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                                                                                                    PATVIRTINTA  

                                                                                                    Jonavos Panerio pradinės mokyklos 

                                                                                                    direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1  d.                                                 

                                                                                                    įsakymu Nr. V1-123 

 

 

JONAVOS PANERIO PRADINĖS MOKYKLOS 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS 
 

  

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2017-2018 ir 2018 – 2019  mokslo metų Jonavos Panerio pradinės mokyklos  

priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas reglamentuoja priešmokyklinio ugdymo programos 

įgyvendinimą Jonavos Panerio pradinėje mokykloje (toliau – Mokykla). 

2. Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas (toliau –Tvarkos aprašas) parengtas  ir  procesas 

organizuojamas vadovaujantis šiais dokumentais:  
2.1. Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2016 m. liepos  22 d. įsakymo Nr. V-674;  

2.2. Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1478;  

2.3. Švietimo ir mokslo ministro Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, patvirtinta 

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

2.4.  Lietuvos Respublikos Higienos Norma NH 75:2010 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) 

priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“; 

2.5.  Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. 

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-284. 

3. Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu siekiama padėti pedagogams, vykdantiems 

priešmokyklinio ugdymo programą, tikslingai, kryptingai, veiksmingai planuoti, organizuoti ir 

įgyvendinti priešmokyklinio ugdymo programą.  

 

II SKYRIUS 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO  TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

4. Priešmokyklinio ugdymo ugdomosios veiklos tikslas - ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais 

pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam 

ugdymuisi mokykloje. 

5. Priešmokyklinio ugdymo ugdomosios veiklos ir uždaviniai: 

 5.1. garantuoti vaikui saugius, turiningus, džiugius ir kūrybiškus priešmokyklinius metus.  

    5.2. ugdyti sakytinę vaiko kalbą kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo priemonę, sudaryti 

prielaidas ugdytis rašytinę kalbą, žadinti ir puoselėti vaiko poreikį knygai. 

5.3. ugdyti vaiko kūrybiškumą, žadinti jautrumą aplinkos estetikai ir meno reiškiniams, pagarbą 

tradiciniam menui, skatinti save atskleisti meno priemonėmis ir kitais būdais. 
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III SKYRIUS  

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠO RENGIMAS 

 

         6. Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas parengtas remiantis šiais dokumentais: 

 6.1. Mokyklos 2016 - 2019 m. strateginiu planu, pritartu  Jonavos rajono savivaldybės 

administracijos 2016 m. kovo 2 d. įsakymu Nr.13B-304; 

         6.2. Mokyklos 2017 m. metiniu veiklos planu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2017 m. vasario 

10 d.  įsakymu Nr. V1- 37; 

         7. Rengiant Tvarkos aprašą buvo vadovaujamasi demokratiškumo, prieinamumo, lankstumo ir 

bendradarbiavimo principais:  

         7.1. Mokyklos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 17  d. įsakymu Nr.V1-113 buvo sudaryta darbo 

grupė, kuri rengė mokyklos Pradinio ugdymo programos įgyvendinimui ugdymo planą ir 

Priešmokyklinio ugdymo grupės tvarkos aprašą dvejiems mokslo metams; 

7.2. Tvarkos aprašo projektas buvo suderintas su mokytojų taryba (2017-08-30 d. Nr.V8-127 ), 

mokyklos taryba (2017-08-30 d. Nr.V8- 128 ). 
 

IV SKYRIUS 

BENDRIEJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO REIKALAVIMAI 

 

8. Priešmokyklinis ugdymas:  

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

8.2. 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; 

8.3. nėra teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, išskyrus atvejus, 

nustatytus Tvarkos aprašo 8.5. punkte;  

8.4. vykdomas pagal Programą, kurios minimali trukmė – 640 valandų per metus (20 val. per 

savaitę).  

8.5. gali būti teikiamas ilgiau nei vienerius metus vaikui, kuriam reikia nuolatinės kvalifikuotų 

specialistų pagalbos bei sveikatą tausojančio dienos režimo, tėvų (globėjų) prašymu ir vadovaujantis 

Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų 

specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje 

arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 

ISAK-1836 (Žin. 2007, Nr. 100- 4088).  

