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IKIMOKYKLINIO AMZIAUS VAIKU UGDYMO(SI) PASIEKIMU VERTINIMO
APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymo(si) pasiekimq vertinimo apra5as nustato
bendruosius reikalavimus ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymo(si) pasiekimq vertinimui MaZeikiq
lop5elyje-darielyje,,Linelis" ir taip pat vaikams, turintiems specialiqjq ugdymosi poreikiq. (toliau -
Istaiga).

2. ApraSas parengtas vadovaujantis ,,Ikimokyklinio amZiaus vaikq pasiekimq apraSuo' (toliau
Pasiekimq apraSas) parengtu Svietimo ir mokslo ministerijos Svietimo aprupinimo centrui vykdant
proj ekt4,,Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo pl6tra" (2012-201 5).

3. Apra5o reikalavimq r,ykdymas privalomas istaigos pedagogams: aukletojams, meninio
ugdymo mokytojui, logopedui.

4. Apra5e vartojamos s4vokos:

Vaiko ugdymosi pasiekim7 sritis - tai vaiko ugdymuisi svarbi sritis, kurioje i5skirta esmine
nuostata ir esminis gebejimas;

Esmind nuostata - tai ugdymosi procese igytas nusiteikimas, polinkis, poZifiris, i5rei5kiantis
vaiko santyki su savimi, su kitais ir su aplinka;

Esminis gebiiimas - tai nuo gimimo iki Se5eriq metq kiekvienoje i5 ugdymosi pasiekimq
sridiq igytas svarbiausias vaiko gebejimas k4 nors daryti, veikti, elEis, kurti.

II. VERTINIMO PASKIRTIS. PRINCIPAI. TIKSLAS. UZPAVTNIAI. PRIvALUMAI

5. {staigoje sukurta vertinimo sistema padeda ikimokyklinio ugdymo pedagogams ir kitiems
ugdytojams (meninio ugdymo pedagogui, logopedui) atpalinti vaikq ugdymosi pasiekimus ir
poreikius, igyvendinti ugdymo turini, pritaikant jf kiekvienam vaikui ir vaikq grupei, stebeti vaikq
paLangq ir tikslingai ugdyti kiekvien4 vaik4, kurti numatytiems vaiko ir vaikq grupes ugdymosi
rezultatams pasiekti palanki4 aplink4, parinkti nattralius, vaiko prigimti atitinkandius qgdymo
bfldus, siekti kryptingos maksimalios kiekvieno vaiko ugdymosi paZangos pagaljo galias.

6. Vertinimo principai:
6. 1. pozityvumas ir konstruktyvumas;
6.2. objekty\umas ir veiksmingumas;
6.3. informatyvumas.
T.Vertinimo tikslas - nusta[ti koks vaiko kompetencijos lygis ivairiose ugdymo (-si)

pasiekimq srityse: fizinio aktyvumo ir kasdienio gyvenimo igtdZiq, savivokos ir savigarbos,
emocijq suvokimo ir rai5kos, savireguliacijos ir savikontroles, santykiq su suaugusiaisiais ir
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bendraamLiais, sakytines ir ra5ytines kalbos, aplinkos paZinimo, skaidiavimo ir matavimo, estetinio

suvokimo ir menines rai5kos, iniciatyvumo ir atkaklumo, tyrinejimo, problemq sprendimo,

kfirybi5kumo bei mokejimo mokYis.
8. Vertinimo uZdaviniai:
8.1. padeti vaikui paLinti save, suprasti savo stipri4sias ir silpn4sias puses, isivertinti;
8.2. padeti pedagogui ilvelgti vaiko ugdymosi galimybes, nustaQrti problemas ir

spragas, diferencijuoti ir individualizuoti ugdym4;
8.3. suteikti tevams (globejams) informacrj4 apie vaiko ugdym4si; gerinti ry5ius tarp vaiko,

tevq ir fstaigos;
8.4. nustatl.ti istaigai; savo darbo kokybg, planuoti ugdym4, suteikti pagalb1 pagal vaikq

poreikius.
9. Vertinimo privalumai:
9.1. puoseleja integrali4 asmenybg, visas asmenybes savybes, neslopina vaiko prigimtiniq

galiq bei talentq;

9.2.laiduoja kiekvienam ugdl'tis pagal savo jegas ir sugebejimus;

9.3. laiduoja psichologini saugum4 (aS ugdausi kiek galiu).

