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ALYTAUS LOPSELIO-DARZELIO,,LINELIS(

IKIMOKYKLINIO IR PRIESMOKYKLINIO UGDYMO VAIKU PASTEKIMU IR

PAZANGoS vERTINIMo TVARKoS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Alytaus lop5elio-darZelio ,,Linelis" ikimokyklinio/prie5mokyklinio ugdymo vaikq
pasiekimq ir paZangos vertinimo tvarkos apra5as (toliau - ApraSas) reglamentuoja vaikq pasiekimq
ir paZangos vertinimE, informacijos tevams (globejams, r[pintojams) (toliau - Tevai) teikim4 apie
vaikq ugdymo(si) sekmingum4.

2. Apra5e aptariami vertinimo tikslai ir uZdaviniai, nuostatos ir principai, vertinimo
planavimas, dokumentavimas, tevq informavimo tvarka, atsakomybe ir igaliojimai.

3. Apra5as sudarytas vadovaujantis Svietimo ir mokslo ministerijos Svietimo
aprupinimo centro Ikimokyklinio amZiaus vaikq pasiekimq apra5u (2014 m.) bei Prie5mokyklinio
ugdymo bendr4ja programa (2014 m.), Alytaus lop5elio-darLelio,,Linelis" ikimokyklinio ugdymo
programa (2018 m.).

Pasiekimq apra5as - tai gaires ugdytojams, kuriose pateikiama vaiko iki septyneriq
metq igyjamq esminiq nuostatq bei gebejimq visuma ir jo paLangE nusakantys Zingsniai,
padedandios pedagogams, tdvams, Svietimo pagalbos specialistams, kitiems ugdytojams ir
vadovams, atpaLinti vaikq ugdymosi pasiekimus ir poreikius, igyvendinti ugdymo turini, pritaikant
jikiekvienam vaikui ir vaikq grupei, stebeti vaikq paZang1 ir tikslingai ugdyti kiekvienq vaik4.

Vaikq ugdymosi pasiekimai - tai ugdymosi procese igyti vaikq gebejimai, Zinios ir
supratimas, nuostatos, apie kuriuos sprendZiame i5 vaikq veiklos ir jos rezultatq.

Pasiekimq Zingsnis - tai vaiko paLang4 rodantys Ziniq ir supratimo, gebejimq ir
nuostatq pokydiai per vienerius metus, atitinkantys vaiko raidos desningumus kokybi5ko ugdymo
s4lygomis.

Ikimokyklinio amZiaus vaikq/prie5mokyklinio amZiaus vaikq pasiekimg
aplankas - individualios vaiko paZangos ir pasiekimq vertinimo priemone, kurioje vertinimas
grindZiamas pedagogo, vaiko ir jo tevq bendradarbiavimu.

Vaiko ugdymosi pasiekimq sritis pasiekimq apraSe - tai vaiko ugdymuisi svarbi
sritis, kurioje i5skirta vertybine nuostata ir esminis gebejimas.

Vertybin6 nuostata - tai ugdymo ir ugdymosi procese igytas nusiteikimas, polinkis,
poZilris, iSreiSkiantis vaiko santyki su savimi, su kitais ir su aplinka.

Esminis geb6jimas - tai nuo gimimo iki Se5eriq metq kiekvienoje i5 ugdymosi
pasiekimq sridiq igytas svarbiausias vaiko gebejimas k4 nors daryti, veikti, elgtis, kurti.

Pasiekti geb6jimai vaiko gebejimai, atitinkantys vaikq raidos bendruosius
irindividualiuosius ypatumus pagal BPUP.

Aukltesni geb6jimai - gebejimai, vir5ijantys vaikq raidos bendruosius ir
individualiuosius ypatumus pagal BPUP.
Siektini geb6jimai - gebejimai, neatitinkantys vaikq raidos bendrqjq ir individualiqjq

ypatumq pagal BPUP.

