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MARIJAMPOLES VAIKU LOPSELIO-DARZELIO,,SALTINELTS"
PRTESMoKYKLINIo IR IKIMoKvKLTNTo AMZTAUS v.Llrq rASIEKTMU IR
PAZANGoS VERTINIMO TVARKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Prie5mokyklinio ir ikimokyklinio amZiaus vaikq pasiekimq ir palangos vertinimo
tvarka (toliau - Tvarka) reglamentuoja 2-3, 3-5, 5-6, 6-7 metq vaikq paZangos ir pasiekimq
vertinim4, isivertinimq ir ivertinim4.
l.l. Verinimas - nuolatinis informacijos apie vaiko ugdymo(si) paiarrgq ir pasiekimus
kaupimo, interpretavimo ir apibendrinimo procesas.
1.2. lvertinimas vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie vaiko
pasiekimus ir padaryt4 pfrangq.
1.3. |sivertinimas - paties vaiko daromi sprendimai apie paZang4 bei pasiekimus.
2. PaZangos ir pasiekimq vertinimo tikslas - padeti vaikui ugdytis ir eiti individualios
paZangos keliu.
3. Vertinimo tikslai glaudZiai siejami su ugdymo tikslais - vertinama tai, kas buvo
numatyta, i5ugdyta. Vertinimas leidlia visiems ugdymo proceso dalyviams pasitikrinti, ar
sekmingai siekiama tikslq ir kaip ugdymo proces4 tobulinti.
4. Tvarka aptarta, forma patvirtinta Metodikos tarybos posedyje 2018 - l0 - 16 Protokolo
Nr. V4-6.
II

SKYRIUS

PAZANGos IR PASIEKIMU vERTINIMo DAZNUMAS

5.

Priesmokyklinio

vertinami pusmediais

-

ir

ikimokyklinio amZiaus grupese vaiko ugdymosi pasiekimai

2 kartus per mokslo metus

III

I-

-

spalio ir geguZes men. (1-6 priedai).

SKYRIUS

VERTINIMO DALYVIAI

6.

PaZangos ir pasiekimq vertinime dalyvauja vaikai, tevai, pedagogai. Tri5alio vertinimo
visq
trijq pusiq poZiflriq darna. Svarbu i5siai5kinti sutampa ar skiriasi pedagogq, vaiko ir jo
tevq vertinimas.
esme

IV SKYRIUS
PAZANGOS IR PASIEKIMU VERTINIMO PROCEDURA

7.

Vaiko pasiekimai vertinami ne specialiai sukurtose, bet realaus kasdieninio vaiko
gyvenimo situacijose.
Rugsejo men. nattiralioje kasdienineje aplinkoje, niekur to nefiksuojant, stebimi naujai
atvykg vaikai, renkami faktai apie poreikius, gebejimus, pomegius, bendraujant su tevais
ai5kinamasi individualios kiekvieno vaiko savybes, analizuojami veiklos produktai (pie5iniai,
darbeliai ir kt.), esant reikalui konsultuojamasi su logopedu, darZelio slaugytoja, socialine pedagoge,
psichologe. Kartu su tevais
specialistais numatomos kiekvieno vaiko ugdymo kryptys,
individualizavimo ir paramos formos, metq ugdymo tikslas ir uZdaviniai.

8.

ir

9.

