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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ (toliau –Darželio) priešmokyklinio 

ugdymo planas – įstaigos veiklos plano dalis. 

2. 2017-2018 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo planas reglamentuoja 

priešmokyklinio amžiaus ugdytinių ugdymo įgyvendinimą įstaigoje 2017-2018 mokslo metais. 

3. Priešmokyklinio ugdymo planas parengtas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo 

organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2016 

m. liepos 22 d. įsakymu V-674 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo 

Nr. V-1106 „Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 

„Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa“, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. 

rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779, Priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimo metodinėmis 

rekomendacijomis, Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. TS - 47 „Dėl 

priėmimo laiko į bendrojo ugdymo mokyklas ir priešmokyklinio ugdymo grupes ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo 

ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 

2017-2018 mokslo metais sudarymo. 

4. Ugdymo turinys įgyvendinamas, vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąja 

programa, 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 2016 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-674 redakcija), Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymu, kitais teisės aktais, Darželio strateginiais tikslais, bendruomenės poreikiais ir turimais 

ištekliais. 

5. 2016-2017 mokslo metų analizė. 2016-2017 mokslo metais dviejuose 

priešmokyklinėse grupėse ugdėsi 40 vaikų. 17 vaikų iš lietuvių šeimų, 17 vaikų iš mišrių šeimų, 

kuriose bendraujama rusų, lenkų, lietuvių kalbomis, 6 vaikai iš rusų šeimų. Logopedo pagalbos 

reikėjo 17 vaikų. 

Ypatingas dėmesys buvo skiriamas lietuvių kalbos ugdymui, bei žodyno turtinimui, nes rudenį 

dauguma vaikų kalbėjo rusiškai. Vaikai buvo skatinami domėtis skaitymo, rašymo pradmenimis, 

skaičių pažinimu. 

Vaikai tapo savarankiškesni, atsakingesni, kūrybiškesni, patobulėjo meninėje kompetencijoje. Turi 

nemažai žinių apie artimiausią aplinką. Rusakalbiai pradėjo kalbėti lietuviškai, nors nevisada 



taisyklingai. Gegužės mėn. 10 vaikų jau savarankiškai pradėjo skaityti, likusieji vaikai pažino 

beveik visas raides, iš jų kai kurie bandė skaityti nesudėtingus žodžius. Nesudėtingus matematinius 

veiksmus suskaičiuoti galėjo visi vaikai. Vaikai nori eiti į mokyklą. 

Pagal tėvų apklausos duomenis vaikai lankys šias mokyklas: „Žiburio“ pagrindinę mokyklą – 26 

vaikai, „Verdenės“ gimnaziją – 7 vaikai, „Draugystės“ progimnaziją – 4 vaikai, „Gertosios vilties“ 

progimnazija – 1 vaikas, Zarasų gimnazija – 1 vaikas. 

6. Ugdymo plane naudojamos sąvokos: 

6.1. Priešmokyklinio ugdymo(si) programa – programa, kurioje nustatyti pagrindiniai 

vaiko nuo 6 iki 7 metų (si) tikslai, principai, sėkmingam ugdymui(si) darželyje būtinos 

kompetencijos, nurodytos vaiko ir ugdytojo veiklos kryptys ir būdai, teikiantys galimybę per 

vienerius metus pasiruošti vaikui mokyklai. 

6.2. Darželio mokomoji kalba – lietuvių kalba, kuria įgyvendinama ugdymo programa. 

6.3. Adaptacinis laikotarpis – laikotarpis, kurio metu vaikas, perėjęs prie aukštesnio 

lygmens ugdymo programos ar pakeitęs grupę, derinasi prie naujos aplinkos reikalavimų. 

6.4. Trumpalaikis ugdymo planas – tai planas savaitei, kuriame priešmokyklinio 

ugdymo pedagogas numatyto vaiko ugdymo(si) pasiekimus, priemones, būdus jiems pasiekti. 

6.5. Ugdymo individualizavimas – ugdymo turinio pritaikymas vaikui pagal jo 

individualius ugdymo(si) poreikius ir mokyklos galimybes. 

6.6. Projektas – ugdymo(si) metodas, įtraukiantis vaiką į aktyvų problemų sprendimą ir 

padedantis pasiekti programoje numatytų ugdymo(si) rezultatų. 

6.7. Specialiųjų poreikių vaikas – vaikas, kurio galimybės ugdytis yra ribotos dėl 

įgimtų ar įgytų sutrikimų. 

6.8. Specialusis ugdymas – specialiųjų poreikių asmens mokymas, lavinimas bei 

vertybinių nuostatų formavimas, pripažįstant šių asmenų gebėjimus ir galias. 

6.9. Specialiosios valandėlės – valandėlės specialiųjų poreikių vaikui sutrikimą ar 

negalią kompensuojamiems įgūdžiams ugdyti. 

6.10. Specialiosios pratybos – individualios ar grupinės logopedo, judesio ir padėties, 

tarties, kalbos, klausos, orientacijos ir mobilumo, regėjimo funkcijų lavinimo, kasdieninio 

gyvenimo įgūdžių ugdymo pratybos. 

