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IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ ADAPTACIJOS 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos adaptacijos tvarka (toliau – Tvarka) ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo grupėse nustato bendruosius reikalavimus vaikų tėvams ir pedagogams 

dėl sėkmingos vaikų adaptacijos įstaigoje. Tvarka parengta vadovaujantis 1996 m. kovo 14 d. 

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu Nr. I-1234, 7 ir 8 straipsniais. 

2. Ugdytinis – vaikas, kuris ugdomas ikimokyklinėje, priešmokyklinėje ar jungtinėje (ikimokyklinėje 

-priešmokyklinėje) grupėje. 

3. Adaptacija – vaiko prisitaikymas prie naujos sociokultūrinės aplinkos (toliau- Įstaiga) įvairių 
socialinių priemonių pagalba ir to prisitaikymo rezultatas. 

 

II SKYRIUS 

ADAPTACIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRINCIPAI 
 

4. Adaptacijos tikslas- užtikrinti fizinį ir psichologinį saugumą bei sėkmingą integraciją į naują 

socialinę aplinką. 
5. Siekiant tikslo įgyvendinami uždaviniai: 

5.1. sukuriama estetiškai patraukli, fiziškai ir emociškai saugi aplinka; 
5.2. išsiaiškinama individualūs vaiko poreikiai ir stengiamasi juos tenkinti; 
5.3.  inicijuojamos situacijos, kurios palengvintų ir paspartintų sėkmingą ugdytinių adaptaciją. 

6. Organizuojant ugdytinių adaptaciją laikomasi individualumo, demokratiškumo, nuoseklumo, 

grįžtamojo ryšio principų. 
 

III SKYRIUS  

UGDYTINIŲ ADAPTACIJOS ORGANIZAVIMAS 
 

7. Ši tvarka taikoma: 
7.1. vaikams, anksčiau lankiusiems ikimokyklinę įstaigą ir turintiems adaptacijos problemų; 
7.2. visiems vaikams, naujai pradėjusiems lankyti ikimokyklinę įstaigą. 

7.3. adaptacinis laikotarpis kiekvienam vaikui, šeimai nustatomas individualiai pagal vaiko brandą, 

asmenines savybes, sveikatos būklę, šeimos pasiruošimą ir kt. 
8. Prieš ugdytiniui pradedant lankyti Įstaigą tėvai: 
8.1 papasakoja vaikui apie ikimokyklinę įstaigą, paaiškina, kodėl vaikas ten bus vedamas; 
8.2 papasakoja vaikui apie ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės rėžimą; 
8.3 iš anksto su auklėtoja aptaria ir pasirūpina, kad vaikas turėtų visas reikalingas priemones; 

8.4. pasirūpina, kad vaikas turėtų patogius rūbus, avalynę; 

8.5. pasirūpina atsarginiais rūbais. 

9. Prieš ugdytiniui pradedant lankyti Įstaigą pedagogai: 
9.1. susipažįsta su vaiko tėvais; 
9.2. surenka svarbią asmeninę informaciją: 
9.2.1.  apie vaiko demografinius duomenis; 
9.2.2.  apie vaiko sveikatą; 



9.2..3.  apie vaiko valgymo įpročius; 
9.2.4.  apie vaiko dienos miego įpročius; 

9.2.5.  apie vaiko pomėgius; 
9.2.6. apie galimus elgesio ir emocinius sunkumus. 
10. Ugdytiniui pradėjus lankyti Įstaigą tėvai: 

10.1. atvedę vaiką į grupę tėvai palaipsniui stengiasi padėti jam įsitraukti į grupės veiklą: 

1  savaitė 

I diena grupėje: 

Rekomenduojama vaiką lydėti vienam iš tėvų (ar kitam artimajam) ir pabūti su juo kartu 1 valandą 

pirmoje dienos pusėje; 

II diena grupėje: 

Rekomenduojama vaiką lydėti vienam iš tėvų (ar kitam artimajam) ir pabūti su juo kartu 2 valandas 

pirmoje dienos pusėje; 

III diena grupėje: 

Rekomenduojama vaiką lydėti vienam iš tėvų (ar kitam artimajam) ir pabūti su juo kartu pusę dienos 

iki pietų; 

IV diena grupėje: 

Vaikas ateina  kartu su vienu iš tėvų (kitu artimu), kurie padeda jam apsiprasti (apie pusvalandį), 

atsisveikina ir išeina, palikdami maždaug 1 valandai. 

V diena grupėje: 

Vaikas ateina  kartu su vienu iš tėvų (kitu artimu), kurie padeda jam apsiprasti (apie pusvalandį), 

atsisveikina ir išeina, palikdami maždaug 2 valandoms. 

