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PRADINIŲ KLASIŲ MOKOMŲJŲ DALYKŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

1. LIETUVIŲ KALBA  

1.1. Skaitymas  

I klasėje elementoriniu ir poelementoriniu laikotarpiu skaitymas vertinamas individualiai. Kasdienio-

formuojamojo vertinimo metu skaitymo gebėjimai yra visada vertinami žodžiu vaikui, o tėvai 

informuojami esant poreikiui, nurodant konkrečius vaiko pasiekimus ir spragas. 

II klasėje skaitymas vertinamas 3 lygmenimis: 

A (aukštesnysis) – visada skaito sklandžiai, sakiniais; puikiai intonuoja, kirčiuoja, suvokia 

perskaityto teksto prasmę, pagrindinę mintį; noriai skaito daug užklasinio skaitymo knygų; 

Pg (pagrindinis) – dažniausiai skaito žodžiais arba sklandžiais sakiniais; dažniausiai gerai intonuoja, 

kirčiuoja, suvokia perskaityto teksto prasmę; gana aktyviai skaito užklasinio skaitymo knygas; 

Pt (patenkinamas) – prastai skaito žodžiais, sakiniais; neintonuoja, dažnai netaisyklingai kirčiuoja, 

sunkiai suvokia perskaityto teksto prasmę; mažai skaito arba neskaito užklasinio skaitymo knygų. 

III klasėje skaitymas vertinamas 3 lygmenimis: 

A (aukštesnysis) – visada skaito sklandžiai, sakiniais; puikiai intonuoja, kirčiuoja, suvokia 

perskaityto teksto prasmę, pagrindinę mintį; aktyviai skaito užklasinio skaitymo knygas; 

Pg (pagrindinis) – dažniausiai skaito sklandžiai, sakiniais; dažniausiai gerai intonuoja, kirčiuoja, 

suvokia perskaityto teksto prasmę; skaito nemažai užklasinio skaitymo knygų; 

Pt (patenkinamas) – dažniausiai skaito žodžiais; neintonuoja, dažnai netaisyklingai kirčiuoja, 

sunkiai suvokia perskaityto teksto prasmę; beveik neskaito užklasinio skaitymo knygų. 

IV klasėje skaitymas vertinamas 3 lygmenimis: 

A (aukštesnysis) – visada skaito sklandžiai, puikiai intonuoja, kirčiuoja, suvokia perskaityto teksto 

prasmę, pagrindinę mintį, aktyviai skaito užklasinio skaitymo knygas; 

Pg (pagrindinis) – dažniausiai skaito sklandžiai, dažniausiai gerai intonuoja, kirčiuoja, nors labai 

retai pasitaiko klaidų, suvokia perskaityto teksto prasmę, skaito nemažai užklasinio skaitymo knygų; 

Pt (patenkinamas) – retai skaito sklandžiai, dažniausiai skaito žodžiais, prastai arba visai 

neintonuoja, dažnai netaisyklingai kirčiuoja, sunkiai suvokia perskaityto teksto prasmę, mažai skaito 

arba neskaito užklasinio skaitymo knygų. 

1.2. Rašymas 

Diktanto žodžių skaičius 

Klasė Žodžių skaičius 

1 II pusmetis – iki 20 

2 20 – 40 

3 40 – 60 

4 65 – 90 

 

  



Diktantų vertinimas 

 

 Aukštesnysis Pagrindinis Patenkinamas Nepatenkinamas 

Klaidų 

skaičius 

1 – 2 3 – 6 7 – 10 11 ir daugiau 

 

Testų raštu vertinimas 

 

Pasiekimų lygis 10 taškų 20 taškų 30 taškų 100 taškų 

A (aukštesnysis) 10 – 9 20 – 18 30 – 26 100 – 85 

Pg (pagrindinis) 8 – 6 17 – 12 25 – 15 84 – 60 

Pt (patenkinamas) 5 – 4 11 – 7 14 – 10 59 – 30 

Npt (nepatenkinamas) 3 – 0 6 – 0 9 – 0 29 – 0 

 

Kūrybinių darbų vertinimas 

 

I klasėje mokiniai dažniausiai kuria žodžiu. Moka reikšti mintis sakiniais. Sakiniai rišlūs, išlaikyta 

loginė įvykių seka. 

