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2016–2017 MOKSLO METŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS VAIKŲ 

PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

              1. Pasiekimų vertinimo mokslo metų pradžioje tikslas – atsižvelgiant į realius vaiko 

gebėjimus bei patirtį ir siekiant optimalaus jo brandumo mokyklai numatyti vaiko tolesnio 

ugdymos(si) gaires, sudaryti individualią programą vaikui ar vaikų grupei, koreguoti ugdymo 

procesą. 

              2. Vertinimo mokslo metų pabaigoje tikslas – nustatyti individualią kiekvieno vaiko 

pažangą ir informuoti apie ją tėvus bei būsimąjį mokytoją. 

              3. Priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogas, siekdamas pažinti vaiką, visus metus pagal 

reikmę jį stebi, taiko kitus pažinimo metodus, išsiaiškindamas vaiko savijautą, poreikius, interesus, 

įvairių gebėjimų lygį, bendravimo ir veiklos ypatumus, namų kultūrinę aplinką, šeimos lūkesčius ir 

nuostatas į ugdymą. 

 

II SKYRIUS 

UGDYMO(SI) PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

              4. Ugdymo(si) pasiekimų pagal kompetencijas vertinimo lapus sudaro dvi dalys: pirminis 

vertinimas, baigiamasis vertinimas. 

              4.1. pirminio vertinimo tikslas – fiksuoti vaiko, atėjusio į priešmokyklinio ugdymo grupę, 

pasiekimų lygį įvairiose ugdymo(si) srityse, numatyti tolesnio ugdymo(si) gaires (tikslus, 

uždavinius, paramos būdus), padėti pedagogui geriau pažinti vaiką. Pasibaigus pirmam mokslo 

metų mėnesiui, priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogas vertina vaiko pasiekimus kompetencijų 

vertinimo lapuose užpildydamas skiltis: Siekia, jei nurodytas įgūdis dar neįgytas, bet tikimasi vaiko 

pastangų, arba Taip, kai įgūdis įgytas ir džiaugiamasi vaiko pasiekimais, atitinkamus langelius. 

              4.2. baigiamasis vertinimas – vaiko brandumo mokyklai įvertinimas mokslo metų 

pabaigoje. Pedagogas vertina vaiko pasiekimus kompetencijų vertinimo lapuose pažymėdami 

baigiamojo vertinimo skiltis Taip arba Siekia. Įvertinęs vaiko pasiekimus, parengia galutinį vaiko 

kompetencijų aprašą: glaustai nurodo vaiko brandumo mokyklai ypatumus, pateikia siūlymų tėvams 

ir būsimajam mokytojui. 

              4.3. „Priešmokyklinuko pasiekimų aplankas“ – individualios vaiko pažangos ir pasiekimų 

vertinimo priemonė, naudojama ugdymo(si) procese: 

              4.3.1. aplanką, kaip ugdymo(si) ir vertinimo priemonę, grupėje ir namie pildys: tėvai (pildo 

bendras žinias apie vaikus), pedagogas (per individualius pokalbius su vaiku arba jo tėvais 

aptardamas ir rodydamas geriausius jo darbus), vaikas (aptardamas savo pasiekimus su pedagogais 

ir tėvais). 

               4.3.2. vertina keliais etapais. Vertinimas grindžiamas pedagogo, vaiko ir jo tėvų 

bendradarbiavimu; 

               4.3.3. Priešmokyklinuko“ pasiekimų aplanką“ sudaro: 



               4.3.3.1. bendros žinios apie vaiką (tėvai apie vaiką); 

               4.3.3.2. vaiko pirminio ir baigiamojo kompetencijų vertinimo aprašai; 

               4.3.3.3. vaiko kūrybinius gebėjimus, pasirengimą skaityti ir rašyti iliustruojantys 

pavyzdžiai; 

               4.3.3.4. testai pagal Ramunės Burškaitienės „Opa Pa draugai PI KA pasiekimų knygelė“; 

               4.3.3.5. žaismingas priešmokyklinio ugdymo(si) programos baigimo diplomas. 

               4.3.4. „Priešmokyklinuko“ pasiekimų aplankale“ pateikiami ugdymo(si) pasiekimų pagal 

kompetencijas kriteriniai aprašai (1 priedas). Vaiko tėvai su jais susipažįsta mokslo metų pradžioje 

ir nuolat juos aptaria namie su vaiku; 

               4.3.5. į aplanką sudedami geriausi vaiko darbai. Mokslo metų pabaigoje užpildomas 

„Priešmokyklinio ugdymo(si) programos baigimo diplomas“.  
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                                                                                                                                   1 priedas 

 

PIRMINIS VERTINIMAS 

RUGSĖJIS 

 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA SIEKIA TAIP 

1. Pasako savo vardą.   

2. Pasako savo pavardę.   

3. Pasako, kiek jam metų, žino savo gimimo datą   

4. Pasako, ko nori, kuo domisi, ką mėgsta.   

5. Pasakoja apie savo šeimą, išvykas, šventes.   

6. Palygina save, koks yra dabar ir koks buvo aksčiau.   

7. Drąsiai sako savo nuomonę, išreiškia jausmus.   

8. Atsižvelgia į kitų nuomonę.   

9. Kreipiasi pagalbos ištikus nesėkmei, įžeistas arba nuskriaustas.   

10. Žino į kuriuos žmones ar tarnybas kreiptis, patekus į bėdą.   

