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I  SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Panevėžio lopšelio-darželio „Pušynėlis“ priešmokyklinio ugdymo planas parengtas vadovaujantis 

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 su pakeitimais.  Priešmokyklinis ugdymas 

vykdomas pagal vienerių metų priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. 

2. Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., baigiasi rugpjūčio 31 d.  

3. Priešmokyklinio ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme apibrėžtas sąvokas. 

II SKYRIUS  

BENDRIEJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO REIKALAVIMAI 
 

4. Priešmokyklinis ugdymas:  

4.1. pradedamas teikti vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis 

ugdymas gali būti teikiamas ir anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 

5 metai, 

4.2. tėvų (globėjų) prašymu, penkerių metų vaiką leisti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo 

programą , o šešerių metų– pagal pradinio ugdymo programą, vadovaujamasi Lietuvos  Respublikos 

Švietimo įstatymo 2017 m. gruodžio mėn.19 d. Nr.I-1489,8,9 ir 47 str. pakeitimais;  

4.3. tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą arba švietimo pagalbos 

tarnybą (toliau kartu – Tarnyba), kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas, dėl 5 metų 

vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Rekomenduojama 

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

4.4. priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą;  

4.5. ugdymas pagal priešmokyklinio ugdymo programą vykdomas  nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2022. 

m. gegužės 31 d. arba iki vaikui išvykstant iš ugdymo įstaigos. Atsižvelgiant į tėvų poreikius (pagal 

prašymus bei ugdymo sutartis vasaros laikotarpiui) ir ikimokyklinio ugdymo mokyklos galimybes, 

ugdymas gali būti vykdomas ir vasaros laikotarpiu (iki rugpjūčio 31 d.); 

4.6. minimali priešmokyklinio ugdymo programos trukmė – 640 val. per metus. Pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą vaikai ugdomi tik vienerius metus;  

4.7. 160 valandų per metus, jei gydytojų konsultacinė komisija (toliau – GKK) vaikui yra paskyrusi 

ugdymą namie 12 mėnesių; 

4.8. 5 valandos per savaitę, jei GKK vaikui yra paskyrusi ugdymą namie ne trumpiau kaip 1 mėnesį; 

4.9.  5 valandos per savaitę vaikui, sergančiam įvairiomis ligomis, besigydančiam medicininės 

reabilitacijos ir sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros įstaigoje;  

4.10. medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros įstaigoje ugdymą 

organizuoja sanatorijos mokykla ar savivaldybės vykdomosios institucijos ar jos įgalioto asmens 

paskirta bendroji bendrojo ugdymo mokykla (toliau – sanatorijos mokykla); 



14.11. esant poreikiui, tėvai dėl vaiko mokymo namuose  nukreipiami teiki prašymą į Panevėžio 

lopšelius-darželius „Rūta“ arba „Voveraitė“; 

4.12. priešmokyklinio ugdymo organizavimo forma yra priešmokyklinio ugdymo grupė. Vaikai į 

priešmokyklinio ugdymo grupes priimami vadovaujantis Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo 

mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos 

aprašu, patvirtintu Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. 1-

180 „Dėl savivaldybės tarybos  2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 1-424  „Dėl vaikų priėmimo į 

ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo 

programas tvarkos aprašo patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 8 d. sprendimo Nr. 1-

20-20, 2008 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. 1-21-13 1 punkto, 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. 

1-22-9, 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. 1-33-8, 2009 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. 1-41-5 

pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“. 

4.13. 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, baigimo forma, šalių įsipareigojimai, mokymo sutarties terminas (ne  ilgesnis nei 

vieneri metai), sutarties keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai. 

4.14. mokyklai ir tėvams (globėjams) pasirašius mokymo sutartį tėvai (globėjai) privalo užtikrinti 

vaiko punktualų ir reguliarų Mokyklos lankymą (jei vaikas negali atvykti į Mokyklą, nedelsiant turi 

informuoti Mokyklą). Tėvams pasirašius mokymo sutartį, vaikui Priešmokyklinio ugdymo grupės 

(toliau PUG) lankymas yra privalomas. Vaikas, kuris PUG nelankė daugiau kaip 2 trečdalius  Apraše 

nurodyto laiko, yra laikomas nedalyvavusiu PU programoje; 

4.15. priešmokyklinio ugdymo organizavimo forma yra priešmokyklinio ugdymo grupė (toliau – 

Grupė);  

4.16. ugdomoji kalba – lietuvių;  

4.17. priešmokyklinio ugdymo grupės veiklos trukmė – 5 dienos per savaitę po 10,8  val. per dieną, 

savaitėje – 54 val.;   

4.18. programos įgyvendinimo metu organizuojamos atostogos vaikų, pagal bendrojo ugdymo 

mokykloms nustatytą  mokinių atostogų laiką. Mokinių atostogų metu užsiėmimai nevyksta.  