II klasėje kūrybiniai darbai vertinami 3 lygiais: 

A (aukštesnysis) – visada mintis reiškia gražiais, rišliais sakiniais, išlaiko loginę įvykių seką, vartoja 

daug vaizdingų žodžių, posakių; 

Pg (pagrindinis) – dažniausiai mintis reiškia gražiais, rišliais sakiniais, išlaiko loginę įvykių seką, 

nors kartais klysta, retokai, bet vartoja vaizdingų žodžių, posakių; 

Pt (patenkinamas) – sunkiai reiškia mintis sakiniais bei išlaiko loginę įvykių seką, nevartoja 

vaizdingų žodžių, posakių. 

Npt (nepatenkinamas) – nepasiektas patenkinamas lygis. 

III – IV klasėse kūrybiniai darbai vertinami 3 lygiais: 

A (aukštesnysis) – visada mintis reiškia gražiais, rišliais sakiniais, išlaiko loginę įvykių seką bei 

grafinį pasakojimo dalių vaizdavimą, vartoja daug vaizdingų žodžių, posakių, remiasi skaityta 

literatūra; 

Pg (pagrindinis) – dažniausiai mintis reiškia gražiais, rišliais sakiniais, išlaiko loginę įvykių seką bei 

kartais tinkamai panaudoja grafinį pasakojimo dalių vaizdavimą, vartoja vaizdingų žodžių, posakių, 

kartais remiasi skaityta literatūra; 

Pt (patenkinamas) – sunkiai reiškia mintis sakiniais bei išlaiko loginę įvykių seką, nevartoja 

vaizdingų žodžių, posakių; remiasi vien savo asmenine patirtimi. 

Npt (nepatenkinamas) – nepasiektas patenkinamas lygis.  

Raštingumas 

 Aukštesnysis Pagrindinis Patenkinamas Nepatenkinamas 

Klaidų 

skaičius 

1 – 2 3 – 6 7 – 10 11 ir daugiau 

 



2. PASAULIO PAŽINIMAS 

I-IV klasėje pasaulio pažinimo pasiekimai vertinami 4 lygiais: 

A (aukštesnysis) – visada aktyviai renka medžiagą projektiniams tiriamiesiems darbams ir juose 

dalyvauja; 

Pg (pagrindinis) – dažniausiai aktyviai renka medžiagą projektiniams tiriamiesiems darbams ir juose 

dalyvauja; 

Pt (patenkinamas) – nenoriai renka medžiagą arba nerenka jos projektiniams tiriamiesiems darbams 

ir juose dažniausiai dalyvauja kaip pasyvus stebėtojas; 

Npt (nepatenkinamas) – nepasiektas patenkinamas lygis.  

Skyriaus apibendrinimo testų vertinimas 

Pasiekimų lygis 10 taškų 20 taškų 30 taškų 100 taškų 

A (aukštesnysis) 10 – 9 20 – 18 30 – 26 100 – 85 

Pg (pagrindinis) 8 – 6 17 – 12 25 – 15 84 – 60 

Pt (patenkinamas) 5 – 4 11 – 7 14 – 10 59 – 30 

Npt (nepatenkinamas) 3 – 0 6 – 0 9 – 0 29 – 0 

 

3. MATEMATIKA 

I-IV klasėje matematikos pasiekimai vertinami 4 lygiais: 

A (aukštesnysis) – visada aktyviai dalyvauja pamokose; žino ir laikosi uždavinių sprendimo 

taisyklių, taisyklingai užrašo sprendimą bei atsakymą; tiksliai atlieka braižymo užduotis, tikslingai 

naudojasi liniuote, pieštuku bei kitomis priemonėmis; 

