
PATVIRTINTA 

Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 

direktoriaus 2021 m. rugsėjo 1 d.  

įsakymu Nr. VK- 320 

 

2021–2022 MOKSLO METŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PLANAS  

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS  

                     
1. 2021–2022 mokslo metų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo 

planas reglamentuoja priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimą ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje. Jis parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Priešmokyklinio 

ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2016 m. liepos 22 d. Nr. V-674, Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779, Priešmokyklinio 

ugdymo standartu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. liepos 9 d. 

įsakymu Nr. ISAK-1015, Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinta Lietuvos 

respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93 ir Lietuvos 

higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ patvirtinta Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d. 

įsakymu Nr. V-1208, 2019–2020 ir 2020–2021 metų pradinio ugdymo programos bendruoju 

ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. balandžio 15 

d. įsakymu Nr. V-413 „Dėl 2019–2020 ir 2020–20121 mokslo metų pradinio ugdymo programos 

bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“, kuris reglamentuoja lopšelio-darželio priešmokyklinio 

ugdymo plano rengimą, priešmokyklinio ugdymo programos, ją pritaikius vaikams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, taip pat neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą 

lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ 2020–2021 mokslo metais.  

2. Rengiant lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ugdymo planą: 

2.1. lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ planui parengti sudaryta darbo grupė (2021-06-04įsak. 

Nr. VK-307); 

2.2. darbo grupė susitarė dėl priešmokyklinio ugdymo plano turinio, struktūros ir formos; 

2.3. ugdymo turinio kūrimas grindžiamas bendruomenės (priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų, ugdytinių tėvų) bendradarbiavimu ir demokratinėmis nuostatomis. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

3. Vykdyti veiklos programos turinį, siekiant kokybiško ugdymo(si) programų 

įgyvendinimo, kurti sąlygas, padedančias tenkinti vaiko prigimtinius, etninės kultūros, socialinius, 

pažintinius, sveikatos saugojimo, specialiuosius poreikius, vykdant patyriminį ugdymą, fiksuojant 

individualius vaiko pasiekimus. 

4. Gerinti ugdymo(si) proceso ir vaiko pasiekimų kokybę, įgyvendinant ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo programas, atsižvelgiant į specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikų 

gebėjimus ir tėvų lūkesčius. 



5. Skatinti vaiką ir šeimą pažinti ir perimti savo krašto kultūros pagrindus, sudaryti sąlygas 

etninei vaikų saviraiškai, perimti dorinio elgesio normas, ugdyti pilietines, patriotines nuostatas. 

6.  Padėti vaikui suprasti jį supantį pasaulį įvairiais pažinimo būdais, sudaryti sąlygas 

pačiam tyrinėti, atrasti, veikti, eksperimentuoti, žaisti. 

7.  Formuoti vaiko sveikos gyvensenos vertybines nuostatas integruojant vaikus, turinčius 

fizinės sveikatos ir kitų sutrikimų bei sunkumų, sudarant vaikui saugią ir turiningą ugdymo(si), 

augimo ir judėjimo aplinką. 

 

III  SKYRIUS 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

4. Priešmokyklinio ugdymo proceso trukmė: 

4.1. 2021–2022 mokslo metai prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2022 m. rugpjūčio 

31 d.  

4.2. Ugdymo procesas prasideda 2021 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2022 m. gegužės 31 d. 

5. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal vienų mokslo metų ugdymo Programą, 

kurios minimali trukmė – 640 valandų, 34 savaitės, 160 darbo dienų. Lopšelyje-darželyje ugdomasi 

penkias dienas per savaitę.  

 6.  Priešmokyklinių grupių ugdomosios veiklos organizavimas: 

  6.1. nuo 7.00 val. iki 17.30 val. (dirbančios 10,5 val.); 

            nuo 7.00 val. iki 16.00 val. (dirbančios 9 val.).  

              6.2. priešmokyklinio ugdymo grupėje dirba du priešmokyklinio ugdymo pedagogai. 