 

Atostogų laikas:  

 

Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d. 

Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d. 

Papildomos  2022 m. kovo 1 d. – kovo 10 d.  

Papildomos  2022 m. gegužės 02 d. - gegužės 06 d.  

 

4.19. vaikų lankomumas kasdien yra žymimas elektroninės sistemos „Mūsų darželis“ grupės dienyne, 

pasibaigus mėnesiui, sutvarkomas nelankytų  dienų pateisinimas; 

4.20. grupėje vaikų skaičius neviršija pagal amžiaus grupes vadovaujantis „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 nurodytu vaikų skaičiumi.  

 

 

 

 

 



III SKYRIUS  

 PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE 
 

5. Komplektavimas:  

5.1. 2021 m. rugsėjo 1 dienai buvo pateikta 23 tėvų prašymai dėl priešmokyklinio ugdymo grupių 

lankymo, iš jų: 16 prašymų  lankyti jungtinę priešmokyklinio ugdymo grupę ir 7  prašymai  lankyti 

jungtines ikimokyklines montesorinio ugdymo grupes; 

5.2. sukomplektuota  1 (viena) jungtinė  priešmokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupė 

dirbanti  pagal XIII modelį, kurią lanko 16  priešmokyklinio ir 4  ikimokyklinio amžiaus vaikai;   

5.3. sukomplektuotos  2 (dvi) jungtinės  ikimokyklinio  ugdymo grupės dirbančios  pagal XIII 

modelį. „Smalsučių“   jungtinėje ikimokyklinėje ugdymo grupėje, ugdysis  2  priešmokyklinio 

amžiaus ir  jungtinėje ikimokyklinio  ugdymo  grupėje „Linksmučiai“ , ugdysis 5 priešmokyklinio 

amžiaus vaikai.  Iš viso jungtinėse ikimokyklinėse grupėse bus ugdomi  7 priešmokyklinio amžiaus 

vaikai.   

6.  Grupių darbo laikai:  „Drugeliai“ 7.15-18.03 (11 val.); „Linksmučiai“ 7.15-18.03 (10,8 

val.);  „Smalsučiai“ 7.30-18.18 (10,8 val.).   

7. 2021-2022m.m. Priešmokyklinio ugdymo programą įgyvendina mokytojai, kurie atitinka 

kvalifikacinius  reikalavimus dirbti su priešmokyklinio amžiaus vaikais: 

7.1. 7 mokytojai : jungtinėje priešmokyklinio ugdymo grupėje 2 (du) priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai,  jungtinėse ikimokyklinio ugdymo grupėse -  4  (keturi) ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai, iš kurių 3 (trys) taip pat turi priešmokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikaciją   ir  meninio 

ugdymo mokytojas.  

7.2. Grupėse dirba : 
7.2.1. Jungtinėje priešmokyklinėje „Drugelių“ grupėje dirba   priešmokyklinio ugdymo mokytojai:  

Pedagogo vardas, 
pavardė  Išsilavinimas  Pedagoginis 

darbo stažas  
Kvalifikacinė 

kategorija  
Išklausyta PU kvalifikacijos 

tobulinimo programa  Diplomas  Etatas  

PU 

mokytojas 

Aukštasis 5metai 8 

mėn.  
Mokytoja  Išklausyti kreditai 

diplome 
PK Nr.003660, 

2014m. 
1 

etatas 

PU 

mokytojas  

Aukštasis 33 metai 5 

mėn.  
Vyresnioji 

mokytoja 
 Nr. 57269, 2011m. AA 000177, 

1994m. 
0,67 
et.  

7.2.2. Jungtinėje   ikimokyklinėje  ugdymo grupėje „Linksmučiai“  dirba mokytojai išklausę  PU 

kvalifikacijos tobulinimo programas:   

Pedagogo vardas, 

pavardė  Išsilavinimas  Pedagoginis 

darbo stažas  
Kvalifikacinė 

kategorija  

Išklausyta PU 

kvalifikacijos tobulinimo 
programa  

Diplomas  
Etatas  

IU 

mokytojas 

Aukštasis  38metai   
1 mėn. 