9. Priešmokyklinio ugdymo organizavimo forma yra priešmokyklinio ugdymo grupė (toliau – 

Grupė).  

10. įvertinus priešmokyklinio ugdymo poreikį, turimus išteklius, patvirtinti Jonavos rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus modeliai 2017 m. rugsėjo 19 d. Jonavos rajono savivaldybės 

tarybos sprendimu Nr. B-1002,,Dėl 2017-2018 mokslo metų Jonavos rajono švietimo įstaigų 

priešmokyklinio ugdymo grupių sąrašo ir organizavimo modelių patvirtinimo“ priedo dalinio pakeitimo, 

11. Priešmokyklinio ugdymo grupėje ugdomi ne daugiau 20 vaikų.  

11.1. grupėje vaikų skaičius neviršija pagal amžiaus grupes Lietuvos higienos normoje 

HN75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. 

balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 (Žin., 2010, Nr. 50-2454), nurodyto vaikų skaičiaus. 
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                                              V SKYRIUS 

          PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

 12. 2017 – 2018 mokslo metais ugdymo procesas prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinio 

ugdymo  trukmė – 160 dienų.  

         12.1.  Mokykla dirba penkias dienas per savaitę; 

Klasė 
Ugdymo proceso Ugdymo trukmė 

savaitėmis 

Ugdymo proceso 

dienos Pradžia Pabaiga  

Priešmokyklinio 

ugdymo grupė 
09-01 05-31 32 

4 val./160 

12.2. ugdytinių  atostogų trukmė 2017 – 2018 m. m.: 

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens  2017-10-23 2017-11-03 

Žiemos (Kalėdų)  2017-12-27 2018-01-03 

Žiemos  2018-02-19 
2018-02-23 

 

Pavasario (Velykų)  2018-04-03 2018-04-13 

 13. 2018 – 2019 mokslo metais ugdymo procesas prasideda 2018 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinio 

ugdymo  trukmė – 160 dienų.  

         13.1. mokykla dirba penkias dienas per savaitę; 

  

Ugdymo proceso Ugdymo proceso 

trukmė savaitėmis 

 

Ugdymo proceso 

dienos Klasė 
Pradžia pabaiga 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupė 
09-01 05-31 32 

4 val./160 

   13.2. mokinių atostogų trukmė 2018-2019 m. m.: 

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens  2018-10-22 2018-11-02 

Žiemos (Kalėdų)  
2018-12-27 

 

2019-01-02 

 

Pavasario (Velykų)  2019-04-15 2019-04-26 

14. Mokykla:  

14.1. informuoja tėvus (globėjus) apie priešmokyklinio ugdymo organizavimą ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje;  

14.2. pasirašius mokymo sutartį ją įregistruoja Mokymo sutarčių registracijos žurnale;  

14.3. 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, – surašoma į Moksleivių abėcėlinį žurnalą;  
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14.4. mokinių abėcėliniame žurnale ugdytinių pavardes ir vardus surašo abėcėlės tvarka. 

Informacija atnaujinama, jei pasikeičia mokinio gyvenamosios vietos adresas, vardas arba pavardė, o 

buvęs įrašas išsaugomas. Tuo atveju, kai nežinoma, į kokią Mokyklą mokinys yra išvykęs, gali būti 

įrašoma: užsienio valstybės, savivaldybės pavadinimas arba „Nežinoma“. Išvykus iš Mokyklos 

priešmokyklinės grupės mokiniui, baigusiam Programą, įrašoma „baigė Programą“, nebaigusiam 

Programos, – „nebaigė Programos“. Kitų mokslo metų Mokinių abėcėlinio žurnalo aplankas Mokinių 

registre formuojamas iš atitinkamais mokslo metais sukauptų mokinių duomenų, patikslinus informaciją 

apie mokinio grupę / klasę, kurioje jis ugdosi / mokosi, ir įrašius duomenis apie tais mokslo metais 

išvykusius ir atvykusius mokinius.  

