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VILNIAUS ŠOLOMO ALEICHEMO ORT GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ UGDYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO KARANTINO METU 

TVARKA  

 
I. MOKINIŲ UGDYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO BŪDAI 

 

 1. Mokinių nuotolinio mokymo ugdymosi pasiekimams vertinti taikoma 10 balų vertinimo sistema. 

 2. Atsiskaitomieji darbai: įskaita, kontrolinis darbas, savarankiškas darbas, testas, atsakymas žodžiu.  

 3. Neformalus vertinimas. 

 

II. MOKINIŲ UGDYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO NORMOS 

 

Mokinių ugdymosi pasiekimai vertinami balais: 

 

10 – puikus, visiškai savarankiškas, originalus atsakymas ar užduoties atlikimas. 

9 – labai geras ir savarankiškas atsakymas, užduoties atlikimas. 



8 – geras, turintis neesminių trūkumų atsakymas, užduoties atlikimas. 

7 – geras, ne visai nuoseklus atsakymas, užduoties atlikimas. 

6 – pakankamai geras, ne visiškai išsamus atsakymas, užduoties atlikimas. 

5 – patenkinamas atsakymas, užduoties atlikimas. 

4 – patenkinamas, ne visai tvirtas atsakymas, užduoties atlikimas. 

3 – nepatenkinamas, daug trūkumų turintis atsakymas, užduoties atlikimas. 

2 – nepatenkinamas, labai  blogas užduoties atlikimas. 

1 – neatsiskaitytas darbas. 

 

Kaupiamojo balo sistema karantino metu netaikoma. 

 
III. RAŠOMŲJŲ DARBŲ SKYRIMAS IR VERTINIMAS  

 

1.   Atsiskaitomojo darbo data suderinama ir įrašoma google drive ir  Tamo dienyne į namų darbų skiltį ne vėliau 

kaip prieš savaitę.  

2.  Užduotis pateikti taip, kad jose būtų numatytas kiekvieno klausimo įvertinimas.  

3. Savarankiškas darbas, testas gali trukti 15-30 min. Mokiniai gali naudotis mokytojo nurodytomis priemonėmis. 

Vertinama pažymiais.  

4.  Mokiniai,  praleidę kontrolinį darbą,  privalo atsiskaityti susitarę su mokytoju per 2 savaites. Neatsiskaitęs 

per 2 savaites mokinys gauna įvertinimą „1“. 

5.  Kontrolinių darbų užduotys vertinamos taškais. Baigiamasis pažymys išvedamas arba pagal pateiktus 

vertinimo kriterijus, arba kaip procentinis santykis nuo visos balų sumos. 

6.  Apklausa raštu ir žodžiu (namų darbų patikra) – greitas (iki 15 min.) mokinio ar klasės žinių patikrinimas iš 

praėjusios (arba kelių praėjusių)  pamokos temos. 

7. Darbai ištaisomi per  1-2 savaites. 

8. Taikomi neformalūs vertinimo būdai: pagyrimai, padėkos, pastabos. 

9. Per dieną gali būti organizuojamas vienas kontrolinis darbas. 

10. Netvarkingai, neįskaitomai parašyti darbai vertinami kaip neteisingi;  ne tam skirtoje vietoje parašyti 

atsakymai visai nevertinami. Darbai gali būti nevertinami,  juose radus necenzūrinių užrašų, piešinių, ženklų.  

 

IV. MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO SISTEMINGUMAS 

 

Pasiekimai įvertinami tokiu dažnumu per mėnesį: 5 – 12 klasių mokiniai įvertinami nuo 1 iki 4 pažymių per 

mėnesį.  

 

V. ATSISKAITYMO UŽ PRALEISTUS RAŠOMUOSIUS DARBUS TVARKA 

 

1. Mokinys susitaręs su mokytoju privalo atsiskaityti už rašomuosius darbus, kurių nerašė dėl įvairių 

priežasčių, per 2 savaites. 

2. Įvertinimas už atsiskaitytą darbą rašomas į artimiausią pamoką, o komentarų skiltyje paaiškinama, už ką 

parašytas įvertinimas. 
 

 

 


