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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kai5iadori',4 r. Lieilmariq mokyklos-darZelio ,,Vaikystes dvaras", Zieirnaiq skyriaus ,,Varpelis,,,
Pakertq skyriaus,,Aitvarasoo (toliau Mokyklos) vaikq ir mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimo tvarkos
apralas (toliau Tvarkos apralas) parengtas vadovaujantis ,,Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo
programas tvarkos apra5u'., patvirtintu LR Svietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandilio 5 d. isakymu
NT.ISAK-S56 ir 2012 m. geguZes 8 d. isakymo Nr.V5-766 redakcija (Suvestine redakcija nuo 2018-03-
14), Ikimokyklinio amZiaus vaikq pasiekimq apraSu, parengtu Svietimo ir mokslo ministerijos Svietimo
apr[pinimo centrui igyvendinant Europos Sqjungos struktiiriniq fondq projekt4 ,,Ikimokyklinio ir
prieBmokyklinio ugdymo pletra" (2012-2015), Prie5mokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprasu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2Ol3 m.lapkridio 21 d. isalrymu Nr. V- I I 06,
Prie5mokyklinio ugdymo bendr4japrograma, patvirtintaLietuvos Respublikos Svietimo irmokslo ministro
2014 m. rugsejo 2 d. isakymu Nr. V-779, Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpj[6io 26 d. isakymu Nr.
ISAK2433- gal taip ra5yti, Lietuvos higienos norma HN 21:2011 ,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo
programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 20ll m.
rugpjiidio 10 d. isakymu Nr. V-773 bei Kai5iadoriq r. Lieirnafi4mokyklos-dwZelio nuostatais, 2020 m.
rugpjtdio 27 d. patvirtintais Kai5iadoriq rajono savivaldybes tarybos sprendimu Nr. V17-218, mokyklos
administracijos, mokytojq, mokiniq ir jq tevq (globejq, rtipintojq) susitarimais.

2. Tvarkos apra3as reglamentuoja vaikq ir mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinim4, ivertinim4,
isivertinim4, kontroliniq darbq lativius ir tvark4, tevq (globejq, rflpintojq) informavim4 apie vaikq ir
mokiniq ugdymosi sekmingum q h palangq.



3. Tvarkos apra5e aptariami vertinimo tikslai ir uZdaviniai, nuostatos ir principai, vertinimas ugdymo
procese ir baigus pradinio ugdymo programg.

4. vaikq ir mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimo apra5as padeda uZtikrinti tgstinum4 bei dermg tarp

ikimokyklinio, priesmokyklinio ir pradinio ugdymo.

5. Mokykloje sukurta vertinimo sistema padeda pedagogams ir kitiems ugdytojams (meninio ugdymo

pedagogui, logopedui) paiinti vaikus: tikslingiau stebeti, atpahinti, vertinti, k4 vaikas jau Zino, supranta,

geba, i5siai5kinti vaiko patirti ir tolesnio ugdymosi poreikius.

6. Vertinime naudojamos s4vokos:

Vaiko pasiekimq vertinimas - tai nuolatinis informacijos apie vaikq, jo ugdymo(si) ypatumus bei

daromq pailangqkaupimas, interpretavimas ir apibendrinimas.

Vaiko ugdymosi pasiekimq sritis - tai vaiko ugdymuisi svarbi sritis, kurioje i5skirta vertybine

nuostata ir esminis gebejimas.

Vertybin0 nuostata - tai ugdymosi procese igytas nusiteikimas, polinkis, poZitiris, i5rei5kiantis

vaiko santyki su savimi, su kitais ir su aplinka.

Esminis gebdjimas - tai nuo gimimo iki Se5eriq metq kiekvienoje i3 ugdymosi pasiekimq sridiq

igytas svarbiausias vaiko gebejimas k4 nors daryti,veikti, elgtis, kurti.

Vertinimas - nuolatinis informacijos apie mokinio mokymosi paZang4 ir pasiekimus kaupimo,
interpretavimo ir apibendrinimo procesas.

fvertinimas - vertinimo proceso reztltatas, konkretus sprendimas apie mokinio pasiekimus ir
padarytqpfrangq.

lsivertinimas - paties mokinio daromi sprendimai apie daromqpfrary bei pasiekimus.
Vertinimo informacija - ivairiais biidais i5 ivairiq Saltiniq surinkta informacija apie mokinio

mokymosi patirti, jo pasiekimus ir darom4 pailffigq(Zinias ir supratim4, gebejimus, nuostatas).
Individualios paZangos (idiografinis) vertinimas - vertinimo principas, pagal kuri lyginant

dabartinius mokinio pasiekimus su ankstesniais stebima daroma pfrangq.
Vertinimo patikimumas vertinimo tikrumas (neprieStaringumas), vertinimo rezultatq

pastowmas: kai tas pats mokinys tomis padiomis s4lygomis gaunatokipati ivertinim4, kai galimapatikimai
mokiniq pasiekimus palyginti tarpusavyje (norminis vertinimas) arba mokiniq pasiekimus su nustatytais
kriterij ais (kriterinis vertinimas).

