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DĖL UKRAINIEČIŲ VAIKŲ UGDYMO 2022–2023 MOKSLO METAIS

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 24 straipsnio 3 dalies nuostatą, kad

valstybės garantuojamas švietimas pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo

programas teikiamas Lietuvos Respublikos piliečiams, gyvenantiems Lietuvos Respublikoje, ir

užsieniečiams, turintiems teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, ir Lietuvos Respublikos

užsieniečių teisinės padėties įstatyme įtvirtintą nuostatą, kad nepilnamečiai asmenys turi teisę mokytis

pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programą, nepilnamečiam asmeniui, kuriam

yra / ar buvo suteikta laikinoji apsauga1, nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. privalo būti tęsiamas ugdymas pagal

priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas ar vykdoma profesinio mokymo programa Lietuvos

ugdymo įstaigose. 2022 m. birželio 27 d. duomenimis, Lietuvoje apsistojo 22 195 nepilnamečiai iš

Ukrainos, iš jų 10 012 lankė ugdymo įstaigas  šalyje.

Iš Ukrainos atvykusių mokinių skaičius nuolat keičiasi. Ryškėja keli pagrindiniai šių mokinių

apsisprendimo gyventi Lietuvoje profiliai: planuojantys pasilikti šalyje gyventi, planuojantys būti iki

vienų mokslo metų ar trumpiau bei nepriėmę sprendimo. Šios aplinkybės yra svarbios pasirenkant

ugdymo programas ir ugdymo būdus.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Vaikų ir mokinių priėmimas į ugdymo įstaigas vykdomas bendra tvarka.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas ukrainiečių kalba nevykdomas, formuojamos

higienos normoje nustatytų dydžių bendros lietuvių ir ukrainiečių vaikų grupės, ugdymas vykdomas

lietuvių kalba. Tėvams pageidaujant ir esant galimybei, ugdymo įstaigoje formuojamos bendros tautinių

mažumų ir ukrainiečių vaikų grupės, kuriose ugdymas organizuojamas tautinės mažumos ugdomąja

Elektroninio dokumento nuorašas

https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/168d5e60a54611ec8d9390588bf2de65


2

2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo

tvarkos aprašo patvirtinimo“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/acd82c9188fa11e8aa33fe8f0fea665f/asr).
3 Lietuvių kalbos pagal kalbos mokėjimo lygius (A1–B2) bendroji programa (projektas, NŠA)

(Lietuvių kalbos pagal lygius (A1-B2) BP projektas_2021-08-16.pdf (emokykla.lt)).
4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. nutarimas Nr. 629 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio

6 d. nutarimo Nr. 649 „Dėl Sutikimo vykdyti užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo

studijų programas) išdavimo, galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ebd35921ed8611ec8a3a9ec3b65fdf23?jfwid=-x1wbwi7d0).

kalba. Mokytojo padėjėjas, kalbantis ukrainiečių kalba, tokiose grupėse būtų privalumas. Atskirais

atvejais, kai asmenys iš Ukrainos atvyksta jau prasidėjus mokslo metams, o vaikai į ugdymo įstaigą

registruojami po rugsėjo 1 d. ir jiems reikalingas adaptacinis laikotarpis (karo, vietos pakeitimo,

persikėlimo stresui įveikti), gali būti sudaromos laikinos grupės, kuriose ugdymas organizuojamas

ukrainiečių kalba. Tokios grupės turėtų veikti ribotą laikotarpį, ilgiausiai – iki kitų metų rugpjūčio 31 d.

Visiems bendrojo ugdymo mokiniams rekomenduojama mokytis kasdieniu mokymo proceso

organizavimo būdu grupinio mokymosi forma pagal Lietuvos bendrojo ugdymo programas, formuojant

klases, organizuojant ugdymą, vertinant, pripažįstant išsilavinimą taip, kaip nustato Lietuvos teisės aktai.

Mokiniams, planuojantiems pasilikti šalyje iki vienų metų ar trumpiau, galimas mokymasis nuotolinio

mokymo proceso organizavimo būdu pagal Ukrainos bendrąsias ugdymo programas ukrainiečių kalba,

Ukrainos švietimo ministerijos pripažintose nuotolinio mokymo mokyklose, registruojant mokinius

Lietuvos mokyklose kaip besimokančius pavienio mokymosi forma, bet ne ilgiau nei iki 2023 m.

rugpjūčio 31 d. Taip pat galimas ugdymo proceso organizavimas grupinio mokymosi forma pagal

Ukrainos bendrojo ugdymo programas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ukrainiečių kalba

mokyklose, gavusiose švietimo, mokslo ir sporto ministro (toliau – Ministras) sutikimą, organizuojant

ugdymą, vertinant, pripažįstant išsilavinimą taip, kaip nustato Ukrainos teisės aktai. Finansavimui,

mokiniams atvykus į ugdymo įstaigą iki rugsėjo 1 d., mokymo lėšos skiriamos Mokymo lėšų

apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka2.

Nepriklausomai nuo pasirinkto mokymosi būdo ir formos, ugdomosios kalbos ar ugdymo

programos, visi mokiniai, atvykę iš Ukrainos ir registruoti Lietuvos mokyklose, skirtingomis apimtimis

ir tempu privalo mokytis lietuvių kalbos pagal kalbos mokėjimo lygius (A1–B2)3, esant galimybei,

sudaromos sąlygos mokytis ukrainiečių kalbos. Visiems vaikams turi būti užtikrinamas bendravimas su

bendraamžiais bei sudaryta galimybė dalyvauti ugdymo įstaigos organizuojamose neformaliojo vaikų

švietimo veiklose, teikiama būtina švietimo ir mokymosi pagalba, nuolat palaikomas ryšys su vaiku,

šeima ir mokykla, kurioje mokoma(si) nuotoliniu būdu.

Ketinantiesiems vykdyti Ukrainos bendrojo ugdymo programas Lietuvos mokyklose, būtina

kreiptis į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją (toliau – Ministerija) ir gauti Ministro rašytinį sutikimą4.

Sutikimo turėtojas, vykdydamas sutikime nurodytą Ukrainos bendrojo ugdymo programą, privalo

užtikrinti valstybinės kalbos mokymąsi bei mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų turimo

išsilavinimo ir kvalifikacijos atitiktį Ukrainos bendrojo ugdymo programoje nustatytiems

reikalavimams, laikytis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų,

skelbiamoje informacijoje apie teikiamas švietimo paslaugas nurodyti sutikimo numerį, išdavimo datą

ir informaciją, kad išsilavinimas, įgytas pagal Ukrainos bendrojo ugdymo programą, pripažįstamas

Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta

tvarka.

Atkreipiame dėmesį, kad sutikimas vykdyti Ukrainos bendrojo ugdymo programą gali būti

išduodamas pareiškėjui nepateikus Ukrainos kompetentingos institucijos rašto, patvirtinančio, kad

bendrasis ugdymas bus vykdomas pagal Ukrainos bendrojo ugdymo programą ir standartus, pagal juos

įgytas išsilavinimas bus pripažįstamas Ukrainoje, bus išduodami Ukrainos mokymosi pasiekimus

įteisinantys dokumentai, ir informuojančio, kokia Ukrainos institucija prižiūrės ugdymo kokybę. Tačiau

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/acd82c9188fa11e8aa33fe8f0fea665f/asr
https://www.emokykla.lt/upload/EMOKYKLA/BP/2021-08-16/BPP/Lietuvi%C5%B3%20kalbos%20pagal%20lygius%20(A1-B2)%20BP%20projektas_2021-08-16.pdf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ebd35921ed8611ec8a3a9ec3b65fdf23?jfwid=-x1wbwi7d0
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ebd35921ed8611ec8a3a9ec3b65fdf23?jfwid=-x1wbwi7d0
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5 Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. sausio 17 d. įstatymas Nr. XIII-198 „Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų

darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas“ (https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c6dd7dc2e23411e6be918a531b2126ab/asr).
6 Švietimo įstatymas, priimtas 1991 m. birželio 25 d. Nr. I-1489 (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/asr).

toks raštas Ministerijai turi būti pateiktas per vienus metus nuo laikinosios apsaugos Lietuvos

Respublikoje užsieniečiams suteikimo (žr. 1 išnašą) nustatyto laikinosios apsaugos termino pabaigos.

Jeigu sutikimo vykdyti Ukrainos bendrojo ugdymo programą turėtojas rašto Ministerijai nepateiks per

minėtą terminą, sutikimo vykdyti Ukrainos bendrojo ugdymo programas galiojimas bus panaikintas

aprašo nustatyta tvarka.

