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VAIKU PRIEMIMO I VIT,NIAUS RAJONO SAVIVALDYIIS SVTNTTNIO ISTAIGUIKIMOKYI(LINIO IR PRIESMOKYKLINIO UGD YMo GRUPE S TvARKo S APRASAS
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programq vykdymo bendrieji sveikatos saugos
eikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d.

ir mokslo ministro ZOl4 m. rugsejo 2 d. isakymu
os programos patvirtinimo,,.

II SKYRIUS
VAIKV PRIEMIMAS IR GRUPIV KOMPLEKTAVIMAS

3. I4, I
sueina 6 rnetai
ne anksdiau,
psichologing tarnyb4 del 5 metq vaiko brandumo
vertinimo ir ne veliau kaip per 20 darbo die
rekomendacijas del vaiko pasirengimo mokytis.

5' I misraus amZiaus grupes (sr.r prieimokyklinio ugdyrno modeliu) gali brlti priimarni
vaikai 3-6 rn. arnZiaus.

6' Prie5rnokyklinis ugdymas vykdomas pagal vieneriq metq Svietimo ir mokslo ministropafvirtint4 prie5mokyklinio ugdymo bendrqj4 piogtu-a. Programos milimali trukme - 640valandq.
7 ' Specialiqjq ugdymosi poreikiq turindiq ikimokyklinio ir prieimokyklinio arnZiausvaikq ugdymas organizuojamas vilniaus rajono savivaldybes ivietimo lstaigose blndrose grupeseintegmotu bndu.
B' { Svietirno istaigq ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdyrno grupes prirmami vaikai,gyvenantys konkredioje senitrnijoje, kurios teritorijoje u"ikiu it<imot<yt<tini; GJfi; istaiga, o jeitokiq ndra, kitoje seniDnrjoje.
Pinnenybe teikiama vaikams, kuriq vieno i5 ter,r4 (globejq) ir vaiko deklaruota gyvenarnojivieta yra ne maZiau kaip 2 metai.
9. Kitos seni[nijos teritorijoje gyvenantys vaikai i ikimokykrinio ugdymo grupgpriimami tik tuo atveju, jei pageidaujamoje Evietirno istaigoje yra laisvq vierq ir nlra laukiandiqeileje vaikq, gyvenandiq pagal priskirt4 teriiorij4



pagal Lietuvos higienos normoje IIN 75:2016
rogramq vykdymo bendrieji sveikatos saugos
sveikatos apsaugos ministro-2016 m. sausio 26 d.

a5ymai priimami jau kitiems metams, i5skyrus

komplektavimo, suinteresuotas komisiios nals
iai. Balsams pasiskirsdius po lygiai, sprendimus

14. Tevai (globejai) kiekvienais kalendoriniais metais
(patogia forma (atvykg i Svietimo !staig4, telefonu, elektroniniu
i5 anksto pateiktq pra5ym4 lankyti Svietimo !staig4. Svietimo
fiksuoja 5i4 informacij4 ant ter,'q prabymo.

iki geguZes 15 d. privalo patvirtinti
pa5tu) informuoti Svietimo istaig4)
istaiga, gavusi tevq patvirtinimq,

Tevams nesuteikus Sios informacijos, vaikas bus isbraukiamas iS
tevus (globejus) jq elektroniniu paStu arba ra5tu.

s4raSo, prie5 tai perspdjus

15' Grupes komplektuojamos i5 tais padiais kalendoriniais metais gimusiq vaikq.
16' Nesuforrnavus grupes iS tais padiais kalendoriniais metais gimusiq vaikq,

formuojamos mi5raus amZiaus vaikq grupes.
17. Vaikq priemimas i Svietimo istaig4, paskirstymas ! grupes ir i5braukimas iS Svierirno

istaigos vaikq s4raSo iforminamas istaigos direktoriaus isakymu.
18' Tevai (globejai) apie vaikq priskyrim4 arba nepriskyrim4 lstaigai informuojami jq

