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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) parengtas 

vadovaujantis Rekomendacijomis dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų 

rengimo ir įgyvendinimo, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. 

sausio 27 d. įsakymu Nr. V-48, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. Įsakymu Nr. V-1309, kitais 

mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą reglamentuojančiais dokumentais. 

2. Apraše aptariami vertinimo tikslai ir uždaviniai, vertinimo nuostatos ir principai: 

Varėnos Jadvygos Čiulionytės menų mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas bei 

kriterijai, mokinių skatinimas, mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas. 

3. Apraše vartojamos šios vertinimo sąvokos: 

3.1.  vertinimas – nuolatinis informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus, 

kaupimo, interpretavimo ir apibendrinimo procesas; 

3.2. įvertinimas – vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie mokinio 

pasiekimus ir padarytą pažangą; 

3.3. įsivertinimas – paties mokinio daromi sprendimai apie daromą pažangą bei 

pasiekimus; 

3.4. vertinimo informacija – įvairiais būdais iš įvairių šaltinių surinkta informacija apie 

mokinio mokymosi patirtį, jo pasiekimus ir daromą pažangą (žinias ir supratimą, gebėjimus, 

nuostatas); 

3.5. vertinimo validumas – vertinami numatyti mokymosi pasiekimai (turinio validumas), 

vertinimo būdai atitinka vertinimo tikslus; 

3.6. individualios pažangos (idiografinis) vertinimas – vertinimo principas pagal kurį 

lyginant dabartinius mokinio pasiekimus su ankstesniaisiais stebima ir vertinama pažanga; 

3.7. norminis vertinimas  leidžia moksleivių muzikinius pasiekimus palyginti tarpusavyje, 

apytiksliai nustatyti moksleivių muzikinių gabumų lygį. Šis vertinimas svarbus tik pačiam mokytojui, 

kai tenka pagal individualius muzikinius gabumus diferencijuoti ugdymo turinį; 

3.8. kriterinis vertinimas – grįstas tam tikrais iš anksto nustatytais kriterijais; 

3.9. kontrolinis darbas – savarankiškas, projektinis, kūrybinis, ar kitoks raštu atliekamas ir 

įvertinamas darbas, skirtas patikrinti, kaip mokiniai išmoko tam tikrą programos dalį. 

4. Vertinimo tipai (klasifikuojama pagal vertinimo paskirtį): 

4.1. diagnostinis vertinimas – vertinimas, kurio naudojasi siekiant išsiaiškinti mokinio 

pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti tolesnio 

mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus; 

4.2. formuojamasis vertinimas – nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu, kuriuo 

siekiama operatyviai suteikti detalią informaciją apie tolesnio mokinio mokymosi bei tobulėjimo 

galimybes numatant mokymosi perspektyvą, pastiprinant daromą pažangą. Formuojamasis 

vertinimas skatina mokinius mokytis analizuoti esamus pasiekimus ar mokymosi spragas, sudaro 

galimybes mokiniams ir mokytojams bendradarbiauti; 

4.3. apibendrinamasis vertinimas – vertinimas, naudojamas baigus programą, kursą, 

modulį. Jo  rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos pabaigoje; 

5. Vertinimo būdai (kvalifikuojama pagal vertinimo bei įvertinimo pobūdį): 

5.1. formalusis vertinimas – vertinimas, kai skiriamos tam tikro formato užduotys, 

numatomas joms atlikti reikalingas laikas, užduotys įvertinamos formaliais kriterijais, įvertinimas 

fiksuojamas; 



5.2. neformalusis vertinimas – vertinimas, kuris vyksta nuolat: stebint, susidarant 

nuomonę, kalbantis, diskutuojant. Įvertinimas fiksuojamas mokytojo pasirinkta forma (simboliais, 

individualiomis pastabomis ir kt.). 
 

II.  VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
  

6. Vertinimo tikslas – padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei; pateikti 

informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą; nustatyti mokytojo, mokyklos 

darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus.  

7.  Vertinimo uždaviniai: 

7.1. padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti savo 

pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus; 

7.2. padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas, 

diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus; 

7.3. suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsį, stiprinti 

ryšius tarp vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos; 

7.4. nustatyti mokyklai savo darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, suteikti 

mokinių poreikius atliepiančią pagalbą. 

 

III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

 

8. Vertinimas grindžiamas šiuolaikine mokymosi samprata, amžiaus tarpsnių 

psichologiniais ypatumais, individualiais mokinio poreikiais, atitinka ugdymo(-si) tikslus. 

9. Vertinimas - tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios ir 

supratimas, bendrieji ir dalyko gebėjimai, vertybinės nuostatos ir elgesys. 

10. Vertinimas skirtas padėti mokytis – mokinys laiku gauna grįžtamąją informaciją apie 

savo mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, jis mokosi vertinti ir įsivertinti.  

11. Vertinama individuali mokinio pažanga (idiografinis vertinimas) – mokinio dabartiniai 

pasiekimai lyginami su ankstesniaisiais. Vengiama lyginti mokinių pasiekimus tarpusavyje. 

