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Veiklos rodiklis: 
3.1. Vaiko raidos ir pasiekimų vertinimas 

 

Pagalbinis rodiklis:  
3.1.1. 

Vaiko daromos pažangos vertinimo sistema 

Įvertinimas - 3 lygis  



Pagrindiniai požymiai: 
 

 Kaip gerai tėvai susipažinę su ikimokyklinio 
/priešmokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir 
vertinimo sistema? 
 Ar tėvus tenkina vaikų pažangos ir pasiekimų 
vertinimo sistema? 
 Kas dalyvauja vertinant vaikų pažangą ir 
pasiekimus? 



 
 
 
 

Tikslas: 
,,Giluminio“ audito metu siekta išsiaiškinti tėvų 

nuomonę apie vaikų pasiekimų ir pažangos 
vertinimo sistemą 

 

Tyrimo metodas:  
anketavimas 

 



Tyrimo eiga 
 

 150 tėvų, kurių vaikai lanko ikimokyklines ir 
priešmokyklines grupes 



Tyrimo metodika 
  

2021 m. kovo mėnesį buvo parengtos ir 
pateiktos anketos tėvams.  

Anketos buvo anoniminės, siekiant gauti kuo 
objektyvesnę informaciją 

  



Duomenų apskaičiavimo metodika 
 
 

Atlikus anketinę apklausą, visų tiriamųjų 
atsakymai buvo vertinami sumuojant atsakymų 

variantus 

 



Tyrimo rezultatai ir analizė 

147 

150 

Išdalinta anketų 150           Grįžo anketų 147 



 Išanalizavus tėvų atsakymus į pirmąjį anketos 

klausimą ,,Ar Jūsų vaiko ugdymo įstaigoje yra 

vykdomas ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus 

vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas?“ 

paaiškėjo, kad dauguma apklausoje dalyvavusių 

141 tėvų (95%) mano, jog lopšelyje-darželyje 

,,Žuvėdra“ vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimas 

yra vykdomas, 6 tėvai (5%) pažymėjo, jog nežino, 

ar lopšelyje-darželyje ,,Žuvėdra“ vaiko pažangos ir 

pasiekimų vertinimas yra vykdomas 



95% 

0 
5% 

1 pav. Ar Jūsų vaiko ugdymo įstaigoje yra vykdomas 

ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir 

pasiekimų vertinimas? 

Taip Ne Nežinau



  Tėvų atsakymų į antrąjį anketos klausimą ,,Kaip 

gerai Jūs esate susipažinęs(-usi), kas yra ikimokyklinio/ 

priešmokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų 

vertinimo sistema?“ rezultatų analizė rodo, jog didžioji 

dalis tėvų, net 83 (56%), mano, kad yra gerai susipažinę su 

vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema, 32 tėveliai 

(22%) galvoja, kad su vaiko pažangos ir pasiekimų 

vertinimo sistema yra susipažinę puikiai, 26 (18%) įsitikinę, 

jog susipažinę silpnai, o 6 (4%) mano, jog su vaiko 

pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema nėra susipažinę 



22% 

56% 

18% 

4% 

2 pav. Kaip gerai Jūs esate susipažinęs(-usi), kas yra 
ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikų 

pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema?  

Puikiai Gerai Silpnai Nėra susipažinę



 Įvertinant tėvų žinias, kaip yra fiksuojami 

ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimai, 114 tėvų (78%) pareiškė, kad pagal ugdymosi 

sritis ir kompetencijas, 10 respondentų (8%) teigė, kad 

pagal pedagogo nuomonę ir 23 tėvai (16%) nežinojo 
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 Tėvų atsakymų į ketvirtą anketos klausimą ,,Kas 
atlieka ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikų 
pažangos ir pasiekimų vertinimą?“ rezultatų analizė 

rodo, jog didžioji dalis tėvų, net 119 (80%) mano, kad jų 
vaikų pasiekimus atlieka ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai ir specialistai, 16 tėvelių (11%) galvoja, jog 
pasiekimus vertina ikimokyklinio/priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai ir padėjėjai, 11 tėvų (7%) nežino, kas 
šį darbą atlieka, o 1 tėvelis (2%) mano, jog tai daro 

ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojai ir 
administracija 

 
 



