
1 

 

Priedas Nr. 23 

 

KAUNO ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJOS MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖSENOS SISTEMA 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mokinių individualios pažangos stebėsenos sistema parengta vadovaujantis Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433, 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) „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“, Gimnazijos pradinio 

ugdymo pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu. 

2. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese tvarkos aprašu. Specialiųjų poreikių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo 

tvarka.  

3. Sistemoje įvardijamos individualaus mokinių pažangos stebėjimo ir fiksavimo nuostatos, principai ir būdai, nurodomi administracijos, klasių 

auklėtojų, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo būdai ir dažnumas. 

Sistemos apraše vartojamos sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose. Sistemoje vartojamos šios 

sąvokos: mokymosi pasiekimų vertinimo paskirtis – padėti mokiniui pasitikrinti mokymosi pažangą, nustatyti jo pasiekimus ir palyginti su bendrosiose 

programose nustatytu pasiekimų lygiu. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas – kriterijais grįstas ugdymosi ir mokymosi stebėjimas ir grįžtamasis 

ryšys, informacijos apie mokymosi procesą ir rezultatus rinkimas, kaupimas, interpretavimas ir naudojimas mokymo bei mokymosi kokybei užtikrinti. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

4. Tikslai: 

4.1. pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą; 

4.2. nustatyti mokytojo, mokyklos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. 

5. Uždaviniai: 

5.1. padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įvertinti savo pasiekimų lygį, išsikelti mokymosi tikslus; 

5.2. padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, pamatyti problemas ir spragas, diferencijuoti ir individualizuoti darbą, sudaryti 

ugdymo turinį ir parinkti metodus; 

5.3. suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi, stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir 

mokyklos; 
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5.4. sudaryti sąlygas mokytojams, klasių auklėtojams matyti kiekvieno mokinio individualią pažangą per pamokas ir popamokinėje veikloje, 

ugdant bendrąsias kompetencijas;  

5.5. sukurti ugdymui(si) palankią edukacinę aplinką.  

 

III SKYRIUS 

PAŽANGOS MATAVIMO PRINCIPAS 

6. Individuali pažanga (idiografinis vertinimas) – mokinio esami pasiekimai lyginami su ankstesniaisiais. Mokiniai yra supažindinti su 

vertinimo sistema ir žino aiškius vertinimo kriterijus. Vertinami ne tik mokymosi rezultatai, bet ir individualios mokinių pastangos, atsižvelgiama į 

konkrečią mokymosi situaciją. 

7. Kiekvienos pamokos metu naudojami žodiniai paskatinimai, pagyrimai už teisingai atliktas užduotis, mokiniai nuolat neformaliai 

vertinami. 

8. Kiekvienos pamokos pabaigoje vyksta įsivertinimas, mokiniai žino, kas jiems gerai pavyksta, ko reikia pasimokyti, kur gali kreiptis 

pagalbos. 

9. Kontrolinį ar savarankišką darbą įvertinus nepatenkinamai, mokiniui sudaromos sąlygos pasigerinti pažymį. 

10. Jei pažangos nėra arba ji neatitinka mokinio galimybių bei poreikių, mokiniams siūlomi spragų užpildymo modeliai. 

11. Naudojami porų (grupių) įsivertinimo būdai. 

12. Mokiniui paskatinti taikoma pliusų ir minusų sistema. 

13. Naudojami standartizuoti testai. 

14. Laboratoriniai darbai, užduotys skirstomi pagal gebėjimus. 

15. Skiriamos kūrybinės užduotys. 

IV SKYRIUS 

MOKSLEIVIŲ VERTINIMO, PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ FIKSAVIMAS 

 

16. Moksleivių individualiai pažangai ir pasiekimams stebėti bei fiksuoti gimnazijoje naudojami: 

16.1. elektroniniai klasių dienynai; 

16.2. „EMA“, „EDUKA klasė“ „MOODLE“ skaitmeninės mokymo(si) aplinkos ir kt.; 

16.3. moksleivių sąsiuviniai; 

16.4. kontrolinių darbų sąsiuviniai; 

16.5. pusmečio (trimestro) ataskaitos (suvestinės); 

16.6. metinės ataskaitos (suvestinės); 

16.7. mokinio individualios pažangos lapas „Mano sėkmes planas“ (9 priedas); 

16.8. asmeninė pažangos rezultatų lentelė (10 priedas); 
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16.9. kaupiamojo vertinimo lentelė (dalykų mokytojai). 

 

V SKYRIUS 

MOKSLEIVIŲ VERTINIMO, PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ APTARIMAS 

 

17. Moksleivių vertinimas, pažanga ir pasiekimai aptariami: 

17.1. per klasių valandėles; 

17.2. individualiai kalbantis su mokiniais ir jų tėvais; 

17.3. klasių tėvų susirinkimų metu, pasibaigus trimestrui; 

17.4. mokytojų tarybos posėdžių metu; 

17.5. gimnazijos vadovams individualiai kalbantis su mokytojais ir mokiniais; 

17.6. gimnazijos tarybos posėdžių metu; 

17.7. VGK posėdžių metu. 

 

VI SKYRIUS 

PAŽANGOS MATAVIMAS 

 

18. Mokinių pasiekimai ir pažanga matuojami esamą įvertinimą lyginant su ankstesniu. Pažanga padaryta, jei, pasikeitus ugdymo turiniui 

ir (ar) pasiekimų lygiui, įvertinimas: 

18.1. lieka tas pats; 

18.2. yra aukštesnis. 

19. Per pamoką mokinio pažanga matuojama vertinant pamokos uždavinio rezultato atitikimą kriterijams.  

20. Mokinių, mokomų pagal specialias ar individualias programas, žinios ir gebėjimai vertinami aprašomuoju būdu, individualiai, pagal jiems 

sudarytos programos lygį. 

21. Pradinių klasių mokinių individuali pažanga įvertinama remiantis pažangos lape ir mokinio aplanke sukaupta informacija (patikrinamieji, 

kūrybiniai ir kt. darbai). 

 

VII SKYRIUS 

DALYVIAI IR JŲ VAIDMUO 

 

22. Mokiniai: 

22.1. kartu su mokytoju aptaria numatomus mokymosi pasiekimus, užduotis bei vertinimo kriterijus; 

22.2. mokytojo padedami, mokosi vertinti ir įsivertinti pasiekimus bei pažangą. Atsižvelgdami į savo mokymosi sėkmę, planuoja tolesnį 

mokymąsi, keliasi ateities tikslus. 
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23. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai): 

23.1. gauna aiškią, laiku ir reguliariai pateikiamą informaciją apie vaiko mokymąsi, pažangą bei pasiekimus, mokymosi spragas ir reikiamą 

pagalbą. 

24. Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai: 

24.1. pagal gimnazijos ugdymo planą ir vertinimo sistemas planuoja ir atlieka mokinių pažangos bei pasiekimų vertinimą ugdymo proceso 

metu (1–9 priedai „Vertinimo sistemos pagal mokomuosius dalykus“); 

24.2. apibendrina ir įvertina mokinio pasiekimus; 

24.3. mokykloje nustatyta tvarka stebi, fiksuoja ir analizuoja kiekvieno mokinio pažangą; 

24.4. informuoja mokinius, jų tėvus, kitus mokytojus, mokyklos vadovus apie mokinių mokymąsi, pasiekimus ir spragas; 

24.5. remdamiesi vertinimo informacija, analizuoja ir koreguoja mokinių mokymą ir mokymąsi; 

24.6. rūpinasi, kad mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, būtų laiku suteikiama reikiama pagalba; 

24.7. derina tarpusavyje mokinių pažangos bei pasiekimų vertinimo metodikas. 

25. Gimnazija: 

25.1. nustato bendrą mokinių pažangos bei pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo tvarką; 

25.2. užtikrina mokytojų kaupiamojo vertinimo metodikų dermę, pereinant iš klasės į klasę, iš vienos ugdymo pakopos į kitą, artimų dalykų 

pamokose; 

25.3. reguliariai organizuoja mokinių pasiekimų aptarimus su tėvais (tris kartus per metus), teikia pagalbą mokymosi problemų turintiems 

mokiniams; 

25.4. remdamasi mokinių pasiekimais, vertina mokytojo darbo kokybę. 

Patobulino ir aptarė gimnazijos metodinė taryba 

2020-11-27, protokolo Nr. 2   
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Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos 

1 priedas 

 

KAUNO ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJOS MOKINIŲ UŽSIENIO KALBŲ (ANGLŲ, VOKIEČIŲ, PRANCŪZŲ) 

PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO FORMOS IR KRITERIJAI 

 

VERTINIMAS VERTINIMO APRAŠYMAS 

1. Formuojamasis 
(nuolatinis vertinimas, 

taikomas siekiant 

išsiaiškinti mokinio 

pasiekimus ir padarytą 

pažangą, kad būtų 

galima numatyti 

tolesnio mokymosi 

gaires) 

Pažymiu nevertinama. 

Mokiniai vertinami žodiniu paskatinimu (puiku, labai gerai, dar pasistenk ir t. t.) už dalyvavimą 

pamokoje, klausinėjimą (žvalgomieji klausimai, suvokimo ir išmokimo patikrinimo klausimai), 

komentarų rašymą, mokinių įsivertinimą, vienas kito vertinimą, refleksiją, kokybišką, greitą grįžtamąjį 

ryšį.  

2. Diagnostinis 
(nuolatinis vertinimas, 

kuris padeda numatyti 

mokymosi 

perspektyvą, skatina 

mokinius mokytis, 

sudaro galimybes 

bendradarbiauti) 

Pažymiu vertinama: 

 atsiskaitymas raštu: kalbos vartojimo testas, klausymo testas, skaitymo testas (už vieną teisingą 

atsakymą skiriamas atitinkamas taškų skaičius, taškai konvertuojami į pažymį); rašymo testas 

(turinys, struktūra, leksinis ir gramatinis taisyklingumas); 

 atsiskaitymas žodžiu: monologas, dialogas, atpasakojimas, skirtas mokinio kalbiniams 

gebėjimams patikrinti; 

 apklausa raštu: tikslas – sužinoti, kaip mokinys geba pritaikyti įgytas žinias, savarankiškai 

atlikdamas praktines užduotis. Trukmė – iki 25 min. Mokinys naudojasi mokytojo nurodytomis 

mokymo priemonėmis (mokinio užrašais, žodynėliais);  

 kontrolinis darbas: rašomas baigus temą. Kontroliniame darbe turi būti užduotys, leidžiančios 

patikrinti visas mokinio kalbines kompetencijas (rašymą, skaitymą, klausymą ir kalbėjimą); 

 kūrybinė užduotis (atpasakojimas, laiškas, esė); 

 projektinis darbas: vertinamas pažymiu, prilygsta kontroliniam darbui. Projektinis darbas gali 

būti trumpalaikis arba ilgalaikis. Vertinimo kriterijai yra nustatomi ir aptariami su mokiniais 

prieš atliekant darbą, atsižvelgiant į projektinio darbo specifiką, paskirtį, turinį; 

 mažesnės apimties atsiskaitomoji užduotis: žodžių žinojimo, kalbos vartojimo, kalbėjimo, 

eilėraščiai ir t. t.  

3. Kaupiamasis Už nedidelės apimties užduotis, kai sumuojami pažymiai: 
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(informacijos apie mokinio 

mokymosi pažangą ir 

pasiekimus kaupimas) 

 atpasakojimai (10–15 sakinių); 

 individualus darbas (užduoties atlikimas); 

 atlikti papildomi pratimai raštu; 

 žodžių diktantas; 

 monologo dalių atsakinėjimas; 

 pliusų ir minusų kaupimo sistema (mokytojas nusprendžia ir mokslo metų pradžioje paaiškina 

mokiniams, kiek jie gaus taškų už tam tikrų užduočių atlikimą: už tris kartus per trimestrą 

neatliktus namų darbus mokinys gauna neigiamą įvertinimą, už aktyvų dalyvavimą pamokoje ir 

pagalbą kitiems mokinys įvertinamas pliusu, surinkus atitinkamą pliusų skaičių, mokinys 

įvertinamas dešimtuku. 

