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MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

(DAILĖS DALYKŲ) 
1 - IV klasėse 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus dailės dalykų pamokose vadovaujamasi 

“Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu”, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo 
ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309, 2016 m. birželio 29 d. Nr. V-610; 
Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su dailės 
ugdymu programų) dailės ugdymo dalimi, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministro 2013 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V – 656. 

2. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus dailės pamokose 5 – IV klasėse 
vadovaujamasi Įsakymu „Dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, 
patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. Nr. ISAK-2433; Įsakymu „Dėl 
vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 
m. vasario 21 d. Nr. V-269. 

3. Tikslas - padėti mokiniams mokytis ir bręsti kaip kūrybingoms asmenybėms, reguliariai 
teikti grįžtamąjį ryšį mokiniams ir mokytojams, gerinant mokymo(si) kokybę bei inicijuojant 
reikalingus sprendimus. 

4. Uždaviniai: 
4.1. padėti mokiniui įsivertinti savo meninių pasiekimų lygmenį ir numatyti mokymosi 

perspektyvą, bendradarbiaujant su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais); 
4.2. identifikuoti ugdymo problemas, suteikti mokinio poreikius atliepiančią pagalbą. 
5. Vertinimo principai: 
5.1. pozityvumas; 
5.2. pagrįstumas; 
5.3. informatyvumas; 
5.4. aiškumas (skaidrumas). 

 
II. 1-IV KLASIŲ MOKINIŲ ŽINIŲ, GEBĖJIMŲ IR ĮGŪDŽIŲ VERTINIMO SISTEMA 

DAILĖS DALYKŲ PAMOKOSE 
 

6. Įgyvendinant Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir 
vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programų) dailės ugdymo dalį ir Bendrąsias dailės 
programas (pagrindinio ir vidurinio ugdymo), mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal dalyko 
struktūrą ir jo veiklos sritis: dailės raiškos priemonių pažinimas ir praktika; dailės pažinimas ir raiška 
socialinėje kultūrinėje aplinkoje. 

7. Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo būdai: 
7.1. formuojamasis vertinimas derinamas su diagnostiniu.  
7.2. apibendrinamasis vertinimas atliekamas pusmečio ir metų pabaigoje, mokinio 

pasiekimus įvertinant lygiais pagal Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir 
vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programų) dailės ugdymo dalyje aprašytus lygių 
požymius: A – aukštesnysis, P – pagrindinis, Pt – patenkinamas. 

7.3. Dailės ir architektūros pamokose taikoma kaupiamojo balo sistema. Kaupiamojo balo 
struktūra: parodų ir naujų meno objektų stebėsena (raštu ar žodžiu)  - 2 taškai; asmeninio kūrybinio 
darbo refleksija (raštu) - 5 taškai; aktyvumas pamokoje - 1 taškas;  meninė aktualija (raštu ir skaidrių 
pateiktyse) - 5 taškai; tinkamas dailės terminų vartojimas – 2 taškai. Surinkus 10 taškų, įrašoma 10 
(puikiai) į el.dienyną. 



8. 1 – 4 klasių mokinių pasiekimai ir pažanga pažymiais nevertinami, mokymosi rezultatai 
apibendrinami trumpais komentarais individualiai ar bendruose klasės mokinių kūrybinių pasiekimų 
aptarimuose, mokinių pažangai ir pasiekimams fiksuoti naudojami komentarai elektroniniame 
dienyne.  

9.  Baigiant Pradinio ugdymo, Pagrindinio ugdymo pirmą bei antrą dalis, Vidurinio 
ugdymo ir dailės programą, mokinys atlieka baigiamąjį kūrybinį darbą, kurio nuostatus tvirtina 
gimnazijos direktorius. 

10. Siekiant pademonstruoti mokinio formaliuoju ir neformaliuoju būdu įgytų dalykinių 
kompetencijų atitiktį specializuoto dailės ugdymo programos reikalavimams ir parodyti mokinio 
individualią meninę patirtį per tam tikrą laikotarpį bei padėti planuoti tolimesnę profesinę karjerą, I-
IV klasių mokiniai skatinami kaupti dailės kūrybinių darbų aplankus (pagal patvirtintas Gimnazijos 
direktoriaus rekomendacijas).  

