IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Nacionaliniai
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
(ikimokyklinis ugdymas įteisintas kaip atskira švietimo sistemos struktūros dalis)
Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija
(numatyti pagrindiniai vaiko geros politikos siekiai vaiko aprūpinimo, vaiko dalyvavimo ir vaiko
apsaugos srityse, nurodytos vaiko gerovės įgyvendinimo strateginės gairės)
Dėl vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios gyvenimo ir ugdymo sąlygų gerinimo
modelio aprašo patvirtinimo
(pateikta pateikti tarpinstituciniu bendradarbiavimu pagrįstos kompleksinės pagalbos teikimo vaikui ir jo
tėvams (globėjams) schema ir reglamentuotas jos įgyvendinimas)
Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas
(nurodomi reikalavimai ikimokyklinio ugdymo programai)
Rekomendacijos savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo grupes
(pateikiamos rekomenduojamos priėmimo į ikimokyklines grupes taisyklės, duomenų bazės apie švietimo
įstaigas, vykdančias ikimokyklinį ugdymą, ir vaikus, lankančius ir pageidaujančius lankyti šių įstaigų
priešmokyklinio ugdymo grupes, kūrimas ir tvarkymas)
Pavyzdinis auklėtojo pareigybės aprašymas
(reglamentuota auklėtojo, įgyvendinančio ikimokyklinio ugdymo programą, profesinė veikla)
Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas
(reglamentuotas privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymas, skyrimas ir finansavimas)
Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos
aprašas
(reglamentuotas švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančioms šeimoms
teikimas)
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas
(nustatyti reikalavimai mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ugdymo programą)
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas
(nustatytos savivaldybių biudžetinių švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygos ir dydžiai,
materialinės pašalpos, darbuotojų pareigybių lygiai ir grupės, taip pat kasmetinis veiklos vertinimas)
Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas
(reglamentuotas skiriamų mokymo lėšų apskaičiavimas, paskirstymas ir panaudojimas)
Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų
vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
(nustatyti pagrindiniai įstaigų, įmonių ar grupių, kurios vykdo ikimokyklinio ugdymo programas, ugdymo
proceso organizavimo sveikatos saugos reikalavimai)
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Švietimo aprūpinimo standartai
(nustatyti reikalavimai, kaip kurti ir turtinti materialiąją mokyklos aplinką, tinkamą siekti ikimokyklinio
ugdymo programoje numatytų tikslų)
Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės
globos įstaigose tvarkos aprašas
(nustatyti ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimo organizavimo ikimokyklinėse ugdymo mokyklose
reikalavimai)

Kauno miesto savivaldybės
Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas
(reglamentuota vaikų priėmimo į ikimokyklines grupes tvarka)
Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių
aprašas
(reglamentuotas ikimokyklinio ugdymo organizavimas, patvirtintas ikimokyklinio ugdymo modelių
aprašas)
Vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines ir
priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. T-543
(reglamentuota vaikų atvedimo į ikimokyklinę grupę ir išleidimo iš jos tvarka)
Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas,
išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas
(nustatytas atlyginimo dydis už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą,
nurodytos atlyginimo lengvatos, mokėjimo tvarka)
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimas Nr. T-350 „Dėl maitinimo paslaugų
teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse
grupėse“
(nustatytas dienos maitinimo normos mokestis lopšelio ir darželio grupėse, reglamentuotas maitinimų
pasirinkimas)
Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaikus namuose auginančioms šeimoms, gyvenančioms
Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, organizavimo tvarkos aprašas
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 27 d. sprendimas Nr. T-31
(reglamentuota švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaikus namuose auginančioms šeimoms teikimo
tvarka, numatytos bendros veiklos su Vaiko teisių apsaugos tarnyba vaiko ir šeimos labui galimybės)
Socialinės pašalpos ir išmokų vaikams teikimo nepinigine forma tvarkos aprašas
(reglamentuota, kaip socialinės rizikos šeimoms vietoj piniginės išmokos vaikams apmokamas vaikų,
ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymas ir (ar) sumokama skola)
Kauno miesto neformaliojo švietimo mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo tvarkos aprašas
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. T-598
(nustatyta ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo samprata, organizavimas ir
vykdymas)
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