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PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS ,,KREGŽDUTĖ“ 

PRIEŠMOKYKLINIO 

UGDYMO PLANAS 2017-2018 IR 2018-2019 M.M. 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

                1.  Papilės Simono Daukanto  gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,Kregždutė“ (toliau – 

Skyrius) 2017-2018 ir 2018-2019  m. m. ugdymo planas (toliau – UP)  parengtas vadovaujantis Priešmokyklinio 

ugdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 22 d. 

įsakymu Nr. V-674, Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, Lietuvos higienos norma HN 75:2016  

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-93 redakcija), Akmenės 

rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T-59(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 

švietimo įstaigose taikomų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo“ , skyriaus veiklos 

programa ir strateginiu planu, kitais teisės aktais, gimnazijos ir mokytojų tarybos nutarimais bei tėvų (globėjų, 

rūpintojų) siūlymais.  

         2. 2017-2019 mokslo metų skyriaus  UP reglamentuoja priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo 

įgyvendinimą Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje ,,Kregždutė“. 

 

II. UGDYMO PLANO RENGIMAS,  UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS 

 

            3.  Ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,Kregždutė“ UP  sudarė darbo grupės, patvirtintos 

gimnazijos direktoriaus 2017-05-17  įsakymu Nr. V-128, atsakingas asmuo. 

            4 . Ugdymo plano projektas parengtas birželio mėnesį ir su juo supažindinti skyriaus pedagogai,  

bendruomenė.  

                         5. Skyriaus UP  turinio kūrimas grindžiamas įstaigos bendruomenės - pedagogų, ugdytinių tėvų 

bendradarbiavimu ir demokratinėmis nuostatomis. 

 6. 2016-2017 m. m. ugdymo plano įgyvendinimas. 

 Įgyvendinant priešmokyklinį ugdymą skyriuje suformuotos dvi priešmokyklinio ugdymo 

grupės. Grupės dirbo pagal pirmąjį ir ketvirtąjį priešmokyklinio ugdymo modelį.  2016-2017 m. m. ugdyti 25 

priešmokyklinio amžiaus vaikai. Vienuolikai vaikų su kalbos sutrikimais buvo teikiama logopedo pagalba, metų 

pabaigoje sutrikimai pašalinti.  Su priešmokyklinių grupių vaikais dirbo ir ugdymo programą įgyvendino 

kompetentingos pedagogės, turinčios priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytojo kvalifikaciją.  

 Ugdymo planas įgyvendintas tikslingai, atsižvelgiant į iškeltus prioritetus. 2016–2017 m. m. 

ugdymo turinys organizuotas taip, kad kiekvienas vaikas pagal savo poreikius ir išgales įgytų kompetencijų, 

būtinų tolimesniam mokymuisi, bręstų kaip asmenybė, ugdytųsi pilietinę ir tautinę savimonę.  

Mokslo metų eigoje priešmokyklinių grupių vaikai dalyvavo įvairiuose rajono, respublikos bei 

tarptautiniuose projektuose,  edukacinėse programose, fizinį aktyvumą skatinančiuose renginiuose: varžybose, 

estafetėse. Didelis dėmesys skirtas vaikų meniniam ugdymui. Šeši priešmokyklinio amžiaus vaikai lankė Ventos 

muzikos mokyklos ankstyvojo muzikinio ugdymo grupę. Į ugdomąjį procesą buvo integruojamos Gyvenimo 

įgūdžių ugdymo  ir Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos. 

 Pedagogai teikė tėvams (globėjams, rūpintojams)  informaciją apie vaiko asmeninę pažangą ir 

pasiekimus. Įgyvendinus Priešmokyklinio ugdymo programą, atliko vaikų galutinį pasiekimų vertinimą, aptarė jį 

su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir parengė rekomendacijas pradinių klasių mokytojoms. Visi 25 priešmokyklinio 

amžiaus vaikai pasiekė mokyklinę brandą ir tęsia ugdymą(si) gimnazijos pradinėse klasėse. 

Sėkmingai naudotasi elektroniniu dienynu TAMO, kuris suteikė galimybę vaikų tėvams 

(globėjams, rūpintojams)  stebėti vaikų pasiekimus, bendrauti bei bendradarbiauti.   



Aktyviai dirbo  Metodinė grupė. Siekiant užtikrinti ugdymo(si) ir pasiekimų kokybę parengti ir  

metodinės grupės pasitarimuose aptarti Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų ir pažangos 

vertinimo bei Pedagoginio darbo priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašai, patvirtinti 2017 m. 

vasario 23 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-52.  

Mokslo metų pabaigoje metodinėje grupėje aptartos sėkmės ir kliuviniai, numatytos tobulintinos 

veiklos.  

III. UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

7. Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokykliniame ugdymo ,,Kregždutė“ veikia vienerių 

metų trukmės dvi priešmokyklinio ugdymo grupės:  

7.1. Pirmojo  modelio grupė ,,Saulutė“ ( grupės veiklos trukmė – 7,12 val. per dieną , 36 val. per 

savaitę); 

7.2. Ketvirtojo  modelio grupė ,,Bitutės“ ( grupės veiklos trukmė  – 4 val. per dieną , 20 val. per 

savaitę). 

8. Mokslo metų trukmė, atostogos:  

8.1. 2017–2018 m. m. pradžia –  2017 m. rugsėjo 1 d., pabaiga – 2018 m. gegužės 31 d.; 

8.2. 2018–2019 m. m. pradžia –  2018 m. rugsėjo 1 d., pabaiga – 2019 m. birželio 7 d.; 

8.3. ugdomosios veiklos trukmė 2017-2018 m. m. – 34 savaitės/170 dienų, 2018-2019 m. m. – 35 

savaitės/175 dienos; 

8.4. skyrius dirba penkias dienas per savaitę. 

8.5. 2017– 2018 m. m. priešmokyklinio ugdymo vaikų atostogos numatomos:  

 

Atostogos Prasideda Baigiasi 

 

Rudens  2017-10-30 2017-11-03 

Žiemos (Kalėdų) 2017-12-27 2018-01-03 

Žiemos atostogos 2018-02-19 2018-02-23 

Pavasario (Velykų) 2018-04-03 2018-04-06 

Vasaros 2018-06-01 2018-08-31 

 

9. Ikimokyklinio ugdymo skyrius,  įgyvendindamas ugdymo turinį, organizuoja sveikos 

gyvensenos stiprinimo ir prevencines veiklas: 

9.1. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa. 

Konkreti veikla numatoma ilgalaikiame grupės veiklos plane; 

9.2. Švietimo plėtotės centro VŠĮ ,,Vaiko labui“ vaiko socialinių įgūdžių ugdymo programa 

,,Zipio draugai";  

 9.3. Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa. 

 9.4. Programa ,,Sveikatiada“.  

10. Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimas: 

10.1. specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys priešmokyklinio amžiaus vaikai yra ugdomi kartu 

su kitais priešmokyklinio amžiaus vaikais visiškos integracijos forma; 

10.2. teikiama logopedo pagalba. 

11. Ugdymo turinys: 

11.1. ugdymo turinys, metodai ir formos orientuoti į vaiko kompetencijų ugdymą ir rengimą 

mokyklai per žaidybinę veiklą; 

11.2. užsiėmimų pobūdis (žaidimai, veikla grupėje, išvykos ir kt.) ir trukmė priklauso nuo 

konkrečios grupės ugdymosi tikslų bei grupės vaikų poreikių, patirties, jų brandumo;  

11.3. priešmokyklinio ugdymo siekiamybė – padėti vaikui įgyti kasdieniniam gyvenimui bei 

sėkmingam ugdymui(si) mokykloje būtinų kompetencijų: 

11.3.1. socialinė kompetencija; 



11.3.2  sveikatos saugojimo kompetencija; 

11.3.3. pažinimo kompetencija; 

    11.3.4. komunikavimo kompetencija; 

    11.3.5. meninė kompetencija. 

    11.4.  Priešmokyklinio ugdymo pedagogai rengia grupių ugdomosios veiklos ilgalaikius planus 

pagal patvirtintus priešmokyklinio ugdymo modelius; 

 11.5. ilgalaikiai planai rengiami metams, eigoje detalizuojami sudarant kalendorinius planus 

savaitei, atsižvelgiant į konkrečios grupės pasiekimus; 

 11.6. priešmokyklinis ugdymas yra vientisas procesas, veikla neskaidoma į atskirus dalykus ir 

vyksta integruotai. 

  12. Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas: 

 12.1. vaikų pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąja 

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V– 

779 (TAR, 2014-09-02, 2014-11581);  

 12.2  pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis skyriaus Ikimokyklinio/priešmokyklinio 

ugdymo vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2017 m. vasario 23 d. direktoriaus 

įsakymu Nr. V-52; 

 12.3. vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimus vertina kartu su švietimo 

pagalbos specialistu, dirbusiu  su vaiku ir parengia rekomendaciją pradinių klasių mokytojui ir gimnazijos 

švietimo pagalbos specialistui. 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS. 

   13. Ugdymo planas 2017-2018 m. m. ir 2018-2019 m. m. bendru sutarimu esant reikalui gali būti 

koreguojamas ir tobulinamas.  

 

_________________________________________________ 

 