11. 5–IV klasių mokinių kūrybinių užduočių (eskizų, studijų, projektinių darbų, erdvinių 
kūrinių, maketų, brėžinių, teorinių dailėtyros užduočių) rezultatai, kūrybinių užduočių vertinimas 
procese, savarankiškai atlikti kūrybiniai darbai, pokalbiai, interviu, diskusijos pamokoje gali būti 
vertinami pažymiu: 

11.1. mokinių pasiekimai vertinami pažymiu 10 balų sistemoje pagal specializuoto ugdymo 
programoje numatytus dailės dalykų vertinimo lygius; 

11.2. vertinimo aspektai: temos suvokimas, technikos įsisavinimas, jos panaudojimas, darbo 
proceso nuoseklumas, užbaigtumas, originalumas ir savitumas, vaiko prigimtinės galios, mokinio 
pažanga laike; 

11.3. kiekvienos temos kriterijai vertinimui nustatomi mokytojo arba juos nustato patys 
mokiniai, padedami mokytojo;  

11.4. vertinimo pažymiais požymių aprašas (priedai Nr.1, Nr.2, Nr.3). 
12. Pusmečių pabaigoje organizuojamos bendros visų praktinių dailės dalykų kūrybinių 

darbų peržiūros: 
12.1. mokinių pasiekimai analizuojami ir įvertinami profesinės dalies mokytojų sutarimu 

pagal specializuoto ugdymo programoje numatytus dailės dalykų vertinimo lygius; 
12.2. vertinimui pateikiami per pusmetį klasėje ir savarankiško darbo valandomis atlikti 

kūrybiniai darbai, kuriuos nurodo dalyko mokytojas; 
12.3. savarankiškai atlikti kūrybiniai darbai vertinimui peržiūroje gali būti pateikti tik 

pritarus dalyko mokytojui; 
12.4. iškilus abejonėms dėl kūrybinio darbo autorystės, mokinys gali būti paprašytas po 

peržiūros atlikti ir pateikti vertintojams kūrybinio darbo dalį per nustatytą laiką, dalyvaujant 
mokančiam mokytojui; 

12.5. pusmečių viduryje, nutarus dailės dalykų metodinei grupei, gali būti vykdomas 
kūrybinių darbų vertinimas, organizuojant tarpines peržiūras.  

13.  5–IV klasių dailės dalyko pusmečio pažymys vedamas iš pusmečio pažymių, tarpinės 
peržiūros (jei buvo organizuota) ir pusmečio peržiūros pažymio (skaičiuojamas aritmetinis vidurkis). 
Tais atvejais, kai vertinimų vidurkis svyruoja tarp dviejų įvertinimų, pažymys vedamas mokinio 
naudai. 

14. naujai atvykusiems mokiniams mokytis nuo II-o pusmečio ir neturintiems specializuoto 
dailės ugdymo dalykų I-o pusmečio įvertinimų, laikoma įskaita, kuri prilyginama I-o pusmečio 
įvertinimui;  

15. I ir II gimnazinėse klasėse mokiniams, besimokantiems dailės šakos modulių (tapybos, 
grafikos, dizaino, skulptūros),  pirmo ar antro pusmečio mokymosi pasiekimų įvertinimas laikomas 
metiniu; 

16. 1–4 kl. ir 5–IV kl. mokinių mokymosi pasiekimai vertinami sistemingai, atsižvelgiant į 
savaitinių pamokų skaičiaus ir suplanuotų bei atliktų kūrybinių užduočių santykį. 

17. Jeigu 5 – IV kl. mokinys neatliko numatytos vertinimo užduoties (studijos, erdvinio 
kūrinio, maketo, projektinio darbo ir pan.), dalyko mokytojas teikia individualią pagalbą, kad 
mokinys per nustatytas dvi savaites atsiskaitytų. Jeigu mokinys per šį laikotarpį neatsiskaito ir 
nepademonstruoja pasiekimų, jo pasiekimai prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui 
„labai blogai“. 

