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VARĖNOS R. LIŠKIAVOS DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

  2019-2020 M. M. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PLANAS 

  

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
  

1. Priešmokyklinio ugdymo planas parengtas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo 

organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. 

lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 (LR ŠMM 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-674 redakcija) .  

2. Priešmokyklinis ugdymas Varėnos r. Liškiavos daugiafunkciame centre (toliau – 

Centras) vykdomas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa,  patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779 (toliau – 

Programa), Varėnos rajono saviovaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-IX-102 

„Dėl Varėnos r. Sav. tarybos 2019 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-VIII-1173 „Dėl Varėnos r. s. 

įstaigų, vykdančių priešmokyklinio ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 

ir mokinių skaičiaus grupėse 2019-2020 mokslo metams patvirtinimo“ pakeitimo“.  

3. 2019-2020 m. Mokslo metai prasideda rugsėjo 2 d., baigiasi rugpjūčio 31 d., o 

ugdymo procesas vyksta nuo rugsėjo 2 d. iki gegužės 29 d.  

 

II SKYRIUS 

BENDRIEJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO REIKALAVIMAI 
 

 4. Priešmokyklinis ugdymas: 

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

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

anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. 

4.3. Programos minimali trukmė – 640 valandų per metus, 20 val. per savaitę. Ugdymas 

vykdomas jungtinėje ikimokyklinio ugdymo grupėje pagal VI organizavimo modelį. 

5. Priešmokyklinio ugdymo organizavimo forma yra ikimokyklinio ugdymo grupė (toliau 

– Grupė).  

6. Mokykla, atsižvelgdama į tėvų (globėjų) 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 

(ne ilgesnis nei vieneri metai), sutarties keitimo, nutraukimo pagrindai, padariniai ir kitos nuostatos, 

neprieštaraujančios teisės aktams. 



7. Vaikų tėvai (globėjai) privalo užtikrinti vaiko punktualų, reguliarų Centro lankymą ir 

kitų mokymo sutartyje nurodytų pareigų vykdymą. 

8. Vaiko lankomumas yra žymimas priešmokyklinio ugdymo grupės dienyne. 

9. Programą įgyvendina ikimokyklinio ugdymo mokytoja.   

10. Vaikui, kuriam nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, Programą pritaiko Grupėje 

dirbantis mokytojas pagal PPT specialistų pateiktas rekomendacijas. Esant poreikiui, Centras dėl 

Programos pritaikymo konsultuojasi su Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių 

paslaugų skyriaus specialistais.  

11. Grupėje esant vaikų su vidutiniais, dideliais ar labai dideliais specialiaisiais poreikiais, 

Centras kreipiasi į Varėnos rajono savivaldybės tarybą dėl mokytojo padėjėjo etato steigimo.  

III SKYRIUS 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

12. Priešmokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, 

ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti 

optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. 

13. Priešmokyklinio ugdymo tikslui pasiekti būtina įgyvendinti šiuos uždavinius: 

13.1.Įgyvendinti ugdymo turinį, atitinkantį 5 – 7 metų vaikų raidos bendruosius ir 

individualiuosius ypatumus, padedantį kiekvienam vaikui darniai augti ir ugdytis visas Programoje 

įvardintas kompetencijas; 

13.2.Organizuoti ugdymą derinant organizuotą, kryptingą ugdomąją priešmokyklinio 

ugdymo pedagogo ir spontanišką vaiko veiklą; 

13.3.Pripažinti kasdienį vaiko gyvenimą grupėje (atvykimas ir išvykimas, maitinimasis, 

tvarkymasis ir kt.) kaip neatsiejamą ugdymo turinio dalį. 

13.4.Taikyti į vaiką orientuoto ugdymo, priešmokyklinio ugdymo pedagogo ir vaiko 

sąveika grįstus metodus; 

13.5.Sukurti vaiko ugdymui ir ugdymuisi tinkamą psichologinę ir fizinę aplinką; 

13.6.Taikyti pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus ir formas, kurie padėtų vaikui 

sėkmingai ugdytis ir tobulėti. 

13.7.Užtikrinti pozityvų, pasitikėjimu ir pagarba grįstą, tikslingą vaikų, mokytojo, tėvų 

(globėjų), kiekvieno ir visų centro darbuotojų bendradarbiavimą. 

 

IV SKYRIUS 

MODELIAI 

 

14. Grupė dirba pagal VI Priešmokyklinio ugdymo programos modelį. 

14.1. Veiklos trukmė 4  val. per dieną.  

14.2. Grupės darbo laikas 9.00 – 13.00 val. 



15. Priešmokyklinio ugdymo programą vykdo ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė, turinti priešmokyklinio ugdymo vyr. Mokytojo kvalifikacinę kategoriją. 

16. Atsižvelgiant į ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas 

vaikų skaičių, grupė vadinama ikimokyklinio ugdymo grupe.  

 

VI SKYRIUS 

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 
  

17. Centras: 

17.1. informuoja tėvus (globėjus) apie priešmokyklinio ugdymo organizavimą Centre; 

17.2. po mokymo sutarties pasirašymo vaiką įregistruoja Mokinių registre nurodant, 

pirmąją mokinio ugdymosi dieną. 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; grupė, iš kurios mokinys išvyko; įsakymo 

apie išvykimą data ir numeris; Mokykla, į kurią mokinys išvyko ugdytis / mokytis, – automatiniu 

būdu formuojamas, o pasibaigus mokslo metams išspausdinamas ir sudaromas Mokinių abėcėlinis 

žurnalas; 

18. Mokytojas, dirbantis  grupėje: 

18.1. organizuoja ugdomąją veiklą pagal Programą, atsižvelgdami į patvirtinto Modelio 

ypatumus, individualius vaikų poreikius. Nepriklausomai nuo Modelio, priešmokyklinio ugdymo 

procesas yra vientisas, neskaidomas į atskiras sritis (atskirus dalykus) ir vyksta integruotai visą 

Modelyje nustatytą laiką; 

18.2. planuoja ugdomąją veiklą, rengdamas ugdomosios veiklos planą einamiesiems 

mokslo metams (iki einamųjų metų rugsėjo 10 d.), savaitės veiklos planą.   

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

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

antrai klasei; 

18.4. vertina vaikų pažangą ir pasiekimus vadovaudamasis Programa; 

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

aptaria jį su tėvais (globėjais); 

18.6. vaikų pasiekimus fiksuoja vaiko pasiekimų apraše; 

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

(globėjais) ir parengia rekomendaciją pradinių klasių mokytojui; 

18.8. vaikų pažangą Programos įgyvendinimo laikotarpiu vertina nuolat, pasirinkdamas 

vertinimo būdus ir metodus; 

18.9. atlieka kitus darbus, nurodytus jo pareigybės aprašyme.  

 

VII SKYRIUS 



UGDYTINIŲ ATOSTOGOS 2019-2020 M.M.  

19. Mokslo metų eigoje ugdytiniams skiriamos atostogos: 

 

Atostogos  Pradžia ir pabaiga Ugdymas prasideda  

Rudens 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d. 2019 m. lapkričio 4 d 

Kalėdų  2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. 

sausio 3 d. 
2020 m. sausio 6 d. 

Žiemos  2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d. 2020 m. vasario 24 d 

Pavasario  2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 

17 d. 
2020 m. balandžio 20 d. 

 

IX SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20.  Programa finansuojama iš valstybės biudžeto, vadovaujantis Mokinio krepšelio lėšų 

apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašu.  

_________________ 
 


