
 

 

        AKMENĖS R. DABIKINĖS VLADIMIRO ZUBOVO MOKYKLOS  

                                                                       DIREKTORIUS   
           

                                                                       ĮSAKYMAS 

DĖL  AKMENĖS R. DABIKINĖS VLADIMIRO ZUBOVO MOKYKLOS 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO   

2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V-62 

Dabikinė  

 

1. T v i r t i n u  nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo  

mokyklos priešmokyklinio ugdymo programos organizavimo tvarkos aprašą (pridedama). 

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo  

mokyklos direktoriaus 2018 m. lapkričio 21 d. įsakymą Nr. V-105 „Dėl Akmenės r. Dabikinės  

Vladimiro Zubovo mokyklos priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo“.   

 

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                            Birutė Elena Jakaitienė 
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PATVIRTINTA  

Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo 

mokyklos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 29 d. 

įsakymu Nr. V–62 
 

 

AKMENĖS R. DABIKINĖS VLADIMIRO ZUBOVO MOKYKLOS  

PRIEŠMOKYKLINIO  UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS 

APRAŠAS     

 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos (toliau–Mokykla) 

priešmokyklinio   ugdymo organizavimo  tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja 

priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo įgyvendinimą mokykloje.  

2. Mokyklos Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis: Priešmokyklinio ugdymo 

bendrąją programa, (toliau–Programa), patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779; Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, 

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

674 ir jo pakeitimais, patvirtintais 2018 m. vasario 5 d. Nr. V-100; 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“;  Lietuvos 

higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo  

bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-93 redakcija; Akmenės rajono savivaldybės tarybos 

2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-176 „Dėl 2019–2020 mokslo metų priešmokyklinio 

ugdymo grupių, vaikų skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo“. 

Tvarkos aprašui pritarta pedagogų tarybos posėdyje 2019 m. rugpjūčio 29 d., protokolo Nr. MP–3, 

yra patvirtintas  Mokyklos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V–62.  

3.  Mokykloje priešmokyklinio ugdymo turinys įgyvendinamas, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, pritaikyta Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, 

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, kitais norminiais teisės aktais, Mokyklos strateginiais 

tikslais, bendruomenės poreikiais ir turimais ištekliais. 

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme. 
 

II SKYRIUS 

 PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠO SUDARYMAS 
 

5.  Mokyklos Tvarkos aprašą parengė direktoriaus sudaryta darbo grupė. 

6. Mokyklos Tvarkos aprašo projektas parengtas ir su juo supažindinti įstaigos 

pedagogai 2019 m. rugpjūčio 29  d.  pedagogų tarybos posėdyje, protokolo Nr. MP–3.   

7. Tvarkos apraše susitarimo būdu numatyta:  

7.1. Priešmokyklinio ugdymo bendrajai programai įgyvendinti skiriamų dienų 

skaičius;  
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7.2. ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas;  

7.3. ugdymo turinio planavimo laikotarpiai ir formos;  

7.4. ugdytinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese ir tėvų (globėjų) 

informavimo apie ugdymosi sėkmingumą būdai ir laikotarpiai.  

8. Planų tvirtinimas:  

8.1. Mokyklos direktorius įsakymu tvirtina priešmokyklinio ugdymo organizavimo 

tvarkos aprašą iki rugsėjo 1 d.; 

8.2. metodinė taryba suderina ilgalaikį (metų veiklos) planą iki spalio 1 d. 
 

 

III SKYRIUS 

BENDRIEJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO REIKALAVIMAI 
 

9. Priešmokyklinis ugdymas:  

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

9.2. 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 (Žin., 2005, Nr. 131-4747), bet ne anksčiau, negu jam sueina 5 metai. Tėvai turi teisę 

kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą (toliau–Tarnyba), kuri ne vėliau kaip per 20 darbo dienų 

nuo kreipimosi dienos pateikia rekomendacijas tėvams (globėjams) dėl vaiko pasirengimo mokytis 

ir nustato jo specialiųjų poreikių lygį. Vaikui, kuriam nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, 

Programa yra pritaikoma vadovaujantis 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; 

9.3. pasirinktas lokalus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo modelis: ugdomi 

sutrikusio intelekto, turintys judesio ir padėties, kompleksinius sutrikimus, žymų kalbos ir kitų 

komunikacinių sutrikimų vaikai;  

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

9.5. vykdomas pagal pritaikytą priešmokyklinio ugdymo bendrąją Programą, kurios 

minimali trukmė per savaitę – 20 val., per dieną – 4 val.; 

9.6. priešmokyklinio ugdymo organizavimo forma yra priešmokyklinio ugdymo grupė  

vaikams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;   

9.7. priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai. 

10. Mokykla, atsižvelgdama į tėvų (globėjų) poreikius ir galimybes, su jais aptaria ir 

pasirašo mokymo sutartį, kurioje nurodoma: mokymo sutarties šalys, ugdymo Programa, jos 

pradžios ir pabaigos laikas, šalių įsipareigojimai, mokymo sutarties terminas (ne ilgesnis nei vieneri 

metai), sutarties keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.  

11. Sudarius sutartį, vaikas įrašomas į Mokyklos mokinių registrą, formuojama 

asmens byla. 

