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LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetui
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LR Seimo kanceliarijai

El. p.: priim  @lrs.lt  

Dėl   ŠVIETIMO  ĮSTATYMO  NR.  I-1489  2,  7,  8,  9,  24,  33,  36,  47,  67  STRAIPSNIŲ

PAKEITIMO ĮSTATYMO

Nacionalinė šeimos taryba, atlikdama savo funkciją, pagal kurią  analizuoja, stebi ir vertina

šeimos politikos formavimą ir įgyvendinimą, remia šeimai palankios aplinkos kūrimą, nagrinėja ir

teikia  pasiūlymus  Seimui<...>  vaiko  gerovės  užtikrinimo  ir  teisės  aktų  tobulinimo

klausimais(Šeimos stiprinimo įstatymo 9 str.8),  atkreipia dėmesį į problemas, kurios gali kilti dėl

ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 2, 7, 8, 9, 24, 33, 36, 47, 67 straipsnių pakeitimo įstatymo.

Remiantis  LR  Konstitucijos  ir  Europos  Žmogaus  Teisių  Konvencijos  nuostatomis,  pagrindiniai

vaikų ugdytojai  yra tėvai.  Švietimo  sistema šioje  srityje  atlieka  pagalbinę  funkciją  ir   neturėtų

šeimos atsakomybių perimti. LR Konstitucijos 38 str. 6 d. numato, kad tėvų teisė ir pareiga – auklėti

savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, o to pačio str. 2 d. sako, kad valstybė saugo ir

globoja  šeimą,  motinystę,  tėvystę  ir  vaikystę.  Sistemiškai  skaitant  šias  konstitucines  nuostatas,

darytina išvada, kad valstybės funkcija šioje srityje yra subsidiari. 

Europos Žmogaus Teisių Konvencijos 1 papildomo protokolas (iš dalies pakeisto 11 protokolu)

nustato dvi teises: pirma, vaikų teisę į mokslą (ir atitinkamai, valstybės pareigą tai garantuoti) bei

tėvų  teisę  parinkti  savo  vaikams  švietimą  ir  mokymą  pagal  savo  religinius  ir  filosofinius

įsitikinimus (ir valstybės pareigą šią tėvų teisę gerbti). Be kitų dalykų, ji apima ir teisę parinkti savo

vaikams ikimokyklinio ugdymosi formą, spręsti dėl pradinio ugdymo pradžios laiko.

JT Vaiko teisių konvencijoje pabrėžiama, jog valstybė turi pareigą padėti savo pirmines pareigas

atliekantiems  tėvams  užtikrinti,  kad  vaikas  lygiais  pagrindais  su  kitais  turėtų  kuo  didesnes
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galimybes  realizuoti  savo  teisę  į  mokslą,  neperimdama  iš  tėvų  jiems  tenkančios  atsakomybės

(„atsižvelgdamos  į  jo  tėvų,  globėjų  ar  kitų  asmenų,  atsakančių  už  jį  pagal  įstatymą,  teises  ir

pareigas“ ir  tam tikslui  imtis  „atitinkamų teisinių  ir  administracinių  priemonių“.  (3 str.  2 d.)  ir

„siekdamos  garantuoti  šioje  Konvencijoje  išdėstytų  teisių  įgyvendinimą  ir  norėdamos  prie  to

prisidėti,  valstybės  dalyvės  teikia  tėvams  ir  teisėtiems  globėjams  paramą,  reikalingą  tinkamam

vaikų auklėjimui, ir rūpinasi vaikų įstaigų plėtimu. (18 str. 2 d.).

