
PATVIRTINTA 

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. 

įsakymu Nr. V1-100 

 

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas parengtas 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 2011 m. birželio 7 d. įsakymu ISAK Nr. 1009 patvirtintą Ikimokyklinio 

ugdymo kriterijų aprašą; Ikimokyklinio ugdymo programa „Pažinimo taku“ kuriai pritarta Šilutės r. 

Vilkyčių pagrindinės mokyklos tarybos 2016 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. V3-03; Pritarta 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu T1-361; Patvirtinta Šilutės r. 

Vilkyčių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. birželio 01 d. įsakymu Nr. 1-61.   

2. Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato bendruosius 

priešmokyklinio ugdymo reikalavimus, priešmokyklinio ugdymo organizavimą. Priešmokyklinis 

ugdymas organizuojamas Šilutės r. Vilkyčių pagrindinėje mokykloje, pagal ikimokyklinio arba 

priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą (toliau - Programa).  

3.  Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme. 

 

 

II SKYRIUS 

BENDRIEJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO REIKALAVIMAI 

 

4. Programos modelis – priešmokyklinis ugdymas – trukmė 10,5 val. 

5. Mokslo metai prasideda kasmet rugsėjo 1 d. baigiasi rugpjūčio 31 d., ugdymo procesas 

vyksta nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d. 

6. Priešmokyklinis ugdymas: 

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

6.2. gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu, bet ne anksčiau, negu 

jam tais kalendoriniais metais sueina 5 metai; 

6.3. vykdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kurios minimali trukmė – 640 

valandų (grįžusiems iš užsienio, po ligos ir kitais atvejais); 

7. Priešmokyklinio ugdymo programą įgyvendina priešmokyklinio ugdymo pedagogai 

kartu su mokytoju, turinčiu teisę vykdyti programos meninio ugdymo dalį. 

8. Grupė: 

8.1. su pradine klase nejungiama; 

8.2. gali būti jungiama su ikimokyklinio ugdymo grupe. Grupėje vykdomos 

priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programos. 

8.3. jungtinė grupė, kurioje vaikų, ugdomų pagal: 

8.3.1. priešmokyklinio ugdymo programą, yra daugiau, vadinama priešmokyklinio ugdymo 

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

8.3.2. ikimokyklinio ugdymo programą yra daugiau, vadinama ikimokyklinio ugdymo 

grupe, joje dirba ikimokyklinio ugdymo auklėtojas (-ai). 

9. Programos įgyvendinimo laikotarpiu ir atsižvelgiant į tėvų (globėjų, rūpintojų) 

poreikius, grupėje ugdomų vaikų atostogos organizuojamos pagal mokyklos ugdymo plane 

numatytas atostogas pradinių klasių mokiniams. 

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

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



šalys, ugdymo programa, jos pradžios ir pabaigos laikas, šalių įsipareigojimai, įtraukiant teises ir 

pareigas pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsnio 11 dalį bei 47 straipsnį, 

sutarties keitimo, nutraukimo pagrindai, padariniai ir kitos nuostatos neprieštaraujančios kitiems 

teisės aktams. 

11. 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. 

12. Programą įgyvendinti gali ikimokyklinio arba pradinio ugdymo pedagogas, išklausęs 

„Kvalifikacijos tobulinimo programą ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems 

dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą“ (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. V-774).  

13. Vaikui, kuriam nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, programą pritaiko grupėje 

dirbantis priešmokyklinio ugdymo pedagogas kartu su mokyklos vaiko gerovės komisija ir tėvais 

(globėjais, rūpintojais), vadovaudamiesi  mokinių turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo 

organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės mokyklos direktoriaus 

įsakymu.  

14. Grupėje, kurioje pritaikius programą, ugdomi ir vaikai, turintys vidutinių, didelių ir (ar) 

labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas ir mokytojo 

padėjėjas, teikiantis specialiąją pagalbą. 

 

III SKYRIUS 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

15. Mokykla: 

15.1. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo organizavimą Šilutės r. Vilkyčių pagrindinėje mokykloje; 

15.2. pasirašo ugdymo sutartį; 

15.3. po sutarties pasirašymo vaiką įregistruoja į Mokinių registrą. 

16. Priešmokyklinio amžiaus vaikams teikiama logopedo, specialiojo pedagogo, 

psichologo ir socialinio pedagogo pagalba. 

17. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, dirbantis grupėje: 

17.1. organizuoja ugdomąją veiklą pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir mokyklos 

ikimokyklinio ugdymo programą „Pažinimo taku“, rengia ilgalaikį planą ir ugdomosios veiklos 

savaitės planą; 

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

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

antrai klasei, bendradarbiauja su pradinio ugdymo mokytojais, vyksta profesinis dialogas 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei paradinio ugdymo metodinėse grupėse, mokytojų 

tarybos posėdžiuose; 

17.3. vadovaudamasis priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programomis, vertina 

vaikų pažangą ir pasiekimus, laikydamasis mokyklos susitarimų (metodinių grupių, mokytojų 

tarybos posėdžių); 

17.4. per 4 savaites nuo priešmokyklinio ugdymo programos pradžios atlieka vaikų pirminį 

pasiekimų vertinimą ir aptaria jį su tėvais (globėjais, rūpintojais); 

17.5. pagal mokyklos nustatytą formą vaikų pasiekimus fiksuoja „Vaiko pažangos 

stebėjimo aplanke“; 

17.6. įgyvendinęs priešmokyklinio ugdymo programą, atlieka vaikų galutinį pasiekimų 

vertinimą, per savaitę aptaria jį su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir parengia Rekomendaciją pagal 

Tvarkos aprašo priede nustatytą formą; 

17.7. vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimus vertina kartu su mokyklos 

vaiko gerovės komisija, per savaitę aptaria su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir parengia 

Rekomendaciją, skirtą mokyklai, vykdančiai pradinio ugdymo programą, ar kitam švietimo teikėjui, 

kuris vykdys pradinio ugdymo programą, ir mokyklos vaiko gerovės komisijai; 



17.8. vaikų pažangą programos įgyvendinimo laikotarpiu vertina nuolat, pasirinkdamas 

vertinimo būdus ir metodus; 

17.9. vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams) informacija apie vaikų pasiekimus teikiama 

reguliariai, individualiai pagal poreikį; 

17.10. atlieka kitus darbus, nurodytus jo pareigybės aprašyme. 

18. Vaikų lankomumas yra žymimas „Priešmokyklinės grupės dienyne“, kurio formą 

tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras. Jei grupėje daugumą sudaro vaikai, 

ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo programą, tai priešmokyklinio ugdymo programoje 

dalyvaujantys vaikai žymimi ikimokyklinės grupės dienyne. 

 

IV SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Programa finansuojama iš valstybės biudžeto, vadovaujantis Mokymo lėšų 

apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679, savivaldybės biudžeto, rėmėjų ir kitomis 

lėšomis.  

20. Šio Tvarkos aprašo pakeitimus bei papildymus svarsto mokyklos savivaldos 

institucijos, tvirtina mokyklos direktorius. 

 

 

 

SUDERINTA 

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės mokyklos taryba 

2018 m. rugpjūčio 31 d. posėdžio protokolas Nr. V3-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo 

priedas  

 
(Priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) rekomendacijos forma) 

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO (-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) 

 

_____________________________ 

 