10. Vertinimu siekiama:

10.1. skatinti vaiko ugdym4si ir raidq, saugojant vidini ir i5orini vaiko saugum4 ir savigarb4;

10.2. skatinti vaik4 paLinti savo galias, savgs pozityvq vertinim4;

10.3. atskleisti vaiko pastangq progres4 t.y. parodyi, k4 vaikas yra pajegus darl'ti, o ne

atvirk5diai;

10.4 gerinti tevq Svietimo kokybg bei jq isitraukim4 i vaiko ugdymo proces4 istaigoje.

III. VAIKO UGDYMO(SD PASIEKIMU VERTINIMAS

11. Vaikq pasiekimq ir paZangos vertinimas istaigoje atliekamas pagal a5tuoniolika

vaiko ugdymo(si) sridiq, vadovaujantis kiekvienos srities i5skirta esmine nuostata ir esminiu

gebejimu, kuriuos vaikas turetq igyti iki 6-eriq metq, t.y. per vis4 ikimokyklinio ugdymo(si)

laikotarp!.
12. Vaiko ugdymo(si) paZangos vertinim4 atlieka vaikai, grupes pedagogai, tdvai, Vertinime

gali dalyvauti ir kiti pedagogai bei specialistai: meninio ugdymo mokytojas, logopedas.

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

12.2. pedagogai vertina kiekvieno vaiko pasiekimus, pfrangq.Vaiko gebejimai apra5omi du

kartus per metus. Rugsejo - lapkridio menesiais daromas pirminis vertinimas. Pirminio vertinimo
paskirtis - fiksuoti vaiko pasiekimus, individualius ypatumus ir numa[ti jo ugdymo krypt! (tikslus

ir uZdavinius), ugdyrno individualizavimo ir paramos vaikui formas;

GeguZes menesi daromas baigiamasis vertinimas. Baigiamojo vertinimo paskirtis - ivertinti vaiko

pasiekimq ir paiangos lygi pasiekt4 per metus. Esant reikalui sausio menesi daromas tarpinis

vertinimas. Tarpinio vertinimo paskirtis - fiksuoti vaiko pasiekimus, nustatyti, ar tinkamai

pasirinkta ugdymo kryptis, numatyti tolesnio vaiko ugdymo tikslus ir uZdavinius;

l2.3.tbvai vertina vaiko ,,augimq" grupeje.

13. Vaiko pasiekimq vertinimo metodai:

13.1.vaiko stebejimas natflralioje kasdienineje veikloje, vaiko veiklos ir kUrybines rai5kos

darbeliq analize (menines, Zodines k[rybos darbai, pratybos, nuotraukos, vaiko veiklos stebejimo

uZra5ai), vaiko kalbos uZra5ai, pokalbiai su vaiku ir vaiko tevais, (kasdieniniai ir individualfls

pokalbiai), specialistq pokalbiai: meninio ugdymo mokyojo, logopedo, bendrosios praktikos

slaugytojo.
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14. Lop5elyje-darZelyje ,,Linelis" ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymo(si) paZangos

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

14.1. ,,Ugdymo(si) pasiekimq diagrama pagal pasiekimq ZingsniusooPriedas Nr. 1;

l4.2.vaiko meninds raSkos darbai ( dailes darbeliai, Zodine k[ryba, uZra5ytos vaiko mintys);

14.3. vaiko veiklos stebejimo u1ralai (iv. uZduoteles, pratybq knygeles, vaiko mintys,

nuomone);

14.4. vaiko elgesio fak1u4analize (atskiry situacijq pavyzdLiai);

14.5. nuotraukos;

14.6. vaiko isivertinimas (vaikas skatinamas isivertinti, siekiant formuoti supratim4 apie jo
paties ugdym4si).

IV. INFORMAVIMAS APIE VAIKO PASIEKIMUS IR PAZANGA

15.Apie vaiko ugdymo(si) pasiekimus tevai/globejai supaZindinami individualiai,
pokalbiq metu (nuolat, metq eigoje).

16. Vaiko pasiekimai ir paLanga aptariana Mokytojq tarybos susirinkimo metu.
17. Vaiko problemos sprendZiamos tik su ugdymo procese dalyvaujandiais specialistais

ir tevais.

V. ATSAKOMYBE IR IGALIOJIMAI

l}.UZ vaiko pasiekimq ir paZangos vertinim4 atsakinga grupes aukletoja, tevai ir kiti vaik4

ugdantys specialistai.

19. Vaiko pasiekimq ir paZangos vertinimo medZiaga laikoma grupeje. Ji yra konfidenciali.
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l PzuEDAS

VAIKO VARDAS, PAVARDE

Pirminio vertinimo Lymb - ialia spalva
Baigiamojo vertinimo iym6 - raudona spalva

UGDYMO(SD PASIEKIMU DIAGRAMA PAGAL PASIEKIMU ZTNCSNTUS
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