VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJOS KŪNO KULTŪROS PASIEKIMŲ
IR PAŽANGOS VERTINIMAS
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Mokiniai gali būti vertinami dešimtbalės sistemos pažymiu arba įskaityta/neįskaityta.
Mokiniai IIIG-IVG klasėse vertinami dešimtbalės sistemos pažymiu.
Kriterijai
Atsisako atliktį užduotį ar pratimą.
Labai blogai atlieka užduotis.
Blogai atlieka užduotis, nebaigia užduoties, nerodo noro
siekti teigiamo pokyčio.
Silpnai atlieka užduotis, netaisyklinga technika, nėra
nuoseklumo.
Patenkinamai atlieka užduotis, daro klaidų, užduotis
atlieka atmestinai, neturi motyvacijos užduotis atlikti
gerai.
Užduotis atlieka iki galo, daro šiek tiek klaidų.
Pakankamai gerai užduotis atlieka pagal nustatytus
reikalavimus.
Gerai atlieka užduotis, nedaro klaidų atlikdami pratimus,
gera technika.
Labai gerai atlieka užduotis, laikosi nuoseklumo, taiko
pratimų įvairovę, labai geri pratimų atlikimo rezultatai.
Motyvuotai atlieka užduotis, puikiai demonstruoja
pratimų, žaidimų technikos, puikūs siektini užduočių
atlikimo rezultatai.
Mokiniai 5-8 ir IG-IIG klasėse vertinami įskaityta/neįskaityta.

Vertinimas Kriterijai
neįsk
Atsisako atliktį užduotį. Nedalyvauja pamokose.
Neįsisavina bendrosios programos numatyto žinių ir
įgūdžių minimumo.
įsk
Įsisavina teorines žinias bent patenkintai, įvaldo sporto
šakų techniką, taktiką, atlieka visus mokytojo numatytus
tęstus. Sportuoja sporto mokykloje ir yra direktoriaus
įsakymas.
4.
Vertinant atsiskaitomąjį darbą vadovaujamasi šias kriterijais: kontrolinių normatyvų
lentele, mokinio padaryta pažanga, pasiruošimu atsiskaitymui, atlikimo technika, teorinėmis
žiniomis.
5. Papildomai kūno kultūros pamokose mokiniai vertinami už:
5.1.Dalyvavimą Gimnazijos, rajono ir respublikos varžybose rašoma „10“ arba „įsk“;.
5.2.Pasirinkta aktualia sportine tema parašytą referatą vertinama „10“ arba „įsk“,
atsižvelgiama į temos aktualumą, tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, nuoseklumą, rašybą, skyrybą,
darbo estetiką;
5.3.Praktinį – kūrybinį darbą (teisėjavimą, varžybų organizavimą, stendo leidimą ir pan.);
vertinama „10“ arba „įsk“.

6. Kaupiamasis vertinimas. Per pusmetį mokinys kaupiamuoju vertinimu įvertinamas ne
mažiau kaip 2 kartus.
6.1. Mokinys kiekvieną pamoką gauna kaupiamuosius taškus.
Vertinimas Kriterijai
0-1 taškas
Pasiruošimas pamokai
0-2 taškas
Aktyvus dalyvavimas pamokoje
0-1 taškas
Pamokos užduočių supratimas ir gebėjimas paaiškinti.
0-1 taškas
Pramankšta arba momentinė veikla.
0-2 taškas
Gebėjimas savarankiškai atlikti užduotis ir pratimus.
0-3 taškas
Pastangos įdėtos pratimų, užduočių, tęstų, naujų judesių,
technikos elementų atlikimui.
6.2. Mokinys surinkęs 50 proc. ir daugiau galimų taškų įvertinamas kaupiamuoju vertinimu
„10“ arba „įsk“.
6.3. Kaupiamasis pažymys įrašomas į el. dienyną.
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