
Vaikų nuo gimimo iki priešmokyklinio amžiaus, gyvenančių Vilkaviškio rajono
savivaldybės teritorijoje ir augančių šeimose, patiriančiose socialinę riziką,

neugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, situacijos analizė

Lietuvos  statistikos  departamento  duomenimis,  2022 m.  liepos  1 d.  Vilkaviškio  rajone
gyvena 34 692 gyventojų, iš jų: 15 170 – mieste, 19 522 – kaime. 

Gyventojų registro duomenimis, bendras Savivaldybės vaikų skaičius 2022 m. sausio mėn.
buvo 5 699, iš jų 0-6 m. – 1 798, 7-17 m. – 3 901. 2021 m. sausio mėn. buvo 5 885, iš jų 0-6 m. – 2
184, 7-17 m. – 3 701.

Vidutinis metinis gyventojų skaičius ir sudėtis

Eil.
Nr. Rodiklis

Gyventojų skaičius

2020 m. 2022 m.

1. Gyventojų skaičius 34 666 34 692

     iš jų:

1.1.      mieste (Vilkaviškis, Kybartai, Virbalis) 14 816 15 170

1.2.      kaime 19 850 19 522

2. Iš bendro gyventojų skaičiaus:

2.1.      vaikai 6 497 5 699

2.2.      vaikai su negalia, 158 151

2.3.      vaikai, turintys specialiuosius ugdymosi 
poreikius

618 572

2.4.

      vaikai, kuriems nustatyta globa (rūpyba) 

58 90

(66 globoj, ne
institucijoj)

3. Šeimos, kurioms teiktos socialinių įgūdžių ugdymo
ir palaikymo paslaugos

247 146

4. Vaikų skaičius šeimose, kurioms teiktos socialinių
įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos

461 311

  Šaltiniai: Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ŠVIS, Vilkaviškio 
  socialinės    pagalbos centro, TBK duomenys 

Vilkaviškio rajono savivaldybėje yra 19 švietimo įstaigų:  4 gimnazijos  (+1 Skyrius),  3
pagrindinės  mokyklos  (+1  Skyrius),  1  mokykla-daugiafunkcis  centras  (+2  Skyriai),  2
progimnazijos,  1  jaunimo  ir  suaugusiųjų  mokykla,  1  specialioji  mokykla,1  pradinė  mokykla,  5
lopšeliai-darželiai, 1 švietimo pagalbos tarnyba.
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pagalbos 
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Švietimo įstaigos

Šaltinis: Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus duomenys

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.  rajone pradėjo veikti  penkios  naujos ikimokyklinio  ugdymo
grupės: Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos Klausučių skyriuje, Vilkaviškio r. Kazimiero
Baršausko mokykloje-daugiafunkciame centre ir šio centro ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo
grupėse (Paežeriuose).

2020–2021 m. m. Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2020-09-
01 mokėsi 5 337 mokiniai, ikimokyklinukų / priešmokyklinukų – 1 232. Iš jų – 23 migrantai, 382 –
mokiniai,  turintys  specialiųjų  ugdymosi  poreikių.  50 vaikų 1–5 metų  amžiaus  (iš  jų  0-1 m.  29
vaikai, 2-3 m. 18 vaikų, 4-5 m. 3 vaikai),  iš socialinę atskirtį  patiriančių šeimų, nelanko jokios
ugdymo įstaigos. Vaikų (4-6 m.), ugdomų švietimo įstaigose, dalis (proc.) savivaldybės teritorijoje:
82,17 proc. 2020-2021 m. m.

2021-2022 m. m. 2022-2023 m. m.
Vaikų, ugdomų ikimokyklinio ugdymo įstaigose, 
skaičius

789 774

Iš jų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo 
programas

184 183

Vaikų, ugdomų bendrojo ugdymo mokyklose, 
skaičius

491 497

Iš jų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo 
programas

130 125

Vaikų, ugdomų kitose institucijos, skaičius 0 0
Iš jų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo 
programas

0 0

Iš viso ugdomų pagal ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo programas vaikų 

1 280 1 271
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skaičius
Iš jų ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo 
programas

314 308

Šaltinis: ŠVIS  duomenys

Ikimokyklinio ugdymo institucijų skaičiai ir vaikų skaičiai pagal savivaldybes 2019 m.
rugsėjo 1 d.

IU institucijų
skaičius

IU vaikų skaičius IU institucijų dalis
(proc.)

Vaikų dalis (proc.)

5 782 0,68 0,76
Šaltinis: ŠVIS  duomenys

Ikimokykliniame ugdyme dalyvaujančių vaikų (0-5 m.) dalis (proc.)

Dalyvaujančių
ikimokykliniame ugdyme vaikų

(0-5 m) skaičius

Iš viso (0-5 m.) vaikų Dalyvaujančių
ikimokykliniame ugdyme vaikų

(0-5 m.) dalis (proc.)