Pirmasis vaiko pasiekimq ir paZangos vertinimas vyksta spalio men. Prie5mokyklinio ir
ikimokyklinio ugdymo mokytoja, kiti istaigos specialistu, analizuodami vaiko stebejimo, pokalbio
su juo ir tevais, vaiko veiklos rezultatus, pildo:
9.1. ikimokyklinio ugdymo mokytojai
Vaiko pasiekimq ir paZangos vertinimo lap4,
kuriame pateikiama 5 kompetencijas atitinkandiq 18 vaiko ugdymosi pasiekimq sridiq, pagal vaiko
pasiekimq Zingsnius (1 priedas);
9.2. prie5mokyklinio ugdymo (,,BoruZeliq" grupes mokytojai)
Vaiko pasiekimq ir
paZangos klausimyn4 pagal OPA PA vertinimo metodik4 (aut. J. Skriduliene, V. Vy5niauskiene,
Sviesa, 2015.Vaikq pasiekimq ir gebejimq ivertinimo diagramq (2 priedas);
9.3. prie5mokyklinio ugdymo (,,Smalsudiq" grupes mokytojai)
Vaiko pasiekimq ir
paZangos klausimyn4 (OPA PA vertinimo metodika) ir Vaiko pasiekimq ir paZangos vertinimo lap4,
kuriame pateikiamos prie5mokykliniame amZiuje ugdytinos kompetencijos kaip orientaciniai vaiko
ugdymosi pasiekimai (2, 3 priedai);
9.4. Mi5riosios (,,Bitudiq" grupes mokytojai) - Vaiko paZangos ir pasiekimq vertinimo lap4
(4 priedas), 3-6 metq vaikq ugdymosi pasiekimq apraS4 (5 priedas), diagrama (6 priedas).
10. Antrasis vertinimas vyksta geguZes men. pabaigoje. Prie5mokyklinio ir ikimokyklinio
ugdymo pedagogas, mokytojas, pasitargs su logopedu, meninio ugdymo pedagoge, slaugytoja
ivertina vaiko per mokslo metus padaryt4 pairary4ir pildo vaiko pasiekimq ir paZangos apraS4.
11. Vaikq vertinimo renitatai, pageidaujant tevams, pateikiami jiems individualiq pokalbiq
(konsultacijq) metu. Vertinant vaiko paiangq ir pasiekimus mokslo metq pabaigoje pedagogai juos
susieja su ugdymo programos ir uZdaviniq igyvendinimu.
12. Informacija vaikui apie jo pasiekimq ir paZangos vertinim4 pateikiama iod1iu taip, kad
padOtq vaikui i5gyventi sekmes jausm4, motyvuotq ugdytis, padetq suvokti, kad gebejimai kinta per
tam tikr4laik4.

-

-

-

V SKYRIUS
YERTINIMO METODAI
13. Vertinimo metodai: vaiko stebejimas, pokalbiai su vaiku nattiralioje kasdienineje
veikloje, vaiko veiklos ir ktirybos produktq analize, vaiko kalbos bei veiklos vaizdo ira5ai, atskiros
ugdymo srities tyrimai, pokalbiai su vaiko tevais.

YI SKYRIUS
INFORMACIJOS KAUPIMAS IR DOKUMENTAYIMAS

l-

14. Informacija apie vertinim4 kaupiama ir analizuojama. Ji reikalinga ugdymo tgstinumui
istaigoje ir Seimoje garantuoti, vaiko raidai prognozuoti bei vystymosi netolygumams pa5alinti.
Vertinimas vykdomas nenutrukstamai ir griltamai.
15. Informacija apie vaiko pasiekimus kaupiama,,Vaiko dienora5tyje" - lop5elio grupese ir
,,Vaiko pasiekimq aplankale" - ikimokyklinese ir prieSmokyklinese grupese. Jame talpinama vaiko
kiirybiniq darbeliq pavyzdZiu, klausimynai, atspindintys pasiekimus, vaiko i5sirei5kimai apie save,
aplinkinius, gyvenim4 grupeje, Seimoje, pedagogq pastebejimai, tevq mintys apie vaik4, draugq
vertinimai.

VII SKYRIUS
YERTINIMO REZULTATU APTARIMAS
16. Vertinimo rczultati aptariami individualiuose pokalbiuose su tevais, su istaigos
administracija, ikimokyklinio ir prieimokyklinio ugdymo pedagogq metodines grupes sueigose.
17. Pedagogq tarybos posedZiuose pedagogai pateikia bendr4 informacij4 apie grupes
pasiekimus, siejant juos su grupes ugdymo tikslais ir uZdaviniais, bei numatant ateities perspektyvas
ir Zingsnius.
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Pedagogo

VAIKO UGDYMOSI
PASIEKIMAI
Emocijg suvokimas ir raiSka
Savireguliacii a ir savikontrole
Savivoka ir savigarba
Santykiai su suaugusiais
Santykiai su bendraamZiais
Kasdieninio gyvenimo ietidZiai
Fizinis aktyvumas
Aplinkos paZinimas
Skaidiavimas ir matavimas
Iniciatyvumas ir atkaklumas
Tyrinejimas
Problemq sprendimas
Mokejimas mokytis
Sakytine kalba
Ra5ytine kalba
Menine rai5ka
Estetinis suvokimas
KfirybiSkumas
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3 priedas