Profesinis mokymas iš Ukrainos atvykusiems mokiniams vykdomas Lietuvoje registruotų

profesinio mokymo teikėjų pagal profesinio mokymo programas lietuvių kalba, esant galimybei –

kitomis kalbomis, kuriomis suteikta teisė vykdyti atitinkamas programas, taip, kaip profesinio mokymo

organizavimą nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Visiems iš Ukrainos atvykusiems mokiniams

numatyta galimybė mokytis lietuvių kalbos ir gauti švietimo pagalbą.

Informavimas ir konsultavimas

Nuosekliai savivaldybės ir ugdymo įstaigos informuojamos apie atvykusių vaikų integraciją

lengvinančias priemones ir papildomą finansavimą, o atvykę vaikai ir jų globėjai – apie galimybę gauti

švietimo ir integracijos paslaugas. Ministerija konsultuoja savivaldybių švietimo padalinių / mokyklų

vadovus, Nacionalinė švietimo agentūra teikia konsultacijas ugdymą organizuojantiems pavaduotojams

/ skyrių vedėjams ir / ar švietimo pagalbos specialistams, Vilniaus lietuvių namai konsultuoja mokytojus

mokomosios medžiagos klausimais telefonu, reguliariai mišriu (kontaktiniu / nuotoliniu) būdu,

organizuoja mokymus.

Apmokėjimas už darbą su ukrainiečių vaikais

Pagal valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą5, mokytojų,

dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas, pareiginės

algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo, mokant vieną ir daugiau užsieniečių ar

Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką, nemokančių valstybinės kalbos,

dvejus metus nuo mokinio mokymosi pradžios Lietuvos Respublikoje, didinami 1–15 proc., tačiau gali

būti didinami 20–25 proc., atsižvelgiant į veiklos sudėtingumo mastą, kuris detalizuojamas biudžetinės

įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje. Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio arba priešmokyklinio

ugdymo programą, ir meninio ugdymo mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir (arba)

priešmokyklinio ugdymo programas, bei mokyklų vadovų, jų pavaduotojų, skyrių vedėjų pareiginės

algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo didinami 5–10 proc., tačiau gali būti

didinami 20–25 proc., atsižvelgiant į veiklos sudėtingumo mastą, kuris detalizuojamas biudžetinės

įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje, o mokyklų vadovams – pagal savininko teises ir pareigas

įgyvendinančios institucijos nustatytus kriterijus. Pagalbos mokiniui specialistų (specialiųjų pedagogų,

logopedų, surdopedagogų, tiflopedagogų, judesio korekcijos specialistų, psichologų asistentų,

psichologų, socialinių pedagogų, auklėtojų, koncertmeisterių, akompaniatorių ir kt.) pareiginės algos

pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo gali būti didinami iki 20 proc. pagal biudžetinės

įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje nustatytus kriterijus, tačiau gali būti didinami ne daugiau kaip 25

proc. atsižvelgiant į veiklos sudėtingumo mastą, kuris detalizuojamas biudžetinės įstaigos darbo

apmokėjimo sistemoje.

IKIMOKYKLINIS, PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Priėmimas. Į priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas ugdytiniai priimami

savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalyvių susirinkimo) nustatyta tvarka6.

Ugdymas pagal priešmokyklinio ugdymo programą privalomas vaikams, kuriems tais kalendoriais

metais sueina šešeri metai. Jei pateikiami dokumentai, pagrindžiantys, kad vaikas yra baigęs

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c6dd7dc2e23411e6be918a531b2126ab/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c6dd7dc2e23411e6be918a531b2126ab/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/asr)


4

7 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-2306 „Dėl Vaiko ugdymo ir ugdymosi

poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ab192f1066de11eca9ac839120d251c4).
8 Mokinių registras (https://www.nsa.smm.lt/infrastrukturos-pletros-departamentas/registrai-pagrindinis-puslapis/mokiniu-db-mokiniu-

registras/).
9 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. ISAK-627 „Dėl Ikimokyklinio ugdymo programų

kriterijų aprašo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F75FE2733AF1/asr).
10 Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos (https://www.ikimokyklinis.lt/uploads/files/dir1049/dir52/dir2/17_0.php).
11 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. V-779 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo

bendrosios programos patvirtinimo“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/27d7969032e411e4b487eaabe28831e8).
12 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo

tvarkos aprašo patvirtinimo“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.460922/asr).
13 Metodinė medžiaga ikimokyklinio ugdymo mokytojams. Lituanistinio švietimo integruotos programos ikimokyklinio ugdymo dalis 3–5

metų vaikams (https://sodas.ugdome.lt/metodine-medziaga).
14 Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas (https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-ugdymas/ikimokyklinio-

amziaus-vaiku-pasiekimu-aprasas/19440).
15 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. V-491 „Dėl Vaikų, atvykusių į Lietuvos

Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymo ir pavėžėjimo į mokyklą ir atgal finansavimo tvarkos

aprašo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0a4ba3a0b1bc11ec8d9390588bf2de65).

priešmokyklinio ugdymo programą, vaikas priimamas į 1 klasę. Vaikas, kuris pradėjo ugdytis pagal

priešmokyklinio ugdymo programą penkerių metų, gali būti ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo

programą antrus metus7 arba gali tęsti mokymąsi 1 klasėje pagal pradinio ugdymo programą.

Registravimas. Ugdytiniai į ugdymo įstaigą registruojami Mokinių registre įprasta tvarka8.

Registruojant ugdytinį, atvykusį iš Ukrainos, būtina pažymėti šalį, iš kurios atvyko mokinys.

Ugdymo organizavimas. Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal institucijos parengtą

ikimokyklinio ugdymo programą, vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programų kriterijais9 bei

Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis10. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas

vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa11 ir Priešmokyklinio ugdymo tvarkos

aprašu12. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas ukrainiečių kalba nevykdomas, formuojamos

higienos normoje nustatytų dydžių bendros lietuvių ir ukrainiečių vaikų grupės, ugdymas vykdomas

lietuvių kalba. Jei ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programa teikiama tautinių mažumų kalba,

tuomet ne mažiau kaip 5 valandas per savaitę ugdymas turi būti organizuojamas lietuvių kalba (žr. 6

išnašą). Rekomenduojama, kad grupėse, kuriose yra ugdomi vaikai iš Ukrainos, dirbtų lietuvių kalba

ugdantis mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą. Taip pat

tokioje grupėje jam galėtų padėti mokytojo padėjėjas, kalbantis ukrainiečių kalba. Tokiu atveju

rekomenduojama ugdymą organizuoti naudojantis metodine medžiaga dėl lituanistinio švietimo

ikimokyklinio amžiaus vaikams13.

Finansavimas. Mokymo lėšos skiriamos Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir

panaudojimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka (žr. 2 išnašą).

Pasiekimų vertinimas ir įteisinimas. Ikimokyklinio amžiaus ugdytinių pasiekimų vertinimas

vykdomas vadovaujantis Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo aprašu14. Priešmokyklinio

amžiaus ugdytinių pasiekimų vertinimas vykdomas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąja

programa (žr. 11 išnašą). Baigus priešmokyklinio ugdymo programą, parengiama rekomendacija pagal

nustatytą formą (žr. 11 išnašą).

Priimant vaikus, atvykusius iš Ukrainos į ugdymo įstaigą po rugsėjo 1 dienos,

rekomenduojama integruoti juos į lietuvių ugdomąja kalba veikiančias grupes. Jei suformuojamos

grupės, kuriose ugdomi vaikai tik iš Ukrainos, nesant galimybės integruoti vaikų į grupes, kuriose

ugdymas teikiamas lietuvių kalba ar tautinių mažumų kalba, tai tokios grupės gali veikti iki 2023 m.

rugpjūčio 31 d., vėliau vaikai integruojami į kitas grupes. Tokiu atveju ne mažiau kaip 5 valandas per

savaitę ugdymas turi būti organizuojamas lietuvių kalba (žr. 6 išnašą). Finansavimui skiriama

Ministerijos įsakymu nustatyta lėšų suma vaikui per mėnesį15.

Ugdymo procesas pagal Ukrainos ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą ar

nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdu ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus

ugdytiniams nevykdomas.

