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Priešmokyklinio udymo 
pasiekimų ir pažangos 
vertinimas 

Ikimokyklinio udymo 
pasiekimų ir pažangos 
vertinimas 

•Remiantis Priešmokyklinio udymo 
bendrąja programa, 2014 (1 priedas); 

•Pildomas vaiko Priešmokyklinio 
ugdymo pasiekimų ir pažangos 
aplankas, remiantis Priešmokyklinio 
udymo pasiekimų ir pažangos 
vertinimo aplanko turinio aprašu (2 
priedas); 

•Pildomas vaiko Ikimokyklinio ugdymo 
pasiekimų ir pažangos vertinimo 
aplankas, remiantis Ikimokyklinio 
amžiaus vaikų pasiekimų aprašu, 
2014; Ikimokyklinio udymo pasiekimų 
ir pažangos vertinimo aplanko turinio 
aprašu (3 priedas); 

•Naudojama elektroninė vaiko 
pasiekimų ir pažangos vertinimo 
duomenų apdorojimo sistema (4 
priedas); 



1 priedas 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 

2 d. įsakymu Nr. V-779 

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA 

VAIKŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

<...> 

26. Siekiant Programoje numatyto tikslo, itin svarbus vaidmuo tenka vaiko pasiekimų 

vertinimui. Pasiekimų vertinimas skirtas: 

26.1. padėti vaikui sėkmingai augti, tobulėti, bręsti, mokytis; 

26.2. nustatyti konkretaus vaiko, priešmokyklinio ugdymo grupės, priešmokyklinio ugdymo 

pedagogo ir kitų mokytojų darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus darbui tobulinti; 

26.3. numatyti vaiko ugdymo ir ugdymosi perspektyvą, galimus pasiekimus (kompetencijas); 

26.4. tikslingai panaudoti informaciją apie vaiko pasiekimus ir daromą pažangą darbui su 

šeima, kitais ugdymo proceso dalyviais – priešmokyklinio ugdymo pedagogu, administracija, 

švietimo pagalbos ir kitais su priešmokyklinio amžiaus vaikais dirbančiais specialistais. 

27. Vaiko daroma pažanga yra vertinama nuolat, pasirenkant vertinimo būdus ir metodus: 

stebėjimą, pokalbį, diskusiją, vaiko pasakojimus, jo darbelių ir veiklos analizę, garso, vaizdo įrašus 

ir kt. Vertinimo būdai ir metodai pasirenkami ir taikomi, atsižvelgiant į tai, kas vertinama – žinios ir 

supratimas, gebėjimai, nuostatos ar jų visuma – vaiko kompetencija. 

28. Kompetencijos įvertinimas grindžiamas ilgalaikiu vaiko stebėjimu ir informacijos iš 

įvairių šaltinių kaupimu, jos apibendrinimu. Kompetencijos lygis atsiskleidžia, vaikui veikiant 

natūralioje ar tikslingai sukurtoje situacijoje: žaidžiant, bendraujant, dalyvaujant projektiniame 

darbe, per iškylas, ekskursijas ar panašiai. 

29. Vertinami konkretaus vaiko pasiekimai ir jo daroma pažanga, lyginant ankstesnius vaiko 

pasiekimus su dabartiniais. Vaikų pasiekimai viešai tarpusavyje nelyginami. 

30. Vaiko pasiekimai vertinami pagal pasiekimus, kurie numatyti Programoje arba 

Programoje, pritaikytoje, atsižvelgiant į nustatytus jo specialiuosius ugdymosi poreikius. 

31. Kasdienė informacija apie vaiko pasiekimus kaupiama ir fiksuojama vaiko pasiekimų 

apraše, aplanke, skaitmeninėse laikmenose ar kt. 