Vyresnioji 

mokytoja 
Nr. BŠ-0281,  
2016m. 

Э 
N°230396, 

1984m.  

1et. 

IU 

mokytojas 

Aukštesnysis  42metai 6 

mėn.  
Vyresnioji 

mokytoja 
Nr.1074, 2020m. Я 

N°221158, 
1978m. 

0,37et.  

 IU 

mokytojas 

Aukštasis 43metai 

2mėn.  
Vyresnioji 

mokytoja 
 ИB N°377195, 

1985m. 
0,26et.  

7.2.3. Jungtinėje   ikimokyklinėje  ugdymo grupėje „Smalsučiai“  dirba mokytojai išklausę  PU 

kvalifikacijos tobulinimo programas:   

Pedagogo vardas, 

pavardė Išsilavinimas Pedagoginis 

darbo stažas 
Kvalifikacinė 

kategorija 

Išklausyta PU 

kvalifikacijos tobulinimo 
programa 

Diplomas Etatas 

IU 

mokytojas 

Aukštasis  9 metai 1 

mėn. 
Mokytoja 

metodininkė  
Išklausyti kreditai 

diplome 
BP Nr.026101, 

2013m. 
1 et.  

IU 

mokytojas 

Aukštesnysis  42metai 6 

mėn. 
Vyresnioji 

mokytoja 
Nr.1074, 2020m. Я 

N°221158, 
1978m. 

0,63 

et.  

 



8.  Darbo krūvis priešmokyklinio ugdymo pedagogams  paskirstomas derinant su darbo laiku kitose 

grupėse. Savaitėje priešmokyklinio ugdymo pedagogas dirba 36 val. iš kurių 33 val. –kontaktinis 

darbo laikas su vaikais, 3 val. – nekontaktinis laikas, skiriamas dokumentavimui, ruošimuisi įvairioms 

veikloms, priemonių gamybai ir t.t.  

9. Ugdytiniams, PPT, VGK rekomendavus,  teikiama specialiojo ugdymo  pagalba, su vaikais dirba 

logopedas, specialiojo ugdymo mokytojas, judesio korekcijos specialistas,  psichologas. 

10. Pagal ugdytinių ir jų tėvų poreikius, gali vykti  ugdymo būreliai: anglų k., krepšinio, futbolo, 

robotikos.  

11. Vaikų maitinimas ir poilsis organizuojamas, vadovaujantis „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; Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2011 m. lapkričio 11 

d., įsakymu Nr.V-964 (Suvestinė redakcija nuo 2021-02-06).   

Sąlygos vaikų poilsiui ir maitinimui: maitinimo laikas - pusryčiai 8.30 val., pietūs 12.30 val., 

vakarienė 16.30 val.  Poilsis – 13.15– 15.15 val.  

12. Mokymo(si) sutartys: 
12.1. mokykla informuoja tėvus (globėjus) apie priešmokyklinio ugdymo organizavimą Mokykloje: 

supažindina su programa, informuoja  apie vaikų pasiekimus, korekcinį darbą, atostogų laiką  el. 

dienyne „Mūsų darželis“,  individualių pokalbių, susirinkimų metu,  tėvų informacijai skirtuose 

informaciniuose leidiniuose, internetinėje svetainėje;  

12.2. pasirašius mokymo sutartį ji  įregistruojama Mokymo sutarčių registracijos žurnale; 

12.3. po mokymo sutarties pasirašymo vaikas registruojamas Mokinių registre nurodant pirmąją  

mokinio ugdymosi dieną. Iš Mokinių registro   duomenų automatiniu būdu suformuojamas Mokinių 

abėcėlinis žurnalas; 

12.4. 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, įrašoma: užsienio valstybės, savivaldybės 

pavadinimas arba „Nežinoma“. Išvykus iš Mokyklos priešmokyklinės grupės mokiniui, baigusiam 

Programą, įrašoma „Mokslo baigimas“, nebaigus Programos,– „nebaigė Programos“.  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. 

13. Priešmokyklinio ugdymo mokytojai  dirbantys tiek tradiciniu, tiek 

netradiciniu  montesorinio  ugdymo modeliu,  ugdymą organizuoja pagal Bendrąją priešmokyklinio 

ugdymo(si) programą, atsižvelgdami  į  ugdymo  modelio ypatumus, individualius vaikų poreikius. 

