
Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje 

 Ugdytinių pasiekimų  ir pažangos vertinimo paskirtis – įvairiais vaikų veiklos ir elgesio 

stebėjimo ir vertinimo metodais ir būdais, išsiaiškinti vaiko gebėjimo lygį, ugdymosi tempą, 

individualius mokymosi ir ugdymosi ypatumus, padedančius tikslingai numatyti konkretaus 

vaiko ugdymosi gaires, efektyviai panaudoti gautą informaciją bendradarbiavimui su šeima, 

kitais ugdymo proceso dalyviais. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų  

ugdymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS 

Ugdytiniai vertinami pagal 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų aprašą 

 

Ugdytiniai vertinami pagal įstaigoje 

sukurtą priešmokyklinio ugdymo 

ugdytinių vertinimo aplanką 

 

Ugdytiniai vertinami pagal Pasiekimų 

apraše pateiktas 18 gebėjimų sričių ir 

kiekvienos srities atitinkamo amžiaus 

gebėjimo lygį nusakančius žingsnius. 

Siekiant ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo tęstinumo 

sritys priskirtos atitinkamai 

kompetencijai (socialinei, sveikatos, 

pažinimo, komunikavimo, meninei). 

Ugdytiniai vertinami pagal 

Priešmokyklinio ugdymo Bendrojoje 

programoje pateiktus, konkrečią 

kompetenciją (socialinę, sveikatos, 

pažinimo, komunikavimo, meninę), 

apibrėžiančius gebėjimus. 

Žingsniais įvertinti individualūs 

gebėjimai suvedami į bendrą grupės 

ugdytinių gebėjimų lentelę, kurioje 

išryškėja prioritetinės grupės ir 

individualios ugdytinių gebėjimų 

ugdymo(si) sritys. 

Ugdytinių gebėjimai vertinimai pagal 

„šviesaforo“ principą (raudona- 

gebėjimas dar nepasireiškia, 

nestebimas; geltona- gebėjimas 

pasireiškia epizodiškai, kartais; žalia- 

gebėjimas stebimas dažnai, dėsningai). 

Individualūs vaikų vertinimo rezultatai 

suvedami į bendrą grupės gebėjimų 

vertinimo lentelę, kurioje išryškėja 

bendros grupės ir individualios 

ugdytinos gebėjimų sritys. 



Vaikų ugdymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo schema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Įprastos raidos ugdytiniai vertinami 2 kartus metuose (rugsėjo ir gegužės mėnesiais); 

sutrikusios raidos ugdytiniai vertinami 3 kartus metuose (rugsėjo, sausio ir gegužės mėnesiais) ir 

pagal individualų poreikį.  

 Ugdytinių gebėjimų vertinimo pagrindimai (elgesio situacijų aprašai, ugdytinių darbeliai, 

testai, klausimynai, užrašai, fotografijos ir kt.) laikomi pasiekimų aplanke. Informacija apie 

ugdytinių pasiekimus pateikiama tik ugdytinių tėvams. Esant poreikiui, informuojama 

administracija, Vaiko gerovės komisija, kiti pagalbos vaikui specialistai. Vaikų pasiekimai viešai 

tarpusavyje nelyginami, laikomasi konfidencialumo principo. 

UGDYTINIŲ TĖVAI PEDAGOGAI, SPECIALISTAI 

Įsivertina savo pokyčius: 

,,Koks aš esu?“, 

,,Ką sugebu?,  

Kiek ir kaip paaugau? 

Vertina vaiko 

,,augimą“ 

Formalus 

vertinimas 

Neformalus 

stebėjimas 

Savianalizė 

Žaidimas, 

spontaniška 

vaikų veikla 

Praktinė 

veikla, 

kūrybinė 

raiška 

Vaiko 

ugdymosi 

pasiekimus 

Neformalus 

stebėjimas 
Formalus 

vertinimas 

Vertina pagal 

Pasiekimų 

aprašą arba 

Priešmokyklin

io ugdymo 

bendrąją 

programą 

Diskusijos, 

individualūs 

pokalbiai 

UGDYTINIAI 

Neformalus 

vertinimas 

Vaiko veiklos 

stebėjimas, 

vertinimas, 

apibendrinimas, 

analizė. 

Ugdytinių 

ugdomosios, 

savaiminės 

veiklos 

refleksija 

Ugdytinių 

stebėjimas 

kasdieninėje 

veikloje, 

pokalbiai, 

užrašomi  

esminiai 

pastebėjimai,  

,,Ryto ratas“, 

,,Minčių 

lietus“ ir kt. Vertinimo 

pagrindimai:užra

šai, fotografijos, 

vaizdo, garso, 

įrašai, vaikų  

darbeliai, 

skaitmeninė 

kūryba, 

klausimynas 

vaikams. 

Vertinama pagal 

įstaigoje sukurtas 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio  

ugdymo 

vertinimo 

sistemas 


