
 

 
 
 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO 
MINISTRAS 

 
ĮSAKYMAS 

DĖL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO 
BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO 

 
2022 m. rugpjūčio 24 d. Nr. V-1269 

Vilnius 
 
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, 9 
straipsnio 2 dalimi, 10 straipsnio 3 dalimi, 11 straipsnio 3 dalimi, 38 straipsnio 4 dalimi ir 56 
straipsnio 12 punktu: 

1. T v i r t i n u Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias 
programas (toliau – Programa) (pridedama). 

2. N u s t a t a u, kad: 
2.1. nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. visi švietimo teikėjai, vykdantys priešmokyklinio 

ugdymo programą, įgyvendina šio įsakymo 1 punktu patvirtintoje Programoje nurodytą 
Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą; 

2.2. nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. mokyklos, kurių išlyginamosiose klasėse, grupėse ar 
individualiai ugdomi grįžę ir atvykę iš užsienio mokiniai, siekiantys įgyti pakankamų lietuvių 
kalbos gebėjimų ir kompetencijų, būtinų mokymuisi Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose pagal 
visų dalykų bendrąsias programas bei socialinei ir kultūrinei integracijai, įgyvendina šio įsakymo 
1 punktu patvirtintoje Programoje nurodytą Lietuvių kalbos pagal kalbos mokėjimo lygius (A1–B2) 
bendrąją programą; 

2.3. nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. mokyklos, vykdančios ugdymą tautinių mažumų (lenkų) 
kalba arba mokančios tautinių mažumų (lenkų) kalbos, šio įsakymo 1 punktu patvirtintoje 
Programoje nurodytą Lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros bendrąją programą 
įgyvendina III gimnazijos klasėje, o nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. – IV gimnazijos klasėje. 

3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:  
3.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymą 

Nr. V-779 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos patvirtinimo“; 
3.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 14 d. įsakymą 

Nr. ISAK-1216 „Dėl Išlyginamųjų klasių ir išlyginamųjų mobiliųjų grupių lietuvių kalbos 
programos patvirtinimo“. 

4. Šis įsakymas įsigalioja 2022 m. rugsėjo 1 d. 
 
 
 
 
Švietimo, mokslo ir sporto ministrė  Jurgita Šiugždinienė 
 


