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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės įsakymu 2016 m. liepos 

22 d. Nr. V-674  “Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo“, 

T v i r t i n u Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašą (pridedama).“ 

1. Šis aprašas įsigalioja 2018 m. rugsėjo 1 dieną. 
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PATVIRTINTA 

Vilniaus “Saulėtekio“ mokyklos-

daugiafunkcio centro 

Direktorės  2018 m. gegužės 03 d. įsakymu   

Nr. V-75.  

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 2018-2019 mokslo metų Vilniaus “Saulėtekio mokyklos-daugiafunkcio centro 

priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja mokyklos-centro 

tikslus ir uždavinius,  patvirtintus mokyklos-centro nuostatuose, nustato bendruosius 

priešmokyklinio ugdymo reikalavimus, priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelį,  

priešmokyklinio ugdymo organizavimą, nustato mokestį už vaiko maitinimą ir ugdymo tenkinimą, 

mokesčių lengvatų taikymą ir jų patvirtinančių dokumentų pateikimą, nustato mokesčio už vaiko 

išlaikymą atsiskaitymo laiką ir atsakomybę.  

 Priešmokyklinį ugdymą vykdo mokykla, pagal vienerių metų priešmokyklinio 

ugdymo bendrąją programą (toliau – Programa). 

 2. Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymu ( 2011, Nr.38-1804; 2013, Nr..V-1106; 2016, Nr. V-674), Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu (2016 m. 

liepos 22 d. Nr. V-674), Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa (Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministerijos 2014 m. rugsėjo 2 d. Nr. V-779), Įsakymu  švietimo ir mokslo 

ministro 2013 m. lapkričio 21 d.  Nr. V- 1106 “Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo pakeitimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2017 m. balandžio 11 d. Nr. V-

252), Lietuvos Higienos normomis HN 75:2010 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2016 m. sausio 26 d. Nr. V-63), Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu “Dėl vaikų 

priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes 

organizavimo tvarkos aprašu (2015 m. lapkričio 11 d. Nr.1-235), Vilniaus miesto savivaldybės 

tarybos sprendimu “Dėl 2018-2019 m. m. priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2018-2019 m. 

m. nustatymo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ (2018 m. 

balandžio 12 d. Nr. 1-1462 ), Vilniaus “Saulėtekio“ mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo aprašu (2015 m. gegužės 15 d. Nr. V-109), 

Mokyklos nuostatais (Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas 2015 m. liepos 29 d. Nr.1-

127), Vilniaus miesto tarybos sprendimu “Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto 

savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 

nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymu“ (2014 m. 

spalio 22 d. Nr.1-2070). 

 3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu (2016 m. liepos 22 d. Nr. V-674), mokslo metai prasideda 

rugsėjo 1 d., baigiasi rugpjūčio 31 d. Mokslo ir žinių dienai sutapus su poilsio diena, mokslo metų 

pradžia, mokyklos sprendimu, gali būti nukeliama į artimiausią darbo dieną po poilsio dienos. 

 4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme (toliau – Švietimo įstatymas) 

 



 

II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

5. Vadovaujantis  Vilniaus “Saulėtekio“ mokyklos-daugiafunkcio centro  nuostatuose 

apibrėžtais tikslais ir uždaviniais (patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 

29 d. sprendimu Nr. 1-127), priešmokyklinis ugdymas organizuojamas atsižvelgiant į mokyklos-

centro tikslus ir uždavinius:  

5.1.Mokyklos-daugiafunkcio centro tikslas-teikti kokybišką ir atitinkantį vaiko poreikius 

priešmokyklinį ugdymą, laiduojantį vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo 

gebėjimus pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam 

sėkmingam ugdymui(si). Išugdyti savarankišką, atsakingą asmenį, norinti ir pajėgiantį visą 

gyvenimą mokytis, tobulinti savo gebėjimus, padėti jam įgyti asmeninę, pilietinę ir socialinę 

kompetenciją, būtina sėkmingam tolesniam mokymuisi, įsitvirtinimui darbo, profesinės veiklos 

srityje, kūrybingam dalyvavimui pilietiniame, kultūriniame ir socialiniame gyvenime. Siekti 

išsaugoti vaikų ir jų tėvų-tautinių mažumų atstovų-kultūrą, integruojant į Lietuvos sociokultūrinę 

erdvę, drauge siekiant išsaugoti jų tautinį paveldą-papročius, tradicijas, meninės veiklos ypatumus, 

ugdyti brandų bei iniciatyvų Lietuvos pilietį. 