praSyrne nurodytu elektroniniu pa3tu ir istaigos skelbimq lentoje.
19. Jei vaikas, tevq pra5ymu, i5 ugdyrno istaigos s4ra5o i5braukiamas, tdvai per 3 dar-bo

dienas nuo pra5ymo pqteikimo dienos privalo visi5kai atsiskaityti su Svietimo istaiga uZ vaiko
rnaitinim4 it ugdymo reikmiq tenkinim4. Neatsiskaidius su lankyta Svietimo lstaiga skola i5ieSkoma
istatymq nustatyta tvarka.

20. Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro ir socialines apsaugos ir darbo
ministro nustatyta tvarka vaikui gali bfiti skirtas privalomas ikimokyklinis ugdyrnas. paskirtas
vaikui privalomas ikimokyklinis ugdymas pradedamas teikti per penkias darbo dienas nuo
savivaldybes administracijos direktoriaus isakymo priernirno dienos. Jei del objektyviq prieZasdiq
privalotno ikirnokyklinio ugdyrno per nurodyt4 termin4 negalima suteikti, privalomas ikimokyklinis
ugdymas pradedamas teikti artimiausiu rnetu, i5nykus ar pa5alinus prieZastis, bet ne veliau t<aip per
20 darbo dienq nuo savivaldybes administracijos direktoriaus isakyrno priemimo dienos,

21. visi vaikai i svietirno lstaigas priimami pagal prasymo pateikirno dat4.
22. Priimant i Svietimo istaig4 prioritetas teikiamas:
22.1. v aikams, kuriems paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdyrnas;
22'2. vaikams, kuriuos augina vienas i5 tevq fieigu vienas i5 tevq mirgs, nenurodytas vaiko

gimimo ira54 liudijandiame i5ra5e, teismo pripaZintas dingusiu be Zinios ar neLinja kur esandiu.
teismo pripaZintas neveiksrriu) ;

22.3- vaikams, kuriq vienam i5 tei,r1 (globejq) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentq
darbingurnas;

22.4. vaikams i5 5eimq, auginandiq tris ir daugiau vaikq iki t8 rnetq arba vyresniq, kurie
mokosi bendrojo ugdymo mokyklose arba dieninese visq tipq mokymo istaigose, pateikus Seimos
sudeties paLym4 i5 Gyventojq registro tarnybos ir paLytrtT is mokymosi istaigos;

22.5. vaikams, kuriq brolis ar sesuo lanko t4padiarsvietimo istaig4;
22.6. iv aikintiems arba globoj amiems vaikams;



22'7' Sios Sviefimo istaigos darbuoto.Jq, dirbandiq minetoje istaigoje ne maziau kaip vienusmetus ir furindiq nenutraukt4 darbo sutarti, vaikams.
23' Yaikai i Svietimo istaigq ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo grupes priimamitdvams (globejams) pateikry ptusytia, gt-",ri'n; pusa riuafantj is.usa, kuris isduodamas civilines

ffi[ffii::ollfi1J,'"' 
ir pazvmE upi"'a""nuru*i ev""""iai viet4 svietimo istaigos direktc,riui,

23'7' vaiko vardas, pavarde, gimimo metai, deklaruota vaiko gyvenamoji vieta;

ugdymo il;?;;i"idaujama 
vaiko piiemimo ! grupf a"i", 

"ea"-"il'r."ru", riio, pue"iaaujamos

23.3. vieno iS tevg (globejo) vardas,pavarde;
23.4. tevl kontaktiniai duomenys (adresas,

elektroninis paitas);
mobiliojo ir darbo telefono numeris,

23.5. pasirinktas prie5mokyklinio ugdymo modelis (i prieSmokyklinio ugdymo grupQ);23'6' duomenys, kuriais remiantis yra teikiami prioritetai, priimant uuii.a i Svietimo
istaig4.

24' Kiekvienas naujas pra5ymas priimti vaik4 i kit4 grupg ar pakeisti fstaig4 panaikina
ankstesniji.

