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MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „RASA“ 
 
ASMENINĖS MOKINIO PAŽANGOS IR ASMENYBĖS ŪGTIES STEBĖSENOS SISTEMA 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Asmeninės mokinio pažangos ir asmenybės ūgties stebėjimo sistema (toliau - Sistema) 

nustato Marijampolės savivaldybės Pasirengimo įtraukčiai veiksmų įgyvendinimo Marijampolės 
savivaldybėje 2022-2024 metais plano bendruosius reikalavimus ir priemones Marijampolės vaikų 
lopšelyje-darželyje „Rasa“ (toliau – lopšelyje- darželyje). 

2. Sistema – lopšelio-darželio susitarimai dėl pagalbos ir (ar) poveikio kiekvieno ugdytinio 
pažangai (pažangos sistemingo stebėjimo, analizavimo, reflektavimo, atsižvelgiant į individualias 
vaiko startines pozicijas, raidos galimybes ir kt.). 

3. Sistema skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams, švietimo pagalbos 
specialistams, tėvams (globėjams/rūpintojams) ir kitiems ugdytojams, dirbantiems su 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais. 

 
II SKYRIUS 

TIKSLAS, PASKIRTIS, NUOSTATOS 
 

           4. Tikslas– siektiugdymosi proceso kokybės gerėjimo, teikiant savalaikę veiksmingą 
pagalbą kiekvienam ugdytiniui, skatinančią vaiko asmeninės pažangos ir asmenybės ūgtį, efektyviai 
modeliuojant kasdieninę ugdymo(si)praktiką visais ugdymo(si) etapais. 
           5. Sistemospaskirtis: 
           5.1. pažinti kiekvieną vaiką, atpažinti jo pasiekimus įvairiose ugdymosi srityse, stebėti, ko ir 
kaipvaikas mokosi, ko išmoko; 
           5.2. padėti pastebėti konkrečius vaiko ypatumus (aukštas mokymosi potencialas, specifiniai 
ugdymosi, kalbos ir kalbėjimo sutrikimai ir pan.) ir nustatyti papildomų švietimo pagalbos paslaugų 
poreikį, kurių negali suteikti tėvai (globėjai); 
           5.3. pagrįstai ir tikslingai planuoti ugdymą, panaudojant informaciją apie vaiko pasiekimus ir 
daromą pažangą, dirbant su šeima ir kitais ugdymo proceso dalyviais; 
           5.4.  stebėti ir tobulinti ugdymo procesą, remiantis informacijos apie vaiko ugdymąsi 
analizavimu ir palyginimu. 
           6. Sistemos veikimo nuostatos: 
           6.1. vertinimo kultūros personalizavimas - vertinami konkretaus vaiko pasiekimai ir jo 
daroma pažanga, lyginant ankstesnius vaiko pasiekimus su dabartiniais;  
           6.2. parenkami tokie vertinimo metodai, kurie sudaro sąlygas vaikams pažįstamuose 
kontekstuosepademonstruoti savo pasiekimus; 
           6.3. vertinimo procese dalyvauja vaikas, mokantis reflektuoti, įsivertinti mokymąsi su 
pedagogu,bendraamžiais, tėvais (globėjais) aptariant, kas jam sekasi, kur ir kokių pastangų reikėtų 
daugiau; 
           6.4. asmeninės vaiko pažangos ir asmenybės ūgties vertinimas grindžiamas nuolatiniu 
ilgalaikiu vaiko stebėjimu ir informacijos iš įvairių šaltinių ir įvairiais būdais (vertinimo metodais) 
kaupimu bei apibendrinimu. 



 
III SKYRIUS 

SISTEMOS VEIKIMO CIKLAS ETAPAIS 
 

           7. Asmeninės pažangos ir asmenybės ūgties stebėjimo ciklą sudaro nuosekliai vienas kitą 
papildantys etapai: 

7.1. analizavimas (informacijos apie vaikąkaupimas - stebėjimas, fiksavimas, vertinimas, 
pasiekimų ir pažangos analizė); 

7.2. planavimas (numatomi/koreguojami ugdymo tikslai, uždaviniai,turinys, 
vertinimometodai); 
           7.3. įgyvendinimas (sukauptos informacijos apie vaiką analizė,panaudojimas); 
 

IV SKYRIUS 
ANALIZAVIMO ETAPAS 

 
           8. Stebėjimas – nuolatinis informacijos apie ugdytinio pažangą ir pasiekimus, asmenybės 
ūgties požymius kaupimo, interpretavimo ir apibendrinimo procesas. 
           8.1. vaiko adaptacijos laikotarpio stebėsena; 
           8.2. veikimo individualiai ir(ar) grupėje įvairiose veiklose ir aplinkose rezultatų stebėsena. 
           9. Fiksavimas - informacija apie vaiko pasiekimus kaupiama ir fiksuojama elektroniniame 
dienyne ELIIS skiltyje „Vaiko pasiekimų vertinimas“ aprašomuoju būdu – trumpais komentarais, 
nusakančiais, kokios yra vaiko stiprybės, kas jau pasiekta, ką reikia tobulinti ir Vaiko pasiekimų 
aplanke, kaupiant meninius darbelius, savarankiško darbo užduotis, užfiksuotas vaiko mintis, foto 
nuotraukas ir kt. 
          10. Vertinimas – atliekamas vadovaujantis lopšelio-darželio patvirtinta Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikų vertinimo tvarka. 
          10.1. Formuojamasis vertinimas – vertinimas individualiai pažangai skatinti, stebėti, kuris 
vyksta nuolat stebint, susidarant nuomonę, kalbantis su vaiku, diskutuojant, analizuojant. 
Vertinimas fiksuojamas ar nefiksuojamas pagal mokytojo asmeninį poreikį pasirinktoje formoje, 
užrašuose ar kt.  

    10.2. Apibendrinamasis vertinimas – vaikų pasiekimų įvertinimas ikimokykliniame amžiuje 
pasiekimų žingsneliais, priešmokykliniame amžiuje kompetencijų pasiekimų aprašymu, pagal šešių 
ugdymosi sričių lygių požymius. 

    11. Pasiekimų ir pažangos analizė – reflektuojant vaikui, mokytojams, švietimo pagalbos 
specialistams ir tėvams(globėjams/rūpintojams). 

    11.1. ugdymo(si) pasiekimų apibendrinimas mokytojų parengtose diagramose; 
    11.2. vaikui įsivertinant savo pokyčius (ką aš galiu? kiek ašpaaugau?), grupėje kartu su 

mokytoja, pasirinkta žaisminga forma; 
11.3. švietimo pagalbos specialistams atliekant vaiko vertinimą kartu su grupės mokytoju ir 

aprašant du kartus per metus Pasiekimų lape (popieriniu variantu), kurie saugomi švietimo 
pagalbos specialistų kabinete, VGK pasitarimuose ir (ar) prireikus su PPT; 
          11.4. tėvams vertinant vaiko ,,augimą“ nuolat, gaunant individualią informaciją iš vaiko 
ugdyme(si) dalyvaujančių pedagogų ir(ar) pildant tėvų anketas; 
 

V SKYRIUS 
PLANAVIMO ETAPAS 

 
          12. Metodinės, pedagoginės veiklos organizavimas, panaudojant vertinimu gautą 
informaciją, mokytojų asmeninės darbo sėkmės įsivertinimui ir gilesniam vaiko, jo galių ir 
individualių poreikių pažinimui. 
          12.1. Lopšelio-darželio planavimo dokumentų(vizijos, misijos, strateginio plano, metinio 
veiklos plano) dermė su mokytojų ilgalaikiais planais ir savaitinės veiklos planais, siekiant pagrįstai 



ir tikslingai planuoti ugdymą – iškeliant vaiko galias atitinkančius ugdymo tikslus, pasirenkant 
vaiko ugdymo poreikius geriausiai atliepiančius ugdymo metodus ir priemones, kuriant vaiko 
ugdymąsi skatinančias aplinkas; 
          12.2. Lopšelio-darželio veikos kokybės įsivertinimo organizavimas, įtraukiant tėvus ir 
ugdytinius; 
          12.3. Ugdymo proceso rezultatų apibendrinimas mokslo metų pabaigoje (taikytų metodų, 
priemonių poveikis vaiko ugdymui(si), siūlymai ugdymo turinio planavimui. 
 

VI SKYRIUS 
ĮGYVENDINIMO ETAPAS 

 
          13. Ugdymo proceso valdymas ir stebėjimas, sudarant optimalias sąlygas ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimui: 
          13.1.  edukacinių lauko ir vidaus aplinkų kūrimas ir nuolatinis atnaujinimas; 
          13.2.  švietimo pagalbos prieinamumas ir pagalbos teikimo formos: 
          13.2.1. švietimo pagalbą, Marijampolės PPT ir(ar) lopšelio-darželio VGK sprendimu, teikia 
specialistų komanda – logopedas, spec. pedagogas, psichologas ir soc. pedagogas; 
          13.2.2. švietimo pagalba teikiama pagal patvirtintą specialistų tvarkaraštį individualių ar 
pogrupinių pratybų metu ir, pagal galimybę, dalyvaujant specialistams grupės ugdomosiose 
veiklose; 
          13.2.3. švietimo pagalbos poreikis analizuojamas VGK, gavus informaciją iš grupių 
mokytojų; 
          13.3. vaikų saviraiškos skatinimas ir tinkamų sąlygų sudarymas – lopšelio-darželio 
ugdytiniai, tėvų sutikimu, turi galimybę dalyvauti neformaliojo ugdymo veiklose:   
          13.3.1. IT studija, LEGO užsiėmimai, Vaikų joga ir Muzikos terapija, kurių metu lavinami 
mąstymo, kūrybiškumo, lyderystės ir kt. gebėjimai, elgesio, bendravimo, bendradarbiavimo 
įgūdžiai; 
          13.3.2. lopšelio-darželio gyvenime vyrauja bendruomeniškumas – tarpusavio santykiai 
grindžiami geranoriškumo, pagarbos, pasitikėjimo, solidarumo, lygiateisiškumo principais; 
          13.3.3. svarbi kiekvieno ugdytinio savijauta ir psichinė sveikata, puoselėjamos pozityvios 
vertybės, kiekvienas jaučiasi saugus ir gerbiamas; 
          13.4. metodinės ir praktinės pedagoginės veiklos refleksija: 
          13.4.1. ugdymo rezultatai du kartus per metus aptariami ir analizuojami Mokytojų tarybos, 
Metodinės grupės posėdžiuose, pagal poreikį VGK pasitarimuose; 
          13.4.2. ugdymo turinio koregavimo klausimai analizuojami ir individualiuose pokalbiuose, 
diskusijose su pedagogais ir tėvais (globėjais, rūpintojais). 
           14. Mokslo metų pabaigoje apibendrinta Sistemos veikimo grįžtamoji informacija 
panaudojama senkančių mokslo metų prioritetų planavimui. 
 

VII SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
15. Sistema įsigalioja nuo patvirtinimo dienos. 
16. Sistemos aprašas skelbiamas Lopšelio-darželio „Rasa“ interneto svetainėje skiltyje 

„Įtraukusis ugdymas“ ir elektroninio dienyno dokumentų aplanke. 
17. Sistemos aprašas gali būti keičiamas ir papildomas Marijampolės vaikų lopšelio-darželio 

„Rasa“ bendruomenės narių, savivaldos institucijų iniciatyva. 
 
 


