
    

                                                                                TVIRTINU 

                                                                                 Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos 

                                                                                 gimnazijos direktoriaus 2022 m. birželio 8  d. 

                                                                                 įsakymu Nr. V-343  

 

 

KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos (toliau – Gimnazija) 

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas pagal vienerių metų 

Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2002 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 1147 (Žin., 2003, Nr. 5-2) ir  Priešmokyklinio 

ugdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio  

21 d. įsakymu Nr. V-1106, Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01 iki 2022-08-31.Įsakymas paskelbtas: 

Žin. 2013, Nr. 122-6236, i. k. 1132070ISAK00V-1106. Nauja redakcija nuo 2020-08-11:Nr. V-1193, 

2020-08-10, paskelbta TAR 2020-08-10, i. k. 2020-17139. Lietuvos higienos normos 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), gimnazijos veiklos programa ir strateginiu planu, gimnazijos ir mokytojų tarybos 

nutarimais, bei tėvų (globėjų, rūpintojų) siūlymais. 

  2. Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas reglamentuoja priešmokyklinio amžiaus vaikų 

ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos vertinimo eigos įgyvendinimą Gimnazijoje. 

3. Tvarkos aprašo projektas parengtas, su juo supažindinta Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės susirinkime 2022 m. birželio 1 d. Nr. 9., aptartas 

gimnazijos tarybos posėdyje 2022 m. birželio 8 d., Nr. 6. priešmokyklinio ugdymo grupių tėvų 

susirinkime.  

 

 

II. 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 anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui tais 

kalendoriniais metais sueina 5 metai iki rugsėjo 1 d. 

4.3. tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į  švietimo pagalbos tarnybą (toliau – Tarnyba) dėl 5 metų 

vaiko brandumo ugdytis, pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, vertinimo. 

Rekomenduojama kreiptis ne anksčiau nei vaikui sueina 4 metai 8 mėnesiai (atsižvelgiant į vaiko 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.3BD8DC009FDA
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1e75ffb0daef11eaabd5b5599dd4eebe
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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 

pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą ir tėvai priima sprendimą. 

       4.4. gali būti teikiamas ilgiau nei vienerius metus vaikui,  kuriam tais kalendoriniais metais sueina 

7 m., bet jam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalbos, bei sveikatą tausojantis dienos 

režimas; tėvų (globėjų) prašymu ir vadovaujantis ,,Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 

metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis režimas, 

ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą 

ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašu“  2010 m. birželio 8 d. Nr. V-850. 

     4.5. vykdomas pagal Programą, kurios minimali trukmė per metus yra:  

                  4.5.1. 640 valandų per metus; 

        4.5.2. 160 valandų per metus, jei gydytojų konsultacinė komisija (toliau – GKK) vaikui yra 

paskyrusi ugdymą namie 12 mėnesių; 

        4.5.3. 5 valandos per savaitę, jei GKK vaikui yra paskyrusi ugdymą namie ne trumpiau kaip 1 

mėnesį; 

       4.5.4. 5 valandos per savaitę vaikui, sergančiam įvairiomis ligomis, besigydančiam 

medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros įstaigoje;  

       4.5.5. 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. Pagal Programą, vaikas gali būti ugdomas (ugdytis) šeimoje. Vaikų ugdymą (ugdymąsi) 

šeimoje tėvams (globėjams) organizuoja Gimnazija,  kurios nuostatuose (įstatuose) įteisintas pavienio 

mokymosi forma ugdymosi šeimoje mokymo proceso organizavimo būdas, vadovaudamasi Ugdymosi 

šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 

20 d. nutarimu Nr. 504 „Dėl Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.  

7. Grupės darbo / veiklos ypatumų visuma – ugdymo vieta, trukmė (per mėnesį, savaitę, parą), 

teikiamos paslaugos vaikui (švietimo pagalba ir kita), ugdomoji kalba, mokytojų (priešmokyklinio 

ugdymo mokytojo,  meninio ugdymo mokytojo, neformaliojo švietimo mokytojo, logopedo, pagalbos 

mokiniui specialisto, valstybinės ar užsienio kalbos mokytojo, mokytojo padėjėjo ir kitų), dirbančių 

Grupėje, skaičius – yra vadinama priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliu (toliau – Modelis). 

