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UGDYMO PASIEKIMŲ VERTINIMO SISTEMOS APRAŠAS 

Vaikų pasiekimų vertinimas – tai duomenų rinkimas apie kiekvieno  vaiko 
individualius poreikius, interesus, gebėjimus, ugdymosi pasiekimus bei nuolatinis 
informacijos apie daromą pažangą kaupimas ir apibendrinimas. Kauno lopšelio 
darželio „Šilelis“ vaikų ugdymo pasiekimų vertinimas vyksta : 
 

Vertinime dalyvauja: pedagogai, specialistai, vaikai, tėvai, įstaigos vadovai  

- Pedagogai nuolat stebi, fiksuoja individualų vaikų elgesį, veiklą. Užfiksuotus duomenis  ir 

kitą vertinimo medžiagą kaupia vaiko pasiekimų aplanke. Aplankuose kaupiami tai pat vaikų 

kūrybiniai darbai (dailės ar rankų darbai, vaikų pasakojimai, pokalbiai su draugais, 

suaugusiais, monologai, dialogai,  sukurti pasakojimai, įvairių situacijų nuotraukos ir kt.), 

anketinės apklausos (tėvų ir vaikų) ir kita aktuali informacija. Vaikų aplankai laikomi toje 

pačioje grupėje arba perduodami į kitą grupę, į kurią išvyksta vaikas. Išvykus vaikui iš 

darželio aplankas įsegamas į vaiko asmens bylą ( Byl. Nr. 3.17 ) ir saugomas įstaigos archyve 

3 metus. 

Kada, kaip, kokiu būdu/forma atliekamas vertinimas? Kam ir kaip panaudojama 
galutinių išvadų ir apibendrinimų apie vaikų pasiekimų rezultatus medžiaga? 
 

- Pasiekimų ir pažangos vertinimas atliekamas taikant tradicinę ir šiuolaikinę koncepsijas 

- Mokslo metų eigoje visose amžiaus grupėse taikomi trys vertinimo tipai: diagnostinis, 

formuojamasis, apibendrinamasis 

 

- Diagnostinis vertinimas vyksta: darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse - nuo 

rugsėjo 1 d. iki spalio 1 dienos;  lopšelio grupėse -  nuo rugsėjo pirmos dienos iki 

lapkričio 1dienos. 

Šio vertinimo metu pedagogas panaudodamas apibendrinamojo vertinimo medžiagą (išvadas, 

apibendrinimus ir kt.), pirminius pastebėjimus apie vaiką (vaikus), pasikalbėjęs su pačiais 

vaikais (darželio, priešmokyklinio amžiaus) mėnesio eigoje bei tėvų anketinių apklausų 

duomenimis parengia išsamų ilgalaikį planą. Šiame plane turi atsispindi grupės 

išskirtinumas, specifika, išskirtiniai individualūs poreikiai (vaikų vardai neturi būti minimi). 

Prioritetuose turi atsispindėti numatyto tolesnio ugdymosi gairės.  Šio vertinimo metu nėra 

pildomos vertinimo formos, braižomos diagramos ar kt. dokumentai 

 

- Formuojamais vertinimas yra kasdienis sąveika paremtas vaiko pasiekimų ir pažangos 

vertinimas siekiant suprasti ir nustatyti vaiko ugdymosi poreikius. Vaikas nuolat 

skatinamas, 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. Pedagogo 



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 – vyksta pagal pačių 

vaikų pasirinktą laiką būdą ir formą „Čia ir dabar“. Įsivertinimą labiausiai įtakoja ugdomosios 

aplinkos pokyčiai ir efektyvumas. Pedagogas tik sudaro sąlygas ir skatina įvairiais būdais 

ugdytinių įsivertinimą. 

 

- Apibendrinamasis vertinimas vyksta mokslo metų pabaigoje; turi būti pabaigtas iki 

gegužės pabaigos. Šiuo vertinimu siekiama nustatyti, ką vaikas geba (moka) praėjus 

vieneriems mokslo metams. Vertinimo eiga : 1. kiekvienam vaikui braižoma diagrama ir 

procentaliai nustatoma, kokios srities kokiame žingsnyje yra vaikas. 2. Pildoma lentelė 

„Apibendrinamieji grupės rezultatai“ (neprivaloma). 3. Parengiamas išsamus kiekvienos 

atskirai grupės bendras vaikų pasiekimų rezultatų išvadų aprašas( pagal klausimyną 

„Apibendrinamosios išvados“). 

- Kiekvienos grupės „ Apibendrinamosios išvados“ ir ilgalaikiai grupių planai turi būti 

pateikiami direktorės pavaduotojai ugdymui iki lapkričio 1d.  

 

- Pavaduotojo ugdymui ir pedagogų  funkcijos panaudojant „ Apibendrinamąsias 

išvadas“ ir ilgalaikius grupių planus: apibendrinamojo vertinimo informacija gali praversti 

įvairiems tikslams, pavyzdžiui, padėti nustatyti, ar vaikas yra pasirengęs pradėti mokytis 

pagal pradinio, priešmokyklinio ugdymo programą, ar įvertinti teikiamų ankstyvojo ugdymo 

paslaugų kokybę, užtikrinti ugdymo įstaigų atskaitomybe bei įtakoja  metinių veiklos planų 

rengimą ir pan. Vertinimo ir įsivertinimo duomenys panaudojami rengiant trumpalaikį 

planavimą, individualizuojant ugdymą, skatinant skirtingų vaikų  poreikių tenkinimą. Taip 

pat atsižvelgiant į vertinimo informaciją pedagogai  įsivertina savo veiklą, planuoja 

kompetencijų tobulinimą, atnaujina (kuria naujai) ugdymo (si) aplinką ir kt. 

Įstaigos pedagogų 2013-2017 metų laikotarpyje atrasti išanalizuoti  ir pritaikyti 
vertinimo būdai, metodai ir formos 

• Atrasti fiksavimo būdai/ formos „Trys viename“ ( padeda lengvai, trumpai ir išsamiai 

vienu metu užfiksuoti vaiko pažangą daugelyje pasiekimų sričių) 

• Darželio grupėse itin pasitvirtino vaiko pasakojimo (dialogo, monologo, diskusijos 

grupelėse ir pan.) užrašymo metodas 

• Lopšelio grupėse pritaikyta „Rašinėlio“ fiksavimo forma 

• Neoficialūs, individualūs pokalbiai su tėvais - ypač efektyvūs lopšelio grupėse 

• Specialistų žodinė informacija pedagogams bei rengiami refleksijų aprašai dienynuose 

• Specialistų pagalba pedagogams „melsvieji aplankai“ 

• Mokslo metų gale, panaudojant IKT, organizuojamas renginys tėvams apie 

bendruosius grupės vaikų pasiekimus ir pažangą 

Atliekant vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimą laikomasi susitarimų: 
• Ne gražu, bet patogu 

• Ne kiekybė, bet kokybė 

• Pažodžiui „neprisirišti“ prie žingsniuose aprašytų veiksenų ir jų raštiško fiksavimo 

• Svarbiausia - pedagogo žinojimas apie vaiką - jis daug didesnis už didžiausią segtuvą.. 

 

 



 

 

 

 

 

 