4 pav. Kas atlieka ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikų 
pažangos ir pasiekimų vertinimą? 
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 Į penktą klausimą „Kiek kartų per metus fiksuojami 

ir su tėvais aptariami ikimokyklinio/priešmokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimai?“, didžioji dalis respondentų, 

109 (74%) atsakė, jog fiksuojami ir aptariami kartu su 

tėvais ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimai du kartus metuose, 19 tėvų (13%) mano, jog 

šis darbas atliekamas keletą kartų per metus, 10 

apklaustųjų (7%) galvoja, jog vertinimas atliekamas tik 

kartą metuose, 9 respondentai (6%) nežino, kiek kartų 

atliekamas vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas 



5 pav. Kiek kartų per metus fiksuojami ir su tėvais aptariami 

ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai? 
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 Šeštame klausime „Ar Jūs esate susipažinęs(-usi) su 

savo vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimu?“ 102 tėvai 

(69%) pažymėjo teigiamą atsakymą, 9 (6%) respondentai 

atsakė neigiamai, 29 (20%) pažymėjo atsakymo variantą ,,iš 

dalies“, 7 apklaustieji (5%) nėra tikri, jog yra susipažinę su 

vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimu 
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6 pav. Ar Jūs esate susipažinęs(-usi) su savo 

vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimu 



 Tėvų atsakymų į septintą anketos klausimą „Ar 

žinote, kas yra „Vaiko pasiekimų aplankas?“ rezultatų 

analizė rodo, jog didžioji dalis tėvų, net 103 (70%), žino, 

kas yra vaiko pasiekimų aplankas, 10 respondentų (7%) 

atsakė, jog nežino ir 34 (23%) galvoja, jog žino tik iš dalies 
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 Įvertinant tėvų nuomonę, ar reikalinga esama 

ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikų 

pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema, tėvų 

atsakymai pasiskirstė netolygiai: 107 respondentai 

(73%) įsitikinę, jog pasiekimų vertinimo sistema 

reikalinga, 29 apklaustieji (20%) mano, kad ji 

reikalinga tik iš dalies, 3 tėvai (2%) galvoja, kad tokia 

sistema nereikalinga, 8 apklaustieji (5%) nežino, ar 

reikalinga esama vaikų pažangos ir pasiekimų 

vertinimo sistema 



8 pav. Jūsų nuomone, ar reikalinga esama ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikų 
pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema? 
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 Išanalizavus  tėvų atsakymus į devintąjį anketos 
klausimą „Kaip Jūsų vaiko daroma pažanga atitinka Jūsų 

lūkesčius?“ paaiškėjo, jog daugiau nei pusei apklausoje 
dalyvavusių 83 respondentų (56%) vaiko daroma pažanga 
atitinka lūkesčius gerai, 63 tėvų (42%) savo vaiko daromą 

pažangą vertina puikiai ir tik 1 respondentas (2%) į šį 
klausimą atsakė ,,silpnai“ 

 



9 pav. Kaip Jūsų vaiko daroma pažanga atitinka Jūsų lūkesčius? 
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Paskutiniame klausime tėvų buvo prašoma išreikšti 
nuomonę apie tai, kokių siūlymų turėtų, siekiant 
gerinti vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimo 
sistemą. Kadangi tai buvo atviras klausimas, tai 

atsakymus parašė tik 7 tėvai (5%) 
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IŠVADOS  

 Tėvai pakankamai gerai susipažinę su 
ikimokyklinio /priešmokyklinio amžiaus vaikų 

pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema 
 Tėvus tenkina vaikų pažangos ir pasiekimų 

vertinimo sistema įstaigoje 
 Tėvai puikiai išmano vaikų pažangos ir pasiekimų 

vertinimo sistemos procesus 
 Pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema atliepia 

šeimos lūkesčius 



REKOMENDACIJOS 

 Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimą atlikti 
elektroniniame dienyne, paliekant kiekvienam vaikui 

„Pasiekimų aplanko“ segtuvą grupėje  
 Organizuoti tėvams paskaitą apie vaiko pasiekimų ir 

pažangos vertinimo sistemą 
 Aktyvinti individualų kiekvieno vaiko pasiekimų ir 

pažangos vertinimą bei pristatymą tėvams 
 Tobulinti ankstyvojo amžiaus vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimo procesus 