Atitinkamai yra suformuluotos ir dabar galiojančios LR Švietimo įstatymo nuostatos: įstatymo 7

str . 2 d. numato, kad Ikimokyklinis ugdymas vyksta šeimoje, o tėvų (globėjų) pageidavimu – pagal

ikimokyklinio ugdymo programą. Švietimo ir  mokslo ministro bei  Socialinės apsaugos ir darbo

ministro nustatyta tvarka ir atvejais vaikui ikimokyklinis ugdymas gali būti privalomas. Remiantis

mūsų  Konstitucija  ši  nuostata  interpretuotina  kaip  kalbanti  apie  tuos  atvejus,  kai  šeimai  yra

reikalinga  pagalba,  t.  y.  kai  šeima negali  pati  tinkamai  atlikti  jai  priklausančios  vaikų  ugdymo

pareigos. Pagal 9 str. 3. Pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais

kalendoriniais  metais  sueina 7 metai.  Pradinis  ugdymas pradedamas vaikui  teikti  vienais metais

anksčiau,  kai  vaikas  tėvų  (globėjų)  sprendimu  buvo  ugdomas  pagal  priešmokyklinio  ugdymo

programą  metais  anksčiau.  Taigi,  iš  esmės  įstatymo  norma  numato  tėvų  diskreciją  parenkant

pradinio ugdymo pradžios laiką.  

Šeimos stiprinimo įstatyme  numatytos nuostatos, pagal kurias Valstybės ir savivaldybių institucijos

švietimo  ir  kultūros  srityje  –  imasi  priemonių  padėti  šeimai parengti  vaikus  ir  jaunimą

savarankiškam  gyvenimui,  kurti  funkcionalią  ir  darnią  šeimą,  ugdyti  brandžias,  dorovingas,

savarankiškas,  atsakingas,  gebančias  bendradarbiauti  ir  kurti  savo  ir  bendruomenės  gyvenimą

asmenybes(5 str.).

Dėl  to svarbu prieš priimant teisės aktus  atkreipti dėmesį į   pačių šeimų  bei  mokslininkų

išreiškiamus nuogąstavimus dėl formalaus ugdymo ankstinimo ir  į juos atsižvelgti. 

Mokslinkai, remdamiesi Lietuvos ir užsienio tyrimais, teigia, kad formalaus ugdymo ankstinimas

kelia  pavojų  socialinių  vaiko  gebėjimų  raidai,  nes   asmenybės  ugdyme  svarbūs  ne  vien

kognityviniai(pažintiniai), bet ir emociniai bei socialiniai aspektai. Prieš teikiant Švietimo įstatymo

pataisas, mokslininkų nuomone, svarbu išskirti kokybiško ankstyvojo vaikų ugdymo ir  formalaus

ugdymo  ankstinimo  sąvokas,  kurios  negali  būti  sutapatinamos.  Visa  eilė  tarptautinių  vaikų

psichologijos  ir  amžiaus  tarpsnių  psichologijos  tyrimų  kalba  apie  galimą  formalaus  ugdymo
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ankstinimo žalą(didesnis hiperaktyvių vaikų skaičius1, prastesnė anksčiau formaliai ugdyti pradėtų

vaikų psichinė  sveikata  vėlesniame amžiuje2),  ypač,  jei  tai  susiję  su nepakankamai   kokybišku

ankstyvuoju  ugdymu. 

Tarptautinio ekonominių,  socialinių ir kultūrinių teisių komiteto Bendrojoje rekomendacijoje dėl

teisės  į  mokslą  (E/C.12/1999/10)  yra  įvardijami  keturi  elementai,  būtini  visų  formų  ir  lygių

ugdymui:  „galimumas,  prieinamumas,  priimtinumas  ir  pritaikomumas“.  Rekomendacijoje

pabrėžiama, kad „nors konkretus ir tinkamas šių elementų įgyvendinimas priklauso nuo kiekvienoje

Šalyje egzistuojančių sąlygų, visų formų ir lygių lavinimas turi turėti šiuos tarpusavyje susijusius ir

būtinus elementus“ (6 p.). Taigi, siūlomo Švietimo įstatymo pakeitimai, susiję su privalomo ir (ar)

visuotinio ikimokyklinio ugdymo įvedimu, tiek su pradinio ugdymo ankstinimu, turėjo būti įvertinti

šių principų šviesoje. 