Pg (pagrindinis) – dažniausiai aktyviai dalyvauja pamokose; žino ir laikosi uždavinių sprendimo 

taisyklių, taisyklingai užrašo sprendimą bei atsakymą (labai retai klysta); tiksliai atlieka braižymo 

užduotis, tikslingai naudojasi liniuote, pieštuku bei kitomis priemonėmis; 

Pt (patenkinamas) – gana pasyviai arba pasyviai dalyvauja pamokose; retai žino ir laikosi uždavinių 

sprendimo taisyklių, retai taisyklingai užrašo sprendimą bei atsakymą; retai tiksliai atlieka braižymo 

užduotis, dažnai netikslingai naudojasi arba išvis nesinaudoja liniuote, pieštuku bei kitomis 

priemonėmis; 

Npt (nepatenkinamas) – nepasiektas patenkinamas lygis. 

Testų raštu vertinimas 

 

Pasiekimų lygis 10 taškų 20 taškų 30 taškų 100 taškų 

A (aukštesnysis) 10 – 9 20 – 18 30 – 26 100 – 85 

Pg (pagrindinis) 8 – 6 17 – 12 25 – 15 84 – 60 

Pt (patenkinamas) 5 – 4 11 – 7 14 – 10 59 – 30 

Npt (nepatenkinamas) 3 – 0 6 – 0 9 – 0 29 – 0 

 

  



4. FIZINIS UGDYMAS 

  

I-IV klasėje kūno kultūros pasiekimai vertinami 3 lygiais:  

A (aukštesnysis) – visada aktyviai dalyvauja pamokose, išklauso ir vykdo žodines instrukcijas; 

stengiasi tiksliai atlikti pratimus; žino ir vadovaujasi judriųjų žaidimų taisyklėmis; 

Pg (pagrindinis) – dažniausiai aktyviai dalyvauja pamokose, išklauso ir vykdo žodines instrukcijas; 

stengiasi tiksliai atlikti pratimus; žino ir vadovaujasi judriųjų žaidimų taisyklėmis; 

Pt (patenkinamas) – pasyviai dalyvauja pamokose, retai išklauso ir vykdo žodines instrukcijas; retai 

stengiasi tiksliai atlikti pratimus; žino, bet retai vadovaujasi judriųjų žaidimų taisyklėmis. 

 

5. MUZIKA 

 

I-IV klasėje muzikos pasiekimai vertinami 3 lygiais: 

A (aukštesnysis) – visada taisyklingai ir išraiškingai dainuoja, puikiai groja vienu iš melodinių 

instrumentų, puikiai jaučia garso trukmių santykius, metrą, visada girdi ir apibūdina melodinius 

darinius dermėje, puikiai pažįsta natas, visada apibūdina klausomą bei atliekamą muziką; 

Pg (pagrindinis) – dažniausiai taisyklingai ir išraiškingai dainuoja, retai klysta grodamas vienu iš 

melodinių instrumentų , dažniausiai jaučia garso trukmių santykius, metrą, gerai girdi ir apibūdina 

melodinius darinius dermėje, gerai pažįsta natas, dažniausiai apibūdina klausomą bei atliekamą 

muziką; 

Pt (patenkinamas) – retai taisyklingai ir išraiškingai dainuoja, labai silpnai groja vienu iš melodinių 

instrumentų, silpnai jaučia garso trukmių santykius, metrą, prastai girdi ir apibūdina melodinius 

darinius dermėje, labai prastai pažįsta natas, labai neaiškiai apibūdina klausomą bei atliekamą 

muziką.  

6. DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS  

I-IV klasėje dailės ir technologijų pasiekimai vertinami 3 lygiais: 

A (aukštesnysis) – dailės ar technologijų darbas visada atitinka temą, yra išbaigtas, atrodo estetiškai; 

mokinys puikiai įvaldęs darbo atlikimo techniką; 

Pg (pagrindinis) – dailės ar technologijų darbas dažniausiai atitinka temą, yra išbaigtas, atrodo 

estetiškai; mokinys gerai įvaldęs darbo atlikimo techniką; 

Pt (patenkinamas) – dailės ar technologijų darbas retai atitinka temą, nėra išbaigtas, ne visuomet 

atrodo estetiškai; mokinys nėra įvaldęs darbo atlikimo technikos.  

 

MOKINIŲ ĮSIVERTINIMAS 

 

Į vertinimą mokinius reikėtų įtraukti reguliariai. Įsivertinant mokiniui svarbu refleksija (savianalizė) 

arba savo minčių, veiksmų, vertybių kritiškas pergalvojimas ir analizavimas, todėl mokytojas skatina 

mokinius: 

• pasikeisti su bendraklasiais įspūdžiais apie pasiekimus; 

• porose pasitikrinti ir įvertinti vienam kito išmokimą; 

• analizuoti savo klaidas; 

• numatyti, ką dar reikia atlikti; 



• parašyti savo įsivertinimą prie atlikto darbo. 

Nė vienas mokinys neturi būti verčiamas kalbėti apie savo įsivertinimą. 

DARBŲ TAISYMAS 

I –oje klasėje: 

• tikrinamas naujai išmoktų raidžių rašymas (eilutėje pažymima keletas taisyklingiausiai 

parašytų raidžių), skaitmenų taisyklingas rašymas; 

• taisomas netaisyklingas raidžių jungimas; 

• patikrinamuosiuose rašto darbuose ištaisomos visos klaidos. 

II –oje klasėje: 

• tikrinami ir įvertinami visi kontroliniai darbai (testai, diktantai, matematikos kontroliniai); 

• sąsiuviniuose, pratybose tikrinamos užduotys mokytojo nuožiūra, leidžiančios įvertinti 

mokinių darbą. 

III – IV –oje klasėje: 

• tikrinami ir įvertinami visi kontroliniai darbai (testai, diktantai, matematikos kontroliniai); 

• namų darbai tikrinami klasės mokytojos pasirinktais būdais. 

Tikrinant patikrinamuosius darbus:  

• mokytojas ištaiso visas klaidas; 

• diktante, lietuvių kalbos rašto darbuose nubraukiama klaida ir viršuje užrašoma 

taisyklingai; 

• jeigu klaidingai parašytas žodis, sakinio dalis ar visas sakinys, tai mokytojas išbraukia tai, 

kas nereikalinga, ir viršuje parašo kitus žodžius; 

• negalima ant neteisingai parašyto skaičiaus ar raidės užrašyti teisingą raidę ar skaičių; 

• klaidingas įrašas perbraukiamas ir teisingai užrašomas viršuje. 

 

__________________________ 



PRADINIO UGDYMO  PROGRAMOS BAIGIMO PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS  

VERTINIMO APRAŠAS 

 

 

Mokinio (-ės)  ............................................................................................................ 

(vardas, pavardė) 

 
Bendrosios 

kompetencijos 
 

Kriterijai/Pasiekimai 

Vertinimas (lygiai) 

Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 

Komunika- 

vimo 

kompetencija 

Nusiteikęs suprasti ir būti suprastas, nori bendrauti    

Suvokia ir supranta pranešimus, įžvelgia prasmę    

Tikslingai kuria ir perduoda pranešimus    

Įvertina bendravimo sėkmę; aiškinasi, ką reikėtų tobulinti    

Mokėjimo 

mokytis 

kompetencija 

Noriai mokosi,  jaučia atsakomybę už mokymosi rezultatus    

Planuoja mokymosi veiklą, mokosi kryptingai, savarankiškai    

Geba mokytis drauge su kitais ( poroje, grupėje)    

