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I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

1. Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelio 

aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis šiais dokumentais: 

1.1. 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. įsakymo Nr. V-675 redakcija); Lietuvos Respublikos Švietimo 

ir mokslo ministro 2018 m. vasario 5 d. įsakymu  Nr. V-100 patvirtintais pakeitimais; 

1.2. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-300 „Dėl 

Alytaus miesto savivaldybės mokyklų, vykdančių 2019–2020 m. m. priešmokyklinio ugdymo 

programas, grupių jose skaičių ir modelių sąrašo patvirtinimo“ 7 punktu; 

1.3. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T-220 „Dėl 

minimalaus mokinių skaičiaus Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių 

grupėse“. 

 

II SKYRIUS 

 PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI 

 

2. PRIEINAMUMO: 

2.1. Putinų mikrorajono vaikams suteikiama pirmumo galimybė lankyti lopšelio-darželio 

„Vyturėlis“ priešmokyklinio ugdymo grupes. Sudaromas priešmokyklinio amžiaus vaikų duomenų 

registras, įvertinama, koks yra vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, šeimų, kurioms 

vykdomos atvejo vadybos funkcijos ar koordinuojami atvejo vadybos procesai, skaičius, kokių 

priešmokyklinio ugdymo paslaugų formų reikėtų. 

2.2. Į įstaigą vaikai atvedami arba atvežami nuosavu tėvų transportu, užtikrinama, kad vaiką 

į  grupę atves ir paims tik tėvai (globėjai) ar kiti suaugę šeimos nariai. 

2.3. Direktorius, atsižvelgdamas į tėvų (globėjų) poreikius ir galimybes, su tėvais (globėjais) 

aptaria ir pasirašo Priešmokyklinio ugdymo sutartį. 

2.4. Tėvai raštu informuoja įstaigą apie asmenis, kurie rūpinsis vaiko atvedimu į įstaigą 

(paėmimu iš jos) tėvams (globėjams) negalint, tačiau  ne jaunesni nei 12 m. broliai/seserys ir suaugę 

pašaliniai asmenys, turintys raštišką vaiko tėvų (globėjų) prašymą/leidimą. Prašymas/leidimas 

rašomas pagal įstaigoje nustatytą formą, jame pasirašant abiem (jeigu vaiką augina abu tėvai) tėvams 

(globėjams). Apie pavienius atvejus privaloma pranešti iš anksto žodžiu. 

3. UGDYMOSI POREIKIŲ TENKINIMO: 

3.1. Sudaroma galimybė vaikus ugdyti pagal specialiuosius poreikius. Su vaikais, turinčiais 

kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, dirba logopedas. Esant poreikiui, būtų kompleksiškai teikiamos 



  

švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros specialistų paslaugos Alytaus miesto 

savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų 

tėvams (globėjams), vadovaujantis Tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

2012 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T-126. 

3.2. Vaikai maitinami 4 kartus: 3 kartus per dieną karštu maistu, vadovaujantis Vaikų 

maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2018-04-10 įsakymu Nr. V-394 redakcija. 

3.3. Vaikų maitinimo valgiaraščiai sudaromi atsižvelgiant į rekomenduojamas paros ir 

maistinių medžiagų normas vaikams, nustatytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2016 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V- 836 „Dėl Rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir 

energijos normų tvirtinimo“  bei į vaikų buvimo įstaigoje trukmę. Valgiaraščių energinė ir maistinė 

vertė nuo normų gali nukrypti ne daugiau nei penkis procentus. 

3.4. Valgiaraščiai sudaromi 15 darbo dienų laikotarpiui. Jie derinami Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka. 

3.5. Sveikatos saugos reikalavimai ir higienos normos grupėje vykdomi, remiantis Lietuvos 

Higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo 

bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

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

ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-93 redakcija); Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2018-10-31 d. įsakymo Nr. V-1183 įsakymu dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos Higienos normos HN 75:2016 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimais. 

