PATVIRTINTA
Nauj osio s Akmenes vaikq lop5elio-darLelio

,,Buratinas" direktoriaus 2018 m, rugpjldio 31 d
isakymu Nr. V-43

NAUJO SIO S AKMENE S VAIKU L OP SELIO-DAR L-,NNIO,, BURATINAS "

PRIESMOKYKLINIO uGDYMo oncnNrzAvrMo 20rl-20rs M. M. rvARKos
APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
7. 2018-2019 mokslo metq Naujosios Akmenes vaikq lop5elio-darLelio,,Buratinas" (Toliau

-

DarZelis) prie5mokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos apra5as (Toliau

- Tvarkos apra5as)

reglamentuoja prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdymo igyvendinim4 istaigoje 2018-2019 mokslo
metais.

2. Darlelio Tvarkos apra5as parengtas vadovaujantis PrieSmokyklinio ugdymo bendrqja
programq patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsejo 2 d. isakymu

Nr. V-779, Prie5mokyklinio ugdymo tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir
mokslo ministro 2016 m.liepos 22 d. ysakymu Nr. 674 ir jo pakeitimais, Lietuvos higienos norma

HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programrl vykdymo bendrieji sveikatos
saugos reikalavimai", patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m.
balandLio 22 d. lsakymu Nr. V-313 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m.
sausio 26 d. isakymo

sprendimu

Nr. V-93 redakcija), Akmends rajono savivaldybes tarybos 2018 m. kovo 22 d.

,,Del 20I8-20L9 mokslo metq prie5mokyklinio ugdymo grupiq skaidiaus ir

prie5mokyklinio ugdymo organizavimo modeliq patvirtinimo", Tvarkos apra5ui pritarta mokytojq
tarybos posedyje 2018 m. rugpjDdio 29 d. protokolo Nr. 4,yra patvirtintas DarZelio direktoriaus.

3. DarLelyje prie5mokyklinio ugdymo turinys

igyvendinamas, vadovaujantis Lietuvos

Respublikos Svietimo istatymu, Prie5mokyklinio ugdymo bendrqja programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2014 m, rugsejo 2 d. isakymu Nr, V-779, Prie5mokyklinio
ugdymo tvarkos apraSu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2016 m.liepos

22 d. lsakymu Nr. 674 ir jo pakeitimais, kitais norminiais teises aktais, Dafi,eho prie5mokyklinio
ugdymo organizavrmo 2018-2019 m. m. tvarkos apraiu, patvirtintu DarLeho direktoriaus 2018 m.
rugpjudio

31

d. isakymu Nr. V-43. ,DarLelio strateginiais tikslais, bendruomenes poreikiais ir turimais

iStekliais.

5. Tvarkos apra5e naudojamos s4vokos:

5.i.

integruotos veiklos sritys

- visumine veikla,

padedanti igyti tolimesniam ugdymui

mokykloje bltinq kompetencijq;
5.2. kompetencijq ugdymas - vertybiniq nuostatq, gebejimq ir ig[dZiq bei patirties visuma,
5.3. mokomoji kalba - kalba, kuria organizuojamas ugdymo procesas;

5.4. prie5mokyklinio ugdymo programa - vieneriq metq programa, kuri skirta vaikams nuo
6/5 metq padeti subrgsti mokyklai;

- grupes/veiklos

5.5. prie5mokyklinio ugdymo modelis

trukme, teikiamos paslaugos vaikui (Svietimo pagalba

ir

ypatumq visuma

- ugdymo vreta,

kita), ugdomoji kalba, mokytojq

(prieSmokyklinio ugdymo pedagogo, ikimokyklinio ugdymo aukletojo, muzikos mokytojo,
neformaliojo Svietimo mokytojo, pagalbos mokiniui specialisto, mokytojo padejejo ir kitq) dirbandiq
grupeje, skaidius;

ir

5.6. ugdymo turinio individualizavrmas

diferencijavimas

- ugdymo turinio pritaikymas

atskiram vaikui ir vaikq grupei ugdytis pagal ugdymo(si) poreikius ir polinkius;

5.7. specialiosios pratybos

-

logopedo

ir

specialiojo pedagogo individualios ar grupines

pratybos.

rI. vArKU LOPSELTo-DARZELTO,,BURATTNAS,, pRrESMoKyKLrNro

ucDyMo

TVARKOS APRASO SUDARYMAS
6.DarLeho Tvarkos apraS4 parenge direktoriaus sudaryta darbo grupe
7

.