 

Rašomi atskiri kaupiamieji pažymiai, iš kurių išvestas vidurkis temos pabaigoje įrašomas į dienyną. 

4. Apibendrinamasis 
(vertinimas, taikomas 

baigus programą, 

kursą, modulį) 

Pažymiu vertinama:  

 didelės apimties atsiskaitomasis darbas, baigus programą, modulį, trimestrą; 

 projektinis darbas. 

 

5. Kitu pažymiu 

vertinama veikla 

Už dalyvavimą mokyklos ir miesto renginiuose (metodinės savaitės, literatūrinės popietės, dalyvavimas 

projektuose, rajoninėse olimpiadose, respublikiniuose konkursuose) 

 

VERTINIMO (PAŽYMIŲ) REIKŠMĖS 

Pažymys 10 („puikiai“)  

 Mokinio žinios, įgūdžiai ir gebėjimai yra didesni nei reikalauja klasės dalykų programa ir standartai. Mokinys geba savarankiškai ir kūrybingai 

ugdyti savo gebėjimus, moka laisvai naudotis savo žiniomis, spręsdamas klasės kurso teorines ir praktines užduotis. 

Pažymys 9 („labai gerai“)  

 Mokinio žinios ir gebėjimai atitinka visus klasės dalyko programos ir standartų reikalavimus, mokinys moka naudotis savo žiniomis, 

spręsdamas įvairias teorines ir praktines klasės dalyko programos užduotis.  

Pažymys 7–8 („gerai“)  

 Mokinio žinios, gebėjimai bei įgūdžiai nevisiškai atitinka visus klasės dalykų programų standartus ir reikalavimus, bet mokinys moka naudotis 

savo žiniomis, spręsdamas įvairias teorines ir praktines klasės dalyko programos užduotis. Jo gebėjimai viršija pagrindinius klasės programos 

reikalavimus. 

Pažymys 5–6 („patenkinamai“)  

 Mokinio žinios, gebėjimai ir įgūdžiai neviršija bazinių klasės programos reikalavimų. Mokinys geba spręsti paprastus, tipinius teorinius ir 

praktinius uždavinius. 
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Pažymys 4 („silpnai“)  

 Mokinio žinios, gebėjimai ir įgūdžiai atitinka minimalius klasės programos reikalavimus. Mokytojo padedamas mokinys geba spręsti 

paprastus, tipinius teorinius ir praktinius uždavinius. 

Pažymys 2–3 („nepatenkinamai“)  

 Mokinio žinios, gebėjimai ir įgūdžiai neatitinka bazinių klasės programos reikalavimų. Mokinys net mokytojo padedamas nesugeba spręsti 

paprastų, tipinių teorinių ir praktinių uždavinių. 

 

PASIEKIMŲ VERTINIMO LYGIAI, JŲ ATITIKIMAS PROCENTAIS IR PAŽYMIAIS 

 

Pradinio ugdymo 

pasiekimų vertinimo lygiai 

Teisingų atsakymų procentas Pažymys 

Aukštesnysis 

P – puiku 

Lg – labai gerai 

100–95 10 

94–85 9 

Pagrindinis 

G – gerai 

84–75 8 

74–65 7 

Patenkinamas 

Pt – patenkinamai 

64–55 6 

54–45 5 

44–35 4 

Nepasiektas patenkinamas 34–25 3 

24–0 2 

PASTABA.  
Pamokų metu formuojamasis vertinimas derinamas su diagnostiniu ir kaupiamuoju vertinimu. Mokiniai skatinami įsivertinti gebėjimus, žinias.  

Trimestro (pusmečio) įvertinimas atliekamas apskaičiavus dalyko pažymių aritmetinį vidurkį. Mokytojas gali klausti ir vertinti mokinį papildomai.  

Visi mokiniai su vertinimo sistema supažindinami mokslo metų pradžioje.  

Vertinimo periodiškumas: visi mokiniai per trimestrą gauna ne mažiau nei 5 pažymius. 

Adaptacijos laikotarpiu (rugsėjo mėn.) 5 klasių mokiniams pažymiai nerašomi. 

Mokinių namų darbai, išeitos pamokos žinios gali būti patikrintos įvairiais savarankiškais darbais, žodžių diktantais. 
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Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos  

2 priedas 

 

KAUNO ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO FORMOS IR KRITERIJAI 

 LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS PAMOKA 

 

VERTINIMAS VERTINIMO APRAŠYMAS 

1. Formuojamasis 

(nuolatinis vertinimas, 

taikomas siekiant išsiaiškinti 

mokinio pasiekimus ir 

padarytą pažangą, kad būtų 

galima numatyti tolesnio 

mokymosi gaires) 

Pažymiu nevertinama.  

• Žodžiu įvertinamos mokinio pastangos, aktyvus (pasyvus) dalyvavimas pamokoje.  

• Atkreipiamas dėmesys į rašybos klaidas sąsiuvinyje ar įrašant pagyrimus, pastabas elektroniniame 

dienyne.  

• Numatoma ateities veikla.  

• Mokinių įsivertinimas, draugų vertinimas. 

2. Diagnostinis  
(nuolatinis vertinimas, kuris 

padeda numatyti mokymosi 

perspektyvą, pagerinti 

pažangą, skatina mokinius 

mokytis, sudaro galimybes 

bendradarbiauti) 

Pažymiu vertinama:  
• diktantas, samprotavimo, literatūrinis rašinys ar kitas rašto darbas (laiškas, recenzija, straipsnis, 

kūrybinis darbas, atpasakojimas, kalbėjimas nurodyta tema) vertinami remiantis bendrųjų programų 

mokinių darbų vertinimo aprašais;  

• kalbos bei teksto suvokimo testai; 

• savarankiškas darbas; 

• kontrolinis darbas;  

• apibendrinamasis darbas.  

Vertinami kriteriniu būdu. Remiantis proporcijomis sudaroma pažymių – surinktų taškų – lentelė. 

Pažymys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Procentai 0–8 9–16 17–24 25–34 35–44 45–59 60–69 70–79 80–89 90–100 
Mokinys, nerašęs atsiskaitomojo darbo dėl (ne)pateisinamos priežasties, privalo už jį atsiskaityti raštu sutartu 

jam ir mokytojui patogiu laiku. Neatsiskaičiusiam už darbą mokiniui įrašomas nepatenkinamas pažymys.  

3. Kaupiamasis (informacijos 

apie mokinio mokymosi 

pažangą ir pasiekimus 

kaupimas) 

Per pamoką renkami „pliusai“ ir „minusai“ už: 

 atliekamus namų darbus, jei jų netikrina mokytojas; 

 mokinio pastangas, aktyvų dalyvavimą pamokoje; 

 pasiruošimą konkursui, renginiui, olimpiadai, papildomai skatinama už laimėtą prizinę vietą; 

 netvarkingai ir nekokybiškai atliktus namų darbus; 

 nekokybiškai atliktas užduotis per pamoką; 

 reikalingų priemonių neturėjimą; 
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 nedėmesingumą ir nedarbą pamokoje. 

Surinkus dešimt ženklelių, į dienyną rašomas pažymys, kuris bus lygus surinktų pliusų skaičiui. Per 

trimestrą mokinys gauna 1–2 pažymius (įvertinimų skaičius priklauso nuo pamokų lankymo). 

 

„Mažieji“ pažymiai rašomi už: 

• namų darbus, kuriuos rinks ir vertins mokytojas;  

• savarankiškus darbus ir įvairius atsiskaitymus, jei jie truks ne ilgiau nei 15–20 minučių.  

Surinkus 3 „mažuosius“ pažymius, bus vedamas vidurkis ir pažymys rašomas į dienyną. 

4. Apibendrinamasis 
(vertinimas, taikomas baigus 

programą, kursą, modulį) 

Pažymiu vertinamas: 

• didelės apimties atsiskaitomasis darbas, baigus programą, modulį, kursą, trimestrą; 

• projektinis darbas. 

Kūrybiniai mokinių darbai (projektiniai darbai, pagalba kabinetui, dalyvavimas konkursuose, 

olimpiadose, seminaruose, konferencijose ir kt.) yra vertinami papildomu pažymiu. 

 

VERTINIMO LYGIAI: 

PATENKINAMAS. ĮVERTINIMAS 4, 5, 6. 

Mokymosi tikslus mokinys išsikelia padedamas mokytojo. Mokinio žinios paviršutinės, fragmentiškos, mokinys nesugeba tiksliai vartoti sąvokų. 

Mokytojo padedamas atsako į klausimus, formuluoja pagrindinę mintį, problemą. Išsako savo nuomonę. Atlikdamas užduotis daro daug dalykinių 

klaidų. Vykdo mokytojo nurodymus. 

 

PAGRINDINIS. ĮVERTINIMAS 7, 8. 

Geba išsikelti mokymosi tikslus. Su mokytoju aptaria, kaip jų sieks. Supranta nagrinėjamus reiškinius, jų priežastis, tinkamai vartoja sąvokas, 

vertina, argumentuoja. Moka surasti ir atrinkti informaciją, daryti išvadas. Aktyvus per pamokas. Daro vertinimo, suvokimo, dalykinių klaidų. 

AUKŠTESNYSIS. ĮVERTINIMAS 9, 10. 

Išsikelia mokymosi tikslus, žino, kaip jų siekti. Dalyko žinios gilios, išsamios. Savarankiškai suranda reikalingą informaciją, išskiria jos esmę, 

įvertina. 

 

PASTABA.  
Pamokų metu formuojamasis vertinimas derinamas su diagnostiniu ir kaupiamuoju vertinimu. Mokiniai skatinami įsivertinti savo gebėjimus, žinias. 

Su vertinimo sistema visi mokiniai supažindinami mokslo metų pradžioje. Tėvai informuojami susitikimų metu. Skelbiant pamokos temą ir uždavinius, 

mokiniams paaiškinama apie „sėkmės kriterijus“. 

Per trimestrą (pusmetį) mokinys turi atlikti numatytas užduotis ir gauti ne mažiau kaip 5 įvertinimus. 
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Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos  

3 priedas 

 

KAUNO ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJOS MOKINIŲ GAMTOS MOKSLŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO FORMOS 

IR KRITERIJAI  

 BIOLOGIJOS, CHEMIJOS, FIZIKOS PAMOKOS   

VERTINIMAS VERTINIMO APRAŠYMAS 

1. Formuojamasis  
(nuolatinis vertinimas, taikomas 

siekiant išsiaiškinti mokinio 

pasiekimus ir padarytą pažangą, kad 

būtų galima numatyti tolesnio 

mokymosi gaires) 

Pažymiu nevertinama.  

Mokinio veikla vertinama raštu (pastabos, komentarai el. dienyne) ar žodžiu (individualūs 

pokalbiai su mokiniais ir tėvais) pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per pusmetį. 

2. Diagnostinis  
(nuolatinis vertinimas, kuris padeda 

numatyti mokymosi perspektyvą, 

pagerinti pažangą, skatina mokinius 

mokytis, sudaro galimybes 

bendradarbiauti)  

Pažymiu vertinama:  

• Kontrolinis darbas. 

Per dieną mokinys gali atlikti tik vieną kontrolinį darbą. 

Kontrolinis darbas skiriamas baigus didesnę temą. Jis gali trukti 30–45 minutes. 

Apie kontrolinį darbą mokytojas mokinius pakartotinai informuoja ne vėliau kaip prieš savaitę, 

supažindina su darbo struktūra, turiniu, tikslais, vertinimo kriterijais. 