Diagnostinis vertinimas - vertinimas pagal i5 anksto aptartus kriterijus siekiant i5siai3kinti
mokinio pasiekimus it padarytq paiangq prie5 pradedant tam tikc1 etapq, baigus tem4 ar kurso dali, kad
biitq galima numatyti tolesnio mokymosi galimybes, suteikti pagalbqiveikiant sunkumus.

X'ormuojamasis vertinimas - nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu, kuris padeda numatyti
mokymosi perspektyv4, pastiprinti daromq pfrNLgq, skatina mokinius mokytis analizuoti esarnus
pasiekimus ar mokymosi spragas, sudaro galimybes mokiniams ir mokytojams geranoriikai
bendradarbiauti.



Apibendrinamasis - sumuojamasis - vertinimas - vertinimas, naudojamas baigus pusmeti,
mokslo metus ir pradinio ugdymo programos pabaigoje.

Norminis vertinimas - vertinimas, kuris sudaro galimybes palyginti mokinig pasiekimus.
Kriterinis vertinimas - vertinimas, kurio pagrindas - tam tilai kriterijai (pvz. stand wtai),su kuriais

lyginami mokinio pasiekimai. Kriterijai siejami su standartu ir turi biiti apibreZiarriprie5 vertinim4, del jq
susitariama, jq isipareigojama laikytis.

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UZDAVINIAI

7. IKIMOKYKLINESE GRUPESE
7.1. Tikslai:

7.1.1. Ikimokyklinio amZiaus vaikq pasiekimq vertinimo tikslas - nustatyti koks vaiko
kompetencij os lygis ivairiose ugdymosi pasiekimq srityse.

7.1.2. Nustatyti esamus ugdytiniq gebejimus bei numatyti tolesnio ugdymo(si) gaires.
7.2.Uildaviniai:

7.2.1. padeti vaikui pai:irfii save, suprasti savo stipriqsias ir silpn4sias puses, isivertinti;
7.2.2. padeti pedagogui iZvelgti vaiko ugdymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas,

diferencijuoti ir individualizuoti ugdym4;
7.2.3. pateikti vertinimo informacij4 vaikui, vaiko tevams ir kitiems ugdytojams.
7.2.4. atskleisti vaiko pastangas fu paiangqbei skatinti jo ugdym4(si);
7.2.5. planuoti tolesnio ugdymo(si) perspektyvas individualiai kiekvienarn vaikui ir vaikq grupei.

8. PRIESMOKYKLINESE GRUPTSE
8.1. Tikslas:

8.1.1. Padeti vaikui sekmingai augti, tobuleti, brgsti, mokytis.

8.2.Uildaviniai:

8.2.1. taikyti pasiekimq fu paiangos vertinimo btidus ir formas, kurie padetq vaikui sekmingai

ugdytis ir tobuleti;

8.2.2. numatyti vaiko ugdymo ir ugdymosi perspektyv4, galimus pasiekimus (kompetencijas);

8.2.3. tikslingai panaudoti informacij4 apie vaiko pasiekimus ir darom4 pa?angqdarbui su Seima,

kitais ugdymo proceso dalyviais - prie5mokyklinio ugdymo pedagogu, administracija, Svietimo pagalbos

ir kitais su priesmokyklinio amZiaus vaikais dirbandiais specialistais.

9. PRADINESE KLASESE
9.1. Tikslai:

9.1.1. padeti mokiniui mokytis ir brgsti kaip asmenybei saugioje ir informatyvioje aplinkoje;
9.1.2. pateikti informacijq apie mokinio mokymosi patirti, pasiekimus fu pailangq;
9.1.3. ivertinus mokytojo ir Mokyklos darbo sekmg, priimti pagristus sprendimus ugdymo proceso

tobulinimui.



9.2.Uildaviniai:
9.2,1. padeti mokiniui paiinti save, suprasti savo stipriqsias ir silpnqsias puses, isivertinti savo

pasiekimq rezultatus, kelti mokymosi tikslus, ismokti s4moningai mokytis;
9.2.2. padeti mokytojui iZvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas, diferencijuoti

ir individualizuoti darbq, parinkti ugdymo turini ir metodus;
9.2.3. suteikti tevams (globejams, rtipintojams) informacij4 apie vaiko mokym4si, stiprinti rySius

tarp vaiko, tevq ir mokyklos;
9.2.4. ivertinti mokyklai savo darbo kokybg, planuoti ugdymo turini ir procesq, suteikti mokiniq

poreikius atliepiandi4 pagalbq.

9.2.5.padi*i pedagogams ivertinti savo darbo kokybg, galimus problemq sprendimo budus bei
priemones.

III. VERTINIMO PRINCIPAI IR PLANAVIMAS
10.1. VERTINIMO PRINCIPAI IKIMOKYKLINESE IR PRIESMoKYKLINESE GRUPEsE

10.1.1. Planuoiamas. Numatome vertinimo tikslus, laikotarpius, suplanuojame vertinimo
formas ir metodus, informavimo apie vaiko pasiekimus budus, laikotarpius-

10.1.2. Obiehyvus. Vertinimo objektyvumas priklauso nuo vertintojo turimos patirties,
gebejimo adekvadiai ivertinti situacij4, aplinkybes. Tai atliekame tik tada, kai esame numatg konkredius
vertinimo kriterijus, ai5kiai apsibreZg vertinimo tiksl4.

10.1.3. Visybinis. Vertindami demesi sutelkiame i vaiko veikl4, jo elgesi. Stebedami
stengiames iZvelgti vaiko gebejimus, individualum4, pomegius, daromos paZangos iingsnius.

10.1.4. Inforrnatyvars. Tikslingai atliekamas vaiko pasiekimq vertinimas teikia nauding4
informacij4 pedagogui, padiam vaikui ir jo tevams. Efektyviai panaudojus Biq informacij4 gereja
ugdymo(si) kokybe. Tinkamai uZfiksuota, aiSkiai ir laiku pateikiama informacija yra informutyri ii [atinti
uZtikrinti griZtarn4i i ry5i.

10.1.5. Fiksuoiantis individualiq vaiko paZangq. Vertinimu pirmiausia siekiame iixelgti tgf.,
kq vaikas jau geba padaryti. Ugdymo procese vyrauja vertinimas, kuris padeda ugdytis, siekti vis geiesniq
rcnitatrl, patirti sekmg, atradimo ir paZinimo dZiaugsm4. Todel svarbu fiksuoli faktus, kauptilvairius
irodymus, atskleidZiandius vaiko gebejimus, darom4 paiangq.Kiekvieno vaiko pasiekimai fiksuojami tam
tikrais btidais ir panaudoj ami tolimesnio ugdymo proceso- tobulinimui

10.1.6. Jautrus ir humaniikas. Vertinimo procesas grindhiamas humanizmo principu,
akcentuojandiu pagarb4 vaikui kaip asmenybei, garantuojandiu gyvenimo ir elgesio pagal savo-prigimti
teisg. Vertinimas teiks didelg naudq tik tada, kai jautriai, humani5kai ir pagarbiai bui atsiZvelgta i visas
ugdymosi sekmes ir nesekmes.

10.1.7. Polityvus. Teigiamas poZitiris i vaiko asmenybg, esamus gebejimus ir jo darom4
paiangq, teikiantis patarimq, kq daryti kitaip, kad pasiekimai bfltq geresni.

10.1.8. Ugdantis vaiko pasitikejimq. Vertinimas turi auginti vaik4, padeti skleistis jo
gebejimams, todel svarbu suteikti galimybg tobulinti savo gebejimus ir sietti g"r.rniq rezultatq.

1 0.2. VERTINIMO PRINCIPAI PRADINTSN TT,,q.SESE

10.2.1. Vertinimas grindZiamas Siuolaikine mokymosi samprata, amZiaus tarpsniq psichologiniais
ypatumais, individualiais mokinio poreikiais. Vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese:



mokiniq Zinios ir supratimas, bendrieji ir dalyko gebejimai, verlybines nuostatos, jo noras mokytis,
individualios pastangos ir daroma paianga.

10.2.2. Vertinimas skirtas padeti mokytis - mokinys laiku gauna g1ira:rrrq1,4 informacij4 apie savo
mokymosi patirti, pasiekimus ir paiangq,jis mokosi vertinti ir isivertinti.
10.2.3. Vertinama individuali mokinio palanga(ideografinis vertinimas) - dabartiniai pasiekimai lyginami
su ankstesniais. Mokiniq pasiekimai tarpusavyj e nelyginami.
10.2.4. Vertinimas pozityvus ir konstruktyws - vertinama tai,kqmokinys jau i5moko, nurodomos spragos
ir padedama jas i5taisyti.

10.2.5. Vertinimas atviras ir skaidrus - mokiniai su tevais informuojami apie vertinimo kriterijus ir
procedfrras.

10.2.6. Vertinimas objektyvus ir veiksmingas - siekiama kuo didesnio vertinimo patikimumo; remiamasi
Bendrosiomis programomis, naudojami ivairds vertinimo informacijos Saltiniai, taikomos modernios
vertinimo metodikos.
10.2.7. l-sios klases mokytdas susipaZista su prie5mokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis
rekomendacijomis apie vaiko pasiekimus.

10.3. VERTINIMO PLANAVIMAS IKIMOKYKLINESE GRUPESE

10.3.1. Ikimokyklinio amZiaus vaikq pasiekimq vertinimas Mokykloje atliekamas pagal
aStuoniolika vaiko ugdymosi pasiekimq sritis ir septynis ugdymosi pasiekimq Zingsnius, kurie rodo vaiko
paiangqnuo gimimo iki Se5eriq metq.

10.3.2. Vaiko pasiekimq vertinim4 atlieka vaikai, grupes pedagogai, tevai. Vertinime gali
dalyvauti ir kiti pedagogai bei specialistai: meninio ugdymo mokytojas, logopedas.

10.3.3. Pedagogai nustato vaiko pai:angq vienoje, keliose ar visose ugdymosi pasiekimq srityse
periodi5kai stebedami ir fiksuodami jo pasiekimus.

10.3.4. Pedagogai vertina kiekvieno vaiko pasiekimus, pfrangq. Vaiko ugdymosi pasiekimai
vertinami du kartus per metus:

10.3.5. Iki rugsejo 15 d. atliekamas pirminis vertinimas. Pirminio vertinimo paskirtis - fiksuoti
vaiko pasiekimus, individualius ypatumus ir numatyti jo ugdymo krypti (tikslus ir uZdavinius), ugdymo
individualizavimo ir paramos vaikui formas. Pildoma ,,Ugdymosi pasiekimq diagrama pagal ugdymosi
pasiekimq sritis'o;

10.3.6. Iki sausio 15 d. daromas tarpinis vertinimas. Tarpinio vertinimo paskirtis - fiksuoti vaiko
pasiekimus, nustatyti, ar tinkamai pasirinkta ugdymo kryptis, numatyti tolesnio vaiko ugdymo tikslus ir
uZdavinius. Pildoma,,Ugdymosi pasiekimq diagrama pagat ugdymosi pasiekimq sritiso';

10.3.7.Iki birZelio 15 d. atliekamas galutinis vertinimas. Galutinio vertinimo paskirtis - ivertinti
vaiko pasiekimq fu pailangos lygi pasiektq per metus. Pildoma ,,Ugdymosi pasiekimq diagrama pagal
ugdymosi pasiekimq sritiso'.

10.3.8. Vaiko pasiekimq vertinimo metodai: vaiko stebejimas nattiralioje kasdienineje veikloje,
vaiko veiklos irkflrybines rai5kos darbeliq analizd(menines, Zodines kiirybos darbai, pratybos, nuotraukos,
vaiko veiklos stebejimo uZra5ai), pokalbiai su vaiku ir vaiko tevais (kasdieniniai ir individualiis pokalbiai),
specialistq pokalbiai: meninio ugdymo mokytojo, logopedo.



10.3.9. Ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymosi pasiekimai Lymimi ,,Pasiekimq aplanke".

,,Pasiekimq aplank4=' sudaro :

10.3.9.1. ,,Ugdymosi pasiekimq diagrama pagal ugdymosi pasiekimq sritis" Priedas Nr.1;
10.3.9.2. vaiko menines rai5kos darbai (dailes, krirybos darbeliai, uZra5ytos vaiko mintys);
1 0.3.9.3. nuotraukos, vaizdo, garso ira5ai.
10.3.10. Ikimokyklinio/ prie5mokyklinio amZiaus vaikq daroma paLanga yra vertinama nuolat,

pasirenkant vertinimo bDdus ir metodus: stebejim4, pokalbi, diskusij4, vaiko pasakojimus, jo darbeliq ir
veiklos analizE, garso, vaizdo ira5us ir kt. Vertinimo bUdai ir metodai pasirenkami ir taikomi, atsiZvelgiant

i tai, kas vertinama - iinios ir supratimas, gebejimai, nuostatos ar jq visuma - vaiko kompetencija.
10.3.11. Ikimokyklinio amZiaus vaikams (nuo 3 metq) isivertinimui naudojamos isivertinimo

lapai. Juos pildant vaikai skatinami geriau suprasti savo darbo ar tinkamo jo atlikimo reikalavimus, mokosi
iZvelgti savo ir kitq veiklos stiprybes bei silpnybes:

10.3.11.1.3-6 metq amZiaus pildo kasdien.

11. VERTINIMO PLANAVIMAS PRIESMOKYKLINESE GRUPESE

11. Prie5mokyklinio amZiaus vaikq pasiekimq vertinimui naudojamas:
11.1. ,,OPA PA! Pasiekimq aplankas" (Prie5mokyklinio ugdymo priemoniq komplektas. Sviesa,

2014.):
1 1.1.1. Aplank4 sudaro 2 klausimynai, diagramq lapai, vaiko paZangos ir pasiekimq vertinimo

apraSo forma, kuri pildoma mokslo metq pabaigoje ir ira5omas sakinys ,,Mokyklai pasiruo5gs (-usi)
puikiai (gerai, patenkinimai)" Aplanke taip pat kaupiami geriausi vaiko veiklos pavyzdLiai (dailes,
k[rybos darbeliai, uZra5ytos vaiko mintys).

ll.l.2. Klausimynq uZduotys sudarytos ir pateikiamos pagal atskiras kompetencijas (5).
11.1.3. Pirmo klausimyno uZduotys atliekamos mokslo metq pradZioje - iki rugsejo 15 d., antro

klausimyno uZduotys atliekamos mokslo metq pabaigoje - geguZes 15 d. Atliekant uZduotis ar dali
uZduodiq gali dalyvauti vaiko tevai.

ll.l.4. Visas klausimyno uZduotis vaikui perskaito ir atsakymus nurodytose vietose uZraSo
pedagogas.

1 1.1.5. Atlikus uZduotis, skirtas tam tikrai kompetencijai ivertinti, apskaidiuojama tinkamai atliktq
uZduodiq procentine i5raiSka. Ji paZymima diagramq lape.

1 1.1.6. Atlikus antro klausimyno uZduotis ir uZpildZius diagramas, akivaizdiliai matoma vaiko per
mokslo metus (ne)padary ta palanga.

11.1.7. Abiejq klausimynq uZduodiq rezultatai butinai aptariami su vaiko tevais (globejais).
Aptarti butin ir tada, kai vaikas uZduotis (dali uZduodiq) atlieka stebint tevams (globejams).

11.2. Prie5mokyklinio amZiaus vaikq pasiekimq ir paZangos vertinimo aplankas (el. dienynas
,,M[sq darZelis"):

ll.2.l. Aplank4 sudaro ugdytinio pasiekimq lenteles.
11.2.2. Ugdytinio pasiekimq lenteles sudarytos ir pateikiamos pagal atskiras kompetencijas (5).
11.2.3. Pirmos ugdytinio pasiekimq lenteles pildomos mokslo metq pradZioje - iki rugsejo 15 d.,

antros - mokslo metq viduryje - iki sausio 15 d., tredios - mokslo metq pabaigoje - iki geguZes 15 d.

11.2.4. Visas ugdytinio pasiekimq lenteles pildo prie5mokyklinio ugdymo mokytojas.



11.2.5. Atliktas vertinimas, skirtas tam tikrai kompetencijai ivertinti, pavaizduojama ugdytinio
pasiekimq diagramq lape.

11.2.6. Atlikus ir uZpildZius visq metq pasiekimq lenteliq diagramas, akivaizdZiaimatoma vaiko
per mokslo metus (ne)padary ta paLanga.

11.3. Aplankas skiriamas pedagogams ir tevams, siekiantiems nustatyti bei apibendrinti visq
sukaupt4 informacijq apie vaik4 ir jo kompetencijas, ugdymosi ypatumus, daromq p&mgq, pasiekimq
kait4.

I 1.4. Btisimq pirmokq mokytoja susipaZista su abiejq klausimynq uZduodiq rezultatais, ugdytinio
pasiekimq lentelemis, diagramomis.

11.5. Visi ugdytinio pasiekimo dokumentai su uZpildytomis diagramomis segamos prie vaiko
asmens bylos.

1 1.6. Vertinimo dokumentavimas. Aplankuose kaupiami:
11.6.1. Vaikq k[rybiniai darbai (su vertinamaisiais komentarais);
I 1.6.2. Anketines apklausos;
11.6.3. Specialistq ir tevq atsiliepimai apie vaiko ugdymo (si) pasiekimq rezultatus;
11.6.4. Vaiko pasiekimq vertinimo ir isivertinimo formos su komentarais;
11.6.5. Vaiko ugdymo (si) pasiekimq apra5as.

11.7. Tevams informacija apie vaiko pasiekimus teikiama LodLi:uir ra5tu. Nuolat supaZindinant su
vaiko darbais, grupes mokytojos ivertinimu, pastebejimais; kasdieniq pokalbiq metu; supaZindinant su
vaiko ugdymo (si) pasiekimq apra5u (nuo rugsejo mOn. 15 d. iki rugsejo 30 d. , nuo sausio 15 d. iki sausio
30 d. ir nuo geguZes men. 15 d. iki 30 d.);

11.8. Skelbimq lentoje pateikiama apibendrinta informacqa apie vaikq pasiekimq vertinim4, kokie
vaikq gebejimai bus ugdomi konkretq menesi ar pusmeti.

1 1 .9. Grupes pasiekimai fu paLanga aptuiama, analizuojama pradinio ugdymo mokytojq metodineje
grupeje, panaudojama tevq informavimui, ugdomojo proceso tobulinimui, sprendimq priemimui.
Apibendrinta informacija apie grupes pasiekimus ir paiangq fiksuojama ,oGrupds metq pasiekimq lape"
(laisva forma).

11.10. UZ vaiko pasiekimq fu paiangos vertinim4 atsakinga grupes mokytoja, tevai ir kiti vaik4
ugdantys specialistai.

11.1l.Vaiko pasiekimq ir paZangos vertinimo mediliaga saugoma grupeje. Ji yra konfidenciali.
ll.l2. Vaiko Pasiekimq apra5ai saugomi vienerius metus po vaiko i5braukimo i5 ugdytiniq sqraso.
11.13. Prie5mokyklinio amZiaus vaikams isivertinimui naudojamos isivertinimo lapai. Juos pildant

vaikai skatinami geriau suprasti savo darbo ar tinkamo jo atlikimo reikalavimus, mokosi iivelgti savo ir
kitq veiklos stiprybes bei silpnybes.

Iv. MOKINIU PASIEKIMU IR PAZANGos vERTINIMo FIKsAvIMAs

12. P aiangos ir pasiekimq vertinimas pamokose :

12.1. mokykloje mokiniq pasiekimai fiksuojami mokiniq darbq s4siuviniuose, visq dalykq pratybq bei
testq s4siuviniuose, elektroniniame dienyne, patikrinamqjq darbq, pusmedio ir mettl mokiniq pasiekimq
ataskaitose;



12.2. pamokose vertinami klases ir namq darbai, ktirybiniai, projektiniai, kontroliniai darbai, testai,
diagnostines uZduotys ;

12.3. nebiitina kiekvien4 dien4 vaikui uZ kasdieni darbqra5yti komentarq, vertinim4;
12.4. po i5taisytu patikrinamuoju ra5to darbu para5omas komentaras sqsiuvinyje. Sio komentaro

nebEtina pena5yti i elektronini dienyn4. Elektroniniame dienyne nurodomas rezultatas (pvz. surinkti
ta5kai);

12.5. per dien4 neturetq bUti atliekamas daugiau nei vienas diagnostinis darbas.
13. [ra5q elektroniniame dienyne ir mokytojq uZra3uose fiksavimas:

13.1. elektroniniame dienyne ira5ai fiksuojami taip:
13.1.1. jei yra I savaitine pamoka -nemaliaukaip 4 ivertinimo fiksavimai per pusmeti mokiniui;
13 .l .2. ieiyra2-3 savaitines pamokos - ne maZiau kaip 8 ivertinimo fiksavimai per pusmeti mokiniui;
13.1.3. jei yra 4-5 savaitines pamokos - ne maiiau kaip 12 ivertinimo fiksavimq per pusmeti

mokiniui;
13.1.4. jei yra 7-8 savaitines pamokos - ne mailiau kaip 16 ivertinimo fiksavimq per pusmeti

mokiniui;
13.2. Mokytojai mokiniq pasiekimus turetq fiksuoti savo pasirinktos formos uZraSuose. Informacijq

tevams perteikti pokalbio ar individualiq konsultacijq metu.
I 4. Formuojamasis vertinimas:

l4.l.formuojamasis vertinimas atliekamas nuolat, ugdymo proceso metu, teikiant mokiniui informacij4
(daZniausiai iodLir, o esant reikalui ir ra5tu, t. y. para5ant trumpq komentar4.) Siekiant skatinti mokiniq
mokymosi motyvacij4 si0loma iklijuoti lipduk4 i s4siuvini (lipdukus mokytojai pasirenka individualiai),
deti antspauduk4 ar pan.;

14.2. Lodiniai - ra5ytiniai pagyrimai, paskatinimai, komentarai ar pastabos gali buti sakomi ar ralomi
atsiZvelgiant i ivairius kriterijus. Kriterijai gali bUti: mokymo priemoniq turejimas, specialus pasiruo5imas
pamokai, aktyvus darbas pamokoje, uZduoties atlikimas, apklausa LodLfu ir ra5tu, atsiskaitymas laiku,
dalyvavimas renginiuose, konkursuose, olimpiadose, mokejimas dirbti grupeje, savaranki5kumas,
ktirybingumas,pagalbadraugui, pastangos, saugaus darbo taisykliq laikymasis,pagalbamokytojui i kt.
1 5. Diagnostinis vertinimas:

15.1. mokiniai pabaigg tem4/skyriq ra5o diagnostinius patikrinamuosius darbus, testus. Mokiniai apie
patikrinamqiq daxbq ra5ym4 turi suZinoti priel 2-3 dienas. Btitina apie tai ira$yti elektroniniame dienyne
skiltyje,,Atsiskaitomiej i darbai";

15.2. mokiniq para5yti diagnostiniai darbai aptariami klaseje, tadiau nekomentuojamas kiekvienas
darbas atskirai, o nurodomos esmines klaidos. Aptariant darbus mokytojas turi elgtis eti3kai - neivardinti
mokinio, kuris blogiausiai para5e darbq. Aptariamos budingiausios klaidos ir kaip jos turi btiti taisomos.
Mokiniai nelyginami tarpusavyj e;

15.3. patikrinamieji darbai, testai, savaranki5ki darbai vertinami lygiu. Pusmedio ar mokslo metq
baigiamieji darbai taip pat vertinami lygiu. Ir i5 Sio galutinio darbo negalima nustatyti mokinio pusmedio
dalyko ivertinimo - lygio;

15.4. rekomenduojame patikrinamuosius ir kontrolinius darbus ra5yti i atskirus s4siuvinius arba
uZduodiq lapus, kurie kaupiami aplankuose;



15.5. visi pradiniq klasiq mokiniai mokslo metq pabaigoje ra5o lietuviq, matematikos ir pasaulio
paZinimo mokyklinius patikrinamuosius darbus siekiant isivertinti ir numatyti pagalbos priemones vasaros
darbams ar kitiems mokslo metams. Pagal poreiki rekomenduojama rasyti anglq kalbos mokyklinius
patikrinamuosius darbus.

15.6. mokykloje susitarta patikrinamqjq darbq pazangumo kokybg vertinti taip:
I 5.6. 1. diktantq vertinamo lentele:

\Pasiekimq
\vgi'

Klas6 \

Diktantas atitinka
aukBtesnio lygio

reikalavimus

Diktantas atitinka
pagrindinio lygio

reikalavimus

Diktantas atitinka
patenkinamo lygio

reikalavimus

Diktantas atitinka
nepatenkinamo

lygio reikalavimus
I - 2 klas6 0-1 klaidos 2-5 klaidos 6-10 klaidos 1l ir daugiau klaidq
3 - 4 klase 0-1 klaidos 2-5 klaidos 6-10 klaidos 11 ir daugiau klaidq

15.6.2. darbq vertinamq ta5kais pasiekimq vertinimo lentele:
-\--_\ Ta5krl
skaiCius ------___
Pasiekimq lygis -\

20 ta5kg 25 ta5kai 30 talkrg 35 ta5kai 40 ta5kq 45 ta5kai
50

ta5kq

Darbas atitinka auk5tesnio
lygio reikalavimus

20-1 8 25-23 30-27 3s-31 40-3s 4s-40 50-44

Darbas atitinka pagrindinio
lygio reikalavimus

l7-13 22-17 26-20 30-23 34-26 39-30 43-33

Darbas atitinka patenkinamo

lygio reikalavimus
12-8 16-10 t9-12 22-14 25-16 29-18 23-20

Darbas atitinka nepatenkinamo

lygio reikalavimus
7-0 9-0 1 1-0 13-0 15-0 17-0 19-0

15.7. ugdymosi sunkumq turindiq mokiniq patikrinamqiq darbq analize ir i5vados svarstomos Vaiko
geroves komisijos posedyje, Mokytojq tarybos posedZiuose, pagal galimybes numatomos pagalbos
priemones;

15.8. pirmame pusmetyje stebima, ir aptariama Mokytojq tarybos posedyje pirmq klasiq mokiniq
mokymosi ir elgesio adaptacija. Antrame pusmetyje vaikams, turintiems mokymosi ar elgesio sunkumq
yra atliekamas asmenybinis ir kognityvinis i5tyrimas, kuris padeda ivertinti vaiko sunkumq prieZastis bei
numatyti pagalbo s formas.
1 6. Apibendrinamasis vertinimas:

16.1. apibendrinamasis vertinimas atliekamas pusmedio pabaigoje, mokslo metq pabaigoje ir pradinio
ugdymo programos pabaigoje;

16.2. mokinio pusmedio dalykq vertinimai nustatomi apibendrinant mokinio padarytq pa?angq per
mokykloje nustatyt4ugdymo laikotarpi @usmeti). Mokytojas vis4pusmeti stebi, fiksuojamokiniopaiangq,
pasiekimus ir pusmedio gale apibendrina pusmedio rezultatus ir ivertina bei nurodo mokinio pasiekimq lygi
(auk3tesnysis, pagrindinis, patenkinamas). Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimq lygio, irasoma
,,nepatenkinamas";



16.3. elektroniniame dienyne mokiniq mokymosi pasiekimq apskaitos suvestines atitinkamose skiltyse

ira5omas ugdymo dalykq apibendrintas mokinio pasiekimq lygis (nepatenkinamas, patenkinamas,
pagrindinis, aukltesnysis) ;

16.4. dorinio ugdymo pasiekimai ira3omi atitinkamose dienyno skiltyje, nurodoma padaryta paaanga
arba nepadarytapalangdi ,,ppoo arba ,,np";

16.5. specialiqiq ugdymosi poreikiq turindiq mokiniq, ugdomq pagal individualianotq program4 bei
specialiosios medicinines fizinio pajegumo grupes mokiniq padarytapaZanga arba nepadarytapa?anga
fiksuojama atitinkamoje elektroninio dienyno skiltyje, iraBant ,,pp" arba,,opool

16.6. po kiekvieno pusmedio mokytojai mokiniq pasiekimq kokybes analizg pateikia mokyklos
administracijai, rengiama bendra mokiniq pasiekimq ataskaita, lyginama su ankstesniais mokiniq
pasiekimais, stebimi vaikai, turintys mokymosi sunkumq. Mokiniq pusmediq pasiekimq analiz| yru
aptariama Vaiko geroves komisijos, Mokytojq tarybos bei Mokyklos tarybos posedZiuose.

16.7. Prudinio amZiaus mokiniams bendrqjq kompetencijq isivertinimui naudojamos Kompetencijq
knygeles.

v. PRADINIV KLASIV VERTTNIMO CTKLAS UGDYMO PROCESE

17. Planavimas:

17.1. prieS pradedant mokytis mokytojas mokiniams i5ai3kina, k4 jie turi pasiekti ir kaip bus vertinama
- t.y. numatomi mokymosi lflkesdiai;

17.2. molcytojas, skelbdamas pamokos uZdavini, privalo nurodyti kaip bus siekiama ji igyvendinti ir
kaip bus vertinama.

18. Vertinimas ir isivertinimas:
18.1. pamokq metu, bendraudamas su mokiniais, mokytojas naudoja formuojam4ji vertinim4, kurio

tikslas mokinipadr4sinti, paskatinti, i5sakyti konstruktyvias pastabas. Pamokoje stebi mokiniq i5mokim4
ir esant netikslumams ji koreguoja;

18.2. s4siuviniuose, pratybq sqsiuviniuose, fiksuodamas mokiniq darom4 pfrangq, pateikdamas
konstruktyvias pastabas, pagyrimus, paskatinimus, kritikq mokytojas taiko formuojamqjivertinim4.

18.3. elektroniniame dienyne mokytojas taiko formuoj affLqJi,kriterini, apibendrinameii vertinim4.
18.4. i isivertinim4 mokinius reiketq itraukti reguliariai. [sivertinant mokiniui svarbu refleksija arba savo

mindiq, veiksmq, vertybiq ir pan. kriti5kas pergalvojimas ir analizavimas, todel rekomenduojama, kad
mokytoj ai skatintq mokinius :

18.4.1. pasikeisti su bendraklasiais ispiidZiais apie pasiekimus;
18.4.2. porose pasitikrinti ir ivertinti vienam kito i5mokim4;
I 8.4.3. analizuoti savo individuali4 pfrarlgq, klaidas;
18.4.4. planuoti tolesnius mokymosi Zingsnius;
18.4.5. parasyti savo isivertinimQ (mokytojas gali prideti savo komeri.ary);
18.4.6. rinkti savo darbus aplankuose (elektroniniuose, popieriniuose).

18.5. ne vienas mokinys neturi biiti verdiamas kalbeti apie savo isivertinim4.
19. Informacijos apie mokiniq pasiekimus pateikimas:



19.1. informacija apie mokiniq pasiekimus yru pateikiama tevams (globejams, rtipintojams)
elektroniniame dienyne, klases tevq susirinkimq, individualiq konsultacrjq metu;

19.2. vertinimo informacija apie mokinio daromq p&arrrgq, problemas pateikiama individualiai,
susitarus patogiu laiku mokytojui ir tevams;

19.3. apibendrinta informacija apie klases mokiniq pasiekimus teikiama administracijai kiekvieno
pusmedio pabaigoje.

20. Mokiniq pasiekimq ivertinimo objektyvumo nagrinejimo tvarka:
20.l.tdvai kreipiasi i klases vadov4 del neteisingo vaiko pasiekimq ivertinimo;
20.2. klases vadovas kartu su tevais ra5tu kreipiasi i mokyklos administracij4 del vertinimo objektyvumo

nustatymo;

20.3. mokyklos direktorius para5o isakymq del komisijos sudarymo vertinimo objektyvumui nustat5rti;
20.4. komisija per tris dienas ivertina ir ra5tu informuoja t6vus, klases vadov4 ir mokyklos direktoriq

apie gautas i5vadas.

21. Vertinimas baigus programq ar i5vykstant i kit4 mokykl4:
21.1. baigus pradinio ugdymo progftrm4 mokiniui i5duodamas Pradinio i5silavinimo paZymejimas.
21.2. baigusiam pradinio ugdymo individualizttot4 program4 mokiniui i5duodamas Pradinio ugdymo

pasiekimq paZymej imas.

21.3. pereinant i kit4 mokykl4, tai istaigai pateikiami mokinio paskutinio pusmedio vertinimai;
21.2. bugiant pradinio ugdymo program4 rekomenduojama atlikti NMPP testus.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Mokyklos Mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimo tvarka bendru sutarimu esant reikalui gali
biiti koreguojama ir tobulinama.

23. Mokytojai, vertindami mokiniq paiarlgqir pasiekimus, vadovaujasi Tvarkos apra5o nuostatomis.
24.Tva*os apralas skelbiamas Zielrnafi4mokyklos-darZelio,,Vaikystes dvarasoointerneto svetaineje

https ://vaikystesdvaras. ltl


