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Pritarta pradinių klasių metodinės grupės 2019 m. rugpjūčio 29 d.  posėdžio nutarimus Nr. 4 

 

VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJA  

 

PRADINIO UGDYMO  

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ VERTINIMO METODIKA 

2019-2020 m. m. 

 

  

 Mokytojas planuoja mokinių vertinimą remdamasis Mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo samprata, Vilniaus Gabijos gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašu, 

Vilniaus Gabijos gimnazijos atsiskaitomųjų darbų rašymo reglamentavimo tvarkos aprašu 

atsižvelgdamas į klasės mokinių ugdymosi pasiekimus, poreikius ir galimybes. 

 Klasių koncentrų mokytojai tarpusavyje numato metų ugdymo turinį, mokinių 

pasiekimų vertinimą, pagrindinius kontrolinius darbus; parengia kiekvienai klasių kategorijai 

pasitikrinamuosius darbus. 

 

Lietuvių kalba 

 

Mokinių pažangos stebėjimui ir vertinimo informacijos kaupimui gali būti naudojami šie 

atsiskaitomieji darbai: 

 apklausa (žodžiu ir raštu), 

 savarankiškas darbas, 

 diktantas, 

 atpasakojimas, 

 kūrybinis darbas (raštu): rašinys, laiškas, skelbimas, kvietimas, 

 dalykinis straipsnis, 

 testas, 

 teksto suvokimo testas. 

 

Vertinimo sąvoka ir kriterijai. 

 

Atsitiktinė klaida – vieną kartą padaryta vienos taisyklės klaida. 

Sisteminė klaida – du ir daugiau kartų pasikartojanti tos pačios taisyklės klaida. 

 

Vertinant diktantą taisoma, bet klaidomis nelaikoma: 

 klaidos iš nežinomų/nepažintų rašybos ir skyrybos taisyklių;  

 klaidos sunkios rašybos retai vartojamuose, nepažįstamuose žodžiuose. 
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Laikoma viena klaida: 

 tas pats žodis, parašytas netaisyklingai kelis kartus; 

 kai kreipinį reikia skirti iš abiejų pusių, o mokinys skyrė tik iš vienos; 

 jeigu sakinio gale nepadėtas taškas, o kitas sakinys pradėtas rašyti mažąja raide. 

 

Laiško vertinimas 

 

Vertinimo aspektai Aprašymas  Taškai  

Teksto turinys: 

 Atsižvelgimas į 

užduoties 

reikalavimus. 

 Temos atskleidimas. 

 Nuoseklumas ir 

vientisumas. 

 

Kurdamas laišką mokinys įvykdo visus užduotyje 

pateiktus reikalavimus. 

 

Aiškiai atskleista tema. 

Rašo išsamų laišką, kuriame gali atsirasti 

samprotavimo elementų arba vertindamas mokinys 

reiškia savo nuomonę (nuomonė gali būti išreikšta 

vienu sakiniu). 

Tekstas nuoseklus ir vientisas: siejamos pastraipos, 

sakiniai, mintys plėtojamos aiškiai, nuosekliai, 

sklandžiai. Geba sudominti skaitytoją. 

Tekstas rišlus. 
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Teksto struktūra: 

 Teksto struktūra. 

 

 

 

 Stilius. 

 

Yra visi laiškui reikalingi rekvizitai (data, kreipinys, 

pasisveikinimas, atsisveikinimas, parašas ir kt.). 

laiško struktūrinės dalys grafiškai atskirtos, šis 

atskyrimas logiškas. 

Rašydamas laišką mokinys pasidomi tuo, kam rašo, 

papasakoja apie save, atsako į klausimus. Klausimus 

adresatui sieja su savo pasakojimu. 

6 

Kalbinė raiška Kalba aiški ir sklandi, logiška ir vaizdinga (vartojami 

palyginimai, sinonimai, ištiktukai ir kt.). 

3 

Raštingumas  Laikomasi rašybos ir skyrybos taisyklių (rašyba 

vertinama remiantis diktanto vertinimo kriterijais). 

4 

 

Pasakojimo (rašinio) vertinimas 

 

Vertinimo aspektai Aprašymas  Taškai  

Teksto turinys: 

 Atsižvelgimas į 

užduoties 

reikalavimus. 

 Temos atskleidimas. 

 

 

 Nuoseklumas ir 

vientisumas. 

 

 

 

Kurdamas laišką mokinys įvykdo visus užduotyje 

(įvestyje) pateiktus reikalavimus. 

 

Rašo išsamų tekstą, kuriame gali atsirasti 

samprotavimo elementų arba vertindamas mokinys 

reiškia savo nuomonę. 

Tekstas nuoseklus ir vientisas: siejamos pastraipos, 

sakiniai, mintys plėtojamos aiškiai, nuosekliai, 

sklandžiai. Geba sudominti skaitytoją. 

Tekstas rišlus. 

Jei tekste pateiktas dialogas, jis pasirinktas tikslingai, 

yra aiškiai ir nuosekliai aprašytas. 
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Teksto struktūra: 

 Pavadinimas. 

 

 

 

 Teksto struktūra. 

