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III. MOKINIŲ ŽINIŲ, ĮGŪDŽIŲ, KOMPETENCIJŲ VERTINIMO 

TIPAI IR FORMOS, TAIKOMOS  UGDYMO PROCESE 

1.  Nuostatos:  

1.1. kūno kultūros pamokose vertinamas ne sportinis rezultatas, bet vyksmas, pokyčiai ir 

asmeninė pažanga. Pažanga vyksta skirtingai, todėl vertinant atsižvelgiama į: 

1.1.1. galimybes: testuojant nustatomos kiekvieno mokinio galimybės. Testo rezultatai 

negali būti vertinami pažymiu. Vertinama padaryta asmeninė pažanga, t.y. kiekvieno mokinio 

individualūs poslinkiai. Pažanga fiksuojama mokytojo užrašuose;  

1.1.2. pastangas: pasiruošimas pamokai, lankomumas, pareigingumas, aktyvumas ir kt. 

Mokinio pastangos fiksuojamos mokytojo užrašuose; 

1.1.3. gebėjimus: asmeniniai, įgimti, įgyti; 

1.1.4. sąlygas: socialinė aplinka, tradicijos, įranga; 

1.1.5. individualumą: sveikatos būklė, požiūris į kūno kultūros dalyką, asmeniniai 

interesai, pomėgiai, branda (individualūs augančio organizmo pokyčiai); 

1.1.6. aplinkybes: kas gali padėti ar sutrukdyti pasiekti tikslą (pamokų praleidimas dėl ligos 

ir kt.) .  

2. Diagostiniai- kontroliniai darbai: 

2.1.  Du kartus per metus atliekami fizinio pajėgumo testai ir vertinama mokinio pažanga, ji 

fiksuojama mokytojo užrašuose. 

3. Kaupiamasis vertinimas:   

3.1. Kaupiamasis pažymys yra rašomas už sporto būrelių lankymą, dalyvavimą tarpklasinėse 

varžybose, pagalbą mokytojui, atstovavimą  mokyklai rajoninėse, zoninėse, respublikinėse 

varžybose. Kaupiamieji balai fiksuojami mokytojo užrašuose, vidurkis priešpaskutinę trimestro 

savaitę įrašomas į elektroninį dienyną. 

4. Mokiniui, be pateisinamos priežasties praleidusiam daugiau kaip tris pamokas, nustatomas 

atsiskaitymo terminas (atsiskaito ne vėliau, kaip likus 3 pamokoms iki trimestro pabaigos). Apie tai 

informuojamas klasės auklėtojas. Jei mokinys laiku neatsiskaito, vertinamas dvejetu. 

5. Dėl pateisinamos priežasties nedalyvavusiems pamokose mokiniams atsiskaitymo terminas 

nustatomas mokytojo ir mokinio susitarimu. 

6. Dėl laikino sveikatos sutrikimo tėvai (globėjai, rūpintojai) gali pateisinti 3 kūno kultūros 

pamokas per trimestrą.  

7. Trimestro pažymiai vedami iš dienyne esančių pažymių (ne mažiau trijų) pagal aritmetinį 

vidurkį. 

8. Specialiosios medicininės grupės mokiniai vertinami „įskaityta“ arba „neįskaityta“. 

9. Parengiamosios medicininės grupės mokiniai vertinami pažymiu, bet atleidžiami nuo pratimų, 

kenkiančių jų sveikatai. 

10. Mokinius  su  vertinimo tvarka ir jos pakeitimais kūno kultūros mokytojai pasirašytinai 

supažindina kiekvienų mokslo metų rugsėjo mėnesio pirmąją savaitę. 

10.1. Tėvai su tvarka supažindinami žinute  elektroniniame  dienyne (su nuoroda į mokyklos 

internetinę svetainę). 

10.2. Tvarka skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje, mokyklos (sporto salės) stenduose. 



11. Mokinių pasiekimai vertinami 10 balų sistema: 

10 (puikiai) – motyvuotai atlieka užduotis, puikiai demonstruoja pratimų techniką, žaidimų 

taktiką, puikūs siektini pratimų rezultatai, vyrauja teigiamos emocijos. 

9 (labai gerai) – moka tinkamai atlikti pratimus, laikosi nuoseklumo, taiko pratimų įvairovę, 

labai geri siektini pratimų atlikimo rezultatai; turi motyvaciją, vyrauja teigiamos emocijos. 

8 (gerai) – nedaro klaidų atlikdami pratimus, gera technika, vyrauja teigiamos emocijos. 

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

6 (patenkinamai) – užduotis atlieka iki galo, daro šiek tiek klaidų. 

5 (pakankamai) – padaro kelias pratimo atlikimo technikos klaidas, atsainiai. 

4 (silpnai) – pratimą atlieka neteisinga technika, nenuosekliai, neturi motyvacijos. 

3 (blogai) – prastas pratimo atlikimo rezultatas; nerodo noro siekti teigiamo pokyčio. 

2 (labai blogai) – neatliko užduoties, atsisakė be priežasties atlikti užduotį ar pratimą, be 

pateisinamos priežasties nepasiruošė pamokai. 

 

 