12. Vertinimas pozityvus ir konstruktyvus – vertinama tai, ką mokinys jau išmoko, 

nurodomos spragos ir padedama jas ištaisyti. 

13. Vertinimas atviras ir skaidrus – su mokiniais tariamasi dėl vertinimo kriterijų ir 

procedūrų, vengiama pernelyg didelio vertinimo formalizavimo. 

14. Vertinimas objektyvus ir veiksmingas – siekiama kuo didesnio vertinimo validumo ir 

patikimumo; naudojami įvairūs vertinimo informacijos šaltiniai, taikomos modernios vertinimo 

metodikos. Vertinimas pritaikomas pagal mokinių poreikius ir galias, pasiekimus ir daromą pažangą. 

 

IV. VERTINIMAS UGDYMO PROCESE 
 

15. Mokinių pasiekimų vertinimas grindžiamas aiškiais, mokiniams žinomais kriterijais, 

skatina mokinių mokymosi pažangą, motyvaciją, savikritiką, asmenybinių galių plėtojimą. 

16. Vertinimas planuojamas ugdymo proceso metu (rengiant teminius, kalendorinius 

planus), detalizuojamas nagrinėjant skyrių, temą, rengiant detalųjį pamokos planą. 

17. Dalyko mokytojas, vadovaudamasis dalyko vertinimo metodika, išsilavinimo standartų 

ir bendrųjų programų reikalavimais, teminiame plane gali pateikti individualią vertinimo metodiką. 

18. Mokslo metų pradžioje dalykų mokytojai su mokiniais aptaria bendrąją mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarką, dalyko vertinimo metodiką, o kiekvienos pamokos pradžioje 

ir konkrečius mokymosi uždavinius, užduotis, vertinimo kriterijus, atsiskaitymo laiką. 

19. Baigus dalyko temą ar muzikos kūrinį ar kitą užbaigtą programos dalį, rašomas 

kontrolinis darbas arba atsiskaitoma žodžiu, muzikavimu, dainavimu, muzikos klausymu. 

20. Mokykloje taikomas formuojamasis mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas – 

pažangą skatinantis, grįstas mokytojo ir mokinio sąveika ir palaikantis mokymąsį.  Mokytojas stebi 

mokinių mokymąsį, jų bendradarbiavimą, įsitraukimą, pastangas, mokymosi būdus, sunkumus ir 

padeda suprasti mokiniui, kas jau išmokta, ko dar reikia mokytis, kaip įveikti sunkumus, kokie 

mokymosi būdai veiksmingi. Mokiniai, konsultuojami mokytojo, pagal kriterijus mokosi vertinti 

vienas kito ir savo darbą, įsivertinti pasiekimus ir pažangą. 



21. Ugdymo procese formuojamasis vertinimas derinamas su diagnostiniu ir kaupiamuoju 

vertinimu. Vertinimo (pripažinimo) ir įsivertinimo metodai bei procedūros, vertinimo ir įsivertinimo 

ugdymosi rezultatai, vertinimo informacijos panaudojimas atitinka ugdymo programose keliamus 

ugdymosi tikslus ir numatytus rezultatus. 

22. Mokyklos ugdymo procese taikomas formalusis ir neformalusis vertinimas. 

23. Priklausomai nuo vertinimo tikslo pamokoje mokiniai vertinami ir įsivertina taikant 

norminį, kriterinį arba idiografinį vertinimą. 

24. Mokytojai pagal pasirinktą būdą planuoja ir atlieka mokinių pažangos bei pasiekimų 

vertinimą, apibendrina ir įvertina mokinio pasiekimus ir nustatyta tvarka fiksuoja vertinimo 

informaciją. Mokiniai turi būti vertinami nuolat, pažymiais – ne mažiau 3 kartų per pusmetį.  

25. Baigus skyrių (temą) mokytojas gali skirti vieną ir daugiau pamokų diagnostiniam ar 

apibendrinamajam vertinimui: kontroliniam darbui, projekto gynimui, rezultatų aptarimui, pažangos 

įvertinimui ir mokinių įsivertinimui. 

26. Kviečiant mokinį atsakinėti ar tikrinant jo žinias raštu, jam nedalyvavus dėl ligos ar 

kitos priežasties prieš tai vykusiose pamokose, mokinys, pateikęs atleidimo dokumentus (med. 

pažymą, tėvų prašymą ir kt.) turi teisę neatsakinėti. Praleistą temą jis atsiskaito mokytojo nustatyta 

tvarka per dvi savaites. 

27. Apie numatytą atsiskaitymą mokytojas privalo mokinius informuoti ne vėliau, kaip 

prieš savaitę ir fiksuoti datą kontrolinių darbų bei akademinių atsiskaitymų tvarkaraštyje (muzikos 

skyriuje). Vieną dieną mokinys atlieka vieną kontrolinį darbą. 

