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VAIKO BRANDUMO MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO 

PROGRAMAS ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

   1. Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo programas 
(toliau vadinama - Vaiko brandumas) įvertinimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – Tvarkos  
aprašas) nustato Vaiko brandumo įvertinimo atvejus, brandumo įvertinimo procedūras, įvertinimo 
rezultatų panaudojimą.    
               2. Šis Tvarkos aprašas skirtas apskričių viršininkų, savivaldybių administracijoms, 
pedagogin÷ms psichologin÷ms tarnyboms, švietimo pagalbą teikiančioms mokykloms, t÷vams 
(glob÷jams).  
               3. Atliekant Vaiko brandumo įvertinimą, taikomos Specialiosios pedagogikos ir 
psichologijos centro standartizuotos ir adaptuotos  metodikos. 
         

II. VAIKO BRANDUMO ĮVERTINIMAS 
  
             4.   Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas t÷vų (glob÷jų) prašymu: 
             4.1. t÷vams (glob÷jams) pageidaujant ugdyti vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo 
programą, kai tais kalendoriniais metais  jam dar nesueina 6 metai;  
             4.2. t÷vams (glob÷jams) pageidaujant leisti į pradinio ugdymo pirmąją klasę vaiką, 
nelankiusį priešmokyklinio ugdymo grup÷s arba lankiusį mažiau nei 2/3 priešmokyklinio ugdymo 
programos laiko, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 7 metai. 
             5. Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, brandumas n÷ra vertinamas.  

       6. Vaiko brandumo įvertinimą atlieka pedagoginių psichologinių tarnybų, mokyklų  
psichologai.  

    7. Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas  nuo geguž÷s 1 d. iki rugpjūčio 31 d.        
             8. Apskrities viršininko, savivaldyb÷s administracijos nustato konkrečiuosius švietimo 
pagalbos teik÷jus, atliekančius Vaiko brandumo įvertinimą, ir apie tai informuoja t÷vus (glob÷jus).   
             9. T÷vai (glob÷jai), pageidaujantys įvertinti Vaiko brandumą, teikia prašymą mokyklos arba 
pedagogin÷s psichologin÷s tarnybos vadovui. Prie prašymo pridedama vaiko gimimo liudijimo 
kopija ir, jei yra, kitų specialistų pažymos.   
             10. Pedagogin÷s psichologin÷s tarnybos ar mokyklos psichologas, atlikęs įvertinimą, 
parengia  išvadą – rekomendaciją t÷vams (glob÷jams) d÷l Vaiko brandumo  (Priedas).  
             11. Pedagogin÷s psichologin÷s tarnybos ar mokyklos psichologui rekomendavus, vaiko 
specialieji ugdymosi poreikiai įvertinami vadovaujantis Asmens specialiųjų ugdymosi poreikių 
įvertinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, sveikatos apsaugos 
ministro ir socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2000 m. spalio  4 d. įsakymu Nr. 1221/527/83 (Žin., 
2000, Nr. 85-2608). 
             12. Sprendimus d÷l vaiko mokymosi pagal priešmokyklinio ir pradinio, adaptuoto pradinio, 
pradinio specialiojo ugdymo programas priima t÷vai (glob÷jai), atsižvelgdami į Vaiko brandumo 
įvertinimo išvadą - rekomendaciją ir vaiko sveikatos būklę.   
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