DarLeho Tvarkos apra5o projektas parengtas ir su juo supaZindinti istaigos pedagogai 2018

m. rugpjldio 29 d. mokytojq tarybos posedyje, tevai - prie5mokyklines ugdymo grupes tevq
susirinkime 2018 m. rugsejo men.
8. Tvarkos apra5e susitarimo bUdu numatyta:
8.1. Prie5mokyklinio ugdymo bendrajai programai igyvendinti skiriamq valandq skaidius;
8.

2. ugdymo turinio individuali zavimas

ir diferencij

8,3. ugdymo turinio planavimo laikotarpiai

avimas

;

ir formos;

8.4. ugdytiniqpaLangos ir pasiekimq vertinimo ugdymo procese ir tevq, globejq informavimo
apie ugdymosi sekmingum4 bUdai

ir laikotarpiai,

8.5. neformaliojo vaikq Svietimo organizavrmo bUdai ir galimybes;
8.6. pagalbos specialiqjq poreikiq vaikams teikimas;
8.

7. integruoto ugdymo organizavimas.

9. Integruoto ugdymo organizavimas.

I prie5mokyklinio ugdymo turini integruojama:

9.1. ,,Alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandiq medZiagq vartojimo prevencijos
progfama";

9.2.,,Sveikat4 stiprinandios mokyklos" programa;

LTOK projekto ,,Olimpine karta" veiklos planas,
9.4. Ikimokyklinio ugdymo istaigq pedagogq asociacijos ,,sveikatos Zelmeneliai" programa;
9. 5. Ankstyvosios prevencij o s programa,,Zipio draugai"
9.3.

.,

9.6 Gyvenimo
10. Plang

igDdZiq ugdymo programa.

tvirtinimas:

10.1. DarZelio direktorius isakymu tvirtina:

10.1.1. prie5mokyklinio ugdymo organizavrmo tvarkos apralq iki rugsejo 1 d.;
10.1.2. prie5mokyklines grupes metines veiklos planq iki spalio 1 d.;
10.1.3. neformaliojo vaikq Svietimo programas iki rugsejo 15 d.;
10.1.4. pritaikytas ir individualizuotas programas iki spalio 1 d.

III. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS
1

1.

Prie5mokyklinio ugdymo paskirtis - padeti vaikui pasirengti sekmingai mokytis pagal

pradinio ugdymo programq,
12. PrieSmokyklinis ugdymas pradedamas

teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam

sueina 6 metai. Gali bDti teikiamas anksdiau tevq (globejq) sprendimu, bet ne anksdiau, negu vaikui
sueina 5 metai. Tevai turi teisg kreiptis ipedagoging psichologing tarnyb4 (Toliau - Tarnyba),

kurios aptarnavimo teritorijoje yra Svietimo teikejas, del 5 metq vaiko brandumo ugdytis pagal
prieSmokyklinio ugdymo program? vertinimo. Tarnyba ne veliau kaip per 20 darbo dienq nuo
kreipimosi dienos pateikia rekomendacijas tevams (globejams) del vaiko pasirengimo mokytis.
Tarnybai nustadius, kad vaikas nera pakankamai pasirenggs ugdytis pagal prie5mokyklinio ugdymo
program1, galutini sprendim4 del vaiko ugdymosi prie5mokyklineje grupeje priima tevai (globejai).

13.2018-2019 mokslo metai prasideda 2018 m, rugsejo 3 d., ( kadangi Mokslo ir Zinfudiena
sutampa su poilsio diena) baigiasi 2019 m. rugpjUdio 31 d,

14.DarLehs dirba penkias dienas per savaitg.
15, Darbo laikas 10 ruval. Darbo latko pradLia

7

.30 val., pabaiga

-

18 val.

15, Ugdomoji kalba - lietuviq.
16. Prie5mokyklinis ugdymas organizuojamas pagal

I-qlipriesmokyklinio ugdymo modeli.

17. PrieSmokyklinio ugdymo trukme - vieneri metai.
18. PrieSmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Priesmokyklinio ugdymo bendrqy4 program4,

patvirtint4 Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsejo 2 d. isakymu Nr. V779, kurros minimali trukme - 640 val. Ugdymo turinys prie5mokyklinio amZiaus ugdytiniams
planuojamas DarZelio direktoriaus patvirtintuose prie5mokyklines grupes metines veiklos planuose

Ugdymo turinys detalinojamas DarZelio direktoriaus patvirtintose savaitinio planavimo formose.
I 9.

