
PRIEDAS NR.9 

 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO KŪNO KULTŪROS PAMOKOSE 

TVARKA 
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Pasiekimai kūno kultūros pamokose vertinami atsižvelgiant į : 

Galimybes ir asmeninę pažangą: rudenį ir pavasarį mokiniai atlieka fizinio parengtumo 

testus. Mokiniai gauna informaciją, kaip sekasi siekti asmeninės pažangos. Testų rezultatai 

pažymiais nevertinami, bet mokiniai skatinami sistemingai ir nuolat įsivertinti. 

Gebėjimus: asmeninius (įgimtus, įgytus). 

Sąlygas: socialinę aplinką, tradicijas, įrangą. 

Individualumą: sveikatos būklę, požiūrį į fizinę sveikatą, asmeninius interesus, pomėgius, 

brandą (individualius augančio organizmo pokyčius). Parengiamosios medicininės fizinio 

pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai skiriami atsižvelgiant į ligų pobūdį. Neskiriami ir 

neatliekami pratimai, kurie gali skatinti ligų paūmėjimą. Specialiosios medicininės fizinio 

pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose kartu su pagrindinės grupės mokiniais, bet pratimai 

ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas. 

Aplinkybes: kas gali padėti ar sutrukdyti pasiekti tikslą (pamokų praleidimas dėl ligos, 

asmeninės treniruotės ir kt.)  

 

II. VERTINIMAS 

 

1. Pagrindinės ir parengiamosios fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno 

kultūros pamokose vertinami pažymiu. 

10 (puikiai) – puikiai atlieka užduotis, puikiai demonstruoja pratimų, žaidimų taktiką, 

puikūs pratimų atlikimo rezultatai. 

9 (labai gerai) – labai gerai atlieka užduotis, laikosi nuoseklumo, taiko pratimų įvairovę, 

labai geri pratimų atlikimo rezultatai. 

8 (gerai) – gerai atlieka užduotis, nedaro klaidų atlikdami pratimus, gera pratimų atlikimo 

technika. 

7 (pakankamai gerai) – pakankamai gerai atlieka užduotis pagal nustatytus reikalavimus.  

6 (patenkinamai) – patenkinamai atlieka užduotis. 

5 (pakankamai) – patenkinamai atlieka užduotis, padaro kelias pratimų atlikimo klaidas, 

atsainiai atlieka užduotis. 

4 (silpnai) – silpnai atlieka užduotis, pratimus atlieka netaisyklinga technika, nenuosekliai. 

3 (blogai) – blogai atlieka užduotis, nesiekia teigiamų pokyčių. 

2 (labai blogai) – labai blogai atlieka užduotis.  

1 (labai blogai) – be priežasties atsisako atlikti užduotis. 

Neatestuota – rašoma, kai mokinys neatlieka 50% ar daugiau programoje numatytų 

užduočių ar be pateisinamos priežasties praleido per 50% kūno kultūros pamokų. 

2. Mokiniai, lankantys specializuotas sporto mokyklas ir atleisti nuo kūno kultūros 

pamokų privalomo lankymo, pusmečio eigoje atsiskaito kūno kultūros ar pasirinktos sporto šakos 

programą ir vertinami pažymiu.   

2.1. Nuo privalomo kūno kultūros pamokų lankymo direktoriaus įsakymu atleisti mokiniai 

privalo aktyviai dalyvauti gimnazijos sportiniame gyvenime, atstovauti gimnazijai varžybose ir pan. 

3. Papildomu pažymiu vertinama už: 



3.1. Už surinktus kaupiamuosius, motyvacijai skatinti skirtus balus. Kaupiamojo vertinimo 

kriterijus konkrečiai klasei nustato mokytojas kartu su mokiniais. Kaupiamuoju būdu vertinamas 

pasiruošimas pamokai , lankomumas, pareigingumas, aktyvumas, drausmė ir kt. 

3.2. Kūrybinį darbą (sporto renginių organizavimą, stendų ruošimą, mokymo priemonių 

gamybą, trumpalaikius projektus ir pan.) 

3.3. Pasiruošimą ir dalyvavimą miesto, respublikos varžybose, konkursuose, olimpiadose, 

masiniuose renginiuose. Papildomai skatinami už užimtą prizinę vietą. 

4. Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją. 

Mokiniai atleisti nuo kūno kultūros pamokų stebi pamoką arba padeda organizuoti 

mokymo(si) procesą. Pasibaigus atleidimo laikotarpiui, - atsiskaito ir yra vertinami. 

Jei mokinys ilgai sirgo (ne trumpiau, kaip mėnesį) ir turi gydytojo atleidimą, atsiskaityti už 

tą kūno kultūros programos dalį nereikia. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Viso ugdymo proceso metu taikomas formuojamasis vertinimas – mokytojo raštu ar 

žodžiu išsakyti pagyrimai, pastabos. Nesiejamas su pažymiu. Tikslas - skatinti mokinį, padėti 

įsivertinti, rasti tinkamiausią fizinės sveikatos stiprinimo būdą, formą. 

 

______________________________________________ 


