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• Auditą atliko Valstybės kontrolės institucija; 

• Investicijos į ikimokyklinį ugdymą atsiperka labiausiai; 

• Tikslas - nustatyti, ar sudarytos prielaidos vaikui iki 5 metų 
gauti kokybišką ugdymą , t.y. prieinamumas,  individualių poreikių 
paisymas;  patrauklios darbuotojams  sąlygos; sukurta ikimokyklinio 
ugdymo kokybės užtikrinimo sistema. 

•  Apklaustos visos savivaldybės, aplankytos 66 institucijos (iš 
1300 ikimokyklinio ugdymo įstaigų šalyje) 

Atlikto audito svarba, tikslas, apimtis 



85 proc.   visų ikimokyklinio ugdymo įstaigų – savivaldybių 
įstaigos. 
 
Buvo ugdomi  šalyje 2017-2018 m. m.   101 tūkst. vaikų.  
 



PAGRINDINIAI AUDITO REZULTATAI 



1. Savivaldybėse neužtikrinamas ikimokyklinis 
ugdymas visiems 

• Skiriasi ikimokyklinio ugdymo ( toliau – IU) 
prieinamumas rajonuose ir miestuose: 

 - Lietuvoje pagal IU programą ugdomų 4-5 m. amžiaus 
 vaikų dalis 2017 m.  sudarė 88  proc.  

 - faktiškai gyvenančių vaikų skaičius ne visada atitinka 
 Statistikos departamento  duomenis 

 - savivaldybėse netolygiai užtikrinamas IU prieinamumas  
 (9  sav. vietų trūksta, 30-yje tenkinamas iš dalies) 

 - visose savivaldybėse kompensuojama dalis tėvų įmokų  
 (daugiavaikėms, šeimoms, socialiai remtinoms ir kt.) 



• Neorganizuojamas vaikų vežiojimas: 
 

 

- 23  savivaldybės neteikia 
tokios paslaugos, 37 -  veža 
specialiuosius ugdymosi 
poreikius (toliau- SUP) 
turinčius ir privalomai 
ugdomus vaikus; 

 

- mokykliniais autobusiukais 
pavežami vaikiai praranda 
galimybę praliesti visą dieną 
grupėje, sutrikdomas vaikų 
dienos ritmas; 

 

 



• Savivaldybės neišnaudoja galimybių padidinti 
ugdymo prieinamumą 

• 9 savivaldybės turi ilgalaikius planus IU prieinamumui didinti; 

•  vaikų iki 2 m. grupes turi tik pusė šalies savivaldybių;  



• Neužtikrinamas visų nepalankioje aplinkoje 
augančių vaikų ugdymas 

 Šeimose, kurioms paskirtos 
socialinių įgūdžių ugdymo ir 
palaikymo namuose paslaugos,  
2017 m. pabaigoje augo 1 616 
vaikai. 

  

 31 savivaldybė neskyrė 
privalomo ugdymo nei vienam 
vaikui, tačiau yra savivaldybių, 
kurios geba užtikrinti tokiose 
šeimose augančių vaikų ugdymą 

 



IU įstaigos neskatinamos priimti vaikus, turinčius SUP 

• Tėvai, kurių vaikai turi SUP, neturėtų bijoti, kad nebus jų 
vaikams vietos norimoje įstaigoje; 

• Spec. įstaigose  ar atskirose grupėse turėtų  būti ugdomi tik 
didelių ir labai didelių SUP turintys vaikai; 

• 2017-2018 m. m. SUP turėjo 15 proc. vaikų, lankiusių IU 
įstaigas, o didelių ir labai didelių poreikių - 2,3 proc.  

• Trukdžiai, kurie neleidžia spartinti SUP turinčių vaikų 
integracijos yra: mokytojų padėjėjų stoka, dviejų auklėtojų vienu 
metu; nepakankamas kvalifikacijos tobulinimas šiais klausimais, 
būtina  švietimo pagalbos specialistų komanda;  nepritaikytos 
aplinkos;  keistinos higienos normos dėl vaikų skaičiaus, tėvų 
įsitraukimas ir supratimas.  



2.  Ne visų vaikų ugdymosi poreikiai 
atpažįstami ir tenkinami 

• Neatpažįstami ir / ar netenkinami SUP 

 

SUP  atpažinimas  ir intervencija vyksta  nepakankamai 
ankstyvame amžiuje  



• IU įstaigose SUP nustatymo procesas 
 

Pedagoginė psichologinė 
tarnyba  

tėvams sutikus, vertina ir, 
jei reikia, skiria spec. 

ugdymą 

Vaiko gerovės komisija 
tėvams sutikus , atlieka 

pirminį vertinimą  

IU auklėtojai, tėvai 
pastebi galimus SUP 

Fiksuota ne mažai  šio proceso  pažeidimų:  
- ne visuomet Vaiko gerovės komisija atlieka pirminį vertinimą, kai 
auklėtojai kreipiasi į ją; 
- ne visi vaikai vertinami Pedagognėje psichologinėje tarnyboje, net 
kai Vaiko gerovės komisija rekomendavo. 
 