Apmąsto mokymosi rezultatus, įsivertina daromą pažangą    

Pažinimo 

kompetencija 

Domisi naujais dalykais, aplinka, nori ją pažinti, stebėti, tyrinėti    

Numato pažinimo kelius ir būdus    

Ieško, randa ir priima (supranta) pažintinę  informaciją    

Apibendrina informaciją, daro išvadas    

Socialumo 

kompetencija 

Nori būti bendruomenės/bendrijos/grupės nariu, dalyvauti bendroje veikloje    

Numato, kuo gali prisidėti prie bendruomenės gyvenimo    

Bendradarbiauja su kitais siekdamas visiems svarbaus tikslo    

Atsako už savo veiksmus, žodžius; jaučia atsakomybę už viską, kas vyksta greta    

Iniciatyvumo 

ir 

kūrybiškumo 

kompetencija 

Nori kurti, improvizuoti    

Įžvelgia naujas idėjas, numato kaip įgyvendinti kūrybinę idėją    

Savarankiškai pasirenka priemones, medžiagas, būdus idėjai įgyvendinti    

Apmąsto ir vertina savo ir draugų kūrybos rezultatus    

Asmeninė 

kompetencija 

Siekia pažinti save    

Siekia tobulėti, remdamasis stipriosiomis savybėmis    

Kryptingai siekia išsikeltų tikslų    

Elgiasi atsakingai, saugodamas save ir kitus. Atsispiria neigiamai įtakai    



Dalykinės 

kompetencijos 
Kriterijai/Pasiekimai 

Vertinimas  

Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 
 

L
ie

tu
v
ių

  

k
a
lb

a
 

Siekia būti tolerantiškas, neįžeisti pašnekovo išsakydamas savo mintis ir jausmus.    

Geba pasakoti nuosekliai, suprantamai.    

Savarankiškai randa reikiamą informaciją žodynuose, enciklopedijose, internete ir kt., 

ja naudojasi.  

   

Skaito grožinius ir negrožinius tekstus, atsako į tekstų suvokimo klausimus.    

Įvertina savo mokėjimą skaityti, žino, kaip tobulinti skaitymo gebėjimus.    

Laikosi bibliotekos taisyklių, pasirenka jį  dominančias knygas.    

Kuria tekstą atsižvelgdamas į intenciją, adresatą, situaciją.    

Kuria šias rašinių rūšis: pasakojimą, pasaką, laišką, žinutę, skelbimą, aprašymą.    

Vertina savo ir kitų sukurtus tekstus pagal sutartus kriterijus.     

Rašo be rašybos ir skyrybos klaidų (programoje numatyti atvejai).    

Atranda ir įvardija  žodžio, sakinio, kalbos dalis (programoje numatyti atvejai).    

Taisyklingai vartoja veiksmažodžius, daiktavardžius, būdvardžius, būdo prieveiksmius.    

  
 

 

U
žs

ie
n

io
 k

a
lb

a
 

Supranta žinomus žodžius ir frazes apie save ir artimiausią aplinką, trumpus 

paaiškinimus, prašymus, nurodymus, dialogus. 

   

Kalba vartodamas žinomus žodžius ir frazes apie save ir artimiausią aplinką. Dalyvauja 

trumpame elementariame pokalbyje. 

   

Supranta trumpus ir ilgesnius, bet regimąja informacija paremtus tekstus, kuriuose gali 

būti nežinomų žodžių. 

   

Rašo labai trumpus tekstus (raštelius, sveikinimus, elektroninius laiškus), susidedančius 

iš žinomų žodžių ir frazių.  

   

  
  

 

M
a
te

m
a

ti
k

a
 

Atlieka aritmetinius veiksmus su natūraliaisiais skaičiais.    

Sprendžia paprastus uždavinius, kuriuose reikia atlikti veiksmus su matiniais skaičiais.    

Moka pa(si)naudoti pateiktais/surinktais statistiniais duomenimis.     

Vartoja tinkamus matematikos terminus bei simbolius. Atpažįsta ir įvardija plokštumos 

ir erdvės geometrines figūras bei jų elementus. 