Svarstant  siūlomus  Švietimo  įstatymo  pakeitimus  buvo  plačiau  analizuojami  ir  aptariami  tik

ugdymo galimumo ir jo prieinamumo klausimai (ypač ikimokyklinio ugdymo kontekste). Tačiau

Nacionalinė  šeimos  taryba  pasigedo  siūlomų  pakeitimų  aptarimo  ugdymo  priimtinumo  ir

pritaikomumo   atžvilgiu.   Buvo  per  mažai  skirta  laiko  siūlomo  privalomo  ir  (ar)  visuotinio

ikimokyklinio  ugdymo  formos   ir  jos  turinio  aptarimui,  nebuvo  aptariamos  galimos  siūlomo

ugdymo programos ir  galimi  mokymo metodai.  Tiek  ugdymo forma,  tiek  jos  turinys,  įskaitant

programas ir mokymo metodus, Komiteto nuomone, turi būti priimtini tiek mokiniams, tiek ir jų

tėvams („t.y. jiems aktualūs, kultūriškai priimtini ir geros kokybės“). 

Tėvų organizacijų išreikštas nepritarimas siūlomoms Švietimo įstatymo pataisoms Lietuvoje visų

pirma yra ženklas, kad šiems klausimams buvo skirta per mažai dėmesio. Įvykusioje diskusijoje ne

kartą nuskambėjo tiek švietimo sistemos ekspertų, tiek ir tėvų nerimas dėl siūlomo privalomo ir (ar)

visuotinio  ikimokyklinio  ugdymo  pritaikomumo,  pagrįstai  manant,  kad  ikimokyklinio  ugdymo

formalizavimas  kels  daug  iššūkių  ugdymo  lankstumui  ir  bendruomenių  ir  individualių  vaiko

poreikių užtikrinimui. Nacionalinės šeimos tarybos nuomone,  pradinio ugdymo sistemos trūkumus

ir  prastesnius  Lietuvos   moksleivių  rezultatus  lemia  ne  vėlyva  pradinio  ugdymo  pradžia,  bet

nepakankamai kokybiškas ankstyvasis ugdymas. Kitaip tariant, Nacionalinės šeimos taryba įžvelgia

1 Rastas tiesioginis ryšys tarp formalaus ugdymo pradinio amžiaus ir psichinės vaikų sveikatos.  Tyrėjų duomenys rodo, kad formalaus ugdymo
pradinio amžiaus vėlinimas vieneriais metais(t.y. 7 metų) sumažino hiperaktyvumo sutrikimus (efekto dydis = –0.73), žinant, kad  hiperaktyvumas
turi stiprų negatyvų sąryšį su mokinių pasiekimais. (Health Economics, 2018: https://www.nber.org/papers/w21610) 
2
 Harvard Medical  School  tyrėjai  lygino vaikus JAV, kurie  į  mokyklą  pradeda eiti  5 arba 6 metų.  Jiems  buvo 34% dažniau diagnozuojamas

hiperaktyvumo  sindromas  negu  vėliau  pardėjusiems  lankyti  mokyklą  .  (The  New  England  Journal  of  Medicine,  2018:
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa1806828)

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa1806828?fbclid=IwAR3hRNBHNvPQIwAQqT5coCOWOQTylbbqazZ_DMTcgYehkmeu2m5FPnW9nN8
https://www.nber.org/papers/w21610?fbclid=IwAR1hj183mfBAv_0hMNj6EgkMO0PXX2gKxPJmSuFiUsVSM62u71QoWcNPH5w
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ne  per  vėlyvo  vaikų  įraukimo  į  švietimo  sistemą,  bet  jiems  taikomų  ugdymo  programų,

neatitinkančių Komiteto įvardintų priimtinumo ir pritaikomumo kriterijų.

Šeimų organizacijos ir mokslininkai į pasirengimą priešmokykliniam ugdymui  siūlo žiūrėti

labai  kompleksiškai. Jeigu  valstybė  būtų  pasiruošus  teikti  kokybišką  ankstyvąjį  ugdymą  su

tinkamai pritaikyta infrastruktūra,   amžiaus tarpsnius atitinkančiomis ugdymo programomis, kurių

įgyvendinimui  būtų  skirtas  adekvatus   finansavimas,  tėvų  požiūris  į  laisvanorišką  formalaus

ugdymo ankstinimą būtų palankesnis.  Neprievartinis ir laisvai pasirenkamas ugdymo ankstinimas

nesukeltų didelio visuomenės pasipriešinimo. Būtų išvengta įtampų, kurių ir šiuo metu  netrūksta

ikimokyklinio, priešmokyklinio bei pradinio ugdymo sistemoje.  

