
Patvirtinta direktoriaus 2018-03-01 įsakymu Nr. V1-36 

 Trakų r. Paluknio „Medeinos“ gimnazijos 

mokinių pažangos ir vertinimo tvarkos aprašo  

1 priedas 

                                                   

 

PALUKNIO „MEDEINOS“ GIMNAZIJOS PRADINIŲ KLASIŲ MOKSLEIVIŲ PAŽANGOS 

VERTINIMO METODIKA 
 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS: 

 

- vertinimas suprantamas kaip pagalba mokiniui; 

- palankus vaikui klasės klimatas ir psichologinis saugumas; 

- nuteikimas mokytis pagal savo išgales, keliant individualius, vaiko prigimtinių gabumų, 

įgytų žinių ir gebėjimų lygį atitinkančius reikalavimus; 

- pasiekimai viešai tarpusavyje nelyginami; stebima ir vertinama konkretaus mokinio 

daroma pažanga, lyginant ankstesnius pasiekimus  su dabartiniais. 

 

TIKSLAI: 

  

-   padėti mokiniui sėkmingai mokytis, kelti motyvaciją, tobulėti, bręsti;  

-   kaupti ir panaudoti informaciją apie mokinio mokymosi pasiekimus; 

-   numatyti mokymosi perspektyvą, priimti pagrįstus sprendimus; 

-   sudaryti galimybę tėvams ir vaikams tapti lygiaverčiais vertinimo  partneriais. 

 

FIKSAVIMO FORMOS: 

Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus taikomas formuojamasis (žodžiu ir raštu), diagnostinis 

ir apibendrinamasis vertinimas. Pradinių klasių mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami. 

Pasiekimai vertinami trumpais komentarais, kurie gali prasidėti sąvokomis: (ne)moka, (ne)žino, 

(ne)geba, (ne)gali, (ne)skaito, (ne)rašo, (ne)skiria, (ne)tiksliai, (ne)teisingai, (ne)sėkmingai, (ne)bando, 

(ne)sistengia ir pan.  Jie fiksuojami el. dienyne, mokinių darbuose (sąsiuviniuose, testuose ir kt. 

darbuose)  nurodant kas yra gerai ir / arba kas (šį kartą / dar / kol kas) nepavyko ir / arba ką 

reikia  padaryti,  kad rezultatas būtų geresnis). Įrašai  konkretūs, lakoniški, apibendrinti, 

informatyvūs, pozityvūs.   
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I. Kasdienis - formuojamasis vertinimas 

 

Didžiąją dalį (apie 90 %) vertinimo informacijos vaikams pateikiame žodžiu. Vertinimo 

informaciją raštu (apie 10 %) pateikiame mokinių darbuose, el. dienyne. 

• Mokytojas su mokiniu išsiaiškina mokymosi uždavinius ir vertinimo kriterijus. Vertinama tai, kas 

yra numatyta uždaviniuose. 

• Mokytojas pozityviai skatina mokymosi motyvaciją – kelia mokinių pasitikėjimą savo jėgomis ir 

norą siekti daugiau nurodydamas, kas pavyko, pagrįstai pagirdamas. 

 

VERTINIMAS 

FORMUOJAMASI

S 
DIAGNOSTINIS APIBENDRINAMASIS 

ŽODŽIU 

(apie 90%) 
RAŠTU 

(apie 10%) 

MOKINIO SAV. 

DARBAI, TESTAI, 

KŪRYBINĖS 

UŽDUOTYS, 

PROJEKTAI  

1-4 KL. PUSMEČIŲ 

ĮVERTINIMAI 

 EL. DIENYNE  

PRADINIO UGDYMO 

(II,IV kl.) 

NACIONALINIO 

MOKINIŲ PASIEKIMŲ 

PATIKRINIMO  

ATASKAITA 

 

PRADINIO UGDYMO 

PASIEKIMŲ (IV kl.) 

APRAŠAS 
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Vertinimo fiksavimas rašto darbuose 

 

Nebūtina kiekvieną dieną vaikui už kasdienį darbą  rašyti komentarą, vertinimą. Po ištaisytu 

rašto darbu parašomas komentaras sąsiuvinyje.  Šio komentaro nebūtina perrašyti į  e. dienyną. 

Vertinant – rašant komentarą nepakanka parašyti tik vieną žodį (puiku, gerai – vieni šie  žodžiai 

nevartotini kaip komentarai). Reikia nurodyti konkrečius vaiko pasiekimus ir kokią jis padarė pažangą. 

Jeigu mokinys nepadarė nė vienos klaidos siūlome komentare parašyti tai, ką jis išmoko (pvz.: „skiri 

tikrinius daiktavardžius nuo bendrinių“, arba „moki parašyti vardus“). Jei mokinio rašto darbe yra 

klaidų, mokytoja komentare iš pradžių parašo, ką jis išmoko, kas yra gerai, o tada  aptariamos klaidos 

(gali būti aptariama ir žodžiu). Vartojame sąvokas, suprantamas vaikui (žodžiu ir sąsiuviniuose). 