Kontrolinio darbo užduotys išdėstomos laikantis eiliškumo: nuo lengvesnių užduočių einama prie 

sunkesnių, kad kiekvienas mokinys galėtų atlikti nors kelias užduotis. Taškų skaičius už minimalią 

programą turi sudaryti ne mažiau kaip 40 proc. visų galimų kiekvieno kontrolinio darbo taškų. Už 

vieną teisingai atliktą užduoties žingsnį skiriamas vienas taškas. 

• Apklausa raštu. Gali trukti iki 25 minučių. Mokiniai gali naudotis mokytojo nurodytomis 

mokymo priemonėmis. Tokio darbo tikslas – išsiaiškinti, kaip mokinys geba pritaikyti įgytas žinias, 

individualiai atlikdamas užduotis. Už kiekvieną teisingai atsakytą klausimą (atliktą užduotį, 

pasirinktą teisingą sprendimą) skiriamas vienas taškas.  

• Laboratorinis darbas. Vertinimo kriterijai: pasiruošimas darbui, jo atlikimas, pristatymo 

tikslumas, originalumas.  

• Referatas, projektinis darbas. Referatai, projektiniai darbai skiriami mokinių gebėjimams 

ugdyti, rinkti ir apdoroti gamtamokslinės srities informaciją, planuoti ir atlikti stebėjimus bei 

eksperimentus, analizuoti gautus rezultatus, daryti išvadas. Tyrimų duomenis, teorines žinias 

panaudoti gamtamokslinės srities ekologinėms problemoms spręsti. 

• Individualus mokinių atsakinėjimas.  
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• Frontalioji apklausa.  

• Testai (už vieną teisingą atsakymą skiriamas atitinkamas taškų skaičius, taškai konvertuojami į 

pažymį).  

• Namų darbai, pratybų užduotys.  

3. Kaupiamasis  
(informacijos apie mokinio mokymosi 

pažangą ir pasiekimus kaupimas)  

Mokinių pasiekimų, pažangos, pastangų kaupiamasis vertinimas atliekamas remiantis 

šiais kriterijais: 

 

23.1. už aktyvų darbą per pamoką, veiklą, kūrybiškumą, iniciatyvumą; 

23.2. už namų darbų atlikimą; 

23.3. už papildomų darbų rengimą, jų pristatymą, darbą grupėse; 

23.4. už kitus mokytojo pasirinktus kriterijus (numatyti kiekvieno mokytojo vertinimo 

tvarkoje); 

23.5. taškų (balų, „mažųjų pažymių“) vidurkis verčiamas į pažymius, kurie surašomi į 

el. dienyną; 

23.6. kaupiamojo vertinimo taikymo principai aptariami ir tvirtinami dalykų metodinėse 

grupėse. 

Mokslo metų pabaigoje (likus mėnesiui iki III trimestro (II pusmečio) pabaigos) mokiniai 

atlieka metinių žinių ir gebėjimų patikrinimo užduotis. Taikomas norminis vertinimas. 

4. Norminis vertinimas Mokslo metų pabaigoje (likus mėnesiui iki III trimestro (II pusmečio) pabaigos) mokiniai 

atlieka metinių žinių ir gebėjimų patikrinimo užduotis. 

5. Apibendrinamasis  
(vertinimas, taikomas baigus 

programą, kursą, modulį)  

Pažymiu vertinama  
• didelės apimties atsiskaitomasis darbas, baigus programą, kursą, trimestrą;  

• projektinis darbas.  

  
 

Kita pažymiu vertinama veikla Kokybiniai mokinių darbai (projektiniai darbai, pagalba kabinetui, dalyvavimas konkursuose, 

olimpiadose, seminaruose ir kt.) yra vertinami papildomu pažymiu. 

 

 

Gimnazijoje taikoma vertinimo skalė: 

 

Mokinių fizikos, chemijos, biologijos pamokų pasiekimai vertinami pažymiu (1–10 balų sistema) 

Pasiekimų lygis Žinios ir supratimas Gebėjimai 

Aukštesnysis 10 (dešimt) 

9 (devyni) 

Puikiai 

Labai gerai 
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Pagrindinis 8 (aštuoni) 

7 (septyni) 

6 (šeši) 

Gerai 

Pakankamai gerai 

Vidutiniškai 

Patenkinamas 5 (penki) 

4 (keturi) 

Patenkinamai 

Pakankamai patenkinamai 

Nepatenkinamas 3 (trys) 

2 (du) 

1 (vienas) 

Nepatenkinamai 

Blogai 

Labai blogai 

Orientacinis teigiamas vertinimas (4–10 

balų) 

Žinios ir supratimas Gebėjimai 

 

4 balai Geba atsakyti į klausimus: „Kas?“, „Kada?“, 

„Kur?“ (bendras supratimas, svarbiausių 

faktų žinojimas). 

Pakartoja, išvardija, randa vadovėlyje, 

parodo (paprasčiausi gebėjimai). 

5–6 balai Geba atsakyti į klausimą „Kodėl?“. Žino 

„už“ ir „prieš“ (kiekybinis ir kokybinis 

aspektai). 

Geba pritaikyti arba išskirti 1–2 priežastis 

(pritaiko 1–2 sąvokas arba atlieka 1–2 

matematinius veiksmus), geba naudotis 

egzaminų arba PUPP formulėmis, per 

socialinių mokslų pamokas naudojasi 

žemėlapiu ar pan. 

7–8 balai Užduočių, formulių, algoritmų taikymas 

(pvz., datos susiejimas su amžiumi, 

finansinių skaičiavimų uždaviniai ir pan.). 

Palygina, apibendrina, daro išvadas, kuris 

įvykis labiau tikėtinas, kuris finansinis 

sandoris naudingesnis. 

9–10 balų Konkretus įvardijimas (sudėtingesni 

kontekstai). 

Sprendžia gyvenimiško turinio uždavinius ir 

problemas. Žinias susieja su šiandiena. 

Pateikia argumentų, vertina asmenybes, 

išsako nuomonę, formuluoja teiginius. 

Susieja istorinius šaltinius, analizuoja, lygina 

(sintezė). 

 

 

 Savarankiško darbo, praktikos darbo, testo, projekto ar kito diagnostiniu būdu vertinamo darbo laikas derinamas su mokiniais, skelbiamas 

el. dienyne. 

 Laiku neatsiskaitęs mokinys už neatliktą darbą atsiskaito per savaitę. 



13 

 

 Jei mokinys dėl pateisinamų priežasčių (pateikė gydytojo pažymą ar tėvų paaiškinimą) neatliko kontrolinio darbo, už jį atsiskaito po pamokų 

arba kitu su mokytoju sutartu laiku ne vėliau kaip per savaitę. 

 Jei mokinys sirgo daugiau kaip 2 savaites, jis turi teisę atsiskaityti už 50 proc. per tą laiką rašytų kontrolinių ir savarankiškų darbų. 

 Mokinio pageidavimu, mokytojas teikia konsultacijas. 

 Po ilgesnės nei savaitė ligos mokinys kitos pamokos metu negali būti vertinamas pažymiu. 

 Kontroliniai darbai I ir II pusmečio paskutinę savaitę, paskutinę dieną prieš mokinių atostogas ir pirmąją dalyko pamoką po mokinių atostogų 

neskiriami. 

 Patikrinus namų darbus, sąsiuviniuose rašomi komentarai, o pažymiai įrašomi į klasės el. dienyną du kartus per pusmetį. 

 Jei mokinys be pateisinamos priežasties praleido 70 proc. pamokų, jis yra neatestuojamas. Jei mokinys praleido pamokas dėl ligos ar kitų 

svarbių priežasčių, jis turi teisę atsiskaityti su mokytoju sutartu laiku. 

 Diagnostiniam darbui gali būti prilyginamas dalyvavimas tarptautinėse, respublikinėse, miesto olimpiadose bei konkursuose. 

 Mokinys, neatsiskaitęs už diagnostiniu būdu vertinamą darbą, privalo tai padaryti: 

*jei mokinys praleido diagnostinį vertinimą dėl ligos, jis privalo atsiskaityti už darbą per 1 savaitę nuo atėjimo į gimnaziją po ligos; 

*dėl kitos priežasties atsiskaityme nedalyvavęs mokinys dėl atsiskaitymo laiko su dalyko mokytoju turi susitarti per dvi darbo dienas nuo 

atėjimo į gimnaziją. 

 Diagnostiniu būdu vertinamą darbą mokinys gali perrašyti ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo darbo rezultato paskelbimo. Likus savaitei 

iki pusmečio pabaigos perrašyti darbą neleidžiama. 

 

 
 
  



14 

 

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos  

4 priedas 

 

KAUNO ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJOS MOKINIŲ SOCIALINIŲ MOKSLŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO 

FORMOS IR KRITERIJAI 

 ISTORIJOS, GEOGRAFIJOS, PILIETINIO UGDYMO PAMOKOS 

 

VERTINIMAS VERTINIMO APRAŠYMAS 

1. Formuojamasis 

(nuolatinis vertinimas, 

taikomas siekiant išsiaiškinti 

mokinio pasiekimus ir 

padarytą pažangą, kad būtų 

galima numatyti tolesnio 

mokymosi gaires) 

Mokinio veikla vertinama raštu ( komentarai sąsiuviniuose, el. dienyne) ar žodžiu. 

Mokytojo padedami, mokiniai įsivertina pasiekimus ir trūkumus, numato mokymosi perspektyvas. 

Mokydamiesi vertinti kitų ir savo darbus pagal pateiktus kriterijus, mokiniai geriau supranta gero darbo 

ar tinkamo jo atlikimo reikalavimus, mokosi įžvelgti savo ir kitų veiklos stiprybes bei tobulintinas 

sritis, numatyti tobulinimo būdus. 

Įsivertinimas – nebaigti sakiniai, klausimai refleksijai.  

Kitų grupių vertinimas pagal kriterijus. 

Pažymiu nevertinama. 

2. Diagnostinis  
(nuolatinis vertinimas, kuris 

padeda numatyti mokymosi 

perspektyvą, pagerinti 

pažangą, skatina mokinius 

mokytis, sudaro galimybes 

bendradarbiauti) 

• Atsiskaitomieji darbai, testai. Rašomi baigus temą ar jos dalį, skyrių, kursą. Jų metu negalima 

naudotis papildoma medžiaga, konsultuotis su draugais ar mokytoju. Trunka iki 30 minučių. Su darbo turiniu ir 

vertinimo kriterijais mokiniai supažindinami iš anksto. Vertinama pažymiu, naudojant taškų sistemą (taškų 

skaičius priklauso nuo mokytojo paruoštos užduoties: lengvesnėms užduotims skiriama mažiau taškų, 

sudėtingesnėms – daugiau. Taškų skaičius gali būti kintantis. Taškų konvertavimas į pažymį: 

 Tik suvokdami vertinimo kriterijus (pagal ką vertinami) ir rodiklius (tai, kas rodo, kad 

kriterijus pasiektas), mokiniai gebės įsivertinti veiklą ir rezultatus. Mokinių darbai dažnai 

vertinami taškais. Pvz.: už atliktą darbą reikia surinkti 23 taškus. Mokiniui leidžiama padaryti 1–

2 klaidas (su mokiniu aptariama). Mokytojas nesako pažymio, nes mokinys žino, kaip 

paskaičiuoti ir susižinoti savo pažymį (pvz.: 10:23(21) ×  ? (19) = 7,6 (pažymys). Visų 

diagnostiniu būdu vertinamų darbų pažymiai apskaičiuojami vienetų tikslumu pagal formulę: 

v = s : m × 10   

čia: v – vertinimas, s – mokinio surinkti taškai, m – maksimalus taškų skaičius.  

 

Taškai 1–5 6–10 11–15 16–20 21–25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 

Pažymys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Maksimalus taškų skaičius keičiasi, priklausomai nuo užduočių sudėtingumo. Surinktus taškus 

įvertinus procentais, rašomas pažymys:  

Pažymys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Procentai – 0–4 5–16 17–27 28–42 43–55 56–70 71–83 84–93 94–100 

Mokinys, nerašęs atsiskaitomojo darbo dėl pateisinamos priežasties, privalo už jį atsiskaityti raštu per 

savaitę ar kitu sutartu laiku. Neatsiskaičiusiam už darbą mokiniui įrašomas nepatenkinamas pažymys. 

