
PATVIRTINTA
Alytaus lop5elio-darZelio,,Linelis"
direktoriaus 2019 m.ta,uq+b /4 a.

isakymu Nr. !/-1, (t t )

ALYTAUS LOPSELIO-DARZELIO,,LINELIS"
PRIESMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Prie5mokyklinio ugdymo tvarkos apra5as (toliau - Tvarkos apra5as) nustato bendruosius
prie5mokyklinio ugdymo reikalavimus, prie5mokyklinio ugdymo organizavim4 ir finansavim4
Alytaus lop5elyje-darLelyje,,Linelis" (toliau - Mokykla). [staigoje prie5mokyklini ugdym4 vykdo
prie5mokyklinio ugdymo pedagogas pagal vieneriq metq prie5mokyklinio ugdymo bendrqj4
programq (toliau - Programa).

2. Mokslo metai prasideda rugsejo 1 d., baigiasi rugpj[dio 31 d.

3. Tvarkos apra5e vartojamos s4vokos apibreZtos Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme
(toliau - Svietimo istatymas).

II SKYRIUS
BENDRIEJI PRIESMOKYKLINIO UGDYMO REIKALAVIMAI

4. Prie5mokyklinis ugdymas:
4.1. pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai;
4.2. gali buti teikiamas anksdiau tevq (globejq) sprendimu, bet ne anksdiau negu vaikui sueina

5 metai;
4.3. tevai (globejai) turi teisg kreiptis i pedagoging psichologing tarnyb4 (toliau - Tarnyba), del

5 metq vaiko brandumo ugdytis pagal priesmokyklinio ugdymo program4 vertinimo.
Rekomenduojama kreiptis ne anksdiau nei vaikui sueina 4 metai 8 menesiai (atsiZvelgiant i vaiko

brandumo mokyklai ivertinimo testo taikymo galimybes). Tarnyba ne vdliau kaip per 20 darbo dienq

nuo kreipimosi dienos pateikia rekomendacijas tevams (globejams) del vaiko pasirengimo mokytis;
4.4. prieSmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Programq, kurios minimali trukme - 640

valandq.
5. Prie5mokyklinio ugdymo organizavimo forma yra prie5mokyklinio ugdymo grupe (toliau -

Grupe).
6. Mokyklos savininko teises ir pareigas lgyvendinanti institucija, savivaldybes vykdomoji

institucija, dalyviq susirinkimas (savininkas) pagal Svietimo istatymo ir Lietuvos Respublikos vietos

savivaldos istatymo j iems suteiktus igalioj imus :

6.1. kasmet ivertina prie5mokyklinio ugdymo poreiki, turimus iSteklius ir prireikus tikslina ir

tvirtina Mokyklas, vykdandias Program4, Grupiq Mokyklose skaidiq ir Modelius;
6.2. nustato vaikq, ugdomq pagal Programq, priemimo iMokykl4 tvark4.

7. Mokykla, atsiZvelgdama itevq (globejq) poreikius ir galimybes, su tevais (globejais) aptaria ir
pasiralo mokymo sutarti, kurioje nurodoma: mokymo sutarties Salys, ugdymo Programa, jos pradZios

ir pabaigos laikas, Saliq lsipareigojimai, itraukiant teises ir pareigas pagal Lietuvos Respublikos

Svietimo istatymo 43 straipsnio 11 dali bei 47 straipsni, sutarties keitimo, nutraukimo pagrindai,

padariniai ir kitos nuostatos, neprie5taraujandios kitiems teises aktams.



8. Vaikq tevai (globejai) privalo uZtikrinti vaiko punktualq, reguliarq Mokyklos lankym4 (ei
vaikas negali atvykti i Mokykl4, nedelsiant turi informuoti Naokyklq; ii t<itq mokymo iutu.tli.
nurodytq pareigq vykdym4.

9. Mokykla yra idiegusi elektronini dienyn4.
I 0. Program4 igyvendina prie5mokyklinio ugdymo pedagogas.
I l. Vaikui, kuriam nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, Program4 pritaiko Grupeje dirbantis

prie5mokyklinio ugdymo pedagogas (-ai), Mokyklos vaiko geroves tomiiiia, sudaryta vadovaujantis
Mokyklos vaiko geroves komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo ivarkos apra5u, patvirtintu
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 20ll m. balandZio 11 d. isakymu Nr. V--579 ,,Del
Mokyklos vaiko gerovds komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos apra5o
patvirtinimo"(2017-05-02 redakcija), ir tevais (globejais), vadovaudamiesi Mokiniq, turindiq
specialiqiq ugdymosi poreikiq, ugdymo organizavimo tvarkos apraSu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsejo 30 d. isakymu Nr. V-tlgS,,Del Mokiniq,
turindiq specialiqiq ugdymosi poreikiq, ugdymo organizavimo tvarkos apraso patvirtinimo".

12. Grupeje vaikq skaidius negali vir5yti pagal amZiaus grupes Lietuvos higienos normoje HN
75:2016,,Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programq vykdymo bendrieji sveikatos iuugot
reikalavimai", patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandaio 22
d. isakymu Nr. V-3 13 ,,Del Lietuvos higienos normos HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio
ugdymo programq vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo" (suvestine
redakcija nuo 2018-1 1-03), nurodyto vaikq skaidiaus.