18. Vertinimo informacijos rinkimas ir fiksavimas: 



18.1. mokinių vertinimo informacija apie tai, kaip mokiniams sekasi, renkama formaliojo ir 
neformaliojo stebėjimo būdu, rengiant mokinių darbų parodas, organizuojant pamokas kitose 
edukacinėse aplinkose, organizuojant renginius, meistriškumo pamokas. 

18.2. vertinimo įrašai ir pažymiai pateikiami elektroniniame dienyne. 
19. Vertinimo sistema gali būti nuolat tobulinama, atsižvelgiant į gimnazijos bendruomenės 

pasiūlymus. 
 
 

III. TĖVŲ (GLOBĖJŲ)  INFORMAVIMAS 
     

20. 5–IV kl. mokinių kūrybinių darbų peržiūros, organizuojamos pusmečių pabaigoje, yra 
atviros, jų metu tėvai gali susipažinti su vaikų pasiekimais bei daroma pažanga. 

21. Vertinimo informacija gali būti tiesiogiai perduodama mokinio tėvams individualių 
pokalbių metu. 

22. Tėvams informacija apie vaiko ugdymo(si) pasiekimus yra pateikiama pagal gimnazijos 
direktoriaus patvirtintą „Tėvų/globėjų (rūpintojų) informavimo tvarką“. 

 
 

__________________________________ 
 
 

 



                                                         Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo (dailės dalykų) 
Priedas Nr.1 

 
 

DAILĖS DALYKŲ (PAGAL SPECIALIZUOTO UGDYMO PROGRAMĄ)  
VERTINIMO PAŽYMIAIS POŽYMIŲ APRAŠAS 

 
Pažymys  Požymių aprašas 

10 Savarankiškai, tikslingai ir kūrybingai planuoja veiklą, numato rezultatus. Originaliai 
interpretuoja, drąsiai eksperimentuoja. Randa reikiamus informacijos šaltinius, juos 
analizuoja, kritiškai vertina, tikslingai ir išradingai pritaiko teorijos žinias, atlikdamas 
kūrybines užduotis. Įvykdo visus iškeltus uždavinius. Aptardamas savo, 
bendramokslių, bendraamžių darbus, pagrindžia savo sprendimus, tinkamai vartoja 
dailės sąvokas. Pristato rezultatus, tinkamai eksponuodamas darbus. Pasiekimus sieja 
su kontekstu ir profesinės karjeros pasirinkimo tikslais.  

9 Dirba savarankiškai, kūrybingai, kartais konsultuojasi su mokytoju. Interpretuoja ir 
eksperimentuoja. Geba rasti reikiamus informacijos šaltinius, juos analizuoja, kritiškai 
vertina, tikslingai ir išradingai pritaiko teorijos žinias, atlikdamas kūrybines užduotis. 
Įvykdo visus iškeltus uždavinius. Geba pritaikyti pasiūlytas idėjas, nekopijuoja, taiko 
teorijos žinias, analizuoja, lygina procesus, reiškinius. Paaiškina savo sprendimus, 
tinkamai vartoja dailės sąvokas. Tinkamai eksponuoja darbus. Pasiekimus sieja su 
kontekstu ir profesinės karjeros pasirinkimo tikslais.  

8 Dirba aktyviai, savarankiškai, tikslingai, ne visada savarankiškai, konsultuojasi su 
mokytoju, kartais ieško draugų pagalbos. Ieško įdomesnių variantų, pateikia 
autentišką kokybiškai atliktą kūrybinį rezultatą. Nagrinėja įvairius informacijos 
šaltinius, taikydamas teorines žinias, remiasi pateiktais pavyzdžiais. Išsako savo 
požiūrį ir estetinius vertinimus. Aptardamas darbus, vartoja pagrindines dailės 
sąvokas, savais žodžiais nusako proceso eigą. Tinkamai eksponuoja darbus. 

