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Lietuvos Respublikos Svictimo istatymc(toliau_SI)nurOdyta,kad privalomasis ir valsけ bOs
garantuojamasこ 宙etimas pagal pricも mokyklinio,pradinio,pagrindinio ugdymo programas tcikiamas
Lietuvos Respublikos pilieこ iams,gyvenanticms Lietuvos Respublikae,ir uttsienieこ iams,turintiems tcisQ

nuolat ar laikinai gyvcnti Lietuvos Respublik● e,iki 16 mcttl・ Lictuvos Rcspublikos u2sienicё iu tcisinos

padёtics istatymc itvirtinta nuosttta, kad ncpilnamcё iai turi tcisO mokytis pagal ikimokyklinio,

priegmokyklinio,bcndrtto ugdymO arba profcsinio mokymo programl(prOgralllas).Remiantis minetais

iStatymais,Ukrainos pilicこ iai,kurie atvyko l LietuvO ir turi teis9 jttC laikinai gyvcllti,gali biti ugdomi

pagal ikimokyklinio,priegmokyklinio ir bcndraO ugdymo programas.VaikЧ  priOmimas i ugdymO istaigas
vykdomas bcndra tvarka,kuri yra nustatyta savivaldyblc.ViSi mokiniai rcgistruaami MokiniЧ  rcgistrc.

VadovattalltiS Nuosckli● o mOkymOsi pagal bendrtto ugdymo programas tvttkos apraSo,

patvirtinto Lictuvos Rcspublikosも victilllo,mokslo ir sporto ministro 2005 m.balandttio 5 d.lsakymu Nr.

ISAK-556),Del Nuoseklitto mOkymosi pagal bcndrQiO ugdymo programas tvarkos apraも op試宙rtinimo“

(tOliau_Nuosckli街 o mOkymOsi apraζ as),10 punkto nuostata,mokiniai l bcndraO ugdymo programas

priimallli nlok)tis kartu su bcndraan12iais. Mokiniai gali bllti priinlanli ir klase 2cnliau ar aukこ こiau,

sudcHnus su nepilnameё io mokinio宙 cnu iも tOvЧ (g10ba■ )ar kitu uを vaikO atsakingu asmeniu.

Kaslnctinis proilaktinis svcikatos patikrinilnas, kurio nlctu vertinama bcndra svcikatos bllkle,

privalomas visicms vaikallls iki 18 metЧ ,taip pat pilnamcёiams mokiniams,ugdomicms pagal bendr● o

ugdymo programas.IS Ukrainos atvykusios ζeimos,kuriOs rcgistravosi MigracttoS depaiamcntc,gali
krciptis del sveikatos paslaugЧ  i saV市aldybё s,kuri可 c rcgiStravosi,gydymo istaigl.」 icms tcikiamosも ios

paslallgos: skubios pagalbos ir svcikatos pricをillros paslaugos,lllCdiCininO rcabilitaciia suZeisticllls karc

Ukrainttc, VよCinactta nuO coVID-19(daugiau inbrmacloS I〕 :駿 Si`1llll顔 |■重■墜 ▲■よ,生■Kttlg盤
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IIoMOKINIv UGDYMAS

Bendrasis ugdylllas teikianlas pagal bendrlsias pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

VadovattantiS 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metЧ pradinio,pagrindinio ir vidurinio ugdymo programЧ
bendrttЧ ugdymO planЧ ,pat宙 rtintЧ Lictuvos Rcspublikos Svictimo,mOks10 ir sporto ministro 2021 m.
gcguをёs 3 d.Isakymu Nr.V-688,,Dё 1 2021-2022 ir 2022-2023 moksio mctu pradinio,pagrindinio ir

vidllrinio ugdymo programЧ bcndr」 Ч ugdymo planЧ  pat宙 rtinimo“ (tOliau一 Bcndriai ugdymo planai),46
punktu,mokiniams,nemokantiems lictuviЧ  kalbos,jos mokymaSi mOkykla gali organizuoti:lietuvi■ kalbos

mokymaSi intCnsyviu bidu(iζlyginamosiosc klasesc,grupese ar kitOmis hrmomis),kartu utttikrindama,

kad kitu dalykЧ  jis mokytЧsi kartu su bcndraamZiaisi mokinio mokymQsi kartu su kitais bendraamЙ iais

paskirtaC klasQie,teikdama rcikiama mokymOsi ir kitQ ζ宙ctimo pagalbl arba lictuviЧ kalbos mokymOsi
kitu l■okyklos sil1lonlu blldu,sudcrintu su lnokinio tё vais(g10baais).

