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2012 m. spalio 25 d. Nr. TS-328 
Anykščiai 

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 

2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 8 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi Lietuvos 
Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 2011, Nr. 38-1804) 29 straipsnio 6 dalimi, Vaiko, kuriam tais 
kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei 
sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko 
ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1836 (Žin., 2007, 
Nr. 100-4088; 2010, Nr. 69-3460), Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, 
profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro 2011 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. V-1369 (Žin., 2004, Nr. 103-3809; 2011, Nr. 96-
4533), 2 ir 6 punktais, Privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio 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/A1-208 (Žin., 2012, 
Nr. 52-2594), atsižvelgiant į pasikeitusius reikalavimus ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui, 
Anykščių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:  

1. Patvirtinti Vaikų priėmimo į Anykščių rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklas 
ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą  
(pridedama). 

2. Pripažinti netekusiu galios Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. 
sprendimą Nr. TS-284 „Dėl vaikų priėmimo į Anykščių rajono savivaldybės ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo (Žin., 1999, Nr.13-308; 2000, Nr.85-2566) nustatyta tvarka. 
 

Meras Sigutis Obelevičius 

______________ 
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VAIKŲ PRIĖMIMO Į ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO 

MOKYKLAS IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES 

TVARKOS APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1.Vaikų priėmimo į Anykščių rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklas ir 
bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas (toliau – 
Aprašas) reglamentuoja vaikų priėmimą į Anykščių rajono savivaldybės ugdymo įstaigas, vykdančias 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas bei nustato bendruosius ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo grupių komplektavimo kriterijus. 

2. Aprašo tikslas – užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų 
prieinamumą Anykščių rajono savivaldybės gyventojams, garantuoti privalomą teisės aktų nustatyta 
tvarka skiriamą ikimokyklinį ar priešmokyklinį ugdymą, tinkamai paskirstyti ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikų srautus, organizuoti lankančių ir pageidaujančių lankyti ugdymo įstaigą 
vaikų apskaitą, informuoti visuomenę apie laisvas vietas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
grupėse. 

3.  Aprašas grindžiamas humaniškumo, demokratiškumo, prieinamumo, skaidrumo principais. 
4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 

1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804), Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme  (Žin., 2006, 
Nr. 17-589) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 
                 

II. PRIĖMIMO TVARKA 
 

5. Ugdyti(s) pagal ikimokyklinio ugdymo programą priimami vaikai nuo gimimo (jei 
ugdymo įstaigoje yra pritaikytos patalpos) iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas, 
kurių vieno iš tėvų (globėjų)  ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Anykščių rajono 
savivaldybėje. 
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6. Ugdyti(s) pagal priešmokyklinio ugdymo programą priimami vaikai, kuriems tais 

kalendoriniais metais sukanka 6 metai arba 5 metų vaikai, pateikus tėvų (globėjų) prašymą bei 
Anykščių švietimo pagalbos tarnybos (toliau – Tarnyba) išvadą-rekomendaciją ugdyti pagal 
priešmokyklinę ugdymo programą.  

7. Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė 
kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo 
ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupėje pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo 
programą organizavimas: 

 7.1. vaiko ugdymas ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupėje vienerius metus gali 
būti skiriamas tėvų (globėjų) prašymu, kai vaikui reikalinga Tarnybos rekomenduota nuolatinė 
kvalifikuotų specialistų pagalba bei pagal sveikatos specialistų rekomendacijas ne trumpiau nei metus 
reikalingas sveikatą tausojantis dienos režimas; 



 7.2. tėvai (globėjai), pageidaujantys, kad vaikas vienerius metus būtų ugdomas 
ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupėje pagal jo ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo 
programą, bendrojo ugdymo mokyklos direktoriui pateikia prašymą, Tarnybos pažymą, kurioje 
rekomenduota nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba, ir šeimos arba vaikų gydytojo pažymą, 
kurioje rekomenduotas sveikatą tausojantis režimas; 

 7.3. bendrojo ugdymo mokyklos direktorius, gavęs 7.2. papunktyje įvardytus 
dokumentus, sudaro trišalę mokymo sutartį su ugdymo įstaiga, kurioje vaikas bus ugdomas vienerius 
metus, ir jo tėvais (globėjais) dėl vaiko ugdymo pagal jo ugdymosi poreikiams pritaikytas pradinio ir 
priešmokyklinio ugdymo programas. Vaikas įregistruojamas Mokinių registre ir įrašomas į pirmosios 
klasės dienyną. Apie sudarytą sutartį raštu informuojamas Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Švietimo skyrius; 
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 7.4. ugdymo įstaiga pagal trišalę sutartį priima vaiką į priešmokyklinio/ikimokyklinio  

ugdymo grupę, ugdo pagal jo poreikiams pritaikytą priešmokyklinio ugdymo programą ir teikia 
Tarnybos rekomenduotą nuolatinę kvalifikuotų specialistų pagalbą bei užtikrina sveikatą tausojantį 
dienos režimą. 

