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MOKINIU PAZANGOS IR PASIEKIMU VERTINIMO TVARI(OS APRASAS

I. VERTINIMO PASKIRTIS

1.1. Mokiniui vertinimas padeda paZinti save, suprasti savo stipri4sias ir silpn4sias puses, ivertinti
savo pasiekimq lygmeni, kelti mokymosi tikslus.
1.2. Mo$tojui vertinimas padeda iZvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir
spragas, diferencijuoti ir individualizuoti darbq, parengti ugdymo turin!, parinkti tinkarnus mokymo
ir mokymosi metodus.

[I. VERTINIMO TIKSLAI IR UZDAVINIAI

Vertinimo tikslas - padeti mokiniui moky.tis ir brEsti kaip asmenybei, pateikti informacij4
apie mokinio mokymosi patirti, pasiekimus ir paiangq; nustatyti mokyojo, mokyklos darbo sdkmg,
priimti pagristus sprendimus.

Vertinimo uZdaviniai
1. Padeti mokiniui palintt save ir kelti mokymosi tikslus.
2. Padeti mokyojui iZvelgti mokinio mokymosi galimybes, parinkti ugdymo turinf ir

metodus.
3. Nustatyti mokyklai savo darbo kokybg, planuoti ugdymo turiniir metodus.

III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI

Vertinimas grindZiamas Siuolaikine mok;nnosi samprata, individualiais mokinio
poreikiais, atitinka ugdymo (si) tikslus.
Vertinama mokinio Zinios, socialiniai ir dalyko gebejimai, nurodant mokymosi spragas,

padedant jas i5taisyti.
3. Vertinimas objektyvus ir veiksmingas - siekiama patikimumo, remiamasi iSsilavinimo

standartais, naudoj amos modernios vertinimo metodikos.
4. Mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimas grindZiamas ai5kiais, mokiniams

suprantamai s kriterij ais, susietai s su ISsilavinimo standartai s.

5. Vertinama tai, k4 mokinys jau i5moko, nurodomos spragos, padedama jas iStaisyti.
6. Su mokiniais tariamasi del vertinimo kriterijq ir procedury.
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Iv.vERTrNrMo uGDyMo pRocESE (nenutrtrkstamo) CTKLAS

4.1. Planavimas

!-l.l.Kontroliniq darbrtr grafikai sudaromi ir derinami toje klaseje dirbandiq mokyojq menesio
laikotarpiui. Su kontrolinio darbq reikalavimais moksleiviai supaZindinami iS anksto.
4.1.2. Mokytojas, planuodamas kiekvien4 mokymo ir mokymosi etap4 (tem4, pamok4), formuluoja
tikslus, aiSkius mokymosi uZdavinius, vertinimo kriterijus ir rodiklius.
4.1.3. Mokytojas ir mokiniai priel pradedami mokyis (atitinkamai kurs4, tem4, pamokos temq)
susitaria k4 jie turi pasiekti,kada, kas ir kaip bus vertinama.
4.2.Yertinimas mokant
Naudodami formuoj am4j i Oagal galimybes), diagnostini vertinim4, mokyojai :

- su mokiniais i5siai5kina uZdavinius, vertinimo kriterijus ir rodiklius,
- parenka veiksmingas uZduotis, naudoja ivairius metodus, strategijas,
- skatina motyvacij4,
- numato tolesnio mokymo ir mokymosi uZdavinius.
4.3. Vertinimo informacijos fiksavimas
Formalus vertinimas,t. y. paiymiai, iskaitos, fiksuojami pildant elektronini dienyn4.
4.4. Informavimas
Vertinimo informacij a pateikiama Zodhiuir ra5tu:
- pokalbiuose ir diskusijose su mokiniais, juos mokant, vertinant jq darbus,
- ira5ant vertinimus i elektronini dienyn4.
- komentarai tevq susirinkimq, individualiq pokalbiq metu.
4.5. Vertinimo informacij os fiksavimas
Formalus vertinimas, t.y.p&rymiai, iskaitos, fiksuojami pildant elektronin! dienyn4.
4.6. Informavimas
Vertinimo informacija pateikiama ZodZiu ir ra5tu:
- pokalbiuose ir diskusijose su mokiniais, juos mokant, vertinant jq darbus,
- ira5ant vertinimus i elektronini dienyn4.
- komentarai tevq susirinkimq, individualiq pokalbiq metu.