PrieSmokyklinio ugdymo (617 metq)
Vaiko vardas, pavarde,

gimimo data

Vaiko ugdymo(si) sritys

Santykis su savimi (savivoka,
saviverte ir savi
Santykiai su suaugusiais
(Seimos nariais, globej ais,
Santykis su aplinka (gamtine,

Sveikatos ir sveikos gyvensenos

Kalbos suvokimas ir kalbeiimas

Daile ir kitos vaizduojamojo

Vaiko raida pai5rmima simboliu ,,*", nrie atitink

Pedagogo rekomendacijos, komentaras

(para5as, vardas, pavarde)

qrEtsa.::::5.:5-i,-5ni:=

4 priedas

METU VAIKO GEBEJIMAI IR PASIEKIMAI
(Vaiko vardas, pavarde, gimimo metai)
Mokslo metai
Kas gerai sekasi?
I vertinimas ( ruduo)

Tevq komentaras:

Pedagogas

Kas gerai sekasi?
II vertinimas ( pavasaris)

5 priedas

METU VAIKU UGDYMOSI PASIEKIMU APRASAS
Vaiko vardas, pavarde
AmZius
DarZeli lanko nuo

GWENIMO

PRAKTIKOS

Prad1ia

Vystymasis

Susiformavg
gebejimai

Data

Data

Data

PRATIMAI

Vaikas palaiko grupeje tvark4,
padeda priemones

i vieta.

Dirbdamas darbeli,

netrukdo

kitiems.
Atlikdamas darbeli vaikas laikosi
tvarkos ir nuoseklumo.

Moka i5 vieno indo

i

kit4 pilti

vandeni ( biiamedZiaea).

Vaikas rtipinasi grupeje

esandiu

syvuoiu kamoeliu.
Vaikas moka mandasiai oaoraSvti.
Moka pasisveikinti ir atsisveikinti.
Vai5ina kitus vaikus.
GraZiaL eleiasi orie stalo.
Moka taisyklingai naudotis stalo
irankiais.
Tvliai atidaro ir uZdaro duris.
Nusirensia ir aosirensia.
Sulanksto r0belius.
Vaikas susi5ukuoia.
Plaunasi rankas.

I5laiko pusiausvyra. eidamas liniia.
I5laiko pusiausvyr4, nesdamas
daikta.
Sukaupia ir i5laiko demesi.
Laisvai pasirenka veikla.
Tvliai kalba.

PradLia

Vystymasis

Susiformavg
gebejimai

Data

Data

Data

POruery LAVTNTMAS

Suvokia dydZio s4vokas,,didelis",
,,maiaso'.
Suvokia savokas,,storas", ..plonas".
Suvokia vizualu ileio kitima.
Suvokia s4vokas: ilgas, trumpas,
ilgesnis, trumpesnis, ilgiausias,
trumpiausias.
Paiista paerindines spalvas.
PaZista atspalvius ir spalvas.
Zl.rlro
atspalviq
pavadinimus.
PaZista pagrindines formas :
kvadratas, apskritimas, trikampis.

spalvq ir

Zino

pagrindiniq

formq

pavadinimus.

KUrybi5kai dirba su priemonemis.
(atlieka ivairius variantus)
Liesdamas paZista skirtingus
pavir5ius.

Apibtidina liediam4

pavir5iq

(Siurk5tus. Svelnus).

Suvokia s4vokas: lengvas, sunkus,
lengvesnis, sunkesnis.
Suvokia Siluma Salti.
Skiria kvapus ir iuos diferenciiuoia.
Jaudia skoni
ivardija: rtig5tu,
saldu, kartu" sflru.
Diferenciiuoia aplinkos sarsus.

ir

AtpaZista prie5

tai

naujus daiktus.

neturetus ir
,,Paslaptingas

mai5elis"
Suvokia daiktus erdveie.
Veikla renkasi pats.
DZiaueiasi savo rezultatu.
Vaikas daro atradimus.

MATEMATIKA

Skaidiuoja nuo

I iki 5
t_10

t1-

19

19 -100
100-...