8. Gimnazija tvirtina vykdančias Programas, Priėmimo tvarką, Priešmokyklinio organizavimo 

modelį,  

nustato vaikų vežiojimo į Gimnaziją ir iš jos poreikį ir teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja vežiojimą. 

9. Gimnazija, atsižvelgdama į tėvų (globėjų) poreikius ir galimybes, su tėvais (globėjais) 

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

         9.1. Po mokymo sutarties pasirašymo, vaiką įregistruoja Mokinių registre nurodant pirmąją 

mokinio ugdymosi dieną. Iš Mokinių registre sukauptų duomenų – mokinio vardas ir pavardė; asmens 

kodas; atvykimo data (pirmoji mokinio ugdymosi diena); namų adresas; grupė, į kurią mokinys atvyko; 

grupė, kurioje mokinys ugdosi; grupė, iš kurios mokinys išvyko; įsakymo apie išvykimą data ir numeris; 

Mokykla, į kurią mokinys išvyko ugdytis / mokytis, – automatiniu būdu formuojamas, o pasibaigus 

mokslo metams išspausdinamas ir sudaromas Mokinių abėcėlinis žurnalas; 

 9.2. Mokinių abėcėliniame žurnale mokinių pavardes ir vardus surašo abėcėlės tvarka. Registracijos 

numeriai kasmet pradedami nuo 1. Informacija atnaujinama, jei pasikeičia mokinio gyvenamosios vietos 

adresas, vardas arba pavardė, o buvęs įrašas išsaugomas. Tuo atveju, kai nežinoma, į kokią Mokyklą 

mokinys yra išvykęs, gali būti įrašoma: užsienio valstybės, savivaldybės pavadinimas arba „Nežinoma“. 

Kitų mokslo metų Mokinių abėcėlinio žurnalo aplankas Mokinių registre formuojamas iš atitinkamais 

mokslo metais sukauptų mokinių duomenų, patikslinus informaciją apie mokinio grupę / klasę, kurioje jis 

ugdosi / mokosi, ir įrašius duomenis apie tais mokslo metais išvykusius ir atvykusius mokinius; 

10. Vaikų tėvai (globėjai) privalo užtikrinti vaiko punktualų, reguliarų Gimnazijos lankymą (jei 

vaikas negali atvykti į įstaigą,  nedelsiant turi informuoti Gimnaziją) ir kitų mokymo sutartyje nurodytų 

pareigų vykdymą. 

 11. Vaiko lankomumas yra žymimas elektroniniame grupės dienyne  ,,Mano dienynas“, kurio 

forma patvirtinta  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2008 m. liepos 4 d. įsakymu 

Nr. ISAK-2008  ir Gimnazijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-402 patvirtintais 

,,Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai“. 

12. Vaikui, kuriam nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, Programą pritaiko Grupėje 

dirbantis priešmokyklinio ugdymo mokytojas, logopedas (-ai) kartu su VGK, 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. Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys priešmokyklinio amžiaus vaikai yra ugdomi 

kartu su kitais priešmokyklinio amžiaus vaikais visiškos integracijos forma. Grupėje, pritaikius 

Programą privalo dirbti priešmokyklinio ugdymo mokytojas ir mokytojo padėjėjas, teikiantis specialiąją 

pagalbą, vadovaujantis Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) 
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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.  Dėl vaiko mokymo namie vienas iš tėvų (globėjų) prašymą teikia Gimnazijos 

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

įforminamas Gimnazijos direktoriaus įsakymu.  

15. Grupėje vaikų skaičius negali viršyti pagal amžiaus grupes Lietuvos higienos normoje HN 

75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. 

įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, nurodyto vaikų skaičiaus. 

16. Grupė: 

16.1. su pradine klase nejungiama; 

16.2. gali būti jungiama su ikimokyklinio ugdymo grupe (toliau – Jungtinė grupė). Jungtinėje 

grupėje vykdomos priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programos. 

17. Jungtinė grupė, kurioje vaikų, ugdomų pagal: 

17.1. priešmokyklinio ugdymo programą, yra daugiau, vadinama priešmokyklinio ugdymo grupe 

ir joje dirba priešmokyklinio ugdymo mokytojas (-ai).  

17.2. ikimokyklinio ugdymo programą, yra daugiau, vadinama ikimokyklinio ugdymo grupe, joje 

dirba ikimokyklinio ugdymo  (-ai) ir priešmokyklinio ugdymo mokytojas. 

18. Programos įgyvendinimo laikotarpiu, rekomenduojama organizuoti vaikų, ugdomų pagal 

Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą,  atostogas pagal bendrojo ugdymo mokykloms nustatytą 

mokinių atostogų laiką ir tėvų (globėjų) poreikius.              

Priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams atostogos derinamos su Gimnazijos pradinių klasių atostogomis. 

19. Per atostogas ugdomoji veikla nevykdoma. 

20. Integruoto ugdymo organizavimas:  

         20.1. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-

494. Konkreti veikla numatoma  Gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos plane, 

patvirtintu 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-17. 

         20.2. Tarptautinė emocinių ir elgesio problemų prevencijos programa ,,Zipio draugai“. 

 

III. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

21.  Gimnazija: 

        21.1. informuoja tėvus (globėjus) apie priešmokyklinio ugdymo organizavimą (dirba 5 d. per 

savaitę). 



5 

 

        21.2. informuoja tėvus (globėjus) apie ugdymo turinį, kuris planuojamas pagal Gimnazijos 

direktoriaus patvirtintus priešmokyklinės grupės metinius veiklos planus. 

                   21.2.1. ugdymo turinys, metodai ir formos orientuoti į vaiko kompetencijų ugdymą ir 

rengimą mokyklai per žaidybinę veiklą;  

                    21.2.2. užsiėmimų pobūdis (žaidimai, veikla grupėje, išvykos ir kt.) ir trukmė priklauso nuo 

konkrečios grupės ugdymosi tikslų bei grupės vaikų poreikių, patirties, jų brandumo;  

                    21.2.3. priešmokyklinio ugdymo siekiamybė – padėti vaikui įgyti kasdieniniam gyvenimui 

bei sėkmingam ugdymui(si) mokykloje būtinų kompetencijų:  

                   socialinės;  

                   sveikatos saugojimo; 

                   pažinimo;  

                   komunikavimo;  

                  meninės.  

 22. nustato ugdomosios veiklos planavimo (1 priedas), pasiekimų vertinimo formą (2 

priedas) ir jų parengimo terminus. 

23. pateikia Gimnazijai, vykdančiai pradinio ugdymo programą, ar kitam švietimo teikėjui, 

kuris vykdys pradinio ugdymo programą, ,,Priešmokyklinio ugdymo mokytojo (-ų) ar Jungtinės grupės 

ikimokyklinio ugdymo mokytojo(-ų) rekomendaciją“  (3 priedas), parengtą pagal Tvarkos aprašo priede 

pateiktą formą (toliau – Rekomendacija). Rekomendacija turi būti pasirašyta priešmokyklinio ugdymo 

mokytojo (-ų) ar Jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo mokytojo(-ų) ir patvirtinta Gimnazijos 

direktoriaus. 

24. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas ar ikimokyklinio ugdymo mokytojas, dirbantis Grupėje ar 

Jungtinėje grupėje: 

24.1. organizuoja ugdomąją veiklą pagal Programą, atsižvelgdamas į patvirtinto Modelio 

ypatumus, individualius vaikų poreikius. Nepriklausomai nuo Modelio, priešmokyklinio ugdymo 

procesas yra vientisas, neskaidomas į atskiras sritis (atskirus dalykus) ir vyksta integruotai visą 

Modelyje nustatytą laiką; 

24.2. siekdamas dermės ir ugdymo tęstinumo tarp priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų, 

yra susipažinęs su pirmos klasės ugdymo programos nuostatomis, skirtomis pirmai–antrai klasei; 

24.3. vertina vaikų pažangą ir pasiekimus vadovaudamasis Programa; 

24.4. per 4 savaites nuo Programos pradžios atlieka vaikų pirminį pasiekimų vertinimą ir aptaria jį 

su tėvais (globėjais) iki rugsėjo 31 d.; 

24.5. pagal Gimnazijos nustatytą formą, vaikų pasiekimus fiksuoja vaiko pasiekimų apraše, 

aplanke, skaitmeninėse laikmenose ar kt.; 

24.6. įgyvendinęs Programą, atlieka vaikų galutinį pasiekimų vertinimą, gegužės 1-15 d., aptaria jį 

su tėvais (globėjais) ir parengia Rekomendaciją pagal Tvarkos aprašo priede nustatytą formą;  
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24.7. vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimus vertina kartu su Gimnazijos vaiko 

gerovės komisija, logopedu, aptaria su tėvais (globėjais) ir parengia Rekomendaciją, skirtą Mokyklai, 

vykdančiai pradinio ugdymo programą (2020-08-11  Nr. V-1193, 2020-08-10, paskelbta TAR 2020-08-

10, i. K. 2020-17139) 

 

IV. 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  

 

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

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

ypatingos aplinkybės) laikotarpiu, Gimnazijoje priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal 

Gimnazijoje nustatytą tvarką. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

26.  Programa finansuojama iš valstybės biudžeto, vadovaujantis Mokinio krepšelio lėšų 

apskaičiavimo ir paskirstymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 

27 d. nutarimu Nr. 785 (Žin., 2001, Nr. 57-2040; 2009, Nr. 158-7134), savivaldybių biudžetų, rėmėjų ir 

kitomis lėšomis. 

27. Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas, bendru sutarimu, esant 

reikalui, gali būti koreguojamas ir tobulinamas. 

_________________ 

 

                             

 

SUDERINTA  

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės  
grupės 2022 m. birželio 1 d. susirinkimo protokoliniu 

nutarimu (protokolo Nr. 9).  

 

 

SUDERINTA  

Gimnazijos tarybos 2022 m. birželio 8  d.  

posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E312BC1F0361
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AFE5F8A66431
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Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo 

                                                     1 priedas  

 

 

KELMĖS R. UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJA 

METINIS PRIEŠMOKYKLINĖS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS 

Parengta vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimas. Metodinės rekomendacijos 

(2004 m.) 

Vaikų ugdymo(si) ir 
kitos pedagoginės 

veiklos sritys 

Veiklos turinys 

Priešmokyklinė grupės savitumas 

 

• Ugdomajai veiklai svarbūs duomenys apie vaikus (koks amžius, kiek vaikų lankė ugdymo įstaigą, kiek 
buvo ugdoma tik šeimoje, kuria kalba kalba šeimoje, kiek vaikų turinčių sveikatos sutrikimų, kokių, 
specialių poreikių). 
• Kokios vaikų augimo šeimoje sąlygos (ar šeima pilna, ar vaiką augina vienas iš tėvų, kurioms šeimoms 
teikiama socialinė parama ir kt.) 
• Vaikų adaptacija (individualūs vaikų poreikiai, charakterio savitumai, sunkumai) 
• Pirmasis vaikų kompetencijų įvertinimas (parengti kiekvieno vaiko aprašą, numatyti ugdymo (si) 
tikslus ir uždavinius bei paramos teikimo būdus). 
                                                                  Ugdymo prioritetai 

• Remdamasis grupės savitumu, pedagogas numato, kurios kompetencijos, kurie vaikų gebėjimai bus 
ugdomi pirmiausia ir suformuoti ugdymo tikslus. 