7 Dirba be aiškesnio plano, taiko žinias, bet darbas nenuoseklus, nepakankamai 
kokybiškas, kūrybinis rezultatas neišbaigtas. Darbą planuoja pagal pavyzdį. Su 
informacijos šaltiniais dirba nenuosekliai. Mokinio pastangos siekti geresnių rezultatų 
nepastovios, trūksta atidumo ir kryptingumo. Vartodamas dailės sąvokas, klysta. Geba 
išsakyti savo požiūrį. Savarankiškai eksponuoja darbus.  

6 Stengiasi įgyvendinti uždavinius, bet dirba nenuosekliai, nepasitiki savimi, 
pasirinkdamas sprendimus, ne visada geba juos pagrįsti. Kūrybinis rezultatas 
nebaigtas. Informacijos šaltiniais naudojasi iš dalies. Ieško mokytojo ar draugų 
pagalbos. Vartodamas dailės sąvokas, smarkiai klysta. Geba eksponuoti darbus.  

5 Naudodamasis mokytojo pagalba, bando atlikti atkartojimo užduotis, bet negeba jų iki 
galo įgyvendinti, dirba nenuosekliai, nesidomi užduotimis, nepritaiko teorinių žinių. 
Galutiniai rezultatai nekokybiški, uždaviniai nepasiekti. Informacijos šaltiniais 
naudojasi neišsamiai.  Apibrėždamas dailės sąvokas, spėlioja. Geba eksponuoti 
darbus. 

4 Vadovaujasi mokytojo nurodymais. Dirba nenoriai, nenuosekliai, neatsineša savo 
medžiagų ar reikmenų, užsiima pašaline veikla, trukdo dirbti kitiems. Darbą atlieka 
nekokybiškai, formaliai, užduoties tikslų nevykdo. Informacijos šaltiniais naudojasi 
tik raginamas mokytojo, naudojasi kitų rasta informacija, negeba jos pritaikyti, 
painioja dailės sąvokas. Geba eksponuoti darbus. 

3 Kūrybinio rezultato nėra. Procese dirba atmestinai, nenuosekliai, tik imituoja, kad 
dirba, neatsineša medžiagų ar reikmenų, trukdo kitiems. Informacijos šaltiniais 
nesinaudoja, nepaaiškina dailės sąvokų.  

2 Kūrybinio rezultato nėra. Procese nedirba, neatsineša medžiagų ar reikmenų, trukdo 
kitiems. Pažeidžia saugaus darbo reikalavimus.  

1 Grubiai pažeidžia saugaus darbo reikalavimus. Ignoruoja vertybines nuostatas. 
 

 
  



Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo (dailės dalykų) 
Priedas Nr.2 

 
 

DAILĖS (PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO BENDRĄJĄ PROGRAMĄ)  
VERTINIMO PAŽYMIAIS POŽYMIŲ APRAŠAS 

 
 

Pažymys 

Mokinių žinios, mokėjimai, 
įgūdžiai ir pasiekimai 

5-8 klasėje 
 

Kaip mokinys parodo savo žinias, 
mokėjimus, įgūdžius ir pasiekimus. 

1-2 
Ryškėja gebėjimai ir žinios, 
kurios leis siekti minimalaus 
pasiekimo 

1.Žinios labai pavienes. 
2. Terminai vartojami netikslingai. 
3. Neatlieka darbo savarankiškai. 

3-4 

Gebėjimai ir žinios minimaliai 
atitinka pasiekimus 

1. Nesuvokia dailės terminų. 
2. Dalyką moka bendrais bruožais. 
3. Ne visada atlieka darbus. 
4. Daro daug klaidų. 
5. Mokytojui nurodžius, geba naudotis 
informacija šaltiniais. 

5-6 

Minimalus pasiekimai 1. Dalyko žinios paviršutiniškos, moka 
bendrais bruožais. 
2. Patenkinamai atlieka darbus. 
3. Geba naudotis informacijos šaltiniais. 
4. Atsiskaito už atliktą darbą. 

