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PRIEŠMOKYKLINĮ 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) 

 

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 

(nustatyta priešmokyklinio ugdymo organizavimo ugdymo įstaigose tvarka) 

 

Rekomendacijos savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes 

(pateikiamos rekomenduojamos priėmimo į priešmokyklines grupes taisyklės, duomenų bazės apie 

švietimo įstaigas, vykdančias priešmokyklinį ugdymą, ir vaikus, lankančius ir pageidaujančius 

lankyti šių įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupes, kūrimas ir tvarkymas) 

 

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 

(nustatytas priešmokyklinio ugdymo turinys: ugdymo tikslas, uždaviniai, įgyvendinimo prielaidos ir 

būdai, ugdytini vaikų pasiekimai, vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo gairės) 

 

Švietimo aprūpinimo standartai 

(nustatyti reikalavimai, kaip kurti ir turtinti materialiąją mokyklos aplinką, tinkamą siekti 

priešmokyklinio ugdymo programoje numatytų tikslų) 

 

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas 

(nustatyti reikalavimai mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ugdymo programą) 

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pavyzdinis pareiginis aprašas 

(reglamentuota pedagogo, dirbančio priešmokyklinėje grupėje, profesinė veikla) 

 

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos 

(nustato priešmokyklinio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo turinį, trukmę ir formas) 

 

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 priešmokyklinio ugdymo programas, 

ugdymo proceso organizavimo sveikatos saugos reikalavimai) 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0/rtjabACXQY
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0/rtjabACXQY
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1882ABF8B6AB
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3BD8DC009FDA/TUYQpKDeRa
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3BD8DC009FDA/TUYQpKDeRa
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.215191
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.215191
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7008f740329111e4a83cb4f588d2ac1a
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.83773518914F
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7f45d9f02f7911e4a83cb4f588d2ac1a/eLKFZbzUOx
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7f45d9f02f7911e4a83cb4f588d2ac1a/eLKFZbzUOx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.221964
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0DBD4E7CD3A2
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d8b78b0e79411e68503b67e3b82e8bd/CcHQCVvmQb
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d8b78b0e79411e68503b67e3b82e8bd/CcHQCVvmQb
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/acd82c9188fa11e8aa33fe8f0fea665f
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e3c38860c53111e5a141fecd4d43d786
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e3c38860c53111e5a141fecd4d43d786
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Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų 

socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas 

(nustatyti priešmokyklinio 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 priešmokyklines grupes tvarka) 

 

Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo 

modelių aprašas 

(reglamentuotas priešmokyklinio ugdymo organizavimas, patvirtintas priešmokyklinio 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 priešmokyklinio 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 priešmokyklinėje grupėje, reglamentuotas maitinimų 

pasirinkimas) 

 

Socialinės pašalpos ir išmokų vaikams teikimo nepinigine forma tvarkos aprašas 

(reglamentuota, kaip socialinės rizikos šeimoms vietoj piniginės išmokos vaikams apmokamas 

vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymas ir (ar) sumokama skola) 

 

Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašas 

(reglamentuota mažas pajamas turinčių šeimų kreipimosi dėl socialinės paramos priešmokyklinio 

amžiaus vaikams tvarka) 

 

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. A-563 

„Dėl nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti mokyklose ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigose skiriamų lėšų dydžio nustatymo“ 

(nustatytas priešmokyklinio amžiaus vaikų nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti 

skiriamų lėšų dydis) 

 

Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašas 

(reglamentuota priešmokyklinio amžiaus vaikų nemokamo maitinimo tvarka) 

 

Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašas 

(reglamentuota priešmokyklinio amžiaus vaikų aprūpinimo mokinio reikmenimis tvarka) 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B14F18E2B3C/httgDNrUuJ
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B14F18E2B3C/httgDNrUuJ
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.503438/TQSvnzgQpM
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.503438/TQSvnzgQpM
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.503486/uOlENBicew
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.503486/uOlENBicew
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.503556/oPZCBjMrMi
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.503556/oPZCBjMrMi
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.503485/qMgaHDDRfy
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.503485/qMgaHDDRfy
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.503485/qMgaHDDRfy
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.503564/lmOhWqUXSi
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4dd951a0015311e6b9699b2946305ca6
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f8c20630015211e6b9699b2946305ca6
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2596ec20015311e6b9699b2946305ca6

