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MODELIAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Priešmokyklinio ugdymo organizavimo forma – priešmokyklinio ugdymo grupė. Jos
veiklos organizavimo variantai (trukmė, laikas, dalyvių skaičius, teikiamų paslaugų kiekis, forma ir
kt.) yra priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai.
2. Priešmokyklinio ugdymo grupės steigiamos vaikų lopšeliuose-darželiuose, darželiuosemokyklose, pagrindinėse, vidurinėse mokyklose, gimnazijose ir jų skyriuose.
3. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo
įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804), Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo,
profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo,
reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašu (Žin., 2004, Nr. 95-3510; 2011, Nr. 381818), Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa (Žin., 2003, Nr. 5-214),
Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašu (Žin., 2003, Nr. 111-4970),
Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu (Žin., 2005, Nr. 84-3118) ir kitais teisės
aktais.
II. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIAI
4. Priešmokyklinio ugdymo grupė, kurios veikla yra ilgesnė nei 4 val. per dieną: 7.12 val.
(36 val. per savaitę), 10.30 val. (54 val. per savaitę). Minimalus vaikų skaičius grupėje – 10,
maksimalus – 20. Grupėje sudaromos tinkamos sąlygos vaikų poilsiui ir maitinimui. Pagal šį modelį
veiks 9 grupės:
4.1.Dembavos lopšelyje-darželyje „Smalsutis“ (10.30 val.);
4.2. Krekenavos vaikų lopšelyje-darželyje „Sigutė“ (10.30 val.);
4.3. Liūdynės vaikų lopšelyje-darželyje (10.30 val.);
4.4. Naujamiesčio vaikų lopšelyje-darželyje (10.30 val.);
4.5. Paįstrio Juozo Zikaro vidurinėje mokykloje (7.12 val.);
4.6. Piniavos darželyje-mokykloje (10.30 val.);
4.7. Raguvos vaikų lopšelyje-darželyje (10.30 val.);
4.8. Ramygalos vaikų lopšelyje-darželyje (10.30 val.);
4.9. Velžio vaikų lopšelyje-darželyje (10.30 val.).
5. Mišraus amžiaus vaikų grupė. Šis ugdymo organizavimo modelis pasirenkamas tada, kai
vietovėje yra mažiau nei 10 priešmokyklinio amžiaus vaikų. Šiuo atveju priešmokyklinio ugdymo
grupė yra jungiama su ikimokyklinio ugdymo grupe. Grupės veiklos trukmė priklauso nuo šeimų
poreikių ir steigėjo galimybių. Minimalus vaikų skaičius grupėje – 5 šešiamečiai arba 10 mišraus
amžiaus vaikų (3–6 m.), maksimalus – 20. Pasirinkus šį modelį grupės pedagogas diferencijuoja
ugdymo procesą ir pritaiko skirtingo amžiaus vaikams. Pagal šį modelį veiks 17 grupių:
5.1. Berčiūnų pagrindinėje mokykloje (7.12 val.);
5.2. Bernatonių darželyje-mokykloje (10.30 val.);
5.3. Geležių pagrindinėje mokykloje (4 val.);
5.4. Karsakiškio Strazdelio pagrindinės mokyklos Tiltagalių skyriuje (10.30 val.);
5.5. Katinų pagrindinėje mokykloje (4 val.);

5.6. Kurganavos pagrindinėje mokykloje (7.12 val.);
5.7. Linkaučių pagrindinėje mokykloje (4 val.);
5.8. Miežiškių pagrindinėje mokykloje (7.12 val.);
5.9. Paliūniškio pagrindinėje mokykloje (4 val.);
5.10. Paįstrio Juozo Zikaro vidurinės mokyklos Skaistgirių skyriuje (4 val.);
5.11. Pažagienių darželyje-mokykloje (10.30 val.);
5.12. Raguvos gimnazijos Šilų skyriuje (4 val.);
5.13. Ramygalos gimnazijoje (4 val.);
5.14. Smilgių vidurinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriuje (7.12 val.);
5.15. Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriuje
(4 val.);
5.16. Vadoklių vidurinėje mokykloje (7.12 val.);
5.17. Žibartonių pagrindinėje mokykloje (4 val.).
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6. Priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogo darbas apmokamas iš dviejų šaltinių:
20 valandų iš valstybės biudžeto, kitos valandos finansuojamos iš rajono savivaldybės biudžeto.
7. Priešmokyklinio ugdymo grupės steigiamos arba keičiamas modelis tik sudarius sąlygas
organizuoti ugdymo procesą ir Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą.
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