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KRETINGOS MARIJOS TIŠKEVIČIŪTĖS MOKYKLA 

Iki mokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 

Eil. 
nr. 

Pavadinimas Aprašymo turinys 

1. Administracinės paslaugos kodas. 
 

 

2. Administracinės paslaugos pavadinimas. Ikimokyklinis ugdymas 
Mokykloje veikia aštuonios 
ikimokyklinio ugdymo grupės: 7 
bendrojo ugdymo ir 1 kompleksinių 
raidos sutrikimų grupė.  
Ikimokyklinis ugdymas 
organizuojamas pagal Ikimokyklinio 
ugdymo programą, patvirtintą 
mokyklos direktorės 2012 m. birželio 
21 d. įsakymu Nr. V1-59.  
Ikimokyklinėse grupėse vaikai ugdomi 
nuo 3 iki 5-6 metų, atsižvelgiant į 
tėvų pageidavimą. 
Tenkinant tėvų prašymus, veikia šie 
grupių modeliai: 7 grupės, kurių 
veiklos trukmė 10,5 val., 1 grupė – 12 
val. 
Ugdymas grupėse skirstomas į šias 
veiklos sritis: fizinis vystymasis ir 
sveikatos saugojimas, pažinimo ir 
intelekto vystymasis, socialinis – 
emocinis vystymasis, meninis 
ugdymas. Grupės ugdomoji veikla yra 
vientisas procesas, neskaidomas į 
atskirus mokomuosius dalykus; 
grupės auklėtojos laisvai renkasi 
ugdomosios veiklos temas, darbo 
metodus ir formas, atsižvelgiant į 
savo ugdytinių amžiaus tarpsnius ir 
tėvų lūkesčius; ugdymo tvarką 
reglamentuoja grupės dienos ritmas.  
Ikimokyklinukams, kurie turi 
specialiųjų ugdymo(si) poreikių, 
pagalba teikiama pagal vaikų 
specialiuosius ugdymo(si) poreikius, 
pateikus pedagoginės psichologinės 
tarnybos išvadas. 

Priešmokyklinis ugdymas 
3. Administracinės paslaugos apibudinimas. Trunka vienerius metus. Teikiamas 

šešiamečiams (išskirtiniais atvejais – 
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5 metų, remiantis PPT išvada, apie 
išankstinę vaiko brandą mokyklai). 
Priešmokyklinis ugdymas 

organizuojamas pagal Bendrąją 

priešmokyklinio ugdymo programą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2014 m. 

rugsėjo 2 d. ir Priešmokyklinio 

ugdymo turinio įgyvendinimo 2004 

m. metodines rekomendacijas. 

Programos įgyvendinimo minimali 

trukmė - 640 valandų, programos 

įgyvendinimo laikotarpiu 

organizuojamos vaikų atostogos pagal 

numatytą mokinių atostogų laiką.   

Atsižvelgiant į tėvų (globėjų) 

prašymus organizuojami šie 

priešmokyklinio ugdymo grupių 

modeliai: 9 val. darbo dienos trukmės, 

dirbs du pedagogai ir 10,5 val. darbo 

dienos trukmės, dirbs du pedagogai. 

Brandumo mokyklai vertinimas 

vykdomas pagal priešmokyklinio 

ugdymo standartus 2 kartus per 

metus. Pirmas – adaptacinis, antras – 

mokslo metų gale. 

4. Teisės aktai, reguliuojantys 
administracinės paslaugos teikimą. 

Vaikai į mokyklą priimami pagal Vaikų 
centralizuoto priėmimo į Kretingos 
rajono mokyklų ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo grupės 
aprašą, patvirtintą Kretingos rajono 
savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 
24 d. sprendimu Nr. A1—547. 

5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi 
pateikti asmuo. 

- tėvų prašymas Kretingos raj. 
savivaldybės administracijos švietimo 
skyriaus vedėjui, mokyklos 
direktoriui; 
- vaiko gimimo liudijimo kopija; 
- pažyma apie deklaruotą gyvenamąją 
vietą; 
- šeimos sudėtį; 

6. Administracinės paslaugos teikėjas. Kretingos Marijos Tiškevičiūtės 
mokykla. 

7. Administracinės paslaugos vadovas. 
 

Direktorė Ieva Rukšienė. 

8. Administracinės paslaugos suteikimo 
trukmė. 

1 metai. 
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Pavaduotoja ugdymui     Danutė Urnikienė 


