
 

                 Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais (nuo 

sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas 

anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. 

Prieš priimant sprendimą vaiką leisti ugdytis vienais metais anksčiau, tėvams (globėjams) siūloma 

kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą arba švietimo pagalbos tarnybą, kurios aptarnavimo 

teritorijoje gyvena, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą 

vertinimo. Šių tarnybų rekomendacijas tėvai (globėjai) turi gauti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų 

nuo kreipimosi dienos. Susipažinę su išvadomis, sprendimą vaiką leisti ar neleisti ugdytis anksčiau 

priima tėvai (globėjai). 

                Vaiko brandumo priešmokykliniam ugdymui vertinimas – tai specialisto(-ų) 

atliekamas tyrimas, apimantis įvairias vertinamas sritis ir leidžiantis spręsti apie vaiko 

pasirengimą mokytis priešmokyklinėje grupėje. 

                 Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą ir privalomas visiems 

vaikams. Pradinis ugdymas pradedamas teikti anksčiau, t. y. nuo 6 metų, tik tuo atveju, kai 

vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau, nei jam tais 

kalendoriniais metais suėjo 6 metai. 

Nuo 2018 m. rugsėjo priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) 

sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Tėvai (globėjai) turi teisę:  

• kreiptis į Pedagoginę psichologinę tarnybą dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą įvertinimo; 

• ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos gauti rekomendacijas dėl vaiko 

pasirengimo mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą. 

                

 

https://www.smm.lt/web/lt/tevams/priesmokyklinis-ugdymas/priesmokyklinio-ugdymo-programa


 

 
 

PAGRINDINIAI PASIKEITIMAI nuo 2022 01 01 d.: 

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS (pakeitimas 2021 12 20) 

VAIKO UGDYMO IR UGDYMOSI POREIKIŲ, PAŽANGOS ĮVERTINIMO TVARKOS 

APRAŠAS (galioja nuo 2021 12 27) 

 

1. Primename, kad 2022-2023 m. m. priešmokyklinį ugdymą vykdyti priimami šios amžiaus grupės 

vaikai: 5-7 metų – 2016 m. visi vaikai ir pagal tėvų pageidavimą visi 2017 m. gimimo vaikai.  

2. Priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti vaikui, kai jam tais kalendoriniais metais 5 

metai sueina iki rugsėjo 1 dienos, švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko 

ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų 

(globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Įsigalioja 

2023-01-01. 

3.  Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais ir tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir 

ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus. Įsigalioja 2022-01-

01. 

4. Pažymima, kad priešmokyklinio ugdymo pedagogas (-ai) ar jungtinės grupės ikimokyklinio 

ugdymo auklėtoja (-os) teikia rekomendaciją (rekomendaciju forma) dėl tolesnio vaiko ugdymo pagal 

priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą apibendrinus visų metų vaiko vertinimus pagal 

Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, pažangą ir pasiekimus. 

5. Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių bei pažangos vertinimas vykdomas, jeigu tėvai (globėjai) 

nesutinka su pedagogų pateikta rekomendacija, vadovaujantis Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, 

pažangos įvertinimo tvarkos aprašu (2021-12-27 Nr. V-2306). 

6. Atkreipiamas dėmesys, kad pasinaudoti galimybe dalyvauti dvejus metus priešmokyklinio 

ugdymo programoje (vadovaujantis naujai parengtu dokumentu) nuo 2022-09-01 galės tik tie vaikai, 

kurie į priešmokyklinio ugdymo grupes 2021 m. atėjo tėvų (globėjų) sprendimu 5 metų (jei vaikai 

2021 m. pradėjo ugdytis, kai jiems tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai, – jiems tokios galimybės 

nėra). numatytos). 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joniškio r. švietimo centro PPT  

logopedė, specialioji pedagogė Laima Paulauskienė 

https://www.spragtukas.lt/wp-content/uploads/2022/04/1.pdf
https://www.spragtukas.lt/wp-content/uploads/2022/04/2Isak.del2m.PUpasira.-2021-12-20.pdf
https://www.spragtukas.lt/wp-content/uploads/2022/04/2Isak.del2m.PUpasira.-2021-12-20.pdf
https://www.spragtukas.lt/wp-content/uploads/2022/04/rekomendaciju-forma.pdf

