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VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS 
2021–2022 IR 2022–2023 MOKSLO METŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PLANAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Gimnazijos priešmokyklinio ugdymo planas sudarytas vadovaujantis Priešmokyklinio 

ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2014 m. 

rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779, 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-674 redakcija), 

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), kitais teisės aktais, gimnazijos 

ir mokytojų tarybos nutarimais bei tėvų (globėjų, rūpintojų) siūlymais. 

2. Priešmokyklinio ugdymo programa nustato priešmokyklinio ugdymo tikslą, uždavinius, 

ugdymo proceso organizavimą, pažangos ir pasiekimų vertinimą, specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių vaikų ugdymą, bendradarbiavimą su tėvais. 

 

II SKYRIUS 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

3. Priešmokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi 

poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko 

raidą, padėti pasirengti mokytis mokykloje. 

4. Priešmokyklinio ugdymo uždaviniai: 

4.1. įgyvendinti ugdymo turinį, atitinkantį 5–7 metų vaikų raidos bendruosius ir 

individualiuosius ypatumus, padedantį kiekvienam vaikui darniai augti ir ugdytis visas 

Priešmokyklinio ugdymo programoje įvardytas kompetencijas; 

4.2. organizuoti ugdymą derinant organizuotą, kryptingą ugdomąją priešmokyklinio ugdymo 

pedagogo ir spontanišką vaiko veiklą; 

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

tvarkymasis ir kt.) kaip neatsiejamą ugdymo turinio dalį; 

4.4. taikyti į vaiką orientuoto ugdymo, priešmokyklinio ugdymo pedagogo ir vaiko sąveika 

grįstus metodus; 

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

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

ugdytis ir tobulėti; 

4.7. užtikrinti pozityvų, pasitikėjimu ir pagarba grįstą, tikslingą vaikų, priešmokyklinio ugdymo 

pedagogo, tėvų (globėjų), kiekvieno ir visų mokyklos ar kito švietimo teikėjo darbuotojų, kitų šį 

planą įgyvendinančių asmenų bendradarbiavimą. 
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III SKYRIUS 

2019–2020 IR 2020–2021 M.M. UGDYMO PROCESO SĖKMĖS ANALIZĖ 

 

5. 2019–2020 m. m. priešmokyklinio ugdymo grupes lankė 26 priešmokyklinio amžiaus 

vaikai, 14 vaikų buvo teikiama logopedo pagalba. 2020–2021 m. m.. priešmokyklinio ugdymo 

grupes lankė 27 priešmokyklinio amžiaus vaikai, 16 vaikų buvo teikiama logopedo pagalba. 

Priešmokyklinio ugdymo amžiaus vaikai vykdė  ilgalaikius  projektus – „Teatriukas – 

miuzikliukas“, „Dainuojamoji tautosaka“, „Kuriame pasakų knygelę“, „Tėveliai skaito – aš piešiu“ 

ir trumpalaikius projektus „Augu sveikas ir stiprus“, „Mano knyga“, „Gamta – mūsų namai“, 

„Muilo gamyba“, susijusius su mūsų krašto tautinėmis tradicijomis ir papročiais. Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogės kėlė savo kvalifikaciją, dalyvavo įvairiuose seminaruose, kursuose. 

Priešmokyklinio ugdymo programą įgyvendinti padėjo priešmokyklinio ugdymosi priemonių 

komplektas ,,OPA PA“, parengtas remiantis bendrąja priešmokyklinio ugdymo programa. 

Ugdomoji medžiaga suskirstyta į temas. Jos parengtos pagal gamtos kalendorinį principą. Daug 

dėmesio buvo skiriama praktinei veiklai, bandymams. Buvo skatinamas ugdytinių smalsumas 

žingeidumas, jie raginami užduoti klausimus, pasakoti, sportuoti, mankštintis, mokomi susikaupti. 

Priešmokyklinio ugdymo grupėje yra interaktyvi lenta, tad ugdymo procese buvo taikomi šie 

mokomieji objektai, 3D animacija, mokomieji filmukai: ziburėlis.lt, bmkpamokos.lt, mozaweb.com, 

ismaniejirobotai.lt, http://pirmokopasas.ugdome.lt ir kt. Buvo įgyvendinama socialinio ir emocinio 

ugdymo LIONS QUEST programa  „Laikas kartu“, stiprinant vaikų socialinius įgūdžius, pozityvų 

vaiko elgesio formavimąsi. Buvo  ugdomos šios kompetencijos ir įgūdžiai: savimonė, savitvarda, 

socialinis sąmoningumas, bendravimas, bendradarbiavimas, atsakomybė, sprendimų priėmimas, 

mokymasis tarnaujant, aukštesnio laipsnio mąstymo įgūdžiai, problemų sprendimas, nepasidavimas 

neigiamai bendraamžių įtakai, santykių stiprinimas, dėkingumas šeimai, tikslų iškėlimas. Dalyvauta 

veiksmo savaitėje „Be patyčių“. Visi ugdytiniai sėkmingai baigė priešmokyklinio ugdymo 

programą.  