BENDRASIS UGDYMAS

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ab192f1066de11eca9ac839120d251c4
https://www.nsa.smm.lt/infrastrukturos-pletros-departamentas/registrai-pagrindinis-puslapis/mokiniu-db-mokiniu-registras/
https://www.nsa.smm.lt/infrastrukturos-pletros-departamentas/registrai-pagrindinis-puslapis/mokiniu-db-mokiniu-registras/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F75FE2733AF1/asr
https://www.ikimokyklinis.lt/uploads/files/dir1049/dir52/dir2/17_0.php
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/27d7969032e411e4b487eaabe28831e8
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.460922/asr
https://sodas.ugdome.lt/metodine-medziaga
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-ugdymas/ikimokyklinio-amziaus-vaiku-pasiekimu-aprasas/19440
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-ugdymas/ikimokyklinio-amziaus-vaiku-pasiekimu-aprasas/19440
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0a4ba3a0b1bc11ec8d9390588bf2de65
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16 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi

pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.253802/asr).
17 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-688 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023

mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ (https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/f0828f70abe911eb8bc8b1cdd5d7f785/asr).
18 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo

bendrųjų programų patvirtinimo“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.326307/asr).
19 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. V-269 „Dėl Vidurinio ugdymo bendrųjų programų

patvirtinimo“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.393538/asr).
20 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. ISAK-1800 „Dėl Užsieniečių ir Lietuvos

Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse

ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.261598?jfwid).

LT modelis. Ugdymo procesas organizuojamas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo

proceso organizavimo būdu, pasirinktos mokyklos vykdoma ugdomąja kalba: lietuvių ugdomąja kalba

arba tautinių mažumų – rusų, lenkų, baltarusių ugdomąja kalba. 

Priėmimas. Mokiniai į ugdymo įstaigą priimami savininko teises ir pareigas įgyvendinančios

institucijos (dalyvių susirinkimo) nustatyta tvarka (žr. 6 išnašą). Mokinys priimamas į atitinkamą klasę

pagal Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašą16 bei Bendruosius

ugdymo planus17. Į 1-ą klasę priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina septyneri metai.

Jei vaikui tais kalendoriniais metais sueina šešeri metai ir yra pateikiami dokumentai, pagrindžiantys,

kad vaikas yra baigęs priešmokyklinio ugdymo programą, vaikas priimamas į 1 klasę.

Registravimas. Mokiniai į ugdymo įstaigą registruojami Mokinių registre įprasta tvarka (žr. 8

išnašą). Registruojant mokinį, atvykusį iš Ukrainos, būtina pažymėti šalį, iš kurios atvyko mokinys.

Ugdymo organizavimas. Ugdymas organizuojamas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais

(žr. 17 išnašą) ir pradinio, pagrindinio18 bei vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis19. Iš Ukrainos

atvykusių mokinių ugdymas gali būti organizuojamas:

 bendrosiose klasėse;

 išlyginamosiose klasėse;

 išlyginamosiose mobiliosiose grupėse.

Kiekvienam iš Ukrainos atvykusiam mokiniui sudaromas individualus ugdymo planas, kuris yra

pritaikytas mokinio galioms ir poreikiams, padeda išsikelti tikslus, juos įgyvendinti.

Mokiniui, besimokančiam bendrojoje klasėje lietuvių kalbos, mokymasis gali būti

organizuojamas:

1) atskirai nuo klasės (laikinosiose grupėse) pagal lietuvių kalbos mokėjimo lygius (A1–B2);

2) kartu su klase, kai lietuvių kalbą mokosi pagal lietuvių kalbos mokėjimo lygius (A1–B2).

Mokantis atskirai nuo klasės, lietuvių kalbai mokytis skiriama Bendruosiuose ugdymo planuose

(žr. 17 išnašą) numatytas pamokų skaičius. Tačiau pamokų, skiriamų lietuvių kalbai mokytis, gali

nepakakti gerai ją išmokti, ypač pirmaisiais ir antraisiais mokymosi metais, todėl mokiniui būtina

sudaryti kuo platesnes galimybes mokytis lietuvių kalba bei mokytis lietuvių kalbos. Papildomam

lietuvių kalbos mokymuisi skiriamos papildomos pamokos, konsultacijos ir teikiama kita reikalinga

mokymosi ir švietimo pagalba. Mokiniui, besimokančiam bendrojoje klasėje, lietuvių kalbai mokytis

būtina skirti tiek pamokų, kiek numatyta klasei Bendruosiuose ugdymo planuose (žr. 17 išnašą). Skiriant

papildomas pamokas ar konsultacijas lietuvių kalbai mokytis, būtina atkreipti dėmesį į mokinio

mokymosi galias, mokykla kartu su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais) numato, kokiu laiku,

kokia apimtimi, kaip bus įgyvendinamas ugdymas. Lietuvių kalbos mokymosi turinys turi padėti

mokiniui pasiekti kuo aukštesnį lietuvių kalbos mokėjimo lygį (A1–B2) pagal konkretaus vaiko

galimybes. Skiriant papildomas pamokas lietuvių kalbai mokytis, būtina atkreipti dėmesį į mokinio

mokymosi galias.

Organizuojant mokinių lietuvių kalbos mokymąsi mobiliosiose grupėse ir išlyginamosiose

klasėse vadovaujamasi ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse

tvarkos aprašu20.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.253802/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f0828f70abe911eb8bc8b1cdd5d7f785/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f0828f70abe911eb8bc8b1cdd5d7f785/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.326307/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.393538/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.261598?jfwid
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21 Bendrieji formaliojo švietimo programų reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. balandžio

13 d. įsakymu Nr. ISAK-535 „Dėl Bendrųjų formaliojo švietimo programų reikalavimų patvirtinimo“ (https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.230971).
22 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2022 m. birželio 3 d. aplinkraštis Nr. SR-2148 „Dėl ukrainiečių vaikų

ugdymo“.

Atkreipiame dėmesį, kad mokiniams, besimokantiems mobiliosiose (laikinosiose) grupėse,

lietuvių kalbai mokyti skiriama iki 20 val./sav., nuo antrojo pusmečio į lietuvių kalbos mokymąsi

integruojamos istorijos, geografijos ir pilietinio ugdymo temos. Jei mokiniai ugdomi išlyginamosiose

klasėse, mokoma tik lietuvių kalbos, kuriai skiriama nuo 20 iki 25 val./sav.  

Išlyginamosios klasės ir mobiliosios grupės gali būti steigiamos keliose savivaldybėje esančiose

mokyklose, sujungiant gretimų mokyklų mokinius. Rekomenduojama teikti mokytojo padėjėjo pagalbą

kiekvienam atvykusiam mokiniui (iki 3 mėnesių).

Mokiniai turėtų įgyti tokius lietuvių kalbos pasiekimus, kurie sudarytų prielaidas sėkmingam

tolimesniam mokymuisi. Rekomenduojama, kad mokiniai, nemokantys lietuvių kalbos, mokytųsi

išlyginamosiose klasėse ar išlyginamosiose mobiliosiose grupėse bent iki 1 metų, o kitiems mokiniams

papildomas dėmesys jų lietuvių kalbos mokymuisi gali būti skiriamas ir ilgiau, kol mokinys pasieks bent

B1 kalbos lygį. Labai svarbu stebėti kiekvieną mokinį. Mokyklos vaiko gerovės komisija kartu su klasės

vadovu vertina, ar mokinys susiduria su mokymosi sunkumais ir ar turi specialiųjų ugdymosi poreikių,

nustato švietimo pagalbos ir paslaugų reikmes. Organizuodamas ugdymo procesą, klasės vadovas nuolat

kontaktuoja su mokiniu ir jo tėvais.

Mokiniams, turintiems geresnių žinių negu bendraklasiai, ruošiamos papildomos užduotys

tobulėti, kad neprarastų motyvacijos mokyti.

Ukrainiečių kalbos mokymas(is). Mokiniui, besimokančiajam pagal bendrojo ugdymo

programas, išreiškus pageidavimą ir esant galimybei, sudaromos sąlygos mokytis ukrainiečių kalbos.

Ukrainiečių kalbos galima mokytis kaip pasirenkamojo dalyko arba antrosios užsienio kalbos. Mokyklai

sudarius sąlygas mokytis ukrainiečių kalbos kaip pasirenkamojo dalyko, parengiama pasirenkamojo

dalyko programa21. Jeigu ukrainiečių kalbos mokykloje mokoma kaip antrosios užsienio kalbos,

vadovaujamasi Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis (žr. 18 išnašą). Skirsnyje

„Kalbos“ žiūrėti dalį „Antroji užsienio kalba“, joje pateikiama antrosios užsienio kalbos programa,

kurioje yra nurodyti reikalavimai pasiekimams, o reikalingą kalbinę medžiagą mokytojas pasirengia

pats. Tautinių mažumų mokyklose ukrainiečių kalbos galima mokyti tik kaip pasirenkamojo dalyko.