Įstaigos nurodė priežastis: joms trūksta specialistų, nesutinka dėl 
vertinimo  tėvai.  



Vaikų pažanga stebima, tačiau stebėjimo rezultatai 
nepanaudojami tęsiant ugdymą kitoje pakopoje 

• Daugumoje lankytų įstaigų stebima vaiko pažanga; 

• 78 proc. IU įstaigų vaiko pažangą fiksuoja popieriniuose 
aplankuose, 22 proc.- elektroniniuose dienynuose. 

• Pasiekimų aprašai ne visuomet  perduodami kitos pakopos 
pedagogui 



3. IU auklėtojos profesija nepatraukli 

Auklėtojai turi daugiausiai kontaktinių valandų, o 
uždirba mažiausiai iš visų pedagogų 

• Auklėtojas  kiekvienam vaikui turi užtikrinti ugdymą pagal jo 
poreikius, vertinti pažangą, pasiruošti veikloms, atlikti vaikų 
pažangos stebėseną.  

• 88,1 proc. audituotų įstaigų grupėse vienu metu dirba po 
vieną IU auklėtoją. Dažniausiai vienam auklėtojui tenka dirbti 
su 20 vaikų. 

• 32 proc. aplankytų įstaigų nesilaiko higienos normų dėl vaikų 
skaičiaus grupėse. 

• IU auklėtojoms nustatytos 3 nekontaktinės valandos, tačiau 
dalyje įstaigų  jos nesuteikiamos. Auklėtojoms reikėtų 5-6 
nekontaktinių (iš apklausos).  



Auklėtojų darbo užmokestis mažiausias iš visų 
pedagogų 

• Auklėtojo eksperto, dirbančio daugiau kaip 15 metų, darbo 
užmokestis gali būti mažesnis nei ką tik pradėjusio  dirbti  
bendrojo ugdymo mokytojo. 

 



Auklėtojų kvalifikacijos tobulinimas nepakankamas 

• 35 proc. IU įstaigų nurodė, kad kvalifikacijos tobulinimui 
trūksta lėšų. Yra įstaigų, kur  vienam IU auklėtojui skiriama 14-
16 Eur per metus. 

• 63 proc. audituotų įstaigų neužtikrino, kad visi IU auklėtojai 
tobulintų kvalifikaciją bent 5 diena per metus. Daugiau nei 
trečdalyje IU įstaigų tobulinosi ne visi auklėtojai. 

• Didėja poreikis mokymų susijusių su SUP turinčių vaikų 
ugdymu. Per metus tokiuose mokymuose dalyvavo mažiau nei 
pusė auklėtojų. 

• Auklėtojos nurodė, kad kokybiški mokymai labai brangūs, 
dalyvauti turėtų komanda, nesudaromos sąlygos bent dalį 
laiko tobulintis darbo metu. 



Trūksta auklėtojų ir vadovų 

• 30-49 metų amžiaus IU auklėtojų kasmet mažėja (pav.). 

•  2017 m. apie pusė IU auklėtojų buvo vyresni nei 50 metų. 
Nepavykus pritraukti naujų auklėtojų, nebebus ateityje kam 
dirbti 



• IU auklėtojų iki 35 metų amžiaus šalyje yra apie 20 proc. 

• Savivaldybės nuogąstavo, kad po 3-5 metų auklėtojų trūkumas 
gali pasiekti kritinę ribą. 

• IU specialistai neateina į  IU sistemą, nes darbo sąlygos 
nepatrauklios. Beveik 40 proc.  audituotų įstaigų paskelbus 
konkursą į laisvas vietas IU auklėtojo pareigoms eiti, atėjo po 
vieną kandidatą; 

•  64 –ių IU įstaigų vadovai Lietuvoje tik laikinai einantys pareigas. 



Kas motyvuoja  jaunus auklėtojus dirbti IU įstaigoje 

• Apklausoje dalyvavo 365  IU auklėt, 87 proc. dirbančių ilgiau 
nei 2 metus.  

 



• Apie pusė auklėtojų yra patenkinti  arba labiau patenkinti nei 
nepatenkinti savo darbu. Likusieji - abejingi arba nepatenkinti. 
8,4 proc. planuoja išeiti iš  darbo. 

•  Trečdaliui patinka darbas su vaikais. Kitus motyvuoja patogi 
darbo vieta arba geras susisiekimas. 15 proc. nurodė, kad 
atėjo dirbti, nes svarbu gauti darbą. 

