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1 d. nelieka privalomo vaiko brandumo vertinimo, kai tėvai pageidauja ugdyti 6 metų dar neturintį 

vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą“. Anksčiau šis vertinimas buvo privalomas visiems 

vaikams, kurių tėvai norėjo, kad vaikas mokyklą pradėtų lankyti anksčiau - 6 metų, o priešmokyklinę 

grupę  - 5 metų. Būtina atkreipti dėmesį, jog vaikams tapo privalomas priešmokyklinis ugdymas 

ir tėvai gali nuspręsti vaiką pradėti leisti į priešmokyklinę grupę anksčiau (kai tais kalendoriniais 

metais, kada pradeda mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, jam tik sueina 5 – eri metai). 

Tada nuosekliai ir pirmą klasę pradeda lankyti anksčiau.  

Kuo gali padėti pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus specialistai?  

Tėvai, norintys, kad jų vaikas pradėtų mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą anksčiau, 

gali kreiptis į Kretingos rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės pagalbos skyrių 

psichologo konsultacijai ir vaiko brandumui mokytis anksčiau įvertinimui. Šis įvertinimas nėra 

privalomas, vaikai mokytis anksčiau gali pradėti tik tėvų pageidavimu. Visgi įvertinimas padėtų 

tėvams geriau suprasti savo sprendimo motyvus bei vaiko galimybes anksčiau mokytis. Svarbu 

pastebėti, kad vertinimas atliekamas tik konsultavimo tikslais, siekiant išsiaiškinti ne tik mokymosi 

galias ir sunkumus, bet ir tikėtinus bendravimo gebėjimus bei socialinę sėkmę, kuri ypač svarbi 

pradedant mokytis su metais vyresniais vaikais. 

Kaip atliekamas vaiko brandumo mokyklai įvertinimas? 

Vaikas su tėvais atvyksta į pedagoginės psichologinės pagalbos skyrių. Tėvai parašo prašymą vaiko 

brandumo mokyklai vertinimui, su psichologu aptaria motyvus vaiką leisti į mokyklą anksčiau, 

aptariami vaiko raidos ypatumai, užpildomas „Galių ir sunkumų klausimynas“. Vaikas tuo metu 

palaukia. Atliekamas vaiko vertinimas, kuris trunka nuo 35 iki 60 min. Užduočių atlikimo metu 

vaikas lieka vienas kabinete su psichologu. Parengus išvadą tėvai kviečiami susipažinti su 

rekomendacijomis, aptariamos silpnosios ir stipriosios vaiko gebėjimų pusės. 

Būtina atkreipti dėmesį, kad kol nėra pritaikytų sąlygų visiems vaikams mokytis anksčiau (nuo 

penkerių), tik retas vaikas yra emociškai ir socialiai pasirengęs mokytis su metais vyresniais vaikais, 

būtent jiems pritaikytoje aplinkoje, net  jo kognityvinė branda prilygsta šešiamečiams.  

 

 