6.11. Individualus ugdymo planas – konkrečiam vaikui pagal jo poreikius ir 

ugdymo(si) galimybes parengtas ugdymo planas. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

7. 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 

8. Uždaviniai: 

8.1. įgyvendinti ugdymo turinį, atitinkantį 5-7 metų vaikų raidos bendruosius ir 

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

įvardytas kompetencijas; 



8.2. organizuoti ugdymą derinant organizuotą, kryptingą priešmokyklinio ugdymo 

pedagogo ir spontanišką vaiko veiklą; 

8.3. pripažinti kasdienį vaiko gyvenimą grupėje (atvykimas ir išvykimas, maitinimasis, 

miegas, tvarkymasis ir kt.) kaip neatsiejamą ugdymo turinio dalį; 

8.4. taikyti į vaiką orientuoto ugdymo, priešmokyklinio ugdymo pedagogo ir vaiko 

sąveika grįstus metodus; 

8.5. sukurti vaiko ugdymui ir ugdymuisi tinkamą psichologinę fizinę aplinką; 

8.6. taikyti pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus ir formas, kurie padėtų vaikui 

sėkmingai ugdytis ir tobulėti; 

8.7. užtikrinti pozityvų, pasitikėjimu ir pagarba grįstą, tikslingą vaiko, priešmokyklinio 

ugdymo pedagogo, tėvų/globėjų, kiekvieno ir visų mokyklos ar kito švietimo teikėjo darbuotojų, 

kitų Programą įgyvendinančių asmenų bendradarbiavimą. 

 

 

III SKYRIUS 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

9. Priešmokyklinio ugdymo planą (toliau – Ugdymo planas) rengia darbo grupė, 

sudaryta direktoriaus įsakymu „Dėl darbo grupės 2017-2018 mokslo metams priešmokyklinės 

grupės ugdymo plano parengimo“.  

10. Ugdymo plano projektą direktorius aptaria mokytojų tarybos posėdyje, derina jį su 

lopšelio-darželio taryba ir tvirtina iki rugsėjo 1 d. 

11. Priešmokyklinio ugdymo planas tvirtinamas direktoriaus įsakymu. 

12. Priešmokyklinio ugdymo planas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

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

higienos norma HN 75:2010, vykdanti ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programą, 

bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 

m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93 patvirtinta ir išdėstyta nauja redakcija Lietuvos higienos norma 

HN: 2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai“. 

13. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais 

jam  sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau, vadovaujantis Švietimo 

ir mokslo ministro patvirtintu Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 

programas įvertinimo tvarkos aprašu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Švietimo ir 

mokslo ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka  nuo 2016 m rugsėjo 1 d. 

priešmokyklinis ugdymas yra privalomas. Priešmokyklinis ugdymas 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. 

14. Integruoto ugdymo organizavimas. Į priešmokyklinio ugdymo turinį integruojama: 



 14.1. Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa LIONS QUEST „Laikas 

kartu“. 

14.3.Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programa; 

14.4. Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa. 

14.5. Patyčių prevencijos ir intervencijos įgyvendinimas. 

14.6. Rengimo šeimai ir lytiškumo programa. 

14.7. Plokščiapėdystės profilaktikai skirta programa „Mano kojytės sveikos, gražios ir 

miklios“. 

 

15. Siūlomos papildomos veiklos: 

15.1. ritminių šokių būrelis; 

15.2. etnografinis būrelis „Pasagėlė“. 

 

 

IV SKYRIUS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

16. Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąja 

programa, Visagino savivaldybės Priešmokyklinių grupių darbo organizavimo modelių Visagino 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose aprašu (Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. 

sprendimas Nr. TS-127. ). Priešmokyklinio ugdymo Bendroji programa įgyvendinama rengiant 

grupių ugdomosios veiklos planus metams, teminius planus savaitei, naudojamas priešmokyklinio 

ugdymo priemonių komplektas  OPA PA, parengtas pagal priešmokyklinio ugdymo programą. 

15. Vaikas ugdomas 5 dienas per savaitę. Ugdymo proceso trukmė – 32 savaitės. Nuo 7.00 val. iki  

17.30 val. Nuo 7 val. iki 14.12 val. dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas, nuo 14 val. iki 17.30 

val. – auklėtojas. Vaiko priežiūra (tėvų/globėjų prašymu) vykdoma pailgintos dienos grupėje nuo 

6.10 val. iki 7 val. ir nuo 17.30 val. iki 18.30 val. 

17. Priešmokyklinės grupės darbas organizuojamas pagal pirmą modelį: Priešmokyklinė 

ugdymo grupė, kurios veiklos trukmė 10,30 val. per dieną. Ugdymas grupėje vyksta kaip vientisas 

procesas, jis neskaidomas į atskiras sritis ir vyksta integruotai. Grupėje sudaromos sąlygos vaiko 

poilsiui ir jo maitinimui. Grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas (1 etatas), auklėtojas 

(0,5 etato) ir auklėtojo padėjėjas (1 etatas). Vaikui pagal poreikį teikiama logopedo pagalba. Vaikų 

skaičius grupėje 20. 