•  Kas svarbu pradedant dirbti (auklėtojų nuomonė): 

  - vadovų palaikymas ir dėmesys; 

 - aprūpinimas priemonėmis; 

 - galimybė tobulėti pagal poreikius; 

 - bendradarbiavimas su kt. auklėtojomis; 

 - karjeros perspektyvos; 

 - patyrusių auklėtojų stebėjimas; 

  - mentoriaus pagalba; 

 - kursai pradedantiems auklėtojams. 

 

 



4. Nesukurta ikimokyklinio ugdymo kokybės  
užtikrinimo sistema 

• IU įstaigų bendra  išorinio vertinimo sistema  nesukurta. 

• Trečdalis savivaldybių nevertina savo IU įstaigų programų. 

• Programos rengiamos  vadovaujantis IU programų kriterijų 
aprašu, esant poreikiui, organizuojamos konsultacijos, bendri 
pasitarimai. 

•  Ne visų įstaigų programos skelbiamos interneto svetainėse, 
tėvai pasirinkdami ugdymo įstaigą negali susipažinti su jomis. 

• Tik 5 savivaldybėse buvo atliktas išorinis įstaigos vertinimas, 
kitos nurodė, kad neturi specialistų, lėšų, nėra bendrų 
susitarimų ir teisės aktų. 

 



REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 



1.Siekiant, kad  grupėje nors dalį laiko su vaikais dirbtų 
bent du mokytojai, keisti normatyvus nustatant vaikų ir 

pedagogų santykį, o ne vaikų skaičių grupėje 
 

• Parengti alternatyvūs IU finansavimo modeliai  (2018 m. IV 
ketv.)  

• Sukurtos teisinės prielaidos, nustatančios vaiko ir pedagogo 
santykį IU grupėse ir sudarančios galimybes dalį laiko vienu 
metu dirbti dviem auklėtojoms  (2019 m. IV ketv.) 

• Pereinama nuo maksimalaus vaikų skaičiaus prie vaiko - 
pedagogo santykio IU grupėse reglamentavimo  (2020 m. III 
ketv.) 



2. Siekiant ugdymo kokybės, būtina pritraukti kuo 
daugiau kompetentingų specialistų dirbti  IU 
programas vykdančiose įstaigose, todėl reikia 

užtikrinti, kad  jų darbo sąlygos būtų ne blogesnes nei 
pradinių klasių mokytojų 

2.1. Prilyginti IU auklėtojų  darbo užmokestį pradinių klasių 
mokytojų atlygiui, kad auklėtojai rinktųsi darbą  IU programas 
vykdančiose įstaigose.  

 

• Įvertintos IU auklėtojų ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų 
apmokėjimo nuostatos, atsižvelgus į etatinio mokytojų darbo 
apmokėjimo modelį  (2018 m. IV ketv.) 

 



2.2. Padidinti nekontaktinių valandų skaičių IU auklėtojoms, kad 
galėtų pasirengti ugdymo veikloms ir panašiai. 

 

•  Sukurtos teisinės prielaidos nuostatoms įgyvendinti (2019 m. 
II ketv.) 

• IU auklėtojų ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų darbo 
užmokestis prilygintas pradinių klasių mokytojų darbo 
užmokesčiui, šiems pedagogams padidintas nekontaktinių 
valandų skaičius (2020 m. III ketv.) 

 



3. Siekiant integruotai ugdyti SUP turinčius vaikus, 
užtikrinti IU auklėtojų mokymus, skirtus atpažinti SUP 

turinčius vaikus 

• Vykdomi mokymai IU auklėtojoms dėl: 

  - SUP turinčių vaikų gebėjimo ir poreikių  
 atpažinimo, jų vertinimo     (2018 m. IV ketv.)  

 -  SUP vaikų ugdymo proceso organizavimo, 
 atsižvelgiant į individualius vaikų poreikius ir galimybes 
 (2018 m. IV ketv.)  

• Parengtos metodinės priemonės /metodinė literatūra ir jais 
aprūpinti pedagogai, dirbantys su SUP turinčiais vaikais 
(2019 m. III ketv.) 

• IU auklėtojų rengimo studijų programose sustiprintas SUP 
turinčių vaikų pažinimo ir jų ugdymo organizavimo  modulis  

 

 



4. Vykdyti priemones, skirtas keisti visuomenės ir tėvų 
nuostatas dėl įtraukiojo ugdymo 

• Parengta medžiaga (edukaciniai filmai ir kt.) pedagogams, 
tėvams ir visai visuomenei, iliustruojanti įtraukiojo ugdymo 
organizavimo galimybes IU įstaigose. Medžiagą talpinti 
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro interneto 
svertainėje ( www.spp.lt)  ( 2020 m., IV ketv.) 

http://www.spp.lt/