8. Į mišraus amžiaus grupes gali būti priimami 1 – 6 m. amžiaus vaikai. 
9. Vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, pagal Tarnybos išvadą gali būti ugdomi 

specialiojo ugdymo arba bendrosios paskirties grupėje. 
10.  Švietimo ir mokslo ministro, socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka ir 

nurodytais atvejais vaikui ikimokyklinis ugdymas gali būti privalomas. 
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11.  Priimant vaikus į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes laikomasi eilės 

pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo datą. Pirmenybė taikoma: 
11.1. vaikams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka teikiamas privalomas ikimokyklinis 

ugdymas; 
11.2. vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, arčiausiai gyvenantiems prie 

ugdymo įstaigos; 
11.3. teisės aktų nustatyta tvarka vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 

metai ir kuriems reikalinga kvalifikuotų specialistų pagalba, skiriamas sveikatą tausojantis režimas. 
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III. GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMO, PRAŠYMŲ PATEIKIMO IR 
 REGISTRAVIMO TVARKA 

 
12. Ikimokyklinio ugdymo grupes komplektuoja ugdymo įstaigos vadovas pagal prašymų, 

pateiktų iki birželio 1 dienos, skaičių (grupių ir vaikų skaičius patikslinamas iki rugsėjo 1 dienos). 
13. Priešmokyklinio ugdymo grupes komplektuoja ugdymo įstaigos vadovas pagal 

prašymų, pateiktų iki kovo 1 dienos, skaičių (grupių ir vaikų skaičius patikslinamas iki rugpjūčio 10 
dienos). 

14. Vaikų priėmimas į laisvas vietas grupėse vyksta visus metus. 
15. Jei mokslo metų eigoje į ugdymo įstaigą atvyksta vaikas, o joje nėra laisvų vietų, 

įstaigos vadovas tėvus (globėjus) informuoja apie kitose ugdymo įstaigose esančias laisvas vietas. 
16. Tėvai (globėjai), pageidaujantys vaiką ugdyti ugdymo įstaigoje, įstaigos vadovui 

pateikia vaiko gimimo liudijimą ir prašymą priimti vaiką. Prašyme nurodoma: 
16.1. vaiko vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta; 
16.2. pageidaujama lankyti vaikų amžiaus grupė, pageidaujamas vaiko priėmimo į grupę 

laikas; 



16.3. kontaktiniai tėvų (globėjų) duomenys. 
17. Tėvų (globėjų) prašymai registruojami registracijos žurnale.  
 

IV. PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS 
 

18. Priimant vaiką, tėvai (globėjai) pateikia: 
18.1. nustatytos formos vaiko sveikatos būklės pažymą; 
18.2. Tarnybos Išvadą-rekomendaciją vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio, 

pradinio ugdymo programą, jei vaikui tais kalendoriniais metais nėra šešerių metų; 
 18.3. Neįgalumo lygio  pažymą, Tarnybos pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių 

pirminio/pakartotinio įvertinimo ir Tarnybos pažymą dėl specialiojo ugdymosi ir(ar) švietimo 
pagalbos skyrimo, jeigu vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių; 

18.4. kitus dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančius šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį, 
kitus faktus, kuriais remiantis gali būti teikiamos mokesčio už paslaugas lengvatos. 

18.5. pažymą apie deklaruotą vieno iš tėvų (globėjo)  ir paties vaiko gyvenamąją vietą 
(priimant vaikus ugdyti pagal ikimokyklinio ugdymo programą). 
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19. Vaiko priėmimas ugdyti(s) pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas 

įforminamas  ugdymo sutartimi ne vėliau kaip pirmą ugdymo(si) dieną. Sutartyje aptariami ugdymo 
įstaigos ir asmens įsipareigojimai, atsakomybė, jų nevykdymo pasekmės, sutarties keitimas ir 
nutraukimas. 

20. Abu sutarties egzempliorius pasirašo ugdymo įstaigos vadovas ir vienas iš vaiko tėvų 
(globėjų). Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pasirašiusiam asmeniui, kitas lieka 
įstaigoje.  

21. Sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos žurnale. Jeigu, sudarius 
Mokymo sutartį, ikimokyklinio amžiaus vaikas ugdymo įstaigos nelanko 2 mėnesius, išskyrus vaiko 
ligos atvejais (pagal gydytojo pažymą), jis išbraukiamas iš ugdymo įstaigos sąrašų. 
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22. Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ir išbraukimas iš 

sąrašų įforminamas ugdymo įstaigos vadovo įsakymu.  
23. Informacija apie laisvas vietas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes 

skelbiama ugdymo įstaigų ir Savivaldybės internetinėse svetainėse.  
24. Ugdymo įstaigos vadovas sausio, balandžio ir spalio mėnesių pirmą savaitę teikia 

informaciją Savivaldybės administracijos Švietimo skyriui apie laisvas vietas į ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo grupes, nepatenkintus tėvų (globėjų) prašymus dėl vaikų priėmimo į ugdymo 
įstaigas. Švietimo skyriaus specialistas per 5 darbo dienas paskelbia informaciją Savivaldybės interneto 
svetainėje apie laisvas vietas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse. 
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V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

25. Už šio Aprašo įgyvendinimą ir grupių komplektavimą atsakingas ugdymo įstaigos 
vadovas.  

26. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Anykščių rajono savivaldybės administracijos 
Švietimo skyrius. 
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