Mokant lictu宙 Ч kalbosiも lyginalllosiose klasese ttba grupesc,mOkykloms rckomenduaamanaudotis

Lictu宙■kalbos pagal kalbos mokaimo lygius(Al― B2)bcndrOSiOs programos prttcktu:
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klasitl ir iSIyginalll可 tl mobili輔Ч grupiЧ  lictu宙Ч kalbos programa,pat宙 rtinta Lictuvos Rcspublikos

Svictimo,mokslo ir spoio ministro 2006 m.bittclio 14 d.lsakymu Nr.ISAK-1216,,D011も lyginamttЧ

klasi■ ir iζ lyginamttЧ  mObilittЧ grupiЧ lietu宙 Ч kalbos programos pat宙 rtinimo“ .



{ bendrojo ugdymo mokyklE atvykus vienam ar keletui mokiniq, kuriq neuZtenka sudaryti
i5lyginamajai klasei ar grupei, mokykla ji / juos priskiria bendraamZiq klasei ir papildomai moko lietuvir-1

kalbos. Pagal Nuosekliojo mokymosi apraSo 11 punkto nuostat4, Bendrojo ugdymo planq 2 skyriaus 7 bei
8 skirsnio nuostatas, mokykla, organizuodama atvykusio asmens mokym4, sudaro individualq mokymo(si)
plan4, kurio sudarymui vadovauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui, organizuoja lietuviq kalbos
mokym4si, teikia reikiam4 nlokymosi ir kit4 Svietimo pagalb4, jei rnokykloje veikia visos dienos mokykla,

itraukia mokinius i veikl4 po pamokr-1, neformalqii vaikq Svietim4.

Visiems uZsieniediams, esantiems Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi buti uZtikrinamas

ikimokyklinis, prieSmokyklinis ir bendrasis ugdymas. Todeliei rnokinys ar jo tevai (globeiai) iSreiSkia nor4

mokytis pagal Ukrainos ugdymo programas nuotolinir"r bldu mokykloje, veikiandioje Ukrainoje, mokinys
turi bflti priskirtas ir rnokyklai, veikiandiai LietLrvoje. ir iregistruotas Mokiniq registre. Mokykla, veikianti
Lietuvoje, tr"rri tureti raSti5k4 patvirtinin-r4 i5 mokyklos, veikiandios Ukrainoje, kad mokinys joje mokosi
nuotoliniu b[du. Mokiniui mokykloje Lietuvoje turi buti uZtikrinamas lietuvitl kalbos mokymasis

mokyklos sifllomu budu, suderintu su mokinio tdvais (globejais), jam gali buti sillomas dalyvavimas
nefomraliojo Svietimo veiklose (blreliuose) ar kitoje mokyklos veikloje, uZtikrinandioje bendravim4 su

bendraamZiais.

Prie5 pradedant vaikams mokytis lietuvitl kalbos ar dalyvauti kitq dalykq pamokose, praSome skirli
laiko rnokiniq adaptacijai, susipaZinimui su mokykla, mokymosi aplinka, klases draugais. I5gyveng stres4

ir reali4 gresmg savo ir / ar savo artirnq Zmonirl gyvybei bei sveikatai vaikai visq pirma turetq pasijusti

saughs naujoje aplinkoje, neretam i5 vaikq gali prireikti psichologo konsultacijos, todeljei tokio specialisto
mokykloje nera, kviestume pasitelkti savivaldybeje veikiandiq pedagoginiq psichologiniq tarnybtl /
Svietimo pagalbos tarnybr.i specialistus.

III.MOKYKLU KONSULTAVIMAS

Atvykusiems i5 uZsienio asmenims mokyti(is) Lietuvos savivaldybese yra subufias geriau
pasirengusiq priimti i Lietuvq atvykstandir-rs ar griZtandir-rs vaikus rnokykiq tinklas. Siose Svietimo istaigose,
Vilniaus lietuvitl nalnams teikiant metoding pagalb4, ugdomi iS uZsienio atvykg mokiniai, ypating4 den-resi

shiriant lietuviq kalbai mokyti. Siuo metu mokyklq tinkl4 sudaro daugiau kaip 60 mokyklq, turindiq gerqiQ

patirli mokant i5 uZsienio atvykusius mokinius

Gtti&ltrll&fuLirujt$4i.vilr:[u]Ll$ldsr*Slcsi tinklo* nroli.vklos.pdt). Susid[rus slr
nenumatytomis situacijomis ar norint gauti daugiau informacijos apie ugdymo galimybes, Vilniaus
lietuviq namai nuo2022 m. kovo 14 d. kiekvien4 darbo dien4 nuo 14.30 val. iki 16.30 val. teiks nuotolines
konsr"rltacij as,,Zoom" platformo.j e.