           Komentarų pavyzdžiai: 

 

Lietuvių kalba Matematika 

Moki žodžius skirstyti reikšminėmis dalimis. 

Dar nemoki išskirti priesagų. Gali paprašyti 

mano arba Jonuko pagalbos. 

Gebi nustatyti kalbos dalis. Pasikartok dialogo 

skyrybą. Pavyzdžiai yra pratybose. psl..... 

Žmonių vardus parašei teisingai. Žinok, kad 

miestų, upių pavadinimai rašomi didžiąja raide. 

Džiaugiuosi. Diktante klaidų mažiau. Primenu, 

kad parašęs atidžiau pasitikrintum. 

Kūrybiškumo tau nestinga. Tik patariu rašyti 

trumpesniais sakiniais. 

Atkreipk dėmesį į ilgųjų balsių rašybą. Tau tikrai 

pavyks. 

Gebi smulkinti ir stambinti matinius vienetus. 

Prisimink, kad 1h = 60 min. 

Apskaičiavai teisingai 4 reiškinius. Nepamiršk 

žymėti veiksmų eiliškumo. 

Suskaičiavai teisingai, tik atkreipk dėmesį kokį 

veiksmą (+ ar -) reikia atlikti. 

Uždavinius išsprendei teisingai. Pasistenk 

teisingai formuluoti klausimus. 

Gebi teisingai apskaičiuoti stačiakampio plotą, 

tik įvardinai neteisingai. Prisimink, kad plotas 

žymimas m². 

Kantriai mokaisi daugybos lentelę. Vis daugiau 

teisingų atsakymų. 

 

Įrašai el. dienyne: 

 

 Jei 1 savaitinė pamoka - ne mažiau kaip 1 įvertinimo fiksavimas per mėnesį mokiniui; 

 Jei  2 savaitinės pamokos - ne mažiau kaip 2 įvertinimo fiksavimai per mėnesį mokiniui;  

 Jei 4-5 savaitinės pamokos - ne mažiau kaip 5 įvertinimo fiksavimai per mėnesį mokiniui;  

 Jei 7-8 savaitinės pamokos - ne mažiau kaip 6 įvertinimo fiksavimai per mėnesį mokiniui.  
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Įrašų el. dienyne pavyzdžiai: 

 

Lietuvių kalba Matematika Pasaulio pažinimas 

Vadovėlio tekstus skaito lėtai 

skiemenuodamas. 

Sudarė sakinius pagal 

klausimus, tačiau neatidžiai 

užrašė.  

Raiškiai skaitė tekstą ..., atsakė 

į pateiktus klausimus. 

Įdomiai sukūrė pasakojimą 

pagal paveikslėlių seriją, 

vartojo vaizdingus žodžius ir 

posakius.  

Diktantą parašė be klaidų, 

rašydamas taikė rašybos bei 

skyrybos taisykles. 

Išmoko atmintinai ir raiškiai 

padeklamavo eilėraštį ... . 

Išmokęs skaičiaus 2, 3, 4 ir 5 

daugybos lentelę. 

Sėkmingai taiko sudėtinio 

reiškinio veiksmų tvarkos 

taisyklę. 

Teisingai išsprendė tekstinius 

uždavinius. 

Teisingai atliko sudėties ir 

atimties veiksmus. 

 

Mokėjo nusakyti aplinkoje 

vykstančius pasikeitimus, juos 

apibūdinti. 

Teisingai sudėliojo žemynų ir 

vandenynų pavadinimus. 

Domisi savo šeimos ir giminės 

praeitimi, tradicijomis. 

Žino Lietuvos valstybės 

simbolius. 

Moka naudotis žemėlapiu ir 

gaubliu. 

Lietuvos žemėlapyje parodė ... 

miestus.  

Atliko praktinį darbą: padarė 

Lietuvos vėliavėlę ir Žemės 

rutulį. 

 

            Duomenys imami įvertinus mokinių pasiekimus baigus temą, skyrių, kitą programos dalį, iš 

testų, kontrolinių darbų, savarankiškų darbų ir kt. 

Mokytojai vaikų pasiekimus, veiklą pamokoje turėtų fiksuoti savo užrašuose. Informaciją 

perteikti tėvams pokalbio metu ar individualių konsultacijų metu. 

Skaitymo gebėjimų vertinimas 

            Skaitymo gebėjimai yra visada vertinami žodžiu vaikui, o tėvams pagal poreikius, nurodant 

konkrečius vaiko pasiekimus (pavyzdžiui, skaitymo sklandumą, atsakymų į teksto klausimus 

teisingumą, įdomią nuomonę apie skaitytą kūrinį ir pan.) ir spragas (pavyzdžiui, intonavimo trūkumai, 

neatidus skaitymas, nes negebėjo rasti tekste aprašymo elementų ir pan.).  