 5.2.. Mokyklos-daugiafunkcio centro uždaviniai.  

Priešmokyklinio ugdymo programos: 

5.2..1.ugdyti stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką; 

5.2..2.formuoti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius; 

5.2..3. ugdyti vaiko kūrybiškumą, jautrumą gamtai, menui, etnokultūrinėms vertybėms; 

5.2.4.plėtoti kryptingo kompleksinio meninio ugdymo įvairovę ir prieinamumą įvairių poreikių 

mokiniams, tobulinant formaliojo ir neformaliojo ugdymo formas bei metodus; 

5.2..5. skatinti motyvuotą komunikacinės kalbos vartojimą, pabrėžiant kalbėjimo ir klausymo 

pirmumą; 

5.2..6.turtinti vaikų patirtį, sudarant tyrinėjimo, informacijos paieškos, problemų sprendimo 

situacijas; 

5.2..6. organizuoti kūrybinės raiškos dienas, savaites, išvykas, šventes; 

5.2..7. siūlyti priešmokyklinio amžiaus vaikams įdomių temų, projektų, žaidimų, žaislų, meno 

kūrinių ir kt.; 

5.2..8. puoselėti ugdytinių galias, lemiančias jo asmenybės vystymosi ir socializacijos sėkmę, 

tinkamą brandumą mokyklai; 

5.2..9.padėti 5-6 metų vaikui įgyti kasdieniniam gyvenimui ir sėkmingam ugdymui(si) mokykloje-

daugiafunkciame centre būtinų kompetencijų: socialinių, sveikatos saugojimo, pažinimo, 

komunikavimo, meninių; 

5.2..10.padėti vaikui sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III SKYRIUS 

BENDRIEJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO REIKALAVIMAI 

 

6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Priešmokyklinio 

ugdymo tvarkos aprašu (2016 m. liepos 22 d. Nr. V-674),  

6.1. Priešmokyklinis ugdymas teikiamas: 

6.1.1. pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai; 

6.1..2. gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) prašymu, vadovaujantis Vaiko brandumo 

mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2173 

„Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, bet ne anksčiau, negu jam tais kalendoriniais metais sueina 5 metai; 

6.1..3. nėra teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, išskyrus 

atvejus, nustatytus Tvarkos aprašo 6.1.5. papunktyje; 

6.1.4. vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės įsakymu “Dėl 

priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (2017 m. balandžio 11 d. Nr. V-

252), Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Programą, kurios minimali trukmė yra: 

6.1.4.1. 640 valandų per metus; 

6.1.4.2. 160 valandų per metus, jei gydytojų konsultacinė komisija (toliau-GKK) vaikui yra 

paskyrusi ugdymą namie 12 mėnesių; 

6.1.4.3. 5 valandos per savaitę, jei GKK vaikui yra paskyrusi ugdymą namie ne trumpiau kaip 

1 mėnesį; 

6.1.4.4. 5 valandos per savaitę vaikui, sergančiam įvairiomis ligomis, besigydančiam 

medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros įstaigoje. 

6.1.5. gali būti teikiamas ilgiau nei vienerius metus vaikui, kuriam reikia nuolatinės 

kvalifikuotų specialistų pagalbos bei sveikatą tausojančio dienos režimo, tėvų (globėjų) prašymu ir 

vadovaujantis Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga 

nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo 

programą organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1836 „Dėl Vaiko, kuriam tais kalendoriniais 

metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą 

tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko 

ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV SKYRIUS 

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIS 

 

7. Priešmokyklinio ugdymo organizavimo forma-priešmokyklinė grupė.  Grupėje vykstantį 

ugdymą reglamentuoja Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministerijos 2014 m. rugsėjo 2 d. Nr. V-779).  Priklausomai nuo šeimos poreikių ir 

mokyklos-centro galimybių gali būti pasirinktas grupių veiklos laikas per dieną 4 val.,  kuris yra 

vadinamas  Priešmokyklinio ugdymo organizavimo Modeliu: 