28. Pusmečio pažymio negalima vesti tuo atveju, jeigu mokinys praleidęs daugiau nei 50% 

pamokų. Tokiu atveju mokytojas organizuoja įskaitą, suderinęs su Mokyklos direktoriumi. Mokinio 

atsiskaitymo pažymys atitinka pusmečio pažymį. 

29. Visose mokyklos programose mokinių pasiekimai vertinami 10 balų sistema. 

Nepatenkinamas įvertinimas – 1-3 balai, patenkinamas –  4  10 balai. 10 balų – puikiai.  

 9 balai – labai gerai; 

 8 balai – gerai; 

 7 balai – pakankamai gerai; 

 6 balai – patenkinamai; 

 5 balai – pakankamai patenkinamai;  

 4 balai – silpnai; 

 3 balai – blogai; 

 2 balai – labai blogai; 

 1 balas – nepatenkimai. 

30. Mokyklos programų atskirų dalykų vertinimo kriterijai pateikti Aprašo priede. 

 

V. VERTINIMAS BAIGUS PROGRAMĄ 
 

31. Mokinio mokymosi pasiekimai baigus programą apibendrinami, ir vertinimo rezultatas 

(toliau – dalyko pusmečio, metų, galutinis įvertinimas) fiksuojamas balu, taikant 10 balų vertinimo 

sistemą: 

31.1. pusmečio pažymys vedamas skaičiuojant visų dienyne įrašytų to pusmečio pažymių  

aritmetinį vidurkį; 

31.2. metinis pažymys vedamas skaičiuojant dalyko abiejų pusmečių pažymių aritmetinį 

vidurkį. 

31.3. galutinis pažymys vedamas skaičiuojant metinio ir egzamino aritmetinį vidurkį.  

32. Individualių dalykų mokytojai pusmečio (metų) pabaigoje užpildo mokinių 

pažangumo suvestinę elektroniniame mokyklos dienyne, kur surašo visų dalykų vertinimo rezultatus. 

33. Dalykų keliamojo, baigiamojo egzaminų vertinimo kriterijai pateikti Aprašo priede. 

 

VI. KĖLIMAS Į AUKŠTESNES KLASES 
 

34. Į aukštesnes klases keliami ugdytiniai, turintys teigiamus ( nuo 4 iki 10 balų) metinius 

įvertinimus. 

35. Mokinio kėlimo į aukštesnę klasę, kėlimo per klasę, pageidavimą keisti pagrindinį 

dalyką ar baigti mokyklą metais anksčiau atvėjai svarstomi mokytojų tarybos posėdyje antrame 



mokslo metų ketvirtyje ir objektyviai įvertinus esamą mokinio pažangą, galimybes ir tėvų prašymo 

motyvaciją. Prašymą tėvai (globėjai, rūpintojai) raštu pateikia iki einamų mokslo metų gegužės 1 d.. 

36. Dėl nepateisinamos priežasties neįvykdžius programos ir nesant metinio įvertinimo, 

mokytojų tarybos sprendimu, mokinys keliamas į aukštesnę klasę, atsiskaičius programos kursą iki 

nustatyto termino. 

37. Atsiradus nenumatytiems išskirtiniams atvejams, dėl kurių būtų neįmanoma taikyti  

direktoriaus patvirtintos Mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos, atitinkamus 

sprendimus priima mokytojų taryba;  

 

VII. VERTINIMO DALYVIAI IR JŲ VAIDMUO 
 

38. Mokiniai kartu su mokytoju aptaria numatomus mokymosi pasiekimus, užduotis bei 

vertinimo kriterijus, nagrinėja vertinimo informaciją. Mokytojo padedami, jie mokosi vertinti ir 

įsivertinti savo pasiekimus ir pažangą. Atsižvelgiant į savo mokymosi sėkmę, planuoja tolesnį 

mokymąsį, kelia ateities tikslus. 

39. Mokytojai: 

39.1. pagal pasirinktą būdą planuoja ir atlieka mokinių pasiekimų vertinimą ugdymo 

procese; 

39.2. apibendrina ir įvertina mokinio pasiekimus; 

39.3. mokykloje nustatyta tvarka fiksuoja vertinimo informaciją; 

39.4. informuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus mokytojus, mokyklos 

vadovus apie mokinių mokymąsį, pasiekimus ir spragas; 

39.5. remdamiesi vertinimo informacija, analizuoja ir koreguoja mokinių mokymą ir 

mokymąsį; 

39.6. rūpinasi, kad mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, būtų laiku suteikiama 

reikiama pagalbą. 

40. Mokykla: 

40.1. nustato bendrą mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos rinkimo, 

fiksavimo ir planavimo tvarką; 

40.2. užtikrina vertinimo metodikų dermę pereinant iš klasės į klasę, iš atskirų dalykų; 

koordinuoja atsiskaitymų, kontrolinių užduočių apimtis ir dažnumą. 