2020 m. 2022 m. 2020 m. 2022 m. 2020 m. 2022 m.
1001 963 1861 1663 53,8 57,9

Šaltinis: ŠVIS  duomenys

Ikimokyklinio  ugdymo  tikslas  –  padėti  vaikui  išsiugdyti  savarankiškumo,  sveikos
gyvensenos,  pozityvaus  bendravimo  su  suaugusiais  ir  bendraamžiais,  aplinkos  ir  savo  šalies
pažinimo, kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis pradmenis.

Kokybiškas  ikimokyklinis  ugdymas  gali  lemti  vaiko  sėkmę  bendrajame  ugdyme  ir
tolimesniuose jo  pasirinkimuose,  todėl  šias paslaugas teikiančioms įstaigoms Vilkaviškio rajono
savivaldybėje skiriamas nuolatinis dėmesys.

Privalomas  ikimokyklinis  ugdymas  nustatomas  ir  skiriamas  vadovaujantis  Privalomo
ikimokyklinio  ugdymo  nustatymo  ir  skyrimo  tvarkos  aprašu,  patvirtintu  Lietuvos  Respublikos
švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m.
balandžio  26  d.  įsakymu  Nr.  V-735/A1-  „Dėl  Privalomo  ikimokyklinio  ugdymo  nustatymo  ir
skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Siekiama,  kad  rajone  į  ikimokyklinį  ugdymą būtų  įtraukta  kuo  daugiau  ikimokyklinio
amžiaus vaikų, ypač vaikų,  kurie auga šeimose,  patiriančiose socialinę riziką,  kad įstaigos  būtų
sutvarkytos, jaukios, aprūpintos  šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis.

2022  metais  Vilkaviškio  rajono  savivaldybės  švietimo  įstaigose  patenkinti  visi tėvų
prašymai į ikimokyklinio ugdymo grupes.

Iš viso 2022-2023 mokslo metais Savivaldybės įstaigose veikia 60 ikimokyklinio ugdymo
grupių,  kuriose  mokosi  963  vaikai  ir  18  priešmokyklinio  ugdymo  grupių,  kurias  lanko  308
mokiniai.
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Šiais metais 25 ikimokyklinio amžiaus vaikams, patiriantiems socialinę riziką, Vilkaviškio
rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymu buvo paskirtas privalomas ikimokyklinis
ugdymas. Toks ugdymas skiriamas tėvams, kurie neturi galimybių išleisti vaiką į darželį – sumokėti
už  jį  arba  neturi  galimybės  vaiko  į  ugdymo  įstaigą  atvežti.  Vilkaviškio  rajono  savivaldybės
administracijos Vaiko gerovės komisija, įvertinusi visas aplinkybes, nustato privalomąjį ugdymą ir
tėvams mokėti nereikia.

Vaikų  skaičius  šeimose,  kurioms  teikiamos
socialinių  įgūdžių  ugdymo  ir  palaikymo
paslaugos:

311

iš jų 1-5 m. amžiaus 87
iš jų lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigą

*Vaikai nuo 1-5 metų amžiaus nelankantys darželio
yra 1 metų, jiems ugdymas neorganizuojamas

71

6-mečiai vaikai 15
Šaltinis: Vilkaviškio socialinės pagalbos centro duomenys

Vaikų skaičius Lanko ugdymo  įstaigą 
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Vaikų skaičius šeimose, kurioms teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir 
palaikymo paslaugos

Iš viso 1-5 m. 6m. 7-18 m.

Šaltinis: Vilkaviškio socialinės pagalbos centro ir TBK duomenys

Moksliniai  tyrimai  rodo,  kad  didžiausią  naudą kokybiškas  ankstyvasis  ugdymas  duoda
vaikams iš socialiai nepalankios aplinkos. Priemonės, kurių imamasi vyresniame amžiuje ugdymosi
spragoms šalinti, yra ne tokios veiksmingos. Todėl vienas iš būdų reikšmingai sumažinti galimas
ugdymosi  nesėkmes  vėlesniame  amžiuje  yra  sukurti  vaikui  prieinamą  ir  kokybišką  ugdymosi
aplinką ir sąlygas dar iki pradedant lankyti pradinę mokyklą. Ikimokykliniame amžiuje formuojasi
pažintiniai  vaiko  gebėjimai,  kurie  lemia  jo  sėkmę  pradėjus  lankyti  mokyklą.  Tikslingas
ikimokyklinis  ugdymas  daro  teigiamą  poveikį  mokymosi  pasiekimams,  tolesnei  socialinei  ir
emocinei  raidai.  Tačiau  teigiamas  ikimokyklinio  ugdymo  poveikis  vaiko  kalbos,  pažintinei,
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emocinei  ir  socialinei  raidai  priklauso  nuo  pedagoginio  proceso,  pedagogo  ir  vaiko  sąveikos
ypatumų.

Parengė
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos
tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė
(vyriausioji specialistė)
Rita Viktoravičienė

2022-11-08
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