Pasiekimų vertinimas. Vertinant pasiekimus vadovaujamasi mokyklos priimtais sprendimais,

kaip numatyta Bendruosiuose ugdymo planuose (žr. 17 išnašą), Pradinio ir pagrindinio ugdymo

bendrosiose programose (žr. 18 išnašą), Vidurinio ugdymo bendrosiose programose (žr. 19 išnašą).

Mokantis išlyginamosiose klasėse mokinių mokymosi pasiekimų siūloma nevertinti pažymiais,

rekomenduojama naudoti formuojamąjį vertinimą. Mokinio pažanga stebima nuolat, jos aptarimo

dažnumas priklauso nuo mokyklos susitarimų. Mokiniui nedarant pažangos, turi būti išsiaiškinamos to

priežastys ir suteikiama mokymosi pagalba.

Mokiniui, atvykusiam iš Ukrainos ir pradėjusiam mokytis šalies mokykloje, labai svarbus

adaptacinis laikotarpis. Mokykla ugdymo plane nustato adaptacijos laikotarpio trukmę, kuri per mokslo

metus gali būti koreguojama pagal situaciją.

Pasiekimų įteisinimas vykdomas taip, kaip numato bendrąjį ugdymą reglamentuojantys

Lietuvos teisės aktai22.

UA modelis. Ugdymo procesas organizuojamas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo

proceso organizavimo būdu, mokyklose, gavusiose Ministro sutikimą, ukrainiečių ugdomąja kalba

pagal Ukrainos bendrojo ugdymo programas.

Priėmimas. Ugdymas vykdomas tik Ministro sutikimą gavusiose mokyklose (žr. 4 išnašą).

Registravimas. Mokiniai į ugdymo įstaigą registruojami Mokinių registre įprasta tvarka (žr. 8

išnašą).

Ugdymas organizuojamas pagal sutikimą vykdyti ugdymo programą ukrainiečių kalba

gavusios mokyklos ugdymo planą. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.230971
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.230971
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23 Ukrainos švietimo ir mokslo ministerija (https://mon.gov.ua/ua/news/majzhe-640-tis-svidoctv-pro-bazovu-ta-zagalnu-serednyu-osvitu-

vidadut-ukrayinskim-vipusknikam; https://mon.gov.ua/ua/news/vipuskniki-shkil-yaki-perebuvayut-za-kordonom-mozhut-otrimati-

dokumenti-pro-osvitu-v-diplomatichnih-ustanovah-ukrayini).
24 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. V-373 „Dėl Asmenų, pageidaujančių

mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę

profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ee80e5923c0411e79f4996496b137f39/asr).
25 Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (https://profesinis.lamabpo.lt/).

Pasiekimų vertinimas vykdomas pagal sutikimą vykdyti ugdymo programą ukrainiečių kalba

gavusios mokyklos mokinių pasiekimų vertinimo aprašą ir / ar kitus dokumentus.

Pasiekimų įteisinimas vykdomas taip, kaip numato bendrąjį ugdymą reglamentuojantys

Ukrainos teisės aktai.

NM modelis. Ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo

būdu, pavienio mokymosi forma, Ukrainos švietimo ministerijos pripažintose nuotolinį ugdymą

teikiančiose mokyklose, registruojant mokinius pasirinktose Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose. 

Priėmimas. Mokiniai į ugdymo įstaigą priimami savininko teises ir pareigas įgyvendinančios

institucijos (dalyvių susirinkimo) (žr. 6 išnašą). Mokiniai priimami į bet kurią Lietuvos mokyklą, jei

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu mokosi Ukrainos švietimo ministerijos pripažintose

nuotolinį ugdymą teikiančiose mokyklose.

Registravimas. Mokinys (ne ilgiau nei vienų mokslo metų laikotarpiui, bet ne ilgiau nei iki 2023

m. rugpjūčio 31 d.) registruojamas Mokinių registre kaip besimokantis pavienio mokymosi forma

nuotolinio mokymosi proceso organizavimo būdu, registre leidžiant į bendrąsias klases, kuriose

ugdymas organizuojamas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu,

registruoti daugiau mokinių, nei nustatyta.

Ugdymo organizavimas. Mokiniai mokosi Ukrainos švietimo ministerijos pripažintose

nuotolinį ugdymą teikiančiose mokyklose. Ugdymo procesas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo

būdu, Ukrainos švietimo ministerijos pripažintose nuotolinį ugdymą teikiančiose mokyklose 1–6 klasėse

besimokantiems mokiniams yra nerekomenduojamas. Mokiniui Lietuvos mokykloje, kurioje yra

registruotas, privalomas lietuvių kalbos mokymas kontaktiniu būdu, sudaroma galimybė dalyvauti

neformaliojo švietimo veiklose ar kitoje mokyklos veikloje, užtikrinančioje bendravimą su

bendraamžiais, teikiama būtina švietimo ir mokymosi pagalba, skiriant 15 proc. Bendruosiuose ugdymo

planuose (žr. 17 išnašą) nustatytų savaitinių pamokų laiko.

Pasiekimų vertinimas vykdomas pagal bendrąjį ugdymą reglamentuojančius Ukrainos teisės

aktus ir pagal Lietuvos mokyklos, kurioje registruotas mokinys, pasiekimų vertinimo tvarką. Lietuvių

kalbos pasiekimai vertinami kaip numatyta Lietuvių kalbos pagal kalbos mokėjimo lygius (A1–B2)

bendrojoje programoje (žr. 3 išnašą).

Pasiekimų įteisinimas vykdomas pagal bendrąjį ugdymą reglamentuojančius Ukrainos teisės

aktus.

Informaciją, apie šiais metais ukrainiečių vaikams išduodamus išsilavinimo pažymėjimus pagal

Ukrainos teisės aktus, galima rasti Ukrainos švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje23.

Ugdymas mokiniams, atvykusiems į ugdymo įstaigą po rugsėjo 1 d.

Ugdymas organizuojamas ta pačia tvarka, kaip ir atvykusiems iki rugsėjo 1d. Finansavimui

skiriama Ministerijos nustatyta lėšų suma vaikui per mėnesį (žr. 15 išnašą).

Ugdymo procesas nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdu lietuvių ugdomąja kalba

arba tautinių mažumų – rusų, lenkų, baltarusių ugdomąja kalba ukrainiečių vaikams

nevykdomas.

PROFESINIS MOKYMAS

Priėmimas. Asmenų, priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vykdomas vadovaujantis

Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo

priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašu24.

Priėmimą organizuoja ir vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti

(toliau – LAMA BPO). Priėmimas vykdomas centralizuotai per LAMA BPO informacinę sistemą25.

https://mon.gov.ua/ua/news/majzhe-640-tis-svidoctv-pro-bazovu-ta-zagalnu-serednyu-osvitu-vidadut-ukrayinskim-vipusknikam
https://mon.gov.ua/ua/news/majzhe-640-tis-svidoctv-pro-bazovu-ta-zagalnu-serednyu-osvitu-vidadut-ukrayinskim-vipusknikam
https://mon.gov.ua/ua/news/vipuskniki-shkil-yaki-perebuvayut-za-kordonom-mozhut-otrimati-dokumenti-pro-osvitu-v-diplomatichnih-ustanovah-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/news/vipuskniki-shkil-yaki-perebuvayut-za-kordonom-mozhut-otrimati-dokumenti-pro-osvitu-v-diplomatichnih-ustanovah-ukrayini
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ee80e5923c0411e79f4996496b137f39/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ee80e5923c0411e79f4996496b137f39/asr
https://profesinis.lamabpo.lt/
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26 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. birželio 16 d. Nr. V-1126 įsakymas „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023

mokslo metų bendrųjų profesinio mokymo planų patvirtinimo“ (https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/85e9a8c0ced911eb91e294a1358e77e9?jfwid=xthl8nbwc).
27 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 11 d. nutarimas Nr. 934 „Dėl Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui,

kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio

mokymo įstaigų vykdomas programas), metodikos patvirtinimo“ (https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/35f9b304d85411e98bb2b994315c7101/asr).
28 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1373 „Dėl Kompetencijų vertinimo lėšų skaičiavimo vienam

asmeniui metodikos patvirtinimo“ (https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3a8d93616e3d11ecb2fe9975f8a9e52e?jfwid=bkaxm5mp).
29 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-1480 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro

2015 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V-15 „Dėl Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/247f70c2035411ebbedbd456d2fb030d/asr).
30 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. kovo 23 d. Nr. V-231 įsakymas „Dėl Profesinio mokymo diplomo ir

pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4e8a5510d33a11e49a8e8a8aa8141086/asr).

