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IKIMOKYKLINIO IR PRIESMOKYKLINIO UGDYMO VAIKU PAZANGOS IR
PASIEKIMU VERTINIMO APRASAS

I SKYRTUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

L Plunges r. Didvydiq daugiafunkcio centro ikimokyklinio ir prieimokyklinio ugdymo

vaikq paZangos ir pasiekimq vertinimo tvarkos apra5as (toliau - Apra5as) reglamentuoja vaikq
paZangos ir pasiekimq vertinim4, informacijos tevams (globejams) teikiam4 apie vaikq ugdymo(si)
sekmingumq.

2. Vaiko paZangos ir pasiekimq apralas sudarytas vadovaujantis ,,Ikimokyklinio amZiaus
vaikq pasiekimq apra5u", ,,Ikimokyklinio ugdymo rekomendacijomis, Prie5mokyklinio ugdymo
bendrqia programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2A74 m. rugsejo 2

d. lsakymu Nr. V-799 ir Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 2 d.

isakymu Nr. V-100 ,,Del Svietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkridio 21 d. isakymo Nr. V-l106
,,Del prielmokyklinio ugdymo tvarkos apra5o patvirtinimo" pakeitimo".

3. Apra3e vartojamos Sios s4vokos:
Vaiko pasiekimai - tai gyvenimo ir ugdymo(si) realybeje igytos kompetencrjos (vaiko

vertybines nuostatos, gebej imai, supratimas, patirti s).

Vaiko pasiekimq vertinimas - tai nuolatinis informacijos apie vaik4, jo ugdymo(si)
ypatumus bei darom4 palang4 kaupimas, interpretavimas ir apibendrinimas.

Pasiekimq ir paiangos aplankas * tai i5 anksto suplanuotas ir tam tikru bfldu sudarytas
vaiko pasiekimus iliustruojandiq darbq rinkinys, padedantis susidaryti vaizdq, k4 vaikas moka ir
geba, kaip auga ir tobuleja.

Pasiekimq ir paiangos apralas - vaiko kompetencrjq (pasiekimq) lygio, individualiq
ypatumq ivertintas, jo ugdymo krypliq numatyrnas, vertinamqjq i5vadq pateikimas apra5omuoju
btdu.

II SKYRIUS
VERTINIMO TIKSLAS, UZDAYINIAI, PRINCIPAI, NUOSTATOS

4. Vertinimo tikslas - nusta$rti vaiko kompetencijos (gebejimq, Ziniq ir supratimo,

nuostatq) lygi ivairiose ugdymo (-si) pasiekimq srityse: fizinio aktywmo ir kasdienio gyvenimo

ig[dZir1, savivokos ir savigarbos, emocijrl suvokimo ir raiSkos, savireguliacijos ir savikontroles,

santykiq su suaugusiaisiais ir bendraamiiais, sakytines ir raSytines kalbos, aplinkos paiinimo,
skaidiavimo ir matavimo, estetinio suvokimo ir menines rai5kos, iniciatyvumo ir atkaklumo,
tyrinejimo, problemq sprendimo, k0rybiSkumo bei mokejimo mokytis.

5. Vertinimo uidaviniai:



5.1. paZinti vaik4 (ugdymo(si) poreikius, interesus, pomegius, galias, charakterio ypatumus,
bei skatinti vaik4 suprasti savo stipri4sias ir silpn4sias puses, fsivertinti;

5.2. padeti pedagogui iivelEi vaiko ugdymosi galimybes, nustatyti problemas ir
spragas, diferencijuoti ir individualizuoti ugdym4;

5.3. suteikti tevams (globejams) informacrj4 apie vaiko ugdym4si; gerinti rySius tarp vaiko,
tevq ir istaigos;

5.4. nustatyti istaigai savo darbo kokybg, planuoti ugdym4, suteikti pagalbq pagal vaikr4
poreikius.

6. Vertinimo principai:

6.1. konfidencialumas;
6.2. individualizavimas;
6.3. objektyvumas;

6.4. veiksmingumas.

7. Vertinimo nuostatos:

7.1. padeti vaikui i5gyventi sekmes jausm4;

7.2. paskatinti vaik4 apm4s[ti turimus gebejimus;

7.3. padeti suvokti vaikui, kaip kinta gebejimai per tam tikr4 laik4;
7.4. motyvuoti vaik4 ugdyis, iveikti kliutis, prasmingai veikti, tobuleti, didintq savivertg.