IV.SOCIALINE PARAMA

Informacija del socialines paramos mokiniams (nemokamas maitinimas ir parama mokinio
reikmenims fsigyti) teil<imo ukrainiediq Seimti vaikams yra pateikta Lietuvos Respublikos socialines
apsaugos ir darbo ministerijos Pinigines paramos grupes 2022 m. kovo 7 d. raSte Nr. (15.18-24) SD-889,
adresuotame savivaldybir4 administracij oms.

Vo MOKINIv KELIMASI AUKSTESNE KLAS耳 ,UGDYMO PROGRAMOS ARJOS
DALIES BAIGIPIIAS

Atvykg i5 Ukrainos vaikai yra labai paLeidLiami, patyrg daug streso, sunkumq ir kt., todel
sprendirnai, jq ugdymo, mokymosi pasiekimrl vertinimo procesai reikalar.rja supratingumo, lankstumo,
sr"rtelkiant deinesi I tai, kaip vaikas jaurdiasi, k4 jis moka, geba ir kt. Vertinant pasiekimus, fiksuojant



vertinimo rezLrltatus, sihloma orientuotis iapra5omEjivertinim4, neskubeti pasiekimq fiksuoti paZymiais ar
jq i5vis atsisakyti.

Kadangi atvykg n-rokiniai pradejo mokytis mokyklose jau baigiantis ugdymo procesui,
vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi apra5o 19.1 papunkdio nuostata, mokinir-1 mokymosi pasiekimams
fiksr"toti del kelimo i auk5tesnE klasg, ugdymo programos ar jos dalies baigimo sifllome naudoti ivertinimus,
vartojant fra5us, pvz., ,,atleista" (,,atl"), ,,iskaityta" (,,isk"), ,,padare paLangq" (,,pp") ir kt.

.Iei atvykgs mokir-rys pateiks I pusmedio (I, iI trimestro) kuritl nors dalyktl vertinimo rezultatus,
gautus mokantis ankstesneje mokykloje Ukrainoje, tai II pusmedio rezultatus (III trimestro), mokantis pagal

atitinkamos klases dalyko program4, sillorne fiksuoti ira5u,,iskaityla", o metinis fverlinimas gali bflti
fiksuotas jraSu ,,fskaityta" arba balu pagal mokykloje priimtus susitarimus (Zr. Nuosekliojo mokymosi
apraSo 21 punkto nuostatas).

Jei atvykgs mokinys nebus mokgsis kai kurir.l dalykq del prograrntl skirtumtl, netures duomenq,
dokumentq apie ankstesnius pasiekimus mokantis pagal tos klases ugclyrno program4, siulome mokinio
mokymosi pasiekimus ugdymo laikotarpio (lI pusmedio, ill trimestro, metq) pabaigoje apibendrinti ir
vertinimo rezultat4 fiksuoti ira5u ,,iskaity.ta" ar,,atleista", taikyti Nuosekliojo mokymosi 22 punkto nuostat4
* metini ivertinim4 fiksuoti atsiZvelgus I turimo ugdymo laikotarpio (pusmedio, trimestro ar kt. ugdymo
laikotarpio) mokymosi pasiekimus ir kt.

Kadangi metinis dalyko iverlinimas ira5u, pvz., ,,atleista", ,,iskaityta" yra patenkinamas ivertinimas,
todel mokinys, vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi apraSo 30 ir 36 punhto nuostatomis, keliamas i
aukStesng klasg (iis baigia ugdymo program4 ar jos dali), o nuo kittl mokslo rnetq pradZios mokiniui b[tina
numatyti reikalingos mokyrnosi pagalbos teikim4.

