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VAIKŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO  

SISTEMOS APRAŠAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APRAŠAS – gairės, kuriomis vadovaujasi  grupės mokytojai, meninio ugdymo, laisvo judesio 

mokytojai ir specialistai, stebėdami ir vertindami vaiko pasiekimus ir pažangą.  

VERTINIMAS - nuolatinis vaiko pasiekimų fiksavimas, informacijos apie ugdymosi 

pasiekimus ir daromą pažangą kaupimas, interpretavimas ir apibendrinimas. 

VAIKŲ UGDYMOSI PASIEKIMAI - ugdymo procese įgyti vaikų gebėjimai, žinios, 

supratimas, nuostatos.  

VAIKŲ UGDYMOSI PAŽANGA – vaikų pasiekimų ūgtelėjimas per tam tikrą laiką. 

 

MOKYTOJŲ ŠIUOLAIKINIS POŽIŪRIS Į VAIKĄ:  

• Tai unikali individualybė, turinti savo poreikius, interesus, ugdymosi stilių; 

• turi prigimtinę galią pats ugdytis ugdymą skatinančioje aplinkoje bendraudamas su 

suaugusiais ir bendraamžiais; 

• turi savitą pasaulio matymą, vertinimą; 

• pats kuria savo vertybes, emocinį pasaulį, kalbą, pažinimą, savitą kūrybinės raiškos stilių, 

elgseną, pats atranda judėjimo džiaugsmą.  

 

 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai  ir pažanga vertinama remiantis Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų aprašu. Pasiekimai vertinami 18-oje ugdymo sričių. 

 

 

 Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai ir pažanga vertinama vadovaujantis 

priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa. Vaikų pasiekimai vertinami penkiose  

kompetencijose, kurias sudaro ugdymo sritys. 

 

PASIEKIMŲ VERTINIMO TIKSLAS – NUSTATYTI ESAMUS VAIKŲ 

GEBĖJIMUS BEI NUMATYTI TOLESNIO UGDYMO (SI) GAIRES. 

               VERTINAME, KAD: 

 

• pažintume vaiką (vaiko individualybę, ugdymosi ypatumus, ugdymosi stilių, poreikius, 

interesus, pomėgius, galias, charakterio ypatumus, kultūrinius skirtumus); 

• atskleistume vaiko pastangas ir pažangą bei skatintume jo ugdymąsi; 

• apmąstytume įgyvendintus programos tikslus ir uždavinius; 

• planuotume tolesnio ugdymo perspektyvas individualiai kiekvienam vaikui ir vaikų grupei; 



• apibendrinus sukauptą vertinimo informaciją koreguotume ilgalaikius ir trumpalaikius 

ugdymo planus;  

• ugdytume vaiko supratimą apie tai, kaip jam sekasi ugdytis; 

• vertiname individualią vaiko pažangą, skatinant vaiko ugdymosi motyvaciją ir numatant 

ugdymosi perspektyvą, remtis teigiamais vaiko pasiekimais ir pokyčiais; 

• atvirai pateikiame tik teigiamus vaiko vertinimo duomenis;  

• garantuojame vertinimo dokumentų saugumą; 

• neviešiname vaiko specialiųjų poreikių; 

• nelyginame  vaikų vienas su kitu. 

VAIKŲ PAŽANGĄ IR PASIEKIMUS VERTINA:  

• vaikai: kas jiems pasisekė, patiko, ką darytų kitaip;  

• tėvai: vaikų daromą pažangą, žinias ir gebėjimus;  

• mokytojos: vaikų veiklos aktyvumą, iniciatyvumą, daromą pažangą, žinias, gebėjimus, 

ugdymosi problemas;  

• logopedas: vaikų kalbinius ir komunikacinius gebėjimus;  

• laisvo judesio mokytojos: vaikų fizinį aktyvumą, atkaklumą, ištvermę, laikyseną;  

• muzikos mokytojas: vaikų muzikinius gebėjimus;  

• meninio ugdymo mokytojas: vaikų meninius gebėjimus;  

• psichologas: adaptaciją, vaiko psichinę ir socialinę sveikatą; 

• įstaigos vadovai analizuoja vaiko pasiekimų ir programos tikslų suderinamumą, vertinimo 

kokybę;  

• vaiko gerovės komisija analizuoja vaikų specialiųjų poreikių tenkinimą. 

