
PRIEŠMOKYKLINIO IR    
PRADINIO UGDYMO 

A N K S T I N I M O  ETAPAI
SANGRŪDA



DOKUMENTAI
2017 m. gruodžio mėn. 19 d. Lietuvos Respublikos Švietimo 
įstatymo Nr.I-1489, 8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimas įteisina:

nuo 2018 m. vasario 1 d. atsisakoma privalomo vaiko brandumo vertinimo, norint 
priešmokyklinę grupę pradėti lankyti anksčiau, t.y. nuo 5 metų,

nuo  2018 m. vasario 1 d. panaikinama galimybė vaikams, kuriems tais kalendoriniais 
metais sueina 7 metai ir kuriems reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei 
sveikatą tausojantis režimas, teikti ugdymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose arba 
namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą*.

* Priešmokyklinio ugdymo tvarkos apraše įteisinta, kad nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. tokiems vaikams, kurie 
priešmokyklinio UP pradėjo dalyvauti nuo 5 m. (tie, kuriems iki 2020 m. balandžio 30 d. sueina 6 m.), GKK it 
PPT  sprendimu bus sudaryta galimybė dalyvauti priešmokyklinio ugdymo programoje metais vėliau.



DOKUMENTAI

2016 m. rugsėjo mėn. 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos 
Švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo 
Nr. v-1106 „Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ pakeitimas



PRIEŠMOKYKLINIS  PRADINIS
ETAPAI

2018-09-01 

1. 2018 m. sausio-gruodžio mėn. sukanka    1. 2018 m. sausio- gruodžio mėn. sukanka

6 metai (gimusieji 2012 m.)                             7 metai (gimusieji 2011 m.)

2. 5 metų vaikams, kurių tėvai pageidauja, 2. 6 metų vaikams, kurie buvo įvertinti 

kad vaikas priešmokyklinę grupę                     kaip brandūs ir priešmokykliniame 

pradėtų lankyti metais anksčiau ugdyme pradėjo ugdytis 5 metų



LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO    
ĮSTATYME  Į T E I S I N A M A (2018 m.)

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. privalomas 
priešmokyklinis ugdymas įteisinamas 
vaikams, kuriems kalendoriniais metais 
sueina 6 metai ir vaikams, kuriems iki kitų 
metų balandžio 30 d. sueina 6 metai



PRIEŠMOKYKLINIS PRADINIS
ETAPAI

2019-09-01 

Teikiamas vaikams gimusiems:                         Teikiamas vaikams, kuriems tais 

1. 2013 m. sausio-gruodžio mėn.                     kalendoriniais metais sueina 7 m.  

2. 2014 m. sausio- balandžio 30 d.                  tiems 6 m. vaikams, kurių tėvai (globėjai) 

pageidavo, kad priešmokykliniame 

ugdyme vaikai dalyvautų metais anksčiau,

t.y. 5 metų



LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO    
ĮSTATYME  Į T E I S I N A M A (2019 m.)

Nuo 2020m. rugsėjo 1 d. privalomas 
priešmokyklinis ugdymas įteisinamas 
vaikams, kuriems kalendoriniais metais 
sueina 6 metai ir vaikams, kuriems iki kitų 
metų rugpjūčio 31 d. sueina 6 metai



PRIEŠMOKYKLINIS PRADINIS
ETAPAI

2020-09-01 

Teikiamas vaikams, gimusiems:                        Teikiamas vaikams, gimusiems

1. 2014 m. gegužės-gruodžio mėn.                  1. 2013 m. sausio-gruodžio mėn.

2. 2015 m. sausio- rugpjūčio 31 d.                   2. 2014 m. sausio- balandžio 30 d.



LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO  ĮSTATYME 
Į T E I S I N A M A (2020 m.)

Nuo 2021m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis 
ugdymas privalomas vaikams, kuriems 
kalendoriniais metais iki rugpjūčio 31 d. 
sueina 5 metai



2021 metų rugsėjo 1 d.

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

PEREINAMA PRIE PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TEIKIMO 5 METŲ 
VAIKAMS, kuriems 5 metai sueina iki kitų metų rugpjūčio 31 d.

TEIKIAMA VAIKAMS, GIMUSIEMS 

2015 metų rugsėjo- 2016 metų rugpjūčio 31 d.



2021 metų rugsėjo 1 d.

PRADINIS UGDYMAS

PRADINIS UGDYMAS TEIKIAMAS VAIKAMS, GIMUSIEMS 

> 2014 metų gegužės- gruodžio  mėn.

> 2015 metų sausio- rugpjūčio 31 d.



2022 METAI 

PRADINIS UGDYMAS

PEREINAMA PRIE PRADINIO UGDYMO TEIKIMO 6 METŲ VAIKAMS, 
kuriems šešeri metai sueina iki tų metų rugpjūčio 31 d. 

Pradinis ugdymas teikiamas vaikams, gimusiems

2015 metų rugsėjo - 2016 metų rugpjūčio 31 d. 



2022-2023 m.m.

Pradinis ugdymas pradedamas teikti 
vaikams, kurie 2021-2022 m. m. dalyvavo 
priešmokykliniame ugdyme.



T Ė V Ų P R A Š Y M A I

>  į priešmokyklinio ugdymo grupę 5 metų vaikai, kurių 
tėvai pageidauja,  kad vaikas priešmokyklinę grupę pradėtų 
lankyti metais anksčiau,

> į ikimokyklinio ugdymo grupę vaikai, kurie yra 3 (trejų) 
metų ir turi asmens higienos ir socialinius įgūdžius (moka 
naudotis tualetu, geba pavalgyti ...)



AČIŪ UŽ SKIRTĄ DĖMESĮ




