiuoja įvairių kalbos dalių žodžius, praktiškai taikydamas
kirčiavimo taisykles.
 Laikosi kalbos dalių vartojimo normų.
 Skiria sakinių tipus ir rūšis, geba juos naudoti šnekamojoje kalboje.
 Suvokia kalbos sandaros reikšmę taisyklingam minčių reiškimui, tai efektyviai
taiko savo kalboje.
7-8
 Kalba atsižvelgdamas į tikslą, adresatą ir aplinkybes.
 Dalyvauja diskusijoje atrenkant ir aptariant naują informaciją.
 Atpasakoja tekstą neiškreipdamas pagrindinės minties.
 Kalbėdamas naudoja naujai išmoktus žodžiu ir sintaksines konstrukcijas
(atsižvelgia į žodžių tvarką vientisiniuose ir sudėtiniuose sakiniuose).
 Paiso žanro reikalavimų, bet neryškūs loginiais perėjimai iš vienos trinarės
struktūros dalies į kitą.
 Geba žodžiu išsakyti savo nuomonę, tačiau nesiremia savo patirtimi.
 Taisyklingai kirčiuoja žodžius.
 Skiria pagrindiniu sakinių tipus ir rūšis.
 Skiria pagrindines kalbos dalis ir geba jas naudoti šnekamojoje kalboje.
5-6
 Pateikia klausimus siekdamas išsiaiškinti nesuprastą mintį.
 Atsako į pateiktus klausimus, aiškinantis pagrindinę pokalbio mintį.
 Kalba pagal pateiktą pavyzdį.
 Neišsako savo nuomonės, remiasi tik pateikta informacija.
 Retai panaudoja naujai išmoktus žodžius.
 Kuria tekstus, bet nėra loginių perėjimų iš vienos trinarės struktūros dalies į kitą.
 Kalbant daro klaidų sudėtiniuose ir vientisiniuose sakiniuose.
 Skiria pagrindines kalbos dalis, bet ne visada sugeba jas praktiškai panaudoti.
 Skiria pagrindinius sakinių tipus ir rūšis, bet ne visada sugeba jas praktiškai
panaudoti.
 Ne visada taisyklingai kirčiuoja žodžius.
4
 Kuria nesudėtingus tekstus atkartodamas išmoktus žodžiu.
 Atsako į pateiktus klausimus, aiškinantis į pagrindinė teksto mintį.
 Nesilaiko trinarės teksto kūrimo struktūros, neatskleidžia individualumo.
 Skiria ne visas kalbos dalis.
 Naudoja paprastas sintaksines konstrukcijas.
 Retai naudoja sudėtinius sakinius.
 Dažnai klysta tardamas žodžius.
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Nepasiekti gebėjimai, reikalingi gauti minimalų patenkinamą įvertinimą „4“.
Atsisako atsakinėti.

2. Kalbėjimo vertinimo normos III-IV gimnazijos klasėse.
Vertinimas Esminiai gebėjimai (bendrajam ir išplėstiniam kursui)
9-10
 Rengdamasis kurti tekstą apsvarsto jo temą, tikslus, situaciją, numato adresato
poreikius ir patirtį, sąmoningai atsirenka kalbinę raišką, geba pagrįsti pasirinkimą.
 Įvairiais būdais randa informaciją (pokalbis, skaitymas, naršymas po internetą ir
kt.), kaupia medžiagą (faktus, pavyzdžius, citatas ir kt.), tvarko ją: analizuoja ir
klasifikuoja, kurią kritiškai vertina ir naudojasi.
 Kūrybingai parengia ir pasako aiškią, tinkamos struktūros informacinę, įtikinimo ir
proginę kalbą, teiginius paremia tinkamais, svarbiais argumentais ir pavyzdžiais.
 Pasirenka tinkamą kalbinę raišką siekdamas komunikavimo tikslų.
Tikslingai naudojasi žodinėmis ir nežodinėmis raiškos priemonėmis.
Paiso fonetikos ir raiškiojo kalbėjimo, skaitymo taisyklių. Prisitaiko prie auditorijos
poreikių ir reakcijų.
 Dalyvauja įvairaus pobūdžio pokalbiuose (pašnekesyje, diskusijoje, debatuose,
interviu ir pan.): veiksmingai klausosi, klausia, atsako, svarsto, kelia problemas,
argumentuoja, plėtoja mintis ar idėjas, prieštarauja, vertina. Laikosi pokalbio
etiketo taisyklių.
 Taiko asmeniškai tinkamas teksto kūrimo strategijas prieš kalbėjimą, kalbėdamas,
po kalbėjimo.
 Tinkamai dalyvauja komunikacijos procese, tikslingai paiso kalbinės
komunikacijos principų.
 Skiria pagrindines kalbos funkcijas, aptaria jas, iliustruoja pavyzdžiais. Nusako
poveikio adresatui strategijas.
 Aptaria sakytinės, rašytinės ir elektroninės komunikacijos ypatybes, lygina ir
vertina jas.
 Išvardija tiesiogiai ir netiesiogiai reiškiamas komunikavimo intencijas, apibūdina
jų raiškos ypatumus, pateikia pavyzdžių. Paaiškina, kaip kalba galima paveikti kito
žmogaus ir visuomenės vertybines nuostatas ir požiūrius, kaip ir kokiomis kalbos
priemonėmis tekstuose manipuliuojama, pateikia konkrečių pavyzdžių.
 Aptaria mandagumo kreipinių vartojimo viešose ir oficialiose situacijose taisykles,
iliustruoja jas atitinkamais pavyzdžiais. Apibūdina gimtosios kalbos mandagumo
formulių ir kreipinių ypatumus, kurie išskiria ją iš kitų kalbų, palygina raiškos
būdus.
 Taisyklingai vartoja kalbą, sąmoningai paisydamas kalbos normos.
 Analizuoja tekstą kalbos taisyklingumo aspektu.
 Paaiškina kalbos normos sąvoką ir reikšmę, išvardija kalbos klaidų tipus ir
iliustruoja pavyzdžiais; apibūdina kalbinės „mados“ reiškinį, pateikia įvairių
pavyzdžių.
 Skiria ir apibūdina stilistinius leksikos ir frazeologizmų atspalvius, tinkamai vartoja
juos komunikacijos procese.
 Paaiškina gramatines normas, lemiančias taisyklingą kalbą (kalbėjimą ir rašymą), ir
paaiškina jas, iliustruoja pavyzdžiais.
 Tikslingai naudojasi įvairiais (rašybos, bendruoju, frazeologiniu, norminiu, tarties)
kalbos žodynais ir savarankiškai randa reikiamą informaciją.
Tikslingai ir tinkamai vartoja kalbotyros sąvokas, paaiškina jas.
 Aptaria socialinę kalbos diferenciaciją, paaiškina jos prielaidas, pateikia jaunimo
žargono pavyzdžių, vertina juos.
7-8
 Rengdamasis kurti tekstą apsvarsto jo temą, tikslus, situaciją, numato adresato
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poreikius ir patirtį, parenka atitinkamą kalbinę raišką.
Įvairiais būdais randa informaciją (pokalbis, skaitymas, naršymas po internetą ir
kt.), kaupia medžiagą (faktus, pavyzdžius, citatas ir kt.), tvarko ją ir naudojasi.
Parengia ir pasako aiškią, tinkamos struktūros informacinę, įtikinimo kalbą,
teiginius paremia tinkamais argumentais ir pavyzdžiais.
Pasirenka tinkamą kalbinę raišką siekdamas komunikavimo tikslų, naudojasi
nežodinėmis raiškos priemonėmis.
Paiso fonetikos ir raiškiojo kalbėjimo, skaitymo taisyklių.
Prisitaiko prie auditorijos poreikių ir reakcijų.
Dalyvauja įvairaus pobūdžio pokalbiuose (pašnekesyje, diskusijoje, interviu ir
pan.): klausosi, klausia, atsako, svarsto, argumentuoja, plėtoja mintis ar idėjas,
prieštarauja. Laikosi pokalbio etiketo taisyklių.
Taiko asmeniškai tinkamas teksto kūrimo strategijas prieš kalbėjimą, kalbėdamas,
po kalbėjimo. Vertina savo teksto kūrimo gebėjimus, tobulina juos.
Tinkamai dalyvauja komunikacijos procese, paiso kalbinės komunikacijos principų.
Skiria pagrindines kalbos funkcijas, iliustruoja jas pavyzdžiais.
Paaiškina, kaip kalbinė komunikacija priklauso nuo tikslų, adresato ir adresanto
santykių, konteksto, komunikavimo būdų ir priemonių.
Aptaria sakytinės, rašytinės ir elektroninės komunikacijos ypatybes, lygina jas.
Išvardija tiesiogiai ir netiesiogiai reiškiamas komunikavimo intencijas, pateikia jų
raiškos pavyzdžių. Paaiškina, kaip kalba galima paveikti kito žmogaus nuostatas ir
požiūrius, kaip tekstais manipuliuojama, pateikia konkrečių pavyzdžių.
Aptaria mandagumo kreipinių vartojimo viešose ir oficialiose situacijose taisykles.
Aptaria pagrindinius gimtosios kalbos mandagumo formulių ir kreipinių ypatumus,
kurie išskiria ją iš kitų kalbų.
Stengiasi taisyklingai vartoti kalbą, paisant kalbos normos. Analizuoja tekstą kalbos
taisyklingumo aspektu.
Paaiškina kalbos normos sąvoką ir reikšmę, pateikia dažnesnių klaidų pavyzdžių,
išvardija kalbos klaidų tipus; paaiškina kalbinės „mados“ reiškinį, pateikia
pavyzdžių.
Skiria stilistinius žodžių ir frazeologizmų atspalvius, stengiasi tinkamai vartoti juos
komunikacijos procese.
Nurodo gramatines normas, lemiančias taisyklingą kalbą (kalbėjimą ir rašymą), ir
paaiškina jas.
Pasirenka tinkamą (rašybos, bendrąjį, frazeologinį, norminį) kalbos žodyną ir randa
jame reikiamą informaciją.
Tikslingai ir tinkamai vartoja pagrindines kalbotyros sąvokas, paaiškina jas.
Aptaria dabartinę gimtosios kalbos diferenciaciją. Aptaria dabartinį teritorinį
gimtosios kalbos įvairavimą.
Aptaria socialinę kalbos diferenciaciją, pateikia jaunimo žargono pavyzdžių.
Rengdamasis kurti tekstą apsvarsto jo temą, tikslą (tikslus), adresato poreikius ir
patirtį.
Įvairiais būdais randa informaciją: skaito, naršo po internetą ir kt., kaupia medžiagą
ir ja naudojasi.
Parengia ir pasako aiškią, tinkamos struktūros informacinę kalbą, pateikia tinkamų
pavyzdžių. Pasirenka tinkamą kalbinę raišką siekdamas komunikavimo tikslų.
Paiso fonetikos ir raiškiojo kalbėjimo, skaitymo taisyklių.
Dalyvauja įvairaus pobūdžio pokalbiuose (pašnekesyje, diskusijoje, interviu ir
pan.): klausosi, klausia, atsako, prieštarauja. Laikosi pokalbio etiketo taisyklių.
Taiko asmeniškai tinkamas teksto kūrimo strategijas prieš rašymą ar kalbėjimą,
rašydamas ar kalbėdamas, po rašymo ar kalbėjimo.
Mokytojo padedamas vertina savo teksto kūrimo gebėjimus, tobulina juos.
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Tinkamai dalyvauja komunikacijos procese, stengiasi paisyti kalbinės
komunikacijos principų. Paaiškina, kaip kalbinė komunikacija priklauso nuo tikslų,
adresato ir adresanto santykių, komunikavimo būdų ir priemonių.
 Supranta sakytinės, rašytinės ir elektroninės komunikacijos ypatybes.
Išvardija pagrindines tiesiogiai ir netiesiogiai reiškiamas komunikavimo intencijas.
 Supranta, kad kalba galima paveikti kito žmogaus požiūrius, kad
tekstais manipuliuojama, pateikia pavyzdžių.
 Suvokia mandagumo kreipinių vartojimo viešose ir oficialiose situacijose taisykles.
Nurodo pagrindinius gimtosios kalbos mandagumo formulių ir kreipinių ypatumus,
kurie išskiria ją iš kitų kalbų.
 Gana taisyklingai vartoja kalbą, stengiasi paisyti kalbos normų. Pagal nuorodas
analizuoja tekstą kalbos taisyklingumo aspektu.
 Supranta kalbos normos reikšmę, supranta kalbinės „mados“ reiškinį, pateikia
pavyzdžių.
 Iš esmės skiria stilistinius žodžių ir frazeologizmų atspalvius, stengiasi tinkamai
vartoti juos komunikacijos procese.
 Suvokia gramatines normas, lemiančias taisyklingą kalbą, ir stengiasi paaiškinti
jas.
 Randa mokytojo nurodytuose kalbos žodynuose reikiamą informaciją.
Tikslingai ir tinkamai vartoja dažniausias kalbotyros sąvokas.
 Suvokia dabartinę gimtosios kalbos diferenciaciją.
Suvokia dabartinį teritorinį gimtosios kalbos įvairavimą.
Stengiasi paaiškinti šių regioninių ypatumų atsiradimo priežastis.
Suvokia socialinę kalbos diferenciaciją, pateikia jaunimo žargono pavyzdžių.
4
 Rengdamasis kurti tekstą paviršutiniškai apsvarsto jo temą, tikslą (tikslus),
adresato poreikius ir patirtį.
 Randa informaciją: skaito, naršo po internetą ir kt., kaupia medžiagą ir ja naudojasi.
 Parengia ir pasako ne visada tinkamos struktūros informacinę kalbą.
 Dažnai nepaiso fonetikos ir raiškiojo kalbėjimo, skaitymo taisyklių.
 Pasyviai dalyvauja įvairaus pobūdžio pokalbiuose (pašnekesyje, diskusijoje,
interviu ir pan.): klausosi ir atsako. Laikosi pokalbio etiketo taisyklių.
 Stengiasi taikyti tinkamas teksto kūrimo strategijas prieš kalbėjimą, kalbėdamas,
po kalbėjimo. Mokytojo padedamas vertina savo teksto kūrimo gebėjimus, tobulina
juos.
 Dalyvauja komunikacijos procese, stengiasi paisyti kalbinės komunikacijos
principų.
 Supranta sakytinės komunikacijos ypatybes.
 Suvokia mandagumo kreipinių vartojimo viešose ir oficialiose situacijose taisykles.
 Dalinai taisyklingai vartoja kalbą, stengiasi paisyti kalbos normų. Pagal aiškias
nuorodas analizuoja tekstą kalbos taisyklingumo aspektu.
 Dažnai neskiria stilistinių žodžių ir frazeologizmų atspalvių, ne visada tinkamai
vartoja juos komunikacijos procese.
 Ne visada suvokia gramatines normas, lemiančias taisyklingą kalbą,
 Randa mokytojo nurodytuose kalbos žodynuose reikiamą informaciją.
 Ne visada tinkamai vartoja dažniausias kalbotyros sąvokas.
2-3
 Nepasiekti gebėjimai, reikalingi gauti minimalų patenkinamą įvertinimą „4“.
1
 Atsisako atsakinėti.
P.S. Pasvirasis šriftas – išplėstiniam kursui.
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Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos
mokinių pažangos
ir pasiekimų vertinimo vokiečių (gimtosios)
kalbos pamokose aprašymo
2 priedas
Rašymo darbų vertinimas 5–8, I-IVgimnazijos klasėse
Rašymo darbas vertinamas vienu pažymiu. Jį sudaro turinio, teksto, rašybos, skyrybos, leksikos,
gramatikos normų mokėjimo vidurkis. Vertinimas kriterinis.
5
I.
Tema puikiai
suprasta,
Temos
suvokimas ir tinkamai
pasirinkti
jos
aspektai.
plėtojimas,
Argumentai
teiginių
pagrindimas, parinkti
taikliai.
argumentų
tinkamumas

4
Tema
suprasta,
pasirinkti
tinkami
aspektai.
Argumentų
pakanka.

3
Tema suprasta,
aspektai
pasirinkti
tinkamai,
tačiau ne visur
pavyksta
išvengti
paviršutinišku
mo. Didžioji
dalis
argumentų yra
tinkami,
bet
kartais
nepavyksta
išvengti
jų
atsitiktinumo.

II.
Struktūra ir
nuoseklumas,
stilius,
žodyno
turtingumas,
sintaksinių
formų
įvairovė

Visos
trys
struktūrinės
dalys tinka
temai;
pastraipomis
skaidoma
prasmingai,
mintys
plėtojamos
nuosekliai.
Kalba aiški,
rišli; žodžiai
parenkami
tiksliai;
sakinių
struktūra
įvairi.

Yra visos trys
struktūrinės
dalys, tekstas
ne
visada
prasmingai
suskaidytas
pastraipomis;
gali pasitaikyti
pasikartojimų
ar tam tikro
nenuoseklumo.
Kalba
aiški,
rišli; sakinių
struktūra
įvairi; žodžiai
vartojami
tinkama
reikšme.

Skaidymas
dalimis
ir
pastraipomis
itin tikslingas;
mintys
plėtojamos
nuosekliai ir
kryptingai.
Kalba stilinga,
sakiniai
įvairūs, žodžiai
parenkami
tiksliai ir pagal
situaciją.

2
Tema
suprasta
paviršutinišk
ai arba iš
dalies;
pasirinkti
aspektai ne
visi išplėtoti
arba
prieštarauja
vienas kitam;
dažnai
tuščiažodžiau
jama.
Argumentai
formalūs,
paviršutiniški
.
Struktūrinės
dalys
turi
trūkumų, ne
visada
jaučiamos
pastraipų
ribos;
gali
būti
kartojama ar
pasakojama
nenuosekliai.
Pasitaiko
aiškumo,
rišlumo,
sakinių
struktūros
trūkumų;
žodžiai
ne
visada
vartojami
tinkama
reikšme.

1
Tema
suprasta tik iš
dalies;
pasirinkti
aspektai
nepadeda
atskleisti
temos arba
negebama jų
išskirti;
dažnai
tuščiažodžiau
jama.
Bandoma
argumentuoti.

0
Tema
nesuprasta
arba rašoma
apie dalykus,
nesusijusius
su
tema.
Neargumentu
ojama
ar
tuščiažodžiau
jama.

Yra ne visos
struktūrinės
dalys,
nejaučiamos
pastraipų
ribos;
kartojama ar
pasakojama
nenuosekliai.
Yra
daug
aiškumo,
rišlumo
trūkumų;
dažniausiai
nejaučiamos
sakinio ribos
arba sakiniai
elementarios
struktūros;
žodynas
skurdus arba
žodžiai
vartojami

II. Struktūra
ir
nuoseklumas,
stilius,
žodyno
turtingumas,
sintaksinių
formų
įvairovė.
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III.
Raštingumas
(gramatikos
normos,
rašyba,
skyryba)

netinkama
reikšme.
Rašoma
Rašoma
Rašoma
Rašoma ne Yra nemažai
taisyklinga
taisyklinga
pakankamai
visai
kalbos
kalba,
kalba,
4-5 taisyklinga
taisyklinga
klaidų, 10-11
2-3 gramatikos gramatikos
kalba,
6-7 kalba,
gramatikos
klaidos,
klaidos,
gramatikos
8-9
klaidos,
1-2
rašybos/ 3-4 rašybos/ klaidos,
gramatikos
9-10 rašybos/
skyrybos
skyrybos
5-6
rašybos/ klaidos,
skyrybos
klaidos.
klaidos.
skyrybos
7-8 rašybos/ klaidos.
klaidos.
skyrybos
klaidos.
Taškai
15–14
13–12
11
10
9–8
7–6
5–4
3–2
1
0

Pažymys
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Rekomenduojamas rašinio žodžių skaičius:
Klasė
Žodžių skaičius
5–6
70–100
7–8
100–150
I
150–200
II
200–250
III-IV
250–300
______________________

Yra
daug
kalbos,
rašybos
ir
skyrybos
klaidų (12 ir
daugiau
gramatikos
klaidų, 11 ir
daugiau
rašybos/skyry
bos klaidų ).
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Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos
mokinių pažangos
ir pasiekimų vertinimo vokiečių (gimtosios)
kalbos pamokose aprašymo
3 priedas
Skaitymas, literatūros ir kultūros pažinimo vertinimas
1. Skaitymas, literatūros ir kultūros pažinimas 5-8 klasėse.
Vertinimas
9-10

7-8

5-6

4

2-3
1

Esminiai gebėjimai
 Dirbdamas su rašytiniais tekstais randa svarbiausią informaciją ir detales,
interpretuoja ir daro platesnio apibendrinimo reikalingas išvadas: nusako teksto
paskirtį, formuluoja pagrindinę teksto mintį, nurodo aiškiai išsakytas vertybes.
 Aptaria skaitomų tekstų kompoziciją, atsako į klausimus apie tai, kaip raiškos
priemonėmis autorius siekia įtaigumo.
 Išsako savo nuomonę, atsakydamas į mokytojo klausimus, nurodo teksto
pranašumus ir trūkumus.
 Kritiškai vertina tekstų aktualumą, informacijos patikimumą, raiškos įtaigumą.
 Dirbdamas su rašytiniais tekstais randa svarbiausią informaciją ir detales,
interpretuoja ir daro išvadas: nusako teksto paskirtį, temą, aiškiai išsakytą
pagrindinę mintį, apibūdina grožinio teksto nuotaiką, veikėjų būdą ir poelgių
motyvus. Aptaria nesudėtingų tekstų kompoziciją.
 Pasako savo nuomonę apie tekstus. Atpažįsta nurodytas kalbines raiškos priemones
ir bando paaiškinti jų paskirtį.
 Dirbdamas su rašytiniais tekstais randa nurodytą informaciją, atsako į klausimus,
atskleidžiančius elementarųjį teksto supratimą: nurodo veiksmo vietą ir laiką,
pagrindinį įvykį, pagrindinį veikėją.
 Daro nesudėtingas išvadas: nurodo aiškiai atpažįstamą temą, remdamasis veikėjo
elgesiu daro išvadą apie jo būdą. Trumpai pasako savo nuomonę apie skaitomus ir
klausomus tekstus remdamasis asmeniniu patirtimi.
 Remdamasis pateiktomis nuorodomis, aptaria tekstų kompoziciją.
 Dirbdamas su rašytiniais tekstais randa nurodytą informaciją su mokytojo pagalba,
atsako ne į visus klausimus, atskleidžiančius elementarųjį teksto supratimą.
 Nurodo aiškiai atpažįstamą temą, ne visada geba padaryti nesudėtingas išvadas.
 Trumpai pasako savo nuomonę apie skaitomus tekstus.
 Nepasiekia gebėjimų, reikalingų gauti minimalų patenkinamą įvertinimą „4“.
 Atsisako atsakinėti.

2. Skaitymas, literatūros ir kultūros pažinimas I-II gimnazijos klasėse.
Vertinimas Esminiai gebėjimai
9-10
 Dirbdamas su rašytiniais tekstais, randa svarbiausią informaciją ir detales.
 Apibendrina kelių šaltinių informaciją.
 Interpretuoja atsižvelgdamas į teksto visumą ir kontekstą, daro apibendrinančias
išvadas: aptaria teksto tikslą, pasakotojo poziciją, netiesiogiai išreikštą pagrindinę
mintį, problemą, atpažįsta ir paaiškina ironijos atvejus, aptaria konfliktus, vertybes,
autoriaus intencijas.
 Paaiškina, kaip teksto turinys ir raiška priklauso nuo konteksto.
 Paaiškina, kaip autorius siekia tikslų.
7-8
 Dirbdamas su rašytiniais tekstais, randa svarbiausią informaciją ir detales.
 Apibendrina kelių šaltinių informaciją.
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 Interpretuoja atsižvelgdamas į teksto visumą ir daro teksto visumą apibendrinančias
išvadas: nurodo teksto tikslą, formuluoja netiesiogiai išreikštą pagrindinę mintį,
problemą, atpažįsta ir paaiškina ironijos atvejus, aptaria konfliktus, vertybes,
atsakydamas į mokytojo klausimus.
 Paaiškina autoriaus poziciją, kaip autorius siekia tikslų.
 Dirbdamas su rašytiniais tekstais randa svarbiausią informaciją ir detales.
 Interpretuoja ir daro teksto visumą apibendrinančias išvadas: nurodo teksto tikslą,
formuluoja gana aiškiai išreikštą pagrindinę mintį, problemą, aiškiai išsakytas
vertybes.
 Atsakydamas į mokytojo klausimus, paaiškina įvykių, veikėjų poelgių priežastis ir
pasekmes.
 Apibūdina grožinio teksto veikėjus.
 Atsako į klausimus apie kompoziciją, apie tai, kaip raiškos priemonėmis autorius
siekia iškelto tikslo.
 Dirbdamas su rašytiniais tekstais ne visada randa svarbiausią informaciją.
 Mokytojui padedant daro teksto visumą apibendrinančias išvadas: nurodo teksto tikslą,
formuluoja gana aiškiai išreikštą pagrindinę mintį, problemą, aiškiai išsakytas
vertybes.
 Atsakydamas į mokytojo klausimus, paaiškina įvykių, veikėjų poelgius.
 Nepasiekia gebėjimų, reikalingų gauti minimalų patenkinamą įvertinimą „4“.
 Atsisako atsakinėti.
3. Skaitymas, literatūros ir kultūros pažinimas III-IV gimnazijos klasėse.

