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IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO 

TVARKA KETURIASDEŠIMT TOTORIŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUJE 
 

1. Priešmokyklinio ugdymo programa (toliau – Programa) įgyvendinama pagal 

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2017 m. balandžio 11 įsakymu Nr. V-252 „Dėl  Priešmokyklinio ugdymo 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgiant į Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 

2014 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T3-99 patvirtinto priešmokyklinio ugdymo modelio ypatumus 

bei individualius vaikų poreikius. 

2. Ikimokyklinio ugdymo programa parengta ir  patvirtinta bei įgyvendinama ištyrus ir 

atsižvelgus į lankančių vaikų bei šeimų poreikius, vadovaujantis ŠMM patvirtintais ikimokyklinio 

ugdymo programų kriterijais. 

3. Dvejose jungtinėse priešmokyklinio ugdymo grupėse (toliau – Jungtinėse grupėse), kurių 

veiklos trukmė 10,5 val. per dieną, 3-6 metų vaikų ugdymo procesas vyksta lietuvių ir lenkų 

kalbomis. 

4. Jungtinių grupių ugdomosios veiklos minimali trukmė 640 valandų per metus. 

5. Ugdymo procesas jungtinėse grupėse yra vientisas, neskaidomas į atskiras sritis (atskirus 

dalykus) ir vyksta integruotai. 

6. Jungtinės grupės priešmokyklinio amžiaus vaikų pažangos vertinimas: 

6.1. pažanga vertinama nuolat, pasirenkant vertinimo būdus ir metodus: stebėjimą, pokalbį, 

diskusiją, vaiko pasakojimus, jo darbelių ir veiklos analizę, garso, vaizdo įrašus ir kt.; 

6.2. vertinimo būdai ir metodai pasirenkami ir taikomi, atsižvelgiant į tai, kas vertinama – 

žinios ir supratimas, gebėjimai, nuostatos ar jų visuma – vaiko kompetencija; 

6.3.  priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai vertinami vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu „Dėl priešmokyklinio ugdymo bendrosios 

programos patvirtinimo“, patvirtintu 2014 m. rugsėjo 2 d. Nr. V-779, pagal pasiekimus, kurie 

numatyti Priešmokyklinio ugdymo programoje arba Priešmokyklinio ugdymo programoje, 

pritaikytoje, atsižvelgiant į nustatytus jo specialiuosius ugdymosi poreikius.  

7. Jungtinės grupės ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas vyksta 

atsižvelgiant į ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą, parengtą Švietimo ir mokslo 

ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

projektą „Ikimokyklinio  ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ (projekto kodas Nr. VP1-2.3-ŠMM-03-

V-02-001), kurį inicijavo Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo 

skyrius. 

8. Jungtinių grupių pedagogai: 

8.1. planuoja savo veiklas, rengia ugdomosios veiklos savaitės planus, aptaria juos su 

skyriaus vedėju. 

8.2. per 6 savaites nuo Programos pradžios atlieka priešmokyklinio amžiaus vaikų pirminį 

pasiekimų vertinimą; 

8.3. pagal gimnazijos nustatytą formą priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimus fiksuoja 

vaiko pasiekimų apraše, o įgyvendinę Programą, atlieka priešmokyklinio amžiaus vaikų galutinį 

pasiekimų vertinimą ir parengia rekomendaciją pradinių klasių mokytojui; 

8.4. priešmokyklinio amžiaus vaikų pažangą Programos įgyvendinimo laikotarpiu vertina 

nuolat, pasirinkdami vertinimo būdus ir metodus. 

9. Jungtinėse grupėse privaloma tvarka sudaromos tinkamos sąlygos vaikų poilsiui ir 

maitinimui. Už maitinimą tėvai moka Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą 

Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas, nustatyta tvarka. 



10. Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programų vykdymą prižiūri Keturiasdešimt 

Totorių pagrindinio ugdymo skyriaus vedėjas. 
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