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VILNIAUS ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJOS 

SEKMADIENINĖS MOKYKLĖLĖS „VAIVORYKŠTĖ“ NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Vilniaus Aleksandro Puškino Gimnazijos sekmadieninė mokyklėlė  

„Vaivorykštė“ (Toliau – Mokyklėlė), vykdydama veiklą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

Švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir šiais nuostatais. 

 

II. VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS 

 

2. Mokyklėlės organizavimo tikslas padėti vaikui adaptuotis ir pasirengti 

sėkmingam mokymuisi. 

3. Paaiškinti tėvams ir padėti jiems suvokti pagrindinius mokymo turinio reikalavimus 

ir būdus, programos keliamų reikalavimų pradinių klasių mokiniui tvarką. 

4. Šio tikslo įgyvendinimui Mokyklėlė ugdymą pradeda teikti vaikui, kai jam tais 

kalendoriniais metais sueina 6 metai. 

5. Ugdymas anksčiau nei 6 metai gali būti teikiamas tėvų (globėjų) prašymu bei 

pagalbos mokiniui specialisto leidimu, nustačius mokinio pasirengimą dalyvauti mokymo 

procese (bet ne anksčiau, nei jam sueis 5 metai). Atsakingų už vaiko teisių apsaugą institucijų 

sprendimu atskiram vaikui jis gali būti privalomas. 

 

III. DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

 

metus). 

6. Sekmadieninė mokomoji veikla organizuojama periodiškai (40 val. per mokslo 

 

7. Užsiėmimai vyksta sekmadieniais nuo 10.00-12.00 val. 

8. Užsiėmimus veda pradinių klasių, lietuvių k. ir anglų k. mokytojai. 

9. Už faktiškai pravestus užsiėmimus kiekvienam mokytojui skiriamos papildomos 



dienos, kurios pridedamos prie kasmetinių atostogų. 

10. Mokymas vyksta pagal mokytojų parengtas ugdymo programas vadovaujantis LR 

Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintais dokumentais: 

10.1. Bendrąja pradinio ugdymo programa ir metodinėmis rekomendacijomis; 

10.2. Ikimokyklinio - priešmokyklinio ugdymo programa ir metodinėmis 

rekomendacijomis; 

10.3. „Ankstyvojo ugdymo vadovas“ programa ir metodinėmis rekomendacijomis. 

 

IV. UGDYMO FORMOS IR METODAI 

 

11. Edukacinės pamokos, netradicinė veikla. 

12. Interaktyvūs žaidimai skaičių atpažinimui ir daiktų skaičiavimui. 

13. Žaidimai rišliai kalbai, gramatinei sandarai, foneminei klausai, smulkiajai motorikai lavinti. 

14. Knygų iliustracijų, paveikslėlių stebėjimas ir pasakojimas. 

15. Situacijos, skatinančios vaiką kalbėti (pasakoti, įvardyti, apibūdinti, paaiškinti). 

16. Imitaciniai, kūrybiniai, judrieji žaidimai, improvizacija. 

17. Darbas grupėse. 

18. Individualios, kolektyvinės užduotys. 

19. Savarankiški darbai. 

 

 

V. PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

20. Mokslo metų pabaigoje parengiamas mokinio ugdymo programos baigimo pasiekimų 

ir pažangos vertinimo aprašas. 
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