15. Mokykla teikia vaiko pasiekimų vertinimo rekomendacijas pradinių ugdymo mokytojams:  

15.1. 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;  

15.2. vaikų pažangą ir pasiekimus vertina priešmokyklinio ugdymo pedagogas;  

15.3. vaikų pažanga programos įgyvendinimo laikotarpiu yra vertinama nuolat, laisvai pasirenkant 

vertinimo būdus ir metodus;  

15.4. vaikų pasiekimai fiksuojami tam skirtame Vaiko pasiekimų  vertinimo apraše (1 priedas);  

15.5. priešmokyklinio ugdymo pedagogas per 4 savaites nuo ugdymo programos įgyvendinimo 

pradžios atlieka grupės pirminį vaikų pasiekimų įvertinimą ir aptaria su tėvais (globėjais);  

15.6. įgyvendinus programą, priešmokyklinio ugdymo pedagogas atlieka galutinį vaikų pasiekimų 

vertinimą ir parengia laisvos formos išvadą – rekomendacijas pradinių klasių mokytojui;  

15.7. numato mokslo metams priešmokyklinio ugdymo prioritetus ugdymo kokybei gerinti; 

15.7.1. parengia priešmokyklinės grupės ugdomosios veiklos planą vaikų socialinėms ir 

komunikavimo kompetencijoms ugdyti (2 priedas). 

16. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas per 3 savaites nuo programos įgyvendinimo pradžios 

parengia ilgalaikius grupės ugdomosios veiklos planus pagal patvirtintą priešmokyklinio ugdymo 

modelį. Planą suderinus su pavaduotoja ugdymui, tvirtina Mokyklos direktorius. 

17. Mokykloje priešmokyklinės grupės vaikų maitinimas ir poilsis organizuojamas vadovaujantis 

Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 

patvirtinta Lietuvos Respublikos Higienos Norma NH 75:2010 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) 

priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.  

18. 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 ir padariniai. 

 19. Mokyklai ir tėvams (globėjams) pasirašius mokymo sutartį tėvai (globėjai) privalo užtikrinti 

vaiko punktualų ir reguliarų priešmokyklinės grupės lankymą (jei vaikas negali atvykti, nedelsiant turi 

informuoti įstaigą).  

20. Vaiko lankomumas yra žymimas grupės el. dienyne Tamo. 

 

 

VI SKYRIUS 

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIŲ UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

 21. 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 (Žin., 2011, Nr. 122- 5771).  
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22. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas organizuojamas vadovaujantis Vaiko gerovės komisijos 

sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579.  

23. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams ugdyti priešmokyklinio ugdymo programą 

pritaiko priešmokyklinio ugdymo pedagogas, atsižvelgdamas į vaiko poreikius, vaiko gerovės komisijos 

rekomendacijas.  

24. Priešmokyklinio ugdymo pedagogą konsultuoja Jonavos pedagoginės psichologinės tarnybos 

specialistai.  

25. Vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimus vertina priešmokyklinio ugdymo 

pedagogas kartu su logopedu ir socialiniu pedagogu pasirinkdami vertinimo būdus ir metodus.  

 

VII SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 26. 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 (Žin., 2001, Nr. 57-2040; 2009, Nr. 158-7134), savivaldybių biudžetų, rėmėjų ir 

kitomis lėšomis.  

 27. Tvarkos aprašas skelbiamas mokyklos internetinėje svetainėje  www.paneriopradine.lt.   

         28. Tvarkos aprašas pakeitimus ir papildymus gali inicijuoti mokyklos direktorius, mokyklos ir 

mokytojų tarybos.  

         29. Tvarkos aprašas įsigalioja nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUDERINTA 

Jonavos Panerio pradinės  

Mokyklos tarybos 2017 m. rugpjūčio 30 d. 

protokolo Nr.V8- 129 

protokoliniu nutarimu Nr.2. 

http://www.paneriopradine.lt/