 

VERTINIMO CIKLA 
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VAIKŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO METODAI:  

• Vaiko stebėjimas kasdienėse situacijose: žaidžiant, bendraujant, kuriant, atliekant užduotis, 

dalyvaujant projektinėse veiklose, išvykų metu ir kt.; 

• Individualūs pokalbiai su vaiku, jo tėvais, švietimo pagalbos specialistais, kitais mokytojais;  

• Vaiko kūrybos darbų analizė. 

 

PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT TRADICINĘ IR 

ŠIUOLAIKINĘ KONCEPCIJĄ: 

Mokslo metų eigoje visose amžiaus grupėse taikomi trys vertinimo tipai:  

1. DIAGNOSTINIS  

 Diagnostinis vertinimas vyksta: ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

grupėse nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 20 d. Šio vertinimo metu mokytojos, švietimo pagalbos specialistai, 

kiti mokytojai panaudodami apibendrinamojo vertinimo medžiagą (išvadas, apibendrinimus ir kt.), 

pirminius pastebėjimus apie vaiką (vaikus), pasikalbėjęs su pačiais vaikais (darželio, priešmokyklinio 

amžiaus) bei remiantis tėvų anketinių apklausų duomenimis  

PARENGIA IŠSAMŲ ILGALAIKĮ PLANĄ. 

ILGALAIKIAI GRUPIŲ PLANAI TURI BŪTI PATEIKIAMI DIREKTORĖS 

PAVADUOTOJAI UGDYMUI IKI SPALIO 25 D. 

1. Šiame plane turi atsispindi grupės išskirtinumas, specifika, išskirtiniai individualūs 

poreikiai.  

2. Prioritetuose turi atsispindėti numatyto tolesnio ugdymosi gairės. 

 

 

2. FORMUOJAMASIS 

 Formuojamasis vertinimas yra kasdienis, sąveika paremtas vaiko pasiekimų ir pažangos 

vertinimas siekiant suprasti ir nustatyti vaiko ugdymosi poreikius. Vaikas nuolat skatinamas, 

motyvuojamas, jam laiku teikiama parama ir pagalba. Kartu su vaiku aptariama, ką jis nuveikė, išmoko, 

kas jam patiko ir ką jis dar norėtų nuveikti, numatoma tolesnė veikla. Mokytojo gaunama informacija 

apie vaiką stebint jo veiklą, elgesį, savijautą ugdymo procese padeda planuoti ugdymą, parinkti 

tinkamus ugdymo metodus, tikslingai kurti ugdymosi aplinką ir laiku teikti individualią pagalbą.  

 

ĮSIVERTINIMAS - pačių vaikų refleksija, kurios vyksta pagal pačių vaikų pasirinktą laiką būdą 

ir formą.  

• Mokytojas tik sudaro sąlygas ir skatina įvairiais būdais ugdytinių įsivertinimą. 

 

 



3. APIBENDRINAMASIS 

 Apibendrinamasis vertinimas vyksta mokslo metų pabaigoje ir turi būti pabaigtas iki birželio 

20 d. pabaigos. Šiuo vertinimu siekiama nustatyti, ką vaikai(-as) geba (moka) praėjus vieneriems 

mokslo metams. 

Vaikų pasiekimų vertinimo sistemą sudaro keturi pagrindiniai, nuolat atsikartojantys žingsniai: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. VAIKO STEBĖJIMAS, UGDYMOSI PASIEKIMŲ IR UGDYMOSI SUNKUMŲ 

FIKSAVIMAS.  

• Tėvų nuomonės apie vaiko ugdymosi pažangą rinkimas (anketa). 

• Mokytoja  pastebėjus vaiko pasiekimus ar ugdymosi sunkumus, užfiksuoja savaitės 

trumpalaikio plano refleksijoje. Pvz.: ,,Gabrielė pati pasirinko veiklą, ugdomąsias priemones, žaislus, 

išsirinko žaislus iš daugumos, daug kartų atliko veiksmus su pieštuku: apžiūrinėjo, baksnojo, piešė 

linijas. Sunkiau sekėsi pavadinti knygutėje esančius gyvūnus.“   

• Ugdomosios veiklos plano skiltyje „Veiklos apmąstymai, refleksija“ fiksuojami pastebėti 

vaiko pasiekimai, kurie panaudojami kitos savaitės veiklos planavimui, individualizuojant ir 

diferencijuojant  ugdomosios veiklos turinį. 

• Trumpalaikio ugdomosios veiklos plano skiltyje „Individuali veikla“ numatomos užduotys 

stebimiems vaikams/ugdytiniams. 

• Vaiko ugdymosi rezultatų vertinamas – nuolatinis, nenutrūkstamas procesas.    