Pagrindinis priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vyksta birželio 1 d. – rugpjūčio 5 d. Papildomas

priėmimas – rugpjūčio 19–23 d. 

Registravimas. Stojančiuosius į LAMA BPO informacinę sistemą registruoja pačios profesinio

mokymo įstaigos pagal tiesiogiai joms pateiktus prašymus. LAMA BPO patikrina, ar stojantieji atitinka

keliamus minimalius reikalavimus išsilavinimui. Jeigu stojantysis neturi išsilavinimą įrodančių

dokumentų, tokio asmens pasirengimą mokytis pagal pasirinktą profesinio mokymo programą įvertina

pati profesinio mokymo įstaiga ir įrašo į stojančiųjų eilę. Numatyta galimybė mokytis pagal profesinio

mokymo programą kartu su vidurinio ugdymo programa.

Profesinio mokymo organizavimas. Profesinis mokymas vykdomas mokykline ar

pameistrystės mokymo formomis lietuvių kalba. Yra galimybė atskirose profesinio mokymo įstaigose –

daugiausiai Vilniaus regione, mokytis rusų ar anglų k. (kreiptis dėl galimybių tiesiogiai į profesinio

mokymo įstaigą). Profesinis mokymas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu organizuojamas

taip, kaip numatyta bendruosiuose profesinio mokymo planuose26. Taip pat juose numatyta galimybė

mokytis lietuvių kalbos, mokiniams turi būti sudaromi individualūs mokymo planai, teikiama mokymosi

ir kita švietimo pagalba.

Mokiniams siūlomos valstybės finansuojamos profesinio mokymo vietos, išskyrus atvejus, kai

susidaro konkursas į atskiras programas ir asmens konkursinis balas žemesnis nei kitų kandidatų.

Profesinis mokymas nemokamas, teisės aktų nustatyta tvarka asmenys, kurie sieks įgyti pirmąją

kvalifikaciją, galės gauti mokymosi stipendiją. Daugelis profesinio mokymo įstaigų suteikia mokiniams

galimybę gyventi bendrabutyje.

Finansavimas. Profesinis mokymas finansuojamas vadovaujantis profesinio mokymo lėšų

skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus

pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas

programas), metodika27 ir kompetencijų vertinimo lėšų skaičiavimo vienam asmeniui metodiką28.

Įgytų kompetencijų vertinimas. Vertinant įgytas kompetencijas taikoma įprasta tvarka,

galiojanti Lietuvos piliečiams, periodinis vertinimas ir centralizuotas kompetencijų vertinimas pabaigus

formaliojo profesinio mokymo programą (atskirose programose numatyta galimybė laikyti rusų k., kitais

atvejais numatyta galimybė dalyvauti vertėjui). Asmens įgytų kompetencijų kvalifikacijai įgyti

vertinimas organizuojamas vadovaujantis Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašu29.

Mokymosi rezultatų įteisinimas. Išlaikius asmens įgytų kompetencijų vertinimą, vadovaujantis

Profesinio mokymo diplomo ir pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašu, išduodamas

profesinio mokymo diplomas30.

Mokymas pasirinkusiesiems mokytis pagal profesinio mokymo programas po rugsėjo 1 d.

Priėmimas. Priėmimas į laisvas vietas vykdomas prasidėjus mokymo procesui – rugsėjo 5 d. –

lapkričio 30 d.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/85e9a8c0ced911eb91e294a1358e77e9?jfwid=xthl8nbwc
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/85e9a8c0ced911eb91e294a1358e77e9?jfwid=xthl8nbwc
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/35f9b304d85411e98bb2b994315c7101/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/35f9b304d85411e98bb2b994315c7101/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3a8d93616e3d11ecb2fe9975f8a9e52e?jfwid=bkaxm5mp
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3a8d93616e3d11ecb2fe9975f8a9e52e?jfwid=bkaxm5mp
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/247f70c2035411ebbedbd456d2fb030d/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/247f70c2035411ebbedbd456d2fb030d/asr
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Yra numatyta galimybė tęsti mokymąsi pagal profesinio mokymo programą. Tokiu atveju

asmuo turi kreiptis į profesinio mokymo įstaigą, kurį vykdo konkrečią profesinio mokymo programą.

Tokiam mokiniui bus sudaromas individualus mokymosi planas, teikiama mokymosi pagalbą, kad

mokinys likviduotų mokymosi neatitikimus. 

Ukrainiečių ugdymo organizavimo patikros rezultatai

Ministerijos kanclerio 2022 m. gegužės 13 d. potvarkiu Nr. P-65 „Dėl darbo grupės sudarymo“

sudaryta darbo grupė atliko patikrinimą dėl bendrojo ugdymo programos mokinių, atvykusių į Lietuvos

Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymo organizavimo

pasirinktose ugdymo įstaigose. Patikros metu buvo bendrauta su mokyklų direktoriais, direktorių

pavaduotojais ugdymui, analizuoti dokumentai, susiję su klasių komplektavimu, mokymo sutarčių

sudarymu, mokyklų ugdymo proceso organizavimu ir vykdymu, dirbančių su ukrainiečiais, mokytojų

bei pagalbos mokiniui specialistų išsilavinimu ir kvalifikacija ir kt.

Prašome susipažinti su patikros rezultatais siekiant išvengti ukrainiečių ugdymo organizavimo

klaidų ir trūkumų.

PRIDEDAMA. Pažyma „Dėl bendrojo ugdymo programos mokinių, atvykusių į Lietuvos

Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymo organizavimo“.

Švietimo, mokslo ir sporto viceministras                                                               Ramūnas Skaudžius

Lina Kantautienė, tel. 8 619 87 920, el. p. Lina.Kantautiene@smsm.lt

Lina Miliuvienė, tel. 8 661 05 361, el. p. Lina.Miliuviene@smsm.lt

mailto:Lina.Kantautiene@smm.lt
mailto:Lina.Miliuviene@smsm.lt
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PAŽYMA 

 

DĖL BENDROJO UGDYMO PROGRAMOS MOKINIŲ, ATVYKUSIŲ Į LIETUVOS 

RESPUBLIKĄ IŠ UKRAINOS DĖL RUSIJOS FEDERACIJOS KARINIŲ VEIKSMŲ 

UKRAINOJE, UGDYMO ORGANIZAVIMO  

 

2022 m. birželio 22 d. Nr. KA1-9 

Vilnius 

 

 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – ministerija) kancleris 

2022 m. gegužės 13 d. potvarkiu Nr. P-65 „Dėl darbo grupės sudarymo“ sudarė darbo grupę (toliau 

– Darbo grupė) atlikti patikrinimą dėl bendrojo ugdymo programos mokinių, atvykusių į Lietuvos 

Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymo organizavimo 

pasirinktose ugdymo įstaigose. 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (toliau – Švietimo įstatymas), 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1766 

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. V-465 

redakcija) patvirtintomis Švietimo teikėjų (išskyrus aukštąsias mokyklas) veiklos planinių ir 

neplaninių patikrinimų taisyklėmis, Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento 

Regioninės politikos analizės skyriaus nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo 

ir sporto ministro 2022 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-641, 7.4 ir 10.3 papunkčiais, Darbo grupė 

2022 m. gegužės 13 d. – birželio 5 d. atliko patikrą pasirinktose ugdymo įstaigose dėl bendrojo 

ugdymo programos mokinių, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos 

karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymo organizavimo.  

Patikros metu buvo bendrauta su mokyklų direktoriais, direktorių pavaduotojais ugdymui, 

analizuoti dokumentai, susiję su klasių komplektavimu, mokymo sutarčių sudarymu, mokyklų 

ugdymo proceso organizavimu ir vykdymu, dirbančių su ukrainiečiais, mokytojų bei pagalbos 

mokiniui specialistų išsilavinimu ir kvalifikacija ir kt. 

Patikros metu buvo nagrinėjami šie aspektai: 

1. Statistinė informacija apie Ukrainos asmenis, besimokančius Lietuvos bendrojo 

ugdymo mokyklose. 

Patikrinimas buvo atliktas trisdešimt trijose bendrojo ugdymo  mokyklose, kuriose mokosi 

18748 mokiniai, iš jų – 1 462 ukrainiečiai, tai sudaro 7,8 procento nuo patikroje dalyvavusių bendro 

mokinių skaičiaus.  