 

VIII. INFORMACIOJOS APIE MOKINIŲ MOKYMOSI PAŽANGĄ IR PASIEKIMUS 

FIKSAVIMAS 
 

41. Vertinimo informacija renkama neformaliai (stebint, analizuojant, komentuojant, 

aptariant mokinių mokymąsį, skatinant įsivertinimą ir kitais mokytojo pasirinktais būdais) ir formaliai 

(analizuojant atsiskaitymų, namų užduočių, kontrolinių darbų, testų rezultatus, stebėjimų medžiagą 

ir kt.). 

42. Mokykloje naudojamos šios informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir 

pasiekimus fiksavimo priemonės: elektroninis dienynas Veritus, pažangumo suvestinės, konkursų 

rezultatai, koncertai. 

 

IX. TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMAS 
 

43. Tėvai apie mokykloje taikomus mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo kreterijus, 

mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą, atsiskaitymų tvarką, mokymosi pasiekimus informuojami 

tėvų susirinkimų, individualių pokalbių metu, įrašant komentarus elektroniniame dienyne. 

44. Apie mokymosi pasiekimus tėvai informuojami reguliariai: 

44.1. dalykų mokytojai reguliariai surašo įvertinimus mokyklos elektroniniame dienyne; 

44.2. aptaria mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus tėvų susirinkimuose, prieš 

mokyklos renginius ir po jų. 

 

X. MOKINIŲ SKATINIMAS 
 

45. Mokiniai už puikų ir labai gerą mokymąsį, už pasiekimus konkursuose, už aktyvią 



koncertinę veiklą gali būti skatinami: 

45.1. už dalyvavimą koncertuose, rajono, regiono, respublikos, tarptautiniuose konkursuose, 

festivaliuose, mokiniui įrašomas papildomas aukščiausias įvertinimas; 

45.2. konkursų, festivalių dalyviai, kurių programos atitinka techninių įskaitų, akademinių 

koncertų programas, gali būti atleidžiami nuo akademinių koncertų, įskaitų, egzaminų ir kitų 

atsiskaitymų mokykloje; 

45.3. tradiciniame mokyklos renginyje direktoriaus įsąkymu įteikiami mokyklos padėkos 

raštai; 

45.4. tarptautinių konkursų laureatai ir diplomantai, respublikinių konkursų laimėtojai pagal 

nustatytą mokyklos tvarką dviem mėnesiams atleidžiami nuo mokesčio už mokslą; 

45.5. rajono savivaldybei teikiamos rekomendacijos dėl rajono gabių vaikų apdovanojimo; 

45.6. mokslo metų eigoje skelbiama informaciją apie mokinių pasiekimus mokyklos 

interneto tinklapyje, mokyklos stenduose, žiniasklaidoje.  
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Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos 

Mokinių pažangos ir pasiekimų  

vertinimo tvarkos aprašo 

1 priedas  

 

 

I. MUZIKAVIMO PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO  

TVARKA IR KRITERIJAI 

 

1.1. Mokiniai kiekvieno pusmečio eigoje privalomai laiko gamų ir etiudų (techninę) įskaitą 

(techninė įskaita laikoma visose klasėse, išskyrus 1 ir baigiamąją), atsiskaito akademiniame koncerte, 

atliekant dalyko programoje numatytus kūrinius; 

1.2. baigiant pradinio ugdymo programą, mokiniai laiko keliamąjį egzaminą.  

1.3. baigiamojoje klasėje, pagal nustatytą tvarką ir grafiką, mokinys baigiamojo egzamino 

programą atlieka trijose perklausose, komisijai leidus, laiko baigiamąjį egzaminą.  

1.4. mokinių pasirodymus laikant keliamuosius, baigiamuosius egzaminus, baigiamojo 

egzamino perklausas, vertina direktoriaus patvirtinta vertinimo komisija, pildomas keliamojo 

egzamino, baigiamojo egzamino perklausų, baigiamojo egzamino vertinimo protokolas; 

1.5. dalyvavimas baigiamojo egzamino perklausose yra privalomas, mokiniai,  

nedalyvaujantys perklausose be pateisinamos priežasties, vertinami nepatenkinamai, kaip 

nepasiruošę perklausai; 

1.6. mokiniai, dalyvavę konkursuose ar festivaliuose su baigiamojo egzamino programa,  

perklausose gali nedalyvauti, perklausos rezultatas – 10 balų;  

1.7. baigiamojo egzamino perklausų vertinimas ir vertinimo kriterijai: 

I perklausa – atliekama pusė programos (privaloma stambi forma arba polifonija) 

Tekstas – mintinai; 

sąlyginis tempas; 

sąlyginė pedalizacija; 

intonacija (styginiai, pučiamieji instrumentai). 

II perklausa – atliekama kita pusė programos 

Tekstas – mintinai; 

kūrinio atlikimas (tikslus teksto perskaitymas); 

sąlyginis tempas; 

sąlyginė pedalizacija (fortepijonas); 

intonacija (styginiai, pučiamieji instrumentai). 

III perklausa – atliekama visa programa 

Tekstas – mintinai; 

tempas; 

muzikos išraiškos priemonės (dinamika, pedalizacija, intonacija(styginiai, pučiamieji 

instrumentams), kt.); 

artistiškumas.  