7.1. Gali būti mokykloje - centre Priešmokyklinė grupė, kurios veiklos trukmė per dieną - 

4 val. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu “Dėl 2018-2019 m. m. švietimo įstaigų, 

vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, grupių skaičiaus  (2018 m. 

balandžio 12 d. Nr.1462), nustatytas maksimalus vaikų skaičius grupėje-22 vaikai. Grupėje dirba du 

priešmokyklinio ugdymo pedagogai, turintis aukštą arba aukštesnįjį išsilavinimą bei įgiję 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ar (ir) pradinio ugdymo kvalifikaciją, papildytą priešmokyklinio 

ugdymo moduliu, ar papildomai išklausę specialų priešmokyklinio ugdymo kursą kvalifikaciniuose 

seminaruose ar specialistų rengimo institucijose. Rekomenduojamas 160 dienų ugdomosios veiklos 

laikotarpis. Užsiėmimų pradžia -7.30. valandą, užsiėmimų pabaiga – 12 valandą. Ugdomoji kalba-

gimtoji(rusų) kalba. Ugdymo vieta –  3 aukšte priešmokykliniam ugdymui skirtos patalpos. Vaikams 

teikiama specialioji pagalba,  valstybinės lietuvių kalbos mokytojo, ir kitų, dirbančių Grupėje 

mokytojų pagalba. 

7.2. Gali būti mokykloje-centre Priešmokyklinė grupė, kurios veiklos trukmė yra ilgesnė 

nei 4 val. Atsižvelgiant į vaikų tėvų poreikius ir mokyklos- centro galimybes grupės veiklos laikas 

per dieną gali būti 10.30 val.   Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu “Dėl 2018-2019 m. 

m. švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, grupių 

skaičiaus  (2018 m. balandžio 12 d. Nr.1462), nustatytas maksimalus vaikų skaičius grupėje-22 

vaikai.    Užsiėmimų pradžia 7.30-8.00 valandą, užsiėmimų pabaiga – 18 valandą. Grupėje dirba du 

priešmokyklinio ugdymo pedagogai,  turintis aukštą arba aukštesnįjį išsilavinimą bei įgiję 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ar (ir) pradinio ugdymo kvalifikaciją, papildytą priešmokyklinio 

ugdymo moduliu, ar papildomai išklausę specialų priešmokyklinio ugdymo kursą kvalifikaciniuose 

seminaruose ar specialistų rengimo institucijose. Grupėje dirba vienas priešmokyklinio ugdymo 

auklėtojos padėjėjas.  Ugdomoji kalba-gimtoji (rusų) kalba. Ugdymo vieta –  3 aukšte 

priešmokykliniam ugdymui skirtos patalpos. Vaikams teikiama specialioji švietimo pagalba 

(logopedo, socialinio pedagogo, visuomenės sveikatos priežiūros specialisto),  valstybinės lietuvių 

kalbos mokytojo, muzikos, šokių mokytojo ir kitų, dirbančių Grupėje mokytojų pagalba. Tėvų 

pageidavimu papildomas paslaugas gali teikti laisvasis mokytojas, kurio veikla finansuojama tėvų 

lėšomis.  

 Vadovaujantis Lietuvos Higienos normomis HN 75:2010 (Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. Nr. V-63), vaikams sudaromos tinkamos sąlygos poilsiui ir 

maitinimui, ugdymui(si). 

 

8. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės įsakymu “Dėl 

priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimu“ (2017 m. balandžio 11 d. Nr. V-

252), mokyklose, kuriose ugdymo procesas vykdomas tautinės mažumos kalba, programoje ne 

mažiau kaip 4 valandos per savaitę skiriamos ugdymui lietuvių kalba. Ne mažiau kaip 4 valandų per 



savaitę ugdymo procesą pagal Programą lietuvių kalba gali vykdyti priešmokyklinio ugdymo 

pedagogas ar ikimokyklinio ugdymo auklėtojas arba lietuvių kalbos dalyko mokytojas, išklausęs ne 

mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo 

metodikos kursų. 