V. VERTINIMAS UGDYMO PROCESE IR PABAIGUS PROGRAM.T

5.1. Mokiniq pasiekimai 5-8 klasese vertinami pagal l0 balq sistem4.
5.2. Rugsejo menesi 5 klases mokiniai paZymiais nevertinami. Noredamas iSsiai5kinti mokiniq
ugdymo (si) pasiekimus, mokytojas taiko individualius mokiniq paZinimo metodus.
5.3. Semestro ivertinimai fiksuojami paZymiais arba ra5oma neatestuota (neat.).
5.4. Neatestuotas mokinys - mokinys neatsiskaitgs uZ ugdymo plano privalomojo arba programQ ar
programos dali.
5.5. Jei mokinys praleidLia 50% dalyko pamokq, jam organizuojamaiskaita, jos laikas suderinamas
su mokiniu ir jo tevais. Mokiniui neatsiskaidius uZ programos mediiagq,jis neatestuojamas.
Mokiniq pasiekimq ir paZangos ivertinimai privalo btti sura5yti i elektronini dienyn4 tqpadiqdien4.
5.6. Pusmedio paZymys vedamas skaidiuojant visq dienyne ira5ltq to pusmedio paZymi4aritmetini
vidurki ir atsiZvelgiant i padarytq pad;argq. Jei paiymiq vidurkis po kablelio yra 5 ffxz. 8,5), tai
paZymys ra5omas mokinio naudai (t.y. auk5tesnis).
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VI. VERTINIMAS ANGLU KALBOS PAMOKOSE

6.1. Uiduoiiq ra5tu vertinimas:
Vertinama:
6.1.1. Turinys
6.1.2. Teksto organizavimas
6.1.3. Registras; leksiniq, gramatiniq strukturq ivairove ir tinkamumas
6.1.4. Leksiniq ir gramatiniq strukturq taisyklingumas ir rasyba.
6.1.5. Vertinant atsiZvelgiama koks tai ra5to darbas (ra5teiis, blankas, anketa, ra5inys, asmeninis,
oficialus lai5kas).
61 6. Nedideles apimties klases ir namq darbai i5 temos vertinami 10 balq sistema. Baigus tem4 Sie
balai konvertuoj ami i p{zymi, ira5ant i dienyn4.
6.1.7. UZ neatliktus dvejus namq darbus mdnesio eigoje, mokinys yra vertinamas neigiamu paZymiu
(u2).
6 1 8 UZ neatliktE klases darb4, mokinys yra vertinamas neigiamu paZymiu pamokos pabaigoje.
6.1.9. UZ neatlikt4 savaranki5k4 darbq, mokinys yra vertinamas neigiamu paZymiu (2/i).
6.1.10. Baigus skyriq yra ra5omas kontrolinis darbas, kuris yra u".tiru*ur tb Uatq sisiema. Gautas
pa?ymys yra ira5omas i dienyn4.
6.1.1 1 . Atsiskaitymai i5 ZodZiq vertinami 10 balq sistema ir paZymys rasomas i dienyn4.
6.1.12. Kiekvienas mokytojas gali taikyti individuali4kaupiamojo balo sistem4.