Mokinys, be pateisinamos priežasties neatvykęs atlikti atsiskaitomojo darbo, jį atlieka kitą pamoką arba 

kitu mokytojo paskirtu laiku. Apie atsiskaitomąjį darbą ar testą mokiniai informuojami ne vėliau kaip 

prieš savaitę. Atsiskaitomojo darbo (testo) data įrašoma į el. dienyną.  

Apklausa raštu 

Jos tikslas – greitas mokinių žinių patikrinimas. Užduotys konkrečios, trumpos, aiškios. Apklausos 

formos gali būti įvairios (pvz., istorinis diktantas). Už vieną teisingai atsakytą klausimą (atliktą užduotį, 

pasirinktą teisingą atsakymą ar pan.) skiriamas 1 taškas.  

Apklausa raštu – tai darbas iš einamos temos (užrašyti apibrėžimus, taisykles, atsiskaityti už keletą 

žemėlapio objektų), ne daugiau kaip iš 1–3 pamokų, trunkantis apie 20 min. Iš anksto mokiniai apie 

apklausą neinformuojami. Pažymiai įrašomi į el. dienyną. 

3. Kaupiamasis 
(informacijos apie mokinio 

mokymosi pažangą ir 

pasiekimus kaupimas) 

Pamokų metu renkami „pliusai“. Per kiekvieną pamoką mokinys gali surinkti 10 taškų už: 

 savarankišką darbą raštu, žodžiu, grupėmis ir individualiai; 

 darbą su istoriniu šaltiniu, žemėlapiu; 

 darbą per pamoką: iniciatyvumą, suinteresuotumą, gebėjimą taikyti turimas žinias, gebėjimą 

mokytis bendradarbiaujant; 

 reguliariai, kokybiškai atliekamus namų darbus; 

 pasiruošimą konkursui, renginiui, olimpiadai, už laimėtą prizinę vietą. 

Pamokų metu renkami „minusai“ už: 

 netvarkingą ir nekokybišką namų darbų atlikimą; 

 nekokybišką užduočių atlikimą pamokos metu; 

 reikalingų priemonių neturėjimą; 

 nedėmesingumą ir nedarbą pamokoje. 

Pažymys rašomas susumavus 10 pamokų taškus. Per trimestrą mokinys gauna 1–3 pažymius 

(įvertinimų skaičius priklauso nuo dalyko pamokų skaičiaus). 

4. Apibendrinamasis 
(vertinimas, taikomas baigus 

programą, kursą, modulį) 

Pažymiu vertinama: 

• didelės apimties atsiskaitomasis darbas, baigus programą, modulį, kursą, trimestrą; 

• projektinis darbas. 
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Kūrybiniai mokinių darbai (projektiniai darbai, pagalba kabinetui, dalyvavimas konkursuose, 

olimpiadose, seminaruose, konferencijose ir kt.) yra vertinami papildomu pažymiu. 

 

VERTINIMO LYGIAI: 

PATENKINAMAS. ĮVERTINIMAS 4, 5. 

Mokymosi tikslus mokinys išsikelia padedamas mokytojo. Mokinio žinios paviršutinės, fragmentiškos, mokinys nesugeba tiksliai vartoti sąvokų. 

Mokytojo padedamas atsako, formuluoja pagrindinę mintį, problemą. Išsako savo nuomonę. Atlikdamas užduotis daro daug dalykinių klaidų. 

Vykdo mokytojo nurodymus. 

 

PAGRINDINIS. ĮVERTINIMAS 6, 7, 8. 

Geba išsikelti mokymosi tikslus. Su mokytoju aptaria, kaip jų sieks. Supranta nagrinėjamus reiškinius, jų priežastis, tinkamai vartoja sąvokas, 

vertina, argumentuoja. Moka rasti ir atrinkti informaciją, daryti išvadas. Aktyvus per pamokas. Daro vertinimo, suvokimo, dalykinių klaidų. 

AUKŠTESNYSIS. ĮVERTINIMAS 9, 10. 

Išsikelia mokymosi tikslus, žino, kaip jų siekti. Dalyko žinios gilios, išsamios. Savarankiškai randa reikalingą informaciją, išskiria esmę, įvertina. 

 

PASTABA.  

Pamokų metu formuojamasis vertinimas derinamas su diagnostiniu ir kaupiamuoju vertinimu. Mokiniai skatinami įsivertinti gebėjimus, žinias. 

Su vertinimo sistema visi mokiniai supažindinami mokslo metų pradžioje. Tėvai informuojami susitikimų metu. Skelbiant pamokos temą ir uždavinius, 

mokiniams paaiškinama apie „sėkmės kriterijus“. 

Per trimestrą (pusmetį) mokinys turi atlikti numatytas užduotis ir gauti ne mažiau kaip 4 (6) įvertinimus. 

Penktokai adaptaciniu laikotarpiu pažymiais nevertinami. 
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Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos  

5 priedas 

 

KAUNO ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJOS MOKINIŲ MENŲ (MUZIKOS, DAILĖS), TECHNOLOGIJŲ, DORINIO UGDYMO 

PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO FORMOS IR KRITERIJAI 

 

 MUZIKOS, DAILES, TECHNOLOGIJŲ PAMOKOS 

VERTINIMAS VERTINIMO APRAŠYMAS 

1. Formuojamasis 

(nuolatinis vertinimas, 

taikomas siekiant išsiaiškinti 

mokinio pasiekimus ir 

padarytą pažangą, kad būtų 

galima numatyti tolesnio 

mokymosi gaires) 

Mokiniai vertinami žodžiu, pagiriant mokinį už pastangas, gerai atliktas užduotis, aktyvų dalyvavimą pamokoje, 

atkreipiant dėmesį į klaidas, arba raštu sąsiuvinyje, elektroniniame dienyne įrašant pagyrimus bei pastabas, 

padedančias mokiniui numatyti tobulėjimo perspektyvas. Mokytojo padedami, mokiniai įsivertina pasiekimus ir 

trūkumus, numato mokymosi perspektyvas. Mokydamiesi vertinti kitų ir savo darbus pagal pateiktus kriterijus, 

mokiniai geriau supranta gero darbo ar tinkamo jo atlikimo reikalavimus, mokosi įžvelgti savo ir kitų veiklos, 

atlikčių stiprybes, tobulintinas sritis, numatyti tobulinimo būdus. 

Įsivertinimas. Nebaigti sakiniai, klausimai refleksijai, struktūruoti klausimai, kompetencijų įsivertinimo lentelė. 

Kitų grupių vertinimas pagal nustatytus kriterijus. 

2. Diagnostinis  
(nuolatinis vertinimas, kuris 

padeda numatyti mokymosi 

perspektyvą, pagerinti 

pažangą, skatina mokinius 

mokytis, sudaro galimybes 

bendradarbiauti) 

• Atsiskaitomieji darbai, testai. Rašomi baigus temą ar jos dalį, skyrių, kursą. Vertinama pažymiu, taikant 

taškų sistemą (taškų skaičius priklauso nuo mokytojo paruoštos užduoties: lengvesnėms užduotims skiriama 

mažiau taškų, sudėtingesnėms – daugiau. Taškų skaičius gali būti kintantis. Taškų konvertavimo į pažymius 

pavyzdžiai: 

Taškai 1 2 3 4 5 6 7 8 8–9 10–12 

Pažymys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mokinys, nerašęs atsiskaitomojo darbo dėl pateisinamos priežasties, privalo už jį atsiskaityti raštu per savaitę ar 

kitu sutartu laiku. Neatsiskaičiusiam už darbą mokiniui įrašomas nepatenkinamas pažymys. Mokinys, be 

pateisinamos priežasties nerašęs atsiskaitomojo darbo, atsiskaito kitą pamoką arba kitu mokytojo paskirtu laiku.  

Apklausa raštu 

Jos tikslas – greitas mokinių žinių patikrinimas. Užduotys konkrečios, trumpos, aiškios. Apklausos formos gali 

būti įvairios. Už vieną teisingai atsakytą klausimą (atliktą užduotį, pasirinktą teisingą atsakymą ar pan.) 

skiriamas 1 taškas.  

Apklausa raštu – tai darbas iš einamos temos. Iš anksto mokiniai apie apklausą neinformuojami. Pažymiai 

įrašomi į dienyną. 

3. Kaupiamasis 
(informacijos apie mokinio 

Pamokų metu renkami „pliusai“. Per kiekvieną pamoką mokinys gali surinkti 10 taškų už: 

 kiekvieną atliktą veiklą; 



18 

 

mokymosi pažangą ir 

pasiekimus kaupimas) 
 darbą pamokos metu: iniciatyvumą, suinteresuotumą, gebėjimą taikyti turimas žinias, gebėjimą mokytis 

bendradarbiaujant; 

 pasiruošimą konkursui, renginiui, olimpiadai, laimėtą prizinę vietą. 

Per pamokas renkami „minusai“ už: 

 nekokybišką užduočių atlikimą; 

 reikalingų priemonių neturėjimą; 

 nedėmesingumą ir nedarbą. 

Pažymys rašomas susumavus 10 pamokų taškus. Per trimestrą mokinys gauna 1–3 pažymius (įvertinimų 

skaičius priklauso nuo dalyko pamokų skaičiaus). 

4. Apibendrinamasis 
(vertinimas, taikomas baigus 

programą, kursą, modulį) 

Pažymiu vertinamas 

• didelės apimties atsiskaitomasis darbas, baigus programą, kursą, trimestrą. 

Kūrybiniai mokinių darbai (projektiniai darbai, pagalba kabinetui, dalyvavimas konkursuose, olimpiadose, 

seminaruose, konferencijose, koncertuose ir kt.) yra vertinami papildomu pažymiu. 

 

MUZIKOS VERTINIMO LYGIAI: 

PATENKINAMAS. ĮVERTINIMAS 4, 5.  

 Muzikinė raiška – pasirodymo metu atlieka pagalbinę funkciją; stebi ir tolerantiškai vertina draugų pasirodymus.  

 Muzikos klausymas, apibūdinimas ir vertinimas – klausydamas kūrinio įvardija tik dalį nurodytų muzikos kūrinio elementų; paaiškina 

emocinį kūrinio poveikį. 

 Muzikos pažinimas socialinėje ir kultūrinėje aplinkoje – žino kai kuriuos tradicinius Lietuvos muzikinio gyvenimo įvykius; taisyklingai 

vartoja pagrindines sąvokas; nusako asmeninę muzikinės veiklos svarbą.  

 Mokėjimas mokytis – randa bendriausią informaciją nurodytuose šaltiniuose;  nusako savo muzikinius interesus, gebėjimus. 

PAGRINDINIS. ĮVERTINIMAS 6, 7, 8. 

 Muzikinė raiška – numato ir atlieka pasirinktą funkciją klasės renginių metu; savo kūrybą pristato tik klasėje; muzikinės raiškos sklaidai 

naudoja informacines technologijas. 

 Muzikos klausymas, apibūdinimas ir vertinimas – apibūdina kūrinį, vartodamas muzikines sąvokas, pagrindžia, kodėl kūrinys patiko. 

 Muzikos pažinimas socialinėje ir kultūrinėje aplinkoje – žino svarbiausius Lietuvos muzikinio gyvenimo įvykius, kelis atlikėjus; analizuoja 

šiuolaikinio muzikinio pasaulio ypatumus, subkultūrų atsiradimą ir ypatumus. 

 Mokėjimas mokytis – randa, fiksuoja ir suklasifikuoja nurodytą informaciją, nurodo labiausiai patinkančią muzikinės veiklos sritį; siekia 

grįžtamosios informacijos, kad galėtų tobulinti savo muzikinius gebėjimus; numato asmeninių muzikinių interesų plėtojimo būdus. 