Prie5mokyklinio amZiaus ugdytiniams skiriamos atostogos:

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2018-10-29

2018-tt-02

Ziemos (Kaledq)

20t8-12-27

20T9-01-02

Ziemos

2019-02-18

2019-02-22

Pavasario (Velykq)

2019-04-23

20t9-04-26

Atostogos

20. Prie5mokyklinio amZiaus grupeje ugdomoji veikla atostogq metu nevykdoma.
21. Ugdomoji veikla prie5mokyklinio ugdymo grupese pradedama 900val,

22.Kai oro temperatirayra 20 laipsniq ir Zemesnd, i lopSeli-darZeli prieSmokyklinio ugdymo
grupiq valkai gali neiti. Sios dienos iskaidiuojamos i mokslo dienq skaidiq. Jei ugdymas nevyko del
Saldio, karantino ar stichiniq nelaimiq, dienyne Zymimos datos ir paraSoma ,,Ugdymas nevyko del..."

Siais atvejais metinis veiklos planas koreguojamas.

23. DarLeIis informuoja tevus (globejus) apie steigejo patvirtintus prie5mokyklinio ugdymo

ir pasira5o mokymo sutarti, kurioje nurodoma: mokymo sutarties
jos pradZios ir pabaigos laikas, Saliq isipareigojimai, itraukiant teises ir

modelius, aptarta

Salys, ugdymo

programa,

pareigas pagal

Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo 43 straipsnio 11 dali bei 47 straipsnl, sutarties keitimo,
nutraukimo pagrindai, padariniai ir kitos nuostatos.
24. Sudarius sutarti, vaikas ira5omas iDari,elio mokiniq registr4, formuojama asmens byla.
25. Po mokymo sutarties pasiraSymo DarZelis vaik4 iregistruoja Mokiniq registre nurodant

pirmql4 vaiko ugdymosi dien4. I5 Mokiniq registro sukauptq duomenq
asmens kodas, atvykimo data

- vaiko vardas,

pavarde,

(pirmoji ugdymosi diena), namq adresas, grupe, ikuri4 atvyko , gopo,

kurioje ugdosi, grupe i5 kurios i5vyko, isakymo apie iSvykim4data ir numeris, mokykla, i kuri4 vaikas
iSvyko ugdytis/mokytis automatiniu budu formuojamas, o pasibaigus mokslo metams iSspaudinamas

ir sudaromas Mokiniq abecelinis Zurnalas.
26. Tevams (globejams) pasiraBius mokymo sutarti, vaikq tevai (globejai) privalo uZtikrinti

vaiko punktualq, reguliary DarZelio lankym4 (ei vaikas negali atvykti

i

DarLell, nedelsiant turi

informuoti DarZeli) ir kitq mokymo sutartyje nurodymq vykdym4.
27

"

Vaiko lankomumas yra Zymimas grupes dienyne, kurio formq tvirtrna Lietuvos

Respublikos Svietimo ir mokslo ministras.
28. Darlehs dienynus gali sudaryti elektroniniq dienynq pagrindu.

29. Prieimokyklinio ugdymo organizavimo forma DarLelyje

- prie5mokyklinio

ugdymo

30. Prieimokyklines ugdymo grupes veiklos planas:

Veiklos kryptys

Laikas skiriamas per
savaitg

Komunikacinds, meninds, paZintines, socialines, sveikatos 36 val.
saugojimo kompetencijq ugdymas.

Maitinimasis, poilsis, miegas, Laidimai, kurybine, projektine

16.30 val.

veikla.
Pastaba. Be ugdomosios veiklos, Sioje grupeje prie5mokyklinio ugdymo laikas skiriamas

vaikq rinkimuisi igrupg, ruo5ai, maitinimui, dienos miegui, pasivaik5diojimams, lauko Zaidimams,

31. Prieimokyklinio ugdymo program1 igyvendina du prie5mokyklinio ugdymo pedagogai

kartu su muzikos mokytoju. Prie5mokyklinio ugdymo pedagogams organizuojant veiklq talkina
aukletojo padejejas.
32. Specialiqiq ugdymosi poreikiq turintys prieimokykhnio amZiaus vaikai yra ugdomi kartu
su kitais prie5mokyklinio amZiaus vaikais visi5kos integracijos forma.

33. Vaikams, kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, prie5mokyklinio ugdymosi
program? pritaiko grupeje dirbantys prie5mokyklinio ugdymo pedagogai kartu su DarZelio Vaiko
geroves komisija

ir tevais (globejais),

vadovaudamiesi Mokiniq, turindiq specialiqjq ugdymosi

poreikiq, ugdymo organizavrmo tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

ministro

20II m. rugsejo 30 d. isakymu Nr. V-1795,,DeI Mokiniq, turindiq specialiqjq ugdymosi

poreikiq, ugdymo tvarkos apra5o patvirtinimo ".

