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                                         Pabiržės pagrindinės mokyklos                                              

                                         direktoriaus 2018  m. rugsėjo 3 d. 

                                         įsakymu Nr. V-129 

 

 

PABIRŽĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS  2018–2019 MOKSLO METŲ 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS  

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

      1. 2018–2019 mokslo metų Pabiržės pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo 

tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja priešmokyklinio ugdymo reikalavimus, 

priešmokyklinio ugdymo organizavimą ir finansavimą  Pabiržės pagrindinėje mokykloje (toliau – 

Mokykla). 

      2. Šis Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-674 ,, Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo” pakeitimo, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo  2 d. 

įsakymu Nr. V-779 ,, Dėl priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos patvirtinimo”, Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-313 ,, Dėl Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 ,,Dėl 

Lietuvos Higienos normos HN 75:2010 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio 

ugdymo programą, bendrieji sveikatos saugos reiakalavimai” patvirtinimo”pakeitimo Nr. V-93.   

     3. Mokslo metai prasideda rugsėjo 3 d., baigiasi rugpjūčio 31 d.   

 4. Šios Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme (toliau – Švietimo įstatymas). 

 

II SKYRIUS  

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

  5. Šio Tvarkos aprašo tikslas-  padėti pedagogams, vykdantiems priešmokyklinio ugdymo 

programą, tikslingai, kryptingai, veiksmingai planuoti, organizuoti ir įgyvendinti priešmokyklinio 

ugdymo programą: 

  5.1. individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turinį; 

  5.2. kurti ir tobulinti ugdymo(si) veiklos modelius; 

  5.3. tikslingai organizuoti logopedinę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams; 

  5.4. tikslingai organizuoti priešmokyklinio ugdymo vaikų maitinimą, dienos ir ugdymo 

režimą. 

 

III SKYRIUS 

BENDRIEJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO REIKALAVIMAI 

 

    6. Priešmokyklinis ugdymas yra privalomas: 

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

    6.2. 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 

„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; 

    6.3. nėra teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai; 



    6.4. vykdomas pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, kurios minimali trukmė 

– 640 valandų (20 val. per savaitę);  

    6.5. vaikui, kuriam nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, priešmokyklinio ugdymo 

programą pritaiko grupėje dirbantis priešmokyklinio ugdymo mokytojas  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“. 

    7. 2018–2019 m. m. Mokykloje veikia 1 jungtinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

grupė ( toliau – Grupė):  

   7.1. Grupės darbo laikas - 10,5 val.: 

   7.1.1. Grupė pradeda veiklą 7.00 val., baigia-17.30 val.; 

            7.1.2. Grupės dienotvarkė: 

 

Laikas Vaikų amžius Veiklos 

7.00–8.15 2–6 Labas rytas. Savarankiška vaikų veikla: 

žaidimai, spalvinimas, pokalbiai su 

auklėtoja 

8.15–8.40 2–6 Ėjimas pusryčiauti. Pusryčiai 

8.40–10.30* 5–6 Veikla grupėje: ryto ratas, vaikų 

pasirinkta ar pedagogo pasiūlyta 

individuali ar grupelių ugdomoji veikla 

kampeliuose 

8.40–10.00* 2–4 

10.30–10.40* 5–6 Pasiruošimas eiti į lauką. Išėjimas 

10.00–10.15* 2–4 

10.40–11.30* 5–6 Veikla lauke: vaikų žaidimai, gamtos 

reiškinių stebėjimas, išvykos ir kt. 10.00–11.00* 2–4 

11.30–11.40 2–6 Rankyčių plovimas. Ėjimas pietauti 

11.40–12.10 2–6 Pietūs 

12.30–15.00 2–6 Pasiruošimas pietų miegui. Pietų miegas 

15.00–15.15 2–6 Kėlimasis. Ėjimas į tualetą 

15.15–15.30 2–6 Pavakariai 

15.30–17.30 2–6 Žaidimai grupėje ir lauke. 

16.30–17.30 2–6 Viso gero, darželi! 

* grupėje dirba du ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, vaikų veiklos 

atskirtos pagal amžiaus grupes; 

    7.2. Grupėje ugdomi vaikai pagal priešmokyklinio ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo 

programas. Grupės mokytojas ugdymo procesą diferencijuoja ir pritaiko skirtingo amžiaus vaikams. 

   7.3. Grupės vaikams  teikiamos logopedo, muzikos mokytojo paslaugos; 

   7.4. Grupės ugdomoji kalba - lietuvių kalba; 

   7.5. Grupėje dirba du ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai ir mokytojos 

padėjėja. 

    8. Mokykla, atsižvelgdama į tėvų (globėjų, rūpintojų) 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, sutarties keitimo, nutraukimo pagrindai, padariniai ir kitos nuostatos 

neprieštaraujančios kitiems teisės aktams. 

