
ATSAKYMAI Į POPULIARIAUSIUS KLAUSIMUS 

Priešmokyklinis ugdymas 

 
Nuo kada vaikai privalo 

lankyti priešmokyklinę 

grupę? 

Priešmokyklinio ugdymo grupes nuo šio rugsėjo 1 d. privaloma 

lankyti visiems vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais (nuo 

sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) sukanka šešeri ir iki pirmos klasės 

lieka vieneri metai. Gali būti priimami ir anksčiau subrendę 

penkiamečiai, vaiko brandą įvertinus savivaldybių psichologinėms 

pedagoginėms tarnyboms. 

 
Dėl ko įteisintas privalomas 

priešmokyklinis ugdymas? 

Privalomo priešmokyklinio ugdymo tikslas – padėti pasirengti 

mokyklai, nes tyrimai rodo, kad nuo to, ar vaikui buvo sėkminga 

mokyklos lankymo pradžia, didžia dalimi priklauso ir tolesni 

mokymosi pasiekimai. 

 
Kur veikia priešmokyklinės 

grupės? 

Priešmokyklinio ugdymo grupės steigiamos Kauno lopšeliuose-     

-darželiuose, vaikų darželiuose, mokyklose-darželiuose, kitose 

bendrojo ugdymo mokyklose, kurių sąrašo reikėtų teirautis Kauno 

miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje. 

 
Ką turi daryti tėvai 

(globėjai), norintys pradėti 

leisti vaiką į priešmokyklinę 

grupę? 

Didžioji dauguma būsimųjų priešmokyklinukų lanko 

ikimokyklinio ugdymo grupes. Taigi prieš vaikui pereinant į tos 

pačios švietimo įstaigos priešmokyklinę grupę jų tėvams 

(globėjams) belieka sudaryti naują ugdymo sutartį. 

Kitais atvejais tėvams (globėjams) reikia pateikti PRAŠYMĄ: 

 bet kurios Kauno švietimo įstaigos darbuotojui, atsakingam už 

vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą; 

 elektroniniu būdu Kauno miesto savivaldybės paslaugų portale 

https://i-darzeli.kaunas.lt. 

Prašyme nurodoma: 

 vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji 

vieta;  

 pageidaujama lankyti švietimo įstaiga (nurodyti ne daugiau 

kaip dvi alternatyvas); 

 tų mokslo metų, kuriais pageidaujama lankyti švietimo įstaigos 

grupę, pradžia – rugsėjo 1 d. (dėl svarbių priežasčių tėvai 

(įtėviai, globėjai) gali prašyti pakeisti prašyme nurodytą datą, 

nuo kurios pageidaujama lankyti švietimo įstaigos grupę). 

Jeigu švietimo įstaigoje yra laisvų vietų, registruoti galima ir 

ne nuo mokslo metų pradžios; 

 duomenys apie pirmenybę priimant vaiką į švietimo įstaigą; 

 duomenys apie tėvus (įtėvius, globėjus). 

Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti ne visi ar neteisingi 

duomenys. 

Vaiko priėmimas į švietimo įstaigos grupę įforminamas vieno iš 

tėvų (globėjų) ir švietimo įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens 

pasirašyta ugdymo sutartimi. 

Atvedę vaiką į grupę, tėvai (globėjai) pateikia švietimo įstaigos 

direktoriui nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą. 

 

https://i-darzeli.kaunas.lt/


Ar reikia mokėti už 

priešmokyklinį ugdymą? 

Valstybė finansuoja 4 ugdymo valandas per dieną arba 20 valandų 

per savaitę. Kitą dalį dengia savivaldybė. 

Tėvai moka tik už vaikų maitinimą. Mokesčio tvarka nustatyta 

Kauno miesto savivaldybės tarybos. Taip pat nustatytos mokėjimo 

už vaikų maitinimą švietimo įstaigoje lengvatos, o socialinę 

pašalpą gaunančios šeimos nuo mokesčio atleidžiamos. 

Tėvams leidžiama: 

 ne trumpiau kaip mėnesiui pasirinkti maitinimų skaičių ir 

mokėti mokestį pagal tai, kiek valandų per dieną vaikas 

praleidžia įstaigoje, su sąlyga, kad vaikas bus maitinamas kas  

4 valandas; 

 atsisakyti maitinimo paslaugų, jeigu vaikas švietimo įstaigoje 

praleidžia ne ilgiau kaip 4 val. per dieną. 

Tėvai (globėjai) aprūpina vaiką individualiomis ugdymosi 

priemonėmis, kurių sąrašą pateikia švietimo įstaiga, atsižvelgdama 

į priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo ypatumus. 

Švietimo įstaigos turi teisę steigti įstaigos rėmimo fondus. Tokiu 

būdu tėvai ar kiti suinteresuoti asmenys gali savanoriškai paremti 

švietimo įstaigą. 

 
Kokių gebėjimų vaikas įgis 

priešmokyklinėje grupėje? 

Priešmokyklinio ugdymo programa nesudėtinga ir pritaikyta pagal 

amžių – 4–6 m. amžiaus vaikai stebėdami, tyrinėdami ir žaisdami 

lavina savireguliaciją, mokosi tikslingo elgesio, susipažįsta su 

raidėmis, skaičiais. Ugdomi vaiko gebėjimai, kurie jam bus 

svarbūs pradėjus lankyti mokyklą, ir ypač – socialinė 

kompetencija. Tai yra tokie vaiko gebėjimai, kuriuos jis gali įgyti 

kartu su bendraamžiais priešmokyklinėje grupėje – užsiimti bendra 

veikla su kitais, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, 

tartis ir susitarti dėl bendrų taisyklių, išmokti taikiai ir pagarbiai 

spręsti konfliktus, gebėti išgirsti draugus ir suaugusiuosius, rasti 

savo vietą bendruomenėje, būti empatiškas, padėti kitiems. 

Vaikams, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, priešmokyklinio ugdymo programa yra pritaikoma. 

 
Ar visi septynmečiai privalo 

pradėti lankyti mokyklą? 

Tėvai (globėjai) privalo vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais 

sueina 7 metai, leisti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. 

 
Ar septynmetis vaikas, kuris 

dar nėra subrendęs 

mokyklai, gali neiti į I klasę 

ir antrus metus pasilikti 

priešmokyklinio ugdymo 

grupėje? 

Tokią galimybę turi vaikas, kuriam reikalinga nuolatinė 

kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos 

režimas. Tėvai (globėjai), turėdami Pedagoginės psichologinės 

tarnybos ir gydytojo rekomendacijas, prieš mokslo metų pradžią 

kreipiasi į vaikui priskirtą mokyklą. Mokyklos vadovas priima 

sprendimus, kaip bus organizuojamas vaiko ugdymas darželyje, 

kai vaikui paskirs ateinantį pradinių klasių mokytoją. Darželio 

vadovas organizuoja vaiko ugdymą pagal individualų ugdymo 

planą. 

 


