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KALVARIJOS SAVTVALDYBES Svrnrnuo ISTAIGU PRIESMOKYKLINIO UGDYMO
ORGANIZAVIMO MODELIAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Prie$mokyklinio ugdymo organizavimo forma - priesmokyklinio ugdymo grupe' Jos

veiklos organizavimo variantus (trukme, laikas, vieta, ugdytiniq skaidius ir kt.) apibDdina penki

pri e Smokykl inio ugdym o or ganizavimo mode liai.
2. Kiekvieno modelio grupeje vykstanti ugdym4 reglamentuoja'Prie5mokyklinio ugdymo

tvarkos apra5as, Prie5mokyklinio ugdymo ir ugdymosi bendroji programa ir konkredios grupes

ugdymo(si) tikslai. Ugdymas grupeje yra vientisas, neskaidomas i atskiras sritis (atskirus dalykus) ir
vyksta integruotai vis4 modelyje nustatyt4 laik4.

,3. Priesmokyklinis ugdymas vaikui teikiamas:
3.1. kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai;

3.2. gali bUti teikiamas anksdiau tevq (globejq) praSymu, vadovaujantis Vaiko brandumo

mokytis pagal prie5mokyklinio ir pradinio ugdymo programas ivertinimo tvarkos apra5u, bet ne

anksdiau, negu jam sueina 5 metai;
3.3. gali bilti teikiamas ne vienerius metuso vadovaujantis Vaiko, kuriam tais kalendoriniais

metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatine kvalifikuotq specialistq pagalba bei sveikat4

tausojantis dienos reZimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo istaigoje arba namuose pagal vaiko

ugdymosi poreikiams pritaikyt4 ugdymo program4 organizavimo tvarkos apra5u.

4. Priesmokyklineje grupeje dirba prie5mokyklinio ugdymo pedagogas, turintis auk5t4ji arba

auk5tesnfji 'i5silavinim4 ir igijgs ikimokyklinio ir (ar) pradinio ugdymo kvalifikacij4 ir i5klausgs

specialq prieSmokyklinio ugdymo kurs4 kvalifikaciniuose seminaruose ar specialistq rengimo

institucijose.

II. PRIESMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIAI

5. I modelis.
Priesmokyklinio ugdymo grupe, kurios veiklos trukme - 4 val. per dien4. Grupes formavimo

vieta - lop5elis-darZelis. Minimalus vaikq. skaidius grupeje - 10, maksimalus - 20. Grupeje dirba
prie5mokyklinio ugdymo pedagogas ir pedagogo padejejas.

6.II modelis.
Prie5mokyklinio ugdymo grupe, kurios veiklos trukme - 10 val. 30 min. per dien4. Grupes

formavimo vieta - lop5elis-darZelis. Minimalus vaikq skaidius grupeje - 15, maksimalus - 20.

Grupeje dirba prie3mokyklinio ugdymo pedagogas ir aukletojas.
7. III modelis.
Prie5mokyklinio ugdymo grupd, kurios veiklos trukme - 4 val. per dien4. Grupes formavimo

vieta - mokykla. Minimalus vaikq skaidius grupeje - 10, maksimalus - 20. Grupeje dirba
prie5mokyklinio ugdymo pedagogas ir pedagogo padejejas.

8. IV modelis.
Jungtine vaikq grupe lop5elyje-darZelyje. Siuo atveju prie5mokyklinio ugdymo grupe

jungiama su ikimokyklinio ugdymo grupe. Grupes veiklos trukme - 4 yl. arba 10 val. 30 min.

Minimalus vaikq skaidius grupeje - 15, maksimalus - 20.

Jungtineje grupeje, kurioje yra daugiau vaikq, ugdomq pagal prieSmokyklinio ugdymo

program4, dirba prie5mokyklinio ugdymo pedagogas, o grupeje, kurioje yra daugiau vaikq, ugdomq

pagal ikimokyklinio ugdymo programq, dirba ikimokyklinio ugdymo aukletojas. Pasirinkqs

ketvirt4ji modeli, grupes pedagogas diferencijuoja ugdymo proces4 ir pritaiko skirtingo amZiaus

vaikams, vykdydamas prie5mokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas.



9. V modelis.
Jungtine vaikq grupe mokykloje. Siole grupeje gali bfiti ugdomi prie5mokyklinio amZiaus

vaikai (6 m.) su ikimokyklinio amZiaus vaikais (3-4-5 m.). Grupes veiklos trukme - 4 vaL

Minimalus vaikq skaidius - 10, maksimalus - 20. Pasirinkgs penkt4ji modeli, prie5mokyklinio

ugdymo grupes pedagogas diferencijuoja ugdymo procesq ir pritaiko skirtingo amZiaus vaikams,

vykdydamas prie5mokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas. Kartu su juo- dirba pedagogo

padejejas.
10. Vaikq, ugdomq pagal priesmokyklinio ugdymo program4, atostogas galima organizuoti

pagal bendrojo ugdymo mokykloms nustatyt4 mokiniq atostogq laik4 ir tevq (globejq) poreikius.

1 1. Priesmokyklinio amZiaus vaikai, turintys raidos sutrikimq, ugdomi taikant tas padias

bendr4sias nuo statas ir or ganizavimo mode I ius.

12. Prie5mokyklinio amZiaus vaikams, kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai,

PrieSmokyklinio ugdymo programa yra pritaikoma, vadovaujantis Mokiniq, turindiq specialiqjq
ugdymosi poreikiq, ugdymo organizavimo tvarkos apra5u.

13. Grupeje vaikq skaidius neturi vir5yti pagal amliaus grupes Lietuvos higienos normoje
HN 75: 2016 ,,Ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programq vykdymo bendrieji sveikatos

saugos reikalavimai" nurodyto vaikrl skaidiaus.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Prie5mokyklinio ugdymo grupes steigiamos lop5elyje-darLelyje, mokykloje tik sudarius

s4lygas organizuoti ugdymo proces4 bei pritaikius priesmokyklinio ugdymo organizavimo modeli,
patvirtint4 Kalvarij o s savivaldybes tarybos.

15. Priesmokyklinio ugdymo programa finansuojama i5 valstybes, savivaldybes biudZetq,

remeiu le5omis.