AUKŠTESNYSIS. ĮVERTINIMAS 9, 10.  

 Muzikinė raiška – sukuria pasirinktos formos kompoziciją, vadovauja rengiantis klasės renginiams; dalyvauja pasirinkto muzikinio kolektyvo 

veikloje, koncertuoja; domisi kitų kūrybine veikla, rašo atsiliepimus.  
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 Muzikos klausymas, apibūdinimas ir vertinimas – išgirsta ir tiksliai įvardija muzikos kūrinio elementus, paaiškina kūrinio estetinį įspūdį, 

charakterį, susieja jį su panaudotomis raiškos priemonėmis; nurodo įvairių epochų stilistinius skirtumus.  

 Muzikos pažinimas socialinėje ir kultūrinėje aplinkoje – žino tradicinius Lietuvos renginius ir išsako nuomonę apie juos; vadovauja grupei, 

rengiančiai tiriamąjį darbą; nusako estetinio muzikos idealo raidos dėsningumus, pagrindžia savo pasirinkimą.  

 Mokėjimas mokytis – su mokytoju išsikelia mokymosi uždavinius; atsakingai teikia grįžtamąją informaciją, kad galėtų tobulėti kiti; tikslingai 

ir veiksmingai naudojasi muzikos mokymosi strategijomis, randa dalykinių internetinių nuorodų ir dalijasi jomis. 

 

DAILĖS VERTINIMO LYGIAI 

PATENKINAMAS. ĮVERTINIMAS 4, 5.  

 Turi tik elementarias darbo priemones. Pasyviai dalyvauja pamokoje. Prastai suvokia temą. Kūrinyje pastebi tik keletą detalių ar akcentų, 

reikalingų užduočiai atlikti. Nebaigia kūrinio, bando komponuoti.  

PAGRINDINIS. ĮVERTINIMAS 6, 7, 8.  

 Mokinys nevisiškai pasiruošęs pamokai (neturi kai kurių pamokai reikalingų priemonių). Fragmentiškai dalyvauja pamokoje. Iš dalies suvokia 

temą. Nevisiškai baigia kūrinį.  

AUKŠTESNYSIS. ĮVERTINIMAS 9, 10.  

 Mokinys pasiruošęs pamokai. Aktyviai dalyvauja. Suvokia ir atskleidžia temą. Visiškai užbaigia kūrinį, puikiai supranta kompoziciją, valdo 

menines raiškas. Kūrybiškai naudoja vizualines ir kompozicines raiškos priemones.  

 

TECHNOLOGIJŲ VERTINIMO LYGIAI 

PATENKINAMAS. ĮVERTINIMAS 4, 5.  
• Organizacinė dalis: turi tik elementarias darbo priemones; pasyviai dalyvauja pamokoje arba aktyvus tik mokytojo prižiūrimas.  

• Darbo atlikimo veiksmų seka: technologinių veiksmų, jų sekų valdymo pradmenys padedant mokytojui; pradėtas gaminys; įgyvendinti tik pradiniai 

darbo etapai.  

PAGRINDINIS. ĮVERTINIMAS 6, 7, 8.  

• Organizacinė dalis: mokinys iš dalies pasiruošęs pamokai (turi ne visas priemones); fragmentiškai dalyvauja pamokoje.  

• Darbo atlikimo veiksmų seka: gerai atlieka technologinius veiksmus, valdo jų sekas; baigtas gaminys; įgyvendinti pagrindiniai darbo etapai.  

AUKŠTESNYSIS. ĮVERTINIMAS 9, 10.  

• Organizacinė dalis: mokinys visiškai pasiruošęs pamokai; aktyviai dalyvauja pamokoje.  

• Darbo atlikimo veiksmų seka: puikiai atlieka technologinius veiksmus, valdo jų sekas; visiškai baigtas gaminys; įgyvendinti visi numatyti etapai; 

įgyvendinant iškeltą uždavinį, taikyti kūrybiški ir inovatyvūs sprendimai. 

PASTABA. 

 Pamokų metu formuojamasis vertinimas derinamas su diagnostiniu ir kaupiamuoju vertinimu.  

 Mokiniai skatinami įsivertinti gebėjimus, žinias. 
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 Su vertinimo sistema visi mokiniai supažindinami mokslo metų pradžioje. Tėvai informuojami susitikimų metu. Skelbiant pamokos temą ir 

uždavinius, mokiniams paaiškinama apie „sėkmės kriterijus“. 

 Per trimestrą (pusmetį) mokinys turi atlikti numatytas užduotis ir gauti ne mažiau kaip 3 pažymius. 

 

 

DORINIO UGDYMO (ETIKOS IR TIKYBOS) PAMOKOS 

 

VERTINIMAS VERTINIMO APRAŠYMAS 

1. Formuojamasis (nuolatinis 

vertinimas, taikomas siekiant 

išsiaiškinti mokinio pasiekimus 

ir padarytą pažangą, kad būtų 

galima numatyti tolesnio 

mokymosi gaires) 

Dorinio ugdymo pažanga ir pasiekimai vertinami žodžiu ir raštu: 

• žodžiu vertinamas aktyvus dalyvavimas pamokoje (puiku, gerai, kt. pozityvūs žodžiai);  

• raštu (pratybų sąsiuvinyje, elektroniniame dienyne, sąsiuviniuose) rašant pagyrimus ir pastabas. 

2. Diagnostinis (nuolatinis 

vertinimas, kuris padeda 

numatyti mokymosi perspektyvą, 

pagerinti pažangą, skatina 

mokinius mokytis, sudaro 

galimybes bendradarbiauti) 

Raštu vertinama „įskaityta“ arba „neįskaityta“.  

Įskaita mokinys įvertinamas, kai pagal nurodytus kriterijus surenka 80 taškų (trimestro įvertinimas). Jei 

mokinys nesurenka 80 taškų, jam skiriami papildomi darbai. Jei ir po papildomų darbų skyrimo 

nesurenka 80 taškų, trimestre rašoma „neįskaityta“.  

Vertinimo kriterijai: 

 

Eil. 

nr. 

Kriterijus  Taškai 

1. Darbas su tekstu, pratybos ar individualios užduotys 5  

2. Gebėjimas dirbti grupėje (ruošiant ir pristatant grupės darbą) 5  

3. Dalyvavimas diskusijoje (gebėjimas įžvelgti, formuluoti problemą, 

argumentuoti savo nuomonę, būti tolerantiškam kitų nuomonei) 

5  

4. Pranešimo, projekto ruošimas ir pristatymas 10  

5. Testas, savarankiškas darbas 5  

6. Popamokinė veikla, renginiai 10  
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3. Kaupiamasis (informacijos 

apie mokinio mokymosi pažangą 

ir pasiekimus kaupimas) 

Dorinio ugdymo pažanga ir pasiekimai vertinami raštu:  

• pamokos metu pagal nurodytus kriterijus mokinys renka taškus, kuriuos susumavus trimestro pabaigoje, 

rašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“;  

• mokinio už darbą pamokos metu sukaupti taškai rašomi lentelėje: 

Klasė _______ 

 

Eil. nr. Pavardė, vardas Data 

0000-00-00 

Data  

0000-00-00 

Pastabos 

  Taškai Taškai  
 

4. Apibendrinamasis 

(vertinimas, taikomas baigus 

programą, kursą, modulį) 

Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami „įskaityta“, „neįskaityta“. Pasibaigus trimestrui įvertinimas 

„įskaityta“ gali būti rašomas mokiniui surinkus ne mažiau kaip 80 taškų. Surinkus mažiau taškų, 

mokytojas skiria atsiskaitomąjį darbą. 

        
PASTABA. 

 Pamokų metu formuojamasis vertinimas derinamas su diagnostiniu ir kaupiamuoju vertinimu. Mokiniai skatinami įsivertinti gebėjimus, žinias. 

 Trimestro (pusmečio) įvertinimas įrašomas apskaičiavus dalyko pažymių aritmetinį vidurkį. Mokytojas gali mokinį papildomai klausti ir 

vertinti. 

 Su vertinimo sistema visi mokiniai supažindinami mokslo metų pradžioje. Tėvai informuojami susitikimų metu. Skelbiant pamokos temą ir 

uždavinius, mokiniams paaiškinama apie „sėkmės kriterijus“. 

 Pažymiu įvertinami mokinių pasiekimai baigus dalyko programos temą, skyrių, kitą baigtą programos dalį. 

 Penktokai adaptaciniu laikotarpiu pažymiais nevertinami. 

 Per trimestrą (pusmetį) mokinys turi atlikti numatytas užduotis ir gauti ne mažiau kaip 3 įvertinimus. 

 
MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO FORMOS IR KRITERIJAI 

 MUZIKOS PAMOKOS 1–4 KL. 

VERTINIMAS VERTINIMO APRAŠYMAS 

1. Formuojamasis (nuolatinis 

vertinimas, taikomas siekiant išsiaiškinti 

mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą 

baigus temą ar kurso dalį, kad būtų 

1–4 kl. mokiniai pažymiais nevertinami. Ugdymo proceso metu vertinimas atliekamas nuolat, teikiant 

mokiniui informaciją (dažniausiai žodžiu, o prireikus – ir raštu, t. y. parašant komentarą) apie jo 

mokymosi eigą, pasiekimus ar nesėkmes. Atsižvelgiama į kiekvieno mokinio daromą asmeninę pažangą. 

Mokytojas stebi mokinių mokymąsi, jį komentuoja, aptaria, skatina mokinius vertinti savo mokymosi 
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galima numatyti tolesnio mokymosi 

gaires, suteikti pagalbą) 

eigą. Mokiniui teikia grįžtamąją informaciją apie mokymosi pažangą, t. y., parodo, kaip mokinys 

išmoko tai, kas buvo numatyta. Informacija apie mokymosi rezultatus mokiniams ir tėvams teikiama 

trumpais komentarais, nurodomi lygiai, naudojami pažymių pakaitai (raidės, ženklai, simboliai ir pan.). 

Tėvams, neturintiems galimybės naudotis internetu, informacija apie vaiko pasiekimus teikiama per 

klasės auklėtoją arba susitikus. 

2. Diagnostinis (nuolatinis vertinimas, 

kuris padeda numatyti mokymosi 

perspektyvą, pagerinti pažangą, skatina 

mokinius mokytis, sudaro galimybes 

bendradarbiauti) 

 Atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo (temos, skyriaus) pabaigoje, siekiant įvertinti esamą 

padėtį: nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti tolesnio mokymosi gaires.  

 Vertinama pagal iš anksto su mokiniais aptartus vertinimo kriterijus.  

 Mokinio pažangą ir pasiekimus mokytojas vertina: žodžiu – pagyrimai, pritarimai, nurodymai; 

aprašomuoju būdu, recenzijomis sąsiuviniuose, el. dienyne. Naudojami apibendrinamieji ir 

skatinamieji žodžiai ir žodžių junginiai, pažymių pakaitai (raidės: P, Lg, G, Pt, Np, ženklai, 

simboliai ir pan.). 

 Atsižvelgiant į vertinimo tikslą, gali būti taikomi įvairūs diagnostinio vertinimo metodai: 

praktinės, kūrybinės užduotys, atsiskaitymai.  

 Per dieną negali būti atliekamas daugiau nei vienas diagnostinis darbas. 

3. Kaupiamasis (informacijos apie 

mokinio mokymosi pažangą ir 

pasiekimus kaupimas) 

Mokytojas renkasi vertinimo informacijos kaupimo būdus ir formas (vertinimo aplanką).   

4. Apibendrinamasis (vertinimas, 

taikomas baigus trimestrą, mokslo metus) 

Apibendrinamasis vertinimas atliekamas ugdymo laikotarpio (trimestro, mokslo metų), pradinio ugdymo 

programos pabaigoje.  

 Vertinant mokinių trimestro pasiekimus, jų lygis (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis) 

nurodomas pagal bendrojoje programoje aprašytus mokinių pasiekimų lygių požymius ir 

įrašomas į el. dienyną.  