 

1.Vaiko stebėjimas, 
ugdymosi 

pasiekimų ir 
ugdymosi sunkumų 

fiksavimas

2. Įrodymų apie 
vaikų  ugdymosi 

rezultatus 
kaupimas, 

panaudojimas

3.Ugdymosi 
pažangos 

įvertinimas

4. Ugdymosi 
pažangos 
Įvertinimo 
duomenų 

panaudojimas



2. ĮRODYMŲ APIE VAIKŲ  UGDYMOSI REZULTATUS KAUPIMAS. PASIEKIMŲ 

APLANKO RENGIMAS. 

2.1. Savaitės trumpalaikio plano refleksijoje užfiksuoti vaikų gebėjimai perkeliami į ,,Vaiko 

pasiekimai“ el. dienyne „Mūsų darželis“.    

2.2. Prie įvardintų vaiko pasiekimų nurodoma data.  

2.3. El. dienyne „Vaikų pasiekimai“  į mėnesį kartą, jeigu reikia ir dažniau, pildoma 

informacija apie vaiko ugdymosi rezultatus, stebimas vaiko pažangos ,,kelias“. 

2.4. Užfiksuotus duomenis ir kitą vertinimo medžiagą kaupiame VAIKO PASIEKIMŲ 

APLANKE. 

•  Aplankuose kaupiami vaikų kūrybiniai darbai, dailės ar rankų darbelių pavyzdžiai su 

mokytojų komentarais (augimą atspindintys piešiniai, žmogaus piešimas, karpinys, raidžių, skaičių 

pažinimas, vaikų pasakojimai, vaikų mintys, pokalbiai su draugais, suaugusiais, monologai, dialogai, 

kuriamos pasakos, užbaigtų sakinių anketavimas,  anketinės apklausos (tėvų ir vaikų) ir kita aktuali 

informacija). 

•  Elgesio situacijų aprašymas ( įvairi vaikų veikla, žaidimai, poelgiai, vaikų emocinė 

būsena ir kt.). 

2.5.  Nuotraukos, filmuota medžiaga atspindinti vaiko pasiekimus ir pažangą, talpinama į 

el. dienyną“ prie „Vaiko pasiekimai“. 

2.6.  Fiksuojami ir pastebėti vaikų ugdymosi sunkumai el. dienyne „Vaiko pasiekimai“ 

pastabose, kuriuos galima pastebėti tiek vaikų savarankiškoje veikloje, tiek mokytojo organizuotoje 

veikloje. Šioje skiltyje įrašomi tiek mokytojų  pastebėjimai, tiek   kitų, dirbančių su vaikais, mokytojų,  

švietimo pagalbos specialistų pastebėjimai. 

2.7.  Kiti mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, pastebėję organizuotų ugdymo veiklų metu 

vaiko stiprybes/talentą identifikuoja ir įrašo el. dienyne „Vaiko pasiekimai“ skiltyje.   

2.8.  Vaikų aplankai laikomi toje pačioje grupėje arba perduodami vaikui išvykus iš įstaigos arba 

į kitą grupę, į kurią išvyksta vaikas.  

 

3. UGDYMOSI PAŽANGOS VERTINIMAS.  

3.1.  El. dienyne „Pasiekimo žingsneliai“ braižoma diagrama ir procentaliai nustatoma, kokios 

srities kokiame žingsnyje yra vaikas.  

3.2.  El. dienyne „Pasiekimo žingsneliai“ du kartus metuose - spalio 20 d. ir gegužės 20 d., 

apibendrinama sukaupta informacija apie kiekvieno vaiko ugdymosi pažangą ir ugdymosi sunkumus. 

Vaiko ugdymosi rezultatus apibendrina grupės mokytoja.  



3.3. Švietimo pagalbos specialistai atlieka pradinį vaiko specialiųjų poreikių įvertinimą iki spalio 

15 d. ir gegužės 15 d., pažangą fiksuoja du kartus per metus, fiksuotą ir apibendrintą informaciją 

perduodą grupės mokytojai word dokumente.  

3.4.  Išskiriamos stipriau ir mažiau išreikštos ugdymosi pasiekimų sritys. 

3.5. Atkreipiamas dėmesys ar visose srityse vaikai padarė pažangą. Pagrįstai ir argumentuotai 

pateikiama vertinimo informacija. 

3.6.  Jeigu yra sričių, kuriose vaikai ugdymosi pažangos nepadarė, bandoma išsiaiškinti 

priežastis, kurios apsunkino vaiko ugdymąsi, pvz.: gal parenkamas vaikui netinkamas ugdymo 

turinys, gal sulėtėjusi vaiko raida ir kt. 

