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JONAVOS PRADINĖS MOKYKLOS 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Jonavos pradinės mokyklos (toliau – Mokyklos) priešmokyklinio ugdymo organizavimo 

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 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Jonavos rajono 

savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Jonavos rajono 

savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1TS-97. 

2. Mokslo metų trukmė numatoma mokyklos ugdymo plane.  

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme 

(toliau – Švietimo įstatymas). 

 

II SKYRIUS  

BENDRIEJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO REIKALAVIMAI 

 

4. Priešmokyklinis ugdymas: 

4.1. pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 

5 metai; 

4.2. 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. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų(globėjų) 

sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai;  

4.4. vykdomas pagal Programą, kurios minimali trukmė yra: 

4.4.1. 640 valandų per metus; 

4.4.2. 160 valandų per metus, jei gydytojų konsultacinė komisija (toliau – GKK) vaikui yra 

paskyrusi ugdymą namie 12 mėnesių; 

4.4.3. 5 valandos per savaitę, jei GKK vaikui yra paskyrusi ugdymą namie ne trumpiau kaip 1 

mėnesį; 

4.4. švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais ir tvarka įvertinus vaiko 

ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus.  
5. Priešmokyklinio ugdymo organizavimo forma yra priešmokyklinio ugdymo grupė (toliau – 

Grupė).  

6. Grupės darbo / veiklos ypatumų visuma – ugdymo vieta, trukmė, teikiamos paslaugos vaikui, 

ugdomoji kalba, mokytojų, dirbančių Grupėje, skaičius – yra vadinama priešmokyklinio ugdymo 

organizavimo modeliu (toliau – Modelis). 

7. Mokykla, vadovaudamasi teisės aktais, informuoja savivaldybę apie įsteigtą 

priešmokyklinio ugdymo grupę. 

8. Mokykla, atsižvelgdama į tėvų (globėjų) poreikius ir galimybes, su tėvais (globėjais) aptaria 

ir pasirašo mokymo sutartį, kurioje nurodoma: mokymo sutarties šalys, ugdymo Programa, jos 

pradžios ir pabaigos laikas, šalių įsipareigojimai, įtraukiant teises ir pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsnio 11 dalį bei 47 straipsnį, sutarties keitimo, nutraukimo 

pagrindai, padariniai ir kitos nuostatos, neprieštaraujančios kitiems teisės aktams.  

9. Vaikų tėvai (globėjai) privalo užtikrinti vaiko punktualų, reguliarų Mokyklos lankymą (jei 

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

nurodytų pareigų vykdymą. 

10. Vaiko lankomumas yra žymimas elektroniniame dienyne. 

11. Programą gali įgyvendinti priešmokyklinio ugdymo pedagogas arba priešmokyklinio 

ugdymo pedagogas kartu su mokytoju, turinčiu teisę vykdyti Programos meninio ugdymo dalį. 
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12. Vaikui, kuriam nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, Programą pritaiko Grupėje 

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

sudaryta vadovaujantis Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. 

balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 „Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir tėvais (globėjais), vadovaudamiesi Mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo. 

13. Grupėje, kurioje, pritaikius Programą, ugdomi ir vaikai, turintys vidutinių, didelių ir 

(ar) labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas 

ir mokytojo padėjėjas, teikiantis specialiąją pagalbą, vadovaujantis Specialiosios pagalbos teikimo 

mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229 „Dėl Specialiosios 

pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

14. Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, atostogos organizuojamos pagal 

Mokyklos nustatytą mokinių atostogų laiką. 

15. Dėl vaiko mokymo namie vienas iš tėvų (globėjų) prašymą teikia Mokyklos vadovui. Prie 

prašymo pridedama GKK pažyma. Mokinio ugdymas namie per tris darbo dienas įforminamas 

Mokyklos vadovo įsakymu.  

