
INFORMACIJA DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO  

2018 M. GIMIMO VAIKŲ TĖVAMS 
 

Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalioja priešmokyklinio ugdymo (toliau - PU) 

pakeitimai: 

* PU gali būti teikiamas vaikams, kai jiems tais metais sukanka 5 iki balandžio 30 

d. ar iki rugsėjo 1 d.; 

* PU negali būti teikiamas vėliau nei vaikui tais metais sukanka 6 metai; 

* Tėvai priima sprendimą dėl PU ankstinimo ar vėlinimo; 

* Jei vaikui PU teiktas anksčiau, tai po metų, įvertinus vaiko pasiekimus, 

rekomenduojama PU kartoti, arba tęsti ugdymą pagal pradinio ugdymo programą; 

* Tėvams, kai PU buvo ankstintas, nesutikus su mokytojo pateikta išvada dėl PU 

kartojimo ar mokymosi tęsimo pagal pradinio ugdymo programą, vaiko pasiekimai 

vertinami pedagoginės psichologinės pagalbos skyriuje ir gaunama rekomendacija 

dėl PU kartojimo antrus metus arba ugdymo pirmoje klasėje. 

* Prašymai raštu dėl priešmokyklinio ugdymo teikiami lopšelio-darželio 

direktoriui: 

- Vaikas 2018 m. sausio 1 d. – balandžio 30 d. gimimo (jei tėvai 2018 m. vaikui 

nori vėlinti metais PU); 

- Jei vaikas 2018 m. gegužės 1 d. – rugsėjo 1 d. gimimo – tuo atveju, kai tėvai 

nusprendžia pagal PU pradėti ugdyti vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais 5 

metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., ne vėliau kaip iki rugpjūčio 14 d. 

imtinai kreipiasi į Pedagoginę Psichologinę Tarnybą (PPT) dėl vaiko brandos PU, 

kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., 

įvertinimo. Gavę Tarnybos išvadą-rekomendaciją, sprendimą dėl tolesnio vaiko, 

kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., 

ugdymosi pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą 

priima tėvai. 

Dėl vaikų, gimusių 2018 m. rugsėjo 2 d. – gruodžio 31 d. ugdymosi pagal PU – 

rekomenduojama taip pat kreiptis į PPT ir atlikti vertinimą. 

Nuo 2024 m. sausio 1 d. mažėja pasirinkimo galimybių ir nustatoma, kad 

priešmokyklinis ugdymas bus pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais 

metais iki balandžio 30 dienos vaikui yra suėję 5 metai, išskyrus kelias išimtis. 

Atitinkamai vaikai, kuriems iki balandžio 30 d. sueina 6 metai, pradeda ugdytis 

pagal pradinio ugdymo programą, t.y. pradeda lankyti mokyklą. 
 

Nuo 2024 m. šiais ir visais kitais metais priešmokyklinis ugdymas teikiamas taip pat kaip 

2023 m., vadovaujantis Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymu. 

 

LR Švietimo įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/.../lt/TAD/TAIS.1480/hRpfXpkwTm... 

PU tvarkos aprašas https://e-seimas.lrs.lt/.../lt/TAD/TAIS.460922/ZlTEVUaLUW... 

Dėl pasiekimų vertinimo https://e-seimas.lrs.lt/.../10626e14675511ecb2fe9975f8a9e... 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/hRpfXpkwTm?jfwid=-1bgkml3s90&fbclid=IwAR2WSwSMPbdPxck5ivk_wIW9O5H5yi1x0m39Ac--trosQVZQhhVNcPm8q7o
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.460922/ZlTEVUaLUW?jfwid=-1bgkml3tdp&fbclid=IwAR1kYNNAVzZd5gy-9tHt1uGywRhOocZ0oWGRQN2445SpYusJ0_2Slzb91kA
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10626e14675511ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=7e0373f4-db79-451d-af84-fdaa569fd1f4&fbclid=IwAR2p9yi9hIZfser9NQreeZRqhPWWQxbBwHYB95Q7a7OdSO9FOqMKe4x1GMA