 

II. Diagnostinis vertinimas 

 

Kontroliniai darbai, testai, savarankiški darbai nevertinami lygiu. Pusmečio ar mokslo metų 

baigiamieji darbai taip pat nevertinami lygiu. Ir iš šio galutinio darbo negalima nustatyti  mokinio 

pusmečio dalyko įvertinimo – lygio. Darbams, kurie vertinami taškais, balais, nepakanka  nurodyti 

surinktų taškų skaičių - būtinas  trumpas mokytojo komentaras, kuriame įvardina mokinio pasiekimus 

bei padarytas klaidas.  Siūlome sudaryti testus ir nurodyti taškus taip, kad jų nebūtų  galima konvertuoti 

į pažymius. (pvz. surinkai 67 taškus iš 100 galimų. Tai leidžia suprasti, kad vaikas parašė pažymiui - 

7). Geriau parengti testą taip, kad maksimumą galima būtų surinkti, pavyzdžiui 86 balus, 97 balus, 53 
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balus ir t. t.). Siūlome atsargiai naudotis ir procentais pvz. darbas atliktas be klaidų – 100 proc. 4-5 

klaidos 70 proc. Toks procentų rašymas leidžia suprasti ir konvertuoti juos į pažymius. 

            Mokinių parašytus diagnostinius darbus aptariame klasėje, tačiau nekomentuojame kiekvieno 

darbo, o nurodome esmines klasės klaidas. Aptariant darbus mokytoja  turi elgtis etiškai – neįvardinti 

mokinio, kuris blogiausiai parašė darbą. Aptariamos būdingiausias klaidos ir kaip jos turi būti taisomos. 

Mokiniams, kurie parašė darbą be klaidų, mokytojai gali siūlyti atlikti kitas užduotis. Mokiniai 

nelyginami tarpusavyje.  Kiekvienam mokiniui būtinai rašomas darbo komentaras pagal anksčiau 

įvardintus kriterijus. 

Vaikai apie patikrinamųjų darbų rašymą turi sužinoti prieš kelias dienas. Mokytojas el. dienyne 

užpildo grafą „Kontroliniai darbai” nurodydamas datą, pavadinimą ir trumpą aprašymą. 

Rekomenduojame patikrinamuosius  darbus rašyti į atskirus sąsiuvinius, įsigyti testų knygeles. 

 
 

III. Mokinių įsivertinimas 

 

Į vertinimą mokinius reikėtų įtraukti reguliariai.  Įsivertinant mokiniui svarbu refleksija 

(savianalizė) arba savo minčių, veiksmų, vertybių, gebėjimų kritiškas pergalvojimas ir analizavimas, 

todėl mokytojas skatina mokinius:  

 pasikeisti su bendraklasiais įspūdžiais apie pasiekimus; 

 porose, grupelėse pasitikrinti ir įvertinti vienam kito išmokimą; 

 analizuoti savo klaidas; 

 trumpai (simboliais taip pat) nurodyti pažangą; 

 numatyti, ką dar reikia atlikti (planuoti tolesnius mokymosi žingsnius);  

 parašyti savo įsivertinimą (mokytojas gali pridėti savo komentarą); 

 rinkti savo darbus  aplankuose, pildyti mokinio individualios pažangos įsivertinimo lentelę. 

           Nė vienas mokinys neturi būti verčiamas kalbėti apie savo įsivertinimą. 

 

IV. Apibendrinamasis vertinimas 

 

Mokinio pusmečio dalykų vertinimai nustatomi apibendrinant mokinio padarytą pažangą per 

mokykloje nustatytą ugdymo laikotarpį (pusmetį) . Mokytojas visą pusmetį stebi, fiksuoja mokinio 

pažangą, pasiekimus ir  pusmečio gale apibendrina pusmečio rezultatus ir įvertina el. dienyne -

nurodydamas mokinio pasiekimų lygį (aukštesnysis, pagrindinis, patenkinamas, nepatenkinamas).     

Dorinis ugdymas vertinamas pp (padarė pažangą) arba np (nepadarė pažangos). 

Baigus 4 klasę mokiniui rašomas aprašas pagal žemiau pridėtą lentelę. 
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4 KL. PRADINIO UGDYMO PASIEKIMŲ  VERTINIMO APRAŠO FORMA 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DALYKAS 

Veiklos 

sritys 

Pagrindinio  lygmens apibendrinimas Mokinio pasiekimų 

lygmuo  

(patenkinamas, 

pagrindinis, 

aukštesnysis) 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Visų veiklos sričių apibendrinamasis vertinimas 

 

 

 


