
Ugdymas šeimoje 

2020 m. gegužės 20 d. Vyriausybė patvirtino Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą jame 

nustatyta, kad tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys, jog jų vaikai nuo einamųjų metų rugsėjo 1 

d. pradėtų ugdytis šeimoje, pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

bendrąsias programas privalo: 

 Pateikti prašymą Plungės rajono savivaldybės švietimo skyriui nuo balandžio 15 d. iki  birželio 

1 d.. Aktualiausia su priėmimu susijusi informacija skelbiama Plungės rajono savivaldybės 

interneto svetainės www.plunge.lt titulinio puslapio paskyroje „Priėmimas į ugdymo įstaigas“. 

https://www.manodienynas.lt/registration/login, kilus klausimams dėl prašymų pateikimų 

kreiptis į Plungės rajono savivaldybės švietimo skyriaus vedėją. 

 Prašymą dėl vaiko ugdymo (ugdymosi) šeimoje  už vaiką iki 14 metų pateikia tėvai (globėjai).  

 Prašymą dėl ugdymosi šeimoje, dokumentus ir rašytinį tėvų (rūpintojų) sutikimą gali pateikti 

vaikas nuo 14 iki 18 metų. 

Mokyklai tėvai (globėjai) arba pats vaikas nuo 14 iki 18 metų pateikia: 

 tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą dėl ugdymosi sąlygų šeimoje patikrinimo (laisva forma) 

 užpildytą Klausimyną tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vaikui dėl ugdymosi šeimoje sąlygų 

(toliau – Klausimynas) (1 priedas)  

 jei vaikas bus ugdomas pagal 1-os klasės programą, o prieš tai buvo ugdomas švietimo 

įstaigoje  - švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintame Priešmokyklinio ugdymo tvarkos 

apraše nustatytos formos priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar jungtinės grupės 

ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) rekomendacija (toliau – rekomendacija)  

 jei vaikas pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą buvo ugdomas šeimoje ir bus 

ugdomas šeimoje pagal 1-os klasės programą pateikiama laisvos formos metinė Vaiko 

individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo ataskaita (toliau – Vaiko 

individualios pažangos ataskaita ); 

 jei vaikas bus ugdomas pagal 1-os klasės programą, o prieš tai buvo ugdomas šeimoje - Vaiko 

individualios pažangos ataskaitą, kurioje būtų pateikta informacija apie išsikeltus ugdymo 

tikslus, naudotus ugdymo išteklius, ugdymo aplinkas, veiklas, kurios vaikui leido 

pademonstruoti tai, ką išmoko, vaiko ugdymosi stipriąsias ir silpnąsias puses (laisva forma); 

 vaiko mokymosi pasiekimus ar išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (mokymosi pasiekimų 

pažymėjimas arba pažyma apie mokymosi pasiekimus, arba įgyto išsilavinimo pažymėjimas) 

šis punktas galioja (baigusiems 1 ir aukštesnes klases); 

 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos įgalioto teritorinio skyriaus, kurio veiklos teritorijoje gyvena šeima, informacija 

apie tai, kad nebuvo nustatytas (-i) vaiko teisių pažeidimas (-ai), susijęs (-ę) su vaiko atstovo (-

ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) jis gyvena, pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu 

dėl narkotinių (ar psichotropinių) medžiagų, alkoholio vartojimo, smurto ar kitų vaiko atstovo 

(-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) vaikas gyvena, veiksmų ar neveikimo, kurie gali turėti 

įtakos vaiko teisės į mokslą užtikrinimui, per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, 

rūpintojų) prašymo pateikti informaciją  gavimo dienos. 

 savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena šeima, administracijos informacija apie tai, kad 

nebuvo (nėra) skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui ir (ar) nebuvo (nėra) 

taikoma atvejo vadyba per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo 

pateikti informaciją  gavimo dienos. 
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  1 priedas 

  

KLAUSIMYNAS TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) IR VAIKUI DĖL 

UGDYMOSI SĄLYGŲ ŠEIMOJE 

I SKYRIUS 
KLAUSIMAI VAIKO TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) 

  

         1. Bendroji dalis: 
         1.1. vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) vardai ir pavardės, išsilavinimas, faktinė ir deklaruota 

gyvenamoji vieta, telefonas, elektroninio pašto adresas; 
   1.2. vaiko vardas ir pavardė, amžius; 

        1.3. kokia kalba ir pagal kokią ugdymo programą vaikas bus ugdomas (ugdysis)? Jei bus 

ugdomas (ugdysis) pagal bendrojo ugdymo programą, tai kokios klasės? 

