Vaiko pasirengimo mokyklai vertinimo
pokyčiai ir iššūkiai
(2 dalis)
SPPC Ginčytinų atvejų vertinimo komisijos nagrinėti
Vaiko brandumo mokyklai Ginčytini atvejai
(2015 – 2017 metai)
Vaida Stupurienė
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro
Psichologijos skyriaus psichologė

SPPC Ginčytinų atvejų vertinimo komisija nagrinėja 2 tipų tėvų (globėjų)
prašymus, kurie nesutinka su PPT ar ŠPT specialistų išvada dėl:
• mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius

dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir
socialiniu pedagoginiu aspektais;
• vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio arba pradinio
ugdymo programas, jei vaikui tais kalendoriniais metais nėra suėję
atitinkamai 6 arba 7 metai.
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3. Vaiko pasirengimo mokyklai
vertinimo pokyčiai ir iššūkiai
(Švietimo Įstatymo Nr. I-1489 8, 9, ir 47 straipnių pakeitimo
įstatymas, priimtas gruodžio 19 d. Nr. XIII – 926 (įsigalios nuo
2018 m. vasario 1 d.)

• Nelieka privalomo vaiko brandumo mokyklai
vertinimo, kai tėvai pageidauja ugdyti 6 metų dar
neturintį vaiką. Priešmokyklinis ugdymas gali būti
teikiamas ne anksčiau nei vaikui sueina 5 metai.
(pakeista ŠĮ 8 straipsnio 3 dalis)

• Išlieka tėvų (globėjų) teisė 5 metų sulaukusį vaiką
leisti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo
programą, o 6 metų sulaukusį – pagal pradinio
ugdymo programą. ( pakeistas ŠĮ 47 straipsnio 1
dalies 6 punktas ). Neliko formuluotės „vaiką, jeigu
jis pakankamai subrendęs“.
• Išlieka tėvų (globėjų) teisė kreiptis į PPT/ŠPT dėl 5
metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio
ugdymo programą vertinimo ir nevėliau kaip per 20
darbo dienų nuo kreipimosi dienos gauti
rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis
(papildomas ŠĮ 47 straipsnio 1 dalis nauju 7 punktu).

• Pradinis ugdymas pradedamas teikti kai vaikui tais
kalendoriniais metais sueina 7 metai. Pradinis
ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais
anksčiau (nuo 6 metų), kai vaikas tėvų (globėjų)
sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio
ugdymo programą metais anksčiau t.y. nuo 5
metų.(pakeičiama ŠĮ 9 straipsnio 3 dalis). Nelieka
„trišalės“ sutarties.

• 6-mečio brandumas mokyklai nevertinamas. (netenka
galios ŠĮ 9 straipsnio 4 dalis).

Vaiko brandumo mokyklai vertinimo
paskirtis
Konsultavimo tikslais:
- įvertinant vaiko raidos lygį įvairiose srityse (kalbinių
gebėjimų, kitų pažintinių gebėjimų);
- išsiaiškinant vaiko galias ir sunkumus;
- atskleidžiant veiksnius, kurie galėtų nulemti jo
gebėjimą mokytis, socializaciją klasėje;
- teikiant rekomendacijas vaiką ugdysiančiam
pedagogui, tėvams (globėjams).

Diskusiniai klausimai darbui grupėse
1. Vaiko brandumo mokyklai vertinimas
1.1. Kokius sunkumus galėtumėte nurodyti atsisakius privalomo
vaiko brandumo mokyklai įvertinimo ir pakeitus
„Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašą“? Kokių sprendimų
imtumėtės juos įveikiant?
1.2. Kokiais viešinimo būdais ketinate/manytumėte būtų naudinga
šią žinią perduoti ugdymo įstaigoms, tėvams.

1.3. Kokia forma pateikti tėvams (globėjams) rekomendacijas dėl
vaiko pasirengimo mokytis.

Keičiamas “Priešmokyklinio ugdymo
tvarkos aprašas“
(Švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d.
įsakymas Nr. V-1106 )
• Nebelieka minimo Vaiko brandumo mokytis pagal
priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas
įvertinimo tvarkos aprašo visuose punktuose.
• Nelieka priešmokyklinio ugdymo teikimo galimybės
7-mečiui ilgiau nei vienerius metus dėl nuolatinės
kvalifikuotos specialistų pagalbos teikimo poreikio ir
sveikatą tausojančio rėžimo.

• Perkeliamos Švietimo įstatymo straipsnių pataisos ir
papildoma, jog tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis
PPT/ŠPT, kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo
tiekėjas, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal
priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo, bet ne
anksčiau nei vaikui sueina 4 metai 8 mėn.
(atsižvelgiant į vaiko brandumo mokyklai įvertinimo
testo taikymo galimybes). Tarnyba ne vėliau kaip per
20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos pateikia
rekomendacijas tėvams (globėjams) dėl vaiko
pasirengimo mokytis.

Įsigaliojus Švietimo Įstatymo pakeitimui (nuo 2018
m. vasario 1d. ) netenka galios Švietimo ir mokslo
ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. ISAK1836 patvirtintas ,,Dėl Vaiko, kuriam tais kalendoriniais
metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė
kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis
dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo
įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi
poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo
tvarkos aprašas“.

Diskusiniai klausimai darbui grupėse
2. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VĖLINIMO GALIMI
ATVEJAI
2.1. Kokie tai galėtų būti atvejai?
2.2. Kokie specialistai / institucijos juos turėtų vertinti ir kokias
išvadas – rekomendacijas teikti (ugdymo įstaigai, tėvams ir kt.)?
1.3. Kas priimtų galutinį sprendimą dėl priešmokyklinio ugdymo
teikimo vaikui vėlinimo?

1.4. Kuris sprendimas tinkamesnis vaikui: ar kartoti antrus metus
priešmokyklinį ugdymą ar vėliau metais jį pradėti (ne nuo 6 – rių,
o nuo 7 metų?

Dėkojame už dėmesį