 

IV SKYRIUS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 
 

6. 2021–2022 m. m. prasideda rugsėjo 1 d., baigiasi rugpjūčio 31 d., 2022–2023 m. m. 

prasideda rugsėjo 1 d., baigiasi rugpjūčio 31 d. 

7. Priešmokyklinio ugdymo trukmė – 1 metai. 

8. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal šį patvirtintą veiklos modelį: ugdytinių 

veiklos trukmė – daugiau nei 4 val. per dieną. 

9. Ugdymo trukmė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pastate – 10,5 val. per dieną 

(nuo 7.30 val. iki 18.00 val.), 5 dienos per savaitę; gimnazijos pastate – 5,04 val. per dieną (nuo 

8.00 val. iki 12.37val.), 5 dienos per savaitę. 

10. Ugdomoji kalba – lietuvių kalba. 

11. Vaikų lankomumas fiksuojamas elektroniniame dienyne. 

12. Priešmokyklinių grupių ugdytiniams numatomos atostogos: 

12.1. 2021–2022 mokslo metams: 

Rudens atostogos  2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d.  

Žiemos (Kalėdų) atostogos  2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.  

Žiemos atostogos  2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.  

Pavasario (Velykų) atostogos  2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.  

12.2. 2022–2023 mokslo metams: 

Rudens atostogos  2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.  

Žiemos (Kalėdų) atostogos  2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.  

Žiemos atostogos  2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.  

Pavasario (Velykų) atostogos  2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.  

 

../../AppData/Local/Temp/ziburėlis.lt
http://pamokos.bmk.lt/
http://mozaweb.com/
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/
http://pirmokopasas.ugdome.lt/
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13. Įgyvendinant priešmokyklinio ugdymo turinį, į jį integruojama: 

13.1. į priešmokyklinio ugdymo veiklas integruojama socialinių ir emocinių įgūdžių lavinimo 

programos Lions Quest ,,Laikas kartu“ programa; 

13.2. alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa; 

13.3. gyvenimo įgūdžių ugdymo programa. 

 

V SKYRIUS 

UGDYMO TURINYS 

 

14. Ugdymo turinys, metodai ir formos orientuoti į vaiko kompetencijų ugdymą ir rengimą 

mokyklai per žaidybinę veiklą. 

15. Priešmokyklinio ugdymo siekiamybė – padėti vaikui įgyti kasdieniniam gyvenimui bei 

sėkmingam ugdymui(si) mokykloje būtinų kompetencijų: 

15.1. socialinė kompetencija; 

15.2. sveikatos saugojimo kompetencija; 

15.3. pažinimo kompetencija; 

15.4. komunikavimo kompetencija; 

15.5. meninė kompetencija. 

16. Priešmokyklinio ugdymo pedagogai rengia grupių ugdomosios veiklos ilgalaikius planus 

pagal patvirtintą priešmokyklinio ugdymo modelį. 

17. Ilgalaikiai planai rengiami metams, eigoje detalizuojami sudarant kalendorinius planus 

savaitei, atsižvelgiant į konkrečios grupės pasiekimus. 

18. Priešmokyklinis ugdymas yra vientisas procesas, veikla neskaidoma į atskirus dalykus ir 

vyksta integruotai. 

 

VI SKYRIUS 

PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

19. 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. 

20. Vaikų pažangą ir pasiekimus vertina priešmokyklinio ugdymo pedagogas. 

21. Vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimus priešmokyklinio ugdymo 

pedagogas vertina kartu su gimnazijos vaiko gerovės komisija, aptaria su tėvais (globėjais) ir 

parengia Rekomendaciją, skirtą mokyklai, vykdančiai pradinio ugdymo programą, ar kitam 

švietimo teikėjui, kuris vykdys pradinio ugdymo programą, ir gimnazijos vaiko gerovės komisijai. 

22. Vaikų pažanga programos įgyvendinimo laikotarpiu yra vertinama nuolat, pasirenkant 

vertinimo būdus ir metodus: stebėjimą, pokalbį, diskusiją, vaiko darbelių ir veiklos analizę ir kt. 

23. Vertinimo būdai ir metodai taikomi, atsižvelgiant į tai, kas vertinama: žinios ir supratimas, 

gebėjimai, vertybinės nuostatos ar visuma – vaiko kompetencija. 

24. Kompetencijos įvertinimas pagrįstas ilgalaikiu vaiko stebėjimu ir informacijos iš įvairių 

šaltinių kaupimu bei jos apibendrinimu. Vaiko veikla stebima, jam veikiant natūralioje arba 

tikslingai sukurtoje situacijoje: žaidžiant, bendraujant, dalyvaujant bendroje grupės veikloje ir kt. 

25. Vertinami konkretaus vaiko pasiekimai ir jo daroma pažanga, lyginant vaiko dabartinius 

pasiekimus su ankstesniais. Skirtingų vaikų pasiekimai tarpusavyje nelyginami. 

