
PATVIRTINTA       

Endriejavo pagrindinės mokyklos  

direktoriaus 2017 m. rugsėjo 4 d. 

įsakymu Nr. V1-112 

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS 

2017–2018 M. M. 

 

 I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato 

bendruosius priešmokyklinio ugdymo reikalavimus, priešmokyklinio ugdymo organizavimą 

Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinėje mokykloje (toliau  vadinama – Mokykla).  

Priešmokyklinį ugdymą vykdo Mokykla, pagal vienerių metų priešmokyklinio ugdymo 

bendrąją programą (toliau – Programa). 

 2. Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., Mokslo ir žinių dienai sutapus su poilsio 

diena, mokslo metų pradžia, mokyklos sprendimu, gali būti nukeliama į artimiausią darbo dieną po 

poilsio dienos. 

 3. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymu, Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 (Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V- 674 redakcija), Klaipėdos rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželioi 1 d. įsakymu Nr. AV-1195 „Dėl 

priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių“, kitais teisės aktais ir šiuo 

Tvarkos aprašu. 

 

II SKYRIUS 

BENDRIEJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO REIKALAVIMAI 

 

4. Priešmokyklinis ugdymas: 

4.1. pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai; 

4.2. gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) prašymu, vadovaujantis Vaiko 

brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 

ISAK-2173 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. 

V- 751 redakcija) „Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 

programas įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, bet ne anksčiau, negu jam tais kalendoriniais 

metais sueina 5 metai; 

4.3. nėra teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, išskyrus 

atvejus, nustatytus Tvarkos aprašo 4.5 papunktyje; 

4.4. vykdomas pagal Programą, kurios minimali trukmė – 640 valandų; 

4.5. gali būti teikiamas ilgiau nei vienerius metus vaikui, kuriam reikia nuolatinės 

kvalifikuotų specialistų pagalbos bei sveikatą tausojančio dienos režimo, tėvų (globėjų) prašymu ir 

vadovaujantis Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga 

nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo 

programą organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1836 „Dėl Vaiko, kuriam tais kalendoriniais 

metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą 

tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko 

ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 



2 
 

5. Priešmokyklinio ugdymo organizavimo forma yra priešmokyklinio ugdymo grupė 

(toliau – Grupė).  

6. Grupė – ugdymo vieta. 

7. Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai.  

8. Teikiamos paslaugos vaikui (švietimo pagalba ir kita ugdomoji veikla), dirbančių 

Grupėje, skaičius – yra vadinama priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliu (toliau – 

Modelis). 

9. Mokykla, atsižvelgdama į tėvų (globėjų) poreikius ir galimybes, su tėvais 

(globėjais) aptaria ir pasirašo mokymo sutartį, kurioje nurodoma: mokymo sutarties šalys, ugdymo 

Programa, jos pradžios ir pabaigos laikas, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, mokymo 

sutarties terminas (ne ilgesnis nei vieneri metai, išskyrus atvejus, nustatytus Tvarkos aprašo 4.5 

papunktyje), sutarties keitimo, nutraukimo pagrindai, padariniai ir kitos nuostatos 

neprieštaraujančios kitiems teisės aktams. 

10. Vaikų tėvai (globėjai) privalo užtikrinti vaiko punktualų, reguliarų Mokyklos 

lankymą (jei vaikas negali atvykti į Mokyklą, nedelsiant turi informuoti Mokyklą) ir kitų mokymo 

sutartyje nurodytų pareigų vykdymą. 

11. Vaiko lankomumas yra žymimas grupės dienyne, kurio formą tvirtina Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministras ir  elektroniniame dienyne. 

12. Programą įgyvendina priešmokyklinio ugdymo pedagogas, išskyrus Tvarkos 

aprašo 21.2 papunktyje nurodytą atvejį. 

13. Jeigu patvirtinamas ilgesnis nei 33 valandų per savaitę Modelis, Grupėje privalo 

dirbti daugiau nei vienas priešmokyklinio ugdymo pedagogas. 

14. Vaikui, kuriam nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, Programą pritaiko 

Grupėje dirbantis priešmokyklinio ugdymo pedagogas (-ai) kartu su pagalbos mokiniui specialistais 

ir tėvais (globėjais), vadovaudamiesi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo 

organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. 

rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

15. Grupėje, kurioje, pritaikius Programą, ugdomi ir vaikai, turintys vidutinių, 

didelių ir (ar) labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, privalo dirbti priešmokyklinio ugdymo 

pedagogas ir mokytojo padėjėjas, teikiantis specialiąją pagalbą, vadovaujantis Specialiosios 

pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229 „Dėl 

Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 

16. Grupėje vaikų skaičius negali viršyti pagal amžiaus grupes Lietuvos higienos 

normoje HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje 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) „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 

nurodyto vaikų skaičiaus. 

17. Grupė: 

17.1. su pradine klase nejungiama; 

17.2. gali būti jungiama su ikimokyklinio ugdymo grupe (toliau – Jungtinė grupė). 

Jungtinėje grupėje vykdomos priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programos. 

18. Jungtinė grupė, kurioje vaikų, ugdomų pagal: 

18.1. priešmokyklinio ugdymo programą, yra daugiau, vadinama priešmokyklinio 

ugdymo grupe ir joje dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas (-ai). 

18.2. ikimokyklinio ugdymo programą, yra daugiau, vadinama ikimokyklinio 

ugdymo grupe, joje dirba ikimokyklinio ugdymo auklėtojas (-ai). 
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19. Programos įgyvendinimo laikotarpiu organizuojamos vaikų, ugdomų pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą, atostogos pagal bendrojo ugdymo mokykloms nustatytą 

mokinių atostogų laiką ir tėvų (globėjų) poreikius.  