18. Dėl vaiko mokymo namie vienas iš tėvų (globėjų) prašymą teikia Mokyklos 

vadovui. Prie prašymo pridedama GKK pažyma. Mokinio ugdymas namie per tris darbo dienas 

įforminamas Mokyklos vadovo įsakymu. 

19. Vaiko pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo 

Bendrąja programa. Vaiko pažangą ir pasiekimus pagal pirmą modelį vertina priešmokyklinio 

ugdymo pedagogas, aptardamas individualiai su vaiko tėvais/globėjais ne rečiau kaip du kartus per 

metus. 

20. Vaiko pasiekimai fiksuojami Vaiko pasiekimų apraše. Įvertinimas atliekamas du 

kartus per metus. Per 4 savaites nuo programos vykdymo pradžios priešmokyklinio ugdymo 

pedagogas atlieka vaiko pirminį pasiekimų vertinimą ir jį aptaria su vaiko tėvais/globėjais. 



Įgyvendinus programą atliekamas galutinis vaiko pasiekimų įvertinimas ir parengiama laisvos 

formos išvada-rekomendacija pradinių klasių mokytojui. 

21. Priešmokyklinės grupės vaikams skiriamos atostogos: 

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens 2017-10-30 2017-11-03 

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

Žiemos (papildomos) 2018-02-19 2018-02-23 

Pavasario (Šv. Velykų) 2018-04-03 2018-04-06 

Vasaros 2018-06-01 2018-08-31 

 

22. Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų vaiko gyvybei ar sveikatai, 

nustačius ypatingą epideminę situaciją dėl staigaus ir nepaprastai didelio užkrečiamųjų ligų 

išplitimo, taip pat oro temperatūrai esant 20 C laipsnių šalčio ar žemesnei priešmokyklinio amžiaus 

vaikai gali neatvykti į ugdymo įstaigą. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.  

23. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 

22 d. įsakymu Nr. V-313 Lietuvos higienos norma HN 75-2016 „Įstaiga vykdanti ikimokyklinio 

ir/ar priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ lopšelyje-

darželyje organizuojamas vaikų maitinimas, sudaromos sąlygos vaiko poilsiui ( miegas po pietų). 

24. Darželis atsižvelgdamas į tėvų/globėjų poreikius ir galimybes, su tėvais/globėjais 

aptaria ir pasirašo priešmokyklinio mokymo sutartį. 

25. Pasirašius priešmokyklinio mokymo sutartį, tėvai/globėjai privalo užtikrinti vaiko 

punktualų ir reguliarų Darželio lankymą (jei vaikas negali atvykti į mokyklą nedelsiant turi 

informuoti priešmokyklinio ugdymo pedagogą, auklėtoją ar mokyklos administraciją). 

26. Vaiko lankomumas žymimas priešmokyklinio ugdymo grupės žurnale, kurio formą 

tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras. 

27. Vaikas, kuris nelankė daugiau kaip du trečdalius nurodyto laiko, yra laikomas 

nedalyvavusiu Priešmokyklinio ugdymo programoje. 

28. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, auklėtojas planuodami grupės ugdomąją 

veiklą, individualizuoja ugdymo tikslus, uždavinius ir turinį, atsižvelgia į grupės specifiką ir 

individualius vaikų poreikius, į ugdymo organizavimo modelį, į lopšelio-darželio ir regiono 

ypatumus. 

 

V SKYRIUS 

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ UGDYMO ORGANIZAVIMAS, SPECIALIOSIOS 

PAGALBOS TEIKIMAS, VAIKO UGDYMO(SI) PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

29. Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiam vaikui Bendrąją programą pritaiko  

priešmokyklinio ugdymo pedagogas, atsižvelgdamas į vaiko poreikius, lopšelio-darželio Vaiko 

gerovės komisijos, švietimo pagalbos specialistų rekomendacijas. 

30. Vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymo(si) poreikių, vaikui, patyrusiam smurtą, 

skurdą, seksualinę prievartą, sudaroma individuali ugdymo programa. 

31. Vaikui turinčiam kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, organizuojamos pratybos pagal 

parengtą logopedo tvarkaraštį. 



32. Vaiko, turinčio specialiųjų ugdymo(si) poreikių, pasiekimus vertina priešmokyklinio 

ugdymo pedagogas kartu su specialistu, individualiai dirbusiu su vaiku. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

33. Priešmokyklinio ugdymo 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 ir Visagino savivaldybės 

biudžeto lėšomis. 

34. Už priešmokyklinio ugdymo organizavimą ir programos įgyvendinimą atsako 

Darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir priešmokyklinio ugdymo pedagogas. 

___________________ 

 

 

APTARTA  SUDERINTA 

Mokytojų tarybos posėdyje  Lopšelio-darželio tarybos posėdyje 

2017 m. rugpjūčio 30 d.  2017 m. rugpjūčio 30 d. 

Protokolas Nr. (4.2) MP-3  Protokolas Nr. (5.4) ME-3 

 