IV perklausa – atliekama visa programa 

teksto tikslumas;  

atlikimo technika, tempas; 

muzikalumas (klausymas, garso kokybė); 

pedalizacija (fortepijonas); 

intonacija (styginiai, pučiamieji instrumentai). 

 

1.8. techninių įskaitų, akademinių koncertų, keliamojo ir baigiamojo egzaminų vertinimo  

kriterijai: 

Techninių įskaitų vertinimo kriterijai  

Fortepijonas 

Styginiai instrumentai 
 Tempas; 

 teksto tikslumas; 
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Akordeonas 

Pučiamieji 

instrumentai 

 atlikimo technika (pirštų bėglumas, rankų laisvumas, kontaktas su 

klaviatūra, garsinis balansas tarp partijų); 

 muzikalumas (klausymas, garso kokybė); 

 sceninė kultūra. 

Akademinių atsiskaitymų ir egzaminų vertinimo kriterijai 

Fortepijonas 

Styginiai instrumentai 

Akordeonas 

Pučiamieji 

instrumentai 

 Teksto tikslumas; 

 tempas; 

 atlikimo technika; 

 muzikalumas (klausymas, garso kokybė); 

 pedalizacija (fortepijonas); 

 intonacija (styginiai, pučiamieji); 

 sceninė kultūra. 

 

1.9. jei mokinys papildomai pasirenka solinį ar chorinį dainavimą, muzikavimą soliniu  

instrumentu ar ansamblyje, pažanga ir pasiekimai vertinami kiekvieno pusmečio pabaigoje programą 

atliekant akademiniame koncerte arba viešame renginyje. Šis vertinimo būdas taip pat taikomas 

mokinių, kurie mokosi pagal neformaliojo švietimo programas (NVŠ) pažangai ir pasiekimams 

vertinti. Vertinant taikomi atitinkamo dalyko akademinių atsiskaitymų vertinimo kriterijai.  

1.10. privalomo antro muzikos instrumento (fortepijono) programą mokiniai atsiskaito  

kiekvieno pusmečio pabaigoje, vertinant taikomi akademinių atsiskaitymų ir egzaminų vertinimo 

kriterijai. 

 

II. SOLINIO DAINAVIMO PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKA 

IR KRITERIJAI 

 

2.1.solinio dainavimo dalyko akademinių atsiskaitymų, keliamojo ar baigiamojo  

egzamino metu mokiniai atsiskaito dvi dainas; 

2.2. akademinių koncertų, keliamojo ir baigiamojo egzaminų vertinimo kriterijai: 

Solinis dainavimas  intonacijos tikslumas; 

 ritmo tikslumas; 

 kvėpavimas; 

 dikcija, artikuliacija; 

 artistiškumas; 

 kūrinio suvokimas, muzikalumas; 

 individuali mokinio pažanga. 

 

 

III. CHORINIO DAINAVIMO PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO 

TVARKA IR KRITERIJAI 
 

3.1. Chorinio dainavimo dalyko akademinių atsiskaitymų, keliamojo ar baigiamojo  

egzamino metu mokiniai atsiskaito dvi dainas iš choro repertuaro – dainuojant kartu, grupėmis 

(duetais, tercetais, kvartetais ir t.t) ir individualiai po vieną; 

3.2.chorinio dainavimo baigiamojo egzamino metu žodinės apklausos būdu patikrinamos  

teorinės žinios apie žmogaus balsą, chorų tipus ir rūšis, Lietuvos chorus, chorvedžius ir dirigentus, 

kompozitorius ir poetus – atsiskaitomų dainų autorius; 

3.3. mokiniai vertinami individualiai, atsižvelgiant į programinius reikalavimus; jeigu  

atliekama lengva programa ir ji neatitinka baigiamosios klasės reikalavimų – mažinamas pažymys; 

3.4.vedant galutinį pažymį egzamino pažymys nėra lemiamas, jeigu tarp pažymių yra vieno  

balo skirtumas, tačiau, esant 2 balų skirtumui, vedamas metinio ir egzamino vidurkis.  

3.5. akademinių koncertų, keliamojo ir baigiamojo egzaminų vertinimo kriterijai: 

Chorinis dainavimas  intonacijos tikslumas; 

 ritmo tikslumas; 
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 vokaliniai įgūdžiai (kvėpavimas, artikuliacija, dikcija); 

 kūrinio atlikimas (tempas, dinamika, štrichai, frazavimas, 

atsikvėpimai); 

 ansambliškumas, dainuojant grupėje ar su instrumento pritarimu; 

 kūrinio suvokimas; 

 sceninė kultūra; 

 artistiškumas; 

 teorinės žinios, jų tikslumas (baigiamojo egzamino metu). 

 

 

IV. SOLFEDŽIO PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO  

TVARKA IR KRITERIJAI 
 

4.1.Solfedžio dalyko atsiskaitymų, keliamųjų ir baigiamųjų egzaminų vertinimo kriterijai:   

4.1.1. intonacijos tikslumas;  

4.1.2. ritmo tikslumas; 

4.1.3. teorinės solfedžio žinios ir įgūdžiai; 

4.1.4. individuali mokinio pažanga. 