 

Sukuria pasakojimo pavadinimą, atitinkantį 

pasakojimo pagrindinę mintį/temą. Teksto 

pavadinimas gali būti išreikštas vaizdingu posakiu, 

patarle ir pan. 

Yra visos teksto struktūrinės dalys (kryptinga 

pradžia, gerai suformuluotas pasakojimas, pagrįstos 

išvados). 

Teksto struktūrinės dalys grafiškai atskirtos, šis 

atskyrimas logiškas. 

3 

Kalbinė raiška Kalba aiški ir sklandi, logiška ir vaizdinga (vartojami 

palyginimai, sinonimai, ištiktukai ir kt.). 

Gali būti vartojami įvairių rūšių sakiniai (tiesioginiai, 

klausiamieji, šaukiamieji). 

3 

Raštingumas  Laikomasi rašybos ir skyrybos taisyklių (rašyba 

vertinama remiantis diktanto vertinimo kriterijais). 

4 

 

 

Skelbimo/kvietimo vertinimas 

 

Vertinimo aspektai Aprašymas  Taškai  

Teksto turinys: 

 Atsižvelgimas į 

užduoties 

reikalavimus. 

 Nuoseklumas ir 

vientisumas. 

 

 

 

Kurdamas skelbimą/kvietimą įvykdo visus užduotyje 

pateiktus reikalavimus. 

 

Aiškiai atskleista tema.  

Tekstas nuoseklus ir vientisas: siejamos pastraipos, 

sakiniai, mintys plėtojamos aiškiai, nuosekliai, 

sklandžiai. 

Tekstas rišlus. 
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Teksto struktūra: 

 Rekvizitai.  

 

Yra visi skelbimui/kvietimui reikalingi rekvizitai 

(parašyta antraštė; įvardytas renginys, nurodyta tiksli 

vieta; užrašyta tiksli data: (gali būti metai), mėnuo, 

diena, laikas; parašytas skelbimo autorius). 

Rekvizitus užrašo jiems skirtose vietose, net jeigu 

nėra nurodyta vieta rekvizitams įrašyti. 
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Diktanto vertinimas 

 

Aprašymas Taškai (vertinant ir 

kūrybinį darbą) 

Mokinys daro 6 – 7 atsitiktines ir sistemines rašybos ir skyrybos klaidas, 

nekelia žodžių į kitą eilutę. Jeigu įterpiamas dialogas, nepaiso jo 

skyrybos. Parašo tašką sakinio gale. 

1 

Daro 2 – 5 atsitiktines ir sistemines rašybos ir skyrybos klaidas, kelia 

žodį į kitą eilutę. Parašo skyrybos ženklus sakinio gale, atskiria 

neišplėstines vienarūšes sakinio dalis. Jeigu rašomas dialogas, jis 

užrašomas su klaidomis. 

2 – 3  

Rašo be klaidų iš išmoktų rašybos ir skyrybos atvejų. Galimos 1 – 2 

atsitiktinės klaidos. Užrašo ir skiria dialogą. 

4 
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Teksto suvokimo teksto atliekamos užduotys vertinamos taškais: 1 taškas skiriamas už vieną 

žingsnį. 

 

Matematika  

 

Mokinių pažangos stebėjimui ir vertinimo informacijos kaupimui gali būti naudojami šie 

atsiskaitomieji darbai: 

 apklausa (žodžiu ir raštu), 

 savarankiškas darbas, 

 kontrolinis darbas, testas. 

 

Mokinių darbų vertinimas: 

 atliekamos užduotys vertinamos taškais: 1 taškas skiriamas už vieną žingsnį; 

 klaidos, padarytos nurašinėjant skaitinius duomenis arba veiksmo ženklą, yra laikomos 

klaidomis; 

 lietuvių kalbos klaidos taisomos, bet nevertinamos. 

 

Pasaulio pažinimas: 

 

Mokinių pažangos stebėjimui ir vertinimo informacijos kaupimui gali būti naudojami šie 

atsiskaitomieji darbai: 

 apklausa (žodžiu ir raštu), 

 testas, 

 praktinis darbas (projektas, tyrimas ir kt.). 

 

Mokinių darbų vertinimas: 

 atliekamos užduotys vertinamos taškais: 1 taškas skiriamas už vieną žingsnį; 

 lietuvių kalbos klaidos taisomos, bet nevertinamos. 

 

Vertinant mokinio lietuvių kalbos, matematikos ir pasaulio pažinimo atsiskaitomuosius darbus, 

vadovaujamasi schema. 

 

Dorinio ugdymo pasiekimai vertinami nurodant padaryta ar nepadaryta pažanga: „p. p.“ arba „n. 

p.“. 
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Meninio ugdymo dalykų vertinimas atliekamas atsižvelgiant į individualias kiekvieno mokinio 

galimybes.  

 

Fizinio ugdymo vertinimas atliekamas atsižvelgiant į individualias kiekvieno mokinio galimybes.  

 

Pradinių klasių mokinių vertinimo metodika aptariam klasių koncentruose; susitariama dėl vientiso 

vertinimo kriterijų. 

 