II SKYRIUS
VERTINIMO TIKSLAI IR UZDAVINIAI

4. Tikslai:



4'l' aprasyti vaikq ugdymo(si) pasiekimus nuo gimimo iki seSeriry'septyneriq metqkaip paLangos zingsnius, i kuriuos oiientuoiantis butq ,t.bi-u vaikq raida ir pazanga,vertinama
ugdymo(si) kokybe;

4'2' nustatyti esamus ugdytiniq gebejimus bei numatyti tolesnio ugdymo(si) gaires.
5. UZdaviniai:
5'l' paainti vaik4 (vaiko ugdymo(si) poreikius, interesus, pomegius, galias,

charakterio ypatumus, kultrlrinius skirtumus);
5.2. atskleisti vaiko pastangas ir paLangqbei skatinti jo ugdym4(si);
5.3. apm4styti (reflektuoti) igyvendintus programos tikslus ir uidavinius;
5.4. planuoti tolesnio ugdymo(si) perspekiy*,as individualiai kiekvienam vaikui irvaikq grupei;
5.5. apib.endrinti sukaupt4 vertinimo informacijq, koreguoti ugdymo planus;
5'6. pateikti vertinimo informacij4 vaikui, vaiko tevams ir kiti-ems ugdytojams.

III SKYRIUS
PASIEKIMU APRASO NUOSTATOS IR PRINCIPAI

6. Vertinimo nuostatos:
6.1. i ikimokyklini/prieSmokyklini ugdymQ Lvelgiama iS vaiko perspektyvos - vaikas

pripazistamas kaip savo poreikius, interesus bei putirti turinti individualyU!, giUanti autenti5kai
mokytis ir kaupti patirti dialogineje s4veikoje ru p.dugogu ir kitais vaikais;

6.2. kiekvieno vaiko ugdymo(si) palangai bfldingi tie patys Zingsniai, tadiau del
kiekvieno vaiko gyvenimo patirties ir ugdymolsi) stiliaus st<irtyUiq to patiei amZiaus vaikq
pasiekimai gali skirtis;

6.3. visoms vaiko raidos sritims - sveikatos, socialinei, kalbos, paZinimo, meninei -skiriamas vienodas demesys;
6.4. orientuojamasi i vaiko vertybiniq nuostatq, gebejimq, Ziniq ir supratimo visumini

ugdym4(si). Kiekvienas vaikas sekmingai ugdosi pagal savo galias, jeigu suiaukia reikiamos
paramos ir palaikymo. Vaiko pasiekimq ir paLangos refleksija gerina vaiko ugdymo(si) kokybg.
Tevq ir pedagogq bendradarbiavimas sukuria vaikui geriausias ugdymo(si) galimybes;

6. 5. orientuoj amasi i vaiko ugdymo(si) kokybes tobulinim4.
7. Vertinimo principai:
7 .I. pozityvumas ir konstruktyvumas;
7 .2. objektyvumas ir veiksmingumas;
7.3. informatyvumas.

IV SKYRIUS
VERTINIMO CIKLAS

8. Vaiko paZinimas: informacijos apie vaik4 kaupimas (stebejimas, klausymas,
fiksavimas).

9. Planavimas: numatomi/koreguojami ugdymo(si) tikslai, uZdaviniai, turinys,
vertinimo metodai.

10. Duomenq dokumentavimas: sukauptos informacijos apie vaik4 analize,
panaudojimas.

11. Informavimas: dalijimasis informacija apie vaiko palangq su vaiku, tdvais,
pedagogais.

V SKYRIUS
VERTINIMO PLANAVIMAS

12. Vaiko pasiekimai vertinami du kartus per metus: pirmasis vertinimas
ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus vaikams atliekamas einamqjq metq rugsejo-spalio men.
Antrasis vertinimas ikimokyklinio ir priesmokyklinio amiiaus vaikams atliekamas balandZio-



geguzes men. Tarpiniai vaikq pasiekimq vertinimai arliekami, jei isryskeja dideles ugdymo(si)
spragos' Specialiqjq poreikiq vaikai vertinami pagal poreik!, stebint ;q aarom4 pizung4 ir nustatant sritis,
kuriose jiems reikia pagalbos. Vaikq pasiekimus vertinti padeda topsetio-aarLino,,iinelis,, logopedas.

l2'1. Pirmojo_vertinimo paskirtis: fiksuoti vaiko pasiekimus, individualius /patumusir numatyti jo ugdymo(si) krypti (tikslus ir uZdavinius), ugdymo(si) individualizavimo ii paramos
vaikui formas.