 

4.2. solfedžio rašto darbo vertinimo kriterijai: 

Muzikinės klausos užduotys 

Intervalai: 

klausymo užduotis – 5 

intervalai; 

 Teisingai atlikta užduotis – 10 balų; 

 kiekvienas atpažintas intervalas – 2 balai; 

(neteisingai nustatyta intervalo kokybė – minus 1 balas). 

Akordai: 

klausymo užduotis – 5 

akordai; 

 Teisingai atlikta užduotis – 10 balų; 

 kiekvienas atpažintas intervalas – 2 balai; 

(neteisingai nustatytas akordo apvertimas – minus 1 balas). 

Diktantas: 

 
 Teisingai atlikta užduotis – 10 balų; 

 nenustatyti arba neteisingai nustatyti tonacijos ženklai – minus 1 

balas; 

 jeigu tonacijos ženklų nėra tik antroje penklinėje – minus 0,5 balo; 

 neteisingai nustatytas metras – minus 1 balas; 

 neteisingas ritmo grupės užrašymas – minus 1 balas; 

 neteisingai užrašytas garso aukštis – minus 1balas (vienai garsų 

grupei); 

 gramatinės klaidos (neteisingai rašomi natų koteliai, vėliavėlės, 

pauzės, takto brūkšniai, reprizos, metras antroje penklinėje) – minus 

po 0,5 balo; 

 už pasikartojančią tą pačią klaidą balas mažinamas vieną kartą. 

Elementariosios muzikos teorijos užduotys: 

Intervalų ir akordų 

sudarymas nuo garso; 

Užduotis – 5 intervalai 

ir akordai; 

 

 Teisingai atlikta užduotis – 10 balų; 

 kiekvienas teisingai sudarytas intervalas, akordas – 2 balai; 

 neteisingai užrašytas vienas intervalo garsas – minus 1 balas; 

 neteisingai užrašytas vienas akordo garsas – minus 0,5 balo; 

 neteisingas alteracijos ženklas – minus 0,5 balo; 

 neteisingai nustatyta tonacija – minus 0,5 balo; 

 gramatinės klaidos (neužrašytas smuiko raktas ir kitos) – minus 0,5 

balo. 

Intervalų ir akordų sudarymas tonacijoje: 

Intervalų ir akordų 

sudarymas nuo garso; 
 Teisingai atlikta užduotis – 10 balų; 

 neteisingai užrašytas vieno intervalo garsas – minus 1 balas; 

 neteisingai užrašytas vieno akordo garsas – minus 0,5 balo; 
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 gramatinės klaidos (neužrašytas smuiko raktas ir kitos) – minus 0,5 

balo. 

Intervalų ir akordų atpažinimas iš natų: 

Užduotis – 5 intervalai 

ir akordai: 
 Teisingai atlikta užduotis – 10 balų; 

 kiekvienas teisingai atpažintas intervalas ar akordas – 2 balai; 

 neteisingai nustatyta intervalo kokybė ar akordo apvertimas – 

minus 1 balas. 

Transponavimo užduotys: 

  Teisingai atlikta užduotis – 10 balų; 

 teisingai atlikta transponavimo užduotis – 10 balų; 

 nenustatyta tonacija – minus 4 balai; 

 neteisingai nustatyta tonacija – minus 2 balai; 

 neužrašyti prieraktiniai alteracijos ženklai – minus 1 balas už 

ženklą; 

 neteisingai užrašyti prieraktiniai alteracijos ženklai – minus 0,5 

balo už ženklą; 

 gramatinės klaidos (neteisingai rašomi natų koteliai, vėliavėlės, 

pauzės, takto brūkšniai, reprizos ir t. t.) – minus  po 0,5 balo. 

Metro nustatymas: 

  Teisingai atlikta užduotis – 10 balų; 

 neteisingai atlikta užduotis arba neatlikta užduotis – 0 balų. 

Taktavimo užduotis: 

  Teisingai atlikta užduotis – 10 balų; 

 kiekvienas ne vietoje parašytas brūkšnys – minus 1 balas. 

 

4.3. kiekviena rašto užduotis yra vertinama atskirai; bendras rašto darbo pažymys -  visų  

užduočių įvertinimo vidurkis; 

4.4.  kai ruošiant solfedžio keliamojo bei baigiamojo egzamino rašto darbus yra įtraukiamos 

kitokios užduotys, kartu turi būti paruošiamas ir šių užduočių vertinimas, remiantis anksčiau 

išdėstytomis nuostatomis ir atsižvelgiant į užduočių pobūdį. 

