
PATVIRTINTA 

Papilės Simono Daukanto gimnazijos 

direktoriaus  2021 m. rugsėjo 1 d.                           

įsakymu  Nr. V-175                 

 

 

PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS  

IKIMOKYKLINIO  UGDYMO SKYRIAUS „KREGŽDUTĖ” 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

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

(toliau – Skyrius) 2021-2022 m. m. priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos 

aprašas)  parengtas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-674, Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2020 m. rugpjūčio 20 d. pakeitimu įsakymu Nr. V-1193, 

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 Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. 

balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-113 ,,Dėl 2020-2021 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo grupių 

skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo“, skyriaus veiklos 

programa ir strateginiu planu, gimnazijos ir mokytojų tarybos nutarimais bei tėvų (globėjų, rūpintojų) 

siūlymais.  

         2. 2021-2022 m. m. priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas reglamentuoja 

priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo įgyvendinimą Papilės Simono Daukanto gimnazijos 

ikimokyklinio ugdymo skyriuje ,,Kregždutė“. 

 

II SKYRIUS 

APRAŠO RENGIMAS,  UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS 

 

  3. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,Kregždutė“ priešmokyklinio ugdymo tvarkos 

aprašą  parengė direktoriaus 2021-05-19 įsakymu Nr. V-94 patvirtintos darbo grupės atsakingas 

asmuo (ikimokyklinio ugdymo skyriaus vadovas). 

4. Su šiuo Tvarkos aprašo projektu supažindinti įstaigos pedagogai, aprašas aptartas 

gimnazijos tarybos posėdyje,  priešmokyklinio ugdymo grupių tėvų susirinkimuose.   

 5. Tvarkos apraše susitarimo būdu numatyta: 

 5.1. priešmokyklinio ugdymo bendrajai programai įgyvendinti skiriamų valandų 

skaičius; 

 5.2. ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas; 

 5.3. ugdymo turinio planavimo laikotarpiai ir formos; 

 5.4. ugdytinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo 

apie ugdymosi sėkmingumą būdai ir laikotarpiai; 

 5.5. neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būdai ir galimybės; 

 5.6. pagalbos specialiųjų poreikių vaikams teikimas; 

 5.7. integruotas ugdymas. 



 6. Integruoto ugdymo organizavimas. Į priešmokyklinio ugdymo turinį integruojama: 

 6.1. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu 

Nr. ISAK-494. Konkreti veikla numatoma ilgalaikiame grupės veiklos plane; 

 6.2. Tarptautinė emocinių ir elgesio problemų prevencijos programa ,,Zipio draugai“;  

 6.3. Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa, suderinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerijos Sveikatos ugdymo ir kūno kultūros ekspertų komisijos 2003 m. sausio 23 d. 

protokoliniu nutarimu; 

 6.4. Programa ,,Sveikatiada“.  

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

7.1. specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys priešmokyklinio amžiaus vaikai yra 

ugdomi kartu su kitais priešmokyklinio amžiaus vaikais visiškos integracijos forma; 

7.2. specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys priešmokyklinio amžiaus vaikai ugdomi 

pagal mokytojo parengtą pritaikytą programą; 

7.3. teikiama logopedo, mokytojo padėjėjo pagalba. 

  

III SKYRIUS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

 8. Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis 

pagal pradinio ugdymo programą. 

 9. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam 

sueina 6 metai. Gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų/rūpintojų) sprendimu, bet ne anksčiau, 

negu vaikui sueina 5 metai.  

 10. Pagal Programą vaikas gali būti ugdomas (ugdytis) šeimoje. Vaikų ugdymą 

(ugdymąsi) šeimoje tėvams (globėjams) padeda organizuoti valstybinė, savivaldybės, nevalstybinė 

ikimokyklinio ugdymo mokykla ir bendrojo ugdymo mokykla, kurios nuostatuose (įstatuose) 

įteisintas pavienio mokymosi forma ugdymosi šeimoje mokymo proceso organizavimo būdas, 

vadovaudamasi Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504 „Dėl Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“. 

 11. 2021–2022 mokslo metai prasideda 2021 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2022 m. 

rugpjūčio 31 d. 

 12. Ugdymo proceso trukmė nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d. 

 13. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją 

programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. 

įsakymu Nr. V-779, kurios trukmė ne mažiau 640 val.  

 14. Ikimokyklinio ugdymo skyriuje, Akmenės r. savivaldybės 2021 m. balandžio 26  d. 

sprendimu Nr. T-113, veikia dvi vienerių metų trukmės priešmokyklinio ugdymo grupės: 

 14.1.  I modelio grupės darbo laiko trukmė – 10,5 val. per dieną; 

 14.2. II  modelio grupės darbo laiko trukmė – 6 val. per dieną. 

          15. Antrus metus pagal Programą vaikai nėra ugdomi. 

 16. Ugdymo turinys išdėstytas priešmokyklinės grupės  ilgalaikiuose veiklos planuose, 

kurie suderinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės grupės susirinkime bei  

patvirtinti gimnazijos direktoriaus 2021-09-01 įsakymu Nr. V-154 patvirtintuose. Ugdymo turinys 

detalizuojamas savaitinio planavimo formose. 