12.2. knttojo vertinimo paskinis: fiksuoti vaiko pasiekimus, nustatyti, ar tinkamai
pasirinkta ugdymo(si) kryptis, numatyti tolesnio vaiko ugdymo(si) tikslus ir uZdavinius.

13. Pasiekimai vertinami atsiZvelgiant i vaikq amZiq.
14. Vaikai vertinami sudarant individuali4 kiekvieno vaiko pasiekimq diagram4 ir visos

grupes vaikq bendr4 pasiekimq diagram4.
15. Ugdymo(si) sekmingumas/nesdkmingumas sprendZiamas tik su ugdymo procese

dalyvaujandiais specialistais ir tevais.
16' Vaiko, pradejusio lankyti lop5eli-darZeli ,,Linelis'o vdliau nei rugsejo I dien4. ligos

atveju, gebejimai ivertinami per 30 kalendoriniq dienq.

VI SKYRIUS
VERTINIMO INFORMAVIMAS

17. Vertinimo rezultatai aptariami individualiuose pokalbiuose su tdvais, mokytojq
metodines grupes susirinkimuose, mokytojq tarybos posedZiuose. Grupes pasiekimai i, paZanga
aptariama, analizuojana, panaudojama tevq informavimui, ugdomtjo proceso tobulinimui
sprendimq priemimui.

18 Pedagogai pateikia informacii4 apie vertinimo rezultatus:
18.1. moky'tojg tarybai (1 kart4 per mokslo metus - geguZes mdn., pateikiant

ugdymo(si) pokydiq analizg) ;
18.2. tevams teikiama ZodZiu ir ra5tu (pokalbyje apie vaiko pasiekimus gali dalyvauti

ir vaikas):
18.2.1. nuolat supaZindinant su vaiko darbais, pedagogo ivertinimu, pastebejimais;
18.2.2. kasdieniq pokalbiq metu;
18.2.3. supaZindinant su vaiko ugdymo(si) pasiekimq apraSu 2 kartus per mokslo

metus individualiq pokalbiq metu (nuo spalio I d. iki spalio 30 ir nuo geguZes I iki geguzes 30 d. ).
Pokalbiuose prireikus dalyvauja Vaiko geroves komisijos atstovai, kiti specialistai;

18.2.4. apibendrinta informacija pateikiama pasinaudojant Ikimokyklinio amZiaus
vaikq pasiekimq apra5u, Alytaus ikimokyklinio ugdymo aukletojq bei prieSmokyklinio ugdymo
pedagogq metodinio blrelio rekomenduoj ama ugdytinio vertinimo lentele.

18.3. Vaikams:
18.3.1. vaiko pasiekimai yra vertinamiZodliu, ivairiomis neverbalinemis priemonemis

(gestu, mimika ar pan.).

VII SKYRIUS
VERTINIMO SRITYS

19. Ikimokyklinio ugdymo turinys i5destomas pagal kompetencijas. Kompetencijas sudaro
tarpusavyje glaudZiai susijusios atitinkamos vaiko pasiekimq sritys, ugdytinos vertybines
nuostatos, amZiaus tarpsni atitinkantys vaiko pasiekimai ir esmines nuostatos bei gebejimai.
Esmines nuostatos ir gebejimai apima svarbiausius visapusiSko vaiko ugdymo (si) pasiekimus. Sios
nuostatos ir gebejimai nesugrupuoti i atskiras kompetencijas ar ugdymo (si) sritis, paliekant
pedagogams laisvg pagal savo istaigos programos modeli tai padaryti patiems. Vaiko ugdymosi ir
pasiekimq vertinimo sritys, kuriose i5skirta 18 esminiq nuostatq ir gebejimq (l priedas) :