Pažymėtina, kad vykdant pokyčius svarbus yra pokyčių valdymas, kuris paprastai  susijęs su

pilotiniais  projektais,  rizikų  atpažinimu  ir  profesionaliu  jų  valdymu,  pokytyje  dalyvaujančių

vykdytojų  ir  visuomenės  informavimu  bei  nuolatiniu  įtraukimu  į  procesą,  grįžtamojo  ryšio

mechanizmo sukūrimu ir nuolatine stebėsena proceso ir tikslų siekimo prasme.  Šie dalykai nebuvo

aptarti siūlant minėtus Švietimo įstatymo pakeitimo straipsnius.

 Jei pasiteisintų laisvanoriška ugdymo ankstinimo praktika,  galimai didėtų ugdymo ankstinimą

pasirenkančiųjų  skaičius.  Tam   būtina   pasiruošti,  detaliai  numatant  šiam  ugdymui  reikalingų

pedagogų pritraukimo strategijas  kiekybine ir kompetencijų atitikimo prasme.  

Šiuo  metu  pažangiausias  švietimo  sistemas  turinčiose  šalyse(Suomija,  Švedija,  Estija,

Singapūras ir kt.) mokyklos lankymas pradedamas nuo 7 metų. Būtų svarbu realiai bei pagrįstai

įvertinti  galimos  naudos/žalos  santykį  Lietuvoje,  jei  būtų  priimtos  minėtos  Švietimo  įstatymo

pataisos,  ir  neskubėti  priiminėti  įstatymo  pataisų  dėl  ugdymo  pradžios  amžiaus  ankstinimo,

neatsakius į kylančius klausimus, išsamiai ir plačiai neišdiskutavus visų pirma su  tėvų  ir šeimų

organizacijomis, mokytojų, psichologų ir medicinos specialistų atstovais, mokslininkais.

Jeigu  ugdymo  ankstinimu  norima  iš  tiesų  pasirūpinti  socialinę  riziką  patiriančiomis  ar

nepalankiomis sąlygomis augančiomis vaikus šeimomis, tai tą daryti galima ir net būtinai reikia

sudarant tam reikalingas sąlygas, nebūtinai įvedant visuotinai privalomą priešmokyklinio ugdymo

ankstinimą. 

Apibendrinant  pateiktus  argumentus,  galima  teigti,  kad  siūlomus  Švietimo  įstatymo  pakeitimus

sąlygojusių probemų ašimi yra teisės  aktų įgyvendinimo,  o ne teisėkūros spragos.  Dėl to   kyla

pagrįstas klausimas, ar pasirinktas teisėkūrinis kelias priimant minėtas Švietimo įstatymo pataisas iš

tiesų padarys norimą pokytį. 
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Nacionalinės šeimos tarybos nuomone, sprendžiant valstybės pareigų pagal įstatymą įgyvendinimo

problemas negalima spręsti šeimų sąskaita, t.y.  nebūtina nustatyti tėvų teises ribojančių įstatyminių

pareigų,  įvesti  privalomą  ir  (ar)  visuotinį)  ikimokyklinį  ugdymą  ar  ankstinti  pradinį  ugdymą

nepaliekant tėvams teisės leisti vaikus į mokyklą vėliau.

Remiantis tuo, kas išdėstyta, prašome:

1. Nepriimti Švietimo  įstatymo  Nr.  I-1489  2,  7,  8,  24,  36,  47  ir  67  straipsnių  pakeitimo

įstatymo projekto, jį grąžinti  tobulinimui bei derinimui su visuomene;

2. Suorganizuoti  diskusijas  dėl  šios  teisėkūros  iniciatyvos  su  suinteresuotomis  grupėmis

(šeimas ir tėvus atstovaujančiomis organizacijomis, švietimo ekspertais ir švietimo srityje

dirbančiais mokytojais, socialiniais pedagogais, psichologais ir kt.) 

Nacionalinės šeimos tarybos pirmininkė                                                        Dr. Ramunė Jurkuvienė


