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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo 8 straipsnio 3 dalimi:
1. T v i r t i n u Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikiq, paZangos fvertinimo tvarkos apraS4

(pridedama).
2. Nu s t a t au, kad Sis isakymas isigalioja 2022m. sausio 1 d.

Svietimo, mokslo ir sporto ministre Jurgita SiugZdiniene



PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Svietimo,
mokslo ir sporto ministro
2021m. gruodZio 27 d. isakymuNr.
v-2306

vArKo UGDYMO IR UGDYMOST PORETKIV, PAZANGOS IVERTTNTMO
TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikirl, paZangos ivertinimo tvarkos apra5as (toliau -
Apra5as) nustato vaiko, kuriam prie5mokyklinis ugdymas buvo pradetas teikti anksdiau tevq
(globejU) sprendimu, bet ne anksdiau, negu vaikui sueina 5 metai (iSskyrus vaikq, kuris pagal
prie5mokyklinio ugdymo bendrqi4 program? buvo pradetas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais
metais suejo 6 metai) (toliau - Vaikas), ugdymo ir ugdymosi poreikiq, paZangos vertinimo eig4.

2. Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikiq bei paZangos vertinimas vykdomas, jeigu tevai
(globejai) nesutinka su prie5mokyklinio ugdymo pedagogo (q) ar jungtines grupes ikimokyklinio
ugdymo aukletojo (-q) (toliau - Mokytojas) i5vada del tolimesnio Vaiko ugdymo galimybiq,
pateikta rekomendactjoje (toliau - Rekomendacija), parengtoje vadovaujantis Prie5mokyklinio
ugdymo tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2013
m. lapkridio 2l d. isakymu Nr. V-1106,,DeI Prie5mokyklinio ugdymo tvarkos apra5o
patvirtinimo".

3. Apra5e vartojamos s4vokos apibreZtos Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme.

II SKYRIUS
VAIKO UGDYMO IR UGDYMOSI, PAZANGOS VERTINIMO EIGA

4. Tevams (globejams) nesutikus su Rekomendacijoje pateikta i5vada del tolimesnio Vaiko
ugdymo galimybiq, jie istaigai, kitam Svietimo teikejui (toliau - Mokykla) ar laisvajam mokytojui
ra5tu pateikia pra5ym4 (laisvos formos) (toliau - Pra5ymas) del Vaiko ugdymo ir ugdymosi
poreikiq, paZangos ivertinimo.

5. Laisvasis mokytojas, gavgs tevq (globejq) Pra5ymq, ne veliau kaip per 3 darbo dienas po
PraSymo gavimo Pra5yme nurodytu elektroninio pa5to adresu ar telefono numeriu informuoja
tevus (globejus) del bttinumo per 3 darbo dienas, bet ne veliau kaip iki rugpj0dio 14 d. imtinai,
kreiptis i Pedagoging psichologing tarnyb4 (toliau - Tarnyba).

6. Mokykla, gavusi tevq (globejq) Pra5ym4, atlieka Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikiq,
paZangos vertinim4:

6.1. Mokykla ne veliau kaip per 3 darbo dienas teikia Rekomendacij4 Mokyklos vaiko geroves
komisijai (toliau - Komisija);

6.2. Komisija ne veliau kaip per 10 darbo dienq organintojaposedi, kuriame privalo dalyvauti
Mokytojas (iSskyrus laisvqji mokytoj4) ir tevai (globejai). Apie Komisijos organiruojamq
posedZio datqir 1aik4 ne veliau kaip prie5 3 darbo dienas Pra5yme nurodytu elektroninio pa5to
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adresu ar telefono numeriu informuojami tevai (globejai) ir Mokytojas (iSskyrus laisvEii
mokytoj4). Tevams (globejams) neatvykus i Komisijos posedi, sprendimas del tolesnio Vaiko
ugdymo pagal prie5mokyklinio ugdymo bendrqj4 program4 arbapagalpradinio ugdymo programa
priimamas b. j,+.

7. Tuo atveju, kai tevai (globejai) nesutinka su Komisijos sprendimu, ne veliau kaip per 3 darbo
dienas nuo Komisijos sprendimo gavimo dienos, bet ne veliau kaip iki tugpjiidio 14 d. imtinai,
kreipiasi iTamybq del Vaiko papildomo verlinimo - brandumo mokytis pagal pradinio ugdymo
programg (toliau - |vertinimas). Sis punktas netaikomas tevams (globejams), kuriq Vaik4 ugde
laisvasis mokytojas.

8. Tevai (globejai) Tarnybai pateikia Siuos dokumentus:
8.1. pra5ym4 del Vaiko |vertinimo, nurodant Vaiko vard4, pavardg ir gimimo dat4;
8.2. Rekomendacij4;
8.3. Komisijos posedZio protokolo i5ra54 su Komisijos sprendimu. Jei Vaik4 ugde laisvasis

mokytojas, Sio dokumento pateikti nereikia.
9. [vertinimas Tarnyboje atliekamas nuo goguZes i d. iki rugpjldio 31 d. [vertinim4 atlieka

Tarnybos psichologai (toliau - Psichologas), taikydami standartizuotas ir adaptuotas Lietuvoje
metodikas.

10. Psichologui rekomendavus, Tarnybos specialistai atlieka papildomus Vaiko paZintiniq,
kal biniq gebejimq iverti nimus.

1 1. Tarnyba, atlikusi [vertinim4, parengia I5vad4-rekomendacij4 (pagal pridedam4 pried4) del
tolesnio Vaiko ugdymo.

12. GavE Tarnybos I5vad4-rekomendacij4, sprendim4 del tolesnio Vaiko ugdymosi pagal
prie5mokyklinio ugdymo bendr4j4 programq ar mokymosi pagal pradinio ugdymo programa
priima tevai (globejai).