Nepriklausomai nuo netradicinio ugdymo specifikos, priešmokyklinio ugdymo procesas yra 

vientisas, neskaidomas į atskiras sritis (atskirus dalykus) ir vyksta integruotai visą ugdymo modelyje 

nustatytą laiką.  

14. Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas vykdomas vadovaujantis patvirtinta ugdytinių 

pasiekimų  Vertinimo tvarka:  

14.1. per 4 savaites nuo Programos pradžios atliekamas vaikų pirminis  pasiekimų vertinimas; 

14.2. pagal Mokyklos nustatytą formą vaikų pasiekimai  fiksuojami  vaiko pasiekimų apraše ir el. 

dienyne; 

14.3. vaikų pažanga vertinama pasirenkant įvairius būdus ir metodus (stebėjimą, pokalbį su vaiku, 

tėvais, vaikų veiklos darbus ir kt.). Visa medžiaga apie kiekvieno vaiko pasiekimus fiksuojama 

„Vaiko aplanke“, kuriame  kaupiami vaikų veiklos produktų pavyzdžiai, iliustruojantys įvairių 

ugdymosi sričių lygmenį (vaikų darbai, nuotraukos, tėvų informacija ir kt.), pasiekimai gali būti 

fiksuojami  ir skaitmeninėse laikmenose ar kt. 

14.4. tarpinis vertinimas vykdomas sausio-vasario mėnesiais;  



14.5.vaikų pažanga Programos įgyvendinimo laikotarpiu vertinama nuolat, pasirenkant 

informatyvius vertinimo būdus ir metodus;  

14.6.priešmokyklinio ugdymo mokytojai, specialiojo ugdymo mokytojai, meninio ugdymo 

mokytojas  iki gegužės 31 d. atlieka galutinį pasiekimų vertinimą;  

14.7.įgyvendinus Programą, apibendrinami metų pasiekimų vertinimo duomenys  ir 

rengiamos  rekomendacijos pradinių klasių mokytojams; 

14.8.vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimai vertinami kartu su švietimo pagalbos 

specialistais, dirbusiais su vaiku; 

14.9.priešmokyklinio ugdymo mokinių pasiekimai  aptariami Mokytojų tarybos posėdžiuose  bei 

VGK posėdžiuose. 

15. Priešmokyklinės grupės veiklos planas parengiamas per 4 savaites nuo programos 

įgyvendinimo pradžios. Planą tvirtina mokyklos vadovas. Planas rengiamas 1 metams.  Planuojama 

pagal pasirinktą plano formą, kurioje išskleidžiamas numatomas ugdymo turinys: projektai, šventės, 

temos, išvykos, ekskursijos, pramogos, bendradarbiavimas su šeima, socialiniais partneriais ir kt.   

15.1. Mokytojai  planuodami  individualizuoja ugdymo tikslus ir turinį atsižvelgdami į lankančių 

ugdytinių gebėjimus, individualius poreikius, mokyklos ir regiono ypatumus.  Mokykloje  dirbama 

pagal Visuminio ir Montesorinio ugdymo modelius, jų  specifika stebima  ugdymo turinio perteikimo 

įvairovėje, grupių edukacinėse aplinkose. Sveikatos ugdymas  integruojamas į pažintinę-tiriamąją, 

meninę, darbinę, judrią ir ramią veiklą.  Į ugdymo turinį integruojamos prevencinės 

programos:  Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa 

(Ikimokyklinis ir priešmokyklinis amžius);  Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai 

bendrąja programa; Gyvenimo įgūdžių ugdymas (Ikimokyklinis amžius). Vadovaujamasi Smurto ir 

patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu  Panevėžio 

lopšelio-darželio „Pušynėlis“ direktoriaus  2017-04-26 įsakymu Nr. V1-33.  

15.2. 2021-2022 m. m. tęsiama projektinė veikla: „Aš būsimasis mokinys“, „Auginame sodą kartu“, 

ekskursijų ciklas „Pažinkime gimtąjį kraštą“. Atsižvelgiant į  epidemiologinę 

situaciją,  numatoma  organizuoti kūrybines dirbtuves, atvirų durų popietes, susitikimus su būsimais 

mokytojais, specialiojo ugdymo mokytojais ir kt.  Ugdytiniai dalyvaus edukaciniuose, 

kultūriniuose  renginiuose įstaigoje, mieste.  