2 savaitė 

I diena 

Vaikas ateina  kartu su vienu iš tėvų (kitu artimu), kurie padeda jam apsiprasti (apie pusvalandį), 

atsisveikina ir išeina, palikdami maždaug 1 valandai. 

II diena 

Vaikas ateina  kartu su vienu iš tėvų (kitu artimu), kurie padeda jam apsiprasti (apie pusvalandį), 

atsisveikina ir išeina, palikdami maždaug 2 valandoms. 

III diena 

Vaikas ateina kartu su  vienu iš tėvų (kitu artimu), kurie padeda jam apsiprasti (apie pusvalandį), 

atsisveikina ir išeina, palikdami vaiką pusei dienos; 

IV diena 

Tėvai, atėję su vaiku, atsisveikina ir palieka vaiką pusei dienos. 

V diena 

Tėvai, atėję su vaiku, atsisveikina ir palieka vaiką pusei dienos. 
10.2. nežada vaikui, jog jam pradėjus verkti tėvai sugrįš; 
10.3. skatina vaiką laikytis dienos rėžimo: nežada vaikui, kad jis galės nevalgyti, nemiegoti, nežaisti, 

jeigu tik to nenorės; 
10.4. domisi vaiko dienos ritmu: 
10.4.1. aptaria su vaiku dienos pasiekimus ir sunkumus; 
10.4.2.  aptaria su auklėtoja vaiko dienos pasiekimus ir sunkumus. 
10.4.2.  Įsipareigoja be svarbios priežasties nepraleidinėti darželio; 

10.4.3.  Iškilus vaiko adaptacijos sunkumams ar neaiškumams, pastebėjus vaiko elgesio ar emocinius 
pasikeitimus juos aptaria su grupės auklėtoja. 
11. Ugdytiniui pradėjus lankyti Įstaigą pedagogai: 
11.1. stengiasi užmegzti individualų teigiamą kontaktą su ugdytiniu; 

11.2. domisi ugdytinio pasiekimais ir sunkumais: 
11.2.1. su vaiku aptaria iškilusias problemas ir kartu ieško jų sprendimų būdų; 
11.2.3. su tėvais aptaria vaiko elgesio ir emocinius pasikeitimus. 
12.veda ugdytinio adaptacijos stebėjimo protokolą (priedas), kuriame fiksuoja: 



12.1. atsiskyrimą nuo tėvų; 
12.2. valgymą; 

12.3. miegą; 
12.4. žaidimą; 
12.5. bendravimą su suaugusiais; 

12.6. bendravimą su vaikais. 
13. analizuoja adaptacijos stebėjimo rezultatus ir ruošia išvadas, kurias aptaria su tėvais; 
14.. iškilus vaiko adaptacijos sunkumams ar neaiškumams, pastebėjus vaiko elgesio ar emocinius 
pasikeitimus juos aptaria su vaiko tėvais; 
15. Adaptacijai užsitęsus ilgiau nei 2 mėnesiams, bendru tėvų ir auklėtojų sprendimu, adaptacija 

nutraukiama arba kreipiamas pagalbos į specialistus: PPT tarnybą, šeimos gydytoją; 
 

IV SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

16. Už tvarkos vykdymą atsakingi grupių pedagogai. Procesą organizuoja direktoriaus įsakymu 

parvirtinta VGK, kontroliuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 
17. Šią tvarką, suderinus su Įstaigos taryba, įsakymu tvirtina įstaigos direktorius. 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų adaptacijos tvarkos aprašo 

priedas 

 

KLAIPĖDOS R. ENDRIEJAVO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

UGDYTINIO ADAPTACIJOS STEBĖSENOS PROTOKOLAS 

.........................................................................................................  ................ metų ................ mėnesių 
(Vaiko vardas, pavardė)  (amžius) 

Stebėsenos rodikliai: 0- blogai; 1-vidutiniškai; 2- gerai 

Stebėjimo pradžia: 20...... m. .................................. mėn. ...........d. 

Stebėjimo pabaiga: 20...... m. .................................. mėn. ...........d. 

 

 

                 Data           

Veikla    
Ryte Po 

pietų  Ryte  pietų 

Po  Ryte  pietų 

Po  Ryte  pietų 

Po  Ryte  pietų 

Po  Ryte  pietų 

Po  Ryte  pietų 

Po  Ryte  pietų 

Po  Ryte  pietų 

Po  Ryte  pietų 

Po 
Išsiskyrimas su tėvais                     

Pastabos:                      

Bendravimas su 

suaugusiais 
                    

Pastabos:                      

Bendravimas su vaikais                     

Pastabos:                      

Žaidimas                     

Pastabos:                      

Valgymas                     

Pastabos:                      

Miegas                     

Pastabos:                      

Naudojimasis tualetu                     

Pastabos:                      

Išvados: 
 

 

 

 

Stebėjimą atliko: auklėtojos ...................................................................................................................................................... 


