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1. Vertinimas:
1.1. Žodinis vertinimas: pagyrimai, patarimai, nurodymai. Mokiniai vertinami už
atsakinėjimą, praktinės užduoties atlikimą, kūrybinės užduoties atlikimą, grupinį darbą, referatą,
dalyvavimą konkurse, konferencijose, projektinį darbą.
1.2. Rašytinis vertinimas: „įskaityta“, „neįskaityta“. Mokinys, kad jo darbas būtų
įvertintas „įskaityta“, turi teisingai atlikti daugiau negu pusę pateiktų užduočių.
1.3. Rašto darbuose (testas, namų darbai, atviri klausimai, savarankiškas darbas ir kt.)
raudonai taisomos ir rašytinės kalbos klaidos. Jos neturi įtakos galutiniam darbo įvertinimui.
2. Vertinimo periodiškumas ir fiksavimas:
2.1. Mokiniai vertinami už atsakinėjimą, praktinės užduoties atlikimą, kūrybinės
užduoties atlikimą, grupinį darbą, referatą, dalyvavimą konkurse, projektinį darbą.
2.2. Mokinys, kad jo darbas būtų įvertintas „įskaityta“, turi teisingai atlikti daugiau
negu pusę pateiktų užduočių.
2.3. Pusmečių pabaigoje vertinama „įskaityta“, „neįskaityta“, „neatestuota“ (jei
mokinys per pusmetį praleido daugiau negu pusę pamokų).
2.4. Adaptaciniu laikotarpiu (vieną mėnesį) 5 klasių mokinių mokymosi pasiekimai
nevertinami „neįskaityta“.
2.5. Naujai atvykusių mokinių mokymosi pasiekimai nevertinami „neįskaityta“ vieną
mėnesį nuo atvykimo dienos.
2.6. Iš užsienio atvykusio mokinio pasiekimai per adaptacinį 3 mėnesių laikotarpį
nevertinami „neįskaityta“. Mokinio daroma pažanga fiksuojama kaupiamojo vertinimo pagalba.
3. Kaupiamojo vertinimo rodikliai:
3.1. Pasiekimai:
3.1.1. dalyvavimas projektinėje veikloje;
3.1.2. laboratorinių, praktinių, tiriamųjų darbų atlikimas;
3.1.3. dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, konferencijose ir kt.;
3.1.4. kita (mokytojo nuožiūra).
3.2. Pastangos:
3.2.1. gebėjimas reikšti ir argumentuoti savo nuomonę;
3.2.2. darbas grupėje, porose;
3.2.3. pareigingumas, stropumas pamokose.
3.3. Socialiniai įgūdžiai:
3.3.1. gebėjimas išklausyti ir gerbti kitų nuomones;
3.3.2. gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti;
3.3.3. gebėjimas prisiimti atsakomybę.
4. Kaupiamojo vertinimo fiksavimas:
4.1. mokiniai įvertinami kaupiamojo vertinimo pažymiais, kurie fiksuojami
elektroniniame klasės dienyne (TAMO).
4.2. mokiniai per pusmetį gali surinkti 10 balų, kurie atitinkamai bus konvertuojami į
kaupiamąjį įvertinimą - įskaitą. Kad mokinys gautų įskaitą, 40% ir daugiau surinktų balų turi
būti teigiami.
5. Nuotolinio mokymo(si) metu vertinant mokinių darbus vadovaujamasi Šiaulių r.
Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu aprašo
5.6, 5.7, 5,8 punktais.
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Nr.

Teigiami vertinimo kriterijai

Balai Neigiami vertinimo kriterijai

1.

Pasiruošimas pamokai
(reikalingos praktinei veiklai
priemonės).
Teisingi ir išsamūs atsakymai į
pateiktus klausimus.
Atliekamų praktinių darbų
originalumas, kūrybingumas,
idėjos aktualumas.

1

Informacijos tikslingumas ir
informatyvumas atliekamuose
darbuose.
Mokinio pastangos ir elgesys,
motyvuojant savo mokymąsį.

1

Praktinės veiklos ir namų darbų
aptarimas, pristatymas.
Praktinės veiklos ir namų darbų
pateikimas laiku.
Bendravimas ir
bendradarbiavimas. Darbas
porose, grupėse. Pagalba kitam
moksleiviui.
Dalyvavimas projektuose,
konkursuose, olimpiadose,
referatų rašymas ir kt.
Tvarkingi mokomojo dalyko
užrašai.

1

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

Pasiekimų lygis
Aukštesnysis

Balai

Nepasiruošimas pamokai (neturima
reikalingų praktinei veiklai
priemonių).

1

Neinformatyviai ir netikslingai
pateikta informacija praktiniuose
darbuose.
Menkos pastangos ir netinkamas
elgesys motyvuojant savo mokymąsį
ir vykdant praktinę veiklą.

1

Vėluojama pristatant savo praktinės
veiklos rezultatus ir namų darbus.
Atsisakoma dirbti grupėse, porose
bei teikti pagalbą kitam moksleiviui.
Menkas indėlis dirbant porose,
grupėse.

1

Netvarkingai vedmi užrašai, jų
neturėjimas.

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

Pašalinių priemonių nereikalingų
1
udymo(si) procesui naudojimas,
necenzūrinės leksikos vartojimas.
Kaupiamojo vertinimo apimtis procentais (per
Įvertinimas
pusmetį)
įskaita
90-100%

Pagrindinis

60-80%

įskaita

Patenkinamas

40-50%

įskaita

Nepatenkinamas

10-30%
__________________

neįskaita