        2. Ugdymo (ugdymosi) šeimoje organizavimas: 
        2.1. jei vaikas bus ugdomas (ugdysis) pagal priešmokyklinio ugdymo programą, tai 

nurodykite, kokias veiklas planuojate organizuoti per savaitę ir kiek laiko joms skirsite? 
         2.2. jei vaikas bus ugdomas (ugdysis) pagal bendrojo ugdymo programą, tai nurodykite, 

kokių dalykų bus mokomas? Pateikite planuojamą pamokų kiekvienos savaitės dienos tvarkaraštį. 

Jame nurodykite, kiek laiko skirsite kiekvieno dalyko vaiko mokymuisi per dieną ir pertraukoms? 

         2.3. pateikite, Jūsų nuomone, svarbius kitus komentarus dėl ugdymo (ugdymosi) 

organizavimo. 

         3. Kompetencijų ugdymas: 
         3.1. kokias kompetencijas planuojate ugdyti? 

               3.2. kokios vaiko nuostatos, gebėjimai, žinios ir supratimas bus ugdomi? 

         3.3. ko tikitės, kad Jūsų vaikas išmoks per mokslo metus? 

         3.4. pateikite, Jūsų nuomone, svarbius kitus komentarus dėl ugdymo (ugdymosi) turinio. 

         4. Vaiko ugdymas (ugdymasis): 
         4.1. kas vykdys vaiko ugdymą pagal priešmokyklinio ugdymo programą (pvz., motina, 

tėvas, globėjas, samdytas mokytojas, mokytojo išsilavinimas ir kvalifikacija)? 
         4.2. kas vykdys vaiko ugdymą pagal bendrojo ugdymo programas (pvz., motina, tėvas, 

globėjas, rūpintojas, samdytas (-i) mokytojas (-ai), mokytojo išsilavinimas ir kvalifikacija)? 
         4.3. kur vyks ugdymas (ugdymasis) (pvz., namuose, bibliotekoje, muziejuje ir kt.)? 
         4.4. kokias ugdymo priemones planuojate naudoti? 

         4.5. kokius skaitmeninius išteklius, programas naudosite ir kokius įgūdžius ugdysite? 
         4.6. kokia ugdymo filosofija Jūs vadovausitės ugdydami vaiką? Pateikite trumpą komentarą. 

         5. Socialinių vaiko gebėjimų plėtojimas: 
         5.1. kokias veiklas planuojate, kad paskatintumėte vaiko bendravimą su kitais vaikais, 

užtikrintumėte jo socializaciją? 
         5.2. ar planuojate, kad vaikas bus ugdomas (ugdysis) pagal neformaliojo vaikų švietimo 

programas? Jei taip, tai pagal kokias? 

         6. Mokymosi pasiekimų ir pažangos stebėjimas ir fiksavimas: 
         6.1. kaip stebėsite, ar Jūsų vaikas daro pažangą? 
         6.2. kokiais įrodymais remdamiesi sužinosite, kad Jūsų vaikas padarė pažangą? 
         6.3. ar Jūsų vaikas dalyvaus nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose? 

         7. Vaiko individualūs ugdymosi poreikiai: 
         7.1. ar vaikas turi išskirtinių gabumų (pvz., muzikai, dailei, sportui ir kt.)? Jei taip, tai kaip 

planuojate juos ugdyti? 

               7.2. ar vaikas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turi specialiųjų ugdymosi poreikių? Jei taip, tai 

kokį specialiųjų ugdymosi poreikių lygį yra nustačiusi pedagoginė psichologinė tarnyba / švietimo 

pagalbos tarnyba, pagal kokią ugdymo programą yra rekomendavusi vaiką mokyti ir kokią švietimo 

pagalbą teikti? 



         7.3. kaip planuojate organizuoti švietimo pagalbos teikimą vaikui (pvz., specialiojo 

pedagogo, logopedo, psichologo ir kt.)? 
  

II SKYRIUS 
KLAUSIMAI VAIKUI 

  

          8. Vaiko nuomonė (jei vaikas negali parašyti savo nuomonės, jo nuomonę parašo tėvai 

(globėjai, rūpintojai): 
                8.1. ar vaikas nori būti ugdomas (ugdytis) šeimoje ir kodėl? 

          8.2. kokios vaiko idėjos apie ugdymąsi šeimoje ir su tuo susiję lūkesčiai bei poreikiai? 
                8.3. kita vaiko suteikta informacija apie jo lūkesčius, poreikius, susijusius su ugdymo 

(ugdymosi) procesu (jei yra). 
  

  

  
___________________________ 

 