Nustatyta, kad daugiausiai ukrainiečių vaikų mokosi  progimnazijose – 803 ir gimnazijose – 

587.  Pastebėta, kad daugiausiai ukrainiečių vaikų mokosi Kauno Aleksandro Puškino gimnazijoje – 

223 mokiniai (mokomoji kalba – lietuvių ir rusų), Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijoje – 199 

(mokomoji kalba – rusų), Utenos Vyturių progimnazijoje (mokomoji kalba – lietuvių) – 109  

mokiniai. 



 

2. Ukrainos piliečių, kurie atvyko į Lietuvą ir turi teisę joje laikinai gyventi, priėmimas 

mokytis pagal bendrojo ugdymo programas: 

2.1. mokinių priėmimas į mokyklas. 

Švietimo įstatymo 24 straipsnio 3 dalimi numatyta, kad valstybės garantuojamas švietimas 

pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas teikiamas Lietuvos Respublikos 

piliečiams, gyvenantiems Lietuvos Respublikoje, ir užsieniečiams, turintiems teisę nuolat ar laikinai 

gyventi Lietuvos Respublikoje. Lietuvos Respublikos užsieniečių teisinės padėties įstatyme įtvirtinta 

nuostata, kad nepilnamečiai turi teisę mokytis pagal bendrojo ugdymo programas. Remiantis minėtais 

įstatymais, Ukrainos piliečiai, kurie atvyko į Lietuvą ir turi teisę joje laikinai gyventi, gali būti ugdomi 

pagal bendrojo ugdymo programas. Vaikų priėmimas į ugdymo įstaigas vykdomas bendra tvarka, 

kuri yra nustatyta savivaldybėse.  

Lietuvių kalbos nemokėjimas negali būti kliūtis priimti asmenis mokytis. Vadovaujantis 

Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo 

ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašas), 

10 punkto reikalavimu, kuriuo nurodoma, kad iš užsienio atvykęs asmuo priimamas mokytis bendra 

tvarka. Mokykla pagal turimą informaciją (pateiktus asmens patirtį ir pasiekimus įrodančius 

dokumentus) priima asmenį mokytis į klasę, kurioje mokosi jo bendraamžiai, arba (ir) į išlyginamąją 

klasę (grupę), o 3 punktu nurodoma, kad asmuo, pageidaujantis mokytis, mokyklos vadovui teikia 

prašymą. Prašymą už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų), vaikas nuo 14 iki 18 metų – 

turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.  

Patikros metu nustatyta, kad visose tikrintose mokyklose asmenų, atvykusių iš Ukrainos ir 

norinčių mokytis pagal Lietuvos bendrojo ugdymo programas, prašymai pateikti laikantis nustatytų 

reikalavimų. Pažymėtina, kad asmens mokymo(si) patirtį ir pasiekimus įrodančius dokumentus 

pateikė tik 41 asmuo, atvykęs iš Ukrainos, tai sudaro 2,8 procento nuo bendro besimokančių 

ukrainiečių skaičiaus. Pastebėta, kad 23 mokyklos (70 proc.) neturi arba joms nėra pateikta nė vieno 

asmens patirtį ir pasiekimus įrodančio dokumento (tik vienoje mokykloje visi besimokantys mokiniai 

pateikė reikiamus dokumentus).   

2.2. mokymo sutarčių sudarymas. 

Vadovaujantis Švietimo įstatymo 45 straipsnio 1 dalies ir 5 dalies teisiniu reglamentavimu 

švietimo santykiai tarp mokinio ir švietimo teikėjo įforminami mokymo sutartimi, kuri sudaroma iki 

pirmos mokymosi dienos. Tikrinimo metu nustatyta, kad švietimo santykiai tarp mokinio ir švietimo 

teikėjo įforminami rašytinėmis mokymo sutartimis, 2 egzemplioriais. Nustatyta, kad su 1 062 

asmenimis sudarytos sutartys tik lietuvių kalba, o su  384 asmenimis sudarytos sutartys dviem 

kalbomis (lietuvių ir ukrainiečių / rusų), tačiau vienoje mokykloje su visais (16) asmenimis  mokymo 

sutartys nebuvo sudarytos. Mokyklos direktoriaus teigimu, mokiniams mokantis tik lietuvių kalbos 

bei vykdant mokinių socializaciją, mokymo sutartys neturėtų būti sudaromos.  

2.3. mokinių paskirstymas į klases (grupes). 

Vadovaujantis Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio 

mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, 6 

punkto nuostatomis bendrojo ugdymo mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, 

dalyvių susirinkimas (savininkas) tvirtinamame priėmimo į valstybinių ir savivaldybių bendrojo 

ugdymo mokyklas tvarkos apraše nurodo priimtų į mokyklą asmenų paskirstymo į klases tvarką ir 

kriterijus arba subjektą, kuris nustato priimtų į mokyklą asmenų paskirstymo į klases tvarką ir 

kriterijus. Tikrinimo metu nustatyta, kad visi asmenys mokyklų direktorių įsakymais paskirstyti į 

klases kartu su bendraamžiais, o vienoje mokykloje paskirti į išlyginamąsias klases.  

  

 

 



 

3. Ukrainos piliečių, kurie atvyko į Lietuvą ir turi teisę joje laikinai gyventi, ugdymo 

organizavimas: 

3.1. mokinių adaptacija. 

2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 

m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-688 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ (toliau – Bendrieji ugdymo 

planai), 44.7.2 papunkčiu reglamentuojama, kad prieš pradedant mokiniui mokytis mokykloje 

numatoma preliminari mokinio adaptacinio laikotarpio trukmė. Adaptaciniu laikotarpiu stebima 

mokinių individuali pažanga, pasiekimai. Į mokinio adaptacijos procesų valdymą turi būti įtraukta 

mokyklos Vaiko gerovės komisija. Kiekvieno mokinio adaptacijos trukmės laikas individualus, 

mokykla konstatuoja adaptacijos laiko pabaigą, atsižvelgdama į tai, kaip mokiniui sekasi adaptuotis.  

Tikrinimo metu nustatyta, kad visose mokyklose, išskyrus vieną, numatytas adaptacinis 

laikotarpis, kurio trukmė nuo dviejų savaičių iki mokslo metų pabaigos. Adaptacijos metu mokiniams 

priskiriami mokytojo padėjėjai, Vaiko gerovės komisijų posėdžiuose aptariama naujai atvykusių 

mokinių adaptacija, mokymosi sunkumai, numatomos poveikio priemonės. Pavyzdžiui, vienoje 

mokykloje iš užsienio atvykusių mokinių adaptacijos tvarka reglamentuojama mokyklos ugdymo 

plano susitarimais, kuriais numatyta, kad mokiniai nevertinami pažymiais 2 savaites, nuo pat mokinių 

atvykimo pradžios mokinius stebi mokyklos psichologas. Praėjus 2 mėnesiams, mokyklos 

psichologas pagal atliktos apklausos rezultatus parengė pranešimą ir jį per klasių tėvų susirinkimus 

pristatė tėvams ukrainiečiams, buvo aptartos problemos, tėvai galėjo išsakyti pageidavimus.  

Adaptacinio laikotarpio metu mokyklos pagrindinį dėmesį skiria mokinių integracijai į 

mokyklos bendruomenę. 

 3.2. Ukrainos piliečių mokymas bendrosiose klasėse. 

Vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 46 punktu, mokiniams, nemokantiems lietuvių kalbos, 

jų mokymąsi mokykla gali organizuoti: intensyviu būdu (išlyginamosiose klasėse, grupėse ar kitomis 

formomis), kartu užtikrindama, kad kitų dalykų jis mokytųsi kartu su bendraamžiais; intensyviu vien 

lietuvių kalbos mokymu iki vienų metų (išimtiniais atvejais ir ilgiau) ar trumpiau ir pagalbos pagal 

mokinio poreikius teikimu kelerius (2–4) metus; mokinio mokymusi kartu su kitais bendraamžiais 

paskirtoje klasėje, teikiant reikiamą mokymosi ir kitą švietimo pagalbą arba lietuvių kalbos 

mokymusi kitu mokyklos siūlomu būdu, suderintu su mokinio tėvais (globėjais). 