3.6. Vaikams, kurie ugdomi pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, skiriami 

nemokami pietūs, vadovaujantis Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto 

savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir darželiuose-mokyklose nustatymo taisyklių, patvirtintų 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimu Nr. T-199, 2.4 punktu. 

4. UGDYMOSI KOKYBĖS UŽTIKRINIMO: 

4.1. Ugdymas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, 

patvirtinta Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779, integruojama 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, Gyvenimo 

įgūdžių ugdymo programa, taikomas OPA PA priešmokyklinio ugdymo priemonių komplektas. 

Vienoje grupėje įgyvendinama tarptautinė emocijų ugdymo programa „Zipio draugai“. 

4.2. Vienam ugdytiniui pritaikyta Priešmokyklinio ugdymo programa, penkiamečiai ugdomi 

pagal Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ ikimokyklinio ugdymo programą. 

4.3. Grupių patalpos. 2 darželio grupės su atskirais miegamaisiais, įrengti veiklos kampeliai 

pagal Švietimo aprūpinimo standartus, patvirtintus Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 12 

d. įsakymu Nr. V-2368. 

4.4. Priešmokyklinio ugdymo grupėse dirba 3 priešmokyklinio ugdymo pedagogai, turintys 

aukštąjį ir aukštesnįjį išsilavinimą, viena iš jų įgijusi  ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko 

kvalifikacinę kategoriją, dvi - vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją. 

Visos dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo programoje, skirtoje priešmokyklinio ugdymo grupėje 

dirbantiems ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėtojos kvalifikaciją turintiems pedagogams ir turi 

pažymėjimus. 

4.4. Priešmokyklinio ugdymo pedagogai naudoja savaitės, metinį ir projektinį planavimą. 

Planuojant ugdomąją veiklą atsižvelgiama į vaiko individualumą, gebėjimus, kompetencijas. 

4.5. Vaikų pasiekimai ir gebėjimai vertinami mokslo metų pradžioje ir pabaigoje pagal Aly-

taus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasie-

kimų vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą direktorės 2019 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V- 46. 

4.6. Mokyklai, vykdančiai pradinio ugdymo programą pageidaujant, pateikia 

Rekomendaciją, parengtą pagal Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo priede esančią formą. 

5. FINANSAVIMO: 



  

5.1. Priešmokyklinio ugdymo pedagogo darbas apmokamas iš dviejų šaltinių: 20 val. iš 

valstybės biudžeto, skiriant tikslines dotacijas savivaldybėms ir taikant lėšų skyrimo vienam mokiniui 

principą, kitas, viršijantis 20 val. per savaitę, ugdymui skirtas laikas – finansuojamas steigėjo. 

 

III SKYRIUS 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIS 

 

6. Priešmokyklinio ugdymo organizavimo forma – priešmokyklinė grupė: 

6.1. Lopšelyje-darželyje yra 2 priešmokyklinio ugdymo grupės, kuriose ugdomi 36 vaikai, 

3 vaikai - penkiamečiai. 15 vaikų teikiama logopedo pagalba. Trukmė - 10.30 val. per dieną, darbo 

laikas – nuo 7.00 val. iki 17.30 val. Grupėse dirba 3 priešmokyklinio ugdymo pedagogai, 2 auklėtojų 

padėjėjos, padeda logopedas, meninio ugdymo pedagogas. Teikiamų paslaugų rūšys – ugdymas, 

maitinimas, poilsis. Forma – grupinė/kasdieninė. Ugdomoji kalba – lietuvių. 

6.2. Vaikų lankomumas yra žymimas elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“. 

6.3. Ugdymas vyksta kaip vientisas procesas, jis neskaidomas į atskiras sritis ir vyksta 

integruotai. Pabrėžiamas būtinų priešmokyklinio amžiaus vaikams kompetencijų ugdymas, o ne 

specifinės žinios ar siauri mokėjimai. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 


