Gera vėl tave
matyti!

ŠVIETIMAS

***
Grįžti į Lietuvą kartu su vaikais gali atrodyti kaip
iššūkis, tačiau tai nebūtinai yra tiesa. Lietuvoje tiek
vaikams, tiek studijuoti pasiruošusiems jaunuoliams
grįžtant iš užsienio stengiamasi sudaryti sąlygas
tinkamai įsilieti į švietimo sistemą nepatiriant
didelių nepatogumų.
Prieš grįžtant galima mokytis nuotoliniu būdu,
mokyklos siūlo papildomas lietuvių kalbos ir
integracijos pamokas, o universitetai – papildomus
stojimo balus iš užsienio grįžtantiems. Čia
pateikiama informacija, kaip tęsti ar pradėti
ikimokyklinį ugdymą, mokslus ar studijas Lietuvoje.
Turite su grįžimu ar atvykimu gyventi į Lietuvą
susijusių klausimų? Apsilankykite Migracijos
informacijos centro „Renkuosi Lietuvą“ tinklapyje
internete renkuosilietuva.lt, užduokite savo
klausimus mums pasinaudodami tiesioginių
pokalbių funkcija, paskambindami ar parašydami
el. paštu – mielai į juos Jums atsakysime.
Fotografija – IGNAS G.
Atmintinėje naudojami kūrybiškų lietuvių darbai –
fotografijos, kuriose įamžinta šiandienos kasdienybė ir
natūralumas.

ŠVIETIMAS IR UGDYMAS
IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

MOKYKLINIS UGDYMAS

PRIĖMIMAS. Priėmimo į ikimokyklinio ugdymo
įstaigas tvarką nustato savininkas (dažniausiai –
savivaldybė). Kai kuriose savivaldybėse vaikai priimami
centralizuotai – vaikai į pasirinktą vaikų darželį
registruojami savivaldybėje, tokiu atveju su prašymu
reikia kreiptis į savivaldybę. Kitur vaikai yra priimami
pačiame darželyje, prašymą priimti vaiką į darželį
tėvai (globėjai) pateikia jo vadovams. Apie priėmimo
sąlygas konkrečioje savivaldybėje gali informuoti tos
savivaldybės švietimo skyriaus specialistai.

Grįžę iš užsienio Lietuvos piliečių vaikai integruojami
į klases pagal amžių ir mokosi kartu su savo
bendraamžiais. Jiems teikiama pagalba: parengiamas
integracinis planas, sudaromas individualus ugdymo
planas, skiriamos papildomos konsultacijos ar
pamokos.

Tam, kad vaikas būtų priimtas į valstybinę
ikimokyklinę įstaigą:
#1

būtina pateikti prašymą (internetu arba nuvykus
į ikimokyklinio ugdymo įstaigą);

#2

prašymas įtraukti į eilę, sudaromą pagal
savivaldybės prioritetinę tvarką;

#3

į skirtą ikimokyklinio ugdymo įstaigą būtina
pristatyti vaiko sveikatos pažymą ir kitus
reikiamus dokumentus (pažymą apie deklaruotą
gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį);

#4

Nemokamas telefonas:
8 800 22 922 (skambinant iš Lietuvos)
+370 5 251 4352 (skambinant iš užsienio)
renkuosilietuva@iom.int
www.renkuosilietuva.lt
Facebook.com/RenkuosiLietuva

MOKESTIS. Tėvai (globėjai) moka už vaiko maitinimą.
Kai kuriose savivaldybėse nustatytas papildomas
mokestis ugdymo priemonėms ar kitoms reikmėms
įsigyti. Vidutinis mokestis per mėnesį – apie 60 eurų.
Mokestis gali būti mažinamas, atsižvelgus į šeimos
pajamas, socialinę padėtį ar kt., tai reglamentuoja
įstaigos savininkas (dažniausiai – savivaldybė). Dėl
mokesčio sumažinimo reikia kreiptis į savivaldybę
ar pačią įstaigą, vykdančią ikimokyklinio ugdymo
programą.