13. Grupe:
13.1. gali bfti jungiama su ikimokyklinio ugdymo grupe (toliau - Jungtine grupe). Jungtineje

grupeje vykdomos prie5mokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programos.
13. Jungtine grupe, kurioje vaikq, ugdomq pagal:
13.1 . prie5mokyklinio ugdymo program4, yra daugiau, vadinama prieSmokyklinio ugdymo grupe

ir joje dirba prieSmokyklinio ugdymo pedagogas (-ai);
13.2. ikimokyklinio ugdymo program4, yra daugiau, vadinama ikimokyklinio ugdymo grupe, joje

dirba ikimokyklinio ugdymo aukletojas (-ai).
14. Programos igyvendinimo laikotarpiu rekomenduojama organizuoti vaikq, ugdomq pagal

prieSmokyklinio ugdymo program4, atostogas pagalbendrojo ugdymo mokykloms nustatyt4 mokiniq
atostogq laik4.

III SKYRIUS
PRIESMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS

15. Mokykla:
15.1. informuoja tevus (globejus) apie priesmokyklinio ugdymo organizavim4 Mokykloje;
15.2. po mokymo sutarties pasiraSymo vaik4 iregistruoja Mokiniq registre nurodant pirmAjq

mokinio ugdymosi dien4. I5 Mokiniq registre sukauptq duomenq - mokinio vardas ir pavarde; asmens
kodas; atvykimo data (pirmoji mokinio ugdymosi diena); namrl adresas; grupe, i kuri4 mokinys
atvyko; grup6, kurioje mokinys ugdosi; grupe, i5 kurios mokinys i5vyko; isakymo apie iSvykimEdata
ir numeris; Mokykla, i kuriE mokinys i5vyko ugdytis / mokyis, - automatiniu bldu formuojamas, o
pasibaigus mokslo metams i5spausdinamas ir sudaromas Mokiniq abecelinis Zurnalas;

15.3. Mokiniq abeceliniame Zurnale mokiniq pavardes ir vardus suraSo abeceles tvarka.
Registracijos numeriai kasmet pradedami nuo 1. Informacija atnaujinama, jei pasikeidia mokinio
gyvenamosios vietos adresas, vardas arba pavarde, o buvgs ira5as iSsaugomas. Tuo atveju, kai
neZinoma, ikokiq Mokykl4 mokinys yra i5vykgs, gali buti ira5oma: uZsienio valstybes, savivaldybes
pavadinimas arba ,,NeZinoma". Kitq mokslo metq Mokiniq abecelinio Zurnalo aplankas Mokiniq
registre formuojamas i5 atitinkamais mokslo metais sukauptq mokiniq duomenq, patikslinus
informacij4 apie mokinio grupg /klasg, kurioje jis ugdosi / mokosi, ir ira5ius duomenis apie tais
mokslo metais i5vykusius ir atvykusius mokinius;

15.4. nustato ugdomosios veiklos planavimo, pasiekimq vertinimo formQ, ir jq parengimo
terminus.



16. Prie5mokyklinio ugdymo pedagogas ar ikimokyklinio ugdymo aukletojas, dirbantis Grupeje
ar Jungtineje grupeje:

16.1. siekdamas dermes ir ugdymo tgstinumo tarp prieSmokyklinio ir pradinio ugdymo
programq, yra susipaZings su pirmos klases ugdymo programos nuostatomis, skirtomis pirmai-antrai
klasei;

16.2. vertina vaikq paLangq ir pasiekimus vadovaudamasis programa;
16.3. per 4 savaites nuo Programos pradZios atlieka vaikq pirminipasiekimq vertinimE ir aptaria

ji su tevais (globejais);
16.4. pagal Mokyklos nustatyt4 form4 vaikq pasiekimus fiksuoja vaiko pasiekimq apraSe,

aplanke, skaitmeninese laikmenose ar kt.;
16.5. igyvendings Programq, atlieka vaikq galutini pasiekimq vertinim4, aptaria ji su tevais

(globejais);
16.6. vaiko, turindio specialiqjq ugdymosi poreikiq, pasiekimus vertina kartu su Mokyklos vaiko

gerovds komisija, aptaria su tevais (globejais) ir parengia Rekomendacij4, skirt4 mokyklai,
vykdandiai pradinio ugdymo program4, ar kitam Svietimo teikejui, kuris vykdys pradinio ugdymo
program4, ir Mokyklos vaiko geroves komisijai;

16.7. vaikq paLang1 Programos igyvendinimo laikotarpiu vertina nuolat, pasirinkdamas
vertinimo bfldus ir metodus;

16.8. atlieka kitus darbus, nurodytus jo pareigybes apra5yme, kuri rekomenduojama rengti
atsiZvelgiant i Prie5mokyklinio ugdymo pedagogo pavyzdini pareigini apraS4, patvirtint4 Lietuvos
Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2003 m. lapkridio 10 d. isakymu Nr. ISAK-1581 ,,Del
Prie5mokyklinio ugdymo pedago go pavyzdinio pareiginio apraSo patvirtinimo", ir i Pavyzdini
aukletojo pareigybes apra5ym4, patvirtint4 Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2005
m. lapkridio 11 d. isakymu Nr. ISAK-2249 ,,Del Pavyzdinio aukletojo pareigybes apra5ymo
patvirtinimo".

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Programa finansuojama i5 valstybes biudZeto, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2018 m. liepos ll d. nutarimuNr. 679 ,,Del Mokymo lesq apskaidiavimo, paskirstymo
ir panaudojimo tvarkos apra5o patvirtinimo" (suvestine redakcija nuo 2019-01-01), savivaldybiq
biudZetq, remejq ir kitomis le5omis.