Vertinimas Esminiai gebėjimai (bendrajam ir išplėstiniams kursui)
9-10
 Atskleisdamas grožinio teksto prasmę, nurodo tiesiogiai ir netiesiogiai pasakytas
mintis, požiūrius, aptaria kūrinio vaizduojamojo pasaulio elementus.
 Argumentuotai analizuoja kūrinį remdamasis biografiniu, socialiniu, istoriniu,
kultūriniu ir filosofiniu kontekstu.
 Išsamiai paaiškina, kaip kūrinyje aprašomos vertybės siejasi su tikru gyvenimu.
 Argumentuotai pasako savo nuomonę apie skaitytą tekstą.
 Interpretuodamas negrožinius tekstus savarankiškai aptaria teksto tematiką,
pagrindines problemas, tiesiogiai išreikštus požiūrius. Nurodo teksto tikslą (tikslus) ir
argumentų pagrįstumą šio tikslo siekiant.
 Paaiškina, kaip kalbinė komunikacija priklauso nuo dalyvių ir aplinkybių santykio.
 Įžvelgia ir pakomentuoja autoriaus intencijas.
 Skiria loginius ir emocinius argumentus.
 Skiria faktus nuo nuomonės.Savarankiškai įžvelgia pasakymo nevienareikšmiškumą ir
kalbines manipuliacijas.
 Skiria funkcinius stilius (grožinis, mokslinis, šnekamasis, dalykinis, publicistinis),
apibūdina jų vartojimo sritis ir žanrus. Argumentuotai paaiškina stiliaus reiškinį.
Analizuoja, kokiomis kalbinės raiškos priemonėmis ir kokiu tikslu grožinis kūrinys yra
stilizuojamas. Pateikia stilizuotų literatūros kūrinių pavyzdžių.
 Paaiškina kalbinės ir nekalbinės raiškos funkcijas konkrečiame tekste ir aptaria, kaip
jomis siekiama paveikti adresatą. Nurodo literatūros kūrinio ir pasirinktų kitų kultūros
kūrinių skirtumus ir panašumus. Savo nuomonę pagrindžia.
 Pagal tinkamus kriterijus savarankiškai vertina teksto turinį ir raišką. Išmano įvairius
vertinimo kriterijus: informatyvumas, aktualumas, estetiškumas, originalumas,
tikslingai vertina pagal juos tekstus. Vertinimo išvadas pagrindžia tekstu.
Argumentuotai aptaria teksto raišką. Įžvelgia teksto ryšį su kitais kultūros tekstais ir
lygina juos pagal pasirinktus kriterijus.
 Taiko asmeniškai tinkamas teksto suvokimo strategijas prieš skaitydamas,
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skaitydamas, po skaitymo. Savarankiškai vertina savo gebėjimus suvokti tekstą, juos
tobulina.
Analizuodamas ir interpretuodamas kūrinį tikslingai ir tinkamai remiasi literatūros
teorijos išmanymu ir savo (kaip skaitytojo ir kultūros vartotojo) patirtimi.
Išvardija literatūros rūšis ir pagrindinius žanrus, nusako jų požymius; pateikia
pavyzdžių.
Analizuoja ir vertina kūrinį žanro ir rūšies aspektu, lygina su kitais to žanro kūriniais.
Atpažįsta tekste vyraujančias raiškos priemones, analizuodamas kūrinį aptaria jas,
klasifikuoja ir apibrėžia jų funkcijas tekste.
Visapusiškai aptaria literatūrinio kūrinio (ar ištraukos) tematiką.
Analizuoja ir įvertina literatūros kūrinių veikėjų paveikslus, remdamasis jų veiksmais,
kalba, elgesiu, išoriniais bruožais ir vidiniais išgyvenimais, aptaria veikėjo elgesio
motyvaciją. Aptaria sociologinę problematiką; suvokia ir aptaria pavienio žmogaus
gyvenimo ir funkcionavimo visuomenėje santykį.
Vertina literatūros kūrinį ir kitus kultūros tekstus (pavyzdžiui, filmą, spektaklį. ir kita).
Argumentuotai vertina literatūros ir meno kūrinio tematikos ir problematikos
aktualumą ir visuotinumą, tematikos ir problematikos pateikimo originalumą.
Atskleisdamas grožinio teksto prasmę, įvardija tiesiogiai ir netiesiogiai pasakytas
mintis, požiūrius, aptaria kūrinio vaizduojamojo pasaulio elementus.
Analizuoja kūrinį remdamasis biografiniu, socialiniu, istoriniu, kultūriniu kontekstu.
Sieja kūrinyje aprašomas vertybes su tikru gyvenimu.
Pasako savo nuomonę apie skaitytą tekstą.
Interpretuodamas negrožinius tekstus aptaria teksto tematiką, pagrindines problemas,
tiesiogiai ir netiesiogiai išreikštus požiūrius. Nurodo teksto tikslą (tikslus) ir
argumentų pagrįstumą šio tikslo siekiant. Įžvelgia autoriaus intencijas.
Skiria loginius ir emocinius argumentus.
Skiria faktus nuo nuomonės. Įžvelgia pasakymo nevienareikšmiškumą ir kalbines
manipuliacijas.
Skiria funkcinius stilius (grožinis, mokslinis, šnekamasis, dalykinis), apibūdina jų
vartojimo sritis ir žanrus.
Paaiškina stiliaus reiškinį. Aptaria, kokiomis kalbinės raiškos priemonėmis ir kokiu
tikslu grožinis kūrinys yra stilizuojamas.
Paaiškina kalbinės ir nekalbinės raiškos funkcijas konkrečiame tekste ir pasako, kaip
jomis siekiama paveikti adresatą. Nurodo literatūros kūrinio ir pasirinktų kitų kultūros
kūrinių skirtumus ir panašumus.
Pagal tinkamus kriterijus vertina teksto turinį ir raišką. Išmano įvairius vertinimo
kriterijus: informatyvumas, aktualumas, estetiškumas, originalumas, vertina pagal
juos tekstus. Vertinimo išvadas pagrindžia tekstu. Aptaria teksto raišką.
Įžvelgia teksto ryšį su kitais kultūros tekstais.
Taiko asmeniškai tinkamas teksto suvokimo strategijas prieš skaitydamas,
skaitydamas, po skaitymo.
Vertina savo gebėjimus suvokti tekstą, juos tobulina.
Žino literatūros rūšis ir gali nurodyti bent po du jų požymius ir bent po du būdingus
kiekvienos rūšies žanrus; pateikia keletą pavyzdžių. Atpažįsta tekste vyraujančias
raiškos priemones, analizuodamas kūrinį aptaria jas ir apibrėžia jų funkcijas tekste.
Aptaria literatūrinio kūrinio (ar ištraukos) tematiką. Analizuoja ir įvertina literatūros
kūrinių veikėjų paveikslus, remdamasis jų veiksmais, kalba, elgesiu, išoriniais
bruožais ir vidiniais išgyvenimais, aptaria veikėjo poelgių motyvaciją.
Vertina literatūros kūrinį ir kitus kultūros tekstus (pavyzdžiui, filmą, spektaklį ir kita).
Įžvelgia kito skaitytojo (pavyzdžiui, literatūros kritiko) tiesioginio literatūros kūrinio
vertinimo aspektus ir principus.
Atskleisdamas grožinio teksto prasmę, nurodo tiesiogiai pasakytas mintis, požiūrius,
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kūrinio vaizduojamojo pasaulio elementus.
Aptaria kūrinį remdamasis biografiniu, istoriniu, kultūriniu kontekstu.
Sieja kūrinyje aprašomas vertybes su tikru gyvenimu.
Pasako savo nuomonę apie skaitytą tekstą.
Interpretuodamas negrožinius tekstus aptaria teksto tematiką, pagrindines problemas,
tiesiogiai išreikštus požiūrius.
Nurodo teksto tikslą (tikslus) ir argumentų pagrįstumą šio tikslo siekiant.
Supranta, kad kalbinė komunikacija priklauso nuo dalyvių ir aplinkybių santykio.
Įžvelgia autoriaus intencijas.
Skiria faktus nuo nuomonės.
Skiria funkcinius stilius (grožinis, mokslinis, šnekamasis), apibūdina jų vartojimo
sritis. Suvokia stiliaus reiškinį.
Suvokia kalbinės ir nekalbinės raiškos funkcijas konkrečiame tekste. Supranta, kad
jomis siekiama paveikti adresatą. Nurodo literatūros kūrinio ir pasirinkto kito kultūros
kūrinio skirtumus ir panašumus.
Pagal pateiktus kriterijus vertina teksto turinį ir raišką. Suvokia įvairius vertinimo
kriterijus: informatyvumas, aktualumas, estetiškumas.
Taiko asmeniškai tinkamas teksto suvokimo strategijas prieš skaitydamas,
skaitydamas, po skaitymo. Mokytojo padedamas vertina savo gebėjimus suvokti
tekstą.
Analizuodamas ir interpretuodamas kūrinį, stengiasi tikslingai remtis literatūros
teorijos elementais ir savo (kaip skaitytojo) patirtimi.
Žino literatūros rūšis ir gali nurodyti bent po du jų požymius ar (ir) bent po vieną
būdingą kiekvienos rūšies žanrą; pateikia bent po vieną pavyzdį (keletą pavyzdžių).
Atpažįsta pavienes raiškos priemones, analizuodamas kūrinį aptaria jas ir siekia
apibrėžti jų funkcijas tekste.
Aptaria pagrindinę literatūrinio kūrinio (ar ištraukos) tematiką.
Stengiasi vertinti literatūros kūrinį ir kitus kultūros tekstus (pavyzdžiui, filmą,
spektaklį ir kita).
Vertina pavienių literatūros kūrinio temų ir problemų aktualumą.
Atskleisdamas grožinio teksto prasmę, ne visada nurodo tiesiogiai pasakytas mintis,
požiūrius, kūrinio vaizduojamojo pasaulio elementus.
Aptaria kūrinį remdamasis biografiniu, istoriniu, kultūriniu kontekstu.
Neaiškiai išreiškia savo nuomonę apie skaitytą tekstą.
Interpretuodamas negrožinius tekstus aptaria teksto tematiką, pagrindines problemas,
mokytojui padedant.
Ne visada pavyksta nurodo teksto tikslą (tikslus) ir argumentų pagrįstumą šio tikslo
siekiant.
Supranta, kad kalbinė komunikacija priklauso nuo dalyvių ir aplinkybių santykio.
Ne visada skiria faktus nuo nuomonės.
Ne visada skiria funkcinius stilius (grožinis, mokslinis, šnekamasis), apibūdina jų
vartojimo sritis.
Pagal pateiktus kriterijus vertina teksto turinį ir raišką, tačiau ne visada suvokia
įvairius vertinimo kriterijus: informatyvumas, aktualumas, estetiškumas.
Taiko mokytojo pasiūlytas
teksto suvokimo strategijas prieš skaitydamas,
skaitydamas, po skaitymo.
Mokytojo padedamas vertina savo gebėjimus suvokti tekstą.
Žino literatūros rūšis.
Aptaria pagrindinę literatūrinio kūrinio (ar ištraukos) tematiką.
Mokytojui padedant stengiasi vertinti literatūros kūrinį ir kitus kultūros tekstus
(pavyzdžiui, filmą, spektaklį ir kita).

66
2-3
 Nepasiekia gebėjimų, reikalingų gauti minimalų patenkinamą įvertinimą „4“.
1
 Atsisako atsakinėti.
P.S. Pasviras šriftas – A lygiui.
_________________________
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Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos
mokinių pažangos
ir pasiekimų vertinimo vokiečių (gimtosios)
kalbos pamokose aprašymo
4 priedas
Klausymo vertinimas
1. Klausymas 5-8 klasėse.
Vertinimas Esminiai gebėjimai
9-10
 Klausosi ir supranta teksto paskirtį (informuoti, įtikinti ir pan.).
 Kalba atsižvelgdamas į tikslą, adresatą ir aplinkybes, laikosi kalbos etiketo.
 Tiksliai perduoda išgirstą informaciją, tikslingai pasirinkdamas būdus ir priemones
iš mokytojo pasiūlytų.
 Dalyvauja įvairaus pobūdžio pokalbiuose remdamasis išklausytu tekstu.
 Efektyviai klausosi, klausia, atsako, reiškia savo nuomonę, gina ją.
7-8
 Klausosi ir supranta teksto paskirtį (informuoti, įtikinti ir pan.).
 Kalba atsižvelgdamas į tikslą, adresatą ir aplinkybes, laikosi kalbos etiketo.
 Perduoda išgirstą informaciją naudodamasis mokytojo pasiūlytais būdais bei
priemonėmis.
 Dalyvauja įvairaus pobūdžio pokalbiuose: klausosi, klausia, atsako, reiškia savo
nuomonę remdamasis išklausytu tekstu.
5-6
 Klausosi ir supranta išklausyto teksto paskirtį (informuoti, įtikinti ir pan.).
 Stengiasi kalbėti atsižvelgdamas į išklausyto teksto tikslą, adresatą ir aplinkybes,
stengiasi laikytis kalbos etiketo.
 Perduoda išklausytą informaciją, mokytojo padedamas ją patikslina, turėdamas
pavyzdį naudojasi mokytojo pasiūlytais būdais bei priemonėmis.
 Stengiasi įsitraukti į įvairaus pobūdžio pokalbius remdamasis išklausytu tekstu:
klausosi, klausia, atsako.
4
 Klausosi ir ne visada supranta išklausyto teksto paskirtį (informuoti, įtikinti ir pan.).
 Stengiasi kalbėti atsižvelgdamas į išklausyto teksto tikslą, adresatą ir aplinkybes,
stengiasi laikytis kalbos etiketo.
 Ne visada pavyksta perduoti išklausytą informaciją net su mokytojo pagalba.
 Stengiasi įsitraukti į elementarų pokalbį remdamasis išklausytu tekstu: klausosi ir
stengiasi atsakyti.
2-3
 Nepasiekia gebėjimų, reikalingų gauti minimalų patenkinamą įvertinimą „4“.
1
 Atsisako atsakinėti.
2. Klausymas I-II gimnazijos klasėse.
Vertinimas Esminiai gebėjimai
9-10
 Argumentuotai vertina klausomo teksto daromą poveikį.
 Klauso ir supranta gana abstrakčius įvairios tematikos tekstus
 Kritiškai vertina teksto turinį.
 Lengvai išsiaiškina reikšminius žodžius, esant būtinybei naudojasi įvairiais
šaltiniais.
 Klausosi ir supranta teksto paskirtį (informuoti, įtikinti ir pan.).
 Tiksliai perduoda išgirstą informaciją, tikslingai pasirinkdamas būdus.
 Dalyvauja įvairaus pobūdžio pokalbiuose remdamasis išklausytu tekstu.
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Efektyviai klausosi, klausia, atsako, reiškia savo nuomonę, gina ją.
Vertina klausomo teksto daromą poveikį.
Klausosi ir supranta nesudėtingus nežinomos tematikos tekstus.
Išsiaiškina reikšminius žodžius naudodamasis įvairiais šaltiniais.
Perduoda išgirstą informaciją naudodamasis mokytojo pasiūlytais būdais bei
priemonėmis.
 Dalyvauja įvairaus pobūdžio pokalbiuose: efektyviai klausosi, klausia, atsako,
argumentuoja, bando apibendrinti, apibendrina, bando vertinti.
 Supranta klausomo teksto daromą poveikį.
 Klausosi ir supranta pažįstamos tematikos tekstus.
 Išsiaiškina reikšminius žodžius mokytojui padedant.
 Perduoda informaciją, mokytojo padedamas renkasi tinkamus informacijos
perteikimo būdus bei priemones.
 Dalyvauja įvairaus pobūdžio pokalbiuose: klausosi, klausia, atsako, stengiasi
argumentuoti, bando apibendrinti.
 Supranta nesudėtingus klausymo tekstus, kuriuose prasmė reiškiama ne vien
verbalinėmis priemonėmis.
 Klausantis vien verbalinėmis priemonėmis pateiktą tekstą, ne visada jį supranta.
 Išsiaiškina reikšminius žodžius mokytojui padedant.
 Perduoda informaciją remiantis mokytojo pasiūlytais perteikimo būdais bei
priemonėmis.
 Dalyvauja pokalbiuose, kurių tematiką iš anksto žinoma: klausosi, klausia, atsako,
stengiasi argumentuoti.
 Nepasiekia gebėjimų, reikalingų gauti minimalų patenkinamą įvertinimą „4“.
 Atsisako atsakinėti.
3. Klausymas III-IV gimnazijos klasėse.

Vertinimas Esminiai gebėjimai (bendrajam ir išplėstiniam kursui)
9-10
 Atskleisdamas klausyto grožinio teksto prasmę, nurodo tiesiogiai ir netiesiogiai
pasakytas mintis, požiūrius, aptaria kūrinio vaizduojamojo pasaulio elementus.
 Argumentuotai analizuoja išklausytą kūrinį remdamasis biografiniu, socialiniu,
istoriniu, kultūriniu ir filosofiniu kontekstu. Išsamiai paaiškina, kaip kūrinyje
aprašomos vertybės siejasi su tikru gyvenimu.
 Argumentuotai pasako savo nuomonę apie išklausytą tekstą.
 Įžvelgia ir pakomentuoja autoriaus intencijas.
 Skiria loginius ir emocinius argumentus.
 Skiria faktus nuo nuomonės. Savarankiškai įžvelgia pasakymo nevienareikšmiškumą
ir kalbines manipuliacijas.
 Skiria klausomo teksto funkcinius stilius (grožinis, mokslinis, šnekamasis, dalykinis,
publicistinis), apibūdina jų vartojimo sritis ir žanrus.
 Paaiškina kalbinės ir nekalbinės raiškos funkcijas konkrečiame tekste ir aptaria, kaip
jomis siekiama paveikti adresatą. Nurodo išklausyto kūrinio skirtumus ir panašumus.
Savo nuomonę pagrindžia.
 Pagal tinkamus kriterijus savarankiškai vertina teksto turinį. Išmano įvairius
vertinimo kriterijus: informatyvumas, aktualumas, estetiškumas, originalumas,
tikslingai vertina pagal juos tekstus. Vertinimo išvadas pagrindžia išklausytu tekstu.
Įžvelgia teksto ryšį su kitais kultūros tekstais ir lygina juos pagal pasirinktus
kriterijus.
 Taiko asmeniškai tinkamas teksto suvokimo strategijas prieš klausymą, klausant, po
klausymo.
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Savarankiškai vertina savo gebėjimus suvokti tekstą, juos tobulina.
Atpažįsta tekste vyraujančias raiškos priemones, analizuodamas kūrinį aptaria jas,
klasifikuoja ir apibrėžia jų funkcijas tekste.
Atskleisdamas išklausyto teksto prasmę, įvardija tiesiogiai ir netiesiogiai pasakytas
mintis, požiūrius, aptaria kūrinio vaizduojamojo pasaulio elementus.
Analizuoja išklausytą kūrinį remdamasis biografiniu, socialiniu, istoriniu, kultūriniu
kontekstu.
Pasako savo nuomonę apie išklausytą tekstą.
Interpretuodamas išklausytą tekstą aptaria tematiką, pagrindines problemas,
tiesiogiai ir netiesiogiai išreikštus požiūrius.
Skiria faktus nuo nuomonės. Įžvelgia pasakymo nevienareikšmiškumą ir kalbines
manipuliacijas.
Skiria funkcinius stilius (grožinis, mokslinis, šnekamasis, dalykinis), apibūdina jų
vartojimo sritis ir žanrus.
Pagal tinkamus kriterijus vertina išklausyto teksto turinį. Išmano įvairius vertinimo
kriterijus: informatyvumas, aktualumas, estetiškumas, originalumas, vertina pagal
juos tekstus. Vertinimo išvadas pagrindžia tekstu.
Taiko asmeniškai tinkamas teksto klausymo strategijas prieš klausymą, klausant, po
klausymo.
Vertina savo gebėjimus suvokti tekstą, juos tobulina.
Atskleisdamas išklausyto teksto prasmę, nurodo tiesiogiai pasakytas mintis,
požiūrius, kūrinio vaizduojamojo pasaulio elementus.
Aptaria išklausytą kūrinį remdamasis biografiniu, istoriniu, kultūriniu kontekstu.
Sieja kūrinyje pateikiamas vertybes su tikru gyvenimu.
Pasako savo nuomonę apie išklausytą tekstą.
Interpretuodamas išklausytus negrožinius tekstus aptaria teksto tematiką,
pagrindines problemas, tiesiogiai išreikštus požiūrius.
Nurodo teksto tikslą (tikslus) ir argumentų pagrįstumą šio tikslo siekiant.
Skiria faktus nuo nuomonės.
Skiria klausomo teksto funkcinius stilius (grožinis, mokslinis, šnekamasis),
apibūdina jų vartojimo sritis.
Pagal pateiktus kriterijus vertina teksto turinį. Suvokia įvairius vertinimo kriterijus:
informatyvumas, aktualumas, estetiškumas.
Taiko asmeniškai tinkamas teksto klausymo strategijas prieš klausymą,
klausydamas, po klausymo.
Mokytojo padedamas vertina savo gebėjimus suvokti išklausytą tekstą.
Atskleisdamas išklausyto teksto prasmę, ne visada nurodo tiesiogiai pasakytas
mintis, požiūrius, kūrinio vaizduojamojo pasaulio elementus.
Aptaria išklausytą kūrinį remdamasis biografiniu, kultūriniu kontekstu.
Neaiškiai išreiškia savo nuomonę apie išklausytą tekstą.
Interpretuodamas negrožinius tekstus aptaria teksto tematiką, pagrindines
problemas, mokytojui padedant.
Ne visada pavyksta nurodo išklausyto teksto tikslą (tikslus) ir argumentų pagrįstumą
šio tikslo siekiant.
Supranta, kad kalbinė komunikacija priklauso nuo dalyvių ir aplinkybių santykio.
Ne visada skiria faktus nuo nuomonės.
Ne visada skiria funkcinius stilius (grožinis, mokslinis, šnekamasis), apibūdina jų
vartojimo sritis.
Pagal pateiktus kriterijus vertina teksto turinį, tačiau ne visada suvokia įvairius
vertinimo kriterijus: informatyvumas, aktualumas, estetiškumas.
Taiko mokytojo pasiūlytas
teksto klausymo strategijas prieš klausymą,
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klausydamas, po klausymo.
 Mokytojo padedamas vertina savo gebėjimus suvokti išklausytą tekstą.
2-3
 Nepasiekia gebėjimų, reikalingų gauti minimalų patenkinamą įvertinimą „4“.
1
 Atsisako atsakinėti.
P.S. Pasviras šriftas – A lygiui.
________________________
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Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos
mokinių pažangos
ir pasiekimų vertinimo vokiečių (gimtosios)
kalbos pamokose aprašymo
5 priedas
Projektinių darbų (individualių ar atliktų grupėse) vertinimas
1. Projektinių darbų (individualių ar atliktų grupėse) 5-8, I-IV gimnazijos klasėse.
TURINYS

Įžanga

Struktūra

Turinio pateikimas
Įtaigumas
Sąvokos

Pabaiga

Apimtis
VAIZDINĖS
PRIEMONĖS

Plakatas/ PPT
prezentacija/ filmas
Iliustracijos

Teksto apimtis

Artikuliacija
PROJEKTO
PRISTATYMAS
Kalbėjimas

Kalbėjimo tembras ir
stiprumas

Įdomi įžanga
Tinkama įžanga
Įžangos nėra
Aiški trinarė struktūra
Neaiškiai pateikta struktūra
Trūksta struktūros dalių
Turinys aiškiai suprantamas
Turinys suprantamas iš dalies
Turinį sunku suprasti
Pabrėžti svarbiausi aspektai
Pabrėžti ne visi svarbiausi aspektai
Nepabrėžti svarbiausi aspektai
Paaiškintos naujos sąvokos
Paaiškintos ne visos naujos sąvokos
Nepaaiškintos sąvokos
Logiškas apibendrinimas išsakant savo
nuomonę
Apibendrinimas neišsakant savo
nuomonės
Nėra apibendrinimo
Tinkama
Per didelė/ maža
Vaizdingas ir aiškus pristatymas
Iš dalies vaizdingas ir aiškus pristatymas
Pristatymas neaiškus ir nevaizdingas
Iliustracijos visiškai atitinka turinį
Ne visos iliustracijos atitinka turinį
Iliustracijos neatitinka turinio
Svarbiausia informacija pateikta punktais
Pagrindinė informacija pateikta pilnais
sakiniais
Pateiktas ištisas tekstas
Aiški artikuliacija
Ne visai aiški artikuliacija
Sunkiai suprantama
Savarankiškai formuluoja pilnus sakinius
Pristatymą išmoko atmintinai
Skaito iš lapo
Tinkamas
Kalba monotoniškai ir per tyliai

2
1
0
3
2
1
3
2
1
2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
1
0
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Aiški ir taisyklinga tartis
Aiški, bet ne visada taisyklinga tartis
Sunkiai suprantama tartis
Bendrauja su publika
Bendrauja tik su vienu adresatu
Nebendrauja su publika
Laikysena natūrali
Laikysena pasyvi / per daug aktyvi

Tarimas

Bendravimas su adresatu

Kūno kalba

2
1
0
2
1
0
1
0

2. Projektinio darbo vertinimo lentelė balais 5-8 klasėse.
Kriterijus

Taškų skaičius

Turinys
Vaizdinės priemonės
Projekto pristatymas

16
6
10

Iš viso:

32

Visų susumuotų taškų vertimas į
pažymį
Taškai
Pažymys
32-30
10
29-27
9
26-22
8
21-19
7
18-17
6
16-14
5
13-10
4
9-8
3
7-6
2
5-0
1

3. Projektinio darbo vertinimo lentelė balais I-IV gimnazijos klasėse.
Kriterijus

Taškų skaičius

Turinys
Vaizdinės priemonės
Projekto pristatymas

16
6
10

Iš viso:

32

Visų susumuotų taškų vertimas į
pažymį
Taškai
Pažymys
32-31
10
30-28
9
27-24
8
23-21
7
20-18
6
17-15
5
14-11
4
10-8
3
7-6
2
5-0
1

Pastaba. Papildomas projektinio darbo vertinimas dirbant grupėje: prie projektinio darbo
vertinimo balų (32 balų) pridedami arba atimami papildomi 3 balai už:
1. darbą komandoje – 1 balas;
2. konstruktyvų iškilusių problemų sprendimą – 1 balas;
3. atsakomybę už bendrą projekto vykdymą - 1 balas.
_______________________
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Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos
mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos
aprašo
4 priedas
KLAIPĖDOS HERMANO ZUDERMANO GIMNAZIJOS 5-8 ir I-IV KLASIŲ MOKINIŲ
PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO ANGLŲ KALBOS (UŽSIENIO) IR III-IV
KLASIŲ RUSŲ (UŽSIENIO) KALBOS PAMOKOSE APRAŠYMAS

1. Vertinimas yra kriterinis.
Įvertinimas
Apibūdinimas
Balais
Žodžiu
Aukštesnysis pasiekimų
lygis
10
Puikiai
9
Labai gerai
Pagrindinis pasiekimų
lygis
8
Gerai
7
Pakankamai
gerai
6
Patenkinamai
Patenkinamas pasiekimų
lygis
5
Silpnai
4
Labai silpnai
Nepasiektas patenkinamas
pasiekimų lygis
3,2,1
Blogai

Teisingų atsakymų apimtis 94-100%
Teisingų atsakymų apimtis 84-93%
Teisingų atsakymų apimtis 74-83%
64-73%
54-63%

44-53%
34-43%
,,3“ – 24-33% , ,,2“ – 14-23% , ,,1“ – 0-13%

2. Mokinio žinios anglų kalbos pamokose vertinamos ne mažiau kaip 8 pažymiais per pusmetį
(būtinai privalo būti tolygiai įvertintos visos keturios kalbinės sritys – kalbėjimas, rašymas, klausymas,
skaitymas);
3. Kontroliniai darbai:
3.1. rašomi 2 kontroliniai darbai per pusmetį (4 kontroliniai anglų kalbos darbai per mokslo
metus kontroliniai;
3.2. 8 klasėje balandžio-gegužės mėn rašomas metinis kontrolinis darbas;
3.3. kontrolinis darbas yra sudarytas iš klausymo, skaitymo, kalbos vartojimo ir rašymo dalių,
atitinkančių nagrinėtas temas.
4. Savarankiški darbai:
4.1. rašomi 2 adrbai per pusmetį (4 darbai per mokslo metus);
4.2. darbai apima vieną temą ar sritį ir yra skirti įtvirtinti tos temos ar srities žinias.
5. Papildomų mokinių pastangų vertinimas (kaupiamasis vertinimas):
5.1. per pusmetį surinkus 10 pliusų, į elektroninį dienyną įrašomas pažymys „10“;
5.2. mokiniai vertinami už aktyvų darbą pamokoje; sistemingą namų darbų atlikimą; papildomų
darbų atlikimą (pranešimai, darbas grupėse, vaizdinė medžiaga ir pan.); dalyvavimą konkursuose,
olimpiadose, varžybose, konferencijose ir pan. Jei dalyvavimas konkurse ar kitame renginyje
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Tempas Kirčiavimas

Tarimas

reikalauja daug papildomo darbo (pvz., reikia paruošti kalbą, parašyti rašinį ir pan.) pažymys gali būti
rašomas už vieną atskirą konkursą.
6. 5-8 klasių mokinių vertinimas:
6.1. sakytinio teksto supratimas (klausymas):
6.1.1. klausomo teksto suvokimo užduotys. Klausomo teksto suvokimo užduotys vertinamos
kriteriniu vertinimu teisingų atsakymų skaičių paverčiant procentine išraiška ir pažymiu. Teisingai
parašytas atsakymas vertinamas 1 tašku. Rašyboje esant vienai klaidai, kuri nekeičia žodžio ar
išsireiškimo prasmės arba esant dalinai teisingam atsakymui, vertinama 0,5 taško. Kalbos ir rašybos
klaidos, kurios keičia atsakymo prasmę arba kai yra pateiktas neteisingas atsakymas, vertinama 0
taškų.
6.2. rašytinio teksto supratimas (skaitymas):
6.2.1. skaitymas balsu ir vertimas (10 taškų):
Kriterijus
Taškai Aprašymas
Skaitymas
2
Visi žodžiai ištariami aiškiai ir taisyklingai. Pasitaiko vienas
kitas tarimo netikslumas, kurį dažniausiai pasitaiso.
1
Pasitaiko tarimo klaidų, kurios nepataisomos, tačiau teksto
prasmė suprantama.
0
Daug tarimo klaidų, kurios trukdo suprasti teksto prasmę.
2
Žodžiai kirčiuojami taisyklingai. Pasitaiko viena kita
kirčiavimo klaida, kurią dažniausiai pasitaiso.
1
Žodžiai arba sakiniai kirčiuojami ne visada teisingai ir
dažniausiai nepasitaisoma.
0
Dauguma žodžių ir sakinių kirčiuojama neteisingai.
Spėliojama kurį skiemenį ar sakinio dalį reikia kirčiuoti.
1
Tempas atitinka teksto tikslą. Nėra netikslingų pauzių.
0
Tempas lėtas, yra daug pauzių.
Vertimas

3

ir Tikslumas

1

Intonacija
sklandumas

2

1

0
2

0

Vertimas tikslus, visi atitikmenys lietuvių kalboje surasti ir
panaudoti. Nėra pažodinio vertimo.
Vertimas tik iš dalies tikslus, kai kurie žodžiai, frazes ar
sakiniai išversti netiksliai, bet teksto prasmė nepakeista.
Pasitaiko pažodinio vertimo.
Vertime nemažai netikslumų, bet teksto prasmė iš esmės
nepakeista. Didžioji dalis yra pažodinis vertimas.
Vertimas netikslus, daug klaidų, kurios iškreipia teksto
prasmę.
Verčiama sklandžiai ir intonuojama tinkamai. Tempas
atitinka teksto tikslą.
Verčiama dažniausiai sklandžiai, intonacija beveik tinkama.
Yra viena kita pauzė.
Verčiama su pauzėmis, pasikartojama, intonacija nedera su
teksto tikslu.