Tikrinimo metu nustatyta, kad mokiniai kartu su kitais bendraamžiais paskirtose klasėse 

mokosi 32 mokyklose. Bendrųjų ugdymo planų 44.7.1 papunkčiu mokyklos, atsižvelgus į mokinio 

mokymosi pasiekimus, įpareigojamos sudaryti jo individualų ugdymo planą. Pastebėta, kad 

individualūs ugdymo planai, suderinti su mokinių tėvais (globėjais), sudaromi tik keturiolikoje 

mokyklų, o aštuoniolikoje – tokie planai nesudaromi. Sudarant individualius ugdymo planus, 

derinama, kurių dalykų mokiniai mokosi Lietuvoje ir kurių Ukrainoje nuotoliu būdu, perskirstomos 

valandos dėl lietuvių kalbos mokymo ir kt. Mokytojai patys ruošia dalykų užduotis, kurios 

individualizuojamos ir diferencijuojamos pagal mokinių gebėjimus, jas paaiškina rusų kalba, 

naudojasi interneto platforma „Visos Ukrainos mokykla internete“. 

Lietuvių kalbos mokymą mokyklos organizuoja įvairiais būdais: mokiniai lietuvių kalbos 

mokosi kartu su bendraamžiais pagal bendrąsias bendrojo ugdymo programas, pritaikant užduotis 

individualiai, sudaromos mobilios grupės, skiriamos grupinės bei individualios konsultacijos, 

vyresnių klasių mokiniams sudarytos sąlygos mokytis savarankiškai. Pastebėta, kad vienoje  

mokykloje 5–8 klasių mokiniai lietuvių kalbos nesimoko, o kitoje mokykloje vidurinio ugdymo 

programos baigiamosios klasės mokiniui leista lietuvių kalbos pamokų nelankyti. 

3.3. Ukrainos piliečių mokymas išlyginamosiose klasėse (grupėse).  

Užsieniečių vaikų ugdymas išlyginamosiose klasėse, grupėse organizuojamas vadovaujantis 

Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos 

Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose 

grupėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. 

rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 „Dėl Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar 



 

grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose 

klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, bei Bendrųjų ugdymo 

planų 46 punkto nuostatomis. Mokykla, kurioje steigiama išlyginamoji klasė ar grupė, rengia 

išlyginamosios klasės ar grupės ugdymo planą ir pamokų tvarkaraštį.  

Patikros metu nustatyta, kad tik viena mokykla ugdymą organizuoja išlyginamosiose klasėse, 

ji yra parengusi išlyginamosios klasės ugdymo planą ir pamokų tvarkaraštį. Šioje mokykloje lietuvių 

kalba mokoma intensyviu būdu (skirtos 24 valandos per savaitę, iš jų 6 valandos per savaitę skiriamos 

integruotam lietuvių kalbos ir technologijų mokymui), fizinio ugdymo, anglų kalbos ir muzikos 

mokomasi bendrosiose klasėse kartu su bendraamžiais, skiriant po 1 valandą per savaitę.  

3.4.  galimybės Ukrainos piliečiams mokytis gimtosios kalbos ir Ukrainos istorijos. 

Vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 44.1¹ papunkčiu nepilnamečiam asmeniui, kuriam 

Lietuvos Respublikoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 224 „Dėl 

laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ yra ar buvo suteikta laikinoji 

apsauga, sudaro sąlygas mokytis ukrainiečių kalbos, o 44.7.3 papunkčiu reglamentuojama, kad 

mokykla su iš Ukrainos perkeltu mokiniu aptaria ukrainiečių kalbos mokymosi galimybes ir numato 

mokymosi būdus. Iš Ukrainos perkeltam mokiniui pasirinkus mokytis ukrainiečių kalbą, skiriamos 5 

pamokos per savaitę. Pamokos ukrainiečių kalbai mokytis gali būti skiriamos perskirstant pamokas 

mokinio individualiame plane tarp dalykų, iš ugdymo poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti 

numatytų pamokų ir kt.  

Patikros metu nustatyta, kad dešimtyje mokyklų mokiniai mokomi ukrainiečių kalbos ir / ar 

Ukrainos istorijos (iš jų šešiose mokyklose mokoma tik ukrainiečių kalbos). Kitos mokyklos dėl 

mokytojų trūkumo neturi galimybės sudaryti sąlygų mokytis  ukrainiečių kalbos ir / ar Ukrainos 

istorijos. Vienoje  mokykloje pradinių klasių mokiniai, kurie mokosi klasėse kartu su bendraamžiais, 

ukrainiečių kalbos ir istorijos nesimoko, tačiau yra sudarytos 2, 3 ir 4 tik ukrainiečių vaikų klasės, 

jose visi mokomieji dalykai mokomi ukrainiečių kalba, ukrainiečių gimtajai kalbai mokyti skirtos 7 

valandos per savaitę, Ukrainos istorija integruota į pasaulio pažinimo dalyką. 5–8 kl. mokiniams šioje 

mokykloje ukrainiečių kalbai mokyti skirtos 3 valandos per savaitę. Mokytojai naudojasi Ukrainos 

platformose pateikta skaitmenine ugdymo turinio medžiaga. 

3.5. galimybės mokytis pagal Ukrainos ugdymo programas nuotoliniu būdu Ukrainoje 

veikiančiose mokyklose. 

Švietimo įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 1 punktu reglamentuojama, kad kiekvienam 

užsieniečiui, turinčiam teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, valstybė garantuoja 

pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą, todėl jei mokinys ar jo tėvai (globėjai) išreiškia norą mokytis 

pagal Ukrainos ugdymo programas nuotoliniu būdu mokykloje, veikiančioje Ukrainoje, mokinys turi 

būti priskirtas ir mokykloje, veikiančioje Lietuvoje, ir įregistruotas Mokinių registre. Mokykla, 

veikianti Lietuvoje, turi turėti raštišką patvirtinimą iš mokyklos, veikiančios Ukrainoje, kad mokinys 

joje mokosi nuotoliniu būdu. Mokiniui mokykloje Lietuvoje turi būti užtikrinamas lietuvių kalbos 

mokymasis mokyklos siūlomu būdu, suderintu su mokinio tėvais (globėjais), jam gali būti siūlomas 

dalyvavimas neformaliojo švietimo veiklose (būreliuose) ar kitoje mokyklos veikloje, užtikrinančioje 

bendravimą su bendraamžiais.  

Tikrinimo metu nustatyta, kad 24 Lietuvos mokyklose 213 registruotų mokinių mokosi 

nuotoliniu būdu Ukrainoje veikiančiose mokyklose. 137 mokiniai pateikė raštiškus patvirtinimus, kad 

jie mokosi nuotoliniu būdu. Pastebėta, kad vienoje mokykloje 1 mokinys, o kitoje 16 mokinių, kurie 

mokosi nuotoliniu būdu Ukrainos mokyklose, lietuvių kalbos dalyko nesimoko, kitose mokyklose 

visi mokiniai yra mokomi lietuvių kalbos.  

Vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 32 punkto reikalavimais, mokykla privalo vykdyti 

mokinių mokymosi krūvio stebėseną bei priimti sprendimus dėl mokymosi krūvių sureguliavimo. 

Tikrinimo metu nustatyta, kad dauguma mokyklų nesidomi, kaip sekasi mokiniams mokytis  

nuotoliniu būdu Ukrainos mokyklose, nesiima priemonių dėl mokymosi krūvių sureguliavimo. 

Pastebėta, kad viena mokykla turi pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su Ukrainoje 

veikiančia mokykla, kurios pagrindu sudarė galimybę mokiniams mokytis nuotoliniu būdu pagal 

Ukrainos bendrojo ugdymo programas.  



 

3.6. švietimo / mokymosi pagalbos teikimo galimybės. 

Vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 41 punkto teisiniu reglamentavimu, mokymosi 

pagalba ugdymo procese turi būti teikiama kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga, o atsižvelgus 

į 44.7 papunkčio nuostatas mokykla, prieš pradedant iš užsienio atvykusiam mokiniui mokytis 

mokykloje, aptaria su mokinio tėvais (globėjais) švietimo pagalbos poreikį, taip pat pagal Nuosekliojo 

mokymosi tvarkos aprašo 11 punkto nuostatą mokykla, priimdama iš užsienio atvykusį asmenį, 

užtikrina mokiniui reikiamą švietimo / mokymosi pagalbą. Patikros metu nustatyta, kad 34,61 

procento ukrainiečių mokinių gauna psichologo pagalbą, 0,07 procento – specialiojo pedagogo, 60,88 

procento – socialinio pedagogo, 3,28 procento – logopedo ir 23,6 procento – mokytojo padėjėjo 

pagalbą. Daugumoje mokyklų sudarytos galimybės mokiniams lankyti ir individualias, ir grupines 

mokymosi konsultacijas kartu su bendraamžiais, mokytojai, mokytojų padėjėjai konsultuoja dėl namų 

darbų atlikimo, yra paskirti bendraamžiai mokiniai-mentoriai, kurie suteikia visokeriopą pagalbą 

ukrainiečiams. Pažymėtina, kad 7 mokyklose mokymosi konsultacijos nevyksta, motyvuojama tuo, 

kad nėra poreikio. 