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

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

sutartyje nurodytų pareigų vykdymą. 

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

Respublikos švietimo ir mokslo ministras.  



   11. Mokykla 2018–2019 m. m. pildo popierinį grupės dienyną. 

   12. Maksimalus vaikų skaičius grupėje – 16. 

   13. Programos įgyvendinimo laikotarpiu organizuojamos vaikų, ugdomų pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą, atostogos: 

 

Mokinių atostogos Atostogos prasideda Atostogos baigiasi 

Rudens atostogos 2018-10-29 2018-11-02 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2018-12-27  2019-01-02 

Žiemos atostogos 2019-02-18  2019-02-22 

Pavasario (Velykų) atostogos 2019-04-23  2019-04-26 

      

            13.1. papildomos atostogos: 

 

Mokinių atostogos Atostogos prasideda Atostogos baigiasi 

Rudens atostogos 2018-10-02 2018-10-05 

Žiemos atostogos 2019-01-03  2019-01-04 

Pavasario atostogos 2019-03-12  2019-03-15 

 

III SKYRIUS  

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

   14. Mokykla: 

   14.1. informuoja tėvus (globėjus) apie priešmokyklinio ugdymo organizavimą Mokykloje; 

   14.2. mokymo sutartį su tėvais (globėjais) pasirašo mokslo metams arba priešmokyklinio 

ugdymo programos įgyvendinimo laikotarpiu; 

   14.3. po mokymo sutarties pasirašymo vaiką įregistruoja Mokinių registre nurodant pirmąją 

mokinio ugdymosi dieną; 

   14.4. iš Mokinių registre sukauptų duomenų – mokinio vardas ir pavardė, asmens kodas, 

atvykimo data (pirmoji mokinio ugdymosi diena), namų adresas, grupė, į kurią mokinys atvyko, 

grupė, kurioje mokinys ugdosi– automatiniu būdu formuojamas, o pasibaigus mokslo metams 

išspausdinamas ir sudaromas Mokinių abėcėlinis žurnalas; 

    14.5. esant reikalui pateikia mokyklai, vykdančiai pradinio ugdymo programą, ar kitam 

švietimo teikėjui, kuris vykdys pradinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo pedagogo, 

parengtas rekomendacijas pradinių klasių mokytojui apie vaikų pasiekimus. 

    15. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojas: 

    15.1. per 2 savaites nuo priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo pradžios 

parengia priešmokyklinio ugdymo programą, kurią tvirtina mokyklos direktorius.   

    15.2. organizuoja ugdomąją veiklą pagal Programą, atsižvelgdamas į individualius vaikų 

poreikius. Priešmokyklinio ugdymo procesas yra vientisas, neskaidomas į atskiras sritis (atskirus 

dalykus) ir vyksta integruotai visą Grupės darbo trukmės nustatytą laiką; 

   15.3. siekdamas dermės ir ugdymo tęstinumo tarp priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 

programų, yra susipažinęs su pirmos klasės ugdymo programos nuostatomis, skirtomis pirmai–

antrai klasei; 

   15.4. vertina vaikų pažangą ir pasiekimus vadovaudamasis Programa; 

   15.5. per 4 savaites nuo Programos pradžios atlieka vaikų pirminį pasiekimų vertinimą ir 

aptaria jį su tėvais (globėjais, rūpintojais); 

   15.6. pagal Mokyklos nustatytą formą vaikų pasiekimus fiksuoja vaiko pasiekimų apraše, 

aplanke, skaitmeninėse laikmenose ar kt.; 

   15.7. įgyvendinęs Programą, atlieka vaikų galutinį pasiekimų vertinimą, aptaria jį su tėvais 

(globėjais) ir parengia rekomendaciją pradinių klasių mokytojui; 



   15.8. vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimus vertina kartu su logopedu, 

dirbusiu su vaiku ir parengia rekomendaciją pradinių klasių mokytojai ir mokyklos švietimo 

pagalbos specialistui (-ams); 

   15.9. vaikų pažangą Programos įgyvendinimo laikotarpiu vertina nuolat, pasirinkdamas 

vertinimo būdus ir metodus; 

   15.10. veda ugdomosios veiklos turinio planavimą kompiuteriniu būdu.  Kiekvienos 

savaitės ugdomosios veiklos planą skelbia tėveliams skirtame informaciniame stende. Pasibaigus 

ugdomajam procesui ugdomosios veiklos turinio planai įrašomi į CD ir perduodami archyviniam 

saugojimui.   

 

IV SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

   16. Programa finansuojama iš valstybės biudžeto, vadovaujantis Mokymo lėšų 

apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2018 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo 

ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, savivaldybių biudžetų, rėmėjų ir kitomis lėšomis. 

 

 

 

_________________________ 

 

 