6.2.2. skaitymo teksto suvokimo užduotys. Skaitymo teksto suvokimo užduotys vertinamos
kriteriniu vertinimu teisingų atsakymų skaičių paverčiant procentine išraiška ir pažymiu. Teisingai
parašytas atsakymas vertinamas 1 tašku. Rašyboje esant vienai klaidai, kuri nekeičia žodžio ar
išsireiškimo prasmės, atsakymas vertinamas 0,5 taško.Rašyboje esant daugiau nei vienai klaidai, arba
kai klaida keičia žodžio ar išsireiškimo prasmę, atsakymas vertinamas 0 taškų.
6.2.3. žodžių apklausa raštu. Žodžių apklausa raštu vertinama kriteriniu vertinimu. Teisingai
parašytas žodis vertinamas 1 tašku. Žodžio rašyboje esant vienai klaidai, kuri nekeičia žodžio prasmės,
žodis vertinamas 0,5 taško. Žodžio rašyboje esant daugiau nei vienai klaidai, arba kai klaida keičia
žodžio ar išsireiškimo prasmę, atsakymas vertinamas 0 taškų.
6.3. sąveika ir raiška žodžiu (kalbėjimas):
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6.3.1. monologas (10 taškų):
Kriterijus
Taškai
Turinio
atskleidimas, 3
išsamumas.
Žodyno
turtingumas,
įvairovė, 2
tinkamumas.
1

Aprašymas
Turinys išsamus, atskleisti visi užduoties punktai. Žodynas
turtingas, įvairus, vartojamas tinkamai.
Turinys neišsamus, nors atskleisti visi užduoties punktai.
Žodynas ribotas, neįvairus, vartojamas ne visuomet tinkamai.
Turinys siauras, atskleisti tik vienas ar keli užduoties punktai.
Žodynas skurdus, dažniausiai vartojamas netinkamai.
0
Kalbama ne į temą, užduoties punktai neatskleisti.
Pasisakymo
3
Mintys dėstomos nuosekliai arba pakankamai nuosekliai.
struktūravimas,
Pasisakymas rišlus, tinkamai struktūrizuotas (įžanga,
nuoseklumas, rišlumas.
dėstymas, išvados).
2
Trūksta minčių dėstymo nuoseklumo. Pasisakymas ne itin
rišlus, bet mintis išlaikoma aiški. Yra struktūros netikslumų.
1
Minčių dėstymas dažnai nenuoseklus. Pasisakymas nelabai
rišlus, mintis išlaikoma dalinai aiški. Trūksta aiškios
struktūros.
0
Minčių dėstymas nenuoseklus ir nerišlus. Išsakomos padrikos
mintys.
Kalbos
priemonių 3
Kalbos priemonės visada ar beveik visada vartojamos
(leksinių ir gramatinių
taisyklingai. Pasitaiko viena kita nedidelė klaida netrukdanti
struktūrų) taisyklingumas
suprasti prasmės.
2
Kalbos priemonės dažniausiai vartojamos taisyklingai. Yra
kelios didesnės klaidos, arba daug nedidelių netikslumų kurie
iš dalies trukdo suprasti prasmę.
1
Kalbos priemonės dažnai vartojamos netaisyklingai, yra daug
klaidų, bet pagrindinę prasmę suprasti įmanoma.
0
Kalbos priemonės vartojamos netaisyklingai. Neįmanoma
suprasti prasmės.
Tarimas, intonavimas
1
Intonavimas išraiškingas. Tartis gerai suprantama, net jei
kartais akivaizdus kitos kalbos akcentas ir tariant retkarčiais
klystama. Klaidos netrukdo suprasti kas sakoma.
0
Daug tarimo ir intonavimo klaidų, trukdančių suprasti
pasisakymą.
P.S. Jei teksto turinys neatitinka nurodytos temos (pagrindinis komunikacinis tikslas
nepasiektas), visa užduotis vertinama 0 taškų. Jei atpasakojant tekstą įterpiama tiesioginė kalba,
sumažinama 1 tašku nuo bendros taškų sumos. Jei pasakojant yra naudojami ne angliški žodžiai
(išskyrus tekste leidžiamus), sumažinama 1 tašku nuo bendros sumos.
6.3.2. dialogas (11 taškų):
Kriterijus
Taškai
Komunikacinių intencijų 3
realizavimas.

2

1
Sąveika ir lankstumas

0
3

Aprašymas
Komunikacinis tikslas pasiektas arba beveik pasiektas.
Visuomet arba beveik visuomet tinkamai realizuojamos
komunikacinės intencijos. Pakanka kalbinių išteklių
suprantamai dėstyti mintis.
Komunikacinis tikslas pasiektas iš dalies. Pokalbio sėkmė
priklauso nuo pašnekovo. Sunkiai perteikiama detalesnė
informacija.
Komunikacinis tikslas nepasiektas. Pateikiama skurdi arba
neatitinkanti komunikacinio tikslo informacija.
Komunikacija nevyksta.
Sėkmingai arba pakankamai sėkmingai inicijuojamas ir
palaikomas natūralus pokalbis, tinkamai reaguojama į
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2

1

0
priemonių 3
gramatinių
įvairovė,

Kalbos
(leksinių ir
struktūrų)
atitikimas
situacijai/adresatui, kalbos
priemonių
2
taisyklingumas.

1

0
Tarimas, intonavimas

2

1

6.3.3. mintinas tekstas:
Kriterijus
Taškai
Tarimas/intonavimas
2

1

Tempas

0
2
1

Turinio
atkartojimas.

0
tikslumo 6
5
4
3
2
1
0

pašnekovo replikas. Pasitaiko viena kita netikslinga pauzė.
Nepakankamai inicijuojamas ir palaikomas pokalbis, dažnai
netinkamai reaguojama į pašnekovo pasakymus. Pakartojama
dalis to, ką sakė pašnekovas. Daromos trumpos netikslingos
pauzės.
Neinicijuojamas ir sunkiai palaikomas pokalbis, neadekvačiai
reaguojama į pašnekovo replikas. Daromos ilgos pauzės.
Negebama pasinaudoti kompensacinėmis strategijomis.
Nedalyvaujama pokalbyje.
Kalbos priemonės įvairios. Kalba atitinka pateiktą situaciją ir
pritaikyta adresatui. Kalbos priemonės visada arba beveik
visada vartojamos taisyklingai.
Pasitaiko viena kita
nesisteminė klaida, kuri netrukdo suprasti kalbos prasmę.
Suklydus dažniausiai pasitaisoma.
Kalbos priemonės neįvairios. Kalba ne visada atitinka
pateiktą situaciją ir adresatą. Kalbos priemonės ne visada
vartojamos taisyklingai. Pasitaiko nesisteminių klaidų, menkų
sakinio sandaros trūkumų, kurie nesukelia nesusipratimų.
Vartojamos paprastos kalbos konstrukcijos, tačiau ir tada
klystama. Kalba minimaliai atitinka pateiktą situaciją ir yra
nepritaikyta adresatui. Klaidos trukdo suprasti kalbos esmę.
Vartojamos labai ribotos kalbos priemonės. Labai daug
klaidų. Pasisakymų prasmė dažniausiai neaiški.
Intonavimas išraiškingas. Tartis gerai suprantama, net jei
kartais akivaizdus kitos kalbos akcentas ir tariant retkarčiais
klystama. Klaidos netrukdo suprasti kas sakoma.
Daug tarimo ir intonavimo klaidų, trukdančių suprasti
pasisakymą.
Aprašymas
Deklamuoja pakankamai garsiai, aiškiai ir organiškai.
Intonacija atitinka tekstą ir yra išraiškinga. Tarimo klaidų
nėra.
Deklamuojama nedrąsiai, tyliai, kai kurie žodžiai ištariami
paskubomis arba neaiškiai. Pasitaiko tarimo klaidų.
Intonacija nenatūrali ir neatitinka teksto.
Blogas intonavimas, daug tarimo klaidų.
Deklamuojama natūraliu tempu, atitinkančių teksto tikslą.
Tekstas sakomas sklandžiai ir be pauzių.
Tempas kinta ir ne visada atitinka teksto tikslą. Pasitaiko
keletas trumpų pauzių.
Labai lėtas tempas bei daug pauzių.
95-100% tikslumas
80-94%
65-79%
50-64%
40%-49%
30%-39%
29% ir mažiau

6.4. rašytinio teksto kūrimas (rašymas):
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6.4.1. laiškas ir žinutė (10 taškų):
Kriterijus
Taškai Aprašymas
Turinys.
Komunikacinės 3
Turinys atitinka temą (situaciją). Realizuojamos visos
užduotės įvykdymas.
užduotyje
nurodytos komunikacinės intencijos.
2
Turinys nevisiškai atitinka temą (situaciją). Realizuojamos ne
visos užduotyje nurodytos komunikacinės intencijos.
1
Didelė dalis turinio neatitinka temos (situacijos). Siekiant
rašymo
tikslo nerealizuojama dalis komunikacinių intencijų.
0
Turinys neatitinka temos (situacijos). Siekiant rašymo tikslo
nerealizuojama didelė dalis komunikacinių intencijų.
Teksto strutūra ir forma.
3
Tekstas išdėstytas tinkamai. Mintys nuoseklios ir rišlios.
2
Didžioji dalis teksto ir minčių dėstymo yra nuosekli ir rišli.
Yra vienas teksto organizavimo trūkumas.
1
Tekstas tik iš dalies atitinka nurodytą struktūrą. Mintys ne
visuomet dėstomos rišliai.
0
Tekstas nesuprantamas dėl nuoseklumo ir/arba rišlumo
trūkumo.
Leksinių
ir
gramtinių 3
Leksinės ir gramatinės formos ir struktūros įvairios ir tinkamai
formų
bei
struktūrų
vartojamos, atitinka reikiamą registrą. Nėra arba yra keletas
įvairovė ir taisyklingumas.
žodyno, gramatinių formų vartojimo klaidų.
Registras.
2
Leksinės ir gramatinės formos ir struktūros įvairios ir beveik
visada tinkamai vartojamos, atitinka reikiamą registrą.
Nemažai
žodyno, gramatinių formų vartojimo klaidų, kurios netrukdo
suprasti teksto.
1
Leksika skurdi, gramatinės formos ir struktūros neįvairios.
Yra kalbos registro pažeidimų. Daug žodyno, gramatinių
formų ir
struktūrų vartojimo klaidų. Sintaksinės konstrukcijos
netaisyklingos, tačiau netrukdo suprasti teksto.
0
Tekstas nesuprantamas dėl netinkamo žodžių vartojimo ir
gramatikos klaidų.
Rašyba ir skyryba
1
Nėra arba beveik nėra rašybos ir/arba skyrybos klaidų.
0
Yra daug rašybos ir/arba skyrybos klaidų.
P.S. Jei teksto turinys neatitinka nurodytos temos (pagrindinis komunikacinis tikslas
nepasiektas), visa užduotis vertinama 0 taškų. Jei parašytų žodžių skaičius yra per pusę mažesnis nei
reikalauja užduotis, visas laiškas/žinutė vertinama 0 taškų.Jei trūksta 25%-49% žodžių, laiško/žinutės
vertinimas mažinamas 1 tašku nuo surinktos taškų sumos. Pasikartojančios vieno pobūdžio
gramatikos, rašybos ir skyrybos klaidos skaičiuojamos kaip viena klaida.
6.5. rašinys (10 taškų):
Kriterijus
Taškai
Turinys.
3

2

1

Aprašymas
Visas turinys atitinka temą. Atsakymas labai išsamus, gausu
argumentų, tinkami pavyzdžiai. Mintys reiškiamos aiškiai ir
detaliai.
Dalis turinio neatitinka temos. Atsakymas neišsamus,
argumentai pagrįsti dalinai arba ne visai tinkamai. Kartais
mintys reiškiamos netiksliai ir apibendrintai.
Didelė dalis turinio neatitinka temos. Mintys reiškiamos
suprantamai, tačiau pasitaiko nerišlių minčių. Kartais mintis
nutrūksta. Atsakymas labai siauras, per mažai argumentų,
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Teksto struktūra.

0
2

1

0
Leksinių ir gramatinių 2
formų
bei
struktūrų
įvairovė. Registras.
1

0
Leksinių ir gramatinių 3
struktūrų taisyklingumas
2

1

pavyzdžiai nepateikti.
Turinys neatitinka temos.
Tekstas nuoseklusir logiškas, pagrindinės mintys atskirtos ir
išryškintos. Tekstas rišlus, tinkamai pavartotos teksto siejimo
priemonės.
Tekstas nenuoseklus, pagrindinės mintys neatskirtos ir
neišryškintos. Tekstas nelabai rišlus, dažnai netinkamai
pavartotos teksto siejimo priemonės.
Tekstas nerišlus, netinkamai pavartotos teksto siejimo
priemonės. Tekstas nesuskirstytas į pastraipas.
Leksinės ir gramatinės struktūros įvairios, pavartotos paprastos
ir sudėtingos struktūros. Leksika gausi/plati. Tinkamas
registras/stilius.
Leksines ir gramatinės struktūros neįvairios, vartojamos tik
paprastos struktūros. Leksika siaura. Dažnai netinkamas
registras/stilius.
Leksinės/gramatinės struktūros labai paprastos. Leksika labai
siaura. Netinkamas registras/stilius.
Visos leksinės-gramatinės struktūros pavartotos taisyklingai
(1-2 nežymios klaidos). Nėra rašybos klaidų.
Nemažai leksinių ir gramatinių struktūrų (daugiausia
sudėtingų)
pavartota klaidingai, tačiau prasmė išlieka aiški.
Yra (4-6) rašybos klaidų.
Daug leksinių ir gramatinių struktūrų (ir paprastų, ir sudėtingų,
jei jų yra) pavartota klaidingai, kai kurios apsunkina supratimą.
Daug (7-9) rašybos klaidų.

Labai daug leksinių ir gramatinių struktūrų pavartota
klaidingai,
prasmė neaiški. Labai daug (10 ir daugiau) rašybos klaidų.
P.S. Jei teksto turinys neatitinka nurodytos temos, visa užduotis vertinama 0 taškų. Jei parašytų
žodžių skaičius yra per pusę mažesnis nei reikalauja užduotis, visas rašinys vertinamas 0 taškų. Jei
trūksta 25%-49% žodžių, rašinio vertinimas mažinamas 1 tašku nuo surinktos taškų sumos.
Pasikartojančios vieno pobūdžio gramatikos, rašybos ir skyrybos klaidos skaičiuojamos kaip viena
klaida.
0

6.6. projektinis darbas:
6.6.1. projektinis darbas vykdomas 1-2 kartus per metus;
6.6.2. projektinis darbas gali būti vykdomas individualiai arba porose;
6.6.3. projektinio darbo temą mokinys gali pasirinkti pats, bet privalo ją suderinti su mokytoju;
6.6.4. projektinis darbas vykdomas 2-4 savaites;
6.6.5. atlikti projektiniai darbai pristatomi anglų kalbos pamokos metu, prieš tai suderinus laiką
su dėstančiu mokytoju;
6.6.6. vertinimo kriterijai:
Vertinimo kriterijai
Vertinimo
balai
Projekto kūrybiškumas, originalumas
(apibraukti)
• Sukurto projekto originalumas ir kokybė.
1 2 3 4 5
• Sukurtame darbe atsispindi moksleivio kūryba.
1 2 3 4 5
• Sukaupta informacija tikslingai panaudota darbe.
1 2 3 4 5
Rašyba, stilius

79
• Mintys dėstomos aiškiai, nuosekliai.
• Darbe nėra rašybos, skyrybos, stiliaus klaidų.
Informaciniai gebėjimai
• Pagal reikalavimus paruoštas pristatymas.
•
Įžangoje trumpai pristatomas darbas, suformuluota pagrindinė
mintis.
• Išvados suformuluotos tiksliai ir pagrįstai.
Pristatymas žodžiu
• Pristatymo metu atskleista sukurto projekto esmė.
• Pademonstruotas gebėjimas sudominti auditoriją.
• Taisyklingas kalbėjimas (nėra tarties, kirčiavimo, žodyno klaidų)
• Tinkama laikysena.
•
Kalba 5-7 min.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

Porininko indėlis (dirbant ne individualiai)
1 2 3 4 5

Renkant ir apdorojant informaciją.
1 2 3 4 5

Ruošiant pristatymą.
1 2 3 4 5

Apipavidalinant darbą.
1 2 3 4 5

Pristatant darbą auditorijai.
P.S. Pažymys rašomas susumavus vertinimo balus ir apskaičiavus procentinę išraišką.
7. I-II gimnazijos klasių mokinių vertinimas:
7.1. sakytinio teksto supratimas (klausymas):
7.1.1. klausomo teksto suvokimo užduotys. Klausomo teksto suvokimo užduotys vertinamos
kriteriniu vertinimu teisingų atsakymų skaičių paverčiant procentine išraiška ir pažymiu. Teisingai
parašytas atsakymas vertinamas 1 tašku. Rašyboje esant vienai klaidai, kuri nekeičia žodžio ar
išsireiškimo prasmės arba esant dalinai teisingam atsakymui, vertinama 0,5 taško. Kalbos ir rašybos
klaidos, kurios keičia atsakymo prasmę arba kai yra pateiktas neteisingas atsakymas, vertinama 0
taškų;
7.2. rašytinio teksto supratimas (skaitymas):
7.2.1. skaitymo teksto suvokimo užduotys. Skaitymo teksto suvokimo užduotys vertinamos
kriteriniu vertinimu teisingų atsakymų skaičių paverčiant procentine išraiška ir pažymiu. Teisingai
parašytas atsakymas vertinamas 1 tašku. Rašyboje esant vienai klaidai, kuri nekeičia žodžio ar
išsireiškimo prasmės, atsakymas vertinamas 0,5 taško.Rašyboje esant daugiau nei vienai klaidai, arba
kai klaida keičia žodžio ar išsireiškimo prasmę, atsakymas vertinamas 0 taškų;
7.2.2. žodžių apklausa raštu. Žodžių apklausa raštu vertinama kriteriniu vertinimu. Teisingai
parašytas žodis vertinamas 1 tašku.Žodžio rašyboje esant vienai klaidai, kuri nekeičia žodžio prasmės,
žodis vertinamas 0,5 taško. Žodžio rašyboje esant daugiau nei vienai klaidai, arba kai klaida keičia
žodžio ar išsireiškimo prasmę, atsakymas vertinamas 0 taškų;
7.3. sąveika ir raiška žodžiu (kalbėjimas):
7.3.1. monologas (11 taškų)
Kriterijus
Taškai Aprašymas
3
Turinys išsamus, atskleisti visi užduoties punktai. Žodynas turtingas,
Turinio
įvairus, vartojamas tinkamai.
atskleidimas,
2
Turinys neišsamus, nors atskleisti visi užduoties punktai. Žodynas
išsamumas
ribotas, neįvairus, vartojamas ne visuomet tinkamai.
Žodyno
1
Turinys siauras, atskleisti tik keli užduoties punktai. Žodynas
turtingumas ir
skurdus, dažniausiai vartojamas netinkamai.
įvairovė
0
Turinys labai siauras, neatsakyta į daugumą užduoties punktų.
Žodynas labai skurdus.
3
Mintys dėstomos nuosekliai arba pakankamai nuosekliai.
Kalbėjimo
Pasisakymas rišlus, tinkamai struktūrizuotas (įžanga, dėstymas,
sklandumas ir
išvados), vartojami diskurso žymekliai ir teksto siejimo žodžiai.
rišlumas
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Trūksta minčių dėstymo nuoseklumo. Pasisakymas ne itin rišlus, ne
visai tinkamai struktūrizuotas. Vartojamas ribotas siejimo priemonių
kiekis diskurso žymekliai vartojami ne visada tinkamai.
1
Minčių dėstymas dažnai nenuoseklus, pasisakymas nerišlus,
netinkamai struktūrizuotas, diskurso žymekliai vartojami retai arba
netinkamai.
0
Minčių dėstymas nenuoseklus, pasisakymas nerišlus, mintys
padrikos, vartojami tik dažniausi jungtukai paprastiems sakiniams ar
žodžiams sieti.
3
Gramatika ir žodžiai vartojami taisyklingai, klaidos retos. Klystama
Kalbos
vartojant sudėtingesnes konstrukcijas, o suklydus pasitaisoma.
priemonių
2
Pasitaiko nesisteminių klaidų, menkų sakinio sandaros trūkumų, bet
taisyklingumas
jie gana reti ir nesukelia nesusipratimų. Nepasitaisoma, jei
suklystama vartojant sudėtingesnes konstrukcijas.
1
Vartojamos tik paprastos konstrukcijos, tačiau ir tada klystama.
Klaidos kartais trukdo suprasti, kas norima pasakyti. Sudėtingesnių
konstrukcijų vardijama retai.
0
Vartoja tik paprastas gramatines formas, bet nuolat daro elementarių
klaidų.
Tartis ir intonacija aiški ir natūrali.
Tartis
ir 2
1
Tartis gerai suprantama, net jei tariant retkarčiais suklystama.
intonacija
Klaidos netrukdo suprasti, kas sakoma.
0
Daug tarimo ir intonavimo klaidų, trukdančių suprasti pasisakymą.
P.S. Jei teksto turinys neatitinka nurodytos temos (pagrindinis komunikacinis tikslas
nepasiektas), visa užduotis vertinama 0 taškų. Jei atpasakojant tekstą įterpiama tiesioginė kalba,
suamžinama 1 tašku nuo bendros sumos. Jei pasakojant yra naudojami ne angliški žodžiai (išskyrus
tekste leidžiamus), sumažinama 1 tašku nuo bendros sumos.
2

7.3.2. dialogas (11 taškų):
Kriterijus
Taškai Aprašymas
3
Komunikacinis tikslas pasiekiamas. Visuomet arba beveik visuomet
Komunikacinių
tinkamai realizuojamos komunikacinės intencijos.
intencijų
2
Komunikacinis tikslas pasiekiamas iš dalies. Tikslui pasiekti
realizavimas
prireikia didelių pastangų.
1
Komunikacinis tikslas pasiekiamas iš dalies. Pokalbio sėkmė
priklauso nuo pašnekovo.
0
Komunikacinis tikslas nepasiekiamas.
Sėkmingai arba pakankamai sėkmingai inicijuojamas ir palaikomas
Sąveika
ir 3
pokalbis, tinkamai reaguojama į pašnekovo replikas, komentuojami
lankstumas
pasisakymai.
2
Nepakankamai inicijuojamas ir palaikomas pokalbis, dažnai
netinkamai reaguojama į pašnekovo replikas, daroma daug
netikslingų pauzių ieškant žodžių.
1
Neinicijuojamas ir nepalaikomas pokalbis, neadekvačiai reaguojama
į pašnekovo pasisakymus. Dažniau kartojama tai, ką pasakė
pašnekovas.
0
Nedalyvaujama pokalbyje.
3
Gramatika ir žodžiai vartojami taisyklingai, klaidos retos. Klystama
Kalbos
vartojant sudėtingesnes konstrukcijas, o suklydus pasitaisoma.
priemonių
2
Pasitaiko nesisteminių klaidų, menkų sakinio sandaros trūkumų, bet
taisyklingumas
jie gana reti ir nesukelia nesusipratimų. Nepasitaisoma, jei
suklystama vartojant sudėtingesnes konstrukcijas.
1
Vartojamos tik paprastos konstrukcijos, tačiau ir tada klystama.
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0
Tartis
intonacija

ir 2
1
0

Klaidos kartais trukdo suprasti, kas norima pasakyti. Sudėtingesnių
konstrukcijų vardijama retai.
Vartoja tik paprastas gramatines formas, bet nuolat daro elementarių
klaidų.
Tartis ir intonacija aiški ir natūrali.
Tartis gerai suprantama, net jei tariant retkarčiais suklystama.
Klaidos netrukdo suprasti, kas sakoma.
Daug tarimo ir intonavimo klaidų, trukdančių suprasti pasisakymą.

7.4. rašytinio teksto kūrimas (rašymas):
7.4.1. laiško/žinutės vertinimo lentelė (14 taškų):
Aprašymas
Atsakyta į visus užduoties punktus. Komunikacinė užduotis
įvykdyta.
4
Atsakyta į visus užduoties punktus, tačiau ne iki galo atsakyta į 1
punktą.
3
Neatsakyta į vieną užduoties punktą. Komunikacinė užduotis
įvykdyta 75 procentais.
2
Komunikacinė užduotis įvykdyta 50 procentų.
1
Komunikacinė užduotis įvykdyta 25 procentais.
0
Neatsakyta į visus užduoties punktus. Komunikacinė užduotis
neįvykdyta.
Tekstas ir mintys nuoseklios ir rišlios
Teksto ir minties 2
1
Didžioji teksto ir minčių dalis nuosekli ir rišli
rišlumas
0
Tekstas nesuprantamas dėl nuoseklumo ir (arba) rišlumo trūkumų.
1
Tekstas išdėstytas tinkamai arba yra 1 trūkumas.
Teksto
0
Yra 2 arba daugiau teksto išdėstymo trūkumų.
išdėstymas
2
Nėra / beveik nėra gramatikos klaidų.
Gramatikos
1
Dauguma gramatikos struktūrų vartojamos taisyklingai.
taisyklingumas
0
Tekstas nesuprantamas dėl gramatikos klaidų.
3
Nėra/ beveik nėra žodyno klaidų.
Žodyno
2
Dauguma žodžių vartojami tinkamai.
tinkamumas
1
Dauguma žodžių vartojami netinkamai.
0
Tekstas nesuprantamas dėl netinkamo žodžių vartojimo.
Nėra / beveik nėra rašybos ir (arba) skyrybos klaidų.
Rašyba, skyryba 1
0
Yra daug rašybos ir (arba) skyrybos klaidų.
P.S. Jei teksto turinys neatitinka nurodytos temos (pagrindinis komunikacinis tikslas
nepasiektas), visa užduotis vertinama 0 taškų.Jei parašytų žodžių skaičius yra per pusę mažesnis nei
reikalauja užduotis, visas laiškas/žinutė vertinamas 0 taškų. Jei trūksta 25%-49% žodžių, laiško/žinutės
vertinimas mažinamas 1 tašku nuo surinktos taškų sumos. Pasikartojančios vieno pobūdžio
gramatikos, rašybos ir skyrybos klaidos skaičiuojamos kaip viena klaida.
Kriterijus
Turinys.
Komunikacinės
užduoties
įvykdymas.

