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AVIŽIENIŲ GIMNAZIJOS 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DALYKO PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS 

VERTINIMAS 

1. Mokiniams laiku ir sistemingai teikiama informacija (komentarai žodžiu ar raštu) apie 

tai, kas padaryta gerai, ką reikėtų tobulinti, kaip tai atlikti, kad būtų pasiekti mokymo(si) 

uždaviniai pagal sutartus kriterijus, mokinių pasiekimų vertinimo lygius (patenkinamą, 

pagrindinį, aukštesnįjį). 

2. Mokinių žinios, gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, pažanga vertinama pagal pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo bendrosiose programose pateiktus apibendrintus kokybinius mokinių žinių, 

supratimo ir gebėjimų vertinimo aprašus, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos 

egzaminų vertinimo instrukcijas, toje pačioje klasėje dirbančių mokytojų aptartus ir suderintus 

dalyko vertinimo metodus, formas ir kriterijus. 

3. Siekiant stebėti mokinių daromą pažangą ir mokant mokinius mokytis analizuojant savo 

daromą pažangą, atsikaitomieji darbai raštu kaupiami mokytojo klasės aplankale, o praktiniai 

darbai  - kompiuterio kietajame diske ar analogiškoje laikmenoje. 

4. Atsiskaitomieji darbai : 

4.1 KONTROLINIS DARBAS 

 Metų bėgyje 5 – 8 ir I – IV gimnazinių klasių mokiniams skiriami 4 - 5 kontroliniai  

darbai (III ir IV gimnazinių klasių mokiniai, pasirinkę mokytis informacines 

technologijas išplėstiniu lygiu turi atsiskaityti 6 - 8 kontrolinius darbus). 

 Kontrolinis darbas skiriamas baigiant temą arba skyrių. 

 Jis gali trukti 45-90 minučių. 

 Apie kontrolinį darbą mokiniams pranešama prieš savaitę. 

 Mokiniui, gavus nepageidaujamą pažymį, leidžiama perrašyti kontrolinį darbą tik 

vieną kartą susitartu laiku ir laikantis taisyklės – gavus tokį patį ar mažesnį 

įvertinimą, bus įrašomi du pažymiai, t.y. ir pirmas, ir antras gauti pažymiai; gavus 

perrašant didesnį pažymį, bus įrašomas tik geresnis įvertinimas vietoj pirmojo. 

 Neatsiskaičius už kontrolinį darbą mokiniui rašomas ,,1“ ( vienas balas) 

 Nepatenkinamus įvertinimus turinčiam mokiniui rekomenduojama lankyti 

konsultacijas  pasiekimų skirtumams likviduoti. 

 

4.2 SAVARANKIŠKAS DARBAS 

 Savarankiškas darbas gali trukti 15-25 minučių, ( III – IV gimn kl. 25-45 min.) 



 Mokiniai gali naudotis mokytojo nurodytomis mokymo priemonėmis, vadovėliais, 

bei kita  informacine medžiaga. 

 Savarankiško darbo tikslas - sužinoti, kaip mokinys geba pritaikyti įgytas žinias 

individualiai  atlikdamas praktines užduotis. 

 Savarankiško darbo įvertinimas įrašomas į dienyną, apie jo rašymą iš anksto 

informuoti      nebūtina. 

 

4.3 APKLAUSA RAŠTU AR ŽODŽIU (TESTAS) 

 Jos tikslas - greitas klasės mokinių 1 - 2 pamokų žinių patikrinimas. 

 Apklausos metu reikia užrašyti teoriją, taisykles. 

 Užduotys konkrečios, trumpos, aiškios. 

 Apklausos formos gali būti įvairios formos. 

 Trukmė 10 – 30 min. 

 Apie apklausą raštu iš anksto informuoti nebūtina. 

 

4.4 PRAKTINIAI DARBAI 

 

 Trijų praktinių darbų pažymių vidurkis perkeliamas į el.dienyną. 

 

4.5 VERTINIMO KRITERIJAI 

 

Teorinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių vertinimas 

10 Mokinio žinios, gebėjimai nuostatos atitinka mokymo programoje nurodytą 
aukštesnįjį lygį. 

9 Mokinio žinios, gebėjimai, nuostatos atitinka mokymo programoje nurodytą 
aukštesnįjį lygį. Yra nereikšmingų trūkumų. 

8 Geras darbas. Mokinio žinios, gebėjimai, nuostatos atitinka mokymo programoje 
nurodytą pagrindinį lygį. Yra nedidelių klaidų. 