- Vilniaus tarptautinėje mokykloje (turi pradinio
ugdymo ir pagrindinio ugdymo TBO programas),
- Vilniaus licėjuje,
- Kauno Jėzuitų gimnazijoje,
- Šiaulių Didždvario gimnazijoje,
- Tauragės „Versmės“ gimnazijoje,
- Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje.

Pasirinkus mokyklą, kurioje norima mokytis,
pateikiami:
#1

prašymas;

aptarti ugdymo ar kitų teikiamų paslaugų
sąlygas ir su įstaiga pasirašyti mokymo sutartį.

Priėmimas į privačius darželius dažniausiai vyksta
visus metus. Norint leisti vaiką į privatų darželį, taip
pat reikia darželio administracijai pateikti prašomus
dokumentus (privatūs darželiai gali prašyti skirtingų
dokumentų) ir pasirašyti mokymo sutartį.
Vaikas ikimokyklinio ugdymo programas vykdančias
įstaigas lankyti gali ne mažiau kaip 4 val. per dieną
arba 20 val. per savaitę visomis ar pasirinktomis
savaitės dienomis.

Kontaktai

Tokių vaikų ugdymui finansuoti iš mokinio krepšelio
skiriama 30 proc. daugiau lėšų.
Jeigu atvykę vaikai visiškai nemoka lietuvių kalbos,
jie gali mokytis išlyginamojoje klasėje ar mobilioje
grupėje.

Norintys vyresnėse klasėse tęsti mokslus anglų
kalba tai gali padaryti pagal tarptautinio
bakalaureato programą (toliau – TBO). Tai – 11–12
klasių moksleiviams skirta dvejų metų programa,
kurioje visos disciplinos, išskyrus lietuvių kalbą
ir literatūrą, yra mokomos anglų kalba. TBO
programą siūlo šiose Lietuvos mokyklose:

#2

#3

mokymosi pasiekimus įteisinantis
dokumentas (dokumentas, liudijantis apie
užsienyje baigtą ugdymo programą ar jos
dalį), kuris turi būti išverstas į lietuvių kalbą
(reikalavimas vertimą tvirtinti notariškai
priklauso nuo kiekvienos mokyklos vidaus
tvarkos);
kiti priėmimo į mokyklą tvarkoje
nustatyti dokumentai (mokyklos gali
turėti individualius reikalavimus, kokius
dokumentus būtina pateikti ar atrankos
egzaminus išlaikyti). Mokyklos (pradinės,
pagrindinės, progimnazijos) pirmumo teisę
teikia vaikams, kurių gyvenamoji vieta yra
registruota tos mokyklos aptarnaujamoje
teritorijoje, todėl gali reikėti pateikti
pažymą apie gyvenamosios vietos
deklaravimą.

- Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijoje
(pradinio ugdymo TBO programa).

Galimybę baigti vidurinio ugdymo
programą anglų kalba suteikia:
- Amerikos tarptautinė mokykla Vilniuje,
- Klaipėdos licėjus,
- Klaipėdos tarptautinė mokykla „Universa Via“.
Pagal pagrindinio ugdymo programą anglų kalba
galima mokytis „VIMS – International Meridian
School“, o pagal pradinio ugdymo programą –
Karalienės Mortos mokykloje. Privačių mokyklų
kaina gali svyruoti, būtina teirautis individualiai.
Nemažai atvykusių savo vaikams parenka
Vilniaus lietuvių namus. Tai gimnazija, kurios
paskirtis – lietuvių kilmės tremtinių, politinių
kalinių palikuonių, užsieniečių ir Lietuvos piliečių,
atvykusių ar grįžusių gyventi Lietuvą, užsienyje
gyvenančių Lietuvos piliečių bendrasis ugdymas.
Mokslas, gyvenimas bendrabutyje ir maitinimas
šioje gimnazijoje yra nemokami ir finansuojami
valstybės lėšomis.
Daugiau žr. www.renkuosilietuva.lt/lt/svietimas/

NUOTOLINIS MOKYMAS
Bendro lavinimo mokyklose nuotolinis mokymas
vykdomas dvejopai:
#1

#2

PAGAL BENDRĄSIAS UGDYMO
PROGRAMAS, kai asmuo mokosi visų
mokomųjų dalykų, o pabaigęs bendrojo
ugdymo programą gauna pradinio,
pagrindinio ugdymo baigimo pažymėjimą
ar brandos atestatą (pabaigusiems tik dalį
programos išduodama pažyma apie atitinkamos
programos dalies baigimą).
MOKOMASI „LITUANISTINIO PAKETO“:
pasirenkami tik lietuvių kalbos, literatūros,
istorijos, geografijos kursai (išduodama
pažyma apie šio kurso baigimą).

