
 

NERINGOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

DIREKTORIUS 

 
ĮSAKYMAS  

DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MODELIO 2020–2021 MOKSLO METAMS 

NERINGOS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE  TVIRTINIMO 

 

2020 m. rugsėjo 24 d. Nr. V13-473 

Neringa 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies  

2 punktu, Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 „Dėl priešmokyklinio ugdymo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-674 redakcija),  

7.1 papunkčiu, vykdydamas Neringos savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 6 d. sprendimo  

Nr. T1-136 „Dėl priešmokyklinio ugdymo modelių nustatymo ir įgaliojimų savivaldybės 

administracijos direktoriui suteikimo“ 2 punktą, 

t v i r t i n u  Priešmokyklinio ugdymo modelį 2020–2021 mokslo metams: 

1. Nidos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ pagal 1 priedą; 

2. Neringos gimnazijos Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriuje pagal  

2 priedą. 

 

 

Administracijos direktorius Egidijus Šakalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asta Baškevičienė  



2020-09-17 



 

Neringos savivaldybės administracijos  

direktoriaus 2020 m. rugsėjo 24    d. 

įsakymo Nr. V13-473 

1 priedas 

 

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MODELIS 2020–2021 MOKSLO METAMS  

NIDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ĄŽUOLIUKAS“  

 

 

Komplektuojama viena Jungtinė priešmokyklinio ugdymo grupė, kurioje 2020 m. rugsėjo 

1 d. ugdomi 9 priešmokyklinio amžiaus vaikai  ir 3 ikimokyklinio amžiaus vaikai (vienas iš jų – su 

SUP). 

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo forma – jungtinė priešmokyklinio ir ikimokyklinio 

ugdymo grupė (toliau – grupė). 

Ugdymo vieta – Nidos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“. 

Grupės darbo trukmė – 10 val. 30 min. per dieną (nuo 7.30 val. iki 18.00 val.). 

Ugdomosios veiklos trukmė per dieną – 4 val., per savaitę ne mažiau nei 20 val. Maksimali 

ugdomosios veiklos trukmė per metus 640 val. 

Priešmokyklinio ugdymo trukmė – 1 mokslo metai. Mokslo metų pradžia – 2020 m. rugsėjo 

1 d. Mokslo metų pabaiga – 2021 m. rugpjūčio 31 d. Iš viso 32 savaitės. Ugdomosios veiklos 

laikotarpis – 160 dienų. 

Atostogų laikas: 

Rudens  2020 m. spalio  26 d. – 2020 m. spalio 30 d. 

Žiemos (Kalėdų) 2020 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio  5 d. 

Žiemos 2021 m. vasario 15 d. – 2021 m. vasario 19 d. 

Pavasario (Velykų) 2021  m. balandžio 6 d. – 2020 m.  balandžio 9 d. 

Vasaros 2021 m. birželio 9 d. – 2020 m. rugpjūčio 31 d. 

 

Ugdomoji kalba – lietuvių. 

Grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas (1,6 et.) ir jam talkina auklėtojo padėjėjas 

(1,0 et.), dirbantis 8 val. per dieną, bei mokytojo padėjėjas pagalbai vaikui su SUP (1,0 et.). Pagal 

programą 3 val. 30 min. per savaitę dirba meninio ir kūno kultūros ugdymo pedagogai (0,145 et.) 

(muzikinis lavinimas, kūno kultūra). 

Ugdymas grupėje vyksta kaip vientisas procesas, jis neskaidomas į atskiras sritis (atskirus 

dalykus) ir vyksta integruotai. Grupėje dirbama pagal priešmokyklinio ugdymo programą „Opa Pa“, 

tarptautinę prevencinę programą „Zipio draugai“ ir ikimokyklinio ugdymo programą.  

Atostogų metu ugdymo procesas pagal priešmokyklinio ugdymo programą nevykdomas. 

Vykdoma edukacinė veikla pagal 2020–2021 mokslo metų ugdymo veiklos planą. 

Teikiamos paslaugos vaikui – pagal poreikį ugdytiniams teikiama logopedo pagalba. 

 

 

_____________________________ 

 



Neringos savivaldybės administracijos  

direktoriaus 2020 m. rugsėjo 24     d. 

įsakymo Nr. V13-473 

2 priedas 

 

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MODELIS 2020–2021 MOKSLO METAMS  

NERINGOS GIMNAZIJOS JUODKRANTĖS PRADINIO IR IKIMOKYKLINIO 

UGDYMO SKYRIUJE 

 

Komplektuojama viena Jungtinė ikimokyklinio ugdymo grupė, kurioje 2020 m. rugsėjo 1 d. 

ugdomi 3 priešmokyklinio amžiaus vaikai (vienas iš jų – su SUP) ir 12 ikimokyklinio amžiaus vaikų.  

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo forma – jungtinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupė (toliau – grupė). 

Ugdymo vieta – Neringos gimnazijos Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo 

skyrius. 

Grupės darbo trukmė – 10 val. 30 min. per dieną (nuo 7.30 val. iki 18.00 val.). 

Ugdomosios veiklos trukmė per dieną – 4 val., per savaitę ne mažiau nei 20 val. Maksimali 

ugdomosios veiklos trukmė per metus 640 val. 

Priešmokyklinio ugdymo trukmė – 1 mokslo metai. Mokslo metų pradžia – 2020 m. rugsėjo 

1 d. Mokslo metų pabaiga – 2021 m. rugpjūčio 31 d. Iš viso 32 savaitės. Ugdomosios veiklos 

laikotarpis – 160 dienų. 

Atostogų laikas: 

Rudens  2020 m. spalio  26 d. – 2020 m. spalio 30 d. 

Žiemos (Kalėdų) 2020 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio  5 d. 

Žiemos 2021 m. vasario 15 d. – 2021 m. vasario 19 d. 

Pavasario (Velykų) 2021  m. balandžio 6 d. – 2020 m.  balandžio 9 d. 

Vasaros 2021 m. birželio 9 d. – 2020 m. rugpjūčio 31 d. 

 

Ugdomoji kalba – lietuvių. 

Grupėje dirba ikimokyklinio ugdymo pedagogas (0,6 et.), priešmokyklinio ugdymo 

mokytojas (1  et.) ir jam talkina mokytojo padėjėjai (1,275 et.). Pagal programą 3 val. per savaitę 

dirba meninio ugdymo pedagogas (muzikinis ugdymas) (0,125 et.).  

Ugdymas grupėje vyksta kaip vientisas procesas, jis neskaidomas į atskiras sritis (atskirus 

dalykus) ir vyksta integruotai. Grupėje dirbama pagal priešmokyklinio ugdymo ir ikimokyklinio 

ugdymo programas. Vaikui, kuriam nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, priešmokyklinio ugdymo 

programą pritaiko grupėje dirbantis priešmokyklinio ugdymo pedagogas kartu su Mokyklos vaiko 

gerovės komisija 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“. 

Atostogų metu ugdymo procesas pagal priešmokyklinio ugdymo programą nevykdomas. 

Vykdoma edukacinė veikla pagal 2020–2021 mokslo metų ugdymo veiklos planą. 

Teikiamos paslaugos vaikui – pagal poreikį ugdytiniams teikiama logopedo, psichologo ir 

socialinio pedagogo pagalba. 
 

_____________________________ 

 