25. UL, pra5ymuose nurodytq duomenq teisingum4 atsako tevai.
26, Nepateikus reikiamq dokumentq vaikas i ikirnokyklinio ugdyrno jstaig4

neregistruojamas, apie tai tevai (globejai) infonnuojami ra5tu.
27. Tev4 (globejq) praSymai pagal praSymq pateikimo dat4 registruojami Svietirno

istaigoje, tevq akivaizdoje Tevrtr pra5ymq del vaikq pridmimo i ikimokyllini i, piiesmokyklines
grupes re gistracij os Zurnale.

28. Registracijos Zurnale turi brlti uZpildytos Sios skiltys:
28.1. eiles numeris;
28.2. vaiko vardas, pavarde;
28.3. vaiko deklaruotos vietos adresas;
28.4. tevq (globejq) mobiliojo ir darbo telefono numeris, elektroninis pastas;
28,5. data, nuo kada pageidauja lankyti grupg;
28.6. koki4 grupg pageidauja lankyti;
28.7. vaiko gimirno data;
28.8. pra5ymo pateikirno data ir laikas;
28.9. tevq (globejq) para5as;
28.10. kada ir i kokiE grupE vaikas priimtas;
28.l l. kada vaikas i5brauktas iS s4ra5q.
29. [registrar.us tevq pra5ym4 registracijori Zurnale, tevai (globejai) 2odLftlraitu

infonnuojarni, koks eil6s numeris s4ra5e yra suteiktas jq vaikui. Tdvams pageidaujant, jiems gali
b[ti iteikiama spaudu paiynetaprasymo kopija su nurodytu eilds numeriu.

30. Tevai (globejai), prie5 pasira5ant sutarti su Svietimo istaiga, pateikia Svierimo istaigosdirektoriui nustatytos fonnos vaiko sveikatos paZymejim4 ir kitus dokurnenrus ar jq kopijas,
patvirtinandius faktus 

4 i svietimo istaigrl.31. Vaikas i g (tarp vieno iS tevq
(globejq) ir Svietirno i umos laikotarpiui.

32' Sutartis Lrridinq gali4 hrrindiais egzernplioriais, po vielq
kiekvienai Saliai. Abu sutarties egzernpliorius pasira5o Svietimo istaigos uudo,ru, ir vienas iS vaiko
tevq (globejq).

33. Sutartis sudarotna ne veliau kaip pirmqj4 dien4, kai vaikas ateina j Svietimo istaig4.34. ugdyrno sutartis registruojarna Ugdymo sutardiq registracijos knygoje.
35. Vaikui i5vykus i5 Svietimo istaigos, jo asmens byla lieki svi"iiml istaigoje. Gavus

Svietirno istaigos, kurioje vaikas tgsia ugdym4, pra5ym4, istaigai i5siundiamos pra5omq dokumeltq
kopijos.



BArcrAr,It,''5XH#B s rAro s
36. uz vaikq priemim4 i svietimq jstaigas,. grupiq.komplektavim4, vaikq ir iq tevq(globei D asmens duome nq ap saug4 atsako svietimo lstaig-os iiiettorius.
37 ' rnformacija apie laisvas vietas vilniaui r, svierimo lsraigq ikimokyklinio irpriesmokyklinio ugdymo grupese skelbiama vil Liaus rajono savivardyb6s tinklalapyje www.vrsa.ttir Svietimo istaigq interneto svetainese:
38' Informacij4 apie laisvas vietas ilniaus r. Svietimo istaigq ikimokyklinio irpriesmokyklinio ugdymo grupese Svietimo istaigos teini gruoizio 3t d. i *jpjuii"^3 r d. Vlniaus

raj ono savivaldybds administracijos Svietimo st<yriui.

x , . 39' Apraso vykdymo prieZilrq vykdo Vilniaus rajono savivaldybes administracijos
Svietimo skvrius.