11. Taikiai sprendžia nesutarimus.   

12. Saugiai juda, žaidžia grupėje ir lauke.   

13. Suvokia savo teises ir pareigas.   

   

SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA   

1. Teigiamai vertina save: savo išvaizdą, gebėjimus, būdo savybes.   

2. Prireikus sukaupia jėgas, valią, ištvermę.   

3. Geba atsipalaiduoti, nusiraminti.   

4. Neįžeidinėja kitų žodžiais ar veiksmais.   

5. Paaiškina, kodėl negalima junginėti elektros ar dujinių prietaisų.   

6. Pasako, kodėl negalima imti degtukų, aštrių daiktų, vaistų ir kt.   

7. Saugiai elgiasi kelyje.   

8. Paaiškina, kaip elgtis miške, prie vandens, pasiklydus ir kt.   

9. Pasako, kas padeda augti sveikam.   

10. Žino, kada reikia plautis rankas ir savarankiškai tai daro.    

11. Tvarkingai valgo, deramai naudojasi stalo įrankiais.   

12. Savarankiškai padengia ir sutvarko stalą, žaidimų vietą.   

13. Savarankiškai užsiriša ir atsiriša batų raištelius.   

14. Pats apsirengia, susisagsto drabužius, susijuosia diržą.   

15. Pasako namų, tėvų darbovietės arba mobiliuosius telefonus.   

16. Žino, kas gali padėti ištikus nelaimei.   

17. Žino policijos, gaisrinės ir greitosios pagalbos telefonus.   

18. Pavadina ir parodo pagrindines kūno dalis.   

19. Vikriai ir noriai žaidžia judriuosius žaidimus.   

20. Laikosi vaikų grupės taisyklių, susitarimų.   

21. Moka laimėti ir garbingai pralaimėti.   

22. Savo nuotaiką, mintis išreiškia mimika, kūno poza, judesiu.   

   

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA   

1. Mandagiai kalba su suaugusiais ir draugais.   

2. Noriai bendrauja su draugais.   



3. Kalba atsižvelgdamas į situaciją. (vietą, laiką, kontekstą).   

4. Nuosekliai reiškia savo mintis pasakodamas.   

5. Sutelkia dėmesį, noriai klausosi skaitomų ar pasakojamų tekstų.   

6. Suvokia tekstų turinį.   

7. Nusako girdėto kūrinio įvykius, vietą, laiką.   

8. Vertina veikėjų poelgius.   

9. Seka girdėtą pasaką ar jos dalį.   

10. Pasako patarlių, priežodžių, užmena mįslių.   

11. Deklamuoja eilėraštį.   

12. Pastebi raides, raidžių, ženklų ir garsų skirtumus.   

13. Suvokia skaitymo ir rašymo kryptį (iš kairės į dešinę).   

14. Perskaito savo vardą ar kitus, jam reikšmingus, žodžius.   

15. Taisyklingai laiko pieštuką, flomasterį.   

16. Pažįsta kai kurias raides.   

17. Imituoja, kopijuoja raides ir žodžius.   

18. Mėgina parašyti savo vardą.   

19. Piešia ornamentus, spalvina, karpo, lipdo.   

   

PAŽINIMO KOMPETENCIJA   

1. Žaidžia vaidmeninius žaidimus, remdamasis turima patirtimi.   

2. Stebi, tyrinėja, eksperimentuoja, klausinėja, kas jam įdomu, ko 

nesupranta. 

  

3. Stebi, nusako metų laikų savitumus, jų pokyčius.   

4. Skaičiuoja iki .............   

5. Suvokia, nusako daiktų dydį, padėtį.   

6. Noriai modeliuoja, konstruoja, žaidžia stalo žaidimus.   

7. Noriai dirba įprastus kasdienius darbus.   

8. Savo darbeliais puošia mokyklos, grupės aplinką.   

9. Suvokia žmogaus, gerai pažįstamo augalo ar gyvūno gyvenimo ciklą.   

10. Domisi kompiuteriais, informavimo priemonėmis, technika.   

11. Grupuoja, lygina daiktus, keisdamas grupavimo pagrindą.    

12. Prižiūri, stebi augalą arba gyvūną.   

MENINĖ KOMPETENCIJA   

1. Pasitiki savimi, laisvai reiškia įspūdžius, išgyvenimus, sumanymus.   

2. Įvairiomis dailės raiškos priemonėmis vaizduoja daiktus ar reiškinius.   

3. Išradingai, saugiai, taupiai naudoja įvairias dailės priemones ir medžiagas.   

4. Tiksliai nuspalvina figūras, piešinius.   

5. Savarankiškai ir kruopščiai atlieka įvairias užduotis.   

6. Savarankiškai pasiruošia ir susitvarko darbo vietą.   

7. Noriai dainuoja.   

8. Noriai žaidžia teatrą: kuria siužetus, pasiskirsto vaidmenimis, juos atlieka.   

9. Stebi įvairius teatro vaidinimus grupėje, darželyje ir kitur.   

10. Žaidžia paprasčiausius lietuvių žaidimus, šoka ratelius.   

 

 

 

 

 

 

 

 


