
 

 

PATVIRTINTA 

Tauragės „Aušros“ progimnazijos 

direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 30 d. 

įsakymu Nr. 1-47 

 

TAURAGĖS „AUŠROS“ PROGIMNAZIJA 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS 

2022-2023 MOKSLO METAMS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Tauragės „Aušros“ progimnazijos 2022-2023 m. m. priešmokyklinio ugdymo tvarkos 

aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas vadovaujantis 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), Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, Tauragės rajono 

savivaldybės 2021 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. 1-77 „Dėl 2022-2023 mokslo metų 

priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir priešmokyklinio ugdymo grupių sąrašo 

patvirtinimo“, progimnazijos ir mokytojų tarybos nutarimais. 

 2. 2022-2023 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas reglamentuoja, 

bendruosius priešmokyklinio ugdymo reikalavimus, priešmokyklinio ugdymo įgyvendinimą 

Tauragės „Aušros“ progimnazijoje.  

 3. Priešmokyklinį ugdymą vykdo Tauragės „Aušros“ progimnazija (toliau – Progimnazija) 

pagal vienerių metų priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą (toliau – Programa). 

 

II SKYRIUS 

BENDRIEJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO REIKALAVIMAI 

 

4. Priešmokyklinis ugdymas: 

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

4.2. gali būti teikiamas ankščiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui 

sueina 5 metai: 

4.3. tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į Tauragės pagalbos mokytojų ir mokiniui centro, 

pedagoginę psichologinę tarnybą (toliau kartu – Tarnyba), 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). Tarnyba ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos pateikia 

rekomendacijas tėvams (globėjams) dėl vaiko pasirengimo mokytis;  

4.4. vykdomas pagal Programą, kurios minimali trukmė – 640 valandų per metus; 

4.5. veiklos trukmė per dieną – 4 val. pedagoginė veikla, iki 2,6 val. kita veikla su vaikais. 

5. Priešmokyklinio ugdymo organizavimo forma yra priešmokyklinio ugdymo jungtinė 

grupė (toliau – Grupė).  

6. Grupėje vykdomos priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programos. 

7. Ugdymo vieta – priešmokyklinio ugdymo grupė. 

8. Ugdomoji kalba – lietuvių. 

9. 2022 m. rugsėjo 1 d. sukomplektuotos 2 priešmokyklinio ugdymo grupės. 

10. Progimnazija su tėvais (globėjais) pasirašo mokymo sutartį, kurioje nurodoma: 

mokymo sutarties šalys, ugdymo Programa, šalių įsipareigojimai. 

11. Vaikų tėvai (globėjai) privalo užtikrinti punktualų, reguliarų grupės lankymą (jei 

vaikas negali atvykti, nedelsiant turi informuoti grupės auklėtoją) ir kitų mokymo sutartyje 

nurodytų pareigų vykdymą. 



 

 

12.Vaiko lankomumas yra žymimas el. dienyne. 

13. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas per savaitę dirba 36 valandas, iš jų - 32 valandas 

su vaikais ir 4 valandas nekontaktinės. 

14. Vaikui, kuriam nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, Programą pritaiko grupėje 

dirbantis priešmokyklinio ugdymo pedagogas (-ai) kartu su Progimnazijos vaiko gerovės komisija, 

atsižvelgdamas į vaiko poreikius, Progimnazijos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas, kartu su 

pagalbos mokiniui specialistais ir tėvais (globėjais). 

15. Vaikų skaičius grupėje: minimalus – 10, maksimalus – 22 (ne jaunesnių nei 3 metų 

amžiaus vaikų). 

 

III SKYRIUS 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

16. Priešmokyklinio ugdymo tikslas – organizuoti individualizuotą, sėkmingą vaiko 

adaptavimąsi bei brandumą mokyklai garantuojantį ugdymo procesą. 

17. Priešmokyklinio ugdymo uždaviniai: 

17.1. Ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį būsimą pirmokėlį. 