9  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės įsakymu “Dėl 

priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimu“ (2017 m. balandžio 11 d. Nr. V-

252), programą gali įgyvendinti: 

9.1. priešmokyklinio ugdymo pedagogas  kartu su mokytoju, turinčiu teisę vykdyti Programos 

meninio ugdymo dalį; 

10.  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės įsakymu “Dėl 

priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimu“ (2017 m. balandžio 11 d. Nr. V-

252), jeigu patvirtinamas ilgesnis nei 33 valandų per savaitę Modelis, Grupėje privalo dirbti 

daugiau nei vienas priešmokyklinio ugdymo pedagogas. 

11. Vaikui, kuriam nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, Programą pritaiko Grupėje 

dirbantis priešmokyklinio ugdymo pedagogas (-ai) kartu su pagalbos mokiniui specialistais 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“. 

12. Grupėje, kurioje, pritaikius Programą, ugdomi ir vaikai, turintys vidutinių, didelių ir (ar) 

labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, privalo dirbti priešmokyklinio ugdymo pedagogas ir 

mokytojo padėjėjas, teikiantis specialiąją pagalbą, vadovaujantis Specialiosios pagalbos teikimo 

mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229  

13. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės įsakymu “Dėl 

priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimu“ (2017 m. balandžio 11 d. Nr. V-

252), dėl vaiko mokymo namie vienas iš tėvų (globėjų) prašymą teikia Mokyklos vadovui. Prie 

prašymo pridedama GKK pažyma. Mokinio ugdymas namie per tris darbo dienas įforminamas 

Mokyklos vadovo įsakymu; 

13.1.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 (toliai sanatorijos mokykla. Vaikai ugdomi grupėje, jei 

nesusidaro grupė, vaikas ugdomas individualiai. 

14. 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, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, mokymo sutarties terminas 

(ne ilgesnis nei vieneri metai, išskyrus atvejus, nustatytus Tvarkos aprašo 4.5 papunktyje), sutarties 

keitimo, nutraukimo pagrindai, padariniai ir kitos nuostatos neprieštaraujančios kitiems teisės 

aktams. 

15. Vaikų tėvai (globėjai) privalo užtikrinti vaiko punktualų, reguliarų Mokyklos lankymą (jei 

vaikas negali atvykti į Mokyklą, nedelsiant turi informuoti Mokyklą) ir kitų mokymo sutartyje 

nurodytų pareigų vykdymą. 

16. Vaiko lankomumas yra žymimas grupės dienyne, kurio formą tvirtina Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministras. Jei grupėje daugumą sudaro vaikai, ugdomi pagal 

ikimokyklinio ugdymo programą, tai priešmokyklinio ugdymo programoje dalyvaujantys vaikai 



žymimi ikimokyklinės grupės dienyne, kurio formą tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministras. 

17. Mokykla dienynus gali sudaryti elektroninių dienynų duomenų pagrindu. 

         18. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Priešmokyklinio 

ugdymo tvarkos aprašu (2016 m. liepos 22 d. Nr. V-674),   Grupė: 

18.1. su pradine klase nejungiama; 

18.2. gali būti jungiama su ikimokyklinio ugdymo grupe (toliau – Jungtinė grupė). Jungtinėje 

grupėje vykdomos priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programos. 

19. Jungtinė grupė, kurioje vaikų, ugdomų pagal: 

19.1. priešmokyklinio ugdymo programą, yra daugiau, vadinama priešmokyklinio ugdymo 

grupe ir joje dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas (-ai).  

19.2. ikimokyklinio ugdymo programą, yra daugiau, vadinama ikimokyklinio ugdymo grupe, 

joje dirba ikimokyklinio ugdymo auklėtojas (-ai). 

20.  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Priešmokyklinio 

ugdymo tvarkos aprašu (2016 m. liepos 22 d. Nr. V-674), programos įgyvendinimo laikotarpiu 

rekomenduojama organizuoti vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, atostogas 

pagal bendrojo ugdymo mokykloms nustatytą mokinių atostogų laiką ir tėvų (globėjų) poreikius; 

20.1.Vaikų atostogų grafikas.  

 Mokiniams skiriamos 

atostogos:  
2018–2019 mokslo metai  

Rudens  2018-10-29–2017-11-02  

Žiemos (Kalėdų)  2018-12-27–2019-01-02  

Žiemos  2019-02-18–2019-02-22  

Pavasario (Velykų)  2019-04-23–2019-04-26  

Vasaros  2019-06-10–2019-08-31  

 

20.2.Tėvų pageidavimu, vaikų atostogų metu gali būti sudarytos budinčios priešmokyklinio 

ugdymo grupės.  