 

V. MUZIKOS ISTORIJOS PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO  

TVARKA IR KRITERIJAI 

 

5.1.kiekvienas mokymosi ciklas baigiamas iš anksto numatytu atsiskaitomuoju darbu iš  

skirtingų veiklos sričių. Su mokiniais iš anksto aptariama, kokius balus (pažymius), už kokias veiklas 

(užduotis) jie turėtų atsiskaityti per sutartą laikotarpį (pamokų ciklą, mėnesį ar pusmetį); 

5.2.kalbėdami apie muziką, ugdytiniai turėtų vartoti muzikos terminologiją, kūrinių  

formai, dermei, tempams, ritmui, harmonijai nusakyti; 

5.3. baigiant mokyklą moksleiviai laiko muzikos istorijos įskaitą (atsakinėja žodžiu ir rašo 

muzikinį diktantą).  

5.4. baigiamojo muzikos istorijos dalyko atsiskaitymo tvarka ir vertinimo kriterijai: 

5.5. atitikimas mokytojo ir mokinių iš anksto aptartų įskaitos reikalavimų (klausimynas ir 

muzikos kūrinių diktantas); 

5.6. mokiniai vertinami balais: 

10 – puikiai analizuoja klausytą kūrinį, panaudoja visas teorines ir praktines žinias. 

9 – darbas vyksta labai gerai (gali būti 1-2 klaidos); 

8 – gerai (gali būti 2-3 klaidos); 

7 – pakankamai gerai (3,4 klaidos); 

6 – patenkinamai (gali būti 4,5 klaidos); 

5 – patenkinamai (gali būti 5,6 klaidos); 

4 – silpnai atlieka užduotis (gali būti 6,7 klaidos). 

 3 – nepatenkinamai atlieka užduotis (gali būti 7,8 klaidos); 
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2  – visiškai neatpažįsta kūrinio, nesugeba jo analizuoti; 

1 – visiškai neatlieka muzikos klausymo užduoties. 

5.7.įskaitos metu moksleiviai vertinami 10 balų sistema, vedamas bendras atsakinėjimo  

žodžiu ir raštu aritmetinis vidurkis. 

      

VI. MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS ĮGYVENDINANT 

DAILĖS UGDYMO PROGRAMĄ 

 

6.1. Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami du kartus per metus darbų peržiūrų metu;  

6.2. Vertinimo kriterijai pradinio ir pagrindinio ugdymo pamokose: 

Pradinio ugdymo pamokose 

 

Pagrindinio ugdymo pamokose 

 

 atliktų užduočių skaičius pagal 

programinius reikalavimus; 

 atlikimo technika ir kokybė; 

 atitikimas kompoziciniams 

reikalavimams; 

 atitikimas atskiriems dalyko 

reikalavimams (integruota meninė 

raiška, spalvinė raiška); 

 individuali mokinio kūrybinio 

elemento saviraiška ir pastangos; 

 tvarkingas darbų pateikimas 

eksponavimui. 

 atliktų užduočių skaičius pagal 

programinius reikalavimus; 

 atlikimo technika ir kokybė; 

 atitikimas kompoziciniams reikalavimams 

(spalvinė, jausminė klausa); 

 atitikimas atskiriems dalyko techniniams 

reikalavimams (piešimas, kompozicija, 

tapyba, skulptūra, šriftas); 

 individuali mokinio kūrybinio elemento 

saviraiška ir pastangos; 

 tvarkingas darbų pateikimas eksponavimui. 

 

6.3.Vertinimo tvarka pagrindinio ugdymo meno istorijos pamokose: 

6.3.1. mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami du kartus per metus darbų peržiūrų 

6.3.2. Vertinama individualiai, laikant įskaitą žodžiu, vadovaujantis kriterijais: 

praeitos medžiagos suvokimas ir samprata; 

6.3.3. sugebėjimas interpretuoti naudojant įsisavintą medžiagą; 

6.3.4. kūrinių analizė ir konteksto suvokimas; 

6.3.5. individualus pasakojimo stilius ir maniera. 

 

6.4.Vertinimo kriterijai individualiose diplominiam darbui skirtose pamokose: 

6.4.1. pirmo pusmečio pabaigoje diplomatai pateikia darbus pirmai peržiūrai. Peržiūros  

metu vertinami mokinio kūrybiniai ieškojimai ir temų analizė, pateiktų darbų kiekis ir atitikimas 

programiniams reikalavimams, vertinama „įskaityta“ arba „neįskaityta“; 

6.4.2. antro pusmečio eigoje iš anksto numatytu grafiku vyksta 3 tarpinės diplominio  

darbo eskizų peržiūros. Peržiūros vertinamos pažymiu, kiekvieno komisijos nario individualiai. Iš 

tarpinių peržiūrų ir diplominio darbo gynimo pažymių kiekvienas komisijos narys veda bendrą 

pažymį, iš kurių vedamas bendras metinis pažymys, pažymys po kablelio besibaigiantis „5“ vedamas 

mokinio naudai. 

6.5. Diplominio darbo peržiūrų vertinimo kriterijais: 

I peržiūra 1. Temos aktualumas; 

2. eskizų kiekis pasirinktos temos analizei atskleisti. 

II peržiūra 1. Darbo kryptingumas; 

2. eskizų ir etiudų kiekis galutiniam temos vystymui. 

