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Programos teisinis pagrindas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-2008 
metų programos įgyvendinimo priemonių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2006 m. spalio 17 d. nutarimu 

Nr.1020 (Žin., 2006, Nr. 112–4273), 89 punkto
“Parengti ikimokyklinio ir priešmokyklinio

ugdymo plėtros programą” vykdymas



Programos teisinis pagrindas

2006 m. spalio 26 d. švietimo ir mokslo ministrės įsakymas Nr. ĮSAK-2078 
S u d a r a u Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros programos rengimo darbo grupę:

Darbo grupės vadovas – Arūnas Plikšnys, ŠMM Bendrojo ugdymo departamento direktorius.  
Teresa Aidukienė, ŠMM Specialiojo ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė;
Šarūnas Bagdonas, Lietuvos tėvų forumo atstovas;
Audronė Bukmanaitė, Kauno miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
Ovidijus Damskis, Šiaulių apskrities valstybinės švietimo priežiūros skyriaus vedėjas;
dr.Vitalija Gražienė,  Vilniaus kolegijos Pedagoginių studijų kaitos centro vadovė;
dr. Margarita Jankauskaitė, Lygių galimybių plėtros centro projektų vadovė;
Laima Jankauskienė, ŠMM Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė
Rita Mačiulienė, ŠMM Švietimo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė;
Laima Paurienė, Švietimo plėtotės centro Politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė;
Giedrė Purvaneckienė, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėja socialiniais 

klausimais;
Dalė Steponavičienė, Ukmergės raj. savivaldybės admin. Švietimo ir sporto skyriaus vedėja, 
Gražina Šeibokienė, ŠMM Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja; 
Algimantas Šimaitis, ŠMM Vaikų ir jaunimo socializacijos skyriaus vedėjas;
dr. Tadas Tamošiūnas, Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centro direktorius;
dr. Antanas Valantinas, Švietimo plėtotės centro direktoriaus pavaduotojas. 



Bendrosios nuostatos

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 
programa skirta:

pateikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
situacijos šalyje analizę; 
apibrėžti programos tikslą, uždavinius, 
įgyvendinimo etapus; 
numatyti priemones, užtikrinančias programos 
uždavinių įgyvendinimą, finansavimą, laukiamus 
programos rezultatus ir jos efektyvumo vertinimo 
būdus 



Bendrosios nuostatos

Rengiant programą vadovautasi:
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23-593, 2003, Nr. 
63-2853); 
Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, ratifikuota Lietuvos Respublikos 
įstatymu „Dėl Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos ratifikavimo“ (Žin., 
1995, Nr. 60-1501);
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu (Žin., 1996, 
Nr. 33-807);
Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatomis, 
patvirtintomis Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 
IX–1700 (Žin., 2003, Nr. 71-3216);
Vaiko gerovės valstybės politikos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2005 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 184 (Žin., 2005, Nr. 25-
802);
Nacionaline demografinės (gyventojų) politikos strategija,  patvirtinta 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1350 
(Žin., 2004, Nr. 159-5795



Situacijos analizė (1)

Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų
nuostatose numatoma:
išplėtoti ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, 
laiduojantį lygias mokymosi starto galimybes;
sukurti šeimų pedagoginio informavimo ir 
konsultavimo sistemą;
ikimokyklinį ugdymą pirmiausia atverti socialinę
atskirtį patiriantiems ir socialinės rizikos šeimų
vaikams;
pradėti teikti kryptingą pedagoginę paramą visoms 
vaikus auginančioms socialinės rizikos šeimoms. 



Situacijos analizė (2)

Lietuvoje yra palankios sąlygos ikimokykliniam ir 
priešmokykliniam ugdymui ir jo plėtrai:

funkcionuoja teisinė bazė, reglamentuojanti ikimokyklinio ugdymo 
įstaigų funkcionavimą;
didėja ikimokyklinio ugdymo valdymo, finansavimo, 
organizavimo ir turinio formavimo decentralizacija;
didėja vietos savivaldos vaidmuo teikiant ikimokyklinio ugdymo 
paslaugas;
intensyvėja Vyriausybės dėmesys ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo kokybei (skiriama lėšų papildomiems 
etatams, pedagoginio nekontaktinio darbo apmokėjimui ir pan.);
sukurta ir funkcionuoja  priešmokyklinio ugdymo finansavimo  
metodika – įvestas mokinio krepšelis.  



Situacijos analizė (3)

Tendencijos, atskleidžiančios prielaidas ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo plėtrai:

ryškėja tendencija vis ankstesnio amžiaus vaikus leisti į
ikimokyklinio ugdymo įstaigą;
didėja visuomenės aktyvumas vertinant gaunamas paslaugas, o 
tai skatina plėtoti ikimokyklinio ugdymo paslaugų įvairovę ir gerinti jų
kokybę;
vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas, dalis kasmet 
pamažu didėja (2000 m. 1–6 metų vaikų, dalyvaujančių
ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme, dalis buvo 41,1%, 
2005 m. 52,6%);
pastaraisiais metais auga vis populiarėjančio priešmokyklinio 
ugdymo aprėptis.  Priešmokyklinio ugdymo programose dalyvauja 
per 87 proc. šešiamečių. 



