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KLAIPĖDOS LOPŠELIO–DARŽELIO ,,PAKALNUTĖ“ 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PLANAS 
2021-2022 MOKSLO METAMS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas, vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. 
įsakymu Nr. V-1106 (Suvestinė redakcija nuo 2021-09-01). 

2. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo(si) 
programą“, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. 
įsakymu Nr. V-779. Taip pat remiantis Priešmokyklinio ugdymo koncepcija, patvirtinta Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 1374. 

3. Ugdymo turinio kūrimas grindžiamas bendruomenės (priešmokyklinio ugdymo pedagogų, 
ugdytinių tėvų) bendradarbiavimu ir demokratinėmis nuostatomis.  
 

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
 

4. Priešmokyklinis ugdymas teikiamas priešmokyklinėje grupėje vaikui, kuriam tais 
kalendoriniais metais sueina 5-6 metai; 

5. Priešmokyklinio ugdymo trukmė priešmokyklinėse grupėse – vieneri metai. 
6. Priešmokyklinis ugdymas teikiamas pagal „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo(si) programą“ 

toliau vadinama – Programa), patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. 
rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779. 

7. Veiklos planas: 
Veiklos kryptys Skiriamas laikas 

Komunikavimo, meninė, pažinimo, socialinė 
ir sveikatos kompetencijos 

640 valandų 

 

8. Ugdymo metai prasideda 2021 m. rugsėjo 1 dieną. 
9. Ugdymo metai baigiasi 2022 m. gegužės 31 dieną. 
10. Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams atostogos numatomos vadovaujantis 2021-2022 

mokslo metų bendrojo ugdymo planu: 
 Prasideda Baigiasi 
Rudens atostogos 2021-11-03 2021-11-05 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021-12-27 2022-01-07 

Žiemos atostogos 2022-02-14 2022-02-18 

Pavasario(Velykų) 2022-04-19 2022-04-22 

Vasaros atostogos 2022-06-01 2022-08-31 

 
11. Tėvams (globėjams) pasirašius mokymo sutartį, vaikui priešmokyklinės grupės lankymas yra 

privalomas. 
12. Vaikas, kuris priešmokyklinio ugdymo grupės nelankė daugiau kaip du trečdalius programos 

įgyvendinimo minimalios trukmės, yra laikomas nedalyvavusiu priešmokyklinio ugdymo 
programoje. 
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III. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 
 

13. Priešmokyklinio ugdymo grupės dirba pagal II priešmokyklinio ugdymo organizavimo 
modelį. 

14. Ugdomoji veikla grupėse pradedama 9.15 val. ryto. 
15. Grupių vaikų ugdomoji veikla yra vientisas procesas, jis neskaidomas į atskirus dalykus ir 

vyksta integruotai. 
16. Priešmokyklinio ugdymo mokytojai, planuodami grupių ugdomąją veiklą, individualizuoja 

ugdymo tikslus ir turinį atsižvelgdami į bendrą grupės specifiką ir individualius vaikų poreikius. 
17. Muzikos ir kūno kultūros užsiėmimai vyksta muzikos ir sporto salėse du kartus per savaitę. 

Juos organizuoja meninio ugdymo mokytojas bei sporto salėje dirbantis neformaliojo (papildomo) 
švietimo mokytojas. 

18. Siekiant sudaryti ugdytiniams sąlygas įgyti komunikavimo bei kultūrinės kompetencijos 
pradmenis užtikrinant valstybinės lietuvių kalbos ugdymo sėkmingumą 5 valandos per savaitę 
skiriamos ugdymui lietuvių kalba. Ugdymą lietuvių kalba pagal programą vykdo neformaliojo 
švietimo mokytojas, įgyjęs valstybinės lietuvių kalbos mokytojo išsilavinimą. 

19. Į priešmokyklinio ugdymo veiklą integruojama „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 
medžiagų vartojimo prevencijos programa“, kuriai per metus skiriama ne mažiau kaip 5 valandos. 

20. Priešmokyklinio ugdymo mokytojai per tris savaites nuo programos įgyvendinimo pradžios 
parengia grupės ugdomosios veiklos planą pagal patvirtintą priešmokyklinio ugdymo modelį. 

21. Ugdymo turinio dokumentacija: 
 

Programos, teminiai 
planai 

Rengia Tvirtina 

Norminis dokumentas, 
rekomendacijos, pagal 

kurias rengiama 
programa, teminis 

planas 
Ugdomosios veiklos 
metinis planas. Savaitės 
veiklos planai 

Priešmokyklinio 
ugdymo mokytojai 

Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 

Bendrosios programos, 
išsilavinimo standartai 

Vaiko pasiekimų 
aplankas 

Priešmokyklinio 
ugdymo mokytojai 

Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 

Bendrosios programos, 
išsilavinimo standartai 

 
22. Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas: 
22.1. vaikų pažanga ir ugdymo(si) pasiekimai vertinami pagal pasiekimus, kurie numatyti 

programoje arba pritaikytoje programoje, atsižvelgiant į nustatytus jo specialiuosius ugdymosi 
poreikius; 

22.2. vaikų pažangą ir pasiekimus vertina priešmokyklinio ugdymo mokytojai, įstaigoje 
dirbantys ir švietimo pagalbą teikiantys specialistai bei priešmokyklinių grupių vaikų tėvai; 

22.3. vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimus vertina priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai kartu su logopedu, individualiai dirbusiu su vaiku; 

22.4. vaikų pažanga programos įgyvendinimo laikotarpiu yra vertinama nuolat, laisvai 
pasirenkant vertinimo būdus ir metodus; 

22.5. pasiekimai fiksuojami Vaiko pasiekimų aplanke; 
22.6. vaikų pasiekimų įvertinimas atliekamas ugdomųjų metų pradžioje ir pabaigoje; 
22.7. priešmokyklinio ugdymo mokytojai per 4 savaites nuo ugdymo programos įgyvendinimo 

pradžios atlieka grupės vaikų pirminį pasiekimų įvertinimą. 
22.8. įgyvendinus programą, priešmokyklinio ugdymo mokytojai atlieka galutinį vaikų 

pasiekimų įvertinimą ir parengia įvertinimą bei laisvos formos išvadas – rekomendacijas pradinių 
klasių mokytojams. 
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IV. ŠVENTĖS, PRAMOGOS, PARODOS IR KITI RENGINIAI 
 

23. Dalyvavimas visose šventėse, parodose ir kituose renginiuose – pagal 2021-2022 m. m. 
įstaigos veiklos programą, kitų ikimokyklinių įstaigų, mieste ir respublikoje organizuojamuose 
renginiuose. 

 
V. MOKESTIS UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ 

 
24. Mokestis už vaikų išlaikymą nustatomas vadovaujantis Atlyginimo už maitinimo paslaugą 

Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar 
priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aparašu, patvirtintu Klaipėdos miesto 
savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimu Nr. T2-172. 
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