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LIETUVOS KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ UGDYMO CENTRO 

 IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIO APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Ikimokyklinio ugdymo grupių, kuriose vykdoma Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 

ugdymo centro ikimokyklinio ugdymo programa vaikams, turintiems klausos sutrikimų, patvirtinta 

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro direktoriaus 2021 m. spalio 14 d.  įsakymu Nr. 

V1-174. (toliau – Programa), ugdymo organizavimo modelio aprašas (toliau – Modelis) nustato 

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro (toliau – LKNUC) ikimokyklinio ugdymo 

grupių (toliau – grupių) darbo / veiklos ypatumų visumą. 

2. Grupės įsteigtos LKNUC Ikimokyklinio ugdymo skyriuje (toliau – Skyrius) adresu 

Bistryčios g. 9A, ir Filaretų g. 36, Vilnius. 

3. Tėvai (globėjai) informuojami apie ikimokyklinio ugdymo organizavimą grupėje. 

4. Vaikų tėvai (globėjai) privalo užtikrinti vaiko punktualų, reguliarų LKNUC lankymą (jei 

vaikas negali atvykti į LKNUC, turi nedelsdami informuoti grupės mokytoją ar Skyriaus vedėją) ir 

kitų mokymo sutartyje nurodytų pareigų vykdymą. 

 

II SKYRIUS 

IKIMOKYKLINĖS GRUPĖS ORGANIZAVIMO MODELIS 

 

5. Grupių veiklos trukmė – 11,5 val. per dieną. 

6. Programos įgyvendinimo pradžia – nuo sutartis pasirašymo dienos. 

7. Ugdomoji kalba – lietuvių gestų, lietuvių kalba. 

8. Ikimokyklinis ugdymas pradedamas teikti nuo 1,5 metų. 

9. Grupės formuojamos atsižvelgiant į vaikų amžių, klausos sutrikimo laipsnį. 

9.1. Didžiausias vaikų skaičius grupėje – 6 vaikai, mažiausias – 3 vaikai. 

10. Grupėje dirba: 2 mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio ugdymo programą, 1 

surdopedagogas, 1 mokytojo padėjėjas, neformalaus ugdymo pedagogas, gydomosios kūno kultūros 

mokytojas.  

11. Grupės vaikams teikiama švietimo pagalbos specialistų pagalba: surdopedagogo, 

psichologo, socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo. 

12. Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą organizuoja ugdomąją 

veiklą, pritaikydamas Programą pagal vaikų gebėjimus, ypatumus, individualius vaikų poreikius. 

Ikimokyklinio ugdymo procesas yra vientisas, neskaidomas į atskiras sritis (atskirus dalykus) ir 

vyksta integruotai visą Modelyje nustatytą laiką. 

13. Ugdomosios veiklos planavimas vykdomas pagal Programą. Mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimas ir fiksavimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
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ugdymo centro ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo 

aprašu, patvirtintu LKNUC direktoriaus 2022 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V1-182 „ Dėl Lietuvos 

kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir 

pasiekimų vertinimo aprašo patvirtinimo“. 

14. Veiklos organizuojamos LKNUC patalpose ar kitose ugdymui tinkamose erdvėse 

(muziejuose, kultūros renginiuose, parodose, gamtoje ir kt.). Veiklų, organizuojamų ne mokykloje, 

vieta, tikslas ir laikas iš anksto suderinami su Skyriaus vedėju. Veiklos, vykstančios ne LKNUC, 

yra neatsiejama ir privaloma ugdymo proceso dalis. 

15. Ikimokyklinio ugdymo vaikų lankomumas yra žymimas grupės dienyne, kurio formą 

tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras.  

16. Grupėje sudaromos sąlygos vaikų maitinimui ir poilsiui.  

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali 

temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, 

laikotarpiu arba esant aplinkybėms LKNUC, dėl kurių ikimokyklinis ugdymas negali būti 

organizuojamas grupėse (LKNUC yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai 

LKNUC ir kt.), ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba 

organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, vadovaujantis Aprašu. 

19. Modelio įgyvendinimo priežiūrą vykdo Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėjas. 

__________________________________ 

 