 Į mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestines įrašomas apibendrintas mokinio muzikos 

dalykų pasiekimų lygis (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis).  

 Mokiniui nepasiekus patenkinamo lygio, įrašoma „nepatenkinamas“.     

 Baigus pradinio ugdymo programą, rengiamas pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir 

pažangos vertinimo aprašas. 

 

1–4 KL. MUZIKOS PAMOKŲ VERTINIMO LYGIAI  

Lygis  

 

P (puiku) Lg (labai gerai) G (gerai) Pt (patenkinamas) Np 

(nepatenkinamas) 
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Veikla  

Dainavimas 

 

Aukštesnysis lygis 

(vienas tiksliai ir 

išraiškingai 

sudainuoja dainą) 

Pagrindinis lygis (tiksliai 

intonuodamas su grupe 

padainuoja išmoktą 

dainą) 

Patenkinamas lygis 

(padainuoja 

nesudėtingą (iki 

kvintos intervalo) 

dainą) 

Patenkinamas lygis 

(padainuoja 

nesudėtingą (iki 

tercijos intervalo) 

dainą) 

Mokinys nedalyvauja 

veikloje, ateina 

nepasiruošęs pamokai 

Ritmavimas Aukštesnysis lygis 

(tiksliai atlieka 

ritmines užduotis 

perkusiniais 

instrumentais, kuria 

ritmines 

kompozicijas) 

Pagrindinis lygis 

(ritmiškai skaito 

sudėtingesnius žodžius, 

ritmines kompozicijas) 

Patenkinamas lygis 

(ritmiškai perskaito 

nesudėtingus 

žodžius) 

Patenkinamas lygis 

(ritmiškai perskaito 

paprastus žodžius) 

Mokinys nedalyvauja 

veikloje, ateina 

nepasiruošęs pamokai 

Muzikos 

klausymas 

Aukštesnysis lygis 

(vaizdžiai apibūdina 

klausomos muzikos 

nuotaiką; savo 

žodžiais, bet kuo 

tiksliau nurodo 

muzikos savybes; 

įvardija kelis 

girdimus 

instrumentus ir t. t.; 

apibūdina muzikos 

kūrinio išraiškos 

elementus) 

Pagrindinis lygis (savo 

žodžiais apibūdina 

klausomos muzikos 

nuotaiką, ją pavaizduoja 

piešiniu, judesiu, mimika; 

tiksliai nurodo ryškiausiai 

girdimą instrumentą, 

pavaizduoja ar nusako 

grojimo juo būdą; iš kelių 

klausytų kūrinių išskiria 

labiausiai patikusį, 

paaiškina, kodėl; 

ritmiškai tiksliai reaguoja 

į klausomo kūrinio 

tempą) 

Patenkinamas lygis 

(savo žodžiais 

apibūdina 

klausomos muzikos 

nuotaiką; išgirsta ir 

apibūdina kai 

kuriuos kūrinio 

išraiškos elementus 

Patenkinamas lygis 

(savo žodžiais 

apibūdina 

klausomos muzikos 

nuotaiką) 

Mokinys nedalyvauja 

veikloje, ateina 

nepasiruošęs pamokai 
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Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos  

6 priedas 

 

KAUNO ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJOS MOKINIŲ TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ DALYKŲ  

PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO FORMOS IR KRITERIJAI 

 

VERTINIMAS VERTINIMO APRAŠYMAS 

MATEMATIKA 

Diagnostinis (nuolatinis 

vertinimas, kuris padeda 

numatyti mokymosi 

perspektyvą, pagerinti 

pažangą, skatina mokinius 

mokytis, sudaro galimybes 

bendradarbiauti) 

Pažymys 

1. Kontrolinis darbas. 

Kontrolinio darbo pažymys yra būtinas, atsiskaityti už neatliktą darbą galima ne vėliau kaip 

likus savaitei iki trimestro arba pusmečio pabaigos. 

Jeigu 50 proc. ir daugiau mokinių gavo neigiamą kontrolinio darbo įvertinimą, skiriama viena 

papildoma konsultacija ir po savaitės mokiniai kontrolinį darbą perrašo. 

Jei mokinys sirgo (5 ir daugiau pamokų), atsiskaitymo laikas pratęsiamas, bet ne vėliau kaip iki 

paskutinės trimestro savaitės. 

2. Savarankiškas darbas. 

3. Matematikos diktantas (5–8 klasė). 

4. Teorijos įskaita (9–12 klasė). 

5. Namų darbų atlikimas. 

Kaupiamasis (informacijos 

apie mokinio mokymosi 

pažangą ir pasiekimus 

kaupimas)  

Rašomas vieną kartą per trimestrą arba pusmetį už šiuos darbus: 

 darbą poromis,  

 užduočių atlikimą,  

 aktyvų darbą pamokos metu.  

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 

 Pamokinė veikla ir darbo rezultatas vertinimas balais nuo 0 iki 3.  

Kelių pamokų balų suma virsta pažymiu: 

3 – mokinys buvo aktyvus diskusijos dalyvis, minimaliai mokytojo padedamas atliko visas 

užduotis. 

2 – buvo aktyvus pamokos metu, mokytojo padedamas atliko daugiau nei pusę užduočių. 

1 – dalyvavo pamokos diskusijoje, atliko trečdalį užduoties. 
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0 – nedalyvavo pamokos diskusijoje, neatliko nė vienos užduoties. 

Nuotolinės pamokos vertinamas dalyvavimas pamokoje ir elektroniniu paštu mokytojui 

atsiųstas atliktas darbas. 

Apibendrinamasis 
(vertinimas, taikomas baigus 

programą, kursą, modulį) 

Pažymys:  
projektinis darbas; 

kūrybinis darbas. 

 

VERTINIMO LYGIAI: 

PATENKINAMAS. ĮVERTINIMAS 4, 5. 

Mokinys išvardija, pakartoja, apibrėžia, aprašo, atgamina, atpažįsta, sprendžia paprastus uždavinius. Šis lygis apima mokinių pasiekimus, būtinus 

teigiamam vertinimui. 

Mokiniai geba bendrais bruožais aiškinti pagrindinius reiškinius, taisykles, dėsnius. Jiems reikalinga nuolatinė mokytojo pagalba. 

PAGRINDINIS. ĮVERTINIMAS 6, 7, 8. 

Mokinys taiko, apibendrina, klasifikuoja žinias, nubraižo, pateikia pavyzdžius, nurodo tarpusavio ryšius. Šis lygis parodo bazinį matematinį 

raštingumą. Jį pasiekę mokiniai geba savarankiškai vertinti, kaupti informaciją, apibendrinti rezultatus, analizuoti duomenis. 

AUKŠTESNYSIS. ĮVERTINIMAS 9, 10. 

Mokinys analizuoja ir daro išvadas, randa kelis problemos sprendimo būdus, pagrindžia savo nuomonę, lygina, diferencijuoja, nurodo tarpusavio 

ryšius, modeliuoja, vertina. Šis lygis parodo ypač gerus pasiekimus. Mokiniai dirba savarankiškai ir kūrybingai. Geba kryptingai kaupti informaciją iš 

įvairių šaltinių ir ją analizuoti, lyginti, atrinkti. 
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Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos  

7 priedas 

 

KAUNO ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJOS 
MOKINIŲ FIZINIO UGDYMO PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO FORMOS IR KRITERIJAI 

 

 

VERTINIMAS VERTINIMO APRAŠYMAS 

Kaupiamasis 

(informacijos apie mokinio 

mokymosi pažangą ir 

pasiekimus kaupimas) 

Kaupiamojo vertinimo rodikliai: 

 aktyvumas pamokų metu; 

 gebėjimai, žinios ir supratimas; 

 pažanga ir pastangos, lavinant fizines ypatybes; 

 sporto būrelių, klubų ir kt. lankymas; 

 dalyvavimas tarpklasinėse, tarpmokyklinėse sporto varžybose. 

Kita pažymiu vertinama 

veikla 

Dalyvavimas miesto, respublikinėse varžybose. 

 

Kaupiamieji balai rašomi mokytojo užrašuose, pažymys įrašomas trimestro, pusmečio pabaigoje. 

 

Vertinimas 10 balų sistema: 

10 (puikiai) – motyvuotai atlieka užduotis, rodo puikią pratimų techniką, laikosi garbingo žaidimo taisyklių, rodo teigiamas emocijas. 

9 (labai gerai) – moka tinkamai atlikti pratimus, laikosi nuoseklumo, yra motyvuoti, rodo teigiamas emocijas. 

8 (gerai) – atlikdami pratimus nedaro klaidų, rodo gerą techniką, vyrauja teigiamos emocijos. 

7 (pakankamai gerai) – užduotis atlieka pagal nustatytus reikalavimus. 

6 (patenkinamai) – užduotis atlieka, daro klaidų. 

5 (pakankamai) – atlikdami pratimus padaro keletą klaidų. 

4 (silpnai) – pratimus atlieka netechniškai, nenuosekliai, neturi motyvacijos. 

3 (blogai) – prastai atlieka pratimus, nerodo noro siekti teigiamų pokyčių. 

2 (labai blogai) – neatlieka pratimų, be priežasties atsisako atlikti pratimus, užduotis. 

 

Pažangos vertinimas 
Du kartus per mokslo metus, remiantis fizinio pajėgumo nustatymo tvarkos aprašu, atliekami fizinio rengimo testai, vertinama mokinio pažanga. Pažanga 

nevertinama pažymiais, užrašoma mokytojo užrašuose. 

Pradinių klasių mokinių pasiekimai vertinami simboliais (raidėmis): 
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Simboliai 1–2 kl. 3–4 kl. 

P 

(puikiai) 

Žino asmens ir kūno kultūros higienos 

reikalavimus. Koordinuotai atlieka 

pratimus. Taisyklingai lipa gimnastikos 

sienele. Moka lavinti ištvermę bėgant ir 

žaidžiant judriuosius žaidimus, šoklumą ir 

taiklumą. 

Parodo mažojo krepšinio veiksmus. 

Moka taisyklingai atlikti lipimo, 

perlipimo, kybojimo pratimus. 

Žino asmens ir kūno kultūros higienos reikalavimus. 

Koordinuotai atlieka pratimus. Taisyklingai lipa gimnastikos 

sienele. Moka lavinti ištvermę bėgant ir žaidžiant judriuosius 

žaidimus. Moka apibūdinti taisyklingo kvėpavimo einant, bėgant, 

atliekant pratimus pagrindinius reikalavimus. Moka taisyklingai 

atlikti pratimus ir naudoti juos pramankštų metu kaip poveikio 

visam organų, nervų sistemos, raumenų ir kaulų darbui priemonę. 

Moka akrobatikos lavinimo pratimus, parodo mažojo krepšinio 

veiksmus. Moka taisyklingai atlikti lipimo, perlipimo, kybojimo 

pratimus. 

LG 

(labai gerai) 

Taisyklingai atlieka šuolius į tolį ir į 

aukštį. Moka įvairių ėjimo ir bėgimo 

pratimų, šuoliukų. Moka taisyklingai 

atlikti lipimo, perlipimo, kybojimo 

pratimus. 

Taisyklingai atlieka šuolius į tolį ir į aukštį. Moka taisyklingai 

atliktis pusiausvyros pratimus. Moka taisyklingai atlikti lipimo, 

perlipimo, kybojimo pratimus. 

G 

(gerai) 

Moka koordinuoti galvos, pečių, rankų, 

judesius, šokinėti per įtemptą virvutę. 

Moka koordinuoti galvos, pečių, rankų, judesius. Moka šokinėti 

per šokdynę. Moka parodyti naujus pramankštos pratimus. Moka 

žaisti įvairius žaidimus. 

PT 

(patenkinamai) 

Moka mesti ir gaudyti kamuolį, žaisti 

judriuosius žaidimus. 

