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Vertinimo tikslas – padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei; pateikti informaciją 

apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, priimti pagrįstus sprendimus. 

Vertinimo uždaviniai: 

1. Padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir tobulintinas puses, įsivertinti savo 

pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus. 

2. Padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas, 

diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus. 

3. Taikyti kūrybiškumą skatinančius metodus darbui su gabiais mokiniais. 

4. Suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi ir gebėjimus, 

stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos.  

5. Planuoti ugdymo turinį ir procesą, suteikti mokiniams visokeriopą pagalbą bei įsivertinti 

savo darbo kokybę.  
 

2–4 KLASĖSE 
 

6. Pradinių klasių mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami.  

7. 2–4 klasėse taikomi ideografinio (individualios pažangos) vertinimo principai, esami 

mokinių pasiekimai lyginami su ankstesniais, bet ne su kitų mokinių pasiekimais. 

8. Ugdymo proceso metu mokytojas stebi mokinių mokymąsi, jį komentuoja, aptaria, skatina 

įsivertinti pačius mokinius. Kontroliniai darbai rašomi baigus skyrių, taip pat rašomi pažangos testai 

po 2–3 skyrių, o mokslo metų pabaigoje rašomas apibendrinamasis kontrolinis darbas iš viso išeito 

kurso. 

9. Anglų kalbos vertinimą sudaro: 

9.1. rašto darbai (testai, kontroliniai darbai, žodžių diktantai ir t. t.); 

9.2. žodiniai atsiskaitymai (dialogai, teksto skaitymas ir pan.); 

9.3. projektiniai darbai; 

9.4. mokytojo nuožiūra (namų darbų atlikimas, dalyvavimas pamokoje, ar darbai atlikti laiku 

ir pan.); 

9.5. online Practice interaktyvios užduotys. 

10. Kontroliniuose darbuose vertinama: klausymas (15 taškų), skaitymas ir rašymas (20 

taškų), kalbėjimas (15 taškų). 

12. Projektiniuose darbuose vertinamos bendrosios kompetencijos: komunikavimo, 

pažinimo, skaitmeninė, kūrybiškumo, kultūrinė, socialinė ir pilietinė (150 taškų). 

13. Kiti vertinimo kriterijai: 

13.1. Tik tokiuose pačiuose žodžiuose tokia pati klaida skaičiuojama kaip viena; 

13.2. Artikelis yra neatskiriama žodžio dalis, neparašytas artikelis – pusė klaidos 

kiekviename žodyje; 

13.3. Už skyrybos klaidas atimami taškai testuose ir kontroliniuose darbuose; 



13.4. Žodžių diktante leistinų klaidų pagal lygius skaičius priklauso nuo diktanto ilgio. 

14. Anglų kalbos pasiekimų vertinimo lygiai: 

 

Procentai Pasiekimų lygis 

100–85 Aukštesnysis 

84–55 Pagrindinis 

54–30 Patenkinamas 

29–0 Nepatenkinamas 

Žodinis vertinimas Atitinkamas balas Lygis 

Excellent 10 
Aukštesnysis  

Very good 9 

Good 8 

Pagrindinis OK 7 

Average 6 

Poor 5 
Patenkinamas 

Very poor 4 

Needs further work 

 

1–3 

 

 

Nepatenkinamas 

 

5–10 KLASĖSE  

 

15. 5–10 klasių mokiniai vertinami formaliuoju vertinimu – 10 balų sistema. Vertinant 

mokinių pasiekimus orientuojamasi į mokinių pasiekimų lygmenis, apibrėžtus Bendrosiose 

programose: patenkinamą (atitinka įvertinimą 4–5), pagrindinį (6–8) ir aukštesnįjį (9–10). 10 – 

puikiai, 9 – labai gerai, 8 – gerai, 7 – pakankamai gerai, 6 – patenkinamai, 5 – pakankamai 

patenkinamai, 4 – silpnai, 3 – blogai, 2 – labai blogai, 1 – nieko neatsakė, neatliko užduoties. Taip 

pat vertinama formuojamuoju (neformaliu-žodiniu) įvertinimu. Remiantis kriterijais, atitinkančiais 

standartą, vertinami šie gebėjimai: rašymas, klausymas, kalbėjimas, skaitymas.  

16. Atsiskaitoma po kiekvienos temos bei tą temą mokantis. Atsiskaitoma kontrolinių, 

savarankiškų darbų, testų, įvairios paskirties rašto darbų (pvz., žinutės, laiškai), kalbėjimo (monologu 

ir dialogu), projektinių darbų forma. 

17. Mažesnės apimties darbai, namų darbai, pratybų įvertinimai, darbas pamokos metu yra 

vertinamas kaupiamuoju būdu. Po temos ar pamokos išvedamas vidurkis ir pažymys įrašomas į 

dienyną. 

18. Išėjus skyrių mokiniai gauna ne mažiau nei tris pažymius. Vienas – sukauptas 

kaupiamuoju būdu už namų darbus, leksikos atsiskaitymus ir pan. Antras pažymys už skyriaus ar 

temos tikrinamuosius darbus (savarankiškas darbas arba kontrolinis). Trečias – už kūrybines užduotis 

(kalbėjimo, klausymo, skaitymo, rašymo). 

19. Diagnostiniai - kontroliniai darbai: 

19.1. Kontroliniai darbai rašomi baigus temą ar skyrių, savarankiški, rašiniai, kalbos 

vartojimo pratimų užduotys ir kiti darbai rašomi išėjus temą arba potemę.  