III peržiūra 1. Dalinai atlikto galutinio darbo peržiūra; 

2. pasiruošimas verbaliniam temos atskleidimui. 

 

6.6.Diplominio darbo gynimo vertinimo tvarka: 

6.6.1. diplominio darbo gynimas yra viešas renginys, kurio metu komisijos nariai  

individualiai rašo šešis pažymius, sumuojamus prie tarpinių peržiūrų pažymių; 

6.6.2. vedamas visų komisijos narių bendras pažymys yra galutinis diplominio darbo  
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įvertinimas. 

6.6.3. Vertinama vadovaujantis šiais kriterijais: 

 darbo pateikimas ir pristatomoji kalba; 

 pasirinktos temos aktualumas; 

 išsikeltos temos sprendimas; 

 originalumas ir kūrybiškumas; 

 meninė branda; 

 gebėjimas atsakyti į mokytojo iškeltus uždavinius, komisijos klausimus. 

 

VII. VI. TEATRO PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO  

TVARKA IR KRITERIJAI 

 

7.1.Vertinimo kriterijai pradinio ir pagrindinio ugdymo pamokose: 

Pradinio ugdymo pamokose Pagrindinio ugdymo pamokose 

 atliktų užduočių skaičius pagal 

programinius reikalavimus; 

 atlikimo technika ir kokybė; 

 atitikimas atskiriems dalyko reikalavimams 

(vaidyba, sceninė kalba, sceninis judesys, 

vaidinimų kūrimas); 

 sceninės patirties pradmenys (scenos kultūra 

ir elgesys scenoje, viešas vaidybos pratimų, 

etiudų atlikimas); 

 individuali mokinio kūrybinio elemento 

saviraiška ir pastangos (sceninis žavesys, 

pasitikėjimas, kūrybiškumas, fantazija, 

drąsa; 

 sukurtų vaidinimų parodymas.  

 atliktų užduočių skaičius pagal 

programinius reikalavimus; 

 atlikimo technika ir kokybė; 

 atitikimas atskiriems dalyko techniniams 

reikalavimams (sceninė kalba, sceninis 

judesys); 

 atitikimas vaidybos ir vaidmenų kūrimo 

reikalavimams; 

 individuali mokinio kūrybinio elemento 

saviraiška ir pastangos; 

 sukurtų vaidinimų parodymas.  

 

 

7.2.Vertinimo tvarka ir kriterijai  pagrindinio ugdymo teatro istorijos pamokose: 

7.2.1. mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami du kartus per metus kūrybinių darbų peržiūrų metu. 

7.2.2. vertinama individualiai, laikant įskaitą žodžiu, vadovaujantis kriterijais: 

 praeitos medžiagos suvokimas  ir samprata; 

 sugebėjimas interpretuoti naudojant įsisavintą medžiagą; 

 kūrinių analizė ir konteksto suvokimas;  

 individualus pasakojimo stilius ir maniera. 

 

7.3.Vertinimo tvarka ir kriterijai diplominiam darbui skirtose pamokose: 

7.3.1. pirmo pusmečio pabaigoje diplomantų kūrybinė grupė  pristato bendrą kūrybinį darbą pirmai  

peržiūrai. Peržiūros metu vertinama kūrybinio darbo idėja, vaidmens raiška, analizė, atitikimas 

programiniams reikalavimams, vertinama „įskaityta“ arba „neįskaityta“;  

7.3.2. antro pusmečio pabaigoje iš anksto numatytu grafiku parodomas užbaigtas kūrybinis darbas; 

7.3.3. peržiūros metu darbo vadovas vertina kūrybinį procesą, komisijos nariai vertina kūrybinį  

darbą ir kūrybinio darbo pristatymą. 

7.3.4. Kūrybinio darbo vertinimo kriterijai: 

 organiškas sceninis veiksmas; 

 vaidmens meninė raiška; 

 vaidmens raiškos dinamika; 

 vaidmens raiška erdvėje; 

 vaidmens raiška etiude; 

 garsinis arba muzikinis vizualinis vaidmens apipavidalinimas. 
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7.4. Iš tarpinių peržiūrų ir diplominio darbo gynimo pažymių kiekvienas komisijos narys veda bendrą 

pažymį, iš kurių vedamas bendras metinis pažymys, pažymys po kablelio besibaigiantis „5“ 

vedamas mokinio naudai. 

 

7.5. Diplominio darbo gynimo vertinimo tvarka ir kriterijai: 

7.5.1.diplominio darbo gynimas yra viešas renginys. Diplominį darbą sudaro kūrybinis darbas (etiudo 

sukūrimas arba vaidmens atlikimas) ir kūrybinio darbo pristatymas. Reikšmingiausias iš jų, yra 

kūrybinis darbas, tai galutinis rezultatas. Kūribiniame darbe svarbiausia – meniškumas. Siekiant 

meniškumo, svarbiausia išlikti autentišku. Tai reiškia, kad kūryboje mokinys turi reikšti savo patirtį, 

mąstymą, požiūrį, įsitikinimus. 

 

  

 