Moka mesti ir gaudyti kamuolį, žaisti judriuosius žaidimus. 

Moka greitai rikiuotis į eilę, vorą, ratą. 

N 

(nepatenkinamai) 

Nemoka šokinėti per įtemptą virvutę, 

mesti ir gaudyti kamuolio. 

Nemoka šokinėti per įtemptą virvutę, mesti ir gaudyti kamuolio. 

Netaisyklingai lipa gimnastikos sienele, nekoordinuotai atlieka 

pratimus. 
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Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos  

8 priedas 

 

KAUNO ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJOS MOKINIŲ RUSŲ KALBOS 

PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO FORMOS IR KRITERIJAI 
 

 

 

VERTINIMO TIPAI  VERTINIMO VEIKLA 

1. Formuojamasis 

(Nuolatinis vertinimas, 

kuriuo naudojamasi 

siekiant išsiaiškinti 

mokinio 

pasiekimus ir padarytą 

pažangą, kad 

būtų galima numatyti 

tolesnio mokymosi 

galimybes.) 

Mokiniai vertinami žodžiu, pagiriant mokinį už pastangas, gerai atliktas užduotis, aktyvų dalyvavimą pamokoje, 

atkreipiant dėmesį į klaidas, arba raštu sąsiuvinyje, elektroniniame dienyne įrašant pagyrimus bei pastabas, padedančias 

mokiniui numatyti tobulėjimo perspektyvas. Mokytojo padedami, mokiniai įsivertina savo pasiekimus ir trūkumus, 

numato mokymosi perspektyvas. Mokydamiesi vertinti kitų ir savo darbus pagal pateiktus kriterijus, mokiniai geriau 

supranta gero darbo ar tinkamo jo atlikimo reikalavimus, mokosi įžvelgti savo ir kitų veiklos, atlikčių stiprybes bei 

tobulintinas sritis, numatyti tobulinimo būdus 

Įsivertinimas-Nebaigti sakiniai-Klausimai refleksijai-Struktūruoti klausimai. 

Kompetencijų įsivertinimo lentelė-Kitų grupių vertinimas pagal kriterijus. 

2. Diagnostinis 

(Nuolatinis vertinimas, 

kuris padeda numatyti 

mokymosi perspektyvą, 

pastiprinti pažangą, 

skatina mokinius 

mokytis, sudaro 

galimybes 

bendradarbiauti.) 

•  Atsiskaitymų darbai, testai, rašiniai. Rašomi baigus temą, ar jos dalį, skyrių, kursą. Vertinama pažymiu. Mokinys, 

nerašęs Atsiskaitymo darbo dėl pateisinamos priežasties, privalo už jį atsiskaityti raštu per savaitę ar kitu sutartu laiku. 

Neatsiskaičiusiam už darbą mokiniui įrašomas nepatenkinamas pažymys. Mokinys, be pateisinamos priežasties 

nedalyvavęs atsiskaitomajame darbe, atsiskaito sekančią pamoką arba kitu mokytojo paskirtu laiku.  

Apklausa raštu 

Jos tikslas – greitas mokinių žinių patikrinimas. Užduotys konkrečios, trumpos, aiškios. Apklausos formos gali būti 

įvairios(pvz. zodžių diktantas, testas).  

Apklausa raštu – tai darbas iš einamos temos (užrašyti apibrėžimus, taisykles, atsiskaityti už temą), ne daugiau kaip iš 1-

3 pamokų, trunkąs apie 20 min. Iš anksto mokiniai apie apklausą neinformuojami. Pažymiai įrašomi į dienyną. 

3. Kaupiamasis 

(informacija apie 

mokinio mokymosi 

pažangos ir pasiekimų 

kaupimą) 

Pamokoje renkami „pliusai“ už (Kiekvieną pamoką mokinys gali surinkti 10 taškų už) : 

 Savarankišką darbą raštu, žodžiu, grupėmis ir individualiai. 

 Darbą pamokoje: iniciatyvumą, suinteresuotumą, gebėjimą taikyti turimas žinias, gebėjimą mokytis 

bendradarbiaujant 

 Reguliariai, kokybiškai atliekamus namų darbus. 

 Pasiruošimą konkursui, renginiui, olimpiadai, papildomai skatinami už laimėtą prizinę vietą. 
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Pamokoje renkami „minusai“ už: 

 netvarkingą ir nekokybišką namų darbų atlikimą; 

 nekokybišką užduočių atlikimą pamokos metu; 

 reikalingų priemonių neturėjimą; 

 nedėmesingumą ir nedarbą pamokoje. 

Pažymys rašomas susumavus 10-ies pamokų taškus. Per trimestrą mokinys gauna mažiausiai 5 pažymius. 

4. Apibendrinamasis 

(Vertinimas, 

naudojamas baigus 

programą, kursą, 

modulį.) 

Pažymiu vertinamas 

• Didelės apimties atsiskaitomasis darbas, baigus programą, modulį, kursą, trimestrą; 

• Projektinis darbas 

Kūrybiniai mokinių darbai (projektiniai darbai, pagalba kabinetui, dalyvavimas konkursuose, olimpiadose, 

seminaruose, konferencijose ir kt.) yra vertinami papildomu pažymiu. 

 

VERTINIMO LYGIAI: 

 

PATENKINAMAS LYGIS. ĮVERTINIMAS 4-5. 

Mokymosi tikslus iškelia padedamas mokytojo. Mokinio žinios paviršutiniškos, fragmentiškos, nesugeba tiksliai vartoti sąvokų. Mokytojo padedamas 

atsako, formuluoja pagrindinę mintį, problemą. Išsako savo nuomonę. Atlikdamas užduotis daro daug dalykinių klaidų. Vykdo mokytojo nurodymus. 

 

PAGRINDINIS LYGIS. ĮVERTINIMAS 6-8. 

Geba iškelti mokymosi tikslus. Su mokytoju aptaria kaip jų sieks. Supranta nagrinėjamus reiškinius, jų priežastis, tinkamai vartoja sąvokas, vertina, 

argumentuoja. Moka surasti ir atrinkti informaciją, daryti išvadas. Aktyvus pamokose. Daro vertinimo, suvokimo, dalykines klaidas. 

 

AUKŠTESNYSIS LYGIS. ĮVERTINIMAS 9-10. 

Iškelia mokymosi tikslus, žino kaip jų siekti. Dalyko žinios gilios, išsamios. Savarankiškai suranda reikalingą informaciją, išskiria esmę, įvertina. 

 

 

PASTABA. Pamokose formuojamasis vertinimas derinamas su diagnostiniu ir kaupiamuoju vertinimu. Mokiniai skatinami įsivertinti savo gebėjimus, 

žinias. 

Su vertinimo sistema supažindinami visi mokiniai mokslo metų pradžioje. Tėvai informuojami susitikimų metu. Skelbiant pamokos temą ir uždavinius 

paaiškinama (susitariama) mokiniams „sėkmės kriterijai“. 

Per trimestrą(pusmetį) mokinys turi atlikti numatytas užduotis ir gauti ne mažiau kaip 5 įvertinimus 

 

 Mokytojai, rašydami pažymį už darbą, kurio užduotys vertinamos taškais, vadovaujasi šia lentele: 
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LYGIS 

  

TEISINGŲ ATSAKYMŲ APIMTIS 

PROCENTAIS 

  

PAŽYMYS 

AUKŠTESNYSIS 
100–95 10 

94–85 9 

PAGRINDINIS 

84–74 8 

73–62 7 

61–50 6 

PATENKINAMAS 
49–40 5 

39-30 4 

NEPASIEKTAS 

PATENKINAMAS 

29-20 3 

19-0 2 

  
Nedalyvavo kontroliniame darbe ir neatsiskaitė už 

darbą. 
1 

Diktanto vertinimas: 

 

Pažymys Diktanto klaidų skaičius Žodžių diktanto klaidų 

skaičius 
Rašybos Skyrybos Bendras 

10 1 1 1 1 

9 1 2 2 2 

8 2 3 3 3 

7 4 5 5 4 

6 5 6 6-7 5 

5 6 7-8 8-9 6 

4 7-8 9-10 10-11 7-8 
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3 9-10 11-12 12-15 9-10 

2 11-12 13-15 16-19 11-12 

1 13 ir daugiau 16 ir daugiau 20 ir daugiau 13 ir daugiau 

 

Rekomenduojamas žodžių skaičius: 

Klasė Diktanto Žodžių diktanto 

V klasė 90-100 20-25 

VI klasė 110-120 25-30 

VII klasė 120-130 30-35 

VIII klasė 130-140 35-40 

 

Atpasakojimo vertinimas: 

Kriterijai 

Taškai 

Turinio atskleidimas: esmės 

ir įvykių tarpusavio ryšių 

supratimas 

Teksto prasmės suvokimas ir 

atskleidimas: pagrindinės 

minties, vertybinių autoriaus 

nuostatų ir perkeltinių prasmių 

supratimas.  

Teksto struktūra, stilius, 

žodyno turtingumas, 

sintaksinių formų įvairovė 

Raštingumas 

5 

Atrinkti esminiai dalykai. 

Suprastos ir puikiai 

atskleistos veiksmo 

aplinkybės, veikėjų 

charakterio savybės, 

motyvai ir poelgiai, nulėmę 

veiksmo eigą. 

Puikiai suprastos ir išryškintos 

autoriaus ir veikėjų vertybinės 

nuostatos. Puikiai paaiškintos 

ne tik tiesiogiai pasakytos 

prasmės, bet ir nutylėti ar 

prieštaringi dalykai. 

Tekstas prasmingai 

suskirstytas pastraipomis; 

kalba aiški, rišli; žodžiai 

parenkami tiksliai ir pagal 

situaciją; žodynas turtingas; 

sakinių struktūra įvairi. 

Rašoma taisyklinga 

kalba, be klaidų. 
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4 

Atrinkti esminiai dalykai. Iš 

esmės suprastos pagrindinės 

aplinkybės ir veikėjų 

motyvai bei poelgiai, kurie 

nulėmė veiksmo eigą. 

Iš esmės suprastos autoriaus ir 

veikėjų vertybinės nuostatos ir 

išryškintos atpasakojant. 

Paaiškintos ne tik tiesiogiai 

pasakytos prasmės, bet ir 

nutylėti ar prieštaringi dalykai. 

Tekstas tinkamai suskirstytas 

pastraipomis; kalba aiški, rišli; 

sakinių struktūra įvairi; 

žodžiai vartojami tinkama 

reikšme. 

Rašoma taisyklinga 

kalba, 1–2 klaidos. 

3 

Ne visai suprastos 

aplinkybės ar veikėjų 

motyvai ir poelgiai, kurie 

nulėmė veiksmo eigą. 

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. 

Tekstas ne visai tinkamai 

suskirstytas pastraipomis; 

pasitaiko aiškumo, rišlumo, 

sakinių struktūros trūkumų; 

žodžiai ne visada vartojami 

tinkama reikšme. 

Rašoma 

pakankamai 

taisyklinga kalba, 

3–5 klaidos. 

2 

Tik dalis aplinkybių ar 

veikėjų motyvų ir poelgių 

suprasta, todėl veiksmo 

priežastys ne visai 

paaiškintos. 

Bandomos aiškinti autoriaus ir 

veikėjų nuostatos.  Paaiškintos 

tik tiesiogiai pasakytos 

prasmės, atpasakotos 

neesminės detalės, trūksta 

paaiškinimų, kurie atskleistų 

teksto supratimą. 

Daug aiškumo, rišlumo 

trūkumų; dažnai nejaučiamos 

pastraipos ar sakinio ribos. 

Didelė dalis sakinių 

elementarios struktūros; 

žodynas elementarus /žodžiai 

dažnai vartojami netinkama 

reikšme. 

Rašoma 

pakankamai 

taisyklinga kalba, 

6–8 klaidos. 

1 

Bandoma suprasti, kas 

vyksta tekste, bet pasakojant 

klystama. 