12. Vaiko lankomumas yra žymimas elektroniniame dienyne.   

13. Priešmokyklinis ugdymas yra vientisas procesas, veikla neskaidoma į atskirus 

dalykus ir vyksta integruotai visą nustatytą laiką, visos spontaniškos ir organizuotos vaiko veiklos 

metu, renginiuose, pasivaikščiojimų metu. Veiklos pobūdis ir trukmė priklauso nuo grupės vaikų 

patirties, individualių gebėjimų, poreikių, pedagogo tikslų. 

14. Grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas, turintis specialiojo pedagogo 

kvalifikaciją, atsižvelgdamas į vaiko poreikius, Mokyklos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas. 

Pedagogui talkina mokytojo padėjėjas. 
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15. Programos turinys, metodai ir formos per žaidybinę veiklą orientuotos į vaiko 

kompetencijų ugdymą. Vaikams teikiama logopedo, specialioji ir socialinio pedagogo pagalba. 

 

        IV SKYRIUS 

 PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE 
 

16. Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – taikyti integralų ugdymą, remiantis kiekvieno 

vaiko patirtimi, gebėjimais, individualizuojant ir diferencijuojant Programos turinį.  

17. Mokykla dirba 5 dienas per savaitę.  

18. Darbo laikas 4 val.: nuo 8.00 val. iki 12.00 val. Ugdomoji veikla pradedama 8.15. 

19. Ugdomoji kalba–lietuvių.  

20. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas:  

20.1. organizuoja ugdomąją veiklą pagal pritaikytą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją 

programą; 

20.2. rengia grupės metinį veiklos planą;  

20.3. pagal metinį veiklos planą, atsižvelgdamas į individualius vaikų poreikius ir 

galimybes, pritaikydamas ugdymo turinį, rengia savaitinius grupės ugdomosios veiklos planus; 

20.4. per 4 savaites nuo Programos pradžios atlieka pirminį vaikų gebėjimų vertinimą 

ir fiksuoja juos vaiko pasiekimų apraše;  

20.5. siekdamas ugdymo tęstinumo tarp priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 

programų, yra susipažinęs su pirmos klasės programos nuostatomis; 

20.6. įgyvendinęs pritaikytą Programą, atlieka vaikų pasiekimų galutinį vertinimą 

kartu su švietimo pagalbos specialistais (socialiniu pedagogu ir logopedu), su juo supažindina  tėvus 

(globėjus) ir parengia rekomendaciją pradinių klasių mokytojui pagal formą, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymo „Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2018 m. vasario 5 d. Nr.V-100; 

20.7. vaikų pažangą, pasiekimus Programos įgyvendinimo laikotarpiu vertina nuolat, 

pasirinkdamas vertinimo būdus ir metodus, fiksuodamas vaiko pasiekimų apraše, aplankale, 

skaitmeninėse laikmenose; 

20.8. vaikų pažanga ir pastangos aptariami su jų tėvais (globėjais) nuolat, individualių 

susitikimų ir pokalbių metu. 

21. Programos įgyvendinimo laikotarpiu vaikų atostogos organizuojamos pagal 

mokykloje nustatytą pradinių klasių mokinių atostogų laiką. 

22. Ugdymo turinys, metodai ir formos per žaidybinę veiklą orientuojamos į vaiko 

kompetencijų ugdymą, specialiųjų poreikių tenkinimą:  
 

Ugdymo kompetencijos  

Kasdienis vaiko gyvenimas grupėje,- atvykimas, maitinimas, 

žaidimai lauke ir salėje, meninė veikla ir veikla netradicinėje 

aplinkoje, sensorinio kabineto lankymas, pasivaikščiojimai,   

logopedinės pratybos, individuali veikla, neatsiejama ugdymo 

turinio dalis. 

Komunikavimo kompetencija 

Meninė kompetencija 

Socialinė kompetencija 

Sveikatos saugojimo kompetencija 

Pažinimo kompetencija 
 

 
 

                                                 V SKYRIUS 

              BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

23. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, turintis specialiojo pedagogo kvalifikaciją, 

ugdymą pagal Programą vykdo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir šio 

Tvarkos aprašo nuostatomis.  
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24. Programa finansuojama iš valstybės biudžeto, vadovaujantis Mokinio krepšelio 

lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. 

birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo 

metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 57-2040; 2009, Nr. 158-7134), savivaldybių biudžetų, 

rėmėjų ir kitomis lėšomis. 

 

___________________________ 

 

 

PRITARTA  

Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos 

mokytojų tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d.  

protokolo nutarimu, protokolo Nr. MP–3.  
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Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo 

priedas  
 

(Priešmokyklinio ugdymo pedagogo grupės rekomendacijos forma) 

 
 

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO (-Ų) REKOMENDACIJA 
 

__________________________________________ 
(Mokyklos pavadinimas) 

 

________________ 
(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  

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
 

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

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Mokyklos vadovas  _______________  __________________________ 
(Parašas)   (Vardas ir pavardė) 

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas ______________  __________________________ 
(Parašas)  (Vardas ir pavardė)  

 

 

Logopedas   ______________  __________________________ 
(Parašas)  (Vardas ir pavardė) 