Nuotolinis mokymas vykdomas video
konferencijų būdu naudojant interneto
telefonijos ir kompiuterines programas (Skype ir
pan.), naudojantis el. pamokomis, vaizdo įrašais
ir kt. Į ugdymo įstaigą reikia atvykti tik dvyliktos
klasės brandos egzaminams ir kai kuriais atvejais –
dešimtos klasės žinių patikrinimui.

AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJOS
Aukštojo mokslo studijų programas vykdo dviejų tipų
aukštosios mokyklos: kolegijos ir universitetai.
Studijų pakopos:
I pakopa (bakalauras, profesinis bakalauras),
II pakopa (magistrantūra),
III pakopa (doktorantūra).
Priėmimas vyksta internetu per Lietuvos
aukštųjų mokyklų asociaciją bendrajam
priėmimui organizuoti (bakalauras.lamabpo.lt)
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, skatindama
jaunus lietuvius atvykti studijuoti į Lietuvą, siūlo
lengvatas – stojant į aukštąsias mokyklas jiems
pridedamas vienas papildomas konkursinis balas,
o užsienyje baigę lietuviškas bendrojo ugdymo
mokyklas lietuviai gauna dar vieną papildomą balą.
Užsienio lietuviams gali būti skiriama dviejų rūšių
parama: stipendija ir/ar socialinė išmoka.
Mėnesinė 3,25 bazinės socialinės išmokos dydžio
stipendija skiriama vienam semestrui. Socialinė
išmoka yra vienkartinė. Studentas turi teisę gauti
abiejų rūšių paramą. Parama neskiriama studentams,
studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie atvyko, kalbas.
Finansinę paramą studijoms Lietuvoje studentai
gali gauti, jeigu:
- asmuo yra užsienio lietuvis, vidurinį išsilavinimą
įgijęs pagal užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų švietimo programas;
- asmuo yra užsienio lietuvis, vidurinį išsilavinimą
įgijęs Lietuvos Respublikoje, ir ne mažiau kaip
trejus metus gyvenęs užsienyje, o atvykęs į Lietuvą
pradėjo mokytis bendrojo lavinimo mokyklos 8–12
klasėje (gimnazijos I–IV klasėje).

Nuotolinis mokymas yra nemokamas ir teikiamas
šiose įstaigose:
-

Vilniaus Ozo gimnazija (1–8 klasės ir I–IV
gimnazijos klasės);

-

Šiaulių Simono Daukanto gimnazija
(jaunuoliams iki 20 metų, 9–12 klasės);

-

Šiaulių Sandoros progimnazija (1–8 klasės);

-

Akmenės suaugusiųjų mokymo centras
(jaunuoliai nuo 16 metų, 5–12 klasės);

-

Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo
centras (11–12 klasės).

Norintys gauti paramą užsienio lietuviai turi
užsiregistruoti Valstybinio studijų fondo interneto
svetainėje (vsf.lrv.lt). Paraiška internetu pildoma rudens
semestrui iki rugsėjo 30 dienos, pavasario semestrui iki
vasario 20 dienos.
Jeigu asmuo yra baigęs dalį studijų ir nori jas tęsti
Lietuvoje, reikia kreiptis į pasirinktą aukštąją mokyklą.
Jeigu aukštąjį išsilavinimą asmuo įgijo užsienio
valstybėje ir ketina toliau studijuoti Lietuvoje, tokiu
atveju reikės užsienio šalyje įgyto diplomo
pripažinimo – jį atlieka Studijų kokybės vertinimo
centras (skvc.lt) arba įgaliotoji aukštoji mokykla.