3.7. pedagoginių darbuotojų išsilavinimas ir kvalifikacija. 

Švietimo įstatymo 48 straipsnio 5 dalimi reglamentuojama, kad dirbti mokytoju turi teisę 

asmuo, kuris yra įgijęs kvalifikaciją užsienio valstybėje ir kuriam Vyriausybės nustatyta tvarka 

pripažinta atitinkama kvalifikacija. Tikrintose mokyklose patikros metu dirbo penkiolika mokytojų ir 

penki švietimo pagalbos specialistai (Ukrainos piliečiai), visi jie yra gavę išsilavinimo bei 

kvalifikacijos pripažinimą. Ukrainiečius lietuvių kalbos moko 151 mokytojas, visi jie  atitinka 

Švietimo įstatymo 48 straipsnio 1 dalyje bei Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr.V-774 „Dėl 

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.  

Vienoje mokykloje ukrainiečių kalbos moko 5 mokytojo-padėjėjai ukrainiečiai. Direktoriaus 

teigimu, šie asmenys yra pedagoginiai darbuotojai, tačiau į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją dėl 

jų išsilavinimo bei kvalifikacijos pripažinimo nesikreipė. 

Mokyklų direktorių teigimu, trūksta 34 mokytojų (pradinių klasių, anglų kalbos, lietuvių 

kalbos, matematikos, geografijos, istorijos, fizikos, chemijos, ukrainiečių kalbos) bei 33 švietimo 

pagalbos specialistų (logopedų, psichologų, mokytojų padėjėjų, surdopedagogų, specialiųjų 

pedagogų), tačiau šis poreikis gali kisti, priklausomai nuo ukrainiečių mokinių skaičiaus ateinančiais 

mokslo metais.  

3.8. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas. 

Vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 44.7.2 papunkčiu bei 50 punktu išlyginamosiose 

klasėse, grupėse ir mokinių adaptacijos laikotarpiu taikomas tik formuojamasis vertinimas. Patikros 

metu nustatyta, kad septyniose mokyklose mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pažymiais, 

taikant 10 balų vertinimo sistemą, kitose mokyklose – ideografinis, formuojamasis arba įrašas 

„įskaityta“ arba „neįskaityta“. Mokinio pažanga ir pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne.  

3.9. mokinių pasirinkimas laikyti brandos egzaminus. 
Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos 

egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos 

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Brandos egzaminų organizavimo 

tvarkos aprašas), 7 punktu reglamentuojama, kad kandidatas einamaisiais metais be lietuvių kalbos ir 

literatūros brandos egzamino gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip šešių dalykų brandos egzaminus, 

o 12¹ punktu nurodyta, kad iš Ukrainos atvykęs vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės 

mokinys prašymą laikyti brandos egzaminus mokyklos vadovui pateikia iki 2022 m. gegužės 24 

dienos. 

Patikros metu nustatyta, kad 8 mokyklose 15 vidurinio ugdymo programos baigiamosios 

klasės mokinių pasirinko laikyti brandos egzaminus: anglų kalbos, biologijos, chemijos, fizikos, 

informacinių technologijų, rusų kalbos, matematikos. Jų pasirinkimai laikyti brandos egzaminus 

pateikti ir įteisinti vadovaujantis Brandos egzaminų organizavimo tvarkos aprašo nuostatomis.  

 



 

3.10. neformaliojo vaikų švietimo programų pasirinkimo galimybės. 

Vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 45.2 papunkčiu mokykla, organizuodama atvykusių 

asmenų mokymą, konsultuoja dėl neformaliojo vaikų švietimo veiklų pasirinkimo, numato galimybes 

mokytis kalbų per neformaliojo vaikų švietimo siūlomas veiklas mokykloje. Visose tikrintose 

mokyklose sudarytos galimybės lankyti neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus ir mokykloje, ir už 

jos ribų. Mokiniai lanko muzikos, dailės, šokio, sporto, informacinių technologijų ir kitų krypčių 

programas, važiuoja su bendraamžiais į ekskursijas, edukacinius renginius, dalis mokinių lanko 

dienos centrus. Mokyklos planuoja organizuoti bendras lietuvių ir ukrainiečių vasaros poilsio 

stovyklas. 

   

IŠVADOS: 

1. Mokyklos asmenų, atvykusių iš Ukrainos ir norinčių mokytis pagal Lietuvos bendrojo 

ugdymo programas, priėmimą vykdo laikantis Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-

556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

nustatytų reikalavimų. 

2. Visose patikrinime dalyvavusiose mokyklose (išskyrus vienoje (3 proc.)) švietimo santykiai 

tarp mokinio ir švietimo teikėjo įforminami rašytinėmis mokymo sutartimis. 

3. Dvi (6 proc.) mokyklos nevykdė 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-688 „Dėl 2021–2022 ir 

2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo 

planų patvirtinimo“,  46 punktu nustatytų reikalavimų, nemokė mokinių lietuvių kalbos. 

4. Visose patikrinime dalyvavusiose mokyklose (išskyrus vienoje (3 proc.)) numatytas 

mokinių adaptacinis laikotarpis. 

5. Užsieniečių vaikų ugdymas išlyginamosiose klasėse, grupėse organizuojamas 

vadovaujantis ugdymo organizavimą išlyginamosiose klasėse, grupėse reglamentuojančiu teisiniu 

reguliavimu.  

6. Dešimtyje (30 proc.) mokyklų mokiniai mokomi ukrainiečių kalbos ir / ar Ukrainos 

istorijos. 

7.  Mokyklos, mokiniams mokantis Lietuvos mokyklose kasdieniu ugdymo organizavimo 

būdu ir nuotoliniu būdu Ukrainos mokyklose, nesiima priemonių dėl mokinių mokymosi krūvių 

sureguliavimo. 

8. Mokyklos ukrainiečių mokiniams organizuoja švietimo / mokymosi pagalbą. 

9. Mokytojų, dirbančių su ukrainiečiais, išsilavinimas ir kvalifikacija atitinka Švietimo 

įstatymo 48 straipsnio 1 dalies bei Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr.V-774 „Dėl 

reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus. 

10. Ukrainiečių  vaikams sudarytos galimybės lankyti neformaliojo švietimo užsiėmimus ir 

mokykloje, ir už jos ribų. 

  

 REKOMENDACIJOS: 

 

1. Mokykloms:  

1.1. ukrainiečių bendrojo ugdymo programas vykdyti laikantis Sutikimo vykdyti užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų 

programas) išdavimo, galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 649 „Dėl Sutikimo vykdyti 

užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų 

programas) išdavimo, galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

nustatytų reikalavimų (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.426658/asr);  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.426658/asr


 

1.2. mokiniams, nemokantiems lietuvių kalbos, jos mokymąsi organizuoti vadovaujantis 2021–

2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų 

ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 

3 d. įsakymu Nr. V-688 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“, teisiniu reglamentavimu; 

1.3. ukrainiečių mokymąsi organizuoti vadovautis teisės aktais, kurie reglamentuoja užsieniečių 

vaikų ugdymą Lietuvos mokyklose; 

1.4. mokyklų bendruomenėms pasinaudoti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos interneto svetainėje pateiktomis nuorodomis apie mokinių, atvykusių į Lietuvos 

Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymo organizavimą 

(https://smsm.lrv.lt/lt/informacija-del-karo-pabegeliu-is-ukrainos). 

 

2. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai: 

2.1. svarstyti ukrainiečių priėmimo į mokyklas pirmumo tvarkos įteisinimo galimybę Priėmimo 

į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų 

sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2004 m. birželio 25 

d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl  Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, 

profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“; 

2.2. patikslinti Nuosekliojo mokymosi tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo 

mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“, mokinių atvykusių iš 

užsienio, priėmimo mokytis pagal bendrojo ugdymo programas, metinių mokymosi pasiekimų 

fiksavimo, kėlimo į aukštesnę klasę, ugdymo programos baigimo, kartojimo reglamentavimą. 

 

 

 

Pažymą parengė Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės 

skyriaus specialistai  

 

 

https://smsm.lrv.lt/lt/informacija-del-karo-pabegeliu-is-ukrainos
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