7-8 

Žinios ir gebėjimai visiškai 
atitinka vidurinį pasiekimą, 
ryškėja bendroji mokinio 
kompetencija 

1. Teisingai, bet nepakankamai tiksliai ir greitai 
atlieka darbus. 
2. Teisingai vartoja dailės terminus. 
3. Moksleivis dirba kūrybiškai, geba naudotis 
informacijos šaltiniais. 
4. Daro nežymias klaidas, kurias po mokytojo 
pastabų ištaiso pats. 

9-10 

Žinios ir gebėjimai atitinka 
aukštesnįjį pasiekimą 

1. Puikiai moka nagrinėtą medžiagą. 
2. Teisingai vartoja dailės terminus. 
3. Geba susirasti ir naudotis informacijos 
šaltiniais. 
4. Įgytas žinias geba pritaikyti praktikoje. 
5. Moksleivio atsakymai-tikslūs ir išsamūs. 
6. Dirba kūrybiškai, greitai ir teisingai. 
7. Darbą atlieka laiku. 

 
 
  



Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo (dailės dalykų) 
Priedas Nr.3 

 
 

DAILĖS (PAGAL PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO BENDRĄSIAS 
PROGRAMAS)  

VERTINIMO PAŽYMIAIS POŽYMIŲ APRAŠAS 
 

Pažymys 
Mokinių žinios, mokėjimai, 
įgūdžiai ir pasiekimai 

I-IV klasėse 

Kaip mokinys parodo savo žinias, 
mokėjimus, įgūdžius ir pasiekimus 

1-2 

Ryškėja gebėjimai ir žinios, kurios 
leis siekti minimalaus pasiekimo 

1.  Sąvokas naudoja netikslingai, stebi 
kitų atliekamus darbus. 
2. Žinios labai pavienės. 
3. Savarankiškai neatlieka paprasčiausio 
darbo, tačiau geba tikslingai stebėti ir 
fragmentiškai jame dalyvauti. 

3-4 

Gebėjimai ir žinios minimaliai 
atitinka pasiekimus 

1. Nesuvokia dailės terminų. 
2. Geba tikslingai stebėti pamoką. 
3. Dalyką moka bendrais bruožais. 
4.  Po mokytojo nurodymų geba naudotis 
informacijos šaltiniais. 
5. Neįvykdo nustatytų pamokos tikslų ir 
uždavinių. 

5-6 

Minimalus pasiekimai 1. Pasiruošia pamokai, dalyką moka 
bendrais bruožais. 
2. Pajėgia viską išdėstyti išsamiau, 
mokytojui pateikus papildomų klausimų. 
3. Geba naudotis informacijos šaltiniais. 
4. Darbus atlieka patenkinamai 

7-8 

Žinios ir gebėjimai visiškai 
atitinka vidurinį pasiekimą, 
ryškėja bendroji mokinio 
kompetencija 

1. Mokinys pasiruošia pamokai, suvokia 
ir moka tik pagrindinę mokamąją 
medžiagą. 
2. Teisingai, bet nepakankamai greitai ir 
kai kada netikslingai atlieka darbus. 
3. Kai mokinio atsakymai tikslūs. 
4. Kai įsisąmonintos teorinės žinios. 
5. Geba naudotis informacijos šaltiniais. 
6. Mokinys dirba kūrybiškai. 
7. Gali daryti nežymias klaidas. 
8. Atsiskaito už atliktą darbą 

9-10 

Žinios ir gebėjimai atitinka 
aukštesnįjį pasiekimą. 

1. Ryškėja mokinio kompetencija 
2. Atsakymai tikslūs ir išsamūs. 
3. Tvirtos ir įsisąmonintos žinios 
4. Teisingai vartojami dailės terminai, 
dirba kūrybiškai 
5. Geba naudotis informacijos šaltiniais 
6. Moka nagrinėtą medžiagą. 
7. Kūrybiškai moka taikyti įgytas žinias 
praktikoje. 
8. Darbus atlieka pagal nustatytas 
sąlygas, dirba kūrybiškai 