Taškai
5

7.4.2. rašinio vertinimo lentelė (24 taškai):
Kriterijus
Taškai Aprašymas
5
Visas turinys atitinka temą. Į temą atsakoma išsamiai. Svarbiausios
Turinys
mintys išplečiamos ir grindžiamos tinkamomis detalėmis ir
pavyzdžiais.
4
Visas turinys atitinka temą. Į temą atsakoma gana išsamiai. Mintys
beveik visada reiškiamos aiškiai, dažniausiai pakanka jas
pagrindžiančių detalių ir pavyzdžių.
3
Turinys iš esmės atitinka temą. Mintys reiškiamos netiksliai arba
apibendrintai, jas pagrindžiančių detalių nepakanka.
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Beveik visas turinys atitinka temą, gali pasitaikyti nukrypimų nuo
temos. Mintys reiškiamo tiesmukai ir paprastai, stokojama pavyzdžių
ir detalių.
Dalis turinio atitinka temą. Pagrindinės mintys painiojamos su jas
pagrindžiančiomis detalėmis ar pavyzdžiais.
Visas turinys neatitinka temos ar jo trūksta. Nėra mintis
pagrindžiančių detalių ar pavyzdžių.
Turinys dėstomas logiškai ir nuosekliai. Išryškinamos svarbiausios
mintys ir jas pagrindžiančios detalės. Vartojami įvairūs teksto
siejimo žodžiai. Tekstas tinkamai suskirstytas į pastraipas.
Turinys dėstomas logiškai ir nuosekliai. Beveik visuomet
išryškinamos svarbiausios mintys ir jas pagrindžiančios detalės.
Teksto siejimo žodžiai ne visada vartojami sėkmingai.
Tekstas tinkamai suskirstytas į pastraipas.
Turinys dėstomas gana logiškai. Kartais svarbiausios mintys
neišryškinamos. Skirstymas į pastraipas ne visada tinkamas.
Turinio loginė seka nenuosekli. Svarbiausios mintys ne visada
išryškinamos, skirstymas į pastraipas netinkamas.
Turinys dėstomas padrikai, tekstas nesuskirstytas į pastraipas.
Loginė teksto seka netinkama, teksto siejimo priemonės
nevartojamos. Tekstas nesuskirstytas į pastraipas.
Žodynas pakankamai platus. Laisvai perfrazuojama siekiant išvengti
pasikartojimo. Dažnai vartojami retesni žodžiai ir sudėtingesnės
leksinės ir gramatinės struktūros. Tinkamai vartojamas neutralus
arba pusiau oficialus registras.
Žodynas pakankamai platus. Bandoma perfrazuoti, bet gali
pasitaikyti klaidų. Vartojami retesni žodžiai ir sudėtingesnės leksinės
ir gramatinės struktūros. Tinkamai vartojamas neutralus arba pusiau
oficialus registras.
Žodynas gana platus, tačiau ne visada tiksliai išreiškiama mintis ar
apibūdinama detalė. Vyrauja kasdienė leksika, pasitaiko vienas kitas
retesnis žodis ar sudėtingesnė leksinė ir gramatinė struktūra.
Pasitaiko nedidelių formulavimo klaidų, tačiau registro vientisumas
nepažeidžiamas.
Žodyno pakanka, kad pavyktų paaiškinti svarbiausius dalykus.
Vyrauja kasdienė leksika ir paprastos leksinės ir gramatinės
struktūros. Pasitaiko kelių skirtingų registrų žodžių.
Žodynas ribotas. Vyrauja paprasta kasdienis žodynas ir paprastos
leksinės ir gramatinės struktūros. Gali būti sunku apibūdinti registrą,
nes vartojami registro požiūriu atsitiktiniai žodžiai.
Žodynas nepakankamas, jį sudaro paprasti pavieniai žodžiai.
Registras yra netinkamas.
1-3 klaidos.
4-6 klaidos.
7-9 klaidos.
10-12 klaidų.
13-14 klaidų.
15 ir daugiau klaidų.
1-2 klaidos.
3-4 klaidos.
5-7 klaidos.
8-9 klaidos.
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0
10 ir daugiau klaidų.
P.S. Jei teksto turinys neatitinka nurodytos temos, visa užduotis vertinama 0 taškų. Jei parašytų
žodžių skaičius yra per pusę mažesnis nei reikalauja užduotis, visas rašinys vertinamas 0 taškų. Jei
trūksta 25%-49% žodžių, rašinio vertinimas mažinamas 1 tašku nuo surinktos taškų sumos.
Pasikartojančios vieno pobūdžio gramatikos, rašybos ir skyrybos klaidos skaičiuojamos kaip viena
klaida.
8. III-IV klasių mokinių vertinimas anglų kalbos pamokose.
8.1. sakytinio teksto supratimas (klausymas):
8.1.1. klausomo teksto suvokimo užduotys. Klausomo teksto suvokimo užduotys vertinamos
kriteriniu vertinimu teisingų atsakymų skaičių paverčiant procentine išraiška ir pažymiu. Teisingai
parašytas tikslus atsakymas vertinamas 1 tašku.
8.2. rašytinio teksto supratimas (skaitymas):
8.2.1. teksto suvokimo užduotys. Skaitymo teksto suvokimo užduotys vertinamos kriteriniu
vertinimu teisingų atsakymų skaičių paverčiant procentine išraiška ir pažymiu. Teisingai parašytas
tikslus atsakymas vertinamas 1 tašku;
8.2.2. sąveika ir raiška žodžiu (kalbėjimas):
8.2.2.1. monologo vertinimo lentelė (11 taškų):
Turinio atskleidimas,
Pasisakymo sklandumas ir
Kalbos priemonių
išsamumas.
rišlumas
taisyklingumas , tarimas
Žodyno turtingumas ir
(maks. 4 taškai)
ir intonavimas
įvairovė.
(maks. 3 taškai)
(maks. 4 taškai)
4
Turinys išsamus, pateikiama Komunikuoja
spontaniškai,
tšk.
pavyzdžių ir detalių.
natūraliu tempu, dažnai itin
Žodynas pakankamai platus, laisvai ir lengvai reiškia mintis
mintys reiškiamos aiškiai ir net ir tada, kai šneka daugiau ir
taip, kad beveik nepastebima, kalba yra sudėtinga.
jog kalbėjimas yra ribojamas Veiksmingai
vartojami
kalbinių
išteklių.
Mintys diskurso žymikliai ir teksto
formuluojamos
vartojant siejimo
žodžiai,
siekiant
įvairias
leksines-gramatines parodyti minčių sąsajas ir
struktūras;
laisvai pabrėžti pagrindinę mintį.
perfrazuojama, jei trūksta
žodyno.
3
Turinys
gana
išsamus, Kalba gana tolygiu tempu, Gramatika ir žodžiai
tšk.
stengiamasi teiginius pagrįsti ilgesnių pauzių pasitaiko retai, vartojami gerai, klaidos
pavyzdžiais ar detalėmis.
jos dažnesnės tarp sakinių. retos. Klystama vartojant
Žodynas pakankamai platus, Ilgiau kalbant, mintis gali šiek sudėtingesnes
nors
mintys
ne
visada tiek
šokinėti,
trūkinėja konstrukcijas, o suklydus
formuluojamos įvairiai, o dėl nuoseklus
dėstymas. dažniausiai pasitaisoma.
žodyno
spragų
kartais Vartojamas ribotas siejimo Tartis ir intonacija aiški,
akivaizdžiai sudvejojama ar priemonių kiekis. Diskurso natūrali.
perfrazuojama,
ar žymikliai vartojami, bet ne
pasikartojama,
tačiau
tai visada tinkamai.
nereikalauja didelių pastangų.
2
Turinys
siauras,
kalbama Mintis reiškia palyginti laisvai, Pasitaiko
nesisteminių
tšk.
paviršutiniškai ir apibendrintai, tačiau
dėl
formulavimo klaidų, menkų sakinio
be pavyzdžių.
sunkumų dažnai stabteli, ieško sandaros trūkumų, bet jie
Žodynas ribotas, tačiau jo tinkamo žodžio.
gana reti ir nesukelia
pakanka paaiškinti svarbiausius Sieja trumpesnius paprastus nesusipratimų.
minties ar problemos aspektus elementus į rišlią grandininę Nepasitaisoma suklydus
ir reikšti
minčių
seką.
Diskurso vartojant sudėtingesnes
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mintis abstrakčiomis temomis. žymikliai vartojami retai ir/ar Konstrukcijas.
Tartis
Vengiant
pasikartojimo, netinkamai. Vietoj jų – gerai suprantama, net jei
bandoma perfrazuoti.
daromos pauzės.
kartais akivaizdus kitos
kalbos akcentas ir tariant
retkarčiais
klystama.
Klaidos
netrukdo
suprasti, kas sakoma.
1
Turinys labai siauras, į temos Kalbama
su
labai Vartojamos
paprastos
tšk.
klausimus atsakoma tik iš akivaizdžiomis pauzėmis ir konstrukcijos, tačiau ir
dalies.
stabtelėjimus
ieškant tada klystama. Klaidos
Žodynas leidžia šiek tiek gramatinių konstrukcijų bei kartais trukdo suprasti,
dvejojant ir perfrazuojant, ne žodžių ir taisantis. Į rišlią kas norima pasakyti.
visada sėkmingai, išsakyti savo grandininę
minčių
seką Sudėtingesnių
mintis,
tačiau
žodyno sujungiamos atskiros frazės ar konstrukcijų vartojama
ribotumas
verčia
dažnai mintys, nors tai daroma ne retai.
Tartis
gerai
kartotis arba kartais dėl to netgi visada. Diskurso žymikliai suprantama,
net
jei
sunkiai formuluojamos mintys. vartojami netinkamai.
kartais akivaizdus kitos
kalbos akcentas ir tariant
retkarčiais
klystama.
Klaidos
netrukdo
suprasti, kas sakoma.
0
Kalbėjimas nesiekia 1 taško Nesiekia 1 taško aptarčių.
Nesiekia
1
taško
tšk.
aptarčių.
Kalba taip, kad būtų suprastas, aptarčių.
Turinys
nepakankamas. nors daro daug pauzių, vis Vartoja tik paprastas
Žodynas per siauras, kad būtų mėgina
iš
naujo, gramatines formas, bet
įmanoma pasisakyti nurodyta performuluoja.
nuolat
daroma
tema.
Vartojamos
tik Vartoja
tik
dažniausius elementarių
klaidų.
elementarios struktūros.
jungtukus
paprastiems Vartojant sudėtingesnes
sakiniams ar žodžiams sieti (ir, konstrukcijas visuomet
bet, todėl, kad).
klystama. Dėl dažnų
klaidų pašnekovui sunku
suprasti, kas norima
pasakyti.
P.S. Jei teksto turinys neatitinka nurodytos temos (pagrindinis komunikacinis tikslas
nepasiektas), visa užduotis vertinama 0 taškų. Jei atpasakojant tekstą įterpiama tiesioginė kalba,
sumažinama 1 tašku nuo bendros taškų sumos. Jei pasakojant yra naudojami ne angliški žodžiai
(išskyrus tekste leidžiamus), 1 tašku nuo bendros taškų sumos.
8.2.2.2. dialogo vertinimo lentelė (10 taškų)
Komunikacinių
intencijų Sąveika ir lankstumas
realizavimas (maks. 3 taškai)
(maks. 4 taškai)

4
tšk.

Tinkamai
pradedamas,
palaikomas ir pabaigiamas
pokalbis. Veiksmingai imamasi
iniciatyvos. Vartojama įvairių
sustabarėjusių (gatavų) frazių,
pvz., Sunku pasakyti... / Geras
klausimas... tam, kad būtų
laimima laiko ir išlaikoma
iniciatyva, kol formuluojama,
ką
atsakyti.
Įtraukiamas

Kalbos
priemonių
taisyklingumas, tarimas
ir intonavimas
(maks. 3 taškai)
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3
tšk.

2
tšk.

Komunikacinis
tikslas
pasiekiamas. Pakanka kalbinių
išteklių aiškiai dėstyti mintis,
pasverti skirtingus pranašumus
ir trūkumus.
Išreiškiamos
mintys ir nuomonė, vertinamos
alternatyvos.
Tinkamai
ir
aiškiai pateikiama sudėtinga ir
smulki informacija.
Komunikacinis
tikslas
pasiekiamas iš dalies. Trumpai
komentuojamas
pašnekovo
požiūris.
Lyginamos
alternatyvos, svarstant, ką
daryti. Keičiamasi tiesmuka
faktine
informacija,
perteikiama
smulki
informacija.

pašnekovas, komentuojami jo
pasakymai.
Tinkamai palaikomas pokalbis
ir reaguojama į pasiūlymus.
Apibendrinami
pokalbio
rezultatai ir tokiu būdu
nenukrypstama nuo temos.
Sustabarėjusių (gatavų) frazių
vartojama, tačiau ne visada
tinkamai.
Komentuojami
pašnekovo pasakymai.
Palaikomas pokalbis, tačiau jo
sėkmė
priklauso
nuo
pašnekovo.
Pakartoja dalį to, ką sakė
pašnekovas, kad parodytų, jog
suprato ir kad padėtų plėtoti
mintis tam tikra tema.
Sustabarėjusios
(gatavos)
frazės vartojamos retai arba
kartojamos
tos
pačios.
Atsižvelgia
į
pašnekovo
pasiūlymus, į juos reaguoja.

1
tšk.

Komunikacinis
tikslas
pasiekiamas
iš
dalies.
Suprantamai, tačiau glaustai
pasakoma asmeninė nuomonė.
Pokalbio sėkmė priklauso nuo
pašnekovo.
Perteikiama
tiesmuka faktinė informacija,
bet sunkiai perteikiama smulki
informacija.

Palaikomas paprastas pokalbis.
Dažniau kartojama tai, ką
pasakė
pašnekovas.
Sustabarėjusių (gatavų) frazių
nevartojama.

0
tšk.

Nesiekia 1 taško aptarčių.
Komunikacinis
tikslas
nepasiekiamas.
Teikiami
pasiūlymai,
sutinkama ar nesutinkama su
pašnekovo pasiūlymais.
Perteikiama skurdi asmeninė
informacija.

Nesiekia 1 taško aptarčių.
Parodoma, kad suprantamas
pašnekovas.
Paprašoma
dėmesio, kad turėtų galimybę
įsiterpti. Atsakinėjama su
pašnekovo pagalba.

Gramatika ir žodžiai
vartojami gerai, klaidos
retos. Klystama vartojant
sudėtingesnes
konstrukcijas, o suklydus
dažniausiai pasitaisoma.
Tartis ir intonacija aiški,
natūrali.
Pasitaiko
nesisteminių
klaidų, menkų sakinio
sandaros trūkumų, bet jie
gana reti ir nesukelia
nesusipratimų.
Nepasitaisoma suklydus
vartojant sudėtingesnes
Konstrukcijas.
Tartis
gerai suprantama, net jei
kartais akivaizdus kitos
kalbos akcentas ir tariant
retkarčiais
klystama.
Klaidos
netrukdo
suprasti, kas sakoma.
Vartojamos
paprastos
konstrukcijos, tačiau ir
tada klystama. Klaidos
kartais trukdo suprasti,
kas norima pasakyti.
Sudėtingesnių
konstrukcijų vartojama
retai.
Tartis
gerai
suprantama,
net
jei
kartais akivaizdus kitos
kalbos akcentas ir tariant
retkarčiais
klystama.
Klaidos
netrukdo
suprasti, kas sakoma.
Nesiekia
1
taško
aptarčių.
Vartoja tik paprastas
gramatines formas, bet
nuolat
daroma
elementarių
klaidų.
Vartojant sudėtingesnes
konstrukcijas visuomet
klystama. Dėl dažnų
klaidų pašnekovui sunku
suprasti, kas norima
pasakyti.
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8.3. rašymas:
8.3.1. asmeninio laiško vertinimo skalė (16 taškų):
Kriterijai
Turinys

Taškai
4

3
2

1

0

Teksto
struktūra.
Forma.

4

3

2

1

0
Leksinių
ir 4
gramatinių
formų
bei
struktūrų
įvairovė.
Registras.
3

2

Aptartys
Tinkamai realizuotos visos užduotyje nurodytos komunikacinės
intencijos.
Laisvai ir išsamiai perteikiama informacija, pasakojama ar
apibūdinama.
Mintys rišlios.
Dauguma komunikacinių intencijų realizuotos sėkmingai. Informacija
dažniausiai perteikiama tiesmukai ir paprastai. Mintys gana rišlios.
Dauguma komunikacinių intencijų realizuotos, bet ne visada
sėkmingai.
Informacija perteikiama gana apibendrintai, dažnai nepakanka detalių,
todėl ją galima įvairiai interpretuoti. Kai kurios mintys nerišlios.
Komunikacinės intencijos realizuotos tik iš dalies. Pasitaiko nukrypimų
nuo temos. Pasitaiko paminėtų, bet neišplėtotų intencijų. Mintis gali
būti sunku suprasti dėl nepakankamo rišlumo.
Užduoties tikslas nepasiekiamas. Komunikacinės intencijos iš esmės
nerealizuojamos. Minčių raiška netiksli ar nepakankama, mintys
nerišlios.
Turinys išdėstytas nuosekliai ir logiškai. Teksto siejimo žodžiais
pavieniai elementai veiksmingai jungiami į rišlią grandininę minčių
seką. Laiškas tinkamai suskirstytas į pastraipas ir įformintas.
Beveik visas turinys išdėstytas nuosekliai ir logiškai. Teksto siejimo
žodžiais pavieniai elementai jungiami į grandininę seką. Laiškas
tinkamai suskirstytas į pastraipas. Visas tekstas vienos pastraipos, bet
rašoma rišliai. Gali pasitaikyti įforminimo trūkumų: gali nebūti
baigiamojo sakinio arba atsisveikimo frazės.
Beveik visas turinys išdėstytas nuosekliai. Teksto siejimo žodžiai
kartais vartojami netinkamai ar jų trūksta. Kai kurios pastraipos
išskirtos netinkamai, pasitaiko įforminimo trūkumų.
Turinys išdėstytas nenuosekliai. Teksto siejimo žodžių vartojama per
daug arba per mažai, gali būti klystama (teksto siejimo žodžiai
vartojami netinkamai). Skirstymas į pastraipas netinkamas (kiekvienas
sakinys rašomas naujoje eilutėje), pasitaiko įforminimo trūkumų.
Turinys išdėstytas nenuosekliai. Teksto siejimo žodžiai vartojami
mechaniškai, dažnai netinkamai ir (arba) išvis nevartojami. Teksto
struktūra ir įforminimas netinkami.
Bendrojo ir teminio žodyno mokama užtektinai, kad pavyktų paaiškinti
svarbiausius dalykus. Dažniausiai vartojama laiško temos ir bendroji
leksika, vyrauja paprastos leksinės ir gramatinės struktūros, pasitaiko
viena kita sudėtingesnė struktūra ar retesnis žodis. Nuosekliai
laikomasi neutralaus ar neoficialaus, ar familiaraus registro.
Bendrasis ir teminis žodynas vidutiniškas, tačiau kartais jo nepakanka
detalėms apibūdinti. Vartojamos tik paprastos leksinės ir gramatinės
struktūros, dažniausia kasdienė leksika. Vienas kitas žodis pažeidžia
registro vientisumą.
Bendrojo ir teminio žodyno užtenka asmeninėms mintims reikšti.
Vyrauja paprastas kasdienis žodynas ir paprastos leksinės ir gramatinės
struktūros. Gali būti sunku apibūdinti teksto registrą, nes jam trūksta
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1

0
Leksinių
ir 4
gramatinių
struktūrų
taisyklingumas.
Rašyba ir
skyryba
3

vientisumo, vartojami kelių skirtingų registrų (oficialaus ir
neoficialaus)
žodžiai.
Žodynas ribotas: kartojama ta pati leksika ir gramatinės struktūros.
Vartojami kasdieniai žodžiai, nesudėtingos struktūros ir bendros frazės.
Gali būti sunku apibūdinti registrą, nes jo raiška nenuosekli arba
nepakankama. Dažnai vartojami registro požiūriu atsitiktiniai žodžiai.
Žodynas labai ribotas arba jo nepakanka, norint įvertinti tekstą pagal šį
kriterijų. Jį sudaro pavieniai pagrindiniai žodžiai ir frazės.
Pasitaiko nedidelių (dažniausiai rašybos ir (arba) skyrybos) klaidų
(pvz., 0–4* klaidos), bet visuomet aišku, kas norėta pasakyti

Dažniausiai klystama vartojant sudėtingas struktūras (pvz., 5–8*
klaidos), bet aišku, kas norėta pasakyti.
2
Nuolat klystama vartojant tiek sudėtingas, tiek paprastas struktūras
(pvz., 9–12* klaidų), bet klaidos netrukdo suprasti minties.
1
Daroma daug klaidų vartojant tiek sudėtingas (jei jų yra), tiek paprastas
struktūras (pvz., 13–15* klaidų). Klaidos kartais trukdo suprasti mintį.
0
Dažnai daroma net elementariausių klaidų (pvz., 16* ir daugiau
klaidų).
Dėl klaidų arba dėl to, kad nepakanka teksto, gali būti sunku suprasti,
kas norėta pasakyti.
P. S. Jei teksto turinys neatitinka nurodytos temos (pagrindinis komunikacinis tikslas
nepasiektas), visa užduotis vertinama 0 taškų. Jei parašytų žodžių skaičius yra per pusę mažesnis nei
reikalauja užduotis, visas laiškas/žinutė vertinamas 0 taškų. Jei trūksta 25%-49% žodžių, laiško/žinutės
vertinimas mažinamas 1 tašku nuo surinktos taškų sumos. Pasikartojančios vieno pobūdžio
gramatikos, rašybos ir skyrybos klaidos skaičiuojamos kaip viena klaida.
8.3.2. rašinio/esė vertinimo skalė (24 taškai):
Kriterijai
Taškai Aptartys
Turinys

5

4

3

2

1

Visas turinys atitinka temą. Mintys reiškiamos aiškiai, pakanka detalių.
Į temą atsakoma išsamiai.
Svarbiausios mintys išplečiamos ir
grindžiamos tinkamomis detalėmis bei pavyzdžiais.
Visas turinys atitinka temą. Į temą atsakoma gana išsamiai. Mintys
beveik visada reiškiamos aiškiai, dažniausiai pakanka jas
pagrindžiančių detalių ir pavyzdžių.
Turinys iš esmės atitinka temą. Kartais mintys reiškiamos netiksliai ir
(arba) apibendrintai. Dauguma minčių išplečiamos, tačiau jas
pagrindžiančios kai kurios detalės gali būti netinkamos ar jų nepakanka.
Beveik visas turinys atitinka temą, gali pasitaikyti nukrypimų nuo
temos.
Mintys reiškiamos tiesmukai ir paprastai, tačiau jos yra rišlios
(koherentiškos).
Mintis pagrindžiančios detalės ir pavyzdžiai gali būti netinkami ar jų
akivaizdžiai stokojama.
Dalis turinio atitinka temą. Mintys reiškiamos suprantamai, tačiau
pasitaiko nerišlių minčių. Pagrindinės mintys gali būti painiojamos su
jas pagrindžiančiomis detalėmis ar pavyzdžiais. Kartais mintis gali
nutrūkti.
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0

Teksto
struktūra

5

4

3

2

1

0

Leksinių ir
gramatinių
formų bei
struktūrų
įvairovė.
Registras

5

4

3

2

Visas turinys neatitinka temos ar jo trūksta, kad būtų galima tekstą
įvertinti pagal šį kriterijų. Dažnai mintis sunku suprasti, jos gali būti
nerišlios.
Mintis pagrindžiančios detalės ir pavyzdžiai dažniausiai netinkami ar jų
nėra.
Turinys dėstomas logiškai ir nuosekliai. Visuomet išryškinamos
svarbiausios mintys ir jas pagrindžiančios detalės. Veiksmingai
vartojami įvairūs teksto siejimo žodžiai ir aiškiai parodomos minčių
sąsajos. Tekstas tinkamai suskirstytas į pastraipas.
Turinys dėstomas logiškai ir nuosekliai. Beveik visuomet išryškinamos
svarbiausios mintys ir jas pagrindžiančios detalės. Vartojama teksto
siejimo žodžių, parodomos minčių sąsajos, nors ne visada veiksmingai.
Tekstas tinkamai suskirstytas į pastraipas.
Turinys dėstomas gana logiškai, kartais nuoseklus dėstymas gali būti
pažeidžiamas.
Svarbiausios mintys kartais tinkamai neišryškinamos. Tekstas
dažniausiai rišlus (kohezijos požiūriu), nors gali pasitaikyti nesusietų
minčių. Skirstymas į pastraipas suprantamas, bet ne visada tinkamas.
Turinio loginė seka dažnai nenuosekli. Svarbiausios mintys ne visada
tinkamai išryškinamos. Pavieniai elementai dažniausiai jungiami į
grandininę minčių seką.
Skirstymas į pastraipas kartais netinkamas.
Turinys dėstomas gana padrikai, sunku įžvelgti loginę seką ir
pagrindinių minčių dėstymo nuoseklumą. Teksto siejimo žodžių
vartojama per daug, per mažai arba jie vartojami iš esmės klaidingai.
Skirstymas į pastraipas dažnai netinkamas arba tekstas nesuskirstytas į
pastraipas.
Loginė teksto seka netinkama arba jos nesilaikoma, nuoseklumą gali
būti sunku nustatyti dėl nepakankamos teksto apimties. Teksto siejimo
priemonės vartojamos netinkamai arba jų beveik nėra. Tekstas į
pastraipas nesuskirstytas arba tai daroma netinkamai.
Bendrasis ir teminis žodynas pakankamai platus, mintys formuluojamos
įvairiai.
Laisvai perfrazuojama siekiant išvengti pasikartojimo.
Dažnai vartojami retesni žodžiai ir sudėtingesnės leksinės ir gramatinės
struktūros.
Tinkamai vartojamas neutralus (arba pusiau oficialus) registras.
Bendrasis ir teminis žodynas pakankamai platus.
Kartais bandoma perfrazuoti siekiant išvengti pasikartojimo, bet gali
pasitaikyti klaidų. Vartojami retesni žodžiai ir sudėtingesnės leksinės ir
gramatinės struktūros.
Tinkamai ir nuosekliai vartojamas neutralus (arba pusiau oficialus)
registras.
Bendrasis ir teminis žodynas gana platus, tačiau dėl žodyno spragų ne
visuomet tiksliai išreiškiama mintis ar apibūdinama detalė.
Vyrauja kasdienė leksika, pasitaiko vienas kitas retesnis žodis ar
sudėtingesnė leksinė ir gramatinė struktūra.
Pasitaiko nedidelių formulavimo klaidų, tačiau jos iš esmės nepažeidžia
neutralaus (ar pusiau oficialaus) registro vientisumo.
Žodyno pakanka, kad pavyktų paaiškinti svarbiausius dalykus.
Dėl žodyno spragų gali nepavykti tiksliai išreikšti vienos kitos minties
ar apibūdinti detalių. Iš esmės apsiribojama dažniausia kasdiene leksika,
vyrauja paprastos leksinės ir gramatinės struktūros, gali pasitaikyti
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vienas kitas retesnis žodis ar sudėtingesnė leksinė ir gramatinė
struktūra.
Ne visada laikomasi neutralaus (ar pusiau oficialaus) registro, pasitaiko
kelių skirtingų registrų žodžių.
Žodynas ribotas. Jo pakanka kai kurioms pagrindinėms asmeninėms
mintims reikšti, tačiau dėl akivaizdžių žodyno spragų gali nepavykti
apibūdinti detalių ir išreikšti, kai kurių minčių. Vyrauja paprastas
kasdienis žodynas, bendros frazės bei paprastos leksinės ir gramatinės
struktūros.
Gali būti sunku apibūdinti registrą, nes jo raiška nenuosekli arba
nepakankama.
Dažnai vartojami registro požiūriu atsitiktiniai žodžiai.
Žodynas labai ribotas arba nepakankamas, norint įvertinti tekstą pagal šį
kriterijų.
Jį sudaro paprasti dažniausi pavieniai žodžiai ir frazės.
Painiojama skirtingų registrų leksika, neatsižvelgiama į žodžių
stilistinius ypatumus arba registras yra netinkamas.
Pasitaiko nedidelių klaidų (pvz., 1–3), bet visada aišku, kas norėta
pasakyti.
Pasitaiko nedidelių klaidų (pvz., 4–6), dažniausiai vartojant
sudėtingesnes struktūras, kai kurios kartojasi, tačiau jos netrukdo
suprasti minties.
Dažniau klystama vartojant sudėtingesnes struktūras, viena kita klaida
daroma paprastose struktūrose. Klaidos (pvz., 7–9) netrukdo suprasti,
kas norėta pasakyti.
Daroma klaidų vartojant tiek sudėtingas, tiek paprastas struktūras (pvz.,
10–12 klaidų).
Visas tekstas iš esmės suprantamas, tačiau kartais gali būti sunku
suprasti
mintį.
Daroma daug klaidų vartojant tiek sudėtingas (jei jų yra), tiek paprastas
struktūras (pvz., 13–14), bet beveik visos mintys suprantamos.
Klystama vartojant paprastas leksines ir gramatines struktūras.
Daroma daug net elementariausių klaidų. Dėl klaidų (pvz., 15 ir
daugiau) ar nepakankamo teksto gali būti sunku suprasti, kas norėta
pasakyti.
1–2* rašybos ir (ar) skyrybos klaidos.

3
3–4* rašybos ir (ar) skyrybos klaidos.
2
5–7* rašybos ir (ar) skyrybos klaidos.
1
8–9* rašybos ir (ar) skyrybos klaidos.
0
10* ir daugiau rašybos ir (ar) skyrybos klaidų.
P. S. Jei teksto turinys neatitinka nurodytos temos (pagrindinis komunikacinis tikslas
nepasiektas), visa užduotis vertinama 0 taškų. Jei parašytų žodžių skaičius yra per pusę mažesnis nei
reikalauja užduotis, visas laiškas/žinutė vertinama 0 taškų. Jei trūksta 25%-49% žodžių, laiško/žinutės
vertinimas mažinamas 1 tašku nuo surinktos taškų sumos. Pasikartojančios vieno pobūdžio
gramatikos, rašybos ir skyrybos klaidos skaičiuojamos kaip viena klaida.
8.3.3. klaidų žymėjimo simboliai rašymo užduotyse:
Kriterijus
Simbolis Klaidų žymėjimo simbolių paaiškinimai
Turinys angl.
Rel
content (ir)relevance, nukrypimai nuo

turinio,

užduoties
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neatitinkantis tekstas.
angl. organisation, taip žymimos visos teksto siejimo priemonių
vartojimo klaidos: netinkamas pastraipų skirstymas, kohezijos
(teksto rišlumo) klaidos.
angl. register, neleistini registro vientisumo pažeidimai.
angl. grammatical error, visos gramatinės klaidos: veiksmažodžių
laikai, prielinksniai, artikeliai, įvardžiai, veiksnio-tarinio
derinimas, vienaskaitos / daugiskaitos klaida, žodžių tvarka,
kalbos dalis, supinklinta gramatinė raiška ir t. t.
angl. lexical error, visos leksinės klaidos: kolokacijos, žodžių
reikšmės klaidos, frazinių veiksmažodžių klaidos, neteisingai
vartojamas žodis, trūksta žodžio, nereikalingas žodis, supinklinta
leksinė raiška ir pan.
angl. spelling, rašybos klaidos ir capitalisation, didžiųjų raidžių
rašymas, neteisingas apostrofo įrašymas (pvz. žodyje can't n ir t
raidės sujungiamos).
angl. punctuation, skyrybos klaidos.
angl. same mistake, pasikartojančios klaidos.

8.4. projektinio darbo vertinimas:
8.4.1. projektinis darbas vykdomas 1-2 kartus per metus;
8.4.2. projektinis darbas vykdomas individualiai;
8.4.3. projektinio darbo temą mokinys gali pasirinkti pats, bet privalo ją suderinti su mokytoju;
8.4.4. projektinis darbas vykdomas 2-4 savaites;
8.4.5. atlikti projektiniai darbai pristatomi anglų kalbos pamokos metu, prieš tai suderinus laiką
su dėstančiu mokytoju;
8.4.6. vertinimo kriterijai:
Vertinimo kriterijai
Vertinimo balai (apibraukti)
Projekto kūrybiškumas, originalumas
• Sukurto projekto originalumas ir kokybė.
1 2 3 4 5
• Sukurtame darbe atsispindi moksleivio kūryba.
1 2 3 4 5
• Sukaupta informacija tikslingai panaudota darbe.
1 2 3 4 5
Rašyba, stilius
• Mintys dėstomos aiškiai, nuosekliai.
1 2 3 4 5
• Darbe nėra rašybos, skyrybos, stiliaus klaidų.
1 2 3 4 5
Informaciniai gebėjimai
• Pagal reikalavimus sudarytas antraštės puslapis.
1 2 3 4 5
• Dėstymo dalyje yra darbo dalių antraštės ir paantraštės.
1 2 3 4 5
•
Įžangoje trumpai pristatomas darbas, suformuluota pagrindinė 1 2 3 4 5
mintis.
• Išvados suformuluotos tiksliai ir pagrįstai.
1 2 3 4 5
• Grafinė medžiaga, piešiniai, nuotraukos turi pavadinimus.
1 2 3 4 5
• Pagal reikalavimus sudarytas naudotų šaltinių sąrašas.
Pristatymas žodžiu
• Pristatymo metu atskleista sukurto projekto esmė.
1 2 3 4 5
•
Pademonstruotas gebėjimas sudominti auditoriją.
1 2 3 4 5
• Taisyklingas kalbėjimas (nėra tarties, kirčiavimo, žodyno klaidų) 1 2 3 4 5
• Tinkama laikysena.
1 2 3 4 5
•
Kalba 5-7 min.
1 2 3 4 5
P.S. Pažymys rašomas susumavus vertinimo balus ir apskaičiavus procentinę išraišką.
_______________________________
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Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos
mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos
aprašo
5 priedas
KLAIPĖDOS HERMANO ZUDERMANO GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAŽANGOS
IR PASIEKIMŲ VERTINIMO SOCIALINIŲ MOKSLŲ (ISTORIJOS IR
PILIETIŠKUMO PAGRINDŲ, GEOGRAFIJOS, EKONOMIKOS IR VERSLUMO)
PAMOKOSE APRAŠYMAS
1. Mokant istorijos ir pilietiškumo pagrindų, teisės pagrindų, geografijos, ekonomikos ir
verslumo, taikomas formuojamasis, diagnostinis, kaupiamasis ir apibendrinamasis vertinimas
(Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo
5 punktas).
6. Mokinių pasiekimai istorijos ir pilietiškumo pagrindų, teisės pagrindų, geografijos,
ekonomikos ir verslumo pamokose vertinami pažymiais, taikant 10 balų vertinimo sistemą. Mokinių
pasiekimai, įgyti mokantis dalykų modulių, vertinami įskaita.
7. Vertinimo turinys:
3.1. žinios (istorinės raidos samprata, sąvokos, istorinės asmenybės, chronologija ir kt.);
3.2. gebėjimas jas taikyti ir panaudoti praktiškai ( atliekant užduotis, nagrinėjant šaltinius,
dirbant su žemėlapiu ir pan.);
3.3. kūrybiškumas ir gebėjimas dirbti grupėje;
3.4. individuali veikla;
3.5. savarankiškai atliktos užduotys.
4. Už individualią kūrybinę veiklą, darbą grupėse vertinama pagal aiškius, iš anksto su
mokiniais aptartus kriterijus.
5. Diagnostiniai kontroliniai darbai rašomi:
5.1. mokslo metų pradžioje:
5.1.1. II gimnazijos klasėse – iš geografijos;
5.1.2. III gimnazijos klasėse – iš istorijos ir geografijos (mokiniai, pasirinkę mokytis pagal
išplėstinio kurso programą);
5.1.3. rezultatai išanalizuojami, įvertinimai į dienyną nerašomi;
5.2. mokslo metų pabaigoje:
5.2.1. III gimnazijos klasėse – iš istorijos ir geografijos (mokiniai, pasirinkę mokytis pagal
išplėstinio kurso programą);
5.2.2. rezultatai išanalizuojami, įvertinimai į dienyną rašomi.
6. Balandžio mėnesį IV gimnazijos klasės mokiniai, pasirinkę laikyti istorijos ar geografijos
valstybinį brandos egzaminą, rašo bandomąjį brandos egzaminą. Rezultatai išanalizuojami, įvertinimai
į dienyną rašomi.
7. Pažymiu vertinami:
7.1. kontroliniai darbai;
7.2. apklausa žodžiu ir raštu (individuali, frontali);
7.3. savarankiški darbai;
7.4. namų darbai;
7.5. kūrybiniai - projektiniai darbai;
7.6. „Savaitės aktualijos“ pasaulyje, šalyje, mieste (aptariama aktuali informacija iš TV, spaudos
ir kt. šaltinių per politologijos, pilietiškumo pagrindų ir ekonomikos pamokas);
7.7. rezultatyvus dalyvavimas olimpiadose, konkursuose (už dalyvavimą miesto ar
respublikinėse olimpiadose, konkursuose, projektuose vertinama pažymiu 10).
8. Kontrolinių darbų užduotys vertinamos taškais, kurie konvertuojami į pažymį. Pažymys
paskaičiuojamas pagal formulę: 10: Y (visi užduoties taškai) x X (surinkti taškai). Pvz., 10:60 (visi
užduoties taškai) x 52 (surinkti taškai) = 8.67 t.y. 9 balai.
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9. III ir IV gimnazijos klasių mokiniai, kurie mokosi pagal dalyko bendrojo kurso programą,
atitinkamos temos kontrolinių darbų mokytojo ir mokinių susitarimu gali nerašyti. Mokiniai dažniau
rašo apklausas raštu, vykdo kitokio pobūdžio atsiskaitomuosius darbus, veiklas (viktorinos/„protų
mūšiai“, projektiniai-kūrybiniai darbai, prezentacijos ir kt.).
10. Vertinimas istorijos pamokose:
10.1. frontali apklausa ( kaupiamasis vertinimas);
10.2. kontroliniai darbai - datų, sąvokų žinojimas, gebėjimas atsakyti į klausimus, šaltinių
nagrinėjimas, žemėlapio analizė;
10.3. užduotys pratybose du kartus per pusmetį;
10.4. kaupiamasis vertinimas: pamokos metu mokiniai vertinami pliusias (+) ir minusias (-).
„10“ rašomas už 10 pliusų; už 10 minusų rašomas |“1“.
10.5. už atsakinėjimą žodžiu ar raštu (ne kontrolinio darbo, ne testo atlikimo pamokose)
vertinama:
Pažymys Gebėjimai
10
Žinios nuoseklios, logiškai paaiškinamas kontekstas, puikiai suvokiama klausimo esmė,
logiški priežasties – pasekmės ryšiai, sklandžiai dėstomos mintys, kritiškos, savarankiškos
išvados ir apibendrinimai. Mokinys sugeba vertinti, analizuoti. Nuodugniai analizuoja
konkretaus istorijos periodo svarbiausius faktus, reiškinius, procesus ir išmano jų
tarpusavio sąsajas. Mokinys plačiai suvokia aptariamojo laikotarpio istorinį kontekstą.
Mokinys išsamiai apibūdina analizuojamojo laikotarpio asmenybes ir jų veiklą, geba jas
sieti su epocha, paaiškindamas asmenybių istorinį reikšmingumą. Mokinys sugeba detaliai
paaiškinti istorijos šaltinio turinį bei susieti jį su istoriniu kontekstu. Skirtingi šaltiniai
detaliai palyginami, vertinami ir interpretuojami, daromos pagrįstos išvados. Detaliai
analizuojami įvykiai, reiškiniai bei procesai, remiamasi priežasties ir pasekmės, kaitos ir
tęstinumo, panašumo ir skirtybės ryšiais. Puiki kalbos kultūra.
9
Žinios nuoseklios, logiškai paaiškinamas kontekstas, puikiai suvokiama klausimo esmė,
logiški priežasties – pasekmės ryšiai, sklandžiai dėstomos mintys, kritiškos, savarankiškos
išvados ir apibendrinimai. Mokinys sugeba vertinti, analizuoti. Mokinys supranta
svarbiausius istorinės raidos faktus, reiškinius, procesus bei jų tarpusavio sąsajas. Sąvokos
suprantamos ir gebama tinkamai jas vartoti. Mokinys apibūdina istorines asmenybes ir jų
veiklą. Mokinys sugeba paaiškinti istorijos šaltinio turinį bei susieti jį su istoriniu
kontekstu. Skirtingi šaltiniai tarpusavyje palyginami, vertinami ir interpretuojami.
Analizuojami įvykiai, reiškiniai bei procesai, remiamasi priežasties ir pasekmės, kaitos ir
tęstinumo, panašumo ir skirtybės ryšiais. Puiki kalbos kultūra.
8
Mokinys supranta klausimo esmę, panaudoja turimas žinias, atsakoma iš esmės, bet
nenuosekliai, nepilnai parodomi priežasties – pasekmės ryšiai, teisingos, bet
nesavarankiškos išvados, vertinimai. Mokinys sugeba vertinti, analizuoti, bet nepilnai.
Analizuojamojo istorijos periodo svarbiausi faktai, reiškiniai ir procesai bei jų sąsajos yra,
bet nepilnos ir neišsamios. Sąvokos suprantamos ir gebama tinkamai jas vartoti, bet jų
pritaikymas nepilnas ir neišsamus. Neplačiai suvokiamas aptariamojo laikotarpio istorinis
kontekstas. Neišsamus asmenybių ir jų veiklos apibūdinimas, asmenybės su epocha
siejamos nepilnai. Nėra detaliai paaiškintas istorijos šaltinio turinys. Šaltinis su istoriniu
kontekstu siejamas, bet nepilnai. Gebama palyginti skirtingus šaltinius, juos vertinti ir
interpretuoti, bet nedetaliai ir nepilnai. Geba analizuoti įvykius, reiškinius bei procesus ir
spręsti apie juos, remiantis priežasties ir pasekmės, kaitos ir tęstinumo, panašumo ir
skirtybės ryšiais, bet išvados ir vertinimai nepilni, nenuoseklūs, nekonkretūs. Gera kalbos
kultūra.
7
Mokinys supranta klausimo esmę, panaudoja turimas žinias, atsakoma iš esmės, bet
nenuosekliai, nepilnai, nepilnai parodomi priežasties – pasekmės ryšiai, teisingos, bet
nesavarankiškos išvados, vertinimai. Mokinys supranta svarbiausius istorijos periodo
faktus, reiškinius ir procesus bei jų tarpusavio sąsajas , bet nepilnai ir nenuosekliai.
Sąvokos suprantamos ir gebama tinkamai jas vartoti, bet jų pritaikymas nepilnas.
Neišsamus asmenybių ir jų veiklos apibūdinimas, asmenybės su epocha siejamos nepilnai.
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Geba paaiškinti istorijos šaltinio turinį. Šaltinis su istoriniu kontekstu siejamas, bet
nepilnai. Skirtingi šaltiniai lyginami, vertinami, daromos pagrįstos išvados.
Analizuodamas įvykius, reiškinius bei procesus ir spręsdamas apie juos, remiantis
priežasties ir pasekmės, kaitos ir tęstinumo, panašumo ir skirtybės ryšiais daro
chronologines klaidas, dėstymo mintys nenuoseklios ir nepilnos. Gera kalbos kultūra.
Mokinys į klausimus atsako trumpai, geba atgaminti, išvardinti faktus, bet jie nesiejami,
mintys nuspėjamos, bet nepakankamai logiškai išdėstytos, reiškiniai tik aprašomi, o ne
analizuojami. Analizuojami svarbiausi istorinės raidos faktai, reiškiniai, procesai bei jų
tarpusavio sąsajos silpnos, nenuspėjamos. Sąvokos suprantamos labai glaustai, dėstyme
jos pritaikomos silpnai ir neišsamiai. Mokinio dėstomojoje medžiagoje siaurai suvokiamas
aptariamojo laikotarpio istorinis kontekstas. Glaustas asmenybių ir jų veiklos
apibūdinimas, asmenybės su epocha siejamos silpnai. Istorijos šaltinio turinys aiškinamas,
bet neišsamiai. Šaltinis su istoriniu kontekstu siejamas, bet neanalizuojamas.
Fragmentiškai palyginami skirtingi šaltiniai, jie neinterpretuojami. Įvykiai, reiškiniai bei
procesai tik išvardinami, priežasties ir pasekmės, kaitos ir tęstinumo, panašumo ir
skirtybės ryšiai nepilni ir nekonkretūs. Kalbos kultūra patenkinama.
Mokinys į klausimus atsako trumpai, geba atgaminti, išvardinti faktus, bet jie nesiejami,
mintys nuspėjamos, bet nepakankamai logiškai išdėstytos, reiškiniai tik aprašomi, o ne
analizuojami. Mokinys silpnai supranta svarbiausius istorinės raidos faktus, reiškinius,
procesus bei jų tarpusavio sąsajas. Sąvokos suprantamos labai glaustai, dėstyme jos
pritaikomos silpnai. Glaustas asmenybių ir jų veiklos apibūdinimas, asmenybės su epocha
siejamos silpnai. Istorijos šaltinio turinys aiškinamas silpnai. Šaltiniai tarpusavyje
lyginami, bet vertinimas ir interpretavimas neišbaigti, nekonkretūs. Išvados daromos, bet
trūksta pagrindimo. Mokinys analizuoja kai kuriuos įvykius, reiškinius bei procesus, kai
kuriuos tik įvardina. Priežasties ir pasekmės, kaitos ir tęstinumo ryšiai silpni ir nepilni.
Kalbos kultūra patenkinama.
Mokinys į klausimus atsako neaiškiai, pateikia mažai faktų, jie neesminiai, neatsakoma į
temą. Sąvokos suprantamos labai glaustai. Mokinys silpnai apibūdina istorines asmenybes
ir jų veiklą, jas fragmentiškai sieja su aptariama istorine epocha. Mokinys silpnai aiškina
istorijos šaltinių turinį. Šaltiniai tarpusavyje lyginami, bet vertinimas ir interpretavimas
silpni. Šaltinis mažai siejamas su istoriniu kontekstu, neanalizuojamas. Išvados daromos
nepilnai. Mokinys silpnai ir neišsamiai analizuoja kai kuriuos įvykius, reiškinius bei
procesus. Priežasties ir pasekmės, kaitos ir tęstinumo ryšiai silpni ir neišbaigti. Rašto
darbuose daug gramatinių ir stiliaus klaidų.
Visai neatsakoma į klausimus, nepateikiami faktai, neatsakoma į temą. Nesuprantamos ar
silpnai suprantamos sąvokos. Mokinys negeba apibūdinti istorinių asmenybių ir jų veiklos,
jų nersieja su aptariama istorine epocha. Mokinys nepaaiškina istorijos šaltinių turinio.
Šaltiniai tarpusavyje nelyginami, nesiejami su istoriniu kontekstu, neanalizuojami.
Nedaromos išvados. Mokinys neanalizuoja įvykių, reiškinių bei procesų, priežasties ir
pasekmės, kaitos ir tęstinumo ryšių. Rašto darbuose daug gramatinių ir stiliaus klaidų.
Nepateiktas darbas (atsisakoma atsakinėti) ar sutartu laiku neatsiskaitytas darbas.

11. Vertinimas geografijos pamokose:
11.1. frontali apklausa (kaupiamasis vertinimas);
11.2. kontroliniai darbai - datų, sąvokų žinojimas, gebėjimas atsakyti į klausimus, šaltinių
nagrinėjimas, žemėlapio analizė;
11.3. užduotys pratybose du kartus per pusmetį;
11.4. kaupiamasis vertinimas: pamokos metu mokiniai vertinami pliusias (+) ir minusias (-).
„10“ rašomas už 10 pliusų; už 10 minusų rašomas pažymys „1“
11.5. už atsakinėjimą žodžiu ar raštu (ne kontrolinio darbo, ne testo atlikimo pamokose)
vertinama:
Pažymys Gebėjimai
10
Žinios nuoseklios, logiškai paaiškinamas kontekstas, puikiai suvokiama klausimo esmė,
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logiški priežasties – pasekmės ryšiai, sklandžiai dėstomos mintys, kritiškos,
savarankiškos išvados ir apibendrinimai. Mokinys sugeba vertinti, analizuoti.
Nuodugniai analizuoja konkrečius geografinius faktus, reiškinius, procesus ir išmano jų
tarpusavio sąsajas. Mokinys išsamiai apibūdina, analizuojamojo laikotarpio asmenybes
ir jų veiklą (keliautojai, mokslininkai). Mokinys sugeba detaliai paaiškinti geografinio
šaltinio turinį bei susieti jį su kontekstu. Skirtingi šaltiniai detaliai palyginami, vertinami
ir interpretuojami, daromos pagrįstos išvados. Detaliai analizuojami įvykiai, reiškiniai
bei procesai, remiamasi priežasties ir pasekmės, kaitos ir tęstinumo, panašumo ir
skirtybės ryšiais. Puiki kalbos kultūra.
Žinios nuoseklios, logiškai paaiškinamas kontekstas, puikiai suvokiama klausimo esmė,
logiški priežasties – pasekmės ryšiai, sklandžiai dėstomos mintys, kritiškos,
savarankiškos išvados ir apibendrinimai. Mokinys sugeba vertinti, analizuoti. Mokinys
supranta svarbiausius geografinius faktus, reiškinius, procesus bei jų tarpusavio sąsajas.
Sąvokos suprantamos ir gebama tinkamai jas vartoti. Mokinys apibūdina geografines
asmenybes ir jų veiklą. Mokinys sugeba paaiškinti geografinio šaltinio turinį bei susieti
jį su kontekstu. Skirtingi šaltiniai tarpusavyje palyginami, vertinami ir interpretuojami.
Analizuojami įvykiai, reiškiniai bei procesai, remiamasi priežasties ir pasekmės, kaitos ir
tęstinumo, panašumo ir skirtybės ryšiais. Puiki kalbos kultūra.
Mokinys supranta klausimo esmę, panaudoja turimas žinias, atsakoma iš esmės, bet
nenuosekliai, nepilnai parodomi priežasties – pasekmės ryšiai, teisingos, bet
nesavarankiškos išvados, vertinimai. Mokinys sugeba vertinti, analizuoti, bet nepilnai.
Analizuojamoji svarbiausi faktai, reiškiniai ir procesai bei jų sąsajos yra, bet nepilnos ir
neišsamios. Sąvokos suprantamos ir gebama tinkamai jas vartoti, bet jų pritaikymas
nepilnas ir neišsamus. Neišsamus asmenybių ir jų veiklos apibūdinimas. Nėra detaliai
paaiškintas geografinis šaltinio turinys. Šaltinis su kontekstu siejamas, bet nepilnai.
Gebama palyginti skirtingus šaltinius, juos vertinti ir interpretuoti, bet nedetaliai ir
nepilnai. Geba analizuoti įvykius, reiškinius bei procesus ir spręsti apie juos, remiantis
priežasties ir pasekmės, kaitos ir tęstinumo, panašumo ir skirtybės ryšiais, bet išvados ir
vertinimai nepilni, nenuoseklūs, nekonkretūs. Gera kalbos kultūra.
Mokinys supranta klausimo esmę, panaudoja turimas žinias, atsakoma iš esmės, bet
nenuosekliai, nepilnai, nepilnai parodomi priežasties – pasekmės ryšiai, teisingos, bet
nesavarankiškos išvados, vertinimai. Mokinys supranta svarbiausius geografinius
faktus, reiškinius ir procesus bei jų tarpusavio sąsajas, bet nepilnai ir nenuosekliai.
Sąvokos suprantamos ir gebama tinkamai jas vartoti, bet jų pritaikymas nepilnas.
Neišsamus asmenybių ir jų veiklos apibūdinimas. Geba paaiškinti geografinio šaltinio
turinį. Šaltinis su kontekstu siejamas, bet nepilnai. Skirtingi šaltiniai lyginami, vertinami,
daromos pagrįstos išvados. Analizuodamas įvykius, reiškinius bei procesus ir
spręsdamas apie juos, remiantis priežasties ir pasekmės, kaitos ir tęstinumo, panašumo ir
skirtybės ryšiais daro klaidas, dėstymo mintys nenuoseklios ir nepilnos. Gera kalbos
kultūra.
Mokinys į klausimus atsako trumpai, geba atgaminti, išvardinti faktus, bet jie nesiejami,
mintys nuspėjamos, bet nepakankamai logiškai išdėstytos, reiškiniai tik aprašomi, o ne
analizuojami. Analizuojami svarbiausi geografiniai faktai, reiškiniai, procesai bei jų
tarpusavio sąsajos silpnos, nenuspėjamos. Sąvokos suprantamos labai glaustai, dėstyme
jos pritaikomos silpnai ir neišsamiai. Mokinio dėstomojoje medžiagoje siaurai
suvokiamas aptariamojo laikotarpio kontekstas. Glaustas asmenybių ir jų veiklos
apibūdinimas. Geografijos šaltinio turinys aiškinamas, bet neišsamiai. Šaltinis su
kontekstu siejamas, bet neanalizuojamas. Fragmentiškai palyginami skirtingi šaltiniai,
jie neinterpretuojami. Įvykiai, reiškiniai bei procesai tik išvardinami, priežasties ir
pasekmės, kaitos ir tęstinumo, panašumo ir skirtybės ryšiai nepilni ir nekonkretūs.
Kalbos kultūra patenkinama.
Mokinys į klausimus atsako trumpai, geba atgaminti, išvardinti faktus, bet jie nesiejami,
mintys nuspėjamos, bet nepakankamai logiškai išdėstytos, reiškiniai tik aprašomi, o ne
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analizuojami. Mokinys silpnai supranta svarbiausius geografinius faktus, reiškinius,
procesus bei jų tarpusavio sąsajas. Sąvokos suprantamos labai glaustai, dėstyme jos
pritaikomos silpnai. Glaustas asmenybių ir jų veiklos apibūdinimas. Geografijos šaltinio
turinys aiškinamas silpnai. Šaltiniai tarpusavyje lyginami, bet vertinimas ir
interpretavimas neišbaigti, nekonkretūs. Išvados daromos, bet trūksta pagrindimo.
Mokinys analizuoja kai kuriuos įvykius, reiškinius bei procesus, kai kuriuos tik įvardina.
Priežasties ir pasekmės, kaitos ir tęstinumo ryšiai silpni ir nepilni. Kalbos kultūra
patenkinama.
Mokinys į klausimus atsako neaiškiai, pateikia mažai faktų, jie neesminiai, neatsakoma į
temą. Sąvokos suprantamos labai glaustai. Mokinys silpnai apibūdina geografines
asmenybes ir jų veiklą. Mokinys silpnai aiškina geografijos šaltinių turinį. Šaltiniai
tarpusavyje lyginami, bet vertinimas ir interpretavimas silpni. Šaltinis mažai siejamas su
kontekstu, neanalizuojamas. Išvados daromos nepilnai. Mokinys silpnai ir neišsamiai
analizuoja kai kuriuos įvykius, reiškinius bei procesus. Priežasties ir pasekmės, kaitos ir
tęstinumo ryšiai silpni ir neišbaigti. Rašto darbuose daug gramatinių ir stiliaus klaidų.
Visai neatsakoma į klausimus, nepateikiami faktai, neatsakoma į temą. Nesuprantamos
ar silpnai suprantamos sąvokos. Mokinys negeba apibūdinti geografinių asmenybių ir jų
veiklos epocha. Mokinys nepaaiškina geografijos šaltinių turinio. Šaltiniai tarpusavyje
nelyginami, neanalizuojami. Nedaromos išvados. Mokinys neanalizuoja įvykių, reiškinių
bei procesų, priežasties ir pasekmės, kaitos ir tęstinumo ryšių. Rašto darbuose daug
gramatinių ir stiliaus klaidų.
Nepateiktas darbas (atsisakoma atsakinėti) ar sutartu laiku neatsiskaitytas darbas.