 17. Priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams atostogos numatomos: 

 

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens 2021-11-03 2021-11-05 



Žiemos (Kalėdų) 2021-12-27 2022-01-07 

Žiemos atostogos 2022-02-14 2022-02-18 

Pavasario (Velykų) 2022-04-19 2022-04-22 

  

 18. Priešmokyklinio amžiaus grupėje ugdomoji veikla atostogų metu nevykdoma. 

 19. Ugdomoji veikla pradedama 9.00 val. 

20. Ugdymo turinys: 

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

rengimą mokyklai per žaidybinę veiklą; 

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

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

20.3. priešmokyklinio ugdymo siekiamybė – padėti vaikui įgyti kasdieniniam 

gyvenimui bei sėkmingam ugdymui(si) mokykloje būtinų kompetencijų: 

20.3.1. socialinės; 

20.3.2  sveikatos saugojimo; 

20.3.3. pažinimo; 

    20.3.4. komunikavimo; 

    20.3.5. meninės. 

    20.4.  Priešmokyklinio ugdymo pedagogai rengia grupių ugdomosios veiklos ilgalaikius 

planus pagal patvirtintą priešmokyklinio ugdymo modelį; 

20.5. ilgalaikiai planai rengiami metams, eigoje detalizuojami, sudarant kalendorinius 

planus savaitei, atsižvelgiant į  grupės pasiekimus; 

20.6. priešmokyklinis ugdymas yra vientisas procesas, veikla neskaidoma į atskirus 

dalykus ir vyksta integruotai. 

 21. Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas: 

 21.1. 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);  

 21.2 pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis skyriaus 

Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu 2019 m. rugsėjo 2 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-218; 

 21.3. vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimus vertina kartu su 

švietimo pagalbos specialistu, dirbusiu  su vaiku ir parengia rekomendaciją pradinių klasių 

mokytojui.   

   22. Įgyvendinus Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, priešmokyklinio 

ugdymo pedagogas, atlieka vaikų galutinį vertinimą, aptaria su tėvais (globėjais/rūpintojais) ir 

parengia rekomendaciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 

,,Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1106 ,,Dėl priešmokyklinio 

ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo  2018 m. vasario 5 d. Nr. V-100 pagal pateiktą formą 

(1 priedas).  

 

IV SKYRIUS 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS KARANTINO, EKSTREMALIOS 

SITUACIJOS, EKSTREMALAUS ĮVYKIO AR ĮVYKIO, KELIANČIO PAVOJŲ MOKINIŲ 

SVEIKATAI IR GYVYBEI, LAIKOTARPIU ARBA ESANT APLINKYBĖMS 

MOKYKLOJE, DĖL KURIŲ UGDYMO PROCESAS NEGALI BŪTI ORGANIZUOJAMAS 

KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU 

 

 23. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali 

temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų vaikų sveikatai ir gyvybei (toliau – 



ypatingos aplinkybės) laikotarpiu arba esant aplinkybėms ikimokyklinio ugdymo įstaigoje 

priešmokyklinis ugdymas gali būti organizuojamas  nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu 

(toliau – nuotolinis mokymo būdas), vadovaujantis Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto 

gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“  ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu 

tvarkos aprašu, patvirtintu gimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-65, Akmenės 

rajono savivaldybės tarybos Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. 

sprendimu Nr. T-148 „Dėl mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo 

patvirtinimo“. 

    

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

   24. Priešmokyklinio ugdymo organizavimo  tvarkos aprašas bendru sutarimu esant 

reikalui gali būti koreguojamas ir tobulinamas.  

 

_________________________________________________ 

   

SUDERINTA  

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

metodinės grupės 2021 m. rugpjūčio 30 d. 

susirinkimo protokoliniu nutarimu  

(protokolo Nr.1) 

            SUDERINTA  

            Gimnazijos tarybos 

            2021 m. rugpjūčio 30 d. posėdžio 

            protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. 7) 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 priedas 

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO (-Ų) AR JUNGTINĖS GRUPĖS IKIMOKYKLINIO 

UGDYMO AUKLĖTOJO (-Ų) REKOMENDACIJA 

______________________________________________________________________ 

 (Mokyklos pavadinimas) 

 _________________ Nr. ______ 

 (Data)  

Vaiko vardas ir pavardė _________________________________________________________  

Gimimo data __________________________________  

Ugdymosi kalba________________________________  

Gimtoji kalba __________________________________  

Mokyklos kontaktai (telefono numeris, el. pašto adresas, miestas)______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Vaiko pasiekimai – kompetencijos, baigus priešmokyklinio ugdymo programą:  

1. Socialinė kompetencija 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2. Sveikatos kompetencija 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________  

3. Pažinimo kompetencija 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________  

4. Komunikavimo kompetencija 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

5. Meninė kompetencija 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

6. Teikta švietimo pagalba (jos rezultatai) ir rekomendacija dėl švietimo pagalbos tęstinumo 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

7. Kita svarbi informacija (pvz., adaptacija grupėje, lankomumas ir kt.) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Mokyklos vadovas                                  _________________                ________________________ 

                                                                    (Parašas)                                               (Vardas ir pavardė)  

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ______________                      _______________________                                

                                                                   (Parašas)                                                (Vardas ir pavardė) 

 Ar Jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) ______________ __________________                  

                                                                                                  (Parašas)                  (Vardas ir pavardė)  

__________________ 

 