I 9. l. kasdieniai gyvenimo igiidZiai;
1 9 .2. frzinis aktyvumas ;

19.3, emocijq suvokimas ir rai5ka;
1 9.4. savireguliacija ir savikontrole;

I 9.5.savivoka ir savigarba;



1 9.6. santykiai su suaugusiaisiais;
19.7. santykiai su bendraamZiais;
19.8. sakytine kalba:
19.9. raSytine kalba;
I 9. I 0. aplinkos paZinimas;
19.11. skaidiavimas ir matavimas;
19.12. menine raiSka;
1 9. I 3. estetinis suvokimas;
19.l 4. iniciatyvumas ir atkaklumas;
19.15. tyrinejimas;
19.16. problemq sprendimas;
19.17. kfrrybi5kumas;
19. 1 8. mokejimas mokytis.
20. Prie5mokyklinio amZiaus vaikq Pasiekimq apraS4 sudaro 5 vaiko ugdymo(si)

kompetencijos (2 priedas):
20.1. socialine;
20.2. sveikatos;
20.3. paLinimo;
20.4. komunikavimo;
20.5. menine.

VIII SKYRIUS
VAIKO UGDYMO(SI) PASIEKIMU VERTINIMO METODAI IR BUDAI

21. Vaiko ugdymo(si) pasiekimq vertinimo metodai ir budai:
21.1. stebejimas;
21.2. pokalbis;
21 .3. vaiko veiklos ir k[rybos darbq analize;
21.4. vaiko elgesio faktq analize;
21.5. atskiry situacijq apra5ymas;
2l .6. vaiko isivertinimas;
21.7. testavimas;
21.8. anketos tevams;
21.9. fotografavimas, vaizdo ira5ai, garso iraSai ir kt.

IX SKYRIUS
VERTINIMO DOKUMENTAVIMAS

22. Y ertinimo dokumentavimas :

22.t. individuali vaiko palangalpasiekimai fiksuojami bei dokumentuojami nuolat ir
kaupiami vaiko pasiekimq vertinimo aplankuose.

22.2. Y aiko pasiekimq aplankuose kaupiami :

22.2.1. vaiko ktirybiniai darbai (su vertinamaisiais komentarais);
22.2.2.v aiko pasakoj imai, mintys, Zo dines kfirybo s, kalbos pav y zdLiai;
22.2.3. anketines apklausos;
22.2.4. specialistq ir tevq atsiliepimai apie vaiko ugdymo(si) pasiekimq rezultatus;
22.2,5. vaiko pasiekimq vertinimo ir isivertinimo formos su komentarais.

X SKYRIUS
IKIMOKYKLINIO IR PRIESMOKYKLINIO AMZIAUS VAIKU PASIEKIMV

ZrNcsNmr

23. Pasiekimq Zingsniai nubreZia bendr4 judejimo krypti skirtingq poreikiq vaikams.
Vaiko pasiekimq Zingsniai veda link ikimokyklinio ugdymo(si) rezultato - Se5eriry'septyneriq metq
vaiko esminiq nuostatq ir gebejimq.



24. l-3 Zingsniai apraSo vaikq nuo gimimo iki 3 metq gebejimus. 4-6 Zingsniai - vaikqpasiekimus nuo 3 iki.6 metq. 7-as Zingsnis nusaki prie5mokyklinio amZiaus vaikq gebejimus.
25' Vaikq pasiekimai su amZiumi siejami s4lyginai. Velesniuose zinginiuose apraSomi

tik kokybi5kai aukstesnio lygio arba naujai atsiradq gebejlmai.
26. Yaikt4 pasiekimq Zingsniai yra ,,IkimoLyklinio amZiaus vaikq pasiekimq apraSe,,,

na$a] kuri pedagogas vertina vaikus du kartus metuose, supaZindina tevus ir bendradaruiauia
siekdami bendrq tikslq, kuo geresniq rezultatq

27' Priesmokyklinio amZiaus vaikq ugdymo(si) kompetencijos yra ,,prie5mokykliniougdymo bendrojoje_ programoje", pagal kuri4 p"augogu. vertina vaitus du kartus -.tuor.,supaZindina tdvus ir bendradarbiauja siekdami bendrq tikrlq, kuo geresniq rezultatq.