6.2.Kalb6jimo uiduoiiq vertinimas:
6.2.I. Dialogai ir monologai ir pasakojimai i5 nagrinejamos temos, atitinkaniys mokinio lygi,
sugebejimys ir patirtiyra vertinami 10 balq sistema:

l. Zodyno panaudojimas -2b.
2. Turinys ir sklandumas -2b
3. Taisyklingas gramatikos ivertinimas - 2 b.
4. Tarimas -2b.
5. Interakcija-2b.



f-r- Skitymo vertinimo kriterijai:
: -:.1. Taisyklingas tarimas, skaitant garsiai.
5.-:.:. Tempas.
5.-:.3. Skaitomo teksto supratimas.
6.i.-1. Skaitymo uZduodiq tipai kurie vertinami:
6.3.5. Reikalaujantys tik taiplne atsakymo.
6.3.6. Teisingai/neteisingai tipo.
6.3.7 . Pasirinkimo i5 keliq variantq uZduotis.
6.3.8. Atviry, uZdarq klausimq, teiginiq tipo uZduotis.
6.3.9. Nuo sunkiausio iki lengviausio atsakyrno uZduotis.

6.4. Klausymo vertinimo kriterijai
6.4.1. Suvokimas vertinamas Sio pobtdZio klausymo uZduotimis:

I .Reikalauj antys tik taip I ne atsakymo.
2. Pasirinkimo i5 keliq variantq uZduotis.
3. Atsakymas i klausymus po klausymo pratimo.
4. Lenteles pildymas.
5. Sakinio baigtumo uZduotis.
6. Tinkamos informacijos suradimo uZduotis.

6.5. Skatinimas,,l0',:
6.5.1.U2 dalyvavimq olimpiadose ir konkursuose, taip patdalyvavim4 mokyklos projektuose.

6.6. Savaranki5kas darbas
5.6.l.Savaranki5kas darbas gali trukti 15-45 minudiq. Mokiniai gali naudotis mokytojo nurodyomis
mokymo priemonemis. Savaranki5ko darbo tikslas- suZinoti, kaip mokinys geba pritaikyti igytas
Zinias individualiai atlikdamas praktines uZduotis. UZ vien4 teisingai atlikt4 Zingsn! skiriamas
vienas taSkas.

6.7.Apktausa ra5tu ir iodZiu
6:7.1. Jos tikslas - greitas mokiniq Ziniq patikrinimas (lO - 25 min.). UZduotys konkredios, trumpos,
ai5kios. Apklausos formos gali bfti ivairios: klausimynas, testas, diktantas, kryZiaZodis. UZ vien4
teisingai atsaky't4 klausim4 (atliktq uZduoti, pasirinkt4 teising4 atsakym4, teisingai ira51t4 Zod!)
skiriamas 1 ta5kas. Daugiausiai gali btrti skirta 10 uZduodiq. Maksimalus surinktq balq skaidius - 1.
6.7.3 UZ taisykliq atsakinejim4, atsakinejim4 ra5tu - paZymys ra5omas i5 karto. Renkami pliusai,
minusai ui aktyvq dalyvavim4 pamokoje, kfirybingumQ, namq darbq atlikim4. (Kaupia 10 Zenklq.)
Pliusai rodo paZymi. Kiekvienas mokyojas pasirenka, ar taikyti toki4 paiymio kaupimo sistem4.
6.7.4. fvertinimas ra5omas i elektronini dienyn4.
6.7.5. Mokyojas neprivalo informuoti tevq apie trumpas apklausas bei savaranki5kus darbus.
6.7.6. Mokinys gali btti vertinamas kiekvien4 pamok4 forrnaliuoju ir neformaliuoju vertinimu.