Situacijos analizė - išvada

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
paslaugų prieinamumas, kokybė ir 
veiksmingumas dar nepakankamai 
efektyvūs ir todėl neigiamai veikia 
kultūrinį, socialinį ir ekonominį žmonių
aktyvumą, demografinę situaciją bei 
socialinės sanglaudos procesus.



Situacijos analizė (4)

Statistikos departamento duomenimis ikimokyklinio ugdymo įstaigų
skaičius Lietuvoje 2000–2005 metais mažėjo
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Situacijos analizė (5)
Miesto ir kaimo situacija labai skiriasi ir yra nepalanki kaime 
gyvenančių vaikų atžvilgiu. 1-6 metų vaikų, dalyvaujančių

ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme, dalis (%) mieste yra 
žymiai didesnė. (STD duomenys)
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Situacijos analizė (6)
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pastaraisiais metais vietų skaičius auga, tačiau vis dar yra 

nepakankamas.



Situacijos analizė (7)
Pagal ugdomų keturmečių dalį 2003 m. Lietuva gerokai skyrėsi nuo 

daugelio Europos valstybių. 2004 m. ši dalis sudarė 52,7%.
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Situacijos analizė (8)
Kitos problemos:

negatyvų ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą sąlygoja ir 
socialinės miesto ir kaimo gyventojų sąlygos (skurdo lygis);
tėvų pasirinkimo galimybes riboja nevienodas ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų tinklo pasiskirstymas; 
ikimokyklinio ugdymo paslaugos realiai nėra prieinamos visoms, 
ypač kaimo vietovėse gyvenančioms ir mažas pajamas 
turinčioms šeimoms;
neveikia konsultacinės-informacinės pagalbos tėvams sistema, iš
dalies dėl nepakankamo apsirūpinimo kompiuterinėmis 
technologijomis, ypač kaimo vietovėse;
ikimokyklinio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo, tęstinių
studijų sistema yra nepakankamai sisteminga ir kryptinga;
nėra duomenų bazių, kuriose būtų centralizuotai ir sistemingai 
kaupiama įvairi  informacija apie ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
amžiaus vaikus.   



Programos tikslas

Atsižvelgiant į socialinius, kultūrinius ir 
ekonominius veiksnius, didinti švietimo paslaugų, 
teikiamų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikams ir juos auginančioms šeimoms, 
prieinamumą, kokybę ir veiksmingumą.



Programos uždaviniai

Programos uždaviniai:
1. Didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą, prioritetą teikiant 
vaikams gyvenantiems kaimo vietovėse.
2. Plėtoti švietimo pagalbos teikimo galimybes ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
amžiaus vaikams ir jų šeimoms. 
3. Pagerinti sąlygas privatiems asmenims ir nevalstybinėms organizacijoms 
teikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas.
4. Užtikrinti visuomenei prieinamą informaciją apie teikiamas ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo paslaugas. 
5. Gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių įstaigų
aprūpinimą.
6. Stiprinti  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų rengimo 
metodologinius pagrindus. 
7. Tobulinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo 
pedagogų, vadovų, kitų darbuotojų kvalifikaciją ir didinti jų prestižą.
8. Valstybinių ir vietos savivaldos lygmenimis vykdyti ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikų institucinio ugdymo(-si) poreikių tenkinimo 
paslaugų kokybės stebėseną. 



Laukiami rezultatai (1)

Padidės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų
prieinamumas regioniniu ir finansiniu požiūriu, ypač kaimo 
vietovėse. Tikimasi, kad:

2012 m. vaikų nuo 0 iki 3 metų ikimokyklinio ugdymo įstaigų
lankomumas padidės trečdaliu;

3-6 metų vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas, 
dalis bus ne mažesnė kaip 60 proc.;

5-6 metų vaikų dalis priešmokyklinio ugdymo programose bus 
ne mažesnė kaip 90 proc. 
Ikimokyklinio ugdymo paslaugų įvairovė išsiplės. 1-6 metų vaikus 
auginančių ir švietimo pagalbą gaunančių šeimų dalis iki 2012 m. 
bus ne mažesnė kaip 25 proc.;
pagerės švietimo pagalbos teikimas šeimoms, auginančioms 0-1 
metų vaikus;



Laukiami rezultatai (2)

bus sudarytos institucinio ugdymo sąlygos šeimoms, 
auginančioms vaikus nuo 0 iki 1 metų; 
bus užtikrinta visuomenei prieinama informacija apie 
ikimokyklinio ugdymo paslaugas ir jų įvairovę savivaldybėse. 
pagerės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas 
vykdančių ugdymo įstaigų aprūpinimas ugdymo priemonėmis, 
įranga; bus atnaujinta ir pritaikyta jų vidaus ir lauko aplinka;
pagerės ikimokyklinio ir priešmokyklinio pedagogų rengimo 
kokybė;
bus užtikrinta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
stebėsena valstybiniu ir vietos savivaldos lygmenimis. 



