
KADA VAIKAS TURI
PRAD TI EITI 

MOKYKL

Informacija t veliams ir
ikimokyklini staig  vadovams bei

pedagogams

Informacija parengta, remiantis Lietuvos
Respublikos Švietimo sakymu ( 2011 m.
kovo 17 d. Nr. XI-1281) bei Vaiko brandu-
mo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradi-
nio ugdymo programas vertinimo tvarkos
aprašu ( 2005 m. spalio 29 d. Nr. ISAK-
2173) .

Informacij  pareng  Taurag s Pedagogi-
s psichologin s tarnybos  specialistai.

2011 m.

Kuo svarb s vieneri metai vaikyst je?

Vaiko vystimuisi vienodai svarb s visi gyve-
nimo metai. Jo raidos negalima – nei sku-
binti, nei l tinti. Be to, kiekvienas vaikas
unikalus. Jis vystosi individualiai, priklauso-
mai nuo geb jim  ir išorini  veiksni : aplin-
kos, kurioje auga, kult ros, šeimos, kalbos,
aukl jimo. Tad ir vaik  subrendimo lygis
prad ti lankyti mokykl  nevienodas. Vienam
vaikui svarbu prad ti mokytis 6-eri , jei jo
brandumas mokyklai atitinka keliamus rei-
kalavimus, o kitam – 7 met .

Vaikui per anksti prad jus lankyti mokykl ,
gali sumaž ti motyvacija mokytis arba atei-
tyje jis gali tur ti speciali  ugdymosi po-
reiki .

Ar vaikas gali prad ti lankyti
mokykl  v liau nei tai numa-
to statymas, t. y. nuo 8 me-

?

NE.

Atskiru atveju vaikas, kuriam tais
kalendoriniais metais sueina 7
metai ir kuriam reikalinga nuola-
tin  kvalifikuot  specialist  pa-
galba bei sveikat  tausojantis
dienos režimas, vienus metus
gali b ti ugdomas ikimokyklinio
ugdymo staigoje ar namuose
pagal jo specialiesiems ugdymo
poreikiams pritaikyt  ugdymo
program .

Kur kreipti tokiu atveju?

1.  vaik  gydant  pediatr , ku-
ris nustato, ar vaikui reikalingas
sveikat  tausojantis dienos r ži-
mas;

2.  Pedagogin  psichologin
tarnyb , kurios specialistai nu-
stato specialiuosius ugdymosi
poreikius ir rekomenduoja ugdy-
mo program  bei specialist  pa-
galb .

PEDAGOGIN  PSICHOLOGIN  TARNYBA



„Leisiu vaik  mokykl  7
met .“

Ar vaikas gal  lankyti prieš-
mokyklinio ugdymo grup  su-
lauk s tik 5 met ?

Arba eiti  pirm  klas  6 me-
?

Esant tam tikrom s lygomis –
TAIP, bet ne visada.

Kokios tos s lygos?

     Vaikas, pageidaujantis prad ti lankyti mokykl
kiek anks iau nei tai numato statymas, turi pasi-
žym ti aukštesniais geb jimais nei jo bendraam-
žiai, tiek socialine-emocine, tiek intelektine bran-
da.

     Tokiu atveju yra b tinas vaiko brandos verti-
nimas.

Kur ir kada kreiptis d l vertinimo?

 Pedagogin  psichologin  tarnyb

Adresas: K. Donelai io g. 21,

Tel. Nr. (8-446) 71511

     Vertinimas atliekamas geguž s, birželio m -
nes  ir paskutin  rugpj io savait . (Registruotis
iš anksto).

veliams už vertinim  mok ti nereikia.

Tokius t veli  pašnekesius tenka išgirsti
neretai. Turb t tod l, kad dar visai neseniai
patys t vai gal jo nuspr sti, kada savo vai-

 išleisti  mokykl . Ta iau, laimei, šian-
dien šie sprendimai priimami daug atsakin-
giau, kartu bendradarbiaujant vaiko t vams
ir kompetentingiems specialistams.

Taigi, štai k  privalote žinoti:

Pagal dabartin  Lietuvos respublikos Švieti-
mo statym ,

vaikas priešmokyklinio ugdymo gru-
 pradeda lankyti kai jam tais ka-

lendoriniais metais sukanka 6
metai;

 1 klas  pradeda eiti kai vaikui tais
kalendoriniais metais sukanka 7
metai.

„O mano labai gabus, tod l
žadu leisti jau sukakus
6.”

„Oi ne, maniškis dar visai
nesusitup s, nei 6, nei
7 neleisiu, eis kai bus 8.

“Aš manau, kad savo dukrel
jau 5 met  leisiu 
priešmokyklin  grup ,
kadangi pas mus kaime

ra darželio“.

Kaip atliekamas vertinimas ir kokie
geb jimai tikrinami?

Vertinimas atliekamas pagal Specialio-
sios pedagogikos ir psichologijos centro
parengt  standartizuot  metodik .

Ja tiriama socialin , emocin  ir intelekti-
 branda:

elgesio reguliavimo geb jimai;

emocini , bendravimo sunku-
, hiperaktyvumo pasireiškimo

lygis;

geb jimas sukaupti ir išlaikyti
mes ;

neverbalinis samprotavimas;

kalbiniai geb jimai, žodin  iš-
raiška;

vizualin -motorin  veikla
(geb jimas dirbti pagal pavyzd ,
kopijuoti);

girdimasis suvokimas (garsin
analiz , fonem  suvokimas).

Vertinimui reikalingi dokumentai:

 prašymas;

vaiko gimimo liudijimo kopija.