12. Vertinimas pilietiškumo pagrindų (I-II gimnazijos klasės), ekonomikos ir verslumo
pamokose (II, III-IV gimnazijos klasėse):
12.1. pažymiais vertinami šie mokinių darbai:
12.1.2. kūrybiškas grupinio darbo pristatymas;
12.1.3. savarankiškas darbas;
12.1.4. kontrolinis darbas (išėjus temą);
12.1.5. testas, kuriame pritaikomos išeito skyriaus žinios;
12.1.6. referatas;
12.2. pažymys taip pat gali susidėti iš 5 mažesnių vertinimų (pliusų ). Šie vertinimai gaunami už
šiuos darbus:
12.2.1. aktyvus dalyvavimas diskusijose, argumentuotas nuomonės reiškimas;
12.2.2. kūrybiškumas ir gebėjimas dirbti grupėje;
12.2.3. namų darbų atlikimas;
12.2.4. itin trumpa apklausa žodžiu ar raštu;
12.2.5. trumpas testas iš pamokos temos;
12.2.6. surinkus 5 pliusus, rašomas pažymys 10.
______________________________

96
Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos
mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos
aprašo
6 priedas

KLAIPĖDOS HERMANO ZUDERMANO GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR
PASIEKIMŲ VERTINIMO MATEMATIKOS PAMOKOSE APRAŠYMAS

1. Mokant matematikos, taikomas formuojamasis, diagnostinis, kaupiamasis ir apibendrinamasis
vertinimas (Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo
tvarkos aprašo 5 punktas).
2. Mokinių įgytos žinios tikrinamos apklausiant frontaliai kiekvienos pamokos eigoje žodžiu bei
stebint kaip taikomos žinios praktiniam uždavinių sprendimui. Tokia apklausa vertinama neformaliai,
paskatinant, pagiriant, reiškiant pastabą žodžiu ar raštu elektroniniame dienyne, rašantkomentarą
moksinio klasės darbų sąsiuvinyje.
3. Taisyklių, algoritmų ir formulių įgūdžiams įtvirtinti skiriami savarankiški arba praktiniai
darbai (15-30 min.), o temos (skyriaus) įgytų žinių patikrinimui skiriamas kontrolinis darbas.
4. Apibendrinamasis vertinimas:
4.1. 5 ir I gimnazijos klasėse diagnostinis testas spalio I savaitę;
4.2. mokslo metų pabaigoje (balandžio – gegužės mėnesį) II ir IV gimnazijos klasių mokiniai
rašo bandomąjį egzaminą;
4.3. 6, 7 ir I, III gimnazijos klasių mokiniai balandžio – gegužės mėnesį rašo metinį kontrolinį
darbą;
4.4. 8 klasių mokiniai dalyvauja standartizuotų testų rašyme balandžio mėnesį.
5. Kaupiamąjį vertinimą matematikos pamokose sudaro papildoma veikla, vertinama „+“ ir „-“
sistema; už 10 ženklų rašomas atitinkamas pažymys ( pvz. surinkus 8 „+“ ir 2 „-“ , įrašomas pažymys
8). Paskutinis pusmečio kaupiamųjų ženklų pažymys įrašomas į elektroninį dienyną ne vėliau kaip
priešpaskutinę pusmečio savaitę. Mokytojai gali taikyti individualią kaupiamojo vertinimo sistemą.
6. Namų darbų tikrinimas ir vertinimas:
6.1. darbai tikrinami mokytojo nuožiūra (kiekvienos pamokos pradžioje, kartą per savaitę,
kontroliniame darbe pate ir t.t.);
6.2. 5-7 klasių mokiniams, sistemingai ir gerai atlikusiems namų darbus, pusmečio pabaigoje
įrašomas pažymys „10“.
6.3. neatlikti namų darbai vertinami „-“, už tris „-“ į dienyną įrašomas pažymys 2;
7. Už dalyvavimą miesto matematikos olimpiadoje mokinys vertinamas pažymiu ,,10“. Už
rezultatyvų dalyvavimą respublikiniame konkurse ,,Kengūra“ 3 daugiausiai taškų surinkę mokiniai
vertinami pažymiu ,,10“.
8. Kai kurių savarankiškų darbų metu mokiniai gali naudotis vadovėliais, savo matematikos
sąsiuviniais bei kita informacine medžiaga, užduotis atlieka iš jau išmoktų ar naujai išdėstytų temų.
Darbai ištaisomi ir grąžinami mokiniui ne vėliau kaip iki kito savarankiško ar kontrolinio darbo.
9. Vertinant matematikos rašto darbus, vadovaujamasi pagrindinėmis taisyklėmis:
9.1. atitinkama taško dalis (0,25; 0,5; 0,75) ar visas taškas, mokytojo nuožiūra, priklausomai nuo
uždavinio struktūros, skiriamas už kiekvieną teisingai atliktą žingsnį;
9.2. jei mokinys, spręsdamas sudėtinį uždavinį, tarpiniuose veiksmuose padarė klaidą, bet su
padaryta klaida toliau skaičiuoja teisingai, tai už kitus veiksmus taškai skiriami (prarandami atitinkami
tarpiniam veiksmui skirti taškai.
10. Mokinių rašto darbe surinkti taškai perskaičiuojami į pažymį:
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Lygmuo
Žemas

Pažymys
1 (vienas)

2 (du)
3 (trys)
Patenkinamas 4 (keturi)
5 (penki)
6 (šeši)
Pagrindinis
7 (septyni)
8 (aštuoni)
Aukštesnysis 9 (devyni)
10(dešimt)

Teisingai atlikto darbo procentinė išraiška
Nieko nedirbo, pateikė tuščią darbą,
nusirašinėjo ar naudojosi kitų pagalba
1-19 %
20-29 %
30-44 %
45-54 %
55-64 %
65-74 %
75-84 %
85-94 %
95-100 %

P.S. Už matematinių simbolių ir sąvokų teisingą vartojimą, išspręstų uždavinių nuoseklų ir
tvarkingą pateikimą gali būti kontrolinio darbo metu pridedama iki 2 taškų. Sprendimą dėl šių taškų
skyrimo priima mokytojas.
11. Mokytojas gali parašyti vieną bendrą įvertinimą už kelis nedidelės apimties darbus.
__________________________
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KLAIPĖDOS HERMANO ZUDERMANO GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR
PASIEKIMŲ VERTINIMO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PAMOKOSE APRAŠYMAS
1. Mokant informacinių technologijų, taikomas formuojamasis, diagnostinis, kaupiamasis ir
apibendrinamasis vertinimas (Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos mokinių pažangos ir
pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 5 punktas).
2. Vertinimo turinys:
2.1. žinios (informacinių technologijų raida, sąvokos, santrumpos, pavadinimai, racionalaus
darbo principai);
2.2. gebėjimas jas taikyti ir panaudoti praktiškai (atliekant mokomąsias ir praktines užduotis,
planuojant darbo eigą ir pan.);
2.3. kūrybiškumas, gebėjimas savarankiškai ir originaliai spręsti uždavinius.
2.4. gebėjimas dirbti komandoje;
2.5. vertybinės nuostatos (informacinė kultūra, teisės bei etikos normų laikymasis,
sąžiningumas);
2.6. aktyvus dalyvavimas pamokoje;
2.7. grupinė ar individuali veikla;
2.8. savarankiškai atliktos užduotys;
2.9. dalyvavimas olimpiadose ir konkursuose;
2.10. projektinė veikla.
3. Vertinimo metodai ir atsiskaitymo formos:
3.1. individuali apklausa;
3.2. frontali apklausa;
3.3. apklausa raštu;
3.4. kompiuteriniai testai;
3.5. savarankiški darbai;
3.6. kontroliniai darbai;
3.7. kūrybiniai – projektiniai darbai;
3.8. įskaitos;
3.9. praktikos darbai.
4. Pažymiu vertinama:
4.1. individualios užduotys ir grupinės užduotys, praktinė veikla;
4.2. teorinės žinios;
4.3. kontroliniai ir savarankiški darbai;
4.4. apklausa raštu arba testas;
4.5. namų darbai;
4.6. projektiniai, kūrybiniai darbai;
4.7. rezultatyvus dalyvavimas olimpiadose, konkursuose (už dalyvavimą miesto ar
respublikinėse olimpiadose vertinama pažymiu 10, už rezultatyvų dalyvavimą konkursuose (trys
daugiausiai taškų surinkę mokiniai) vertinama pažymiu 10).
5. Mokiniai rašo diagnostinius darbus (bandomuosius egzaminus):
5.1. mokslo metų pradžioje - III gimnazijos klasių mokiniai, pasirinkę mokytis dalyką pagal
išplėstinio kurso programą; rezultatai išanalizuojami, įvertinimai į elektroninį dienyną nerašomi;
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5.2. mokslo metų pabaigoje - III gimnazijos klasių mokiniai, pasirinkę mokytis dalyką pagal
išplėstinio kurso programą; rezultatai išanalizuojami, įvertinimai į elektroninį dienyną įrašomi;
5.3. II pusmetį IV gimnazijos klasės mokiniai, pasirinkę laikyti informacinių technologijų
brandos egzaminą, laiko bandomąjį brandos egzaminą. Rezultatai išanalizuojami; įvertinimai į
elektroninį dienyną įrašomi.
6. Pažymys paskaičiuojamas pagal procentą nuo visų įmanomų surinkti taškų (pagal aritmetinį
vidurkį; pvz. mokinys, surinkęs 85 % taškų, įvertinamas pažymiu 9, surinkęs 84 % taškų, įvertinamas
pažymiu 8).
7. Bandomojo egzamino pažymys skaičiuojamas pagal kriterinį vertinimą. Žr.
http://www.upc.smm.lt/tobulinimas/renginiai/medziaga/mdienos4/Valstybiniu_brandos_egzaminu_krit
erinis_vertinimas.pdf
8. Kaupiamuoju vertinimu gali būti vertinama (papildomai, nei nurodyta Klaipėdos Hermano
Zudermano gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 5 punkte):
8.1. atsakinėjimas į klausimus žodžiu frontalios apklausos metu pamokoje;
8.2. uždavinio sprendimo algoritmo sudarymas, programos dalies užrašymas – aktyviai dirbant
pamokoje;
8.3. klasės darbas (už individualiai ir teisingai atliktas praktines užduotis pliusu (+) vertinami
pirmieji 3 užduotį atlikę mokiniai; mokiniai, teisingai atlikę mažiau nei pusę užduoties, vertinami
minusu (-));
8.4. namų darbai (uždavinių sprendimas; programų analizės; uždavinio sprendimo algoritmo
sudarymas);
8.5. surinkus 3 minusus įrašomas pažymys 2;
8.6. surinkus 5 pliusus įrašomas pažymys 10;
9. Mokinys, be pateisinamos priežasties neatsiskaitęs darbo iki nurodyto termino (per 2 savaites),
vertinamas pažymiu 1 (vienetu).
10. Už nusirašinėjimą ar darbo pasisavinimą vertinama 1 (vienetu).
11. 5-8 klasių mokiniams vienu balu gali būti didinamas už tam tikrą darbą rašomas pažymys,
panaudojant kaupiamojo vertinimo 2 pliusus.
12. III-IV gimnazijos klasių mokiniai, keisdami dalyko kursą iš bendrojo į aukštesnįjį, privalo
laikyti įskaitą iš programavimo kurso. Keisdami dalyko kurso iš aukštesniojo į bendrąjį, gali laikyti
įskaitą iš bendrojo kurso, jei nesutinka su išplėstiniame kurse turėtu įvertinimu.
13. Už individualią kūrybinę veiklą, darbą grupėse vertinama pagal aiškius, iš anksto su
mokiniais aptartus kriterijus.
________________________________
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KLAIPĖDOS HERMANO ZUDERMANO GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR
PASIEKIMŲ VERTINIMO GAMTAMOKSLINIO UGDYMO PAMOKOSE APRAŠYMAS
1. Mokant biologijos, gamtos ir žmogaus, chemijos, fizikos, taikomas formuojamasis,
diagnostinis, kaupiamasis ir apibendrinamasis vertinimas (Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos
mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 5 punktas).
2. Mokant biologijos, gamtos ir žmogaus bei chemijos, kaupiamasis vertinimas vykdomas
https://www.classdojo.com/svetainėje, kurioje mokiniai užsiregistruoja. Pirmųjų pamokų metu
susitariama dėl teigiamų ir neigiamų vertinimo kriterijų ir taškų skaičiaus, mokiniai ir tėvai gali stebėti
kaupiamojo vertinimo balus internetinėje ClassDojo svetainėje. Taškų skaičius konvertuojamas į
procentus, kurie verčiami pažymiu. Mokiniai surenka 10 – 15 kaupiamųjų balų. Surinkus 5 neigiamus
kaupiamuosius įvertinimus, rašoma informacija tėvams.
3. Vertinimo turinys:
3.1. žinios (sąvokos, dėsningumai, hipotezės, mokslo istorija, cheminiai, fizikiniai dydžiai,
reiškiniai, matavimo vienetai, mokslo taikymo galimybės ir kt.);
3.2. gebėjimas jas taikyti ir panaudoti praktiškai (atliekant užduotis, sprendžiant uždavinius,
sudarant ir nagrinėjant grafines diagramas; už problemų sprendimą, gamtamokslinį komunikavimą,
matematinį komunikavimą, gamtamokslinius tyrimus);
3.3. kūrybiškumas ir gebėjimas dirbti komandoje;
3.4. aktyvus dalyvavimas pamokoje;
3.5. grupinė ar individuali veikla;
3.6. savarankiškai atliktos užduotys;
3.7. dalyvavimas olimpiadose ir konkursuose;
3.8. projektinė veikla.
4. Vertinimo metodai ir atsiskaitymo formos:
4.1. individuali apklausa;
4.2. frontali apklausa;
4.3. apklausa raštu;
4.4. savarankiški darbai
4.5. kontroliniai darbai;
4.6. kūrybiniai – projektiniai darbai;
4.7. praktikos, laboratoriniai darbai, tiriamieji darbai, eksperimentinės užduotys;
4.8. įskaitos.
5. Mokinio surinkti taškai perskaičiuojami į pažymį:
Procentinė dalis

Pažymys

95-100%

10

85-94%

9

75-84%

8

65-74%

7

55-64%

6

45-54%

5

35-44%

4
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25-34%

3

15-24%

2

6. Vertinimas biologijos pamokose:
6.1. diagnostinis vertinimas taikomas mokslo metų pradžioje 7 klasėje mokinių žinių ir gebėjimų
lygmeniui nustatyti.
6.2. mokinys vertinamas pažymiu už:
6.2.1. 2 – 3 temos apklausą raštu (iki 20 min.);
6.2.2. savarankišką darbą raštu grupėmis ir individualiai;
6.2.3. tiriamąjį darbą;
6.2.4. už didesnės apimties namų darbus;
6.2.5. už kontrolinį darbą ar kitą atsiskaitomąjį darbą iš išmokto skyriaus ar kurso dalies;
6.3. už dalyvavimą miesto ar respublikinėse olimpiadose, konkursuose vertinimas 10 (puikiai);
6.4. už individualią kūrybinę veiklą, darbą grupėse vertinama pagal aiškius, iš anksto su
mokiniais aptartus kriterijus;
6.5. III-IV gimnazijos klasių mokiniams taikomas tik kriterinis ir norminis vertinimas.
7. Vertinimas chemijos pamokose:
7.1. diagnostinis vertinimas taikomas 8 ir 11 klasėse, pradedant chemijos kursą, mokslo metų
pradžioje mokinio žinių ir gebėjimų lygmeniui nustatyti.
7.2. mokinys vertinamas pažymiu už:
7.2.1. apklausą raštu iš kurso dalies (2 – 3 temų) iki 20 minučių;
7.2.2. savarankišką darbą raštu grupėmis ir individualiai;
7.2.3. projektinį ir tiriamąjį darbą;
7.2.4. už kontrolinį darbą ar kitą atsiskaitomąjį darbą iš išmokto skyriaus ar kurso dalies.
7.3. apibendrinamasis vertinimas taikomas IV gimnazijos klasėje, organizuojant bandomuosius
chemijos kontrolinius darbus. Apibendrinamasis vertinimas organizuojamas 8 klasėje baigus kursą,
panaudojant Standartizuotus testus.
7.4. mokinių įtraukimas į vertinimo ir įsivertinimo veiklas:
7.4.1. mokiniai supažindinami su 2-3 įsivertinimo bei refleksijos būdais, pamokų metu skiriama
laiko pamokos(-ų), temos (kelių temų) mokymosi įsivertinimui bei refleksijai, šių veiklų aptarimui
grupelėse, klasėje. Kartu su mokiniais įvertinami pirmųjų bandymų rezultatus, jie aptariami ir, jei
reikia, koreguojamos veiklos, tobulinamos naudojamos priemonės;
7.4.2. įsivertinimo metu atkreipiamas dėmesys ne tik į akademinius pasiekimus, bet ir į mokinių
mokymosi socialinius aspektus (bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžių ugdymą), mokiniai mokomi ir
skatinami galvoti apie tai, kaip jiems sekasi išklausyti ir išgirsti, padėti kitiems, kaip sekasi paprašyti
pagalbos ir ją pasiūlyti, kaip sekasi dirbti grupėje, planuoti laiką bei darbo rezultato pristatymą, ką
galima būtų daryti kitaip ir pan.
8. Vertinimas fizikos pamokose:
8.1. fizikos pamokose mokiniai individualiai įsivertina pažangą (dirbau pats, reikėjo pagalbos,
padėjau draugui ) ar aptaria grupėje;
8.2. pamokose kaupiamasis vertinimas naudojamas, taikant „pliusų – minusų“ sistemą (be
išvardintų Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo
tvarkos aprašo 5 punkte) už paruoštas demonstracines priemones; papildomai sprendžiamus
uždavinius, testus.
8.3. pamokose vienu pažymiu pagal iš anksto nurodytus kriterijus vertinami: laboratoriniai
darbai, kontroliniai darbai, savarankiški darbai, atliekami namuose arba klasėje, naudojantis papildoma
literatūra, apklausa raštu iš praeitos pamokos temos;
8.4. nuo 1 iki 3 pažymių vertinami ilgalaikiai projektiniai ir tiriamieji darbai, olimpiadose,
mokymasis ,,Fotono“ mokykloje vertinama 10 (puikiai).
8.5. už individualią kūrybinę veiklą, darbą grupėse vertinama pagal aiškius, iš anksto su
mokiniais aptartus kriterijus.
9. Vertinimas gamtos ir žmogaus pamokose:
9.1. diagnostinis vertinimas – taikomas mokslo metų pradžioje 5 klasėje mokinių žinių ir
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gebėjimų lygmeniui nustatyti;
9.2. mokinys vertinamas pažymiu už:
9.2.1. 1 – 3 temų apklausą raštu (iki 20 min.);
9.2.2. savarankišką darbą raštu grupėmis ir individualiai;
9.2.3. tiriamąjį darbą;
9.2.4. už kontrolinį darbą ar kitą atsiskaitomąjį darbą (surinkti taškai perskaičiuojami į pažymį
pagal 3 punktą) iš išmokto skyriaus ar kurso dalies;
9.2.5. už pratybų sąsiuvinio užduočių atlikimą.
9.3. mokinio surinkti taškai perskaičiuojami į pažymį:
Procentinė dalis
Pažymys
95-100%

10

85-94%

9

75-84%

8

65-74%

7

55-64%

6

45-54%

5

35-44%

4

25-34%

3

15-24%

2
____________________________
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Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos
mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos
aprašo
9 priedas
KLAIPĖDOS HERMANO ZUDERMANO GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR
PASIEKIMŲ VERTINIMO MUZIKOS PAMOKOSE APRAŠYMAS
1. Mokant muzikos, taikomas formuojamasis, diagnostinis, kaupiamasis ir apibendrinamasis
vertinimas (Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo
tvarkos aprašo 5 punktas).
2. Vertinimo turinys (muzikos pamokos veiksenos):
2.1. muzikos pažinimas, suvokimas ir vertinimas;
2.2. gebėjimas save reikšti per meninę raišką: dainavimą, grojimą, ritmavimą;
2.3. improvizavimas ir kūryba;
2.4. muzikos pažinimas socialinėje kultūrinėje aplinkoje, muzikos klausymas;
2.5. vertybinės nuostatos: iniciatyvumas, atsakingumas, tolerancija, pagarba;
2.6. mąstymo proceso kokybė (kūrybinių ir interpretacinių idėjų regeneravimas);
2.7. muzikinis raštingumas;
2.8. mokėjimas mokytis.
3. Vertinimo metodai ir atsiskaitymo formos:
3.1. produktyvus dalyvavimas diskusijoje;
3.2. individualus ir grupinis dainavimas, grojimas;
3.3. individuali ir frontali apklausa;
3.4. kūrybiniai darbai;
3.5. kontroliniai darbai;
3.6. projektai;
3.7. savęs įsivertinimas;
3.8. klasės draugų vertinimai;
3.9. į dalyko vertinimą integruotas meninės raiškos (III – IV gimnazijos klasėse) vertinimas;
3.10. grupinio darbo vertinimas;
3.11. įskaitos.
4. Kiekvienas mokinys per pusmetį vertinamas ne mažiau kaip ..... pažymiais.
5. Vertinimas pažymiu:
5.1. 5-8 klasėse už:
5.1.1. atsakinėjimą žodžiu, apklausą raštu;
5.1.2. testą (diagnostinis vertinimas);
5.1.3. kūrybinių užduočių atlikimą;
5.1.4. dainavimą, grojimą instrumentais, ritmavimą, solfedžiavimą, muzikos klausymąsi ir
analizavimą;
5.1.5. trumpalaikį projektinį darbą;
5.1.6. surinktus kaupiamuosius balus (kaupiamasis vertinimas, t.y. pliusų (+) ir minusų (-)
sistema);
5.2. I-IV gimnazijos klasėse už:
5.2.1. muzikavimą (dainavimą, grojimą instrumentais, ritmiką, solfedžiavimą);
5.2.2. muzikos kūrinių atpažinimą bei muzikos klausymo užduočių atlikimą;
5.2.3. muzikos istorijos žinias;
5.2.4. muzikos rašto pažinimą;
5.2.5. kompiuterinių technologijų panaudojimo pasiekimus;
5.2.6. surinktus kaupiamuosius balus (kaupiamasis vertinimas, t.y. pliusų (+) ir minusų (-)
sistema);
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6. Kaupiamasis vertinimas:
6.1. surinkus penkis pliusus, elektroniniame dienyne įrašomas pažymys 10“;
6.2. mokinys, visiškai nedalyvaujantis ugdomojoje veikloje, nevykdantis jokių užduočių, nuolat
neturintis mokymo priemonių ar dūdelės, vertinamas minusu. Penki minusai sumuojami ir bendras
vertinimas – 2 balai – įrašomas į elektroninį dienyną;
7. Mokiniai, nedalyvavę atsiskaitant dainas, muzikos klausymo spėjamuosiuose, ar kituose
privalomuose atsiskaitymuose, privalo juos atsiskaityti. Mokiniui, nedalyvavusiam pamokose dėl ligos
ar rimtų priežasčių (2 ir daugiau pamokų), sudaromos sąlygos atsiskaityti užduotis, suderinus su
mokytoju atsiskaitymų terminus. Mokinys, praleidęs pamokas savavališkai (be rimtų priežasčių),
ruošiasi savarankiškai ir atsiskaito kartu su klase arba tą dieną, kurią paskiria mokytoja. Neatsiskaičius
laiku mokinys įvertinamas pažymiu „1“.
8. Mokinys, kuriam dėl elgesio problemų pamokoje skirta individuali užduotis (dirbama
savarankiškai), pamokos pabaigoje atsiskaito už atliktą darbą.
9. Pažymiu „ 10“ vertinama už papildomai atliktą darbą: koncertinius pasirodymus; aplankytų
koncertų bei muzikinių spektaklių recenzijas; perskaitytų muzikine tema straipsnių, knygų,
kompozitorių biografijų recenzijas; sukauptą medžiaga apie mėgstamus atlikėjus; sukauptų muzikos
kūrinių natas ar įrašus; pranešimusi, mokinių kūrybą ir kt.
10. Pusmečio pabaigoje mokinys vertinamas susumuojant įvairių muzikos pamokos veiksenų (2
punktas) pasiekimus. Vertinant, atsižvelgiama į mokinio muzikinius gabumus, pastangas ir
individualią pažangą.
11. Pusmečio pažymys vedamas iš gautų 4-6 pažymių vidurkio, sumuojant visų veiksenų
įvertinimus, apvalinant iki vieneto mokinio naudai, vertinimą aptariant su kiekvienu mokiniu
individualiai. Minimalus pažymių skaičius per pusmetį – 4.
12. Muzikinių veiksenų vertinimai.
12.1. Muzikos rašto veiksenoje vertinama:
12.1.1. teorinės žinios ir jų pritaikymas praktiškai – solfedžiuojant, analizuojant;
12.1.2. užduoties atlikimo kokybė;
12.1.3. nevertinamas užduoties atlikimo tempas.
12.2. Kūrybinėse užduotyse vertinama:
12.2.1. kūrybiškumas ir užduoties nurodymų įgyvendinimas;
12.2.2. užduočių pristatymas, gebėjimas jas atlikti;
12.2.3. gebėjimas dirbti grupėje;
12.2.4. muzikinis raštingumas;
12.3. muzikinių raiškos atlikime vertinama:
12.3.1. išmokimo lygis;
12.3.2. išraiška;
12.3.3. estetiškumas;
12.3.4. grupinio darbo įgūdžiai (ansambliškumas);
12.4. klausomo kūrinio analizėje vertinama:
12.4.1. dėmesingumas, gebėjimas įsiklausyti, susikaupimas;
12.4.2. emocijų atpažinimas;
12.4.3. kūrinio analizavimas, pritaikant pamokoje įgytas žinias;
12.4.4. analizės kūrybiškumas, kalbos turtingumas, intuicija, gebėjimas perteikti idėjas;
12.4.5. giluminės prasmės atskleidimas, grindžiant muzikine kalba, asmenine patirtimi ir
vertybinėmis nuostatomis.
13. Muzikinių kompetencijų vertinimo kriterijai.
13.1. muzikos pažinimas, suvokimas ir vertinimas:
10

9

Puikiai atliktos užduotys, panaudojant teisingus muzikinius terminus, sąvokas, esmę
nusakant savais žodžiais; suvokia bendrakultūrinius ryšius, samprotauja, pasakoja savais
žodžiais.
Labai gerai atliktos užduotys, panaudojant teisingus muzikinius terminus, sąvokas, esmę
nusakant savais žodžiais; suvokia bendrakultūrinius ryšius, samprotauja, pasakoja savais
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8