17.2. Formuoti pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam 

ugdymuisi mokykloje. 

18. Mokslo metai prasideda 2022 m. rugsėjo 1 d,, baigiasi 2023 m. rugpjūčio 31 d.  

19. Ugdymo procesas prasideda 2022 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2023 m. birželio 1 d.  

20. Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė 32 savaitės. Ugdomosios veiklos laikas 

– 160 ugdymo dienų. 

21. Progimnazijoje mokomasi 5 dienas per savaitę. 

22. Pedagoginė veikla prasideda 8.00 val., baigiasi 12.00 val. kita veikla – prasideda 12.00 

val., baigiasi 14.00 val., penktadieniais – 13.30 val. 

23. Veikia pailgintos dienos grupė nuo 14.00 val. iki 17.00 val. (pirmadieniais – 

ketvirtadieniais), nuo 13.30 val. iki 15.30 val. (penktadienį). 

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

ir vyksta integruotai. 

25. Į priešmokyklinio ugdymo turinį integruojama tarptautinė emocinių ir elgesio 

problemų prevencijos programa „Zipio draugai“. 

26. Priešmokyklinės grupės vaikai ir jų tėveliai dalyvauja bei ruošiasi šioms šventėms ir 

susirinkimams (susirinkimai vyks pagal poreikį. Planuojami trys susirinkimai): 

Eil. Nr. Data Veikla 

1. 2022 m. rugsėjo 1d. Mokslo ir žinių šventė  

2. 2022 m. spalio 28 d. Helovyno šventė 

3. 2022 m. gruodžio 23 d. Kalėdų šventė 

4. 2023 m. balandžio 28 d. „Ekologiška žalioji Tauragė“. Patirtinė diena 

5. 2023 m. gegužės mėn.  Mamyčių, šeimos šventės 

6. 2023 m. birželio 1 d. 
Muilo burbulų diena. Priešmokyklinės grupės 

baigimo šventė. 

8. 
2022-09-02 – 2023-06-01 

(3 dienos) 

Pažintinės ekskursijos išvykos, edukaciniai 

užsiėmimai ir kiti renginiai 

 

27. Vaikams skiriamos atostogos: 

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens 2022-10-31 2022-11-04 

Rudens (papildomos) 2022-11-07 2022-11-11 

Žiemos (Kalėdų) 2022-12-27 2023-01-06 

Žiemos 2023-02-13 2023-02-17 

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



 

 

Pavasario (Velykų) (papildomos) 2023-04-03 2023-04-07 

Vasaros 2023-06-02 2023-08-31 

 

28. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas: 

28.1. organizuoja ugdomąją veiklą pagal Programą, parengia Priešmokyklinio ugdymo 

ilgalaikį planą vieneriems metams iki 2022 m. rugpjūčio 30 d., naudojant formas priimtas 

Progimnazijos mokytojų tarybos posėdyje 2014 m. birželio 18 d., protokolas Nr. 6-8; 

28.2. vertina vaikų pažangą ir pasiekimus vadovaudamasis Priešmokyklinio ugdymo 

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

2d. įsakymu Nr. V-779; 

28.3. per 4 savaites nuo Programos pradžios atlieka vaikų pirminį pasiekimų vertinimą ir 

aptaria jį su tėvais (globėjais); 

28.4. po pirmo pusmečio (sauso pab.-vasario pradž.) atliekamas tarpinis vaikų pasiekimų 

vertinimas ir aptariamas su tėvais (globėjais). 

28.5. gegužės vid. atliekamas galutinis vaikų pasiekimų vertinimas, aptariamas su tėvais 

(globėjais). 

28.6. vaikų pasiekimus fiksuoja naudojantis progimnazijos direktoriaus patvirtintu 

priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašu. 