19.2. Kontrolinį darbą sudaro testas teorinėms bei praktinėms dalyko žinioms, įgūdžiams ir 

gebėjimams patikrinti. Kiekviena kontrolinio ar savarankiško darbo užduotis turi nurodytą galimą 

maksimalų balų skaičių. Darbo pabaigoje taškai sumuojami ir siejami su pažymiu. Įvertinimas iš karto 

rašomas į dienyną. 

20. Kaupiamasis vertinimas. Kaupiamieji taškai (balai arba pažymiai) rašomi už žodyno 



turtinimą, už kalbėjimą dialogu/monologu, atskirus gramatinius pratimus, namų darbus (surinkus 3–

10 kaupiamųjų pažymių įvertinimų vidurkis rašomas į dienyną sumuojant jį su individualaus 

atsakinėjimo metu gautais įvertinimais). 

21. Skatinimas. Už dalyvavimą olimpiadose / konkursuose rašomas skatinamasis pažymys 

– 10 bei papildomas pažymys 10 – už prizinę vietą. 

22. Apibendrinamasis vertinimas. Metų pabaigoje rašomas patikrinamasis darbas, kurio 

įvertinimas rašomas į dienyną. 

23. Kalbėjimo vertinimas: 

 Žodyno panaudojimas – 1 balas; 

 Turinys ir sklandumas – 2 balai; 

 Taisyklingas gramatikos vartojimas – 3 balai; 

 Tarimas – 1 balas; 

 Interakcija – 3 balai. 

24. Rašymo vertinimas: 

 Turinys – 3 balai; 

 Teksto organizavimas – 2 balai; 

 Registras, leksinių, gramatinių struktūrų įvairovė ir tinkamumas – 2 balai; 

 Leksinių ir gramatinių struktūrų taisyklingumas ir rašyba – 3 balai. 

Vertinant atsižvelgiama į rašto darbo pobūdį (raštelis, blankas, anketa, rašinys, asmeninis, 

oficialus laiškas).  

25. Kontrolinių darbų vertinimas. 

Kontrolinius darbus sudaro: 

 kalbos vartojimo užduotys; 

 skaitymo tekstas(-ai) su užduotimis, skirtomis teksto suvokimui; 

 klausimo tekstas(-ai) su užduotimis, skirtomis klausimo suvokimui; 

 rašymo užduotys (įtvirtinti taisyklei, temai, įgūdžiams); 

 komunikacinės (kalbėjimo ir rašymo) užduotys. 

 

 

 

 

26. Mokymosi motyvacijos skatinimas trimestro pabaigoje. 

Mokymosi motyvacijai skatinti taikoma 20 kreditų sistema: 

Teisingų atsakymų apimtis Balai Pasiekimų lygis 

91–100% 10 
Aukštesnysis 

81–90% 9 

71–80% 8 

Pagrindinis 61–70% 7 

51–60% 6 

41–50% 5 
Patenkinamas 

31–40% 4 

16–30% 3 

Nepasiekė 1–15% 2 

 1 



 už aktyvų darbą pamokoje; 

 už namų darbų atlikimą; 

 už pamokų lankomumą; 

 už papildomus darbus (pranešimų, projektų rengimą, jų pristatymą, darbą grupėje). 

 

27. Vertinimo normos: 

 

Eil.

Nr. 

Mokinio 

veikla 
Kreditai 

Vertinimas 

pažymiu 

1. Darbas 

pamokoje 
  

5 – iniciatyvumas, suvokimas, bendradarbiavimas, 

suinteresuotumas, gebėjimas taikyti turimas žinias. 

4 – geras nusiteikimas, noras bendradarbiauti, 

didelis susidomėjimas dalyko žiniomis. 

3 – nepakankamas susidomėjimas, 

bendradarbiavimas ir suinteresuotumas. 

2 – menkas supratimas,  bendradarbiavimo stoka. 

1 – blogas nusiteikimas, bendradarbiavimas ir 

pareigingumas. 

Per trimestrą 

surinkus: 

 20–19 kreditų 

mokiniui rašoma 

10 balų; 

 18–17 – 9,  

 16–15 – 8,  

 14–13 – 7,  

 12–11 – 6, 

 10–9 – 5, 

 8–7 – 4. 

 

 

2. Namų darbų 

atlikimas 

5 – reguliariai ir kokybiškai atlikti namų darbai. 

4 – reguliariai ir gerai atlikti namų darbai. 

3 – fragmentiškai atliekami namų darbai. 

2 – atmestinai atliekami namų darbai. 

1 – nuolatos neatliekami namų darbai. 

3. Pamokų 

lankomumas 

5 – nepraleidžia pamokų be priežasties. 

1 – dažnai praleidžia pamokas be priežasties. 

4. Papildomi 

darbai  

5 - iniciatyvumas, suvokimas, medžiagos 

gausumas ir atranka, bendradarbiavimas, 

savarankiškumas, gebėjimas pristatyti atliktą darbą. 

4 – sugeba surinkti medžiagą, nepilnai apdoroja, 

bendradarbiauja, nepilnai išryškina esminius 

dalykus. 

3 – menkas susidomėjimas, nesugebėjimas 

bendradarbiauti, atmestinas pristatymas. 

2 –menkas supratimas, nesugeba atrinkti 

medžiagos ir ją pateikti. 

1 – neatliktas darbas. 

                                                   __________________________  
 


