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VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „AITVARAS“ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato 

bendruosius priešmokyklinio ugdymo organizavimo reikalavimus Vilniaus lopšelyje-darželyje 

„Aitvaras“. 

2. Priešmokyklinis ugdymas teikiamas pagal vienerių metų priešmokyklinio ugdymo bendrąją 

programą (toliau – Programa). 

3. Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., baigiasi rugpjūčio 31 d. 

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme 

(toliau – Švietimo įstatymas). 
 

 

II SKYRIUS 

BENDRIEJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO REIKALAVIMAI 
 

5. Priešmokyklinis ugdymas: 

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

(5.1 p. - LR ŠMSM 2016 07 22 įsakymo Nr. V-674 redakcija, galioja nuo 2016 09 01 iki 2022 12 31) 

 5.2. gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau negu vaikui sueina 

5 metai; 

(5.2 p. - LR ŠMSM 2018 02 05 įsakymo Nr. V-100 redakcija, galioja nuo 2018 02 06 iki 2022 12 31) 

 5.2. gali būti pradedamas teikti vaikui, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki 

rugsėjo 1 dienos, švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir 

ugdymosi poreikius, pažangą; 

 5.3. tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą arba švietimo pagalbos 

tarnybą (toliau kartu – Tarnyba), kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas, dėl 5 metų vaiko 

brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Rekomenduojama kreiptis ne 

anksčiau nei vaikui sueina 4 metai 8 mėnesiai (atsižvelgiant į vaiko brandumo mokyklai įvertinimo testo 

taikymo galimybes); 

 5.4. minimali Programos trukmė – 640 valandų; 

 5.5. antrus metus pagal Programą vaikai nėra ugdomi. 

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

Grupė).  

 7. Priėmimas į priešmokyklinio ugdymo grupę vykdomas Steigėjo nustatyta tvarka. 

 8. Darželis su tėvais pasirašo dvišales Priešmokyklinio ugdymo sutartis. Sutartys registruojamos 

Mokinių registre. 



 10. Vaikų tėvai (globėjai) privalo užtikrinti vaiko punktualų, reguliarų Darželio lankymą (jei 

vaikas negali atvykti į Darželį, nedelsiant turi informuoti Darželį) ir kitų mokymo sutartyje nurodytų 

pareigų vykdymą. 

 11. Vaiko lankomumas žymimas elektroniniame dienyne Mūsų darželis. 
 

 

III SKYRIUS 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS VEIKLOS YPATUMAI 
 

 12. Priešmokyklinio ugdymo programą įgyvendina priešmokyklinio ugdymo pedagogas, 

meninio ugdymo pedagogas ir neformaliojo ugdymo kūno kultūros mokytojas. Grupėje dirba 2 

priešmokyklinio ugdymo mokytojai. 

 13. Formuojamos 3 priešmokyklinio ugdymo grupės. 

 14. Vaikams teikiama specialistų: logopedo, psichologo, spec. pedagogo ir socialinio pedagogo 

pagalba vadovaujantis pedagoginės psichologinės tarnybos pažymomis, Vaiko gerovės komisijos 

siūlymu suderinus su tėvais.  

 15. Specialiuosius ugdymosi poreikius turintys vaikai pilnai integruojami į priešmokyklinio 

ugdymo grupės veiklas, jiems teikiama specialistų pagalba. 

 16. Į priešmokyklinio amžiaus vaikų veiklas integruojama tarptautinė socialinių ir emocinių 

sunkumų įveikimo gebėjimų ugdymo programa „Zipio draugai“, Lietuvos masinio futbolo asociacijos 

projektas „Futboliukas“, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir Respublikinės ikimokyklinio ugdymo 

kūno kultūros pedagogų asociacijos projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“, lopšelio-darželio sveikatos 

programa „Sveikatos aitvarai“. 

 17. Priešmokyklinio ugdymo grupėje ugdymas vyksta lietuvių kalba. 

 18. Programos įgyvendinimo laikotarpiu, vaikams, ugdomiems pagal priešmokyklinio ugdymo 

programą, organizuojamos atostogos: 
 

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens  2022-10-31 2022-11-04 

Žiemos (Kalėdų) 2022-12-27 2022-01-06 

Žiemos 2023-02-13 2023-02-17 

Pavasario (Velykų) 2023-04-11 2023-04-14 

Vasaros 2023-06-09 2023-08-31 
 

 19. Atostogų laikotarpiu ugdomasis procesas nevyksta, organizuojamas individualus-

papildomas darbas su vaikais siekiant tobulinti jų gebėjimus. 

 20. Ugdomasis procesas priešmokyklinėje grupėje yra vientisas, neskaidomas į atskiras sritis 

(atskirus dalykus) ir vyksta integruotai visą nustatytą laiką. 
 

 

IV SKYRIUS 

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS 
 

 20. Vaikų pasiekimus mokytojas vertina vadovaudamasis programos nuostatomis bei lopšelio-

darželio patvirtintu pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu: 

 20.1. per 4 savaites nuo programos pradžios atliekamas pirminis pasiekimų vertinimas; 



 20.2. baigus programą mokytojas atlieka galutinį pasiekimų vertinimą; 

 20.3. vaikų pasiekimai yra aptariami su tėvais spalio ir gegužės mėnesį individualių pokalbių 

metu; 

 20.4. vaikų pasiekimai fiksuojami lopšelio-darželio nustatytoje formoje el. dienyne Mūsų 

darželis. 

 21. Priešmokyklinio ugdymo pasiekimų rekomendacijos tvirtinamos vadovo ir teikiamos 

tėvams. Esant poreikiui, pasiekimų aprašas teikiamas mokyklai vykdančiai pradinio ugdymo programą. 
 

 

V SKYRIUS 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS KARANTINO, EKSTREMALIOS 

SITUACIJOS LAIKOTARPIU 
 

 22. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio (ekstremali temperatūra, 

gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų vaikų sveikatai ir gyvybei (toliau – ypatingos 

aplinkybės) laikotarpiu arba esant aplinkybėms darželyje-lopšelyje, dėl kurių priešmokyklinis ugdymas 

negali būti organizuojamas Grupėje, ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, 

arba organizuojamas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu (toliau – nuotolinis ugdymo būdas). 

 23. Nuotoliniam ugdymui taikomi sinchroninio ir asinchroninio ugdymo metodai, savarankiško 

ugdymo(si) veiklos ir užduotys pateikiamos el. dienyne Mūsų darželis. 

 24. Priešmokyklinio ugdymo mokytojai yra atsakingi už ugdymo(si) užduočių pateikimą ir 

grįžtamąjį ryšį ir vaikų pasiekimų fiksavimą. 

 25. Už nuotolinio ugdymo organizavimą, bendrosios informacijos apie nuotolinį ugdymą 

vykdymą, švietimo pagalbos teikimą ir komunikaciją kitais svarbiais klausimai atsako lopšelio-darželio 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 
 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

 26. Programa finansuojama iš valstybės biudžeto, vadovaujantis Mokymo lėšų apskaičiavimo, 

paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. 

liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, savivaldybių biudžetų, rėmėjų ir kitomis lėšomis. 

 

__________________________________ 