Programos vertinimas (1)

Pagrindiniai programos įgyvendinimo sėkmės rodikliai:
1. Ikimokyklinio ugdymo programose dalyvavusių 1-6 metų vaikų
skaičius ir dalis.
2. Priešmokyklinio ugdymo programose dalyvavusių 5-6 metų vaikų
skaičius ir dalis.
3. Naujai įsteigtų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius, 
tame tarpe kaimo vietovėse.
4. Vietų skaičius šimtui vaikų ikimokyklinio ugdymo įstaigose (mieste ir 
kaime).
5. Specialiųjų poreikių turinčių vaikų ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo programose skaičius ir dalis.
6. Savivaldybėse įsteigtų informacinių centrų tėvams skaičius.
7. Lėšų, skirtų vienai ikimokyklinio ugdymo įstaigai ir jos vidaus bei lauko 
aplinkai, kiekis. 



Programos vertinimas (2)
8. Aprūpintų nauja įranga (atnaujintomis vidaus patalpomis bei 
lauko aplinka, informacinėmis technologijomis) įstaigų skaičius.
9. Ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui skirtų leidinių
skaičius.
10. Naujai įdiegtų modulių, specializacijų į studijų programas 
skaičius.
11. Kvalifikacijos tobulinimo programų ir jose dalyvavusių
dėstytojų skaičius.
12. Kompiuterinio raštingumo kursų dalyvių (ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo pedagogų) skaičius.
13. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių
įstaigų skaičius.
14. Naujai įsteigtų etatų (specialiųjų pedagogų, psichologų, 
socialinių pedagogų, slaugytojų ir kt.) ikimokyklinio ugdymo 
įstaigose skaičius.
15. Suma lėšų, skirta vienam vaikui, nelankančiam ikimokyklinio 
ugdymo įstaigos.



Programos įgyvendinimo
priemonės (1)

1.1. Parengti ir išbandyti naujus ikimokyklinio ugdymo 
organizavimo modelius
1.2. Steigti universalius daugiafunkcinius centrus kaimo vietovėse
1.3. Vykdyti ikimokyklinių įstaigų renovaciją Savivaldybėms 
atrenkant konkursiniu būdu
1.4. Steigti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes
1.5. Parengti vaikų, dalyvaujančių ikimokyklinio ugdymo 
programoje, pavežėjimo ir nemokamo maitinimo rekomendacijas 
savivaldybėms
1.8. Tikslinti Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 7 straipsnio 2 
ir 3 punktus 
1.10. Parengti ir vykdyti tikslines aprūpinimo geltonaisias 
autobusais programas, vaikų, dalyvaujančių ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo programose, pavežėjimui



Programos įgyvendinimo 
priemonės (2)

2.2. Skirti valstybės biudžeto tikslinę dotaciją šeimoms, kurių vaikai 
nelanko ikimokyklinių įstaigų
2.4. Finansiškai remti specialistų (psichologų, socialinių pedagogų, 
specialiųjų pedagogų ir kt.) etatų steigimą mokyklose, vykdančiose 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas
2.5. Steigti socialinių pedagogų, vaikų psichologų etatus 
Pedagoginėse psichologinėse tarnybose, plečiant švietimo 
pagalbos paslaugų teikimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 
vaikams ir jų šeimoms
4.2. Inicijuoti ir finansiškai remti projektus, kurie skatintų
savivaldybių internetiniuose puslapiuose informuoti ir pristatyti 
savivaldybėje  teikiamas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
paslaugas, viešinti jų gerąją patirtį
5.1. Parengti ikimokyklinio ugdymo programos vykdymui reikalingos 
aplinkos kriterijų aprašą



Programos įgyvendinimo
priemonės (3)

5.2. Skirti valstybės biudžeto tikslines dotacijas  ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių ugdymo įstaigų
aprūpinimui ugdymo priemonėmis, įranga, vidaus ir lauko aplinkos 
atnaujinumui
6.1. Inicijuoti rengti  naujus ikimokyklinės pedagogikos studijų
programų modulius, juos  vertinti
7.2. Parengti ir vykdyti tikslines mokymų programas savivaldybių
administracijų švietimo padalinių vadovams, specialistams, mokyklų, 
kuriose vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos 
vadovams, skirtas ikimokyklinio ir priešmokykinio ugdymo paslaugų
įvairovės plėtrai
7.6. Laipsniškai didinti ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėtojo ir 
priešmokyklinio ugdymo pedagogo tarifinio atlyginimo koeficientus
7.7. Finansuoti antrojo auklėtojo etato grupėje steigimą (pradedant 
nuo lopšelių grupių
8.1. Parengti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės 
vertinimo rodiklius 



Baigiamosios nuostatos

Programos vykdytoja – Švietimo ir mokslo ministerija.
Programos įgyvendinimo partneriai – apskričių

viršininkų, savivaldybių administracijos, ikimokyklinio 
ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančios 
institucijos, pedagogus rengiančios aukštosios 
mokyklos, mokytojų švietimo centrai, 
nevyriausybinės organizacijos ir kitos susijusios 
institucijos. 

Programos finansavimas vykdomas iš valstybės, 
savivaldybių biudžetų ir kitų šaltinių.
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