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IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Gargždų „Minijos“ progimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) nustato bendruosius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

reikalavimus. 

2.  Priešmokyklinį ugdymą vykdo pagal vienerių metų Priešmokyklinio ugdymo bendrąją 

programą (toliau – Programa), patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. 

rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779 „Dėl priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos patvirtinimo“.  

3. Ikimokyklinio ugdymo veikla grindžiama Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų 

(2005), LR švietimo įstatymo (2011) nuostatomis, Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis 

rekomendacijomis (2014), Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu (2014) ir kitais 

ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančiais teisiniais bei norminiais aktais. 

 

II. BENDRIEJI PRIEŠMOKYKLINIO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO REIKALAVIMAI 
 

4. Priešmokyklinis ugdymas: 

4.1. pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniai metais jam sueina 6 metai; 

              4.2. jei tėvai (globėjai) pageidauja ugdyti 6 metų dar neturintį vaiką pagal priešmokyklinio 

ugdymo programą, vaiko brandumo vertinimas neprivalomas. 

              4.3. priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne 

anksčiau nei vaikui (tais kalendoriniais metais ) sueina 5 metai.    

                 4.4. Tėvai, norintys vaikus išleisti į priešmokyklinę grupę anksčiau, nei jiems tais 

kalendoriniais metais sueina 6 metai, nuo vasario mėnesio gali (neprivalo) kreiptis į pedagoginę 

psichologinę tarnybą dėl vaiko brandos vertinimo. Gavę išvadą – rekomendaciją, tėvai patys 

sprendžia ar išleisti vaiką į priešmokyklinę grupę anksčiau. 

5. Ikimokyklinis ugdymas: 

5.1. Ikimokyklinio ugdymo trukmė  – priklauso nuo  kada vaikas atvyko į ikimokyklinio 

ugdymo įstaigą. 

 

III. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR IKIMOKYKLINIO ORGANIZAVIMAS 

 

6. Tėvai (globėjai) pasirašo mokymo sutartį, vaikas registruojamas Mokinių registre, 

nurodant pirmąją ugdymo(si) dieną. 

7. Mokymo sutartis  registruojama Mokymo sutarčių registracijos žurnale. 

8. Priešmokyklinio organizavimo forma yra priešmokyklinio ugdymo grupė: 

8.1. veikia po 1 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų mišrią ugdymo grupę; 

8.2. grupės darbo trukmė – Gobergiškės skyrius- 9 val., Jakų skyrius- 10 val.; 

8.3. ugdomoji kalba – lietuvių; 

8.4. vaikams teikiama pagalbos mokiniui specialistų pagalba; 

              8.5 suteikiama galimybė lankyti neformaliojo švietimo veiklas; 

               9. Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas. 

9.1.Vaikui, kuriam nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, programa yra pritaikoma 

vadovaujantis mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795. 

9.2.Vaikų, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo turinys formuojamas, 

vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo programa (ją pritaikant) ir atsižvelgiant į kiekvieno vaiko 



specialiuosius ugdymosi poreikius, pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas ir tėvų 

(globėjų) lūkesčius. 

9.3.Vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, sudaromos sąlygos ugdytis pagal jo 

gebėjimus ir galias; priešmokyklinio ugdymo mokytojas kartu su kitais mokytojais ir švietimo 

pagalbos specialistais, vaiko tėvais (globėjais), kitais artimaisiais teikia reikiamą pagalbą, stiprindami 

vaiko motyvaciją mokytis, tobulėti, plėtoti kompetencijas, sumažinti, įveikti arba kompensuoti 

ugdymo procese kylančius sunkumus. 

10. Priešmokyklinio ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokytojas, mišrioje grupėje: 

10.1. rengia metinius ir savaitės ugdymo planus, organizuoja ugdomąją veiklą, 

atsižvelgdamas individualius vaikų poreikius.  

10.2. kiekvienos savaitės pabaigoje vykdo vaikų pasiekimų  refleksiją, numato tolimesnio 

vaikų ugdymosi gaires, apmąsto ugdymo metodų  taikymo  efektyvumą.  

 

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

programų, yra susipažinęs su pradinio  ugdymo programos bendrojo ugdymo planu; 

10.4. vertina vaikų pažangą ir pasiekimus; 

10.5. mokslo metų pradžioje atlieka priešmokyklinio amžiaus vaikų pirmąjį pasiekimų 

vertinimą; 

10.6. įgyvendinęs  priešmokyklinio ugdymo programą, atlieka vaikų galutinių pasiekimų 

vertinimą; 

10.7. vaikų pasiekimus fiksuoja vaiko pasiekimų apraše, lygina su ankstesniais vertinimais, 

įvertina rezultatus; 

10.8. vaiką, turintį specialiųjų ugdymosi poreikių, vertina kartu su švietimo pagalbos 

specialistu, dirbusiu su vaiku; 

10.9. vaikų pažangą vertina nuolat, pasirinkdamas vertinimo būdus, metodus; 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa finansuojama iš valstybės biudžeto, vadovaujantis 

Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika, savivaldybių biudžetų, rėmėjų ir 

kitomis lėšomis. 
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