26. Informacija, sukaupta vaiko aplanke, naudojama, kryptingai ir tikslingai planuojant 

ugdomąją veiklą, bendradarbiaujant su tėvais, sklandžiai pereinant į pradinio ugdymo programą. 

Aprašymų kopijos saugomos ugdytinių asmens bylose. 

27. Vaikų pasiekimai vertinami du kartus per metus: metų pradžioje ir metų pabaigoje. Vaikų 

pasiekimų pirminis įvertinimas atliekamas per 4 savaites nuo programos įgyvendinimo pradžios. 

Vaikų pasiekimai fiksuojami OPA PA! pasiekimų aplanke esančiuose dokumentuose. Įgyvendinus 

programą ir atlikus galutinį vaiko pasiekimų įvertinimą, yra pildomas OPA PA! pasiekimų aplanke 
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esantis „Pažangos ir pasiekimų vertinimas“, aptariama su tėvais (globėjais), pateikiama mokyklai, 

vykdančiai pradinio ugdymo programą, ar kitam švietimo teikėjui, kuris vykdys pradinio ugdymo 

programą, priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar Jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojo(-ų), (švietimo pagalbos specialisto (-ų), jeigu buvo teikta pagalba), rekomendaciją, 

parengtą pagal priede pateiktą formą. 

 

VII SKYRIUS 

SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ VAIKŲ UGDYMAS 

 

28. Vaikui, kuriam nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, programą pritaiko priešmokyklinio 

ugdymo pedagogas (-ai) kartu su gimnazijos vaiko gerovės komisija, vadovaudamiesi 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 „Dėl Mokinių, 

turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 

VIII SKYRIUS 

BENDRADARBIAVIMAS SU TĖVAIS (GLOBĖJAIS) 

 

29. Bendradarbiavimas su tėvais (globėjais) grindžiamas tarpusavio pasitikėjimu ir 

konfidencialumu, aktyvia partneryste ir atsakomybe, pagarba vienas kito poreikiams bei interesams. 

30. Tėvai (globėjai) informuojami apie vaiko ugdymo ir ugdymosi ypatumus ir sąlygas, apie 

pasiekimus, kurie užtikrintų sėkmingą vaiko mokymąsi mokykloje pagal pradinio ugdymo 

programą. 

31. Tėvai (globėjai) skatinami aktyviai dalyvauti ugdymo procese, priimdami su vaiko ugdymu 

bei ugdymusi susijusius sprendimus, ir tokiu būdu dalindamiesi atsakomybe už vaiko ugdymo 

kokybę. 

32. Su tėvais (globėjais) sistemingai aptariama: individualūs vaiko ugdymosi poreikiai ir 

galimybės, pasiekimų bei pažangos vertinimo metodai, informacija apie vaiko ugdymosi 

pasiekimus ir daromą pažangą. 

33. Prireikus priešmokyklinio ugdymo pedagogas tėvams (globėjams) rekomenduoja 

konsultuotis su pagalbos vaikams specialistais (logopedu, specialiuoju pedagogu, psichologu, 

socialiniu pedagogu ir kt.). 

34. Bendradarbiavimo su tėvais (globėjais) formos: diskusijos, atvirų durų dienos, bendri 

projektai, šventės, išvykos, ekskursijos ir kt. 

 

IX SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

35. Priešmokyklinio ugdymo planas 2021–2022 m. m. ir 2022–2023 m. m. bendru sutarimu 

esant būtinybei gali būti koreguojamas ir tobulinamas. 

 

_________________________________ 
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PATVIRTINTA 

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos 

direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. 

įsakymu Nr. V– 

priedas 

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO (-Ų) AR JUNGTINĖS GRUPĖS 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO (-Ų) REKOMENDACIJA 
 

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJA 
 

_________________ Nr. ______ 
(Data) 

 

Vaiko vardas ir pavardė  

 

Gimimo data  

 

Ugdymosi kalba 

 

Gimtoji kalba 

 

Mokyklos kontaktai (telefono numeris, el. pašto adresas, miestas): Tel. 8 (342) 67792, rastine@pilviskiai.lm.lt, Vilniaus 

g. 2, LT 70488 Pilviškiai, Vilkaviškio r. sav. 

 

Vaiko pasiekimai – kompetencijos, baigus priešmokyklinio ugdymo programą: 

 

1. Socialinė kompetencija  

 

2. Sveikatos kompetencija 

 

3. Pažinimo kompetencija 

 

4. Komunikavimo kompetencija 

 

5. Meninė kompetencija 

 

6. Teikta švietimo pagalba (jos rezultatai) ir rekomendacija dėl švietimo pagalbos tęstinumo  

 

7. Kita svarbi informacija (pvz., adaptacija grupėje, lankomumas ir kt.) 

 

 

Mokyklos vadovas             _________________ __________________________ 

              (Parašas)  (Vardas ir pavardė) 

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ______________           ___________________________ 

(Parašas) (Vardas ir pavardė) 

 

Ar 

 

Jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) ______________        __________________ 

                  (Parašas)           (Vardas ir pavardė) 

 

 

mailto:rastine@pilviskiai.lm.lt

