
ankstyvojo ugdymo plėtra
ir prieinamumas

LYGIAVERTIS STARTAS: 



aptarti sisteminius švietimo pokyčius, kurie 
turėtų ilgalaikį poveikį ir visokeriopai skatintų 
ankstyvąjį vaikų ugdymą, sudarant lanksčias 
kokybiško ugdymo prielaidas kiekvienam vaikui.

DISKUSIJOS TIKSLAS:



3

LRP INICIATYVOS ESMĖ

Sudaryti kuo palankesnes lygiaverčio starto sąlygas 
vaikams:

I. Užtikrinti vaikams, augantiems socialinę riziką 
patiriančiose šeimose, kokybiško ikimokyklinio 
ugdymo prieinamumą.

II. Palaipsniui pasirengti ir pereiti prie ankstesnio, 
tačiau lankstaus ugdymo:

▪ vertinant individualius vaiko poreikius,

▪ pritaikant ugdymo aplinką ir metodus,

▪ sukuriant kokybišką turinį,

▪ auginant pedagogų kompetencijas.
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I. IKIMOKYKLINIO UGDYMO 
PRIEINAMUMAS

Užtikrinti ikimokyklinį ugdymą pilna apimtimi vaikams, 
augantiems socialinę riziką patiriančiose šeimose.

SIEKIAI: 

▪ mažinti savivaldybių finansinę naštą, lėšas vaikų ikimokykliniam 
ugdymui skiriant iš valstybės biudžeto;

▪ skirti finansavimą vaikų pavėžėjimui, sudaryti galimybes 
lydinčiojo asmens pavėžėjimui;

▪ užtikrinti prieinamumą įvairiomis formomis: teikiant socialines 
paslaugas, švietimo pagalbą, pasitelkiant laisvuosius mokytojus 
ir kitus švietimo tiekėjus.
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II. PASIRENGIMAS ANKSTINTI 
PRIEŠMOKYKLINĮ IR PRADINĮ UGDYMĄ

Sudaryti sąlygas palaipsniui pereiti prie ankstesnio, tačiau 
lankstaus ankstyvojo ugdymo.

SIEKIAI:

▪ sukurti galimybę ugdyti vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo 
programą dvejus metus,

▪ pritaikyti ugdymo turinį ir formas jaunesnio amžiaus vaikams,

▪ palikti galimybę šeimoms apsispręsti vaiką į ugdymo įstaigą 
leisti metais vėliau,

▪ priešmokyklinį ugdymą pradėti, kai vaikui 5 metai sueina iki 
balandžio 30 d.

Galimi variantai 5 metų amžiaus 6 metų amžiaus 7 metų amžiaus

I Priešmokyklinis Pradinis 

II Priešmokyklinis 1 Priešmokyklinis 2 Pradinis 

III Priešmokyklinis Pradinis
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SIŪLOMI TERMINAI ĮGYVENDINIMUI

2021 m. rugsėjo 1 d.

▪ užtikrinamas ikimokyklinis ugdymas vaikams iš socialinę riziką 
patiriančių šeimų.

2022 m. sausio 1 d.

▪ galimybė priešmokyklinio ugdymo programą pradėti nuo 5 metų 
amžiaus ir tęsti dvejus metus.

2023 m. sausio 1 d.

▪ sukurti sąlygas į priešmokyklinį ugdymą priimti 5 metų amžiaus 
vaikus.

2024 m. sausio 1 d. 

▪ sukurti sąlygas į pradinį ugdymą priimti 6 metų amžiaus vaikus.



NE VAIKAI TURI RUOŠTIS MOKYKLAI, 

O MOKYKLA VAIKAMS (EBPO 2017)

▪ Aplinka pritaikyta jaunesnio amžiaus vaikams.
▪ Ugdymo turinys pritaikytas jaunesnio amžiaus vaikams.
▪ Pedagogai pasirengę dirbti su jaunesnio amžiaus vaikais.