 

III SKYRIUS  

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

16. Mokykla: 

16.1. informuoja tėvus (globėjus) apie priešmokyklinio ugdymo organizavimą Mokykloje; 

16.2. po mokymo sutarties pasirašymo vaiką įregistruoja Mokinių registre.  

17. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas: 

17.1. per 2 savaites nuo programos įgyvendinimo pradžios parengia ilgalaikį ugdomosios 

veiklos planą (priedas). Planas suderinamas su direktoriaus pavaduotoju ugdymui ir tvirtinamas 

mokyklos direktoriaus. 

17.2. planuoja savaitės veiklą elektroniniame dienyne. 

17.3. vertina ugdytinių pasiekimus ir parengia rekomendacijas vadovaudamasis Jonavos 

pradinės mokyklos priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašu, 

patvirtintu Jonavos pradinės mokyklos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V1-48. 

18. Ugdymo organizavimas namie: 

18.1. ugdymas namie organizuojamas laikantis ugdymo proceso organizavimo higienos 

reikalavimų, atsižvelgiant į vaiko sveikatos būklę ir organizmo funkcines galimybes, Mokyklos 

vadovo patvirtintą ir su vienu iš mokinio tėvų (globėjų) suderintą individualų ugdymo tvarkaraštį, bet 

ne mažiau kaip 2 kartus per savaitę; 

18.2. namie ugdomiems vaikams, tėvų (globėjų) pageidavimu ir GKK leidus, sudaromos 

galimybės dalyvauti veiklose ar renginiuose bendrojo ugdymo mokykloje.  

 18.3. Ne rečiau kaip kartą per Mokyklos nustatytą ugdymo laikotarpį namie ugdomo vaiko 

ugdymo rezultatus aptaria kartu su tėvais (globėjais) ir Mokyklos vaiko gerovės komisija.  

 

 

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 KASDIENIU 

MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU 

 

19. 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 Mokykloje, dėl kurių priešmokyklinis ugdymas negali 

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

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



3 

 
20. Mokyklos vadovas, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo proceso 

organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms Mokykloje, dėl kurių ugdymo 

procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, gali priimti 

sprendimus: 

20.1. laikinai koreguoti ugdymo proceso įgyvendinimą: 

20.1.1. keisti nustatytą ugdymo trukmę; 

20.1.2. keisti nustatytą ugdymo pradžios ir pabaigos laiką; 

20.1.3. ugdymo procesą perkelti į kitas aplinkas; 

20.1.4. priimti kitus aktualius ugdymo proceso ir vidaus bei darbo tvarkos (pvz., dėl veido 

kaukių dėvėjimo ir pan.) organizavimo sprendimus, mažinančius / šalinančius pavojų mokinių 

sveikatai ir gyvybei; 

20.2. laikinai stabdyti ugdymo procesą, kai dėl susidariusių aplinkybių Mokyklos aplinkoje nėra 

galimybės jo koreguoti ar tęsti ugdymo procesą Grupėje kasdieniu mokymo proceso organizavimo 

būdu nei nuotoliniu mokymo būdu, pvz., sutrikus elektros tinklų tiekimui ir kt. Ugdymo procesas 

Mokyklos vadovo sprendimu gali būti laikinai stabdomas 1–2 darbo dienas. Mokyklos vadovas 

sprendimą dėl ugdymo proceso stabdymo raštu derina su Jonavos rajono savivaldybės administracija; 

20.3. valstybės, savivaldybės lygiu priėmus sprendimą ugdymą organizuoti nuotoliniu mokymo 

būdu, Mokykla: 

20.3.1. vadovaujasi Mokyklos parengtomis ugdymo organizavimo gairėmis dėl ugdymo 

organizavimo ypatingomis aplinkybėmis ar esant aplinkybėms Mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas 

negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo procesu Grupėje; 

20.3.2. vadovaujasi Jonavos pradinės mokyklos ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos 

aprašu, patvirtintu Mokyklos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-44. 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


