
Aprašą parengė: 

Artūras Navickas kūno kultūros vyr. mokytojas 

 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO 

KŪNO KULTŪROS PAMOKOSE 

APRAŠAS 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas tvarkos aprašu, LR švietimo ir mokslo ministro patvirtintu 2005 m. balandžio 5 d. 

Nr. ISAK-556, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, LR švietimo ir mokslo 

ministro patvirtintu 2015 m. gruodžio 21 d. Nr. V-1309, LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu 

„Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. Įsak-2433 „Dėl pradinio ir 

pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo, paskelbtu 2016 m. sausio 25 d. 

Nr. V-46, Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos 

aprašu, mokyklos direktoriaus patvirtintu 2013-09-02 įsakymu Nr. V–115 (su visais jo pakeitimais). 

2. Pamokose formuojamasis vertinimas derinamas su diagnostiniu ir kaupiamuoju 

vertinimu. Mokiniai skatinami įsivertinti savo gebėjimus, žinias. 

 

II. KAUPIAMOJO ĮVERTINIMO FIKSAVIMAS 

 

3. Balai kaupiami už tinkamą (atitinkantį higienos reikalavimus) pasiruošimą pamokai, 

aktyvų dalyvavimą pamokoje, teisėjavimą, pagalbą mokytojui, atstovavimą mokyklai varžybose ir 

kt. 

4. Kaupiamieji balai fiksuojami mokytojo užrašuose. 

5. Surinkus 10 pliusų, mokiniui iš karto į el. dienyną įrašomas vertinimas – 10 (dešimt). 

6. Mokiniui neatlikus mokytojo paskirtų užduočių, mokytojas į kaupiamojo vertinimo 

sąsiuvinį mokiniui įrašo minusą. Surinkęs šešis (6) minusus, mokinys į el. dienyną gauna 

nepatenkinamą įvertinimą. Apie mokiniui įrašytą vertinimą mokytojas informuoja mokinio tėvus 

parašydamas komentarą el. dienyne. 

7. Mokiniai su savo kaupiamojo vertinimo suvestine gali susipažinti prieš bet kurią kūno 

kultūros pamoką ar jai pasibaigus. 

 

III. TĖVŲ INFORMAVIMAS APIE SAVARANKIŠKŲ IR KONTROLINIŲ DARBŲ 

REZULTATUS 

 

8. Tėvai supažindinami su mokinio kontroliniu ar savarankišku darbu, įrašant komentarą el. 

dienyne, esant reikalui, darbai gali būti aptariami su tėvais telefonu. 

 

IV. NAMŲ DARBŲ TIKRINIMAS 

 

9. Namų darbų tikslas – įtvirtinti pamokoje išeitą temą, tobulinti asmenines fizines savybes. 

10. Namų darbai gali būti skiriami iš skaitmeninių mokymo(si) priemonių, įkeliami į el. 

dienyną įvairių užduočių pavidalu atsižvelgiant į esamas fizines problemas ar asmeninius siekius 

tobulėti fiziškai, bei įgyti teorinių kūno kultūros žinių. 

11. Namų darbai tikrinami vizualiai, atsakant į mokiniams iškilusius klausimus, pamokos 

eigoje ar vykdant specialius fizinius testus (pvz. eurofito). 

12. Už namų darbus mokiniams gali būti rašomi pažymiai tiek į kaupiamąjį vertinimą, tiek iš 

karto į el. dienyną (priklausomai nuo darbų apimties, pobūdžio, tikslo). 

13. Apie namų darbų atlikimą-neatlikimą tėvai gali būti informuojami el. dienyne. 

______________________ 


