
                                                                                               Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos  

                                                                                               priedas  

 
 

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje dalykų pamokose 

taikomi kaupiamieji vertinimo kriterijai 
 

I. Lietuvių kalbos ir literatūros metodinė grupė 

Pusmečio kaupiamasis  pažymys: 

 1. Pamokų lankymas ir darbų atsiskaitymas laiku – 2 balai 

 2. Aktyvus darbas pamokose – 3 balai 

 3. Namų darbų atlikimas – 2 balai 

 4. Reikalingų kūrinių perskaitymas – 1 balas 

 5. Mokymosi sutarties laikymasis – 1 balas   

 6. Dalyvavimas kultūriniuose renginiuose – 1 balas 
 

II.  Tiksliųjų mokslų metodinė grupė 

 

Matematikos pusmečio kaupiamasis pažymys: 

       (rekomenduojami 1-2 pažymiai per m.m.) 

1. Namų darbų atlikimas – 1 balas 

2. Dalyvavimas matematiniuose renginiuose – 1 balas  

3. Mokymosi sutarties laikymasis – 2 balai  

4. Trumpos apklausos, atsiskaitymai iš formulių, darbas pamokoje – 6 balai    

 Informacinių technologijų pusmečio kaupiamasis pažymys: 

1. Savarankiškas namų darbų atlikimas – 3 balai       

2. Aktyvus (savarankiškas) darbas pamokose – 3 balai  

3. Mokymosi sutarties laikymasis – 2 balai 

4. Dalyvavimas nepamokinėje veikloje – 1 balas  

5. Kompiuterių programinės įrangos parametrų nekeitimas, kitų mokinių atliktų 

darbų negadinimas, darbalaukio švara, tvarka – 1 balas 
 

III. Gamtos mokslų metodinė grupė 

 

    Pusmečio kaupiamasis pažymys:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. Atsakinėjimas ir savarankiškai atliktos užduotys pamokose – 2 balai                                                                                                                                         

2. Paruošti 3-5 min pristatymai – 1 balas                                                                                                                     

3. Dalyvavimas mokyklinėse dalykų olimpiadose ir renginiuose – 2 balai                                                                                                                                                                  

4. Pasiruošimas pamokoms – 1 balas                                                                                                                     

5. Namų darbų atlikimas – 2 balai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6. Pamokų lankymas, nevėlavimas į pamokas ir atsiskaitymas laiku – 2 balai 
 

  



IV. Užsienio kalbų metodinė grupė 

Pusmečio kaupiamasis pažymys: 

   1. Darbų atsiskaitymas laiku – 2 balai 

   2. Aktyvus darbas pamokose – 3 balai 

   3. Namų darbų atlikimas – 2 balai (jei mokinys neatlieka 2-3 kartus namų darbų – 

atimame 1 balą, jei neatlieka namų darbų daugiau  kaip tris kartus – 2 balus).  

   4. Mokymosi sutarties laikymasis (nesinaudojimas telefonu ne ugdymosi tikslais, 

sąžiningas darbas, netrukdymas pamokoje, tinkamas elgesys, pamokų lankymas, 

vėlavimas į pamokas ir kita pamokoje netinkama veikla) – 3 balai 

 

V. Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinė grupė 

Pusmečio kaupiamasis pažymys: 

Mokinio taisyklių laikymasis – 3 balai 

Aktyvumas pamokoje – 3 balai 

Namų darbų atlikimas – 2 balai 

Darbų atsiskaitymas laikų – 2 balai 

 

VI. Saviraiškos mokslų metodinė grupė 

 

     Pusmečio kaupiamasis pažymys: 

1. Pasiruošimas pamokoms – 2 balai 

2. Saugus darbas – 1 balas 

3. Savalaikis atsiskaitymas – 1 balas 

4. Dalyvavimas konkursuose, parodose ir būrelių veiklose – 1 balas 

5. Lankomumas – 1 balas 

6. Elgesys pamokose – 2 balai 

7. Mokinio pažanga įsisavinant pamokos temą – 1 balas 

 

 

Parengė metodinės grupės ir mokytojų metodinė taryba   

 
 