 

V SKYRIUS 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

21. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Priešmokyklinio 

ugdymo tvarkos aprašu (2016 m. liepos 22 d. Nr. V-674),  Mokykla: 

21.1. informuoja tėvus (globėjus) apie priešmokyklinio ugdymo organizavimą Mokykloje; 

21.2. po mokymo sutarties pasirašymo vaiką įregistruoja Mokinių registre nurodant pirmąją 

mokinio ugdymosi dieną. Iš Mokinių registre sukauptų duomenų – mokinio vardas ir pavardė; 

asmens kodas; atvykimo data (pirmoji mokinio ugdymosi diena); namų adresas; grupė, į kurią 

mokinys atvyko; grupė, kurioje mokinys ugdosi; grupė, iš kurios mokinys išvyko; įsakymo apie 

išvykimą data ir numeris; Mokykla, į kurią mokinys išvyko ugdytis / mokytis, – automatiniu būdu 

formuojamas, o pasibaigus mokslo metams išspausdinamas ir sudaromas Mokinių abėcėlinis 

žurnalas; 

21.3. 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, gali būti įrašoma: užsienio valstybės, savivaldybės 

pavadinimas arba „Nežinoma“. 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; 

21.4. Vilniaus “Saulėtekio“ mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo aprašu (2015 m. gegužės 15 d. Nr. V-109),  nustatomi 

ugdomosios veiklos planavimo, pasiekimų vertinimo, rekomendacijų pradinių klasių mokytojui 

formos ir jų parengimo terminai; 

21.5. pateikia mokyklai, vykdančiai pradinio ugdymo programą, ar kitam švietimo teikėjui, 

kuris vykdys pradinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo pedagogo ar Jungtinės grupės 

ikimokyklinio ugdymo auklėtojo, (švietimo pagalbos specialisto, jeigu buvo teikta pagalba) 

vadovaujantis Tvarkos aprašo 21 punktu, parengtas rekomendacijas pradinių klasių mokytojui apie 

vaikų pasiekimus. 

21.6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės įsakymu “Dėl 

priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimu“ (2017 m. balandžio 11 d. Nr. V-

252), prieš išvykstant iš medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros 

įstaigos išduoda pažymą apie vaiko pasiekimus; 

21.7.namie ugdomų vaikų, tėvų (globėjų) pageidavimu ir GKK leidus, sudaro galimybę 

dalyvauti kai kuriuose veiklose ar renginiuose bendrojo ugdymo mokykloje, jei joje sudarytos 

tinkamos higienos ir kitos reikiamos sąlygos. 

22. Priešmokyklinio ugdymo pedagogai; 

22.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės įsakymu “Dėl 

priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimu“ (2017 m. balandžio 11 d. Nr. V-

252), ugdymas namie organizuojamas laikantis ugdymo organizavimo higienos reikalavimų, 

atsižvelgiant į vaiko sveikatos būklę ir organizmo funkcines galimybes. Mokyklos vadovo 

patvirtintą ir su vienu iš mokinio tėvų (globėjų) suderintą individualų ugdymo tvarkaraštį, bet ne 

mažiau kaip 2 kartus per savaitę; 

22.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės įsakymu “Dėl 

priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimu“ (2017 m. balandžio 11 d. Nr. V-

252),  priešmokyklinio ugdymo pedagogas, ikimokyklinio ugdymo auklėtojas, ugdantis vaiką namie 

ar sanatorijos mokykloje, vaikų pažangą vertina nuolat, pasirinkdamas vertinimo būdus ir metodus, 

vaikų pasiekimus fiksuoja vaiko pasiekimų apraše, aplanke, skaitmeninėse laikmenose. Ne rečiau 

kaip kartą per Mokyklos nustatytą ugdymo laikotarpį namie ugdomo vaiko ugdymo rezultatus 

aptaria Mokyklos vaiko gerovės komisija. 