 

V SKYRIUS 

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIŲ UGDYMO ORGANIZAVIMAS 
 

16. 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 LR švietimo ir mokslo 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 ir mokslo ministro 2011 m. 

rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

17. Su ugdytiniais dirba: logopedas, spec. mokytojas, judesio korekcijos pedagogas, psichologas, 

atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus dirbti su vaikais turinčiais didelių ar  labai 

didelių  specialiųjų poreikių. 

18. Specialiojo ugdymo mokytojai  su mokiniais dirba individualiai ir grupėmis pagal sudarytas 

programas.  

19. Specialiųjų poreikių vaikai vertinami kartu su švietimo pagalbos specialistais, dirbusiais su vaiku. 

20. 2021-2022m. m.  integruoti: 1  (vienas)   priešmokyklinio amžius vaikas turintis 

didelį    specialiųjų ugdymosi poreikių lygį ir  1 (vienas) turintis vidutinį spec. poreikių lygį.  



VI 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 
 

21. 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 Panevėžio lopšelyje-darželyje „Pušynėlis“, 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). 

22. Mokyklos  direktorius numato ugdymo organizavimo gaires dėl ugdymo ypatingų aplinkybių 

laikotarpiu. 

23. Direktorius, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo proceso organizavimo 

esant ypatingoms aplinkybėms dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu 

mokymo proceso organizavimo būdu, gali priimti sprendimus: 

23.1. laikinai koreguoti ugdymo proceso įgyvendinimą: 

23.1.1. keisti nustatytą ugdymo trukmę; 

23.1.2. keisti nustatytą ugdymo pradžios ir pabaigos laiką; 

23.1.3. ugdymo procesą perkelti į kitas aplinkas; 

23.1.4. 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; 

23.2. laikinai stabdyti ugdymo procesą, kai dėl susidariusių aplinkybių Panevėžio lopšelyje-darželyje 

„Pušynėlis“ kai 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 direktorius sprendimu gali būti laikinai stabdomas 1–2 darbo dienas. Direktorius 

sprendimą dėl ugdymo proceso stabdymo raštu derina su – savivaldybės vykdomąja institucija ar jos 

įgaliotu asmeniu. 

23.3. valstybės, savivaldybės lygiu priėmus sprendimą ugdymą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu, 

Mokykla: 

23.3.1. vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo kriterijų aprašu, patvirtintu 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-1006 „Dėl Mokymo 

nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“;  

23.3.2. vadovaujasi Panevėžio lopšelio-darželio „Pušynėlis“ parengtomis ugdymo organizavimo 

tvarkomis  :  

23.3.2.1.Panevėžio lopšelio  – darželio ,,Pušynėlis“ nuotolinio darbo tvarkos aprašu patvirtintu 

lopšelio-darželio direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V1-18; 

23.3.2.2.Panevėžio lopšelio  – darželio ,,Pušynėlis“  nuotolinio ugdymo  tvarkos aprašu patvirtintu  

lopšelio-darželio direktoriaus 2020 m. spalio 21  d. įsakymu Nr. V1-81; 

23.3.2.3. Panevėžio lopšelio-darželio „Pušynėlis“  ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu 

priemonių planu, patvirtintu  lopšelio-darželio     direktoriaus    2020 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. V1-

82.  

23.3.3. įvertina, ar visi mokiniai gali dalyvauti ugdymo procese nuotoliniu būdu, susitarti dėl galimų 

šios problemos sprendimo būdų, pasirinkimo alternatyvų, galimos pagalbos priemonių, kad visi 

mokiniai turėtų priėjimą prie mokymosi išteklių. Pastebėjus, kad nėra sąlygų ugdytis nuotoliniu būdu, 

sudaromos sąlygos ugdytis Panevėžio lopšelyje-darželyje „Pušynėlis“, jeigu jame nėra aplinkybių, 

kurios keltų pavojų mokinio gyvybei ir sveikatai. Nesant galimybių ugdymo proceso organizuoti 



Mokykloje, sprendimai derinami su savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu, kad 

ugdymo proceso organizavimas laikinai būtų perkeliamas į kitas saugias patalpas; 

23.3.4. skiria ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo procesui numatyto laiko (per savaitę ir (ar) mėnesį) 

sinchroniniam ugdymui ir ne daugiau kaip 50 procentų – asinchroniniam ugdymui; 

23.3.5. pertvarko ugdymo pagal Programą veiklų tvarkaraštį, pritaikydama jį ugdymo procesui 

organizuoti nuotoliniu mokymo būdu: konkrečios grupės tvarkaraštyje numato sinchroniniam ir 

asinchroniniam ugdymui skiriamą laiką,  parenka šeimoms patogų prisijungimo laiką. Galima 

nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė per dieną – iki 1 val.; 