28.7. įgyvendinęs Programą, atlieka vaikų galutinį pasiekimų įvertinimą, aptaria jį su 

tėvais (globėjais) ir parengia rekomendaciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2018 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. 

lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1106 „Dėl priešmokyklinio tvarkos ugdymo aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“ priede nustatytą formą; 

28.8. vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimus vertina kartu su 

Progimnazijos vaiko gerovės komisija, aptaria su tėvais (globėjais) ir parengia rekomendaciją, 

pradinių klasių mokytojui ir švietimo pagalbos specialistui. 

29. Tėvai nuolat informuojami apie vaiko raidos ypatumus, pasiektą pažangą. Per visus 

mokslo metus vyksta individualus tėvų konsultavimas. 

 

IV SKYRIUS 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS KARANTINO, 

EKSTREMALIOS SITUACIJOS, EKSTREMALAUS ĮVYKIO AR ĮVYKIO, KELIANČIO 

PAVOJŲ MOKINIŲ SVEIKATAI IR GYVYBEI, LAIKOTARPIU ARBA ESANT 

APLINKYBĖMS MOKYKLOJE, DĖL KURIŲ UGDYMO PROCESAS NEGALI BŪTI 

ORGANIZUOJAMAS KASDIENINIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU 
 

30. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali 

temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.) keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei (toliau – 

ypatingos aplinkybės) laikotarpiu arba esant aplinkybėms Progimnazijoje, dėl kurių 

priešmokyklinis ugdymas negali būti organizuojamas Grupėje (Progimnazija yra dalykų brandos 

egzaminų centras, vyksta remonto darbai Progimnazijoje ir kt.) ugdymo procesas gali būti 

koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu (toliau – nuotolinis mokymo būdas). 

31. Progimnazijos direktorius numato ugdymo organizavimo gaires ir jas tvirtina dėl 

ugdymo ypatingų aplinkybių laikotarpiu ar esant aplinkybėms Progimnazijoje, dėl kurių ugdymo 

procesas negali būti organizuojamas kasdieniniu būdu Grupėje (Progimnazija yra dalykų brandos 

egzaminų centras, vyksta remonto darbai Progimnazijoje ir kt.). 

32. Progimnazijos direktorius, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo 

proceso organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms Progimnazijoje, dėl 

kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniniu mokymo proceso organizavimo 

būdu, gali priimti sprendimus: 

32.1. laikinai koreguoti ugdymo proceso įgyvendinimą: 



 

 

32.1.1. keisti nustatytą ugdymo trukmę; 

32.1.2. keisti nustatytą ugdymo pradžios ir pabaigos laiką; 

32.1.3. ugdymo procesą perkelti į kitas aplinkas; 

32.1.4. priimti kitus aktualius ugdymo proceso ir vidaus bei darbo tvarkos organizavimo 

sprendimus, šalinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei. 

32.2. laikinai stabdyti ugdymo procesą, kai dėl susidariusių aplinkybių Progimnazijoje nėra 

galimybės jo koreguoti ar tęsti ugdymo procesą nuotoliniu mokymo būdu. Ugdymo procesas 

Progimnazijos direktoriaus sprendimu gali būti laikinai stabdomas 1-2 darbo dienas. Progimnazijos 

direktorius sprendimą dėl ugdymo proceso stabdymo raštu derina su Tauragės rajono savivaldybės 

administracijos švietimo ir sporto skyriumi. 

33. Valstybės ar savivaldybės lygmeniu priėmus sprendimą ugdymą organizuoti nuotoliniu 

mokymu būdu, Progimnazija vadovaujasi Tauragės „Aušros“ progimnazijos ugdymo proceso 

organizavimo nuotoliniu būdu tvarka, patvirtinta progimnazijos direktoriaus. 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

34. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas ugdymą pagal Programą vykdo vadovaudamasis 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir šio Tvarkos aprašo nuostatomis. 

35. Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas bendru sutarimu esant reikalui 

gali būti koreguojamas ir tobulinamas 

 

______________________________________ 

 

 

SUDERINTA 

Tauragės „Aušros“ progimnazijos mokytojų tarybos posėdyje 

2022 m. rugpjūčio 30 d. protokolu Nr. 6-7 

 