   

Paaiškina uždavinių sprendimus, remiasi modeliais, piešiniais, diagramomis.     

Pasirenka tinkamus veiksmus ir skaičiavimo būdą  paprastiems uždaviniams spręsti.     

  
 

 
P

a
sa

u
li

o
 

p
a

ži
n

im
a
s Pastebi ir analizuoja, kas vyksta artimiausioje aplinkoje (socialinėje, gamtinėje).    

Palygina žmonių veiklą ir gyvenimo būdą seniau ir dabar.    

Susieja skirtingą žmonių gyvenimo būdą su klimatu, gamtos ištekliais, technologijomis.    

Paaiškina, kaip augalai ir gyvūnai yra prisitaikę prie aplinkos sąlygų.    



Susiplanuoja ir atlieka nesudėtingus bandymus, tyrimus.    

Tyrinėja ir apibūdina pagrindines šviesos, šilumos, garso, įvairių medžiagų savybes.    

Laikosi sveikos gyvensenos reikalavimų;  saugiai elgiasi, ištikus nelaimei gali padėti 

kitiems. 

   
   

D
a
il

ė 
ir

  

te
ch

n
o
lo

g
ij

o
s 

Tikslingai naudoja linijas, spalvas, formas, siekdamas išgauti savitą kuriamo darbo 

nuotaiką. 

   

Tinkamai naudoja elementarias dailės sąvokas.    

Įžvelgia grožį gamtoje ir dailės kūriniuose.    

Siūlo idėjas įvairių gaminių kūrimui.    

Kurdamas tam tikrus gaminius, geba rasti reikiamą informaciją ir ja naudotis.    

Analizuoja medžiagų savybes ir jų panaudojimą kuriant įvairius gaminius.    

Paaiškina, kuo vertingas sukurtas gaminys.    

  

M
u

zi
k

a
 

 

Pagal galimybes intonuodamas dainuoja nesudėtingas vienbalses dainas.    

Užrašo elementarų ritminį diktantą.    

Vertina muzikinius kūrinius, apibūdina jų nuotaiką.    

Atpažįsta ir apibūdina įvairių kraštų, skirtingų žanrų muziką.    

  

F
iz

in
is

 

u
g
d

y
m

a
s 

 

Atlikdamas fizinius pratimus išlaiko taisyklingą kūno laikyseną, taisyklingai kvėpuoja.    

Koordinuotai atlieka pusiausvyros, šuolio, sukimosi ir kt. judesius ir jų kombinacijas.    

Laikydamasis taisyklių žaidžia judriuosius žaidimus su pasirinktais sporto įrankiais     

Saugiai juda įvairiose situacijose, įveikia pasitaikančias kliūtis.    

  
 

 

E
ti

k
a
 

 Vertinimas (komentarai)  

Siekia būti dvasiškai ir fiziškai stiprus, atsparus žalingiems įpročiams.  

Tinkamai elgiasi sudėtingose situacijose, geba spręsti konfliktus.  

Draugiškai elgiasi su kitais žmonėmis, yra tolerantiškas.  

Prisiima atsakomybę už savo veiksmus, žodžius.  

 

  
 

T
ik

y
b

a
 

 

Siekia švęsti sakramentus priimant juos kaip Dievo meilės ženklus.  

Moka reikšti meilę šeimoje, klasėje, susitaikyti su savimi, žmonėmis ir dievu.  

Gerbia kitas religijas išpažįstančius žmones, puoselėja savo tikėjimą. 

 

 

Tęsia Dievo pažinimą per kūrinius, žmones, domisi tikėjimo paskirtimi bei savo 

vertybėmis. 

 

 

Mokytoja(s) ....................................................................                       Vienas iš tėvų (globėjų) ................................................................................. 
                                        (parašas, vardas, pavardė)                                                                                                                                        (parašas, vardas, pavardė)            