23.3.6. susitaria ir suderina su mokytojais, neformaliojo švietimo mokytojais, pagalbos mokiniui 

specialistais dėl tarpusavio bendradarbiavimo, ugdymo turinio integracijos, kad asinchroniniu būdu 

vykdomas ugdymo procesas būtų įvairus,  prasmingas ir tikslingas, atsižvelgiant į vaikų galimybes ir 

amžiaus ypatumus; 

23.3.7. susitaria, kaip bus skiriamos ugdymosi užduotys, kaip pateikiama ugdymui(si) reikalinga 

medžiaga ar informacija, kada ir kokiu būdu vaikai kartu su tėvais (globėjais) gali paprašyti mokytojo 

pagalbos ir paaiškinimų, kiek vaikai turi skirti laiko užduotims atlikti, kaip reguliuojamas jų krūvis, 

kaip suteikiamas grįžtamasis ryšys vaikams, jų tėvams (globėjams) ir fiksuojami pasiekimai ir pan.; 

23.3.8. direktorius įsakymu skiria atsakingą asmenį (-is), kuris (-ie) teiks bendrąją informaciją apie 

ugdymosi proceso organizavimo tvarką, švietimo pagalbos teikimą ar komunikuos kitais svarbiais 

klausimais (pvz., informacinių komunikacinių technologijų perdavimas vaikų tėvams (globėjams), 

pagalbos teikimas diegiant, naudojantis informacinių technologijų programomis ar pan.) tol, kol 

išnyksta aplinkybės dėl kurių ugdymo procesas negalėjo būti organizuojamas kasdieniu ugdymo būdu 

Grupėje.  

23.3.9. sudaro planą, kaip pasibaigus ypatingoms aplinkybėms grįžti prie įprasto ugdymo proceso 

organizavimo.  

24.  Nuotolinio  ugdymo vykdymas:   

24.1. Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, nustačius 

ypatingąją epideminę situaciją ar kitas priežastis dėl kurių ugdymo procesas negali būti 

organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu,  gali būti   laikinai koreguojamas 

ugdymo proceso įgyvendinimas, keičiama nustatyta  ugdymo trukmė, ugdymo pradžios ir pabaigos 

laikas, ugdymo procesas  perkeliamas  į kitas aplinkas, organizuojamas nuotolinis mokymas.  

24.2. Ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu  naudojama: elektroninis dienynas „Mūsų 

darželis“; elektroninis paštas; Zoom ir kitos  aplinkos (pasirinktinai), kurios užtikrina skaitmeninio 

ugdymo turinio pasiekiamumą.  

24.4. Ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu mokymo būdu pertvarkomi  ugdymo veiklų 

tvarkaraščiai, jie pritaikomi konkrečiai grupei, numatant nepertraukiamo sinchroninio ugdymo 

trukmę  ir  parenkant šeimai patogų prisijungimo laiką. Vadovaujamasi direktoriaus patvirtintu 

pasijungimų į virtualias erdves tinkleliu.  

24.5. Nuotolinio ugdymo organizavimui naudojama individualūs kompiuteriai (kiekvienam 

mokytojui), ugdytiniams planšetės.   Mokytojai  dirba  kompiuteriais, naudojasi internetiniu ryšiu, 

geba kurti   IKT ugdymo priemones. Nuotoliniam ugdymui vykdyti pasirinkta Zoom  įrankiai. 

Ugdymo procesas dokumentuojamas elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“.  

24.6. Dirbantys mokytojai išklausę kvalifikacijos kėlimo mokymus skaitmeninių technologijų 

valdymo, nuotolinio ugdymo, virtualių užduočių rengimo  ikimokykliniame amžiuje srityse.   

 

VII SKYRIUS  

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

25. Ugdymas pagal Programą vykdo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir šio 

Tvarkos aprašo nuostatomis.  



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

apskaičiavimo ir paskirstymo metodika 2018- 07-11 d. Nr. 679 (su vėlesniais pakeitimais). 

 

 

SUDERINTA        

J.Aleknavičiūtė                                                                 

Darželio tarybos posėdyje  
 

 

      
 

TVIRTINU 

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos  

Švietimo skyriaus vedėjas  2021 m. 08-31 įsakymas  Nr.V1-114 (22.1.7) 

 
                                                                               
 


