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 5-8 kl. mokinių  pasiekimų ir pažangos  vertinimo kriterijai  

fizinio ugdymo pamokose 

       Suderinta ir pakoreguota fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės posėdyje 2022-08-30, 
protokolo Nr. 1. 

       Pritarta Metodinės tarybos 2022-09-12 posėdyje, prot. Nr. 2. 

 
          Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas fizinio ugdymo pamokose parengtas vadovaujantis 
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro 2015  m. gruodžio 21 d. įsakymu  Nr. V-1309, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo 
ugdymo programas tvarkos aprašu,  patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 
m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. 
gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija), mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tobulinimo dorinio, 
meninio ir kūno kultūros ugdymo procese rekomendacijomis 2010 m. , fizinio ugdymo vertinimo 
metodika, rekomendacijomis bei patirties pasidalijimu seminaruose ir konferencijose, asmenine 
daugiamete patirtimi.                              

          Ugdymo procese  taikomas neformalus (formuojamasis), formalus (fiksuojami įvertinimai), 

kaupiamasis vertinimas.  

       Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pažymiu (10 balų sistema), išskyrus specialiosios 

medicininės fizinio pajėgumo grupės  mokinius.  

         Vertinimas  ugdymo procese vyksta nuolat (formuojamasis, diagnostinis, kaupiamasis) ir baigus 
dalyko programos temą, skyrių ar užbaigtą programos dalį (diagnostinis, formalusis) - skiriamas dėmesys 
ir procesui, ir gautam rezultatui. Mokiniai vertinami už parodytus Bendrosiose programose numatytus 
gebėjimus ir žinias; remiantis įgytomis žiniomis, asmeniniais gebėjimais ir noru, padarytą asmeninę 
pažangą atliekant kontrolines užduotis (atsižvelgiant į individualias kiekvieno mokinio galimybes bei 
aplinkybes); už aktyvumą pamokoje; lankomumą; teigiamą požiūrį į fizinį aktyvumą bei sveikatos 
stiprinimą ir fizinio pajėgumo  didinimą už mokyklos ribų – kasdieniniame gyvenime; dalyvavimą 
įvairaus lygio varžybose, turnyruose, sveikatingumo renginiuose; už aktyvų dalyvavimą rengiant ir 
vykdant sveikatingumo bei sportinius renginius. 

   Metiniuose planuose pagal laikotarpius ir einamą sporto šaką numatomi įskaitiniai 
pratimai,  kontrolinės bei apibendrinamosios užduotys, fizinio pajėgumo testai, kuriuos mokiniai privalo 
atlikti.  Mokiniai su vertinimo kriterijais bei formomis supažindinami pirmoje kūno kultūros pamokoje 
(rugsėjo mėn.). Remiantis  anksčiau išvardintais kriterijais, pažymiu vertinama: 

1. Individuali mokinio pažanga atliekant fizinio pajėgumo testus (greitumo, vikrumo, ištvermės, 
šoklumo, jėgos). Remiantis Eurofito pagrindiniais tyrimo rezultatais,  licėjaus fizinio ugdymo 
mokytojų surinktais duomenimis bei patirtimi, sudarytos rezultatų vertinimo lentelės . Lentelės 
sudarytos  pagrindinės sveikatos grupės mokiniams (pagal sveikus, vidutinio fizinio pajėgumo 
mokinius).  Parengiamosios grupės mokiniai atlieka tik tuos testus, kurie leistini pagal jų 
sveikatos būklę (gydytojų rekomendacijos) bei jiems prie galutinio vertinimo pridedami du balai.  
Testų rezultatai yra siekiamybė, kuri padeda pažinti save, suprasti savo stipriąsias bei silpnąsias 
fizines galias, įvertinti save, kelti uždavinius artimiausiam bei ilgalaikiui laikotarpiui. 



         Kiekvienas mokinys turi galimybę gauti aukščiausią įvertinimą. Už pasiektą aukščiausią 
vertinimo lentelės rezultatą mokiniui įrašomas  dešimtukas (10) ir 2 kaupiamieji balai už ženklią 
pažangą nuo paskutinio atlikto šio testo. Nepasiekusiems norimo rezultato mokiniams duodamas 
laikas tobulintis ir taikoma kaupiamojo balo sistema – pridedami 1-2 balai (priklausomai nuo 
pažangos dydžio) už: aktyvų tobulinimąsi, asmeninę pažangą (rezultato pagerinimą), kartojimų 
skaičių, teorines žinias. 

2. Kontrolinių (atsiskaitomųjų) ar apibendrinamųjų užduočių atlikimas baigus dalyko  programos 
temą, skyrių ar užbaigtą programos dalį - ( vertinami už einamos sporto šakos (lengvoji atletika, 
gimnastika, sporto žaidimai)  gebėjimus, įgūdžius, elementų atlikimo techniką, teorines žinias).  
3. Kaupiamieji balai – surinkus 10 ženklų, įrašomas pažymys (sumuojami pliusai ir minusai). 
Kaupiamuosius balus galima panaudoti ir testų bei kontrolinių užduočių atlikimo vertinime. Kaupiamieji 
balai skiriami už: aktyvų darbą pamokoje, pramankštos vedimą, pasiektą išskirtinę asmeninę 
pažangą,  iniciatyvumą ir pagalbą klasės draugui atliekant užduotis, užduočių rengimą , pagalbą rengiant 
sporto ir sveikatingumo renginius, dalyvavimą licėjaus rengiamose sporto varžybose, aktyvią veiklą 
licėjaus sporto taryboje, fizinio pajėgumo didinimą už mokyklos ribų – kasdieniniame gyvenime. 
4. Lankomumas:  

 Įrašomas dešimtukas (10)  trimestro pabaigoje, jei mokinys nepraleido  nei vienos kūno 
kultūros pamokos (aktyviai dalyvavo) arba leidžiama neatlikti (mokinio prašymu) vieno 
testo ar kontrolinės užduoties iš to trimestro testų, arba nerašyti vieno vertinimo iš jau 
atliktų testų ar užduočių. 

