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I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS  

  

1. Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos (toliau – mokyklos) priešmokyklinio ugdymo 

tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 

22 d. įsakymu Nr. V-674, Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, Lietuvos higienos 

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

sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta 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), mokyklos veiklos programa ir 

strateginiu planu, mokyklos ir mokytojų tarybos nutarimais bei tėvų (globėjų, rūpintojų) 

siūlymais. 

2. Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas reglamentuoja priešmokyklinio amžiaus vaikų 

ugdymo įgyvendinimą Kauno r. Šlienavos pagrindinėje mokykloje. 

 

II SKYRIUS 

UGDYMO PLANO RENGIMAS,  UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS  

  

3. Tvarkos aprašo projektas parengtas, su juo supažindinti įstaigos pedagogai, aptartas 

priešmokyklinio ugdymo grupės tėvų susirinkime. 

4. Tvarkos apraše susitarimo būdu numatyta: 

4.1. priešmokyklinio ugdymo bendrajai programai įgyvendinti skiriamų valandų 

skaičius; 

4.2. ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas;  

4.3. ugdymo turinio planavimo laikotarpiai ir formos;  

4.4. ugdytinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo 

apie ugdymosi sėkmingumą būdai ir laikotarpiai;  

4.5. neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būdai ir galimybės;  

4.6. pagalbos specialiųjų poreikių vaikams teikimas;  

4.7. integruotas ugdymas.  

5. Konkreti veikla numatoma ilgalaikiame grupės veiklos plane;  

6. Integruoto ugdymo organizavimas: 

6.1. Tarptautinė emocinių ir elgesio problemų prevencijos programa ,,Zipio draugai“; 

7. Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimas: 



7.1. specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys priešmokyklinio amžiaus vaikai yra 

ugdomi kartu su kitais priešmokyklinio amžiaus vaikais visiškos integracijos forma; 

7.2. teikiama logopedo pagalba. 

   

III SKYRIUS  

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS  

8. Priešmokyklinio ugdymo paskirtis - padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio 

ugdymo programą.  

9. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 

6 metai. Gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų/rūpintojų) sprendimu, bet ne anksčiau, 

negu vaikui sueina 5 metai. Tėvai (globėjai/rūpintojai) turi teisę kreiptis į pedagoginę 

psichologinę tarnybą (toliau – PPT), kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas, dėl 

5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. PPT ne 

vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos pateikia rekomendacijas tėvams 

(globėjams/rūpintojams) dėl vaiko pasirengimo mokytis. Tarnybai nustačius, kad vaikas nėra 

pakankamai pasirengęs ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, galutinį sprendimą 

dėl vaiko ugdymosi priešmokyklinėje grupėje priima tėvai (globėjai/rūpintojai).  

10.  Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.   

11. Mokykloje veikia viena vienerių metų trukmės priešmokyklinio ugdymo grupė:   

11.1. IV modelio grupė, kurios veiklos trukmė – 4 val. per dieną , 20 val. per savaitę. 

12. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu 

Nr. V-779, kurios trukmė ne mažiau 640 val. 

13. Ugdymo turinys priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams planuojamas priešmokyklinės grupės 

ilgalaikiuose veiklos planuose. Ugdymo turinys detalizuojamas TAMO dienyno savaitinio 

planavimo formose.  

14. Priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams atostogos numatomos pagal kiekvienų metų sudarytus 

ugdymo planus 

15. Priešmokyklinio amžiaus grupėje ugdomoji veikla atostogų metu nevykdoma.  

16. Ugdomoji veikla pradedama 8.00 val.  

17. Ugdymo turinys: 

17.1. Ugdymo turinys, metodai ir formos orientuoti į vaiko kompetencijų ugdymą ir  

17.2. rengimą mokyklai per žaidybinę veiklą; 

17.3. Užsiėmimų pobūdis (žaidimai, veikla grupėje, išvykos ir kt.) ir trukmė priklauso 

nuo konkrečios grupės ugdymosi tikslų bei grupės vaikų poreikių, patirties, jų 

brandumo; 

17.4. Priešmokyklinio ugdymo siekiamybė – padėti vaikui įgyti kasdieniniam gyvenimui 

bei sėkmingam ugdymui(si) mokykloje būtinų kompetencijų: 

17.4.1. socialinės;  

17.4.2. sveikatos saugojimo;  

17.4.3. pažinimo;  

17.4.4 komunikavimo;  

17.4.5. meninės.  

17.5. Priešmokyklinio ugdymo pedagogai rengia grupių ugdomosios veiklos ilgalaikius 

planus pagal patvirtintus priešmokyklinio ugdymo modelius;  



17.6. Ilgalaikiai planai rengiami metams, eigoje detalizuojami sudarant kalendorinius 

planus savaitei, atsižvelgiant į konkrečios grupės pasiekimus;  

17.7. priešmokyklinis ugdymas yra vientisas procesas, veikla neskaidoma į atskirus  

17.8. dalykus ir vyksta integruotai. 

18. Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas: 

18.1. vaikų pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo 

bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779 (TAR, 2014-09-02, 2014-11581);   

18.2. pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis priešmokyklinio ugdymo vaikų 

pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2017 m. vasario 23 d. 

direktoriaus įsakymu Nr. V-52; Įsakymo redakcija  2019 m. rugpjūčio 01 d. 

įsakymu  Nr. V- 280-A.  

18.3. vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimus vertina kartu su  

švietimo pagalbos specialistu, dirbusiu  su vaiku ir parengia rekomendaciją pradinių 

klasių mokytojui ir gimnazijos švietimo pagalbos specialistui.  

19. Įgyvendinus Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, priešmokyklinio ugdymo 

pedagogas, atlieka vaikų galutinį vertinimą, aptaria su tėvais (globėjais/rūpintojais) ir parengia 

rekomendaciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 

,,Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1106 ,,Dėl 

priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2018 m. vasario 5 d. Nr. V-

100“ pagal pateiktą formą. 

  

IV SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

20. Priešmokyklinio ugdymo organizavimo  tvarkos aprašas bendru sutarimu esant reikalui gali 

būti koreguojamas ir tobulinamas. 

_________________________________________________  

   