3.7. Visa papildoma informacija pildoma el. dienyne „Pasiekimų žingsneliai“ skiltyje „Užrašai“. 

3.8. Mokslo metų pabaigoje iki birželio 25 d parengiamas išsamus kiekvienos  grupės bendras 

vaikų pasiekimų rezultatų išvadų aprašas.  

Atliekama abiejų pusmečių lyginamoji analizę: 

• aprašoma aukščiausios pasiektos ugdymosi sritys, ir žemiausiai pasiektos sritys 7 

žingsnių pasiekimuose;  

• analizuojame kokios priežastys trukdė pasiekti aukštesnių rezultatų;  

• nusimatome kitų metų tikslus, bei į kokias ugdymosi sritis bus labiau orientuojamasi; 

• vaikų pasiekimų ir pažangos analizė pateikiama direktorės pavaduotojai ugdymui word 

dokumente.  

 

4. UGDYMOSI PAŽANGOS ĮVERTINIMO DUOMENŲ PANAUDOJIMAS.  

4.1.  Švietimo pagalbos specialistų ir kitų mokytojų vaiko ugdymosi rezultatų vertinimo išvados 

ir aptarimas kartu su mokytoju  (spalio ir gegužės mėn.) 

4.2. Metodinių užsiėmimų metu su kitais mokytojais ir švietimo pagalbos specialistais aptariama 

vaikų ugdymosi pažanga, įvertinamas ugdymo veiksmingumas, numatomos  gairės veiklos 

tobulinimui. 

4.3. VAIKŲ UGDYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMAS APTARIAMAS SU TĖVAIS 

INDIVIDUALIŲ POKALBIŲ METU, kuris organizuojamas du kartus metus (jei yra poreikis, tuomet 

organizuojamas ir dažniau). 

4.4. Vertinime gali dalyvauti ir pats vaikas, jam mokytojai padės  suprasti jo pasiekimus, 

motyvuos mokytis ir padės patirti sėkmės jausmą ir išgyventi sunkumus. 

4.5. Mokytojos ir švietimo pagalbos specialistai teikia rekomendacijas tėvams dėl tolimesnio 

vaiko ugdymosi proceso, vaiko ugdymosi tikslų ir būdų šeimoje ir darželyje. Aptariama ar vaikų įgyti 

pasiekimai atliepia tėvų lūkesčius.  



4.6. Tėvų susirinkimuose, grupės mokytojos pristato tėvams ugdymo programos rezultatus: 

pateikia ugdomosios veiklos praktinių pavyzdžių, apibendrina vaikų ugdymosi pasiekimus, įvardina 

sritis, kur vaikai padarė ryškiausią pažangą priskiriamas tam tikras žingsnis ir sritis kur pastebimi 

ugdymosi sunkumai ar pažanga.   

4.7. Apibendrinus kiekvieno vaiko ugdymosi rezultatus pagal jo poreikius, mokymosi stilių, 

galimybes, turimą patirtį, įgytus ugdymosi pasiekimus, parenkamas ugdymo turinys.  

4.8. Vaikui pereinant į priešmokyklinio ugdymo grupę ar į pirmą klasę, apibendrinami jo 

pasiekimai ir pažanga, įgyta per visą  laikotarpį. Ši informacija perduodama priešmokyklinio ugdymo 

ar pradinio ugdymo pedagogui. 

 

 APIBENDRINAMOJO VERTINIMO INFORMACIJA PANAUDOJAMA 

ĮVAIRIEMS TIKSLAMS:   

• padėti nustatyti, ar vaikas yra pasirengęs pradėti mokytis pagal pradinio, priešmokyklinio 

ugdymo programą. 

• įvertinti teikiamų ankstyvojo ugdymo paslaugų kokybę,  

• užtikrinti ugdymo įstaigų atskaitomybe bei įtakoja metinių veiklos planų rengimą. 

• Vertinimo ir įsivertinimo duomenys panaudojami rengiant trumpalaikį planavimą, 

individualizuojant ugdymą, skatinant skirtingų vaikų poreikių tenkinimą.  

• Taip pat atsižvelgiant į vertinimo informaciją mokytojai įsivertina savo veiklą, planuoja 

kompetencijų tobulinimą, atnaujina (kuria naujai) ugdymo (si) aplinką ir kt. ieško, analizuoja bei taikyto 

naujus vertinimo būdus, metodus ir formas.  

 

 

 