XI SKYRIUS
ATSAKOMYBE IR IGALIOJIMAI

28. UZ]aiko pasiekimq ir paZangos vertinim4 atsakingi grupes pedagogai, tevai ir kiti
vaik4 ugdantys specialistai.

29. Vaiko pasiekimq ir pailangos vertinimo medZiaga saugoma grupeje. Ji yra
konfidenciali.

30. Vaiko, pabaigusio ikimokyklinio ugdymo program4, pasiekimq aplankas
perduodamas priesmokyklinio ugdymo amziaus vaikq grup.r peaagogui.
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Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo vaikq
pasiekimq ir paZangos vertinimo tvarkos apraSo
2 priedas

UGDYTINIO VERTINIMO LENTELE

(ugdytinio vardas, pavardd, amZius)

1. SOCIALINE KOMPETENCIJA

Ugdymo gaires (po I vertinimo):

PASIEKIMAI I-as vertinimas (data) II-as vertinimas (data)

Ugdymo sritis Pastabos (v. gebe.limai, Zinios, supratimas)

l. Santykiai su

savimi

2. Santykiai su

bendraamZiais

3. Santykiai su

suaugusiaisiais

4. Santykiai su

aplinka

Ugdymo gaires (po II vertinimo):

Pastabos (v. gebejimai, Zinios, supratimas)



2. SVEIKATOS KOMPETENCIJA

Ugdymo gaires (po II vertinimo):

PASIEKIMAI I-as vertinimas (data) II-as vertinimas (data)

Ugdymo sritis Pastabos (v. gebejimai, Zinios, supratimas) Pastabos (v, gebejimai, Zinios, suprarimas)

l. Sveikatos ir
sveikos gyvensenos

samprata

2. Psichikos

sveikata

3. Socialine

sveikata

4. Fizine sveikata

Ugdymo gaires (po I vertinimo):



3. PAZINIMO KOMPETENCIJA

Ugdymo gaires (po I vertinimo):

Ugdymo gaires (po II vertinimo):

PASIEKIMAI I-as vertinimas (data) II-as vertinimas (data)

Ugdymo sritis Pastabos (v. gebejimai, Zinios, supratimas) Pastabos (v. gebejimai, Zinios, supratimas)

1. Domejimasis,

smalsumas

2. Tyrinejimas,
informacijos
rinkimas

3. Informacijos
apdorojimas

4. Refleksija,

interpretacija,

kiirybiSkas

taikymas



4. KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA

I-as vertinimas (data) II-as vertinimas (data)

Pastabos (v. gebejimai, Zinios, Pastabos (v. gebejimai, Zinios, supratimas)

1. Kalbos

suvokimas ir
kalbejimas

2. Skaitymo ir
rasymo

pradmenys

Ugdymo gaires (po I vertinimo):

Ugdymo gaires (po II vertinimo):

PASIEKIMAI

Ugdymo sritis



5. MENINE. KOMPETENCIJA

Ugdymo gaires (po I vertinimo):

Ugdymo gaires (po II vertinimo):

PASIEKIMAI I-as vertinimas (data) II-as vertinimas (data)

Ugdymo sritis Pastabos (v. gebejimai, Zinios, supratimas) Pastabos (v. gebejimai, Zinios, supratimas)

1. Daile ir kitos
vaizduojamojo

meno r[Sys

2. Mlzlka

3. Sokis

4. Vaidyba



Numatoma pagalba ir biidai,
kuriais bus siekiama ugdymo tikslq realizavimo:

I5vados (po II vertinimo)
apie vaiko pasirengim4 mokytis mokykloje:

Pedagogo vardas, pavarde:

Data

para5as:


