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VAIKŲ PRIĖMIMO Į ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKA 
 
                                                           I. BENDROJI DALIS 
 

1. Vaikų  priėmimo ugdytis pagal neformaliojo (ikimokyklinio ir priešmokyklinio) ugdymo 
programas į Anykščių rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo programas vykdančias mokyklas 
(toliau – tvarka) parengta vadovaujantis  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. 
birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK – 918 patvirtintomis Rekomendacijomis savivaldybėms dėl 
centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes. 

2. Tvarkos paskirtis – užtikrinti rajono savivaldybės teikiamų švietimo paslaugų prieinamumą 
visiems gyventojų sluoksniams, racionaliau paskirstyti ikimokyklinio amžiaus vaikų srautus, 
efektyviau išnaudoti ikimokyklinių įstaigų intelektualinius ir materialinius resursus, sukurti 
duomenų bazę apie ikimokyklines ir priešmokyklines grupes lankančius bei pageidaujančius jas 
lankyti vaikus. 

 
II. DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS 

 
3. Tėvų (globėjų) prašymus dėl vaikų priėmimo į savivaldybės švietimo įstaigų 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priima Anykščių rajono švietimo įstaigų vadovai. 
       4. Vaikai į švietimo įstaigą priimami tėvams (globėjams) pateikus prašymą, vaiko gimimo 
liudijimo kopiją, pažymą apie sveikatos būklę. 

5. Jei šeimai yra numatyta užmokesčio lengvata, tuomet tėvai (globėjai) papildomai pristato 
dokumentų kopijas, patvirtinančias šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį, invalidumą.  

6. Tėvų (globėjų)  prašyme priimti vaiką į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes 
nurodoma: 

6.1. vaiko vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta; 
6.2. pageidaujamas vaiko priėmimo į grupę laikas, pageidaujama lankyti grupė, kitos 

pageidaujamos (papildomai teikiamos) ugdymo paslaugos, tėvų kontaktiniai duomenys. 
7. Tėvų (globėjų) prašymai registruojami tam skirtame žurnale, kuriame privalo būti šios 

skiltys: 
7.1. įrašo eilės numeris; 
7.2. vaiko vardas, pavardė; 
7.3. vaiko gimimo data; 
7.4. vaiko namų adresas; 
7.5. telefono numeris; 
7.6. prašymo (įregistravimo) data; 
7.7. kada ir į kokią grupę vaikas priimtas; 
7.8. kada vaikas išbrauktas iš sąrašų; 
7.9. tėvų (globėjų) parašas, patvirtinantis duomenų įrašymo teisingumą. 
 

III. GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS IR VAIKŲ PRIĖMIMAS 
 

8. Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vykdomas birželio – 
rugpjūčio mėnesiais. Priešmokyklinio ugdymo grupės komplektuojamos iki rugpjūčio 10 d., 
ikimokyklinio ugdymo grupės – iki rugsėjo 1 d. Esant laisvų vietų, į grupes vaikai priimami visus 
metus. 



 

9. Į ikimokyklinio ugdymo grupę priimami vaikai nuo 1 iki 5 (6) metų amžiaus. 
10. Į priešmokyklinio ugdymo grupę priimami vaikai, kai tais kalendoriniais metais 

jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas anksčiau gali būti teikiamas tėvų prašymu ir jei tokį 
ugdymą rekomenduoja pedagoginių psichologinių tarnybų ir mokyklų psichologai, teisės aktų 
nustatyta tvarka įvertinę vaiko brandą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą. 
Priešmokyklinis ugdymas nėra teikiamas jaunesniam nei 5 metų vaikui ir vaikui, kuriam tais 
kalendoriniais metais sueina 7 metai. 
       11. Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai. Priešmokyklinis ugdymas daugiau nei 
vienerius metus gali būti teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais dar nesueina 7 metai, 
jei rekomendavo specialistai, įvertinę vaiko galimybes ugdytis pagal pradinio ugdymo programą, 
kai nėra mokyklos, galinčios tenkinti specialiuosius ugdymosi poreikius. 
       12. Specialiųjų poreikių vaikai į bendrojo ugdymo grupes priimami bendra tvarka, pateikus 
Pedagoginės psichologinės tarnybos išvadas apie vaiko raidos vystymosi sutrikimus. 
       13. Švietimo įstaigos vadovas informuoja tėvus (globėjus) apie vaiko ugdymo galimybes toje 
įstaigoje arba vietą eilėje. 

14. Tėvai, kurių vaikai nepateko į norimą įstaigą priėmimo metu, kreipiasi į 
Švietimo skyrių dėl jų nukreipimo į kitas ikimokyklinio ugdymo įstaigas ar grupes, jeigu yra laisvų 
vietų.  

15. Priimant vaikus į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, atsižvelgiama į 
prašymo padavimo datą. 

16. Grupėse vaikų skaičius nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimais bei rajono savivaldybės Tarybos sprendimais. 

 
IV. DUOMENŲ BANKO TVARKYMAS IR INFORMACIJOS VALDYMAS 

 
17. Už registracijos žurnalų pildymą ir operatyvų informacijos apie nepriimtus 

vaikus bei esančias laisvas vietas Švietimo skyriui perdavimą atsakingas švietimo įstaigos vadovas. 
18. Rugpjūčio paskutiniąją savaitę švietimo įstaigų vadovai pateikