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MAŽEIKIŲ RAJONO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VAIKO
BRANDUMO UGDYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO ARBA PRADINIO
UGDYMO PROGRAMAS ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programas
įvertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vaiko, kuriam priešmokyklinis ugdymas
planuojamas teikti tėvų (globėjų) sprendimu anksčiau, bet ne anksčiau, negu sueina 5 metai arba kai
priešmokyklinis ugdymas teiktas tėvų (globėjų) sprendimu anksčiau, vaiko papildomo vertinimo brandumo mokytis pagal pradinio ugdymo programą vertinimo eigą.
2. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais ir tvarka,
įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus
metus.
3.Vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programas
įvertinimas atliekamas konsultavimo tikslais, siekiant padėti tėvams priimti pagrįstus sprendimus, dėl
vaiko ugdymo.
4. Pradinis ugdymas pradedamas teikti anksčiau (nuo 6 metų), tik tuo atveju, kai vaikas buvo
ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais
suėjo 6 metai.
5. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
II SKYRIUS
VAIKO BRANDUMO UGDYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ
ĮVERTINIMO EIGA
6. Vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimas vykdomas,
jeigu tėvai (globėjai) kreipiasi į Mažeikių rajono pedagoginę psichologinę tarnybą (toliau –Tarnyba)
dėl vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo.
7. Tėvai (globėjai), pageidaujantys įvertinti vaiko brandumą, į Mažeikių rajono pedagoginę
psichologinę tarnybą kreipiasi ne anksčiau nei vaikui sueina 4 m. 8 mėn. (atsižvelgiant į vaiko
brandumo mokyklai VBMĮ-2 įvertinimo testo taikymo galimybes).
8. Vertinimas atliekamas iš anksto užsiregistravus nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d.
9. Tėvai (globėjai), teikia prašymą (priedas Nr.1) Tarnybos direktoriui dėl vaiko brandumo
įvertinimo, nurodant vaiko vardą, pavardę ir gimimo datą.
10. Įvertinimą atlieka Tarnybos psichologas, taikydamas Lietuvoje standartizuotas ir
adaptuotas metodikas.
11. Įvertinimo metu vaikas turi pasilikti kabinete be tėvų (globėjų).
12. Psichologui rekomendavus, Tarnybos specialistai atlieka papildomus vaiko pažintinių,
kalbinių gebėjimų įvertinimus.
13. Tarnyba ne vėliau kaip per 7 darbo dienas (bet ne vėliau kaip iki rugsėjo 1 d.) nuo
kreipimosi dienos tėvams (globėjams) pateikia išvadą - rekomendaciją (priedas Nr.2) dėl vaiko
pasirengimo mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

14. Gavę Tarnybos vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą
išvadą-rekomendaciją (priedas Nr.2), sprendimą dėl vaiko ugdymosi pagal priešmokyklinio ugdymo
bendrąją programą priima tėvai (globėjai, rūpintojai).
15.Vaiko brandumo įvertinimo išvada-rekomendacija įrašoma į Vaikų Brandos tyrimų
išvadų registracijos žurnalą (B1).
III SKYRIUS
VAIKO BRANDUMO MOKYTIS PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ
ĮVERTINIMO EIGA
16. Vaiko papildomas vertinimas - brandumo mokytis pagal pradinio ugdymo programą
vertinimas Tarnyboje vykdomas, jeigu tėvai (globėjai) nesutinka su priešmokyklinio ugdymo
pedagogo (-ų) rekomendacijoje pateikta išvada ir ugdymo įstaigos Vaiko gerovės komisijos (toliau –
Komisijos) sprendimu, dėl tolesnio vaiko ugdymo galimybių, kuris buvo priimtas atlikus vaiko
ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos vertinimą (kai priešmokyklinis ugdymas buvo pradėtas
anksčiau tėvų sprendimu).
17. Tėvams (globėjams) nesutikus su ugdymo įstaigos Komisijos sprendimu, ne vėliau kaip
per 3 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo gavimo dienos, bet ne vėliau kaip iki rugpjūčio 14 d.
imtinai, kreipiasi į Tarnybą dėl vaiko papildomo vertinimo – brandumo mokytis pagal Pradinio
ugdymo programą.
18. Tėvai (globėjai, rūpintojai) Tarnybai pateikia šiuos dokumentus:
18.1. prašymą dėl vaiko įvertinimo, nurodant vaiko vardą, pavardę ir gimimo datą;
18.2. rekomendaciją dėl ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo ir rekomenduojamos
ugdymo programos;
18.3. VGK komisijos posėdžio protokolo išrašą su Komisijos sprendimu. Jei vaiką ugdė
laisvasis mokytojas, šio dokumento pateikti nereikia;
18.4. Tarnyba gali paprašyti papildomai pateikti išrašą iš medicinos dokumentų (Forma Nr.
027-1/a) ir (jei yra) kitų specialistų išvadas.
19. Įvertinimas Tarnyboje atliekamas nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d.
20. Įvertinimą atlieka Tarnybos psichologas, taikydamas standartizuotas ir adaptuotas
Lietuvoje metodikas.
21. Įvertinimo metu vaikas turi pasilikti kabinete be tėvų (globėjų).
22. Psichologui rekomendavus, Tarnybos specialistai atlieka papildomus vaiko pažintinių,
kalbinių gebėjimų įvertinimus.
23. Tarnyba, atlikusi įvertinimą, parengia išvadą-rekomendaciją (priedas Nr.2) dėl tolesnio
Vaiko ugdymo.
24. Gavę Tarnybos išvadą - rekomendaciją, sprendimą dėl tolesnio vaiko ugdymosi pagal
priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą ar mokymosi pagal pradinio ugdymo programą priima
tėvai (globėjai).
25.Vaiko papildomo vertinimo- brandumo įvertinimo išvada-rekomendacija įrašoma į
Vaikų Brandos tyrimų išvadų registracijos žurnalą (B1).
_____________________

Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės
tarnybos Vaiko brandumo ugdytis pagal
priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programas
įvertinimo tvarkos aprašo
1 priedas

...........................................................................................................................................................
(vardas, pavardė didžiosiomis raidėmis)

............................................................................................................................................................
(deklaruota gyvenama vieta, telefonas, el. paštas)

Mažeikių r. pedagoginės psichologinės tarnybos
direktorei Linai Antanavičienei
PRAŠYMAS
DĖL VAIKO BRANDUMO ĮVERTINIMO
..............................
(data)
Mažeikiai

Prašau įvertinti mano sūnaus (dukters), globotinio (-ės)...................................................,
(reikiamą pabraukti)

(vaiko vardas, pavardė)

..................................................................................................................., gim. 20....... - ....... - .........,
brandumą mokytis pagal priešmokyklinio (pradinio) ugdymo programą.
(reikiamą pabraukti)

PRIDEDAMA (atliekant papildomą vertinimą – brandumo mokytis pagal pradinio ugdymo
programą):
Rekomendacija;
VGK posėdžio protokolo išrašas su komisijos sprendimu;
Kita ................................................................................................................................................. .

....................................
(parašas)

......................................................
(vardas, pavardė)

Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės
tarnybos Vaiko brandumo ugdytis pagal
priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programas
įvertinimo tvarkos aprašo
2 priedas

MAŽEIKIŲ RAJONO PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA
VAIKO BRANDUMO MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO/
PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ
IŠVADA-REKOMENDACIJA
20

-

- Nr. B1-

Vardas, pavardė _____________________________________________________________
Gimimo data _______________________________________________________________
Ugdymo įstaiga _____________________________________________________________
Gimtoji kalba ______________________________________________________________
1. IŠVADA (emocinio socialinio, intelektinės brandos, motyvacijos mokytis ypatumai)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. REKOMENDACIJA (rekomenduojamos ugdymo programos, jei reikalinga, siūlomi
papildomi vertinimai ir kt.)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Naudoti vertinimo instrumentai:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Pedagoginės psichologinės
tarnybos direktorius

_______________
(parašas)

__________________________
(vardas ir pavardė)

_______________
(parašas)

__________________________
(vardas ir pavardė)

Su Išvada-rekomendacija susipažinau:
(vienas iš tėvų
_______________
(globėjų)
(parašas)

__________________________
(vardas ir pavardė)

Psichologas

