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DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO KREPŠELIO

Švietimo ir mokslo ministerija informuoja, kad nuo 2011 m. sausio 1 d. įvedamas
ikimokyklinio ugdymo krepšelis (toliau – IU krepšelis). Tikimasi, kad ikimokyklinio ugdymo
krepšelis stabilizuos sunkmečio sąlygomis problemišką ikimokyklinio ugdymo finansavimą,
sudarys sąlygas ikimokyklinio (taip pat ir nevalstybinio) ugdymo plėtrai, skatins ugdymo
organizavimo formų įvairovę, sveiką konkurenciją tarp savivaldybių ir nevalstybinių ugdymo
įstaigų, mažins ugdymo prieinamumo skirtumus tarp miesto ir kaimo gyvenamųjų vietovių.
IU krepšelis yra Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos
(toliau – Metodika) sudedamoji dalis. Jis apskaičiuotas pagal Mokinių registre 2010 m. rugsėjo 1 d.
fiksuotą ugdymo įstaigose vaikų skaičių ir bus skiriamas visoms valstybinėms, savivaldybių ir
nevalstybinėms ugdymo įstaigoms per tikslinę dotaciją. Šios dotacijos skirstymą administruos
savivaldybių administracijos, vadovaudamosi tuo pačiu principu kaip ir skirdamos Mokinio
krepšelio lėšas bendrojo lavinimo savivaldybių ir nevalstybinėms mokykloms. Nevalstybinėms
ikimokyklinio ugdymo įstaigoms iš valstybės biudžeto numatyta 1,3 mln. Lt.
IU krepšelis numatomas ne mažiau kaip 4 val. per dieną (20 val. per savaitę) ugdymui
finansuoti. Likusią ugdymo laiko dalį finansuos ir ūkio lėšų ugdymo įstaigoms skirs steigėjas.
2011 metų IU krepšelis yra 2555 litai. Ši suma apskaičiuota Metodikoje pateiktą
ikimokyklinio ugdymo sutartinio vaiko koeficientą 0,7720 padauginus iš bazinio mokinio krepšelio,
kuris 2011 m. yra 3310 litų. Vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių ir integruotam
bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo grupėse ar ugdomam specialiosiose ikimokyklinio
ugdymo įstaigose, taip pat specialiosiose ikimokyklinio ugdymo grupėse, bus skirtas 35 proc.
didesnis krepšelis – 3450 litų metams.
Atkreipiame dėmesį, kad iš minėtos sumos 6 procentus (didžiųjų miestų – Vilniaus,
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Palangos, Alytaus, Marijampolės ir Visagino savivaldybės –
5 procentus) įstaigai (valstybinei ir nevalstybinei) apskaičiuotų IU krepšelio lėšų savivaldybės savo
nustatyta tvarka perskirstys ikimokyklinio ugdymo prieinamumui užtikrinti ir ugdymo formų
įvairovei įgyvendinti. Šių veiklų vykdymas turėtų didinti grupių, dirbsiančių lankstesniu grafiku,

aplinkrastis.doc

skaičių, pvz., antroje dienos pusėje, ne visą darbo dieną, keletą dienų per savaitę ir pan., t. y.
derinančių dirbančių šeimų lūkesčius su kokybišku vaikų ugdymu.
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad IU krepšelio dydis nepriklauso nuo grupės dydžio ir
vietovės.
IU krepšelis, kaip ir mokinio krepšelis, turi tokias pačias sudedamąsias dalis: IU
priemonėms – 70 litų, pažintinei veiklai – 10,4 litų, auklėtojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių
asmenų kvalifikacijai tobulinti – 19 litų, informacinėms ir komunikacinėms technologijoms (IKT)
diegti ir naudoti (internetui diegti ir naudoti, duomenų bazėms, apmokėti už darbą IKT
aptarnaujantiems darbuotojams ir kitoms išlaidoms, susijusioms su IKT) – 20 litų metams,
pedagoginėms psichologinėms tarnyboms – 19 litų. Metodikoje nustatyta, kad minėtoms ugdymo
reikmėms turi būti skiriama ne mažiau kaip 60 procentų minėtų sumų. Likusią krepšelio dalį
sudarys lėšos, skirtos ikimokyklinio ugdymo valandoms (pedagoginiams ir švietimo pagalbą
teikiantiems darbuotojams) apmokėti. Kadangi ikimokykliniame ugdyme kai kurios veiklos
nevykdomos, pvz., brandos egzaminų organizavimas, išorės vertinimas ir kt., šioms veikloms
finansuoti metodikoje numatytos lėšos skiriamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
prieinamumui užtikrinti, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo formų įvairovei įgyvendinti.
Švietimo ir mokslo ministerija rekomenduoja savivaldybėms kartu su ikimokyklinį
ugdymą teikiančių įstaigų atstovais aptarti principus ir kriterijus, kaip naudojant ikimokyklinio
ugdymo krepšelio ir savivaldybės lėšas turėtų būti sudaromas atskiros įstaigos biudžetas.
Taip pat informuojame, kad Švietimo ir mokslo ministerija rengia tvarkos aprašą,
pagal kurį savivaldybės, kuriose į veikiančias ar steigiamas naujas savivaldybių, nevalstybines
įstaigas, arba grupes nuo 2010 m. rugsėjo 2 d. buvo ir yra priimami nauji ugdytiniai, 2011 m. kas
ketvirtį gaus IU krepšelio lėšas iš Švietimo ir mokslo ministerijai skirtų papildomų asignavimų.
Tam ministerijos 2011 metų asignavimuose numatyta 5,4 mln. litų. Esant didesniam lėšų poreikiui,
bus ieškoma papildomų lėšų.
Savivaldybių administracijos, gavusios papildomų IU krepšelio lėšų, kas ketvirtį jas
atiduos toms savivaldybės teritorijoje įregistruotoms savivaldybių ir nevalstybinėms ikimokyklinį
ugdymą teikiančioms įstaigoms, kuriose pagal ankstesnio ketvirčio Mokinių registro duomenis bus
nustatytas ugdytinių padidėjimas.
2012 – 2013 m. planuojama kas ketvirtį IU krepšelio lėšų skirti papildomai toms
savivaldybėms, kuriose nuo 2011 m. rugsėjo 2 d. didės ugdytinių skaičius. Tam numatoma
panaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas.
Tikiu, kad mūsų visų bendros pastangos garantuos kokybišką ikimokyklinį ugdymą
kiekvienai šios paslaugos pageidaujančiai šeimai.
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