 Įrašomas dvejetas (2), jei mokinys be pateisinamos priežasties nedalyvavo trijose 

pamokose (neturėjo aprangos).  Tamo dienyne įrašomas komentaras, už ką įrašomas 
pažymys. 

 
 
5. Aktyvumas sporto srityje. Įrašomas dešimtukas (10) už:  licėjaus atstovavimą miesto, 
respublikos varžybose bei turnyruose; sporto šakos laimėtas prizines vietas, lankant sportinės krypties 
neformaliojo švietimo įstaigas. 

Kitos vertinimo nuostatos: 

1. Adaptacinio laikotarpio metu ( I trimestrą) penktų klasių mokinių pasiekimai vertinami tik 
patenkinamais pažymiais. Mokiniams, kurių fizinis pajėgumas silpnas ir / ar fizinė raida sutrikusi, 
dėl ligos praleista daug pamokų, užduotys ir atsiskaitymo reikalavimai nustatomi individualiai. 

2. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams, dalyvaujantiems pamokose kartu 
su pagrindinės grupės mokiniais, pratimai ir fizinis krūvis individualizuojamas. Šiems mokiniams 
siekiama suteikti daugiau teorinių žinių, jie  mokomi savarankiškai stebėti savo sveikatos 
pokyčius, konsultuojami dėl saugaus pratimų atlikimo.  Šių mokinių pasiekimai pažymiais 
nevertinami. Jų pastangos, geras lankomumas, aktyvumas vertinami „įskaityta.“ „Neįskaityta“ 
mokiniams rašoma tada, kai jie neįsisavina numatytų žinių  , gebėjimų minimumo arba be 
priežasties praleidžia daugiau kaip 2/3 pamokų per trimestrą. 

3. Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams fiziniai pratimai taikomi 
atsižvelgiant į gydytojų rekomendacijas ir sveikatos sutrikimus. Mokiniai vertinami pagal 
pagrindinės medicininės fizinio pajėgumo grupės vertinimo kriterijus,  atkreipiant dėmesį į 
individualias jų galimybes. Mokiniai turi suprasti savo galimybes ir mokėti paaiškinti priežastis, 
dėl kurių negali atlikti vienokių ar kitokių pratimų. Tėvų prašymu parengiamosios grupės mokiniai 
gali būti atleisti nuo vertinimo pažymiu ir vertinami įskaita. 

4. Jei mokinys per visą ugdymo laikotarpį ( trimestrą) neatliko visų vertinimo užduočių  be 
pateisinamos priežasties, nepademonstravo pasiekimų, numatytų pagrindinio ugdymo bendrosiose 
programose, mokinio dalyko trimestro  pasiekimai vertinami nepatenkinamai.  Norint gauti 
teigiamą metinį įvertinimą šie mokiniai privalo, suderinus su savo fizinio ugdymo mokytoju, 
papildomai lankyti 1/3 pamokų ir atsiskaityti už visą to laikotarpio išeitą dalyko programą. 

  5.    Atleistų dėl ligos nuo fizinio ugdymo pamokų mokinių pasiekimų vertinimas: 



-  mokinių, kurie dėl ligos atleisti visą trimestrą arba praleido daugiau nei 2/3  trimestro fizinio 
ugdymo pamokų, vertinami ,,atleistas“;  
-  . Jei negalavimai tęsiasi, dėl laikino sveikatos sutrikimo tėvai (globėjai) per trimestrą gali 
pateisinti praleistas fizinio ugdymo pamokas tris kartus reikalinga gydytojų pažyma. 
-  jei mokiniai sirgo trumpalaikiai,  pasibaigus gydytojų ar tėvų nurodytam atleidimo laikotarpiui, 
privalo atsiskaityti už praleistą mokomojo dalyko programą ir gauti už tai pažymius. 
-   mokiniai dėl ligos atleisti nuo fizinio ugdymo pamokų visus mokslo metus ar trimestrą,  tėvų 
prašymu gali pamokų nelankyti, suderinus dėl jų atsakomybės už mokinio būvimo vietą ir elgesį. 

 
 6.  Mokiniai, lankantys sportinės krypties neformaliojo švietimo įstaigas (valstybines ir privačias 
sporto mokyklas), tėvų pageidavimu ir sporto mokyklos išduotos pažymos pagrindu (treniruotės 
vyksta 4 ir daugiau kartų savaitėje), gali būti  atleidžiami nuo fizinio ugdymo pamokų ar jų dalies 
lankymo (atleidimo tvarka nustatyta VGTU inžinerijos licėjaus „Darbo tvarkos reikalavimai ir 
saugaus elgesio taisyklės fizinio ugdymo pamokose ir sporto renginiuose“). Šie mokiniai privalo 
atsiskaityti kiekvieno trimestro numatytos programos  kontrolines  užduotis ir testus klasės fizinio 
ugdymo pamokose arba kitu laiku, suderinus su mokytoju. Šie mokiniai privalo atstovauti licėjų 
įvairiose varžybose. 
7. Drausmė, bendravimo kultūra, sportinė apranga, išskirtinė pažanga ar pasiekimai, nesėkmės 
bei  jų priežastys ir t.t. vertinami parašant į e. dienyną TAMO žodinius 
komentarus/pastabas/pagyrimus. 
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