22.3. Priešmokyklinio ugdymo pedagogai, dirbantis Grupėje ar Jungtinėje grupėje: 

22.3.1. organizuoja ugdomąją veiklą pagal Programą, atsižvelgdamas į patvirtinto Modelio 

ypatumus, individualius vaikų poreikius. Nepriklausomai nuo Modelio, priešmokyklinio ugdymo 

procesas yra vientisas, neskaidomas į atskiras sritis (atskirus dalykus) ir vyksta integruotai visą 

Modelyje nustatytą laiką; 

22.3.2. siekdamas dermės ir ugdymo tęstinumo tarp priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 

programų, yra susipažinęs su pirmos klasės ugdymo programos nuostatomis, skirtomis pirmai–

antrai klasei; 

22.3.3. vertina vaikų pažangą ir pasiekimus vadovaudamasis Programa; 

22.3.4. per 4 savaites nuo Programos pradžios atlieka vaikų pirminį pasiekimų vertinimą ir 

aptaria jį su tėvais (globėjais); 

22.3.5. pagal Mokyklos nustatytą formą vaikų pasiekimus fiksuoja vaiko pasiekimų apraše, 

aplanke, skaitmeninėse laikmenose ar kt.; 



22.3. 6. įgyvendinęs Programą, atlieka vaikų galutinį pasiekimų vertinimą, aptaria jį su tėvais 

(globėjais) ir parengia rekomendaciją pradinių klasių mokytojui; 

22.3.7. vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimus vertina kartu su švietimo 

pagalbos specialistu (-ais), dirbusiu (-iais) su vaiku ir parengia rekomendaciją pradinių klasių 

mokytojai ir mokyklos švietimo pagalbos specialistui (-ams); 

22.3.8. vaikų pažangą Programos įgyvendinimo laikotarpiu vertina nuolat, pasirinkdamas 

vertinimo būdus ir metodus; 

22.3.9. atlieka kitus darbus, nurodytus jo pareigybės aprašyme, kurį rekomenduojama rengti 

atsižvelgiant į Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pavyzdinį pareiginį aprašą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. ISAK-1581 „Dėl 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pavyzdinio pareiginio aprašo patvirtinimo“. 

 

VI SKYRIUS 

 

MOKESČIO UŽ VAIKO MAITINIMĄ IR UGDYMO REIKMIŲ TENKINIMĄ 

NUSTATYMAS 

 

24.Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės sprendimu “Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą 

Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos 

nustatymo“ (2014 m. spalio 22 d. Nr.-1-2070), už vaiko išlaikymą įstaigose tėvai (globėjai) moka 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestį. Jį sudaro: 

24.1. Nustatytos šios vienos dienos vaiko maitinimo normos:                   

24.1.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 

valandų: 

24.1.2. priešmokyklinio ugdymo grupėse – 2,07 Eur. 

            24.2. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuriose vaikas ugdomas ne 

ilgiau kaip 4 valandas: 

24.2.1. priešmokyklinio ugdymo grupėse – 1,56 Eur. 

            25.  Nustatyti 0,72 Eur mokestį visoms šeimoms ir 0,29 Eur mokestį socialiai remtinoms 

šeimoms už kiekvieną  mėnesio dieną (išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas): 

25.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti ir 

darbuotojų darbo apmokėjimui; 

25.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų bendrojo ugdymo mokyklose ugdymo reikmėms 

tenkinti, maisto gaminimo išlaidoms ir darbuotojų darbo apmokėjimui,  kai vaikai lanko įstaigą 

ilgiau kaip 4 val.                

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII  SKYRIUS 

MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS IR JAS PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ 

PATEIKIMAS 

 

26. Mokestis už vaiko maitinimą  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvų 

prašymu mažinamas 50 procentų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos vaiko 

dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną, jeigu: 

26.1. vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas 

vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo 

pripažintas neveiksniu), pateikus tai patvirtinančius dokumentus; 

26.2. šeima augina tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi bendrojo 

ugdymo mokykloje pagal nuosekliojo mokymosi programą, pateikus šeimos sudėtį patvirtinantį 

dokumentą; 

26..3. vaikas auga mokinių šeimoje arba studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) 

yra aukštosios mokyklos nuosekliųjų studijų formos studentas, pateikus pažymas apie mokslo 

tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais; 

26.4. vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;  

26.5.  vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija; 

26.6. vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo 

lygis“. 