Priešmokyklinio ugdymo procesas yra vientisas procesas. Jis neskaidomas į atskiras sritis (atskirus 

dalykus) ir vyksta integruotai; 

               6.3. užsiėmimų pobūdį (žaidimus, veiklą grupėje, išvykas ir kt.) ir trukmę lemia ugdymo 

tikslai bei vaikų poreikiai (1 priedas); 

              6.4  priešmokyklinėje 4 grupėje (dirbančioje 10,5 val.) dirbama naudojant priešmokyklinio 

amžiaus vaikams parengtas D. Gedvilienės „Noriu į mokyklą“ užduočių pratybas, bei mokslo knyga 

S. Žuko „Katino dienos“. 4 priešmokyklinės grupės ugdytiniai dalyvauja tarptautinėje VŠĮ „Vaiko 

labui“ „Zipio draugai“ programoje; 

              6.5. priešmokyklinėje 6 grupėje (dirbančioje 9 val.) dirbama naudojant priešmokyklinio 

amžiaus vaikams parengtas J. Skridulienės ir V. Vyšniauskienės „OPA PA“ pratybas bei „Geros 

pradžios“ metodikos elementus. Ugdytiniai dalyvauja šiuolaikinių inovacijų diegimo ir 

kompetencijų ugdymo centro organizuojamoje „Draugiškoje socialinio ir emocinio ugdymo 

olimpiadoje „Dramblys ikimokyklinukams (5–7 m.)“. 

 6.6. priešmokyklinėje 8 grupėje (dirbančioje 10,5 val.) dirbama naudojant priešmokyklinio 

amžiaus vaikams parengtas J. Skridulienės ir V. Vyšniauskienės „OPA PA“ pratybas bei „Geros 

pradžios“ metodikos elementus. Ugdytiniai dalyvauja šiuolaikinių inovacijų diegimo ir 

kompetencijų ugdymo centro organizuojamoje „Draugiškoje socialinio ir emocinio ugdymo 

olimpiadoje „Dramblys ikimokyklinukams (5–7 m.)“. 

 7. Ugdomojo proceso metu priešmokyklinių grupių ugdytiniams skiriamos atostogos: 

rudens atostogoms – 3, žiemos atostogoms – 14, pavasario  atostogoms – 4 darbo dienos, 

papildomos – 8 darbo dienos. Atostogų bendra trukmė 2021–2022 m. m. 29 darbo dienos. Į 

atostogų trukmę neįskaičiuotos švenčių ir poilsio dienos. 

 7.1. priešmokyklinių grupių ugdytinių atostogų trukmė darbo dienomis 2021–2021 mokslo 

metais:   



  Rudens   2021-11-03 – 2021-11-09 įskaitytinai; 

  Žiemos (Kalėdų) papildomos 2021-12-22 – 2021-12-23 įskaitytinai; 

  Žiemos (Kalėdų)  2021-12-27 – 2022-01-07 įskaitytinai; 

  Žiemos   2022-02-14 – 2022-02-18 įskaitytinai; 

 Pavasario papildomos  2022-03-07 – 2022-03-10 įskaitytinai; 

 Pavasario (Velykų)  2022-04-19 – 2022-04-22  įskaitytinai;  

     Vasaros   2022-06-01 – 2022-08-31  įskaitytinai. 

 

IV SKYRIUS 

 PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2021–2022 MOKSLO METAIS 

 

 8.  Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas: 

   8.1. priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo 

tvarkos aprašo pakeitimu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. 

liepos 22 d. įsakymu Nr. V-674, Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-751; 

8.2. priešmokyklinis ugdymas teikiamas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją 

programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. 

įsakymu Nr. V-779; 

 8.3. priešmokyklinis ugdymas teikiamas  vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 

metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų prašymu; 

8.4. priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas ilgiau nei vienerius metus vaikui, kuriam 

reikia nuolatinės kvalifikuotų specialistų pagalbos bei sveikatą tausojančio dienos režimo, tėvų 

(globėjų) prašymu ir vadovaujantis Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir 

kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, 

ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą 

ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1836; 

                8.5. lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, atsižvelgdamas į tėvų (globėjų, rūpintojų) poreikius ir 

galimybes, su tėvais (globėjais) aptaria ir pasirašo mokymo sutartį. Pasirašius mokymo sutartį tėvai 

(globėjai, rūpintojai) privalo užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 

lankymą ir kitų mokymo sutartyje nurodytų pareigų vykdymą; 

8.6. po mokymo sutarties pasirašymo vaiką įregistruoja Mokinių registre nurodant 

pirmąją mokinio ugdymosi dieną. Iš mokinių registre sukauptų duomenų – automatiniu būdu 

formuojamas, o pasibaigus mokslo metams išspausdinamas ir sudaromas Mokinių abėcėlinis 

žurnalas; 

8.7 vaiko lankomumas yra žymimas grupės elektroniniame  dienyne, kurio formą tvirtina 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras. 

