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PASIEKIMŲ  IR EGZAMINŲ PERSPEKTYVINĖ  LENTELĖ 

Eil

. 

Nr. 

Egzaminai, kuriuos 

planuoju laikyti 

III gimnazinės 

klasės I pusm. 

įvertinimas 

(dalyko, kurio 

laikysiu 

egzaminą) 

III gimnazinės 

klasės I metinis 

įvertinimas 

(dalyko, kurio 

laikysiu 

egzaminą 

 IV gimnazinės 

klasės I pusm. 

įvertinimas 

(dalyko, kurio 

laikysiu 

egzaminą 

Planuojamas 

balas 

(bandomojo 

egzamino) 

Bandomojo 

egzamino 

balas 

IV gimnazinės 

klasės I metinis 

įvertinimas 

(dalyko, kurio 

laikysiu 

egzaminą 

Egzamino 

įvertinimas 

 

1. 

 

 

       

 

2. 

 

 

       

 

3. 

 

 

       

 

4. 

 

 

       

 

5. 

 

 

       

 

6. 

 

 

       

 

Mokinio (-ės) vardas, pavardė, parašas ..................................................................................................................................................... 

Klasės vadovo vardas, pavardė, parašas ................................................................................................................................................... 
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VERTINAMŲ DARBŲ  LENTELĖ 

Vertinimo 

metodas 

Vertinimo 

tikslas 

Darbo 

trukmė 

Informavima

s apie darbo 

vykdymą 

Vertinamo 

turinio 

apimtis 

Vertinimo 

būdas 

Vertinimo 

fiksavimas 

Informavimo 

apie 

rezultatus 

laikas 

Pastabos 

Kontrolinis 

darbas 

Diagnostinis 

pasiekimų 

vertinimas 

Ne 

trumpiau 

nei 30 

min. 

Ne vėliau kaip 

prieš savaitę 

Mokymosi 

etapas 

Pažymys E - dienyne 14 dienų Per vieną dieną klasei  

skiriamas tik 1 

kontrolinis  

darbas; pirmą dieną po 

 mokinių atostogų, po 

 šventinių dienų, po 

mokinio ligos kontrolinis 

darbas nerašomas. 

Atsakinėjimas 

žodžiu 

(dialogas, 

monologas, 

diskusija, 

debatai, grupių 

darbo 

pristatymas) 

Diagnostinis 

išmokimo 

stebėjimas 

Iki 15 

min. 

Prieš pamoką Ne daugiau 

nei viena 

tema 

Kaupiamasis 

vertinimas arba 

pažymys 

Kaupiamojo 

vertinimo 

žiniatinklyje, 

E - dienyne 

Toje pačioje ar 

kitoje 

pamokoje 

 

Apklausa 

žodžiu 

Asmeninės 

pažangos 

vertinimas 

Iki 20 

min. 

Iš anksto 

informuoti 

nebūtina 

Išmokta 

medžiaga  

Pažymys arba  

kaupiamasis 

vertinimas 

Pagal metod. grupėse 

numatyta tvarką 

Sekanti/kita 

pamoka 

Galima naudotis 

vadovėliais  

ar kita informacine 

medžiaga; 

 patikrinimas gali vykti  

pasirinktinai (tikrinami 

ne 

 visų mokinių darbai) 

Savarankiškas 

darbas 

Asmeninės 

pažangos ir 

pasiekimų 

vertinimas 

Iki 30 

min. 

Paskutinę 

pamoką prieš 

savarankišką 

darbą 

1-2 

pamokų 

medžiaga  

Pažymys arba 

kaupiamasis 

vertinimas 

Pagal metod. grupėse 

numatyta tvarką 

Kita pamoka Galima naudotis 

vadovėliais  

ar kita informacine 

medžiaga; 

 patikrinimas gali vykti  



pasirinktinai (tikrinami 

ne  visų mokinių darbai) 

Apklausa raštu: 

kūrybiniai, 

projektiniai, 

laboratoriniai 

darbai 

Probleminio 

bei 

mokymosi 

tiriant, 

atrandat 

gebėjimų 

vertinimas 

2 

pamokos 

ir 

daugiau 

Paskelbus / 

pasirinkus 

temą 

1-2 

pamokų 

medžiaga 

Pažymys E - dienyne Per savaitę po 

pristatymo 

Planuojama apklausa 

raštu fiksuojama namų 

darbų skiltyje dienyne 

nurodant temas 

Ilgalaikiai 

namų darbai 

Gebėjimai 

taikyti įgytas 

žinias 

savarankiškai 

/ savivaldžiai 

2 

savaitės 

ir 

daugiau 

Pradedant 

mokytis naują 

temą 

1-3 

Mokymosi 

temos 

Kaupiamasis 

vertinimas/paž

ymys 

Kaupiamojo 

vertinimo 

žiniatinklyje, 

E - dienyne 

Per 2 savaites 

po darbų 

pateikimo 

 

Bandomasis 

egzaminas 

Diagnostinis 

vertinimas -  

pasirengimo 

egzaminui 

išsiaiškinti 

 prieš mėnesį Ugdymo 

pakopa 

Nevertinama  Per 2 savaites   

Vertinimo 

aplankas 

Asmeninė 

pažanga 

Pusmetis Rugsėjo mėn. Per 

pusmetį 

įgytos 

žinios, 

gebėjimai, 

nuostatos 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Kaupiamojo 

vertinimo 

žiniatinklyje 

Asmeninės 

pažangos 

refleksijos 

pamoka 

Bent kartą per mėnesį 

aplanku naudojamasi 

tolimesniems mokymosi 

žingsniams planuoti 

 

 

 