34. Grupeje, ugdandioje vaik4, turinti dideliq specialiqjq ugdymosi poreikiq, pritaikius
ptogram1, dirba prie5mokyklinio ugdymo pedagogai

ir

mokytojo padejejas, teikiantis specialiqj4

pagalbq, vadovaujantis Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (iSskyrus auk5t4sias mokyklas)

tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo

ir mokslo ministro 20II m.liepos 8 d.

isakymu Nr. V-1229.
35. PrieSmokyklinis ugdymas yra vientisas procesas, veikla neskaidoma i atskirus dalykus ir
vyksta integruotai.

36. Ugdymo turinys, metodai

ir

brandinim4 mokyklai per 1aidybrng veikl4.

formos orientuotos

i

vaiko kompetencijq ugdym4 ir

37. UZsiemimq pobDdis (Zaidimai, veikla grupeje, i5vykos

ir kt.) ir

trukme priklauso nuo

konkredios grupes ugdymosi tikslq bei grupes vaikq poreikiq, patirties, jq brandumo.
38. Prie5mokyklinio ugdymo pedagogas:
3

8. 1.

3 8.

rengia prie5mokyklines ugdymo grupes metini veiklos planq;

2. ugdymo turinio igyvendinim q detalizuoja savaitiniuose planuose;

38.3. pritaiko ugdymosi turini mokymosi sunkumq turintiems vaikams,

38.4. organizuoja ugdomqj4 veikl4 pagal Prie5mokyklinio ugdymo bendrqj4 program4,
atsi?velgdamas

ipatvirtinto modelio ypatumus, individualius vaikq poreikius;

39.5, siekdamas dermes

ir

ugdymo tgstinumo tarp prie5mokyklinio

ir

pradinio ugdymo

programq, yra susipaZings su pirmos klases ugdymo programos nuostatomis, skirtomis pirmai-antrai
klasei;
39,6. vertina vaikq paLangq, ir pasiekimus vadovaudamasis Prie5mokyklinio ugdymo bendrqja
programa;
39.7

.

per

4

savaites nuo PrieSmokyklinio ugdymo bendrosios programos igyvendinimo

pradZios atlieka pirmini vertinim4

t

aptariaji su tevais (globejais);

39.8. pagal Dar1eho nustatyt4 form4 vaikq pasiekimus fiksuoja vaiko pasiekimq apra5e,
aplankale, skaitmeninese laikmenose ir kt.;

39.9" {gyvendings Prie5mokyklinio ugdymo bendrqf4 program4, atlieka vaikq galutini

vertinim4, aptarra su tevais (globejais)

ir

parengia rekomendacij4, vadovaujantis Lietuvos

Respublikos Svietimo ir mokslo ministro isakymu,,Del Svietimo ir mokslo ministro 2013 m.lapkridio

21 d. isakymo Nr. V-1106,,DeI prie5mokyklinio ugdymo tvarkos apra5o patvirtinimo" pakeitimo
2018 m. vasario 5 d. Nr. V-100 pagalpateikt4form4.
40. Vaikq paZangos

40

1.

ir pasiekimq vertinimas:

Vaikq palanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis Priesmokyklinio ugdymo bendrqja

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsejo 2 d. isakymu

Nr. V-779,
40.2. valkr4paLang1 ir pasiekimus vertina prieSmokyklinio ugdymo pedagogai;

40.3. vaikq, turindiq specialiqjq ugdymosi poreikiq, pasiekimus vertina prie5mokyklinio
ugdymo pedagogai kartu su Svietimo pagalbos vaikui specialistais (logopedu, spec. pedagogu),
aptarta su tevais

ir parengia

rekomendacij4, skirt4 mokyklai, vykdandiai pradinio ugdymo program4

ir pradinio ugdymo mokyklos vaiko gerovds komisijai;
40.4. varkq paLanga prie5mokyklinio ugdymo programos igyvendinimo laikotarpiu yra
vertinama nuolat;

40.5. vaikq pasiekimai vertinami du kartus per metus: metq pradZioje ir metq pabaigoje. Vaikq

pasiekimq pirminis ivertinimas atliekamas per 4 savaites nuo programos igyvendinimo pradZios.
Vaikq pasiekimai fiksuojami tam skirtame Vaiko pasiekimq aprale. [gyvendinus programq ir atlikus
galutini vaiko pasiekimq ivertinim4, yra parengiamos rekomendacijos pradiniq klasiq mokytojui;