            27.Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu: 

            27.1. šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto socialinės paramos centro 

pateiktas pažymas; 

27.2. vaikas nelanko įstaigos dėl: 

27.2.1. tėvams (globėjams) suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 214 

straipsnyje numatytos papildomos poilsio dienos per mėnesį,  auginantiems neįgalų vaiką iki 

aštuoniolikos arba du vaikus iki dvylikos metų ar auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos 

metų dėl suteikiamų dviejų papildomų poilsių dienų per mėnesį.  

27.2.2. ligos, pateikus gydytojo pažymą pirmą dieną atvedus vaiką į įstaigą; 

27.2.3. tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų, pateikus dokumentą iš 

darbovietės; 

            27.2.4. prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje, pateikus tai patvirtinančius dokumentus; 

27.2.5. tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, pateikus iš darbovietės pažymą 

arba darbo grafikus iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos, kuriuose būtų nurodytas ne darbo 

dienų skaičius; 

27.2.6. mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi  brolių ar  

seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), pateikus prašymą ir pažymą iš mokyklos; 

27.2.7. vasaros meto (birželio–rugpjūčio mėn.); 

            27.2.8. nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.), ne ilgiau kaip 3 dienas; 

            26.2.9. oro temperatūros, jei ji yra žemesnė kaip minus 20o C; 

            27.2.10. įstaigos (grupės) uždarymo remontui, avariniams darbams, karantinui, kilus 

epidemijai.    

            28. Mokestis už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą nemokamas priešmokyklinio ugdymo 

grupėje, jeigu vaikas ją lanko ne ilgiau kaip 4 valandas. 

            29. Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą, pateikiami įstaigos direktoriui, priimant 

vaiką į įstaigą, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – visomis darbo dienomis.  



           30. Lengvata taikoma pateikus prašymą bei dokumentus, patvirtinančius teisę į lengvatą,  

nuo kito mėnesio 1 dienos. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas, išskyrus socialiai 

remtinas šeimas. 

            31. Šeimoms, gaunančioms socialines pašalpas, mokestis perskaičiuojamas nuo pašalpos 

skyrimo mėnesio už praėjusį laikotarpį, ne ilgesnį kaip trys mėnesiai. Dėl objektyvių priežasčių 

laiku nepateikus pažymos mokestis perskaičiuojamas nuo pašalpos skyrimo mėnesio. 

            32. Lengvatos taikymas įforminamas įstaigos direktoriaus įsakymu, su kuriuo kitą dieną 

supažindinamas apskaitą tvarkantis asmuo ar įstaiga, jei apskaita perduota tvarkyti kitai įstaigai.  

            33. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, mokesčiai yra perskaičiuojami ir 

sumokami per vieną mėnesį. 

34. Netekus teisės į lengvatą, apie tai tėvai (globėjai) raštu praneša įstaigos direktoriui. 

35. Tėvai (globėjai) gali gauti tik vieną lengvatą. 

 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

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

apskaičiavimo ir paskirstymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. 

birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo 

metodikos patvirtinimo“, savivaldybių biudžetų, rėmėjų ir kitomis lėšomis. 

           37. Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą įstaigose, įgyvendinančiose 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokamas už praėjusį mėnesį  ir turi būti 

sumokėtas iki kito mėnesio 20  dienos. 

           38. Už mokesčių surinkimą yra atsakingas įstaigos direktorius ar jo įgaliotas asmuo. Jeigu  

laiku nesumokamas mokestis, įstaigos direktorius turi teisę pašalinti vaiką iš ugdymo įstaigos 

sąrašų, prieš tai raštu įspėjęs tėvus (globėjus). 

           39. Įstaigos direktorius turi teisę pašalinti vaiką iš ugdymo įstaigos sąrašų, jeigu vaikas 

nelanko įstaigos ilgiau kaip vieną mėnesį be pateisinamos priežasties, prieš tai raštu įspėjęs tėvus 

(globėjus). 

           40. Tėvai (globėjai) atsako už pateikiamų dokumentų ir informacijos teisingumą.  

           41. Įmokos ir skolos už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą apskaitomos ir 

išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  

______________________________ 

 

 

 

 

 

 