vt. PAGRINDTNIO tSSrr,avrNIMO IGIJTMAS

Pagrindiniam iSsilavinirnui igyti yra br"-rtina tureti ne tik patenkinamus metinius dalykq ivertinimus,
fskaity't4 ar fiksr-rot4 iraSu ,,atleista" socialing-pilietinE veikl4. bet ir patikrintus pagrindinio ugdymo
pasiekimus. AtvykE i5 Ukrainos mokiniai nuo pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinirnq gali bflti
atleidZiami mokyklos vadovo fsakymu, vadovaujantis Pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinimo tvarkos
apra5o 25.2 papunkdio nuostata (htt.p;:ip*g!111r.,lrLtlportalllegalActilVj,Alllf$l1iiil} /asr ).

vrr. vrDURtNro lssnavrNrMo IGTJTMAS

Viduriniam i5silavinimui fgiti mokinys turi blti baiggs vidurinio ugdymo programQ (tureti
patenkinamus ugdymo plano dalykq metinius ivertinimus) bei iSlaikyt4lietuviq kalbos ir literatlros brandos
egzamin4 ir dar bent vien4 pasirinkt4 brandos egzamina,. Sifilome leisti i5 Ukrainos atvykusiems i
baigiam4lq klasE mokinian-rs apsisprgsti, ar jie noretq igyti vidurinf i5silavinim4 laikydami brandos
egzaminus, kuriq uZduotys butq i5verstos I ukrainiediq kalbq (i5skyrus lietuvirl kalbos ir literaturos ir
uZsienio kalbrl (anglq, pranctlztl, rr.tst1, vokieditl) brandos egzanlintl), arba mokytis Siais mokslo metais tik
lieluviq kalbos ir tgsti mokym4si IV gimnazijos klaseje kitais mokslo metais. Jei rnokinys apsisprgstq laikyti
brandos egzaminus, vadovaujantis Brandos egzaminq organizavimo ir vykdymo tvarkos apra5o, patvirlinto
Lietuvos Respublikos Svietirno. mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodZio 18 d. isakymu Nr. ISAK -2391
.,Del Brandos egzaminq organizavimo ir vykdymo tvarkos apra5o ir Lietuviq kalbos ir literatfros iskaitos
organizavimo ir vykdymo tvarkos apra5o patvirtinimo", 148 punktu, jis turi pateikti praSymE del atleidimo
nuo lietuviq kalbos ir literatlros brandos egzamino ir jam aktualiq brandos egzaminq pasirinkimo
Nacionalines Svietimo agentltros direktoriui. Siq rnokinir"l geografijos ir istorijos egzaminq uZduoditl
vertinimas gales buti pritaikytas, atsiZvelgiant i tai, kokia dalis uZduodiq egzamino metu bus skirtos
Lietuvos geografijai ar Lietuvos istorijai.

Taip pat labai praSytume informuoti i5 Ukrainos atvykusius vidurinio ugdymo programos
baigiamosios klases mokinius apie tai, kad jiems aktuali informacija del galimybiq tgsti studijas Lietuvos
aukStosiose rnokyklose yra skelbiama tinklalapyje www.studyin.lt, o del galimybiq mokytis pagal



prof'esinio mokymo programq - tinklalapyje www.lamabpo.lt. Ukrailiediams, igijusiems vidurini
issilavinim4 Lietuvoie, Siais metais planuojama organizuoti atskir4 priemim4, taip sticiarant lygiaverles
gal imybes studij uoti pasirinkto se studij o se.

Jei mokinys (Ukrainoje besimokgs paskutineje vidurinio ugdymo programos klaseje) apsisprgs
mokytis Siais mokslo metais tik lietuviq kalbos ir tgsti mokym4si 1V gl,r,rurijos klaseje iitais'mokslo
metais, tai Siais mokslo metais jis turi buti priimamas mokyis i islyginamqia klisg ar i5lyginam*jQ grupg,
aptariant mokykloje, kad nuo kittl mokslo metq pradZios prades mokytis ii vidurinio uga-y-o piog.u*o,
IV gimnazijos klases dalykus pagal sudaryt4 individuahl r-rgclymo plan4.

Be to, ir Siais mokslo metais mokiniai, pradejg mokytis Lietuvos mokyklose pagalvidurinio ugclyrno
program4IV gimnazijos klaseje, vadovauiantis Nuosekliojo mokymosi apraSo 39 punktu, gali del svaibiq,
mokyklos vadovo pateisintrl, prieZasdiq einamaisiais metais nutrar-rkti mokym4si (mokyklos vadovas nera
fpareigotas nutraukti mokymo sutarties) ir kitais metais kartoti Sios klases programE arba tgsti ngtraukt*
rnokym4si.