 

V SKYRIUS 

VAIKŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

  9. Vaikų pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo 

standartu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. liepos 9 d. 

įsakymu Nr. ISAK-1015, Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, patvirtinta LR švietimo ir 



mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779, Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų 

aprašu, parengtu 2014 m .Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos.  

 10. Vaikų pažangą ir pasiekimus vertina priešmokyklinio ugdymo pedagogai. 

 10.1. priešmokyklinio ugdymo pedagogai per 4 savaites nuo ugdymo programos 

įgyvendinimo pradžios atlieka grupės vaikų pirminį pasiekimų vertinimą ir aptaria jį su tėvais 

(globėjais); 

 10.2. vaikų pažanga, programos įgyvendinimo laikotarpiu yra vertinama nuolat, laisvai 

pasirenkant vertinimo būdus ir metodus; 

 10.3. pagal įstaigos nustatytą formą vaikų pasiekimus fiksuoja vaiko pasiekimų apraše, 

aplanke, skaitmeninėse laikmenose ar kt. (pridedama); 

 10.4. per 4 savaites iki ugdymo programos pabaigos atlieka galutinį pasiekimų įvertinimą, 

aptaria su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir parengia rekomendaciją pradinių klasių mokytojui. 

 11. Vaiko, turinčio specialiųjų ugdymo(si) poreikių, pasiekimus vertina priešmokyklinio 

ugdymo pedagogas, kartu su švietimo pagalbos specialistu, individualiai dirbusiu su vaiku ir 

parengia rekomendaciją pradinių klasių mokytojai ir mokyklos švietimo pagalbos specialistui. 

 

VI SKYRIUS 

UGDYTINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI) POREIKIŲ, UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

12. Lopšelis-darželis rengia priešmokyklinio ugdymo programos ugdymo planą 

vadovaudamasis šiais teisės aktais „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, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2011 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-1265/V-685/A1ž317 „Dėl mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į 

lygius tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. 

rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-657 „Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų 

teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas“, Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. V-319 redakcija, 

„Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas“, Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo „Dėl ugdymo organizavimo 

rekomendacijų mokiniams, kuriems diagnozuotas autizmas“, 2020 m. rugsėjo 14 d. V-1367, 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo „Dėl vaiko minimalios ir 

vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo savivaldybėje 

organizavimo ir kontrolės rekomendacijų patvirtinimo, nauja redakcija 2021-01-01, Nr. V-2015, 

susijusiais su specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymu. 

13. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams ugdyti priešmokyklinio ugdymo 

programą pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į ugdytinių ugdymo(si) poreikius, įstaigos vaiko 

gerovės komisijos, įstaigoje dirbančių švietimo pagalbos specialistų bei Kelmės švietimo pagalbos 

tarnybos rekomendacijas. 

14. Organizuodamas ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą lopšelis-

darželis atsižvelgia: 

14.1 į ugdytinių specialiųjų ugdymosi poreikių grupę, lygį (nedidelis, vidutinis, didelis, 

labai didelis), galimai juos sukėlusias priežastis; 



14.2. į lopšelio-darželio ir tėvų (globėjų) įsipareigojimus, įteisintus priešmokyklinio 

ugdymo grupės vaikų priėmimo į lopšelį-darželį sutartyje; 

14.3. ugdymo programą, turimas lėšas ugdymui, švietimo pagalbos prieinamumą, 

ugdymo(si) erdves. 

 

VII SKYRIUS 

 PSICHOLOGINĖS PAGALBOS, SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS, 

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS  

TEIKIMAS 

 

 15. Socialinė pedagoginė pagalba teikiama vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro 

tvirtinamomis tvarkomis ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. 

įsakymu Nr. V-950 „Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas“. 

 16. Grupėje, kurioje ugdosi vaikai, turintys didelių  ir (ar) labai didelių specialių ugdymosi 

poreikių, dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas ir mokytojo padėjėjas, teikiantis specialiąją 

pagalbą, vadovaujantis „Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose tvarkos aprašu“, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229. 

 

___________________________ 

 

 

PRITARTA 

Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 

mokytojų tarybos 2021 m. rugpjūčio 31 d. 

posėdžio Nr. 3 nutarimu  


