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1. Vertinimo planavimas:  

1.1. Vertinimas planuojamas kartu su ugdymo procesu, vadovaujantis Pradinio ir pagrindinio 

ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ĮSAK-2433 (Suvestinė redakcija nuo 2016-09-

01), Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 

(Suvestinė redakcija nuo 2016-09-01), Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis (priedas 

Nr. 3), patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. 

įsakymu Nr. V-269 (Suvestinė redakcija nuo 2016-09-01), Matematikos pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2010 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-55 (Suvestinė redakcija nuo 2012-05-09), Matematikos 

brandos egzamino programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197 (Suvestinė redakcija nuo 2016-01-07). 

1.1. Vertinimas planuojamas taip, kad būtų stebimi bei vertinami mokinių gebėjimai priskiriant 

juos žinių ir supratimo, matematinio komunikavimo, matematinio mąstymo, problemų 

sprendimo, mokėjimo mokytis grupėms.  

1.2. Sudarant ilgalaikius planus numatomas preliminarus vertinamų darbų skaičius. 

2. Vertinimo organizavimas:  

2.1. Vertinimas ir įvertinimas atliekamas pagal Vilniaus Gabijos gimnazijos mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Vilniaus Gabijos gimnazijos direktoriaus 

2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. V-141, Vilniaus Gabijos gimnazijos atsiskaitomųjų darbų 

rašymo reglamentavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Vilniaus Gabijos gimnazijos direktoriaus 

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

individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Vilniaus 

Gabijos gimnazijos direktoriaus 2018 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-109 (Vilniaus Gabijos 

gimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. V-144 redakcija), matematikos 

mokytojų parengtą vertinimo metodiką, aprobuotą matematikos ir IT metodinės grupės 

posėdyje 2019 m. rugpjūčio 29 d. (protokolo Nr. 11). 

3. Vertinimas 5–8 ir I–IV gimnazijos klasėse: 

3.1. Kiekvienoje pamokoje taikomas formuojamasis ugdomasis vertinimas.  

3.2. Atsiskaitomieji darbai (kontroliniai, savarankiški darbai, diagnostiniai, pa(si)tikrinamieji, 

bandomieji, apklausa raštu) vertinami pagal tų užduočių vertinimo normas taškais, o po to 

pagal skalę konvertuojami į pažymius.  

3.2.1. Atsiskaitomojo darbo metu tikrinamos ir vertinamos esminės matematikos sąvokos, 

dėsniai, taisyklės, apibrėžimai ir gebėjimas juos taikyti.  

3.2.2. Į atsiskaitomąjį darbą yra įtraukiamos įvairaus sunkumo užduotys, orientuotos į 

patenkinamąjį, pagrindinį ir aukštesnįjį mokinių pasiekimų lygį.  

3.2.3. Atsiskaitomuosiuose darbuose nurodomas maksimalus užduočiai / klausimui skirtų taškų 

skaičius (mokinys atlikdamas testą žino maksimalų taškų skaičių).  
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3.2.4. Taškas skiriamas už kiekvieną teisingai atliktą žingsnį. Jei mokinys, spręsdamas sudėtinį 

uždavinį, tarpiniame veiksme padarė klaidą, bet tolesnis sprendimas yra teisingas, jam 

atimamas vienas taškas. 

3.3. Patenkinamas įvertinimas rašomas, jei mokinio pasiekimai atitinka pagrindinio / vidurinio 

ugdymo matematikos bendrosiose programose aprašytą turinio minimumą. 

3.4. Mokytojai, rašydami pažymį už atsiskaitomąjį darbą, kurio užduotys vertinamos taškais, 

vadovaujasi šia lentele: 

Lygis Teisingų atsakymų apimtis procentais Pažymys 

Aukštesnysis 100–91  10 

90–80 9 

Pagrindinis 79–70 8 

69–60 7 

59–50 6 

Patenkinamas 49–40 5 

39–26 4 

Nepasiektas 

patenkinamas 

25–16 3 

15–0 2 

Už neatsiskaitytą darbą / Užduotys nepradėtos 

atlikti / Mokinys naudojosi išmaniosiomis ar 

kitomis neleistinomis priemonėmis 
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Pastabos.  

 Normos gali būti šiek tiek koreguojamos atsižvelgiant į konkrečią situaciją. 

 Kai kurioms apklausoms, atsižvelgiant į patikrinimo pobūdį ir tikslus, ši lentelė gali būti 

netaikoma (pavyzdžiui, teorijos apklausoje gali būti rašomas pažymys pagal teisingų 

atsakymų skaičių). 

 Mokinio, nedalyvavusio atsiskaitomajame darbe ir neatsiskaičiusio vėliau, pasiekimai 

vertinami pagal Vilniaus Gabijos gimnazijos atsiskaitomųjų darbų rašymo tvarką, 

patvirtintą 2019 m.  rugpjūčio 22 d. Vilniaus Gabijos gimnazijos direktoriaus įsakymu 

Nr. V-139. 