7 Mokinio žinios, gebėjimai, nuostatos atitinka mokymo programoje nurodytą 
pagrindinį lygį. Darbe yra klaidų. 

6 Darbe yra nemažai klaidų, tačiau mokinio žinios, gebėjimai, nuostatos atitinka 
mokymo programoje nurodytą pagrindinį lygį. 

5 Darbas su dideliais trūkumais, mokinio žinios ir gebėjimai atitinka patenkinamąjį 
pasiekimų lygį. 

4 Darbas atitinka tik minimalius reikalavimus. 

3 Darbas atliktas, nepasiektas minimalus lygis. Žinių, supratimo ir gebėjimų pagrindai 
yra ir spragos gali būti užpildytos per palyginti trumpą laiką. 

2 Darbas atliktas nepatenkinamai. Žinios, supratimas ir gebėjimai tokie fragmentiški, 
kad spragos negali būti užpildytos per trumpą laiką. 



 

 

 

 

Kompiuterinių praktinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių vertinimas 

 

10 Mokinys praktinę užduotį atlieka puikiai ir savarankiškai. 

9 Mokinys atlieka praktinę užduotį labai gerai, su nedideliais trūkumais. 

8 Mokinys darbą atlieka gerai, geri mokinio praktiniai gebėjimai, bet yra klaidų, kurias 
po mokytojo konsultacijos ištaiso. 

7 Darbas pakankamai geras, bet yra klaidų, dirba mokytojui konsultuojant. 

6 Darbas atliktas patenkinamai, yra nemažai trūkumų, tačiau dar atitinka pagrindinį 
lygį. 

5 Darbas ir mokinio praktiniai gebėjimai atitinka patenkinamąjį pasiekimų lygį. 

4 Darbas atitinka minimalius reikalavimus. Reikia padirbėti papildomai. 

3 Praktiniai įgūdžiai neatitinka patenkinamo pasiekimų lygio. Už praktikos darbą laiku 
neatsiskaityta. Tačiau gebėjimų pagrindai yra ir žinių spragos gali būti užpildytos per 

palyginti trumpą laiką. 

2 Darbas atliktas nepatenkinamai. Žinios, supratimas ir gebėjimai tokie fragmentiški, 
kad spragos negali būti užpildytos per trumpą laiką. 

 

 

4.6 VERTINIMO LENTELĖ 

 

Pasiekimų lygmuo Pažymys Teisingai atlikto 

darbo 

procentai 

Nepatenkinamas 1 (nieko neatliko) nedirbo 

2 (labai blogai) 1-10% 

3 (blogai) 11-25 % 
  

Patenkinamas 4 (silpnai) 26-35 % 

5 (pakankamai patenk.) 36-45% 
  

Pagrindinis. 6 (patenkinamai) 46-59 % 

7 (pakankamai gerai) 60-74 % 

8 (gerai) 75-84 % 

Aukštesnysis 9 (labai gerai) 85-94 % 

10 (puiku) 95-100% 

 

5. TAIKOMA KAUPIAMOJO VERTINIMO SISTEMA: 

 Mokiniai vertinami k a u p i a m a i s i a i s pažymiais (pažymiai įrašomi atskirai 



kaupiamųjų pažymių lapuose) už mokymosi aktyvumą ir teisingus atsakymus 

pamokos metu, už stropų darbą, papildomai atliktas užduotis, aktyvų komandinį darbą, 

pareigingumą, namų darbų atlikimą. 

 Kaupiamasis balas konvertuojamas į pažymį e.dienyne surinkus tris kaupiamuosius 

pažymius (vedamas aritmetinis vidurkis) 

6. Metų bėgyje IVg klasių mokiniai rašo informacinių technologijų bandomąjį egzaminą; 

gautas įvertinimas įrašomas el.dienyne. Vertinama remiantis valstybinių brandos egzaminų 

kriterinio vertinimo nuostatomis: 

 

Balai 0 16 - 35 36 - 85 86 - 99 100 

Taškai 
0 - 19 20 - 50 51 - 77 78 - 92 93 - 100 

 

7. Dalyvavimas informacinių technologijų dalykiniuose konkursuose ar olimpiadose 

vertinamas 10 pažymiu  įrašant e.dienyne. 

8. Dalyvavimas ir prizinės vietos laimėjimas informacinių technologijų dalykiniuose 

konkursuose ar   olimpiadose vertinamas dviem 10 pažymiais įrašant e.dienyne. 
 