7

6
5
4
3
2
1

žodžiais.
Gerai atliktos užduotys, panaudojant teisingus muzikinius terminus, stengiamasi sąvokas
apibūdinti savais žodžiais; suvokia bendrakultūrinius ryšius, samprotauja, atsako savais
žodžiais.
Užduotys atliktos panaudojant teisingus muzikinius terminus, tačiau sąvokos apibūdintos
savais žodžiais neaiškiai; apibūdina bendrakultūrinius ryšius, samprotauja, atsako savais
žodžiais, tačiau darydamas klaidų.
Užduotys atliktos panaudojant kai kuriuos netinkamus muzikinius terminus, sąvokas;
atsakydamas naudoja savus žodžius, klysta samprotaudamas.
Užduotys atliktos panaudojant netikslius muzikinius terminus, sąvokas; samprotauja labai
nerišliai.
Užduotys atliktos panaudojant netinkamus muzikinius terminus, sąvokas, negeba savais
žodžiais apibūdinti kūrinių; samprotauja labai nerišliai.
Beveik nedirba, nesidomi siūloma veikla, trukdo dirbti draugams, neatlieka net dalies
užduočių.
Trukdo dirbti kitiems, neatlieka net dalies užduočių.
Atsisako dirbti, nereaguoja į pastabas. Grubiai pažeidžia saugaus darbo reikalavimus.
13.2. muzikinė raiška (dainavimas, grojimas, kūryba):
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Tikslus ritmas, intonacija (švarus, įtaigus dainavimas, grojimas), tikslingas, pagrįstas
išraiškos priemonių naudojimas (turi būti akivaizdu, kad mokinys supranta, apie ką
dainuoja ir pan.) Savarankiškai sukuria pasirinktos formos kompoziciją ir paaiškina jos
koncepciją.
Mokinys muzikuoja ritmiškai, švariai intonuoja, bet naudoja nepagrįstas išraiškos
priemones arba jos netikslingos. Savarankiškai sukuria pasirinktos formos kompoziciją.
Muzikuojant trūksta ritmo ar intonacijos pojūčio, išraiškos priemonių. Sukuria pasirinktos
formos kompoziciją.
Muzikuojant trūksta ir ritmo, ir intonacijos, nėra išraiškos priemonių. Sukuria mokytojo
nurodytą muzikinę struktūrą, turinčią būdingus pradžios, vystymo ir pabaigos bruožus.
Muzikuojant ritmo ir intonacijos elementai atliekami patenkinamai. Su mokytojo, draugų
pagalba sukuria muzikinę struktūrą, turinčią pradžios ir pabaigos bruožus.
Muzikuojant ritmo ir intonacijos elementai atliekami nepakankamai. Dalyvauja kūrybinėje
grupėje, atlieka kitų sukurtus kūrinius.
Muzikuojant ritmo ir intonacijos elementai atliekami bet kaip, nerodant pastangų. Nenoriai
dalyvauja kūrybinėje grupėje, nerodydamas pastangų atlieka kitų sukurtus kūrinius.
Bando muzikuoti, bet labai nekokybiškai, nesidomi siūloma veikla, trukdo dirbti draugams.
Iš viso nemuzikavo, nedalyvavo bendrame muzikavime, trukdo dirbti kitiems
Atsisako dirbti, nereaguoja į pastabas. Grubiai pažeidžia saugaus darbo reikalavimus.
13.3. muzikos raštas:
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Geba rašyti ir skaityti įprasta notacija, suvokia muzikos kalbos terminus bei juos tikslingai
taiko praktinėse užduotyse.
Geba rašyti ir skaityti įprasta notacija, suvokia muzikos kalbos terminus bei juos tikslingai
taiko praktinėse užduotyse.
Rašydamas ir skaitydamas įprasta notacija, daro neesminių klaidų, suvokia muzikos kalbos
terminus, tačiau taikydamas praktinėse užduotyse juos painioja.
Rašydamas ir skaitydamas įprasta notacija, daro neesminių klaidų, suvokia muzikos kalbos
terminų bei sąvokų įvairovę, bet jais naudojasi tik mokytojo padedamas.
Dažnai klysta rašydamas ir skaitydamas įprasta notacija, suvokia muzikos kalbos terminų
įvairovę, bet negeba jų taikyti praktinėje veikloje.
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Dažniau nei vidutiniškai su klaidomis rašo ir skaito įprasta notacija, nesuvokia muzikos
kalbos terminų įvairovės.
Minimalūs muzikinės kalbos įgūdžiai, nesuvokia muzikinių terminų, juos įvardija tik
padedamas mokytojo.
Nėra muzikinės kalbos įgūdžių, beveik nedirba, nesidomi siūloma veikla, trukdo dirbti
draugams, neatlieka net dalies kūrybinės užduoties.
Nemoka muzikinio rašto, trukdo dirbti kitiems, neatlieka net dalies užduočių.
Atsisako dirbti, nereaguoja į pastabas. Grubiai pažeidžia saugaus darbo reikalavimus.
13.4. mokėjimas mokytis:
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Numato savo muzikinės patirties ir įgūdžių tobulinimo būdus, grįžtamąją informaciją
panaudoja keldamas naujus tikslus, pats teikia pasiūlymų ir konstruktyvios kritikos kitų
mokinių veiklai. Kritiškai naudojasi įvairiais informacijos šaltiniais, randa naujų vertingų
internetinių nuorodų ir dalijasi jomis.
Numato savo muzikinės patirties ir įgūdžių tobulinimo būdus, pats teikia pasiūlymų ir
konstruktyvios kritikos kitų mokinių veiklai. Kritiškai naudojasi įvairiais informacijos
šaltiniais, randa vertingų internetinių nuorodų ir dalijasi jomis.
Numato savo muzikinių interesų plėtojimo būdus. Grįžtamąją informaciją panaudoja
tolesnio mokymosi tikslais. Naudojasi įvairiais informacijos šaltiniais, informacinėmis
komunikacinėmis priemonėmis.
Nusako savo muzikinius interesus, gebėjimų pobūdį ir tobulinimosi galimybes. Randa
informaciją mokytojo nurodytuose šaltiniuose.
Kartais siekia grįžtamosios informacijos, kad galėtų siekti geresnių rezultatų. Randa
bendriausią informaciją mokytojo nurodytuose šaltiniuose. Išklauso draugų mintis apie savo
veiklą.
Randa bendriausią informaciją mokytojo nurodytuose šaltiniuose. Išklauso draugų mintis
apie savo veiklą.
Nesugeba rasti bendriausią informaciją mokytojo nurodytuose šaltiniuose. Išklauso draugų
mintis apie savo veiklą, tačiau išvadų nedaro.
Neieško informacijos mokytojo nurodytuose šaltiniuose. Neanalizuoja savo veiklos,
nesiklauso draugų patarimų.
Nesistengia mokytis, nesidomi veikla.
Atsisako mokytis, nereaguoja į pastabas. Grubiai pažeidžia saugaus darbo reikalavimus.
______________________________________
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Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos
mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos
aprašo
10 priedas
KLAIPĖDOS HERMANO ZUDERMANO GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR
PASIEKIMŲ VERTINIMO DAILĖS PAMOKOSE APRAŠYMAS

1. Mokant dailės, taikomas formuojamasis, diagnostinis, kaupiamasis ir apibendrinamasis
vertinimas (Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo
tvarkos aprašo 5 punktas).
2. Mokinių pasiekimai dailės pamokose vertinami pažymiais, taikant 10 balų vertinimo sistemą.
3. Mokslo metų pradžioje mokiniai supažindinami su elgesio ir saugaus darbo taisyklėmis dailės
pamokose, su dailės raiškos darbų vertinimo tvarka.
4. Dailės raiškos darbus mokiniai privalo atsiskaityti ne vėliau, kaip per dvi savaites nuo
užduoties pateikimo.
5. Mokinys, praleidęs atsiskaitomą temą dėl ligos, darbo atsiskaityti neprivalo.
6. Mokinys, praleidęs daugiau nei vieną temą, turi atlikti supaprastintas dailės raiškos užduotis.
7. Mokinys, praleidęs daugiau nei vieną iš eilės pamoką be pateisinamos priežasties, privalo
atsiskaityti už kiekvieną dailės raiškos (ar kito kūrybinio pobūdžio) darbą.
8. Kūrybinio proceso metu mokiniai analizuoja savo darbus su mokytoja: kas pavyko ar buvo
sunku atliekant įvairias užduotis, ko pasimokė ar kokios patirties įgijo.
9. Dailės raiškos vertinimo kriterijai:
9.1. sugebėjimas išreikšti norimą idėją;
9.2. tinkamų meninių išraiškos priemonių (ritmas, koloritas, forma, kontrastas, mastelis)
pasirinkimas;
9.3. techninių priemonių valdymas;
9.4. teorinių žinių pritaikymas praktikoje;
9.5. emocinė įtaiga;
9.6. sugebėjimas kokybiškai įgyvendinti sumanymą.
10. Dailėtyros vertinimo kriterijai:
10.1. aplinkinio pasaulio ir jo reiškinių, dailės ir tautodailės kūrinių stebėjimas (parodų, renginių
lankymas);
10.2. įspūdžių kaupimas (užrašai, iškarpos iš laikraščių, žurnalų, informacija iš interneto);
10.3. terminų, sąvokų žinojimas, supratimas;
10.4. stiliaus apibūdinimas;
10.5. sugebėjimas išskirti pagrindinius dalės darbų bruožus ir ypatumus;
10.7. gebėjimas vertinti savo, klasės draugų kūrybinę veiklą ir kūrinius bei profesionalių ar
liaudies dailininkų kūrybą.
11. Dailės raiškos socialinėje kultūrinėje aplinkoje vertinimo kriterijai:
11.1. savo estetinės patirties pritaikymas organizuojant dailės parodas, šventes, kultūrinius
projektus, menines akcijas, apipavidalinat sceną ir puošiant gimnazijos erdves įvairiems gimnazijos
renginiams;
11.2. gebėjimas kartu su kitais mokiniais derinti savo sumanymus bendrame darbe;
12. Papildomi kriterijai:
12.1. pasiruošimas pamokai;
12.2. aktyvus dalyvavimas;
12.3. pažanga;
12.4. darbo nuoseklumas;
12.5. darbo drausmė, tvarka.
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13. Dailės kūrybinės raiškos darbo įvertinimą mokinys gauna už kūrybinį procesą pamokos
metu, atsizvelgiant į mokinio suinteresuotumą, darbštumą ir pastangas atlikti užduotis.
14. Kūrybinių dailės raiškos darbų vertinimą pažymiu sudaro:
14.1. problemos supratimas ir perteikimas, pastangos pamokoje atliekant užduotis, atitinkamų
priemonių panaudojimas bei darbo užbaigtumas – 70%;
14.2. tinkamas dailės sąvokų ir terminų vartojimas atsiskaitant kūrybinius darbus – 15%;
14.3. darbo ir tvarkos įgūdžiai pamokos metu – 15%.
15. Pažymiu vertinama:
15.1. apklausa raštu arba testas;
15.2. namų darbai;
15.3. projektiniai darbai;
15.4. kūrybiniai darbai;
15.5. teorinio pobūdžio (referatai, parodų lankymo reflekcijos ir etc.);
15.6. rezultatyvus dalyvavimas olimpiadose, konkursuose.
16. Dailės pamokoser taikomas kaupiamasis vertinimas (+ ir -) už:
16.1. atsakinėjimą į klausimus žodžiu frontalios apklausos metu pamokoje;
16.2. aktyvų dalyvavimą pamokoje: originalų kūrybinių užduočių atlikimą bei išsamų darbo
minties pagrindimą;
16.3. papildomus savarankiškus darbus: informacinių šaltinių naudojimą bei taikymą, kitos
medžiagos rinkimą;
16.4. mokiniui surinkus 3 minusus (per tris mėnesius), rašomas - 2. Surinkus 5 pliusus rašoma 10.
17. Be pateisinamos priežasties neatsiskaičius darbo iki nurodyto termino (2 savaitės) mokinys
vertinamas - 1.
18. 5-8, I-II gimnazijos klasių mokiniams vienu balu gali būti didinamas už tam tikrą darbą
rašomas pažymys, panaudojant kaupiamojo vertinimo 2 pliusus.
_______________________________
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Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos
mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos
aprašo
11 priedas
KLAIPĖDOS HERMANO ZUDERMANO GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR
PASIEKIMŲ VERTINIMO ŠOKIO PAMOKOSE APRAŠYMAS
1. Vertinimas šokio pamokose 1-4 klasėse:
1.1. mokinių pasiekimų vertinimui šokio pamokose taikomas formuojamasis, apibendrinamasis
vertinimas. Mokinių pasiekimai vertinami pagal pasiektą mokymosį lygį (patenkinamas, pagrindinis,
aukštesnysis) pagal pasiekimų požymius, aprašytus Bendrojoje programoje ir vertinami kaupiamuoju
vertinimu;
1.2. mokinys šokio pamokai privalo būti pasiruošęs - dėvėti tam skirtą aprangą, avėti pritaikytą
šokio pamokoms avalynę;
1.3. dėl ligos (pristatęs gydytojo pažymą) nuo šokio pamokų atleistas mokinys pamoką stebi.
Tėvai, globėjai dėl laikino sveikatos sutrikimo gali pateisinti ne daugiau kaip 4 šokio pamokas per
pusmetį;
1.4. atsiskaitomieji darbai vykdomi vieną kartą per trimestrą. Nedalyvavus pamokoje
atsiskaitymas vykdomas pagal susitarimą;
1.5. vertinimo turinys:
1.5.1. pasiruošimas pamokai;
1.5.2. gebėjimas įgytas žinias taikyti ir panaudoti praktiškai;
1.5.3. kūrybiškumas ir gebėjimas dirbti su kitais;
1.5.4. bendrosios kompetencijos;
1.5.5. aktyvus dalyvavimas pamokoje;
1.5.6. šokio raiška;
1.5.7. šokio stebėjimas, interpretavimas bei vertinimas.
1.6. pamokoje vertinamos kiekvieno mokinio pastangos, atliekant pateiktas užduotis, daroma
pažanga.
2. Vertinimas šokio pamokose III-IV gimnazijos klasėse:
2.1. vertinimo turinys:
2.1.1. pasiruošimas pamokai (tinkama apranga, avalynė);
2.1.2. gebėjimas įgytas žinias taikyti ir panaudoti praktiškai;
2.1.3. kūrybiškumas ir gebėjimas dirbti grupėje, kolektyve;
2.1.4. bendrosios kompetencijos;
2.1.5. aktyvus dalyvavimas pamokoje;
2.1.6. grupinė ar individuali veikla;
2.1.7. šokio raiška;
2.1.8. šokio stebėjimas, interpretavimas bei vertinimas;
2.1.9. kūrybiniai – projektiniai darbai;
2.1.10. savarankiški darbai (atsakymai į klausimus, kūrybinės užduotys, šokio analizė);
2.2. vertinimo metodai ir atsiskaitymo formos:
2.2.1. mokant šokio, taikomas formuojamasis, diagnostinis, kaupiamasis ir apibendrinamasis
vertinimas (Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo
tvarkos aprašo 5 punktas);
2.2.2. kaupiamasis vertinimas, taikant pliusų (+) ir minusų (-) sistemą; už aprangos neturėjimą
pamokoje surinkus tris minusus, įrašomas pažymys „2“; surinkus 3 pliusus įrašomas pažymys „10“
2.3. mokiniai per pusmetį turi gauti mažiausiai 4 pažymius.
2.4. vertinimas pažymiais:
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Pažymys
10–9

8–7

6–5

4–3

2-1

Mokinys pasiruošęs pamokai, stengiasi atlikti visas užduotis, aktyviai dalyvauja
pamokoje, geba puikiai atsakyti į pateiktus klausimus. Šokdamas atsižvelgia į žanro,
stiliaus ypatumus juos perteikia, pasiekia estetinės kokybės. Paiso šokio etiketo
taisyklių. Įžvelgia netikėtų kūrybinių idėjų įvairiuose šokio žanruose, stiliuose,
pasinaudoja šiuolaikinėmis technologijomis. Savarankiškai sukuria vientisą šokio
struktūrą atsižvelgdamas į šokio žanrą ir/ar stilių. Vienas ar su grupe organizuoja šokio
projektą, planuoja ir įgyvendina įvairius veiklos etapus. Išsako savo nuomonę apie
šokio atlikimą ar kūrybą, ją pagrindžia, vartoja tinkamus dalyko terminus ir sąvokas. Iš
pavyzdžių atpažįsta įvairių žanrų, stilių ir laikmečių šokius, nurodo būdingus jų
bruožus, susieja su istoriniu kultūriniu laikotarpiu, geografine vieta. Lygindamas
įžvelgia paraleles ir gilesnius ryšius. Tinkamai vartoja šokio sąvokas, vertinimo
kriterijus.
Mokinys nevisiškai pasiruošęs pamokai (neturi šokio čežučių ar kitų aprangos
dalių), stengiasi atlikti užduotis, gerai dalyvauja pamokoje, geba atsakyti į pateiktus
klausimus. Šokant atsižvelgia į žanro, stiliaus ypatumus, siekia estetinės kokybės.
Įžvelgia kūrybinių idėjų įvairiuose šokio žanruose, stiliuose, šiuolaikinėse
technologijose. Padedamas mokytojo sukuria vientisą šokio struktūrą atsižvelgdamas į
šokio žanrą ir/ar stilių. Su grupe organizuoja šokio projektą, planuoja ir įgyvendina 2-3
veiklos etapus. Išsako savo nuomonę apie šokio atlikimą ar kūrybą, ją pagrindžia,
fragmentiškai vartoja dalyko terminus ir sąvokas. Iš pavyzdžių atpažįsta ir palygina
vieną du šokius pagal būdingus tam tikro laikmečio, krašto, žanro, stiliaus šokio
bruožus. Lygindamas nustato paraleles. Dažniausiai vartoja tinkamas šokio sąvokas,
vertinimo kriterijus.
Mokinys nevisiškai pasiruošęs pamokai (neturi šokio čežučių ar kitų aprangos dalių
ar šoka be aprangos), vangiai atlieka užduotis, pasyviai dalyvauja pamokoje, kartais
atsako į pateiktus klausimus. Atlieka vieną du šokius atsižvelgdamas į šokio žanro ar
stiliaus ypatumus, bet nesiekia estetinės kokybės. Stokoja kūrybinių idėjų. Padedamas
mokytojo sujungia keletą judesių į struktūrinį derinį, fragmentiškai atsižvelgdamas į
šokio žanrą ir/ar stilių. Su grupe dalyvauja organizuojant šokio projektą, įgyvendina
vieną veiklos etapą. Savais žodžiais išsako savo nuomonę apie šokio atlikimą ar
kūrybą, tačiau negali pagrįsti jos. Turi paskirų žinių apie šokio įvairovę. Padedamas
mokytojo atpažįsta ir įvardija vieną du skirtingo žanro, stiliaus ar laikmečio šokio
pavyzdžius. Lygindamas neranda paralelių. Vartoja savus žodžius apibūdindamas šokį.
Mokinys nepasiruošęs pamokai (neturi šokio aprangos), vangiai atlieka užduotis,
pasyviai dalyvauja pamokoje, atsako į vieną ar kelis pateiktus klausimus tik iš dalies.
Atlieka vieną du šokius neatsižvelgdamas į šokio žanro ar stiliaus ypatumus, nesiekia
estetinės kokybės. Stokoja kūrybinių idėjų. Padedamas mokytojo sunkiai sujungia
keletą judesių į struktūrinį derinį, fragmentiškai atsižvelgdamas į šokio žanrą ir/ar
stilių. Su grupe nedalyvauja organizuojant šokio projektą,. Savais žodžiais sunkiai
išsako savo nuomonę apie šokio atlikimą ar kūrybą, negali pagrįsti jos. Beveik neturi
žinių apie šokio įvairovę. Padedamas mokytojo atpažįsta ir įvardija vieną du skirtingo
žanro, stiliaus ar laikmečio šokio pavyzdžius. Lygindamas neranda paralelių. Vartoja
savus žodžius apibūdindamas šokį.
Mokinys nepasiruošęs pamokai (neturi šokio aprangos), neatlieka užduočių,
nedalyvauja
pamokoje,
neatsako į
pateiktus
klausimus.
Nesugeba
atlikti šokių, nesiekia estetinės kokybės. Stokoja kūrybinių idėjų. Nesugeba sujungti
keletą judesių į struktūrinį derinį. Su grupe nedalyvauja organizuojant šokio projektą.
Neišsako savo nuomonės apie šokio atlikimą ar kūrybą. Beveik neturi žinių apie šokio
įvairovę. Neatpažįsta ir neįvardija skirtingo žanro, stiliaus ar laikmečio šokių.
Lygindamas neranda paralelių. Nesistengia apibūdinti šokio.
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2.5. mokiniai, atleisti nuo aktyvios fizinės veiklos, privalo pateikti gydytojo pažymą; tėvų rašytas
prašymas atleisti sergantį mokinį nuo užsiėmimo tenkinamas vieną kartą per mėnesį;
2.6. atleisti nuo užsiėmimo mokiniai turi stebėti vykdomą veiklą pamokos metu. Mokiniai gali
būti apklausiami žodžiu ar raštu, jiems gali būti skiriamos įvairios užduotys (aprašyti pamoką, skaityti
literatūrą, vertinti savo klasės draugus ir pan.). Jų veiklą (darbą) galima vertinti pažymiu.
2.7. mokinys praleidusiam daugiau kaip 30 procentų pamokų, skiriama įskaita, kurios forma –
referatas. Tema parenkama atsižvelgiant į neįsisavinto kurso programą. Už atliktą darbą atsiskaitoma,
papildomai apklausiant mokinį žodžiu.
_____________________________
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Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos
mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos
aprašo
12 priedas
KLAIPĖDOS HERMANO ZUDERMANO GIMNAZIJOS III-IV KLASIŲ MOKINIŲ
PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TEATRO PAMOKOSE APRAŠYMAS
1. Mokant teatro III-IV gimnazijos klasėse, taikomas formuojamasis, diagnostinis, kaupiamasis
ir apibendrinamasis vertinimas (Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos mokinių pažangos ir
pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 5 punktas).
2. Teatro raiškos vertinimo kriterijai:
2.1. per pusmetį mokinys vertinamsi 4-5 pažymiais;
2.2. kiekvienas mokymosi etapas (ciklas) baigiamas iš anksto numatytomis vertinimo užduotimis
iš skirtingų veiklos sričių arba jas integruojant;
2.3. prieš pradedant dalyko programą, kartu su mokiniais aptariami užduočių vertinimo kriterijai,
kiti reikalavimai;
2.4. veiklos sritys ir jų vertinimas:
Veiklos
sritys/ Patenkinamas lygis
Pagrindinis lygis
Aukštesnysis lygis
pažymys
4–5
6–7–8
9–10
Yra įgijęs pradinių
Kūrybines užduotis
Kūrybines užduotis
Sugebėjimas žodžiu
žinių, kurias parodo
atlieka nedaug
atlieka savarankiškai.
išreikšti norimą
atlikdamas užduotis su padedamas mokytojo.
Pateikia 3-4 idėjas,
idėją.
mokytojo pagalba arba Pateikia 2-3 idėjas,
išbando ir gali
tiesiogiai sekdamas
kartu su kitais išbando
vadovauti idėjų
pavyzdžiu. Dalyvauja 2-3 įgyvendinimo
išbandymui, atrasdamas
veikloje, padėdamas
variantus, apytikriai
naujų įgyvendinimo
išbandyti ir
nusako, kokiuose
variantų, paaiškina,
įgyvendinti kitų idėjas. etapuose kokie
kokiuose etapuose
sprendimai buvo
kokie sprendimai buvo
priimti. Kūrybingai
priimti. Kūrybingai ir
atlieka vaidmenis
įtaigiai atlieka vaidmenį
klasėje. Padedamas
klasėje ar mokyklos
mokytojo numato
scenoje. Numato
tobulėjimo kryptį.
tobulėjimo kryptį.
Menkai teįsivaizduoja, Ryškiau įsivaizduoja
Ryškiai ir visą laiką
Realizuotas
nenori tikėti pasiūlyta aplinkybes, jomis
įsivaizduoja aplinkybes,
kūrybinis
išmone, reakcija
labiau tiki, reakcija
jomis gyvai tiki,
sumanymas –
dirbtina.
įtikinama.
reakcija gyva, natūraliai
pastatytas mini
išraiškinga.
vaidinimas
Pakankamai aktyvus
Ypatingai aktyvus
Surengtas vaidinimo Pasyvus dalyvavimas
darbo procese
dalyvavimas darbo
dalyvavimas darbo
pristatymas
procese.
Prisideda
prie
procese, savų idėjų,
mokykloje,
vaidinimo parodymo.
minčių pateikimas.
dalyvavimas
renginiuose
Pasyvus darbas
Praktiškai nusako
Suvokia teatrines
Režisūros pagrindų
vartodamas sąvokas,
sąvokas, praktiškai ir
principų žinojimas,
terminus. Kūrybines
detaliai gali paaiškinti
teorinių žinių
užduotis atlieka nedaug jas ir pritaikyti naujose
pritaikymas
padedamas mokytojo.
situacijose. Kūrybines
praktikoje
užduotis atlieka
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Menkai pasitiki
savimi, vengia būti
dėmesio centre,
susikaustęs, vidiniai
procesai (vaizduotė,
mąstymas, emocijos)
prislopinti.
Gebėjimas analizuoti Padedamas mokytojo
keliomis frazėmis
scenos kūrinį ar
nusako spektaklio
literatūrinį
supratimą. Atpažįsta
kontekstą, atskleisti
skirtingus spektaklių
fabulą, įžvelgti
tikslus, spektakliuose
konfliktą
panaudotus kultūrų
elementus. Nurodo
netradicinio teatro
pavyzdžių.
Aktoriaus
psichofizinis
pasirengimas

Stengiasi rodyti
pasitikėjimą ir būti
dėmesio centre, bet dėl
išliekančios vidinės
įtampos vidiniai
procesai nėra visiškai
natūralūs.
Savarankiškai ir
padedamas mokytojo
nusako spektaklio
supratimą, jį susieja su
ryškiausiomis teatro
„kalbos“ priemonėmis.
Nusako skirtingų
spektaklių tikslus,
priemones, stilius.
Nurodo spektakliuose
panaudotus kultūrų
elementus. Nurodo
netradicinio teatro
pavyzdžių, jų sąsajas su
kitais menais.

savarankiškai.
Pasitikintis, ramus,
natūraliai laisvai
jaučiasi būdamas
dėmesio centre, vidiniai
procesai natūralūs.

Savarankiškai nusako
spektaklio supratimą, jį
pagrįstai susieja su
teatro „kalbos“
priemonėmis. Palygina
skirtingų spektaklių
tikslus, naudojamas
priemones, formą,
stilių. Paaiškina
spektakliuose
panaudotus kultūrų
elementus. Apibūdina
netradicinio teatro
formas, jų sąsajas su
kitais menais,
skaitmeninėmis
technologijomis.
Padedamas mokytojo
Savarankiškai ir
Savarankiškai ir
Bendrosios teatro
nusako, kaip teatras
padedamas mokytojo
išsamiai apibūdina, kaip
pažinimo,
kelia svarbias
apibūdina, kaip teatras
teatras kelia svarbias
kūrybingumo,
problemas, padeda
kelia svarbias
problemas, padeda
kultūrinės
pažinti kultūras.
problemas, padeda
pažinti kultūras,
kompetencijos
Keliomis frazėmis
pažinti kultūras,
pateikia pavyzdžių.
nurodo, kaip vaidybos pateikia pavyzdžių.
Detaliai nusako, kaip
patirtis gali būti
Nusako, kaip vaidybos vaidybos patirtis gali
pritaikoma gyvenime, patirtis gali būti
būti pritaikoma
kokiais būdais galima pritaikoma gyvenime,
gyvenime, kokiais
dalyvauti teatro
kokiais būdais galima
būdais galima dalyvauti
kultūrinėje raiškoje.
dalyvauti teatro
teatro kultūrinėje
kultūrinėje raiškoje.
raiškoje, pateikia
pavyzdžių.
Tik protarpiais mato,
Dažniausiai mato, girdi Puikiai bendrauja,
Pozityvi
girdi partnerį, jam
partnerį, jam adresuoja teikia pasiūlymus, visą
komunikavimo,
adresuoja veiksmus.
veiksmus, žodžius ir
laiką jaučia partnerį,
bendradarbiavimo
priima jo. Aktyviai
jam adresuoja
patirtis
generuoja savo ir kito
veiksmus, žodžius ir
idėjas.
priima jo.
Pastaba. Pažymiais 3 –2 vertinami mokiniai, neįvykdę patenkinamo lygio sąlygų; pažymys 1
įrašomas, jei mokinys nieko neatsakė, neatliko ar atsisakė atlikti užduotį.
3. Pamokoje vertinama:
3.1. pastangos, aktyvumas atliekant pateiktas užduotis, kūrybinių idėjų pateikimas, originalus
sceninis sprendimas;
3.2. gebėjimas dirbti grupėje, poromis, savarankiškai po vieną;
3.3. vaidinimų, filmų stebėjimas, interpretavimas, vertinimas;
3.4. argumentuotai išsakyta nuomonė, jos pateikimas;
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3.5. gebėjimas vertinti savo, klasės draugų kūrybinę veiklą, profesionalių menininkų kūrinius bei
liaudies artistų kūrybą;
3.6. kūrybiškumas kuriant etiudus, originalus jų sprendimo būdas;
3.7. teatrinių terminų, sąvokų žinios;
3.8. pranešimų, referatų pristatymas, kūrybiniai – tiriamieji darbai (analizuoja 3-4
profesionaliojo ir mėgėjų teatro trupių laimėjimus, spektaklius);
3.9. teatro svarbos socialiniame kultūriniame gyvenime pažinimas (teatro įtaka ugdant ir keičiant
visuomenės vertybes E. Nekrošiaus, O. Koršunovo, R. Tumino, L. Adomaitienės kūryba);
3.10. lankymasis renginiuose, spektakliuose, mini recenzijų rašymas.
4. Vykdant teatro programą, analizuojama literatūra, vaizdinė medžiaga, renkama ir sisteminama
informacija, taikomi tokie metodai kaip stebėjimas, pokalbis, žaidimas, eksperimentas, praktinis –
kūrybinis darbas.
5. Esant galimybei, lankomasi Klaipėdos universitete, menų bei teatro katedros fakultete,
bendraujama su profesionaliais aktoriais, režisieriais.
6. Teatro dalyko sudėtinė dalis - spektaklių lankymas, asmeninės, kūrybinės veiklos aptarimas,
diskusijos.
7. Taikomas kaupiamasis vertinimas už aplankytus ir aprašytus kultūrinius renginius. Už
aplankytą ir aprašytą renginį rašomas pliusas, o už tris pliusus – rašomas pažymys 10 ir t.t.
8. Vertinant bendrąsias kompetencijas, kriterijumi gali tapti kuris nors konkretus gebėjimas.
Pvz., darbas grupėje yra socialinės kompetencijos gebėjimas (sudėtinė dalis), o jo raiškos požymiai
formuluojami apibendrintai. Tai leidžia vienu metu įvertinti daugiau kompetencijų – ir bendrąsias, ir
teatrinę dalykinę. Toks vertinimo kriterijų aprašas gali būti naudojamas kaupiamajam vertinimui:
Lygmenys /
Vertinimo
kriterijai
Darbas grupėje

Neatitinka
lūkesčių/
0 balų

Minimaliai
atitinka
lūkesčius/
1 balas
Nebendradarbia Bendradarbiauja
uja su kitais fragmentiškai.
grupės nariais.

