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VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJA  

  

FIZINIO UGDYMO 

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ VERTINIMO METODIKA 

 

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas atliekamas vadovaujantis Vilniaus 

Gabijos gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus Gabijos 

gimnazijos direktoriaus 2019 rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. V-141, Vilniaus Gabijos gimnazijos 

atsiskaitomųjų darbų rašymo reglamentavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus Gabijos gimnazijos 

direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. V-139, Vilniaus Gabijos gimnazijos mokinių individualios 

pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus Gabijos gimnazijos 

direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. V-144, Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015-12-21 įsakymu Nr. V-1309, 

Bendrosiomis pagrindinio ir vidurinio ugdymo programomis, metodinės grupės vertinimo metodika, 

patvirtinta fizinio ugdymo metodinės grupės posėdyje 2019 m. rugpjūčio 29 d., protokolo Nr. 3, fizinio 

pajėgumo vertinimo metodika  ir kitais teisės aktais.  

Fizinio ugdymo mokymosi pasiekimai, išskyrus specialiosios medicininės fizinio pajėgumo 

grupės mokinių pasiekimus (pastarieji pažymiais nevertinami, įrašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“), 

vertinami pažymiu. Įrašas „atleista/s“ įrašomas, jei mokinė/ys yra atleista/s pagal gydytojų rekomendaciją ir 

mokyklos direktoriaus įsakymą. Jeigu vienas pusmečio įvertinimas yra pažymys, o kitas „atleista/s“, metinis 

vedamas pagal paskutinio pusmečio įvertinimą. 

Mokiniai, besimokantys sportinės krypties neformaliojo švietimo įstaigose, turinčiose teisę vykdyti 

neformalųjį švietimą (sporto mokyklose), jų pageidavimu ir mokytojui sutikus (susipažinus su formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programų ar kitų neformaliojo švietimo programų turiniu, kuris turi derėti su 

Bendrųjų programų turiniu. Programas ar jų nuorodas mokyklai pateikia mokinys ar mokinio tėvai (globėjai, 

rūpintojai) kartu su prašymu dėl atleidimo nuo to dalyko pamokų ne vėliau kaip iki rugsėjo 25 d.), gali būti 

atleidžiami nuo fizinio ugdymo pamokų (ar jų dalies) lankymo pagal Vilniaus Gabijos gimnazijos mokinių 

atleidimo nuo kūno kultūros, choreografijos (šokio), dailės, muzikos pamokų (jų dalies) ir pasiekimų 

įvertinimų įskaitymo tvarkos aprašą, patvirtintą Vilniaus Gabijos gimnazijos direktoriaus 2016 rugpjūčio 29 

d. įsakymu Nr. V-98. 

Fizinio ugdymo vertinimo kriterijai parenkami pagal Bendrąsias kūno kultūros ugdymo programas, 

pasiekimų lygius, peržiūrimi ir patvirtinami dalyko metodinės grupės posėdyje (rugpjūčio mėn.).                                                                                   

Mokiniai su vertinimo kriterijais supažindinami pirmoje fizinio ugdymo pamokoje (rugsėjo mėn.). Per 

fizinio ugdymo pamokas, priklausomai nuo ugdymo turinio ir vertinimo tikslų, derinami šie vertinimo tipai: 

formuojamasis, diagnostinis, apibendrinamasis, kriterinis, kaupiamasis. 

 

Vertinimo  

forma 

Vertinimo kriterijai Orientacinis 

skaičius 

Paaiškinimai, pvz. 

Atsiskaitymai. Atskiros sporto šakos 

technikos elementai 

2 ir > Lengvoji atletika, sporto žaidimai (krepšinis, 

tinklinis, futbolas), gimnastika ir t.t. 

Fizinių ypatybių 

patikrinimas 

Asmeninė mokinio 

pažanga, pastangos, 

kriterijų lentelė, 

suderinta metod. gr.  

2 ir > Greitumas, vikrumas, lankstumas, ištvermė ir 

t.t. (jėgos ištvermė, staigioji jėga, greitumo 

jėga). 

Diagnostinis 

vertinimas 

Poslinkio vertinimas 2 ir > Lyginama su rudens ir pavasario fizinio 

pajėgumo testų rezultatais. 

Žinios Sveikos gyvensenos, 

fizinio ugdymo ir 

fizinių pratimų 

prasmės suvokimas, 

1 ir > Pagal kūno kultūros Bendrose programose  

nurodytas temas. 



sporto šakų varžybų 

taisyklės, referatas, 

projektinis darbas, 

saugaus elgesio 

taisyklių taikymas  

fizinio ugdymosi 

procese, olimpizmo 

principų suvokimas ir 

jų laikymasis.  

Papildomas 

mokinių veiklų ir 

pastangų 

vertinimas 

Darbas pamokoje 1 ir> Aktyvus, atlieka savarankiškai užduotis, 

pagrindžia užduoties naudą; 

nepakankamai aktyvus, mažai pastangų 

atliekant užduotis, mažai savarankiško darbo; 

nedirba pamokoje. 

Pamokų lankomumas  Nepraleidžia be priežasties/ 

praleidžia pamokas. Mokiniui 3 kartus 

nepasiruošusiam pamokai be pateisinamos 

priežasties yra įrašomas pažymys – 2 balai. 

Papildomos veiklos 

bendruomenės labui 

 Padeda organizuoti tarpklasines varžybas, 

šventes, teisėjauja, sekretoriauja varžybose. 

Dalyvavimas 

tarpklasinėse, miesto, 

respublikos varžybose 

 Už dalyvavimą varžybose. 
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