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Fizinio ugdymo mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo formos ir kriterijai 

 

VERTINIMAS VERTINIMO VEIKLA 

1. Formuojamasis 

– tai 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 geranoriš- 

kai bendradarbiauti.  

Pažymiu nevertinama: 

 ● žodžiu vertinamos mokinio pastangos, aktyvumas; 

 ● atkreipiamas dėmesys į klaidas;  

 ● numatomos perspektyvos. 

2. Diagnostinis  

– tai vertinimas, kuriuo naudojamasi 

siekiant išsiaiškinti mokinio 

pasiekimus ir padarytą pažangą baigus 

temą ar kurso, programos dalį, kad 

būtų galima numatyti tolesnio 

mokymo(si) galimybes, suteikti 

pagalbą, įveikiant sunkumus.  

Pažymiu vertinama: 

vertinama už atliktas atsiskaitymo užduotis bei pademonstruotas žinias ir įgytus gebėjimus. 

 

 

 

 

 

 

3. Kaupiamasis 

– tai informacijos apie mokinio 

mokymosi pažangą ir pasiekimus 

Pažymiu vertinama : 

● aktyvumas pamokose;  

● pažanga, lavinant fizines ypatybes;  
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kaupimas, sudėtinis įvairių mokinio 

veiklų, pasiekimų, pastangų suminis 

balas, kurio kriterijus pritaiko 

mokyklos mokytojai, vertinantys 

mokinių pasiekimus pažymiu.  

 

● referatų rašymas;  

● sporto būrelių, klubų ir kt. lankymas;  

● dalyvavimas tarpklasinėse, tarpmokyklinėse sportinėse varžybose. 

4. Apibendrinamasis 

vertinimas naudojamas baigus 

programą, kursą, modulį. Jo rezultatai 

formaliai patvirtina mokinio 

pasiekimus ugdymo programos 

pabaigoje. 

 

Pažymiu vertinama: 

● už įvykdytus normatyvus;  

● už testų atlikimą;  

● už daromą pažangą. 

Kita pažymiu vertinama veikla 

 

Už dalyvavimą rajono, miesto, respublikos varžybose. 

 

VERTINIMO LYGIAI:  

1. PATENKINAMAS LYGIS (4 - 5 BALAI). 

Mokinys fragmentiškai dalyvauja pamokose. Žino apie sveiką gyvenseną, supranta fizinio aktyvumo poveikį organizmui, domisi sporto šakomis. 

Atlieka judesių junginius, nurodytus pratimus ir užduotis, mokosi sporto šakų technikos, žino netradicines fizinio aktyvumo formas. Stengiasi 

būti fiziškai aktyvus laisvalaikiu.  

2.  PAGRINDINIS LYGIS ( 6 – 7 – 8 BALAI) . 

Mokinys ne visada pasiruošęs pamokai. Išmano sveikos gyvensenos reikalavimus ir principus, judėjimo poveikį fiziniam pajėgumui, nusimano 

apie sporto šakas. Derina kūno judesius atlikdami judesių junginius, savarankiškai atlieka pratimus, sudaro mankštos pratimų kompleksą. 

Sistemingai praktikuoja fizinį aktyvumą.  

3. AUKŠTESNYSIS LYGIS (9-10 BALŲ). 

Mokinys visada pasiruošęs pamokai. Analizuoja per pratybas vykstančius organizme procesus, išmano apie sporto šakas, jų techniką ir taktiką. 

Sudaro mankštos pratimų kompleksą atskiroms raumenų grupėms, savarankiškai pasirenka netradicines fizinio aktyvumo formas. Sąmoningai 

renkasi fizinio aktyvumo formas, planuoja fizinio aktyvumo laiką, siekia fizinio pasirengimo pažangos.   

__________________________________________________________ 