Apie vertybinius dalykus tik 

užsimenama. Esmė 

nesuprasta, nukrypta į 

neesminių dalykų 

paaiškinimus. 

Testas nenuoseklus, nerišlus, 

neskaidoma pastraipomis / 

skaidoma nemotyvuotai. 

Sakiniai elementarios 

struktūros; žodynas skurdus / 

žodžiai vartojami netinkama 

reikšme. 

Yra nemažai 

kalbos, rašybos ir 

skyrybos (9–12) 

klaidų. 
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0 

Tekstas visiškai nesuprastas, 

rašoma apie dalykus, kurių 

nebuvo atpasakojimo tekste. 

Autoriaus idėjos, vertybinės 

nuostatos visiškai nesuprastos. 

Tekstas nerišlus, neaiškus. 

Sakiniai neaiškios struktūros; 

žodynas skurdus / žodžiai 

vartojami netinkama reikšme. 

Yra daug kalbos, 

rašybos ir skyrybos 

(13 ir daugiau) 

klaidų. 

 

Taškai Pažymys 

 20–19 10 

18–17 9 

16–15 8 

14–13 7 

12–11 6 

10–9 5 

8–7 4 

6–5 3 

4–3 2 

2–1 1 

 

 

Rekomenduojamas atpasakojimo teksto žodžių skaičius: 

Klasė Žodžių skaičius 

V–VI 150-200 

VII–VIII 200-300 
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Rašinio vertinimas: 

Kriterijai 

Taškai 

Temos suvokimas ir plėtojimas, teiginių 

pagrindimas, argumentų tinkamumas 

Struktūra ir nuoseklumas, stilius, žodyno 

turtingumas, sintaksinių formų įvairovė 

Raštingumas: 

žodynas, gramatika, 

rašyba, skyryba 

5 
Tema puikiai suprasta, tinkamai 

pasirinkti aspektai. Argumentai parinkti 

taikliai. 

Yra visos trys struktūrinės dalys, skaidymas 

pastraipomis itin tikslingas; mintys plėtojamos 

nuosekliai ir kryptingai. Kalba stilinga, sakiniai 

įvairūs, žodžiai parenkami tiksliai, pagal situaciją. 

Rašoma taisyklinga 

kalba, be klaidų. 

4 Tema suprasta, pasirinkti tinkami 

aspektai. Argumentų pakanka. 

Yra visos trys struktūrinės dalys, pastraipomis 

skaidoma prasmingai; mintys plėtojamos nuosekliai. 

Kalba aiški, rišli; žodžiai parenkami tiksliai; sakinių 

struktūra įvairi. 

Rašoma taisyklinga 

kalba, 1–3 klaidos. 

3 

Tema suprasta, aspektai pasirinkti 

tinkamai, tačiau ne visur pavyksta 

išvengti paviršutiniškumo. Didžioji dalis 

argumentų tinkami, kartais atsitiktiniai. 

Yra visos trys struktūrinės dalys, tekstas ne visada 

prasmingai suskaidytas pastraipomis; gali pasitaikyti 

pasikartojimų / nenuoseklumo. Kalba aiški, rišli; 

sakinių struktūra įvairi; žodžiai vartojami tinkama 

reikšme. 

Rašoma 

pakankamai 

taisyklinga kalba, 

yra 4–6 klaidos. 

2 

Tema suprasta paviršutiniškai / iš dalies; 

pasirinkti aspektai ne visi išplėtoti / 

prieštarauja vienas kitam; dažnai 

tuščiažodžiaujama. Argumentai 

formalūs, paviršutiniški. 

Rašinio struktūra 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. 

Rašoma ne visai 

taisyklinga kalba, 

yra 7–10 klaidų. 

1 

Tema suprasta tik iš dalies; pasirinkti 

aspektai nepadeda atskleisti temos / 

negebama jų išskirti; dažnai 

tuščiažodžiaujama. Bandoma 

argumentuoti. 

Yra ne visos struktūrinės dalys, nejaučiamos 

pastraipų ribos; kartojama ar pasakojama 

nenuosekliai. Yra daug aiškumo, rišlumo trūkumų; 

dažniausiai nejaučiamos sakinio ribos / sakiniai 

elementarios struktūros; žodynas skurdus / žodžiai 

vartojami netinkama reikšme. 

Yra nemažai 

kalbos, rašybos ir 

skyrybos klaidų 

(11–16 klaidų). 
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0 

Tema nesuprasta arba rašoma apie 

dalykus, nesusijusius su tema. 

Neargumentuojama arba 

tuščiažodžiaujama. 

Struktūra pabira; nejaučiamos pastraipų ribos; nuolat 

kartojama tas pats. Kalba neaiški, nerišli; sakiniai 

neaiškios struktūros; žodynas skurdus arba žodžiai 

vartojami netinkama reikšme. 

Yra daug kalbos, 

rašybos ir skyrybos 

klaidų (17 ir 

daugiau klaidų). 

 

BENDRIEJI KALBOS IR RAŠTO KULTŪROS REIKALAVIMAI: 
 

 

 Reikšdami mintis žodžiu bei raštu, mokiniai turi laikytis šių reikalavimų: 

1. per pamokas kalbėti rusų bendrine kalba, taisyklingai kirčiuoti žodžius, aiškiai ir tiksliai reikšti mintis; 

2. skaityti privalomąją ir rekomenduojamąją grožinę literatūrą, turtinti savo žodyną, mokytis taiklių, vaizdingų žodžių, posakių; savo kalboje 

nevartoti parazitinių žodžių, svetimybių, barbarizmų, nevykusių naujadarų; 

3. atsakyti į mokytojo klausimus aiškiai, glaustai, rišliai, teiginius grįsti pavyzdžiais, nenukrypti nuo temos. 

4. Mokinys privalo turėti dalyko sąsiuvinius (pagal mokytojo reikalavimus), rašyti standartiniuose sąsiuviniuose. Vietoje sąsiuvinių nenaudoti 

užrašų knygelių ar atskirų lapų; tausoti vadovėlius, knygas, kitas mokymosi priemones.  

5. Sąsiuvinyje turi būti paraštės. 

6. Sąsiuviniai turi būti tvarkingi ir švarūs (abipusiu susitarimu, gali būti naudojami ir stori ar pusiau stori sąsiuviniai). Juose mokinys rašo 

nuosekliai, taisyklingai, aiškiai. 

 

VERTINIMASNUOTOLINIO MOKYMO LAIKOTARPIU 

1. Mokytojas tikrina, komentuoja mokinių darbus sau patogiu būdu, nurodant mokinio klaidas raštu arba žodžiu; 

2. Nuotolinio mokymo metu atsiųsti raštu darbai vertinami ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę. Jei kyla abejonių dėl rašto darbo atlikimo sąžiningumo, 

naudojamos papildomos priemonės žinių patikrinimui vaizdo susitikimo metu; 

3. Mokytojas informuoja apie atsiskaitymo laikotarpius, formą ir būdus; 

4. Mokinių pasiekimų vertinimas ir fiksavimas, mokymosi pažangos stebėjimas vyksta gimnazijoje nustatyta tvarka. 



36 

 

9 priedas 

Mokinio individualios pažangos lapas „Mano sėkmes planas“ 

 

KAUNO ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJA 

 

MANO SĖKMĖS PLANAS 

2021 m. ........................... mėn. ..... d.  
Aš, ................................................................................., mokausi .................... klasėje  

 

I pusmetį man silpniau sekėsi šie dalykai:  

1. ..........................................................................................  

2. ........................................................................................  

3. .........................................................................................  

 

Taip atsitiko, nes...............................................................................................................................  

........................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................  

Mano II pusmečio tikslas – .............................................................................................................. 

.........................................................................................................................................................  

Kad man sektųsi, turėčiau ..............................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  

Kas ir kokią pagalbą galėtų man suteikti? .........................................................................................  

........................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………..…. 

 

Mėnuo Man pavyko, nes Man nepavyko, nes 

Vasaris 

 

  

Kovas 

 

  

Balandis 

 

  

Gegužė   
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Mokinys ............................................................................................................................. (vardas, pavardė, parašas) 

Mokinio tėvai (globėjai) .................................................................................................... (vardas, pavardė, parašas) 

Dalyko mokytojas ............................................................................................................. (vardas, pavardė, parašas) 

Kuruojantis vadovas ......................................................................................................... (vardas, pavardė, parašas) 
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10 priedas 

 

Mokinio vardas, pavardė, klasė

Pažanga vertinama balais nuo 1 iki 10.

Laikotarpis (mėnesiai)

Eil. Nr. Analizuoju savo mokymąsi 9 10 11 12 1 2 3 4 5

1 Nevėluoju į pamokas

2 Įdėmiai klausausi, aktyviai dalyvauju pamokose

3 Pasitikiu savimi, nebijau sunkumų

4 Visada laikų atliekų namų darbus

5 Esu drausmingas, netrukdau kitiems mokytis ir dirbti

6 Į pamokas atsinešu visas reikalingas priemones

7 Mokytojas suteikia man reikalingą pagalbą

8 Pamokoje įsivertinu, žinau už ką esu vertinamas

9 Aptariu mokymosi rezultatus  su tėvais

10 Gebu savarankiškai dirbti

Mėnesio vidurkis: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Dalykų pažymių vidurkis

I trimestras #DIV/0! II trimestras #DIV/0! III trimestras #DIV/0!

Dalykų pažymių vidurkis #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Pastabos, komentarai (vaiko, tėvų, mokytojo):

I trimestras:

II trimestras:

III trimestras:

Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos

KLASĖS ASMENINĖS PAŽANGOS STEBĖJIMO LAPAS

2020 - 2021 m. m.
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11 priedas 

Mokinio kaupiamojo vertinimo lentelė (dalykų mokytojai) 

Mokinio įsivertinimo lentelė 

 

Trimestro (pusmečio) pabaigoje mokinys gali būti įvertintas 1–2 kaupiamojo vertinimo pažymiais, kurie yra įrašomi į TAMO dienyną. 

Mokinio vardas, pavardė ...................................................................................      Data .............................. 
 

Eil. nr. Rodiklis Vertinimas Mokinio įsivertinimas  

1. Sistemingai ir laiku atliekami namų darbai: 

a) visada 

b) neatlikti 1–2 namų darbai 

c) atlikta apie pusė namų darbų 

d) atlikta trečdalis namų darbų 

1. 

a) 10 balų 

b) 9–8 balai 

c) 7–5 balai 

d) 4 balai 

 

2. Aktyvumas pamokų metu: 

a) visada – 91–100 proc.  

b) dažnai – 71–90 proc. 

c) vidutiniškai – 41–70 proc.  

d) kartais – 31–40 proc.  

2. 

a) 10 balų 

b) 9–8 balai 

c) 7–5 balai 

d) 4 balai 

 

3. Siekimas per pamokas mokytis savarankiškai: 

a) visada savarankiškas 

b) kartais reikia išorinės motyvacijos 

c) dažnai reikia išorinės motyvacijos 

d) visada reikia išorinės motyvacijos, užduotis atlieka tik kieno nors vadovaujamas  

3. 

a) 10 balų 

b) 9–8 balai 

c) 7–5 balai 

d) 4 balai 

 

4. Dalyvavimas mokyklos, miesto, šalies dalykiniuose, visuomeniniuose, kultūriniuose 

renginiuose 

4. 

10 balų 

 

5. Projektinė veikla: 

a) puikiai 

b) labai gerai 

c) gerai 

d) patenkinamai  

5. 

a) 10 balų 

b) 9–8 balai 

c) 7–5 balai 

d) 4 

 

6. Užrašų sąsiuvinis: 

a) tvarkingai vedami užrašai 

6. 

a) 10 balų 
 

7. Pasiruošimas pamokai: 

a) turi visas reikalingas priemones 

7. 

a) 10 balų 

 

 

Išvados ...................................................................................................................................... Parašas ................ 

Mokytojo komentaras .................................................................................................................................... 