III SKYRIUS 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

20. Mokykla: 

20.1. mokslo metų pradžioje (iki rugsėji 15d.) informuoja tėvus (globėjus) apie 

priešmokyklinio ugdymo organizavimą Mokykloje; 

20.2. nustato ugdomosios veiklos planavimo, pasiekimų vertinimo, rekomendacijos 

pradinių klasių mokytojui formą ir jų parengimo terminus. 

         20.3. vaikas vertinamas 2 kartus: mokslo metų pradžioje  (rugsėjo–lapkričio mėnesį) 

ir pabaigoje (gegužės mėnesį). Jei iškyla būtinybė – galimas tarpinis vertinimas sausio mėnesį. 

 21.2. informacija apie vaiką, jo pasiekimus ir daromą pažangą kaupiama „Pasiekimų 

aplanke“.  

21.3. pasiekimų aplanką sudaro du klausimynai pagal kompetencijas. Jie skirti 

individualiam vaiko ir pedagogo darbui. 

21.4. atlikus vertinimą, el. dienyne aprašomi kiekvieno vaiko daroma pažanga ir 

pasiekimai. (1 priedas) Rezultatai aptariami individualiai su vaiko tėvais (globėjais, 

rūpintojais)spalio-lapkričio ir gegužės mėnesiais. 

22. Metų pabaigoje, atlikus baigiamąjį vertinimą, rašomas vaiko brandumo mokyklai 

aprašas. (2 priedas) 

   23. Mokykloje priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal 9 val. per dieną 

trukmės priešmokyklinio ugdymo modelį. 

24. Priešmokykliniam ugdymui įgyvendinti skiriama 1,4 etato priešmokyklinio 

ugdymo pedagogo.  

  25. Mokymo sutartis, kurioje įteisinami abiejų šalių susitarimai dėl priešmokyklinio 

ugdymo programos įgyvendinimo sąlygų ir/ar švietimo pagalbos, Mokyklos ir tėvų (globėjų, 

rūpintojų) teisių ir pareigų. su tėvais (globėjais, rūpintojais) pasirašoma iki pradedant teikti 

priešmokyklinio ugdymo paslaugą. 

26. Sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos žurnale.  

27. Sudarius sutartį vaiko duomenys registruojami Mokinių registre, formuojama 

asmens byla. 

28. Priešmokyklinis ugdymas teikiamas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją 

programą (toliau vadinama – Programa), patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779.  

29. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę. 

30. Ugdymo organizavimas 2017–2018 mokslo metais: 

30.1. ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai: 

Grupė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė dienomis/ 

savaitėmis 

PUG 05-31 170/34 

30.2. ugdymo procese skiriamos atostogos: 

Atostogos Trukmė 

Rudens (PUG) 2017 m. spalio 30 d.– lapkričio 3 d.  

Žiemos (Kalėdų) (PUG) 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.  

Žiemos (PUG) 2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d. 

Pavasario (Velykų) (PUG) 2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d. 

Vasaros:  
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( PUG) 2018 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 31 d. 

31. Programą įgyvendina priešmokyklinio ugdymo pedagogas.  

32. Vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, pagalbą teikia mokykloje dirbantys 

pagalbos mokiniui specialistai (specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, socialinis 

pedagogas). 

33. Priešmokyklinio ugdymo grupėje ugdoma ne daugiau kaip 20 vaikų ir ne mažiau 

kaip 5 vaikai: 

34.1. vienas sutrikusio intelekto, riboto intelekto, kurčias, neprigirdintis, aklas, 

silpnaregis, turintis judesio ir padėties, kompleksinių, elgesio ar žymių kalbos ir kitos 

komunikacijos sutrikimų vaikas, ugdomas integruotai priešmokyklinio ugdymo grupėje, 

prilyginamas 2 tos grupės, kurioje ugdosi, vaikams – atitinkamai mažinamas maksimalus nustatytas 

grupės vaikų skaičius. 

35. Priešmokyklinio ugdymo grupė gali būti jungiama su ikimokyklinio ugdymo 

grupe. Šiuo atveju vykdomos priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programos. 

36. Priešmokyklinio ugdymo proceso organizavimas grupėje: 

36.1. ugdomoji veikla grupėje pradedama ne anksčiau kaip 8 val. ryto; 

36.2. vaikų maitinimas organizuojamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtintu maitinimo organizavimo 

ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos 

aprašu; 

36.3. grupės vaikų ugdomoji veikla yra vientisas procesas. Jis neskaidomas į atskiras 

sritis (atskirus dalykus) ir vyksta integruotai.  

37. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas: 

37.1. planuoja grupės ugdomąją veiklą, individualizuoja ugdymo tikslus ir turinį 

atsižvelgdamas(i) į bendrą grupės specifiką ir individualius vaikų poreikius, mokyklos ir regiono 

ypatumus; 

37.2. per 3 savaites nuo programos įgyvendinimo pradžios parengia grupės 

ugdomosios veiklos planą pagal patvirtintą priešmokyklinio ugdymo modelį. Planą tvirtina 

mokyklos vadovas; 

37.3. planuoja savaitės veiklą. 

38. Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas: 

38.1. vaikų pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo 

bendrąja programa (toliau vadinama – Programa), patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779; Priešmokyklinio ugdymo pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2016 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V1-90. 

38.2. vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimus vertina 

priešmokyklinio pedagogė kartu su specialistais (specialiuoju pedagogu, logopedu, psichologu ir 

kt.), individualiai dirbusiais) su vaiku;  

38.3. vaikų pažanga programos įgyvendinimo laikotarpiu yra vertinami nuolat, 

laisvai pasirenkant vertinimo būdus ir metodus. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

39. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas ugdymą pagal Programą vykdo 

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir šio Tvarkos aprašo nuostatomis. 

 

______________________ 
 

 