• Numatomi uždaviniai metams. 

 

Planuojama ugdomoji veikla 

                                                                                       (Veiksenos) 

Paramos vaikams ir šeimoms būdai 
numatomos orientacinės temos ugdant prioritetines kompetencijas. Temos nedėstomos kalendoriniu 
nuoseklumu, kad liktų daugiau laisvės lanksčiai priderinti jas prie vaikų poreikių ir ugdymo situacijos 
grupėje. 

Tradiciniai ir netradiciniai renginiai ir šventės 
• Renginių ir švenčių pavadinimai, kada vyksta 

Paramos vaikams ir šeimoms būdai 
 

• Paramos formos ir būdai. 
•  Įstaigos specialistų ir socialinių partnerių teikiama parama 

Bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais 

• Tėvų susirinkimai. 
• Individualūs pokalbiai, pokalbiai telefonu. 
• Dalyvavimas organizuojamose šventėse ir renginiuose 

Ugdomosios  veiklos apmąstymai, pokyčių įvertinimas 

• Kaip sekėsi realizuoti ugdymo tikslus ir uždavinius 
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     Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo 

                                                     2 priedas  

      

 

KELMĖS R. UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJA 

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKO PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

Vaiko vardas, pavardė, metai .................................................................................................. 
Vertintojas (vardas, pavardė) ..................................................................................................... 
Vertinimo data (ruduo, rugsėjo 31 d.)............................................................................................ 
Vertinimo data (pavasaris, gegužės 15 d.) ..................................................................................... 
 

VAIKO  GEBĖJIMAI 
VERTINIMAS 

Ruduo Pavasaris 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA Pasiekti 

gebėjimai 
Aukštesni 
gebėjimai 

Siektini 

gebėjimai 
Pasiekti 

gebėjimai 

Aukštesni 
gebėjimai 

Siektini 

gebėjimai 

Pasako savo šeimos narių pavardes       

Žino, kad diena, kaip žmogus gimsta, yra jo gimimo diena       

Žino giminystes ryšius       

Žaidžia su kitais vaikais ir imituoja suaugusiu kalbą, 
bendravimą 

      

Padedant suaugusiam bando sudaryti ,, šeimos medį“       

Turi pastovu žaidimo partnerį, žaidžia draugiškai, susitaria       

Laikosi ir gali pasakyti grupės taisykles       

Būna draugiškas, padeda draugams       

Laisvai draugauja su pedagogais ir kitais darželio 
darbuotojais 

      

Mėgdžioja įvairių profesijų žmonių darbus        

Žino tikslų savo namų adresą, įvardiją pagrindinius  miesto 
kultūros ir istorijos paminklus, žymias vietas 

      

Žino kai kurias tradicijas ir papročius       

PAŽINIMO KOMPETENCIJA       

Stebi, tyrinėja aplinką, atlieka nesudėtingus eksperimentus       

Pasako metų laikų požymius       

Pavadina savaitės dienas       

Sudaro daiktų serijas atsižvelgdamas atspalvio 
intensyvumą 

      

Lygina, matuoja įvairius daiktus naudodamasis keliais 
sąlyginiais matais 

      

Atlieka nesudėtingus atminties ir sudėties veiksmus       

Skaičiuoja daiktus iki 10 ir daugiau, supranta 0 sąvoką       

Geometrines figūras lygina su aplinkoje esančiais daiktais       

Bando spręsti loginius galvosūkius       

Dėlioja daiktus šalia vienas kito, lygiagrečiai viduje, 
išorėje. 