Atitinka
lūkesčius/
2 balai

Viršija lūkesčius/
3 balai

Glaudžiai
bendradarbiauja,
padrąsina,
paremia
grupės narius.
Išgirsta užduotį Išgirsta užduotį iš Išgirsta užduotį iš
po pakartojimo, pirmo karto, bet pirmo karto, dirba
susikaupia tik susikaupimas
susikaupęs
nuo
trumpam laikui. trūkinėja.
pradžios iki galo.
Nuosekliai
bendradarbiauja.

Neišgirsta
Susikaupimas į paskirtos
užduoties,
užduotį
nesusikaupia
užduočiai atlikti.
Papasakota
ar Aiškūs tik keli Istorija
Dramos
suvaidinta
momentai
pakankamai aiški,
istorijos
istorija neaiški
išskyrus
kelias
aiškumas
detales
Istorija sukurta Istorijoje
yra Didžioji istorijos
Istorijos
pagal šabloną.
keletas naujumo dalis nauja.
kūrybiškumas
momentų.
Ribotai reaguoja Pasinaudoja
Pasinaudojima Nepasinaudoja
pastabomis,
į
pasiūlymus, didžiąja
dalimi
s grįžtamuoju
pasiūlymais
pastabas.
pasiūlymų,
ryšiu.
asmeniniam
pastabų.
tobulėjimui.
_______________________________________

Papasakota
ar
suvaidinta
istorija
visiškai aiški, ryški.
Visiškai nauja istorija.

Puikiai
pasinaudoja
gautomis pastabomis,
pasiūlymais.
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Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos
mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos
aprašo
13 priedas
KLAIPĖDOS HERMANO ZUDERMANO GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR
PASIEKIMŲ VERTINIMO TECHNOLOGIJŲ PAMOKOSE APRAŠYMAS
1. Mokant teatro III-IV gimnazijos klasėse, taikomas formuojamasis, diagnostinis, kaupiamasis
ir apibendrinamasis vertinimas (Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos mokinių pažangos ir
pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 5 punktas).
2. Vertinimas technologijų pamokose vyksta nuolat, stebint mokinių padarytą pažangą,
pastangas, gebėjimus, kalbantis,
jaučiant mokinių reakciją ir šiuos vertinimus korektiškai
komentuojant mokiniams.
3. Pagrindiniai technologijų pamokų vertinimo kriterijai: originalumas, estetiškumas,
kūrybiškumas, funkcionalumas, gebėjimas atrinkti informaciją ir ją naudoti atliekant užduotis,
technologinių procesų atlikimo nuoseklumas.
4. Mokinys vertinamas pažymiu už:
4.1. praktikos darbo atskirų technologinių elementų atlikimą;
4.2. projektinio darbo atlikimą kiekvienoje veiklos srityje;
4.3. atsakinėjimą žodžiu;
4.4. apklausą raštu;
4.5. savarankišką darbą;
4.6. kontrolinį darbą, testą;
4.7. dalyvavimą parodose;
4.8. pasiruošimą technologijų olimpiadai;
4.9. didesnės apimties namų darbus;
4.10. naujos technikos pritaikymą savos kūrybos darbe;
4.11. didelės apimties projektinį darbą, kai panaudojamos žinios ir gebėjimai iš vienos ar kelių
sričių;
4.12. surinktus kaupiamuosius balus (pliusų (+) ir minusų (-) sistema). Surinkus 10 „+“ ženklų
rašomas pažymys „10“):
4.12.1. „+“ rašomi už darbui pamokoje turimas priemones, už darbo vietos sutvarkymą,
aktyvumą pamokoje‘;
4.12.2. „-“ rašomi už nepasiruošimą pamokai, darbo aprangos neturėjimą, nedarbą pamokoje,
namų darbų neatlikimą, už darbo vietos nesutvarkymą. Surinkus tris „-“ įrašomas pažymys „2“;
4.12.3. pusmečio pabaigoje mokiniui, neturinčiam nė vieno minuso, įrašomas pažymys „10“.
5. Vertinimo kriterijai veiklos sritims įvertinti:
Veiklos sritis
Projektavimas
1.
2.
3.
4.
5.
Informacija
1.
2.

Vertinimo kriterijus
Gebėjimas formuluoti dirbinio pavadinimą
Gebėjimas aprašyti dirbinio paskirtį
Gebėjimas išskirti svarbiausius dirbinio konstravimo, technologinio apdirbimo
ir estetinio apipavidalinimo etapus
Gebėjimas sukurti dirbinio eskizą (schemą)
Gebėjimas apibūdinti pasirinktą gamybos technologiją
Gebėjimas išsiaiškinti pateiktą užduotį
Gebėjimas surasti ir išskirti reikalingą informaciją
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3.
Medžiagos
1.
2.
Technologiniai
procesai ir jų
rezultatai
1.
2.
3.
4.
5.
Bendrieji
gebėjimai
1.
2.
3.
4.
5.

Gebėjimas paaiškinti projektą ir darbo eigą
Gebėjimas atpažinti, parinkti tinkamas gaminti pasirinktam dirbiniui medžiagas
Gebėjimas dirbinyje derinti medžiagas konstrukciniu, technologiniu ir vartotojo
aspektais

Gebėjimas pasiruošti darbui (mokinio apranga, tinkamai pasirinktos priemonės)
Gebėjimas pagaminti kuriamo dirbinio detales ir surinkti jas į modulius
Gebėjimas taikyti sukurtą dirbinio eskizą (schemą)
Gebėjimas optimaliai (saugiai ir tvarkingai) įrengti savo darbo vietą
Gebėjimas saugiai ir pagal technologinius reikalavimus atlikti darbo procesą
Bendrieji gebėjimai
Gebėjimais pristatyti darbą
Gebėjimas dirbti savarankiškai ir grupėje
Dirbinio idėjos ir paskirties atitikimas tematikai
Estetinė dirbinio išvaizda
Dirbinio originalumas

6. Įsivertinimas mokinių pamokose vyksta pagal pamokos uždavinyje suformuluotas veiklos
sąlygas, užduoties atlikimo kriterijus.
7. Pagaminto rankdarbio įvertinimas:
Lankomumas, pasiruošimas pamokai
Rankdarbio originalumas
Rankdarbio kokybė, apdaila
Darbas pamokoje
Darbo saugos laikymasis
Nustatytos darbo normos vykdymas
Dalyvavimas parodoje, konkurse
Pastaba.Taškai verčiami į pažymius. Už pastangas mokinys gali
pridedami prie turimų taškų.

0 – 1 taškai
0 – 2 taškai
0 – 3 taškai
0 – 2 taškai
0 – 1 taškai
0 – 1 taškai
10 taškų
gauti iki 4 taškų, kurie

8. Maisto gaminimo įvertinimas (taškai verčiami į pažymius):
Lankomumas, pasiruošimas pamokai
Darbo eiga
Produkto pateikimas, serviravimas
Receptūros pateikimas
Darbo vietos sutvarkymas
Dalyvavimas konkurse

1 – 2 taškai
0 – 2 taškai
0 – 2 taškai
0 – 2 taškai
0 – 2 taškai
1 0 taškų

9. Kūrybinio darbo įvertinimas:
Gaminio eskizo sukūrimas ( schemos)
Medžiagų pasirinktam rankdarbiui gaminti atpažinimas
Pasiruošimas darbui
Sukurto gaminio eskizo taikymas (schemos)

1 taškas
1 taškas
1 taškas
1 taškas
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Gamybos technologinės eigos numatymas ir medžiagų
gaminyje derinimas
Savarankiškas kuriamo gaminio detalių gaminimas ir jų
sujungimas į dirbinį
Saugus darbo operacijų atlikimas
Darbo paskirties aprašymas
Technologijų integravimas
Estetinė gaminio išvaizda ir originalumas
Iš viso:

1 taškas
1 taškas
1 taškas
1 taškas
1 taškas
1 taškas
10 taškų

10. Taškų vertimo į pažymius lentelė:
Taškų skaičius
10
9
8
7
6
5
4
3
1–2

Pažymys
10
9
8
7
6
5
4
3
2

11. Projektinis darbas technologijų pamokose vertinamas, atsižvelgiant į žemiau nurodytus
kriterijus:
Kriterijai
Pasirinktos temos aktualumas
Iškeltų tikslų ir uždavinių konkretumas,
aiškumas
Tikslų ir uždavinių sąsajos su
numatomais rezultatais
Pagrindinio klausimo formulavimas
Tinkamas
teorinės
medžiagos
parinkimas
Metodų pasirinkimo tikslingumas
Metodų aprašymas
Veiklos
planavimas,
tyrimų
organizavimas
Pagrindinių išvadų pateikimas
Projekto reikšmingumas ir pasiūlymai
Projektinio darbo aprašymas (tikslumas,
tvarkingumas)
Citatų tikslumas, nuorodos, iš kur jos
paimtos
Naudotos literatūros sąrašas (autorius,
pavadinimas, kur ir kada išleista, iš
kurio puslapio išrašyta medžiaga)
Dvikalbis ir daugiakalbis ugdymasis
Informacinė
komunikacinė
kompetencija

Puiku
4 tšk.

Gerai
3 tšk.

Patenkinamai Nepatenkinamai
2 tšk.
1 tšk.
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Bendravimas grupėje
Projekto pristatymas
Darbo privalumų ir trūkumų žinojimas,
jų įvardijimas
_________________________
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Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos
mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos
aprašo
14 priedas
KLAIPĖDOS HERMANO ZUDERMANO GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAŽANGOS
IR PASIEKIMŲ VERTINIMO KŪNO KULTŪROS, PASIRINKTOS SPORTO ŠAKOS IR
AEROBIKOS PAMOKOSE APRAŠYMAS

1. Mokant kūno kultūros, pasirinktos sporto šakos ir aerobikos, taikomas formuojamasis,
kaupiamasis ir apibendrinamasis vertinimas (Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos mokinių
pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 5 punktas).
2. Mokinių pasiekimai ir pažanga kūno kultūros, pasirinktos sporto šakos ir aerobikos
pamokose vertinami pažymiais, taikant 10 balų vertinimo sistemą.
3. Pasiekimai kūno kultūros, pasirinktos sporto šakos ir aerobikos pamokose vertinami
atsižvelgiant į:
3.1. mokinio galimybes ir pastangas, asmeninę pažangą: pasiruošimą pamokai, lankomumą,
pareigingumą, aktyvumą ir kt.;
3.2. gebėjimus: asmeninius (įgimtus, įgytus);
3.3. sąlygas: socialinė aplinka, žaidimai, pratimai pritaikyti atsižvelgiant į turimą įrangą,
priemones, tradicijas;
3.4. individualumą: sveikatos būklę, požiūrį į fizinę sveikatą, asmeninius interesus, pomėgius,
brandą (individualius augančio organizmo pokyčius);
3.5. aplinkybes: kas gali padėti ar sutrukdyti pasiekti tikslą (pamokų praleidimas dėl ligos,
asmeninės treniruotės ir kt.);
3.6. poreikius - žaidimai, pratimai reikalingi kasdieniniame gyvenime, sveikatai gerinti, valios
savybėms lavinti, siekiant įgyti profesiją, asmeninio tobulėjimo ir t. t.
4. Vertinimo tikslai:
4.1. padėti mokiniui suprasti fizinio aktyvumo svarbą jo gyvenime;
4.2. padėti įsivertinti savo fizinio pajėgumo ir sveikatos ryšį;
4.3. padėti mokytojui įžvelgti mokinio gebėjimus ir spragas;
4.4. skatinti moksleivį aktyviai dalyvauti popamokinėje sportinėje veikloje;
4.5. formuoti nuomonę, kad ir po mokyklos baigimo išliktų fiziškai aktyvus.
5. Pagrindinės ir parengiamosios fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros
pamokose vertinami pažymiu.
6. Parengiamosios fizinio pajėgumo grupės mokiniai vertinami pažymiais, tik fiziniai pratimai
skiriami atsižvelgiant į sveikatos sutrikimus. Mokiniams neskiriami pratimai, galintys sukelti ligų
paūmėjimą. Vertinant parengiamosios fizinio pajėgumo grupės mokinius atsižvelgiama į individualias
jų galimybes.
7. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose kartu su
pagrindinės grupės mokiniais, pratimai ir fizinis krūvis skiriamas pagal gydytojų rekomendacijas. Šios
grupės mokinių pasiekimai pažymiais nevertinami, vertinama „įskaityta“ arba „neįskaityta“.
Atsiskaitymai supaprastinti (užduotys diferencijuojamos). Atlieka tik tuos pratimus, kurie nekenkia jo
sveikatai.
8. Mokiniai, visiškai atleisti nuo kūno kultūros pamokų, stebi pamoką arba padeda organizuoti
mokymo(si) procesą bei atlieka mokytojo nurodytas užduotis.
9. Laikinai dėl ligos gydytojo nuo pamokų atleisti mokiniai stebi pamokas. Pasibaigus
nurodytam atleidimo nuo kūno kultūros, pasirinktos sporto šakos, aerobikos pamokų laikotarpiui,
mokiniai per mokytojo nurodytą laiką atsiskaito ir gauna už tai pažymius. Mokytojų tarybos sprendimu
mokiniai gali nestebėti pamokų, jei tvarkaraštyje tai yra pirmoji ar paskutinė pamoka. Kitu atveju,

120
mokiniui siūloma užsiimti kita veikla Gimnazijos bibliotekoje ar skaitykloje arba laikinai atleistiems
nuo pamokų mokiniams gali būti skiriamos užduotys (referatas, teorinės žinios ir kt.
10. Tėvų motyvuotas prašymas leisti mokiniui nedalyvauti kūno kultūros, pasirinktos sporto
šakos, aerobikos pamokoje priimamas vieną kartą per mėnesį.
11. Nepasiruošę pamokai mokiniai padeda mokytojui arba skaito literatūrą mokytojo nurodyta
sportine tema.
12. 5-8 klasių ir I-II gimnazijos klasių mokiniai, lankantys sportinės krypties neformaliojo
vaikų švietimo įstaigas, atleidžiami tik nuo tos sporto šakos, kurią jie lanko pamokų; tos sporto šakos
pasiekimai įvertinami 10 balų; atskirais atvejais (pvz. sportuojama itin intensyviai), suderinus su
mokytoju ir Gimnazijos direktoriumi, priimamas atskiras sprendimas.
13. III-IV gimnazijos klasių mokiniai, lankantys sportinės krypties neformaliojo vaikų švietimo
įstaigas, atleidžiami nuo kūno kultūros pamokų; būtina raštiškai suderinti su dalyko mokytoju
nelankomų pamokų ir atsiskaitymų grafiką.
14. Testavimas (fizinio parengtumo testai) vykdomas 2 kartus per metus (rudenį ir pavasarį).
Mokiniai gauna informaciją, kaip sekasi siekti asmeninės pažangos. Testų rezultatai pažymiais
nevertinami, bet mokiniai skatinami sistemingai įsivertinti.
15. Pamokose vertinama:
15.1. žinios ir supratimas (apklausa raštu arba žodžiu, atsakant į pateiktus klausimus):
15.1.1. žino sporto šakas (pateikia pavyzdžių), supranta ir paaiškina jų taisykles, išmano jų
techniką ir taktiką;
15.1.2. žino, supranta ir paaiškina įvairių sporto šakų garbingo elgesio ir saugos taisykles;
15.1.3. išmano apie sveiką gyvenseną, fizinį aktyvumą;
15.2. gebėjimai (pažymiu įvertinami mokinio pasiekimai baigus tam tikrą programos temą ar
kitą užbaigtą programos dalį):
15.2.1. saugiai atlieka judesių junginius ir veiksmus;
15.2.2. sudaro ir atlieka pratimų kompleksus, demonstruoja specialius pratimus bei atskirus
pratimus įvairioms raumenų grupėms;
15.2.3. mokosi ir demonstruoja sporto šakų technikos ir taktikos, gimnastikos technikos
elemento, lengvosios atletikos rungties technikos atlikimą, įvairių šuolių, metimų, nuotolių įveikimą;
15.2.4. geba teisėjauti pasirinktos sporto šakos varžybose ar žaidybinėse situacijose pamokoje.
16. Darbas pamokoje vertinamas pažymiu:
Pažymys
10
Mokinys pasiruošęs pamokai, puikiai atlieka mokytojo skirtas užduotis, iniciatyvus,
aktyvus.
9
Mokinys pasiruošęs pamokai, labai gerai atlieka užduotis, geba savarankiškai
mankštintis.
8
Mokinys pasiruošęs pamokai, gerai atlieka užduotis, bet stokoja ar neturi iniciatyvos.
7
Mokinys pasiruošęs pamokai, užduotis atlieka pakankamai gerai tik mokytojo
raginamas.
6
Mokinys pasiruošęs pamokai, užduotis atlieka patenkinamai, nesąžiningai.
5
Mokinys pasiruošęs pamokai, užduotis atlieka patenkinamai, nesąžiningai ir tik
verčiamas.
4
Mokinys pasiruošęs pamokai, dirba per prievartą, patenkinimai atlieka nors kelias
skirtas užduotis
3
Mokinys nepasiruošęs pamokai, blogai atlieka mokytojo skirtas užduotis (11 p.).
2
Mokinys nepasiruošęs pamokai ir neatlieka mokytojo skirtų užduočių (11 p.).
1
Mokinys nepasiruošęs pamokai ir nieko nedirba, atsisako atlikti bet kokią užduotį arba
išeina iš pamokos savavališkai, nepranešęs mokytojui.
17. Papildomu pažymiu vertinama už:
17.1. surinktus mokymosi motyvacijai skatinti skirtus balus (kaupiamuoju būdu - pliusais,
minusais - vertinamas pasiruošimas pamokai, lankomumas, pareigingumas, aktyvumas, drausmė ir
kt.). Kaupiamasis vertinimas paverčiamas pažymiu:
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Pažymys
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Kaupiamieji „+“ ir „-“ ir „+/-“
Penki „+“
Keturi „+“ ir vienas „+/-“ („silpnas pliusas“)
Keturi „+“ ir vienas „-“
Trys „+“ ir vienas „+/-“ arba vienas „-“
Trys „+“ ir du „-“
Du „+“ ir vienas „+/-“ arba du „-“
Du „+“ ir trys „-“
Vienas „+“ ir vienas „+/-“ arba trys „-“
Vienas „+“ ir keturi „-“
Penki „-“

17.2. mokiniai įvertinami pažymiu „10“ už:
17.2.1. pasiruošimą ir dalyvavimą miesto, respublikos varžybose, konkursuose (atstovauja
gimnaziją);
17.2.2. kūrybinį darbą (sporto renginių organizavimą, stendų ruošimą, mokymo priemonių
gamybą, trumpalaikius projektus ir pan.);
17.2.3. dalyvavimą miesto masiniuose sporto renginiuose, teisėjavimą ir pan.;
17.2.4. papildomai mokiniai skatinami už užimtą prizinę vietą įvairiose miesto, respublikos
varžybose.
18. Mokiniui, neturinčiam sportinės aprangos, sportui tinkamos avalynės, neleidžiama dalyvauti
kūno kultūros pamokoje. Tokiu atveju mokytojas asmeniniuose užrašuose įrašo nepatenkinamą
pažymį. Jei situacija kartojasi tris kartus, nepatenkinamas pažymys įrašomas į dienyną.
19. Viso ugdymo proceso metu taikomas formuojamasis vertinimas – mokytojo raštu ar žodžiu
išsakyti pagyrimai, pastabos, siekiant skatinti mokinį, rasti tinkamiausią fizinės sveikatos stiprinimo
būdą, formą.
20. Pusmečio pabaigoje mokinio gebėjimai įvertinami pažymiu, kai lankyta ne mažiau 70 %
pamokų ir atliktos atsiskaitymo užduotys, pademonstruoti išmokti įgūdžiai.
__________________________________________
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Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos
mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos
aprašo
15 priedas
KLAIPĖDOS HERMANO ZUDERMANO GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAŽANGOS
IR PASIEKIMŲ VERTINIMO DORINIO UGDYMO (ETIKOS, EVANGELIKŲ IR
KATALIKŲ TIKYBOS) PAMOKOSE APRAŠYMAS

1. Mokant etikos, evangelikų ir katalikų tikybos, taikomas formuojamasis, diagnostinis,
kaupiamasis ir apibendrinamasis vertinimas (Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos mokinių
pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 5 punktas).
2. Mokinių pasiekimai etikos, evangelikų ir katalikų tikybos pamokose vertinami „įskaityta“ arba
„neįskaityta“.
3. Per pusmetį gautų įvertinimų (įskaityta/neįskaityta) minimalus skaičius yra ne mažesnis kaip
savaitinių pamokų skaičius.
4. Vertinant orientuojamasi ne į mokinio dorovingumą (etika) ar tikėjimą (tikyba), ne į gebėjimą
informaciją priimti ir nekritiškai atkartoti, bet į mąstymą, supratimą, interpretavimą, kūrybiškumą,
individualią pažangą.
5. Dorinio ugdymo pamokose naudojami neformalus (formuojamasis) ir formalus (kaupiamasis)
vertinimai:
5.1. formuojamasis vertinimas grindžiamas:
5.1.1. individualiu mokinio stebėjimu;
5.1.2. pokalbiu;
5.1.3. korekciniais klausimais;
5.1.4. diagnostiniais dalyko užrašų patikrinimais;
5.2. kaupiamasis vertinimas taikomas už:
5.2.1. tvarkingus dalyko užrašus (turi būti: įvardintas sąsiuvinis, pirmajame lape užrašyti
reikalavimai įskaitai gauti; atskirtos paraštės, rašomos datos, nuosekliai žymimos temos, konstruktyvus
pamokos medžiagos konspektas, nėra su dalyku nesusijusių įrašų ir/ar piešinių);
5.2.2. aktyvumą pamokose (dalyvavimą diskusijose, vaizdo medžiagos analizę, teksto
interpretaciją ir pan.);
5.2.3. trumpalaikį projektinį darbą (teminį pranešimą, viešąjį kalbėjimą, tiriamąjį rašto darbą);
5.2.4. žinias (patikrinama apklausa žodžiu ir/ar raštu);
5.2.5. laiku atliktas klasės ir namų užduotis.
6. Papildomu įvertinimu „įskaityta“ vertinama už:
6.1. kūrybinį darbą (dorinio ugdymo renginių organizavimą, stendų ruošimą, mokymo priemonių
gamybą ir pan.);
6.2. dalyvavimą gimnazijos, miesto ar respublikiniuose edukaciniuose renginiuose (paskaitas,
viktorinas, konkursus, olimpiadas ir pan.);
7. Apibendrinamasis vertinimas atliekamas ir skelbiamas pusmečio pabaigoje.
____________________________________________
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KLAIPĖDOS HERMANO ZUDERMANO GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAŽANGOS
IR PASIEKIMŲ VERTINIMO ŽMOGAUS SAUGOS PAMOKOSE APRAŠYMAS
1. Mokant žmogaus saugos, taikomas formuojamasis, diagnostinis, kaupiamasis ir
apibendrinamasis vertinimas (Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos mokinių pažangos ir
pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 5 punktas).
2. Mokinių pasiekimai žmogaus saugos pamokose vertinami „įskaityta“ arba „neįskaityta“.
3. Per pusmetį gautų įvertinimų (įskaityta/neįskaityta) minimalus skaičius yra ne mažesnis kaip
savaitinių pamokų skaičius.
4. Vertinant orientuojamasi į mokinio mąstymą, supratimą, interpretavimą, kūrybiškumą,
individualią pažangą.
5. Žmogaus saugos pamokose naudojami neformalus (formuojamasis) ir formalus (kaupiamasis)
vertinimai:
5.1. formuojamasis vertinimas grindžiamas:
5.1.1. individualiu mokinio stebėjimu;
5.1.2. pokalbiu;
5.1.3. korekciniais klausimais;
5.1.4. diagnostiniais dalyko užrašų patikrinimais;
5.2. kaupiamasis vertinimas taikomas už:
5.2.1. tvarkingus dalyko užrašus (turi būti: įvardintas sąsiuvinis, pirmajame lape užrašyti
reikalavimai įskaitai gauti; atskirtos paraštės, rašomos datos, nuosekliai žymimos temos, konstruktyvus
pamokos medžiagos konspektas, nėra su dalyku nesusijusių įrašų ir/ar piešinių);
5.2.2. aktyvumą pamokose (dalyvavimą diskusijose, vaizdo medžiagos analizę, teksto
interpretaciją ir pan.);
5.2.3. trumpalaikį projektinį darbą (teminį pranešimą, viešąjį kalbėjimą, tiriamąjį rašto darbą);
5.2.4. žinias (patikrinama apklausa žodžiu ir/ar raštu);
5.2.5. laiku atliktas klasės ir namų užduotis.
6. Papildomu įvertinimu „įskaityta“ vertinama už:
dalyvavimą gimnazijos, miesto ar
respublikiniuose edukaciniuose renginiuose (paskaitas, viktorinas, konkursus, olimpiadas ir pan.);
7. Apibendrinamasis vertinimas atliekamas ir skelbiamas pusmečio pabaigoje.
____________________________________________
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MOKINIŲ ATSISKAITYMAS UŽ NEĮSISAVINTĄ MEDŽIAGĄ
Mokinio vardas, pavardė ………………………………………………………………………. Klasė
……................................
Dalykas.............................................................................
Mokytojas ............................................................................

Tema

Užduotys

.........................................................
(Mokytojo vardas, pavardė)

Atsiskaitymo
Įvertinimas
data

Pastabos

.........................................
(parašas)

........................................................
(Mokinio vardas, pavardė)

......................................
(parašas)

........................................................
(Tėvo/mamos vardas, pavardė)

......................................
(parašas)