6.8. Projektinis darbas
Projektine veikla - tai aktyvi veikla, reali aplinka, problemq sprendimas bei igytapatirtis.; tai didina
mokiniq mokymosi motlwacij4, ugdo savaranki5kum4 ir susidomejim4 mokymosi procesu.
Projektiniui darbui atlikti skiriama savaite arba dvi savaites bendru mokiniq ir mokyojq sutarimu.
Mokiniai gali atlikti darb4 porose, grupese ar po vien4. Vertinamas mokinio pristatytas darbas
pamokos metu:
| .Lodyno panaudoj im as - 2b.
2. Turinys ir sklandumas - 2b
3. Taisyklingas gramatikos ivertinimas - 2 b.
4. Tarimas -2b.
5. Interakcij a, vaizdine medliaga - 2b



VII. INDIVIDUALIVJU POREIKIU MOKINIU VERTINIMAS

Individualiqjq poreikiq mokiniams taikoma ta pati vertinimo sistema, kaip ir kitiems klases
mokiniams. Mokiniai mokomi pagal dalyko mokyojo individualiai parengt[ ir jiems pritaikyt4
program4. Jq mokymosi pasiekimai yra vertinami orientuojantis i konkrediam vaikui i5keltus
ugdymo (si) tikslus, uZdavinius, numatomas igyti kompetencijas, nes jq ugdymosi turinys yra
siaurinamas, atsiZvelgiant biitent i Sio mokinio individualius gebejimus. laip pat jq Zirior,
gebejimai ir igudZiai vertinami pagal jiems sudarytos programos turinio lsisavinimo lvgi. Si.l
mokiniq pusmediq ivertinimai turetq buti tik teigiami, nurodant koki atskiry dalykq pasiekimq lygijie pasieke (patenkinamas lygis). Jeigu jq ivertinimo lygiai auk5tesni arba Zemert i ,r"i
patenkinamo lygio, reikia perZiureti program? (i gali bDti per lengva arba per sunki). Jeigu toks
mokinys nedaro paZangos, mokyojas privalo kreiptis i vaiko geroves komisij4 del tolimesnio jo
ugdymo.

VIII. KONTROLINIU DARBU VERTINIMO TVARKA

8.1. SQvokos paai5kinimas Kontrolinis darbas - tai darbas raitu (atskirais atvejais - Zodiiu) ii
temos fteleto ar, iiimties atvejais, keliolikos pamokq ), kai vertinami visi mokiniai, paraiant pozymi
i klases dienynq. Darbui atlikti skiriama visa pamoka.
8.2. Mokinys, be pateisinamos prieZasties nedalyvavgs kontrolinio darbo pamokoje, privalo
atsiskaityti mokyojui patogiu laiku.
8.3. Mokinys naudojantis neleistina papildomamedhiaga (paruo5tukemis) kontrolinio darbo metu
vertinamas neigiamu ivertinimu (2 balais arbal balu).
8.4. Kontrolinis darbas turi brlti sudarytas i5 ivairaus sunkumo uZduodiq, uZduotys grupems turi b1ti
vienodo sunkumo.
8.5. Rekomenduojama kontroliniq darbq uzduotis vertinti taskais.
8.6. Kontrolinio darbo tematika, kriterijai ir rodikliai pateikiami i5 anksto.
8.7. Kontrolinio darbo diena derinama su mokiniais bent jau prie5 savaitg. 5 - 8 kl. per dien4
ra5omas 1 kontrolinis darbas.
8.8. Kontrolinio darbo data turi boti irasyta is anksto i elektronini dienyn4.
8'9. Jei paZymiq vidurkis po kablelio yra 5 (pvz. 8,5), tu paiymys ra5omas mokinio naudai (t.y.
auk5tesnis).

\- 8.10. UZ neatiduotq kontrolini ar savaranki5k4 darb4 mokinys yra vertinamas
ar 2) ir para5omas mokyklos taisykliq paZeidimo aktas.

neigiamu paZymiu (1

8.11. Kontroliniq darbq metu vadoveliais, s4siuviniais, papildoma literatiira, paruo5tukais ir kita
pa5aline medLiaga naudotis negalima.
8.12. Kontroliniq darbq taisltis negalima.

UZsienio kalbq II (anglq kalbos) metodines grupes mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimo
tvarkos apra5ui prftarta metodines grupes posedyje 2017 m.10 men. 24 d..Protokolo Nr. 02.


