
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VOLUNGĖLĖ“   

VAIKO PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO  

ATMINTINĖ TĖVAMS  

 

1. Įstaigoje vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimui naudojama internetinė 

informacinė sistema www.musudarzelis.lt. Šią sistemą pritaiko daugelis Lietuvos 

darželių, tačiau jos galimybės yra ribotos. Tėvai prisijungia prie sistemos 

naudodami į el.paštą atsiųstus prisijungimo duomenis. 

2. Mūsų darželis sistemoje mokytojai planuoja, žymi vaikų lankomumą, 

sudaro tvarkaraščius, pildo vaikų pasiekimus, susirašinėja ir kt. Tėvai sistemoje 

mato Meniu: 

a. Duomenys darželiui 

b. Lankomumas 

c. Pasiekimų žingsneliai 

d. Pažanga ir pasiekimai 

e. Tekstai 

f. Vaiko dokumentai 

g. Numatomos veiklos 

h. Užsiėmimų tvarkaraštis 

i. Vaiko dienos ritmas 

j. Valgiaraštis 

k. Vaiko veiklos ir kt. 

3. Mūsų įstaigoje ikimokyklinių grupių vertinimas atliekamas laikantis 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) rekomendacijų (18 Pasiekimų 

sričių), o priešmokyklinių grupių vertinimas atliekamas laikantis visai Lietuvai 

vieningos sistemos (vaiko Pažanga ir pasiekimai, vertinamos 5 

kompetencijos). 

4. Atsižvelgdami į 2020 m. birželio mėn. vykdytos tėvų apklausos (apie 

mokytojų ir tėvų veiklos dermę skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant) 

rezultatus, patobulinome Mūsų darželis  sistemoje skyrius „Pasiekimų 

žingsneliai“ (skirtą ikimokyklinukams) ir „Pažanga ir pasiekimai“ (skirtą 

priešmokyklinukams). 

5. Ikimokyklinukų tėvai atsidarę skyrių „Pasiekimų žingsneliai“ ir 

pasirinkę įvertinimo datą, gali spausti Rodyti lentelėje. Išsiskleidžia meniu su 18 

pasiekimų sričių aktyviais standartiniais aprašais, žingsneliais ir papildoma 

informacija: 

 

Paspaudę bet kurią aktyvią sritį matome standartinį tos srities aprašą. Jame 

nurodytas vaiko amžius, žingsneliai, kiekvieno žingsnelio aprašymas – srities 

pasiekimai konkrečiame amžiuje. Aprašas yra platus, skirtas visiems metams. 

Sugrįžę į pirminį vertinimo langą šalia pasiekimų srities matome žingsnelį-

įvertinimą. Pvz., skaičius 4 reiškia, kad keturmetis vaikas pasiekė optimalų ketverių 

metų vaikui tinkantį pasiekimą; skaičius 5 reiškia, kad keturmetis vaikas 

konkrečioje srityje lenkia bendraamžius ir jo pasiekimai yra kaip penkiamečio. 

Informacijos langelyje randame mokytojų iš standartinio aprašo parinktą arba 

asmeniškai parašytą vertinimą. 

Mokytojų pastabų ir kitos vertinimo informacijos taip pat galima rasti meniu 

skyriuose „Pažanga ir pasiekimai“ ir „Vaiko veiklos“. 

Pasiekimų žingsneliai Mūsų darželis sistemoje atnaujinami spalio ir gegužės 

mėnesiais. 

6. Priešmokyklinukų tėvai mato savo vaikų pasiekimus skyriuje Pažanga ir 

pasiekimai, kur yra 5 kompetencijų aprašymai ir vertinimai. Pasirinkus įvertinimo 

datą, galima spausti Rodyti lentelėje. Išsiskleidžia meniu su 5 kompetencijų 

(socialinė, sveikatos, pažinimo, komunikavimo ir meninė) aktyviais standartiniais 

aprašais ir papildoma informacija.  

Pažanga ir pasiekimai  Mūsų darželis sistemoje atnaujinami per 4 savaites nuo 

rugsėjo 1-os ir gegužės mėnesį. 

7. Nuo 2020 m. tėvai gali užsisakyti nemokamą paslaugą – el.paštu gauti 

pranešimus apie Mūsų darželis sistemoje gautą „Vidinę žinutę“: meniu srityje 

„Asmeniniai nustatymai“ pažymėti mygtuką „Sutinku“.  

http://www.musudarzelis.lt/