40.6. vaikq paL,anga

ir pasiekimai su jq tevais (globejais)

aptanamr nuolat individualiq

susitikimq metu;
40.7. prie5mokyklinio ugdymo pedagogai, Svietimo pagalbos specialistai

(ei buvo vykdoma

pagalba) pateikia mokyklai, vykdandiai pradinio ugdymo program? rekomendacij4, vadovaujantis

Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro isakymu ,,Del Svietimo ir mokslo ministro 2013

m lapkridio 2I d. isakymo Nr. V-l106 ,,Del prieimokyklinio ugdymo tvarkos apra5o patvirtinimo"
pakeitimo 2018 m. vasario 5 d. Nr. V-100 pagal pateikt4 form4. Rekomendacij4 pasiraSo
prie5mokyklinio ugdymo pedagogai, tvirtina DarZelio direktorius.

IV" NEFORMALUSIS VAIKU SVTNTTVTAS
41. Neformalusis vaikq Svietimas prie5mokykhnio amLiaus ugdytiniams neprivalomas ir
laisvai pasirenkamas.

42. Neformaliojo prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdymo veikla skirta jq

meniniq,

literatDriniq, sportiniq, sveikatos ugdymo, socialiniq gebejimq bei tautinio tapatumo ugdymui

neformaliojo Svietimo grupese: dailes

-

,,Potdpdlis

",

Sokiq

-

,,Ziogelis", sporto

-

,MaLiejt

olimpiediai", muzikos - ,,Dainor6lis", ,,Malasis muzikantas", literatDros - ,,PelddZiukas".
43. DarLeho prie5mokyklinio amZiaus ugdytiniams sudaromos s4lygos savirai5kos poreikiq
tenkinimui kitose neformalqj i vaikq SvietimE vykdandio se istaigose.

V" UGDYMO TURINIO DOKUMENTACIJA

Programos, teminiai

Rengia

Aptarra

planai

Norminis dokumentas,
rekomendacijos, pagal kurias
rengiama programa

PrieSmokyklinio

PrieSmokyklinio

DarLeho

Bendroj i prieimokyklinio

ugdymo metines

ugdymo pedagogai

metodine

ugdymo programa, istaigos

grupe

strateginis ir metinis veiklos

veiklos planas

planas, prevencines, sveikatos

saugoJlmo 1r stlprlnlmo,

socialiniq igDdZiq ugdymo
programos.

Ugdymosi sunkumq

PrieSmokyklinio

Vaiko geroves

B endroj

turindiq vaikq

ugdymo pedagogai,

komisija

ugdymo programa, Akmends

pritaikytos,

Vaiko gerovds

rajono PPT, vaiko raidos

individualios

komisija

tyrimo i5vados ir

ugdymosi programos

i prieSmokyklinio

rekomendacij

o

s, DarZelio

direktoriau s p atvirtinta

pritaikytq, individualiq
programq forma.

Neformaliojo vaikq

Neformaliojo vaikq

DarZelio

Neformaliojo vaikq Svietimo

Svietimo programos

Svietimo

metodine grupe

koncepcija,DarLeho

grupiq

vadovai

neformaliojo Svietimo
or ganizav rmo tvarka, D ar L,eho

direktoriaus patvirtinta
neformaliojo Svietimo
programos forma.

NEFORMALTO JO VArKU

SVrnrrilro cRupru vErKLo s TVARKAna 5 rrs
2018-2019 m. m.

Grupes pavadinimas,

Pirmadienis

Trediadienis

vadovas

,,MaLieji

o

Ketvirtadienis

li mp i edi ai ",

sporto mokytoja

I. Juzeniene

16.00-

16.00-16.4s
17.15

9

Penktadienis

,,Potep6lis",

11.10-11.40

dailes mokytoja

17.20-17.40

R. Almanis

11,35Sokio mokytoja

12.30

10,45-11.30

1

D. Liuberskyte-

(gabieji

(visa grupe)

(visa grupe)

Sukiene

vaikai)

,,Dainordlis ", muzikos
:.
moKytoja z.

1.00-12.00

I 1.00-1 1.45

Garbaliauskiene
,,MaZasis muzikantas",

muzikos mokytojaZ.

15.00- 15.45

Garbaliauskiene

,,Hello" (anglq kalba),
mokytoja D.

10.00-11,00

Liuberskyte-Sukiene

PRITARTA
Naujosios Akmenes vaikq
lopSelio-darZelio,,Buratinas "

Mokytojq tarybos 2018 m. rugpj[dio 29 d.
protokoliniu nutarimu Nr. 4
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