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PRIENŲ „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJA 

 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO 

LIETUVIŲ KALBOS PAMOKOSE TVARKOS APRAŠAS 

 

1.   Diagnostinis vertinimas - atliekamas baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima 

numatyti tolesnio mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus; 6 klasėse ir 8 klasėse – 

pasiekimų tyrimai vykdomi balandžio-gegužės mėn. Prieš tai mokiniai atlieka diagnostinius testus. 

5-ųjų klasių mokinių diagnostiniai testai vykdomi spalio mėn.  

2. Apibendrinamasis vertinimas atliekamas pasibaigus trimestrui arba baigus skyrių, 

programą.  

3. Kriterinis vertinimas taikomas kūrybiniams darbams (referatui, inscenizacijai, 

grupiniam darbui ir pan.). Moksleiviai dalyvauja kuriant kriterijus; kriterijai aptariami prieš atliekant 

darbą.  

4. Vertinimo dažnumas. Formuojamuoju vertinimu vertinama kiekvieną pamoką. 

Pažymiu vertinama 
5. baigus temą, skyrių, už rašto darbus, už atsakinėjimą žodžiu. 

6. Savarankiški, kontroliniai ir kūrybiniai darbai vertinami pažymiais nuo 1 iki 10. 

7. Vidutiniškai mokinys per trimestrą vertinamas: 5-8 klasėse kiekvienas mokinys gauna 

vidutiniškai 10 pažymių:  

7.1. 2-3 pažymius - už kontrolinius darbus (teksto suvokimo, kalbos normų laikymosi 

užduotys); 2-3 pažymius  - už kalbėjimo užduotis;  

7.2. 1-2 - už kūrybines rašymo užduotis (rašinius, straipsnius, laiškus, atsiliepimus ir kt);  2 

– 3 - už namų darbus, aktyvumą pamokose ir įvairiuose dalyko renginiuose. 

7.3. už dalyvavimą rajoniniuose ir respublikiniuose konkursuose, olimpiadose, už užimtas 

7.4. prizines  vietas moksleiviai skatinami dešimtukais. 

8. 5 klasėse I trimestrą  kiekvienas mokinys gauna vidutiniškai 5 pažymius: 

8.1. 2 pažymius - už kontrolinius darbus (teksto suvokimo, kalbos normų laikymosi 

užduotys); 

8.2. 1 - už kalbėjimo užduotis;   

8.3. 1 - už kūrybines rašymo užduotis (rašinius, straipsnius, laiškus, atsiliepimus ir kt. );  

8.4. 1 - už namų darbus, aktyvumą pamokose ir įvairiuose dalyko renginiuose.  

9. Mokinys, nerašęs kontrolinio darbo dėl nepateisinamų priežasčių, privalo už jį 

atsiskaityti sutartu su mokytoju laiku.  

10. Savarankiško darbo trukmė pamokoje 10-20 minučių. Apie savarankiško darbo rašymą 

iš anksto informuoti nebūtina. 

11.  Apklausa raštu – tai darbas iš einamos temos (užrašyti apibrėžimus, taisykles, atlikti 

paprasčiausius pratimus ir pan.), ne daugiau kaip iš 1-3 pamokų, trunkąs mažiau nei 30 min. Iš 

anksto mokiniai apie apklausą neinformuojami. Pažymiai įrašomi į dienyną.  

12. Trimestro vertinimas vedamas vidutiniškai iš 10 pažymių.  
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