Itr SKYRIUS
VAIKO PASIEKIMU VERTINIMAS

8. Vaiko ugdymo(si) paZangos vertinim4 atlieka ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo
mokyoj ai, Svietimo pagalbos speciali stai, t6vai.

8.1. vaikai isivertina savo pokydius (k4 aS galiu? kiek aI paaugau?);

8.2. grupiq mokytojai vertina ugdytiniq darom4 pfrangq nuolat, o vaikq gebejimai ivertinami
ir apra5omi du kartus per metus. Rugsejo - spalio menesiais daromas pirminis ivertinimas.
Pirminio ivertinimo paskirtis - fiksuoti vaiko pasiekimus, individualius ypatumus ir numatyti jo
ugdymo krypti (tikslus ir uidavinius), ugdymo individualizavimo ir paramos vaikui formas;
geguZes menesi daromas baigiamasis ivertinimas. Baigiamojo ivertinimo paskirtis - ivertinti vaiko
pasiekimq ir paZangos lygi pasiekt4 per metus. Esant reikalui sausio menes! daromas tarpinis
vertinimas. Tarpinio vertinimo paskirtis - fiksuoti vaiko pasiekimus, nustatyti, ar tinkamai
pasirinkta ugdymo kryptis, numatyti tolesnio vaiko ugdymo tikslus ir uZdavinius;

8.3. tevai vertina vaiko ,,augim{'grupeje.
9. Vaiko pasiekimq vertinimo metodai:
9.l.vaiko stebejimas natfrralioje kasdienineje veikloje, vaiko veiklos ir kfirybines rai5kos

darbelirtr anaTize (menines, Zodines kfrrybos darbai, pratybos, nuotraukos, vaizdo iraiai, vaiko
veiklos stebejimo uZra5ai), vaiko kalbos viraiai, pokalbiai su vaiku ir vaiko tevais, (kasdieniniai ir
individualfrs pokalbiai), specialistq pokalbiai.

10. {staigos ikimokyklinio ir prielmokyklinio amZiaus vaikq ugdymo(si) paiangos pasiekimai

Zymimi ,,Vaiko aplanke". ,,Vaiko aplank4" sudaro:

10.1. vaiko menines rai5kos darbai ( dailes darbeliai, Zodine kUryba, uZra5ytos);

10.2. vaiko veiklos stebejimo uira5ai (ivairios uZduotys, vaiko mintys, nuomone);
10.3. vaiko elgesio faktq analize (atskiry situacijq pavyzdtiai);
10.4. nuotraukos, vuzdo ira5ai;



10.5. vaiko fsivertinimas (vaikas skatinamas isivertinti, siekiant formuoti supratim4 apie jo
paties ugdym4si).

TV SKYRIUS
INTORMAVIMAS APIE YAIKO PASIEKIMUS IR PAZANGA

11. Vertinimo rezultatai aptariami individualiuose pokalbiuose su tevais (globejais),

mokyojq tarybos posedZiuose. Esant reikalui pokalbiuose dalyvauja Yaiko gsroves komisijos

atstovai, kiti specialistai.

12. Pedagogai pateikia informacij4 apie vertinimo rezultatus rnokytojq tarybai.

13. Tevams individualiai informacija teikiama LodLiu ir raStu (pokalbyje apie vaiko

pasiekimus gali dalyvauti ir vaikas). Nuolat supaZindinant su vaiko darbais, pedagogo fvertinimu,
pastebejimais, kasdieniq pokalbiq metu.

14. Tevai su vaiko ugdymo(si) pasiekimq apraSu supaZindinami 2 kartus per mokslo metus

(spalio ir geguZes menesiq pabaigoje). Sausio pabaigoje daromas tarpinis vertinimas.

15. Tevai susipaZing su ivertinimu pasira5o (kad yra susipaZing ir aptarg su mokytojais).

V SKYRIUS
ATSAKOMYBE IR IGALIOJIMAI

14. IJL vaiko pasiekimq ir paLangos vertinim4 atsakingos mokyojos, tevai ir kiti vaik4

ugdantys specialistai.

15. Vaiko pasiekimq ir paZangos vertinimo mediiaga saugoma vienerius metus po vaiko

iSbraukimo i5 ugdytiniq s4raBo. Ji yra konfidenciali.
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