Skaidiuoia maZeiimo tvarka.
Zino skaitrnenu pavadinimus.
Pajunta kiekio s4vok4: daug, maiu,
nei vieno.
Kieki iuneia su simboliu.
Vizualiai suvokia desimtaines
sistemos i5destyma.
Vizualiai suvokiama skaidiaus
sandarq:
12, 13, 14, 15.

ll,

Moka linijiniu b0du skaidiuoti iki
100.

Atlieka skaidiu seka nuo I iki 100.
Ahanda matematinius rySius (100
grandine

- kvadratas yra tas pats).

Vizualiai suvokia s4vokas vienas,
vienas Simtas, vienas hrkstantis.

Suvokia ry5itarp dydZio ir simbolio
( kiek Simtu telpa i tflkstanti).

Darbeli atlieka, laikantis tvarkos ir
nuoseklumo.
RaSo skaitrnenis.

Sukaupia demesi

prasmingai

veiklai.

Regimuoju suvokimu

suvokia

sudeties veiksmrl prasmg.
Sudaro daugiaZenklius skaidius.

PradLia

Vystymasis

Susiformavg
gebejimai

Data

Data

Data

KALBA

PradZia
Data

Turi Snekamosios kalbos pasrindus
Gretina paveiksla ir tikra daikta.
Gretina oaveiksla ir muliaZa.
Junsia tris-keturis ZodZius i sakini.
I5taria visus balsius.
Supranta prielinksnius ant. oo.
Deklamuoia vaikiSkus eilera5tukus.
Formuluoi a pilnus sakinius.
Naudoia sakinius su iunetukais.
Gal wkdvti veiksmu komandas.
Gali papasakoti apie vykstandius
iwkius (i5 asmenines patirties).
Atkuria pasakotus vaizdelius.
Apibiidina paveiksla. Zaisla, daikta.
VedZioia Siurk5dias raides.
Liediant raides, pasako raides
pavadinima.

SiurkSdias raides derina

su

iudamuoiu raidvnu.
RaSo ant kilimelio su judamomis
raidemis.

Vystymasis

Susiformavg
gebejimai

Data

Data

PASAULTo

Pradi.ia

paZnuuas

Data

Stebi, tyrineja aplink4,

klausineja,

eksperimentuoia.

Trumpai nusako, kokius darbus gali
dirbti suaugusieii.
Pasako kelis Lietuvos miestq, upie,
eterv pavadinimus.
Skiria savo Seimos ir kitas Sventes.
Skiria ir pavadina paros dalis,
savaites dienas, metu laikus.
Pasteb ir nusako oru pokydius.
Pasteb ir nusako metu laiku pokvdius.
AtpaLista
pavadina kai kuriuos

ir

augalus.
AtpaZista, pavadina darZoves ir vaisius.
Klasifikuoia vaisius ir darZoves.
AtpaZista
pavadina kai kuriuos
naminius ir laukinius gw[nus.
Klasifikuoia: gyvas - neswas.
Klasifikuoia: Zeme - oras- vanduo.
Domisi savo k0no dalimis, suvokia
kiino daliu funkciias.
I5skiria ir pavadina pagrindines gyvtino
kiino dalis.

ir

I5skiria
dalis.

ir pavadina pagrindines

augalo

Vystymasis

Data

Susiformavg
sebeiimai
Data

MENAS:

PradZia

Vystymasis

Susiformavg
gebejimai

DAILE
MUZIKA

Data

Data

Data

Tiesiai kerpa Zirklemis.
Lanksto popieriu ir ivairius daiktus
Gerai laiko
valdo pie5imo,
tapymo ir kt. priemones.
Tvarkineai tepa kliius.
Darbeli padaro iki salo.
Ktirybi5kai naudoia priemones.

ir

Geba lape komponuoti ivairias
fietiras.

Noriai klauso, atlieka, dalyvauja
muzikineie veikloie.

Geba pasitelkti

vaizduotg

kurdamas, muzikuodamas.

Originaliai vaizduoja

aplinkoje

esandius daiktus, rei5kinius.
Savitai vaizduoja Zmones, gyv[nus,
ausalus.

Geba keisti judesiq temp4 pagal
Zodi. muzika er kita sisnala.
Geba uZlipti ir nulipti nuo kedes,
suolo.

Meto ir gaudo kamuoli.
Geba perZeneti neauk5tas kliiitis.
Ieyi a koordinacii os ietidZiu.
Kontroliuoi a kflno laikysena.

Koncentruoja demesi ir
paskirstyma.
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