3.5. Ištaisius ir įvertinus darbus organizuojamos darbų analizės pamokos:  

 pri(si)menami vertinimo kriterijai; 

 aptariami pasiekti rezultatai ir būdingiausios klaidos, jų likvidavimo būdai; 

 analizuojami, taisomi darbai; 

 pildoma individualios pažangos stebėjimo forma;  

 teikiama mokymosi pagalba (pagal poreikį). 

 su mokiniu, gavusiu neigiamą įvertinimą, aptariamos priežastys, numatomi spragų 

likvidavimo būdai, teikiamos rekomendacijos. 

3.6. Namų darbai pažymiu nevertinami, išskyrus mokytojo numatytą kaupiamąjį vertinimą. Tris 

kartus mokiniui neatlikus namų darbų, kiekvieną kartą elektroniniame dienyne įrašoma 

atitinkama pastaba, ketvirtą kartą – į dienyną įrašomas įvertinimas „1“ (vienetas) ir pastaba 

„Pažymys už sistemingą namų darbų neatlikimą“. 
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4. Vertinimas 5–8 klasėse: 

4.1. Kaupiamąjį vertinimą sudaro:  

 Sistemingai ir teisingai atliekami namų darbai. 

 Aktyvus dalyvavimas pamokoje. 

 Tinkamos įžvalgos sprendžiant užduotis. 

 Tam tikros užduoties atlikimas. 

 Apklausų žodžiu ar raštu rezultatai. 

 Visada turimos reikiamos priemonės: įrankiai, sąsiuviniai, vadovėliai ir uždavinynai. 

 Tvarkingai vedami užrašai. 

 Pagalba klasės draugams. 

 Pareigingumas, stropumas pamokose, teigiamas požiūris į mokymąsi. 

 Daroma mokinio pažanga. 

 Kontrolinių darbų taisymas. 

 Mokinio sukaupti balai fiksuojami mokytojo užrašuose.  

4.2. 5 klasės mokslo metų pradžioje rašomas diagnostinis darbas. Jo tikslas – išsiaiškinti mokinio 

pasiekimus ir padarytą pažangą, baigus pradinę mokyklą, kad būtų galima numatyti tolesnio 

mokymo(si) galimybes, suteikti pagalbą, įveikiant sunkumus.  

4.3. 5 ir 7 klasės pabaigoje rašomas pa(si)tikrinamasis darbas. Jo tikslas – išsiaiškinti, kaip mokiniai 

įsisavino 5 klasės matematikos kursą. 

4.4. 6 ir 8 klasėje pagal NEC tvarkaraštį organizuojamas ir pagal NEC nustatytas normas 

vertinamas NMPP. Jis padeda mokytojui diagnozuoti mokinio matematikos pasiekimų lygį, 

mokiniui – suprasti, ką jis padarė gerai ir ką jis turi pagerinti (keisti, išmokti ir t. t.).  

4.5. NMPP rezultatai neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio (pusmečio) įvertinimą.  

 

5. Vertinimas I–IV gimnazijos klasėse:  

5.1. Per pusmetį mokinys gauna: 

 bent vieną pažymį už kaupiamuosius darbus; 

 bent šešis pažymius už atsiskaitomuosius darbus. 

5.2. Kaupiamasis vertinimas rašomas konvertuojant į pažymį 3–6 pa(si)tikrinimųjų darbų 

įvertinimų taškų sumą. Kaupiamuoju vertinimu gali būti vertinama: teorijos apklausa, 

praėjusios pamokos temos apklausa, namų darbų patikrinimas ar apklausa, darbas grupėje, 

darbas klasėje, aktyvus dalyvavimas pamokoje (greičiausiai ir teisingai išspręsti uždaviniai), 

tinkamos įžvalgos sprendžiant užduotis, tvarkingai vedami užrašai bei mokinio daroma 

pažanga. 

5.3. III–IV gimnazijos klasėse moduliai vertinami „įskaityta“ / „neįskaityta“. 

5.3.1. Dalyko modulis įskaitytas, jei per pusmetį mokinys dalyvavo daugiau kaip 70 procentų 

pamokų ir atliko visas mokytojo skirtas užduotis.  

5.3.2. Mokinys, praleidęs daugiau kaip 30 procentų modulio pamokų, bet mažiau nei 

50 procentų modulio pamokų, pusmečio pabaigoje rašo įskaitinį darbą iš viso pusmečio 

modulio programos. Darbas įskaitomas surinkus ne mažiau nei 30 procentų visų taškų. 

5.3.3. Dalyko modulis neįskaitytas, jei mokinys praleido 50 ir daugiau procentų modulio 

pamokų. 

 

_________________________ 