      

Regėjimo, lytėjimo pojūčiais nusako pažįstamų daiktų 
ypatybes 

      

Įvardija naminių, laukinių gyvūnų, paukščių ir jų jauniklių 
pavadinimus 

      

Trumpai pasakoja kokią naudą žmogui turi gyvūnai       
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Įvardija penkis, šešis medžių pavadinimus       

Žino kokie augalai naudojami maistui, vaistams, 
popieriaus gamybai 

      

Supranta ir pasako kam augalams reikalingas vanduo, oras, 

saulė 

      

Žino kokia vandens nauda žmogui, gyvūnui, augalui       

Žino tris ir daugiau planetų pavadinimus       

Moka liaudies dainų, pasakojimu apie gamtos reiškinius       

Lanksto iš popieriaus ir kitų medžiagų įvairius daiktus       

SVEIKATOS KOMPETENCIJA       

Užtraukia užtrauktukus, rišasi batų raištelius       

Savarankiškai susitvarko pasinaudojęs tualetu       

Be suaugusiojo paraginimo laikosi visų asmens higienos 
įpročių  

      

Turi gerus kultūringo elgesio prie stalo ir valgymo 
įgūdžius 

      

Žirklėmis iškerpa įvairius paveikslėlius       

Saugiai elgiasi su aštriais, smailiais daiktais       

Atsargiai elgiasi gatvėje, laikosi pagrindinių saugaus eismo 
taisyklių 

      

Žino ir pasako pagalbos telefoną       

Stengiasi valdyti staigaus pykčio, agresijos apraiškas       

Gali pasakyti kokios yra rūkymo, alkoholio vartojimo 
pasekmės 

      

Žino elementarius sveikos mitybos principus       

MENINĖ KOMPETENCIJA       

Bando siuvinėti, nerti vašeliu       

Piešia smulkias formas       

Tiksliai apvedžioja taškus       

Žirklėmis kerpa pagal linijas       

Tvarkingai klijuoja popierių ir kitas medžiagas       

Kuria aplikaciją       

Štampuodamas stengiasi, kad susidarytų  paprastos 
dekoratyvios formos 

      

Kuria įvairius meninės veiklos darbelius       

Atpažįsta lietuvių  tautos meno elementus       

Bando savarankiškai vaidinti gerai žinomas pasakas ar jų 
ištraukas 

      

Gamina popierines, pirštinines lėles, žaidžia šešėlių teatrą       

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA       

Nuosekliai dėsto savo mintis       

Skiria atskirus garsus trumpuose, dažnai vartojamuose 
žodžiuose 

      

Supranta literatūros kūrinį ir mėgina jį atpasakoti       

Sudaro naujus žodžius       

Teisingai vartoja apibendrinančius žodžius       

Parodo ir trumpais sakiniais apibūdina savo kūrinėlį       

Trumpais sakiniais atsako į klausimus       

Mimika, pantomima, judesiu išreiškia savo nuotaikas       

Susikaupęs klauso vaikams skirtų garso įrašų       

Geba susitarti dėl bendros veiklos       
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Išvados:     
(ruduo)................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

Rekomendacijos: 

(ruduo)............................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................                 

Išvados: 
(pavasaris)...............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

Rekomendacijos: 

(pavasaris)............................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................                 

 

 

 

            (parašas)                                                                                      (vardas, pavardė) 
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 Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo 

                                              3 priedas  

       

 

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO (-Ų) AR JUNGTINĖS GRUPĖS 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO (-Ų) REKOMENDACIJA  
 

 

______________________________________________________________________  

(Mokyklos pavadinimas) 

 _________________ Nr. 

(Data)  

 

Vaiko vardas ir pavardė _________________________________________________________ 

       Gimimo data __________________________________  

       Ugdymosi kalba________________________________ 

       Gimtoji kalba __________________________________  

       Mokyklos kontaktai (telefono numeris, el. pašto adresas, adresas)______________________     

______________________________________________________________________________ 

 

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.) 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Gimnazijos direktoriaus _____________                                              ________________________  

                                           (Parašas)                                                                 (Vardas ir pavardė)  
 

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojo (-ų) ______________                     _______________________ 

                                                                    (Parašas)                                      (Vardas ir pavardė)  


