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                                                                                                           PATVIRTINTA 

                                                                                                        Telšių lopšelio-darželio „Mastis“  
                                                                                                          Direktoriaus Danutės Popovič  

                                                                                                        2019-09-30 d. sakymu Nr. V-65 

 

TELŠI  LOPŠELIO-DARŽELIO „MASTIS“ 

2019-2020 mokslo met  

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO APRAŠAS 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

2019-2020 mokslo metų Priešmokyklinio ugdymo programos plano paskirtis - apibrėžti 
priešmokyklinio ugdymo programos gyvendinimą Telšių l. d. „Mastis“.  

Ugdymo plano paskirtis – apibrėžti priešmokyklinio ugdymo programos nuostatas, kuriomis 
vadovaujantis Telšių l. d. „Mastis“ planuoja ir organizuoja priešmokyklin  ugdymą. 

Ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

Ugdymo planas – vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro sakymu „Dėl 
priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2018-02-06, Nr. V-

674, 2016-07-22), pagal j  paruoštu integruotu ugdymo(osi) priemonių komplektu 
priešmokyklinukams „Opa pa“  ir j  papildančia Telšių l. d. „Mastis“ „Mundriejam sulig deina“ 

programos dalimi, skirta priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui. 

Kitos bendrajame ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo 
statyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2019-2020 MOKSLO METAIS 

 

1. Priešmokyklinio ugdymo grupėje vykstant  procesą reglamentuoja konkrečios grupės ugdymo 

(si) tikslai. 

2. Mokykloje veikia viena priešmokyklinio ugdymo grupė (20), kitoje mišrioje grupėje pagal 
priešmokyklinio ugdymo programą ugdomi 4 vaikai. 

3. Mokykloje priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal model , patvirtintą Telšių rajono 
savivaldybės tarybos 2019-09-26 sprendimu Nr.T1-101 „ Dėl klasių ir mokinių skaičiaus, ugdymo 
grupių ir vaikų skaičiaus Telšių rajono švietimo staigose nustatymo“ 

4. Priešmokyklinės grupės modelis: 
4.1.grupės veikla yra 12 val. (prailginta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo). 

4.2.grupėje vykstant  ugdymą reglamentuoja Priešmokyklinio ugdymo programa ir konkrečios 
grupės ugdymosi tikslai (socialinė ir kultūrinė vaikų patirtis, jų brandumas ir kt.). Ugdymas 
grupėje vykdomas kaip vientisas procesas, jis neskaidomas  atskiras sritis (atskirus dalykus) ir 
vyksta integruotai. Pabrėžiamas būtinų priešmokyklinio amžiaus vaikams kompetencijų ugdymas, 
o ne specifinės žinios ar siauri mokėjimai (pavyzdžiui mokymas rašyti raides). 
4.3.Minimalus vaikų skaičius grupėje - 4 , maksimalus – 20; 

4.4.Priešmokyklinio ugdymo mokytojui talkina mokytojo padėjėjas 

 



 

2 

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROCESO TRUKMĖ 

 

4. Kasdieninė veikla priešmokyklinio ugdymo grupėje prasideda 8 valandą, baigiasi 18. 30 val. 

Grupė dirba 5 dienas per savaitę, kai oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, 
grupėje ugdymo užsiėmimai nevykdomi. 

5. Ugdomosios veiklos laikotarpis - 160 dienų (640 val.) 
6. Ugdomoji veikla: 

6.1.2019-2020 m. m. pradedama  2019 m. rugsėjo 2 d., baigiama 2020 m. birželio 5 d. 
6.2.Programos gyvendinimo laikotarpiu vaikų atostogos organizuojamos pagal mokykloje 

nustatytą pradinių klasių mokinių atostogų laiką; 
6.3.Atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis: 

Atostogos  Laikas  mokyklą 

Rudens 2019-10-28 iki 2019-10-31 2019-11-04 

Žiemos (Kalėdų) 2019-12-23 iki 2020-01-03 2020-01-06 

Papildomos 2020-02-17 iki 2020-02-21 2020-02-24 

Pavasario (Velykų) 2020 -04-13 iki 2020-04-17 2020-04-20 

 

UGDYTINI  PAŽANGOS IR PASIEKIM  VERTINIMAS 

Ugdytinių pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, 
mokslo ir sporto ministro patvirtinto aprašo „Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos“ priedu 
„Priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijos (pasiekimai), jų turinio dėmenys ir ugdymo gairės“ 

ir pagal sutrumpintą „Opa pa“ priešmokyklinukų pasiekimų vertinimo metodiką. Mokslo metų 
pabaigoje priešmokyklinio ugdymo mokytojas teikia vaiko brandumo mokyklai vertinimą ir 
rekomendacijas dėl jo tolesnio mokymosi 1 klasėje. 

 

 