32. Vertinamosios išvados (įvertinimai) pateikiamos aprašomuoju būdu – trumpais 

komentarais, nusakančiais, kokios yra stipriosios vaiko pusės, kas jau pasiekta, kokių dar yra spragų 

ir kas siektina. Vertinant vaiko pasiekimus, pažymiai (balai) arba jų pakaitalai (ženklai, simboliai) 

nenaudojami. 

33. Informacija, sukaupta apraše, aplanke, skaitmeninėse laikmenose ar kt., taip pat 

naudojama, kryptingai ir tikslingai planuojant priešmokyklinio ugdymo pedagogo veiklą, 

bendradarbiaujant su tėvais (globėjais), sklandžiai pereinant į pradinio ugdymo programą. 

34. Vaikų pasiekimai ir pažanga su tėvais (globėjais) aptariami individualiai, esant poreikiui, 

bet ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Pokalbiuose prireikus dalyvauja Vaiko gerovės komisijos 

atstovai, kiti specialistai, administracijos atstovai. 

 



2 priedas 

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

VAIKO PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO 

APLANKO TURINYS 

 

1. Vaiko pasiekimų stebėjimas (pildomas nuolat). 

2. Vaiko pasiekimų ir pažangos I aprašas (rugsėjo mėn.): 

 Vaiko pasiekimų vertinimas (tėvai, rugsėjo mėn.); 

 Vaiko darbeliai, piešiniai ir kt. vaiko ugdymosi pažangą atspindintys veiklos 

pavyzdžiai; 

 Vaiko įsivertinimas; 

 Specialistų (logopedo ir kt.) rekomendacijos, vertinimai (jei nustatyti švietimo 

pagalbos poreikiai); 

 Buvusių ugdytojų pateikti duomenys. 

3. Klausimynas priešmokyklinio amžiaus vaiko tėvams (balandžio mėn.). 

4. Vaiko pasiekimų ir pažangos II aprašas (balandžio mėn.). 

5. Priešmokyklinio ugdymo pedagogo (ų) rekomendacija pradinių klasių mokytojui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 priedas 

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO 

VAIKO PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO 

APLANKO TURINYS 

 

1. Vaiko pasiekimų stebėjimas (pildomas nuolat). 

2. Vaiko pasiekimų ir pažangos I vertinimo diagramos/išvados (rugsėjo mėn.): 

 Vaiko pasiekimų vertinimas (tėvai, rugsėjo mėn.); 

 Vaiko darbeliai, piešiniai ir kt. vaiko ugdymosi pažangą atspindintys veiklos 

pavyzdžiai; 

 Specialistų (logopedo ir kt.) rekomendacijos, vertinimai (jei nustatyti švietimo 

pagalbos poreikiai); 

 Buvusių ugdytojų pateikti duomenys. 

3. Klausimynas ikimokyklinio amžiaus vaiko tėvams (balandžio mėn.). 

4. Vaiko pasiekimų ir pažangos II vertinimo diagramos/išvados (balandžio mėn.). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ikimokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos 

vertinimo elektroninės programos aprašymas: 

 1. Suvedame į lentelę vaikų vardus, pavardes, 

gimimo datas, ataskaitos datą (žalias fonas), pagal 

tai vaikų amžius susigeneruos automatiškai (pilkas 

fonas). 

 
 

2.Suvedami įvertinimai (mėlynas fonas) nuo 1- 6.    

 
 

3.Nusistatome sričių skaičių bendroje diagramoje  

(lenteles viršuje, žaliame fone - kiek norite talpinti 

sričių į vieną grafiką bendroje grupės ataskaitoje). 

 
 

4.Užpildžius spaudžiame mygtuką "Generuoti" ir 

visi grafikai atsiras puslapių sąraše.  Kiekvieną jų 

galima atsispausdinti. 

 

4 priedas 
 

5. Grafikai atrodo taip: 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

6. Kai norime ištrinti puslapius, apačioje 

spaudžiame  "Trinti rezultatus". Lenteles duomenys 

mėlyname fone neišsitrins. 

 
 

 

 

 

 



 


