
                                                                                                        PATVIRTINTA 

                                                                                                        Lietuvos Respublikos  

                                                            švietimo, mokslo ir sporto ministro  

                                                                                                        2021 m. 

   įsakymu Nr. 

 

VILNIAUS AGROEKOLOGIJOS MOKYMO CENTRO 

2021–2022 MOKSLO METŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO 

MODELIO APRAŠAS 

 

1. Priešmokyklinis ugdymas valstybine kalba organizuojamas Vilniaus agroekologijos 

mokymo centre (toliau – Mokykla) suformuotai vienai jungtinei priešmokyklinio ugdymo 

grupei (toliau – Grupės), kurioje, atsižvelgiant į priešmokyklinio amžiaus vaikų poreikius ir 

Mokyklos galimybes, ugdomi 5–6 metų vaikai. Maksimalus vaikų skaičius kiekvieno je 

grupėje – 20. 

2. Grupėje vaikai ugdomi pagal Priešmokyklinio ugdymo programą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779 

„Dėl Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos patvirtinimo“, ikimokyklinio amžiaus 

– pagal Ikimokyklinio ugdymo programą, parengtą vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo 

programų kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 

m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627 „Dėl Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų 

aprašo“ (toliau – Programos). 

3. Priešmokyklinio ugdymo programą įgyvendina vienas priešmokyklinio ugdymo 

pedagogas (toliau – Mokytojas), dirbantis 1,5 etatu. Jam talkina auklėtojo padėjėjas 

(priešmokyklinio ugdymo grupėje), dirbantis vienu etatu. Mokytojas ir auklėtojo padėjėjas 

(priešmokyklinio ugdymo grupėje) dirba pagal Mokyklos direktoriaus patvirtintą darbo 

grafiką. 

4. Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo trukmė – 35 savaitės 1732,5 

valandos. 

5. Ugdomoji veikla grupėje trunka 49 val. 30 min. per savaitę, ji kasdien pradedama 

7.30 val. ir baigiama 18 val. 09 min. Dar 4 valandos 30 min. per savaitę skiriamos 

netiesioginiam darbui su vaikais. 

6. Ugdomoji Grupės veikla yra vientisas procesas, jis neskaidomas į atskiras sritis ir 

vyksta integruotai. Ugdymo procesas diferencijuojamas, pritaikomas pagal priešmokyklinio 

amžiaus vaikų ugdymosi poreikius, vaikams teikiama švietimo pagalba. 
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PRITARTA 

Mokyklos tarybos 
2021 m. rugpjūčio 30 d. 
posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. 11  
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO 
MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL VILNIAUS AGROEKOLOGIJOS MOKYMO CENTRO 2021–2022 MOKSLO METŲ 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIO APRAŠO 

PATVIRTINIMO 

 

 

2021 m.    d.  Nr.       

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasi Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 „Dėl 
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7.1 papunkčiu, 

t v i r t i n u Vilniaus agroekologijos mokymo centro 2021–2022 mokslo metų 

priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelio aprašą (pridedama). 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                              Jurgita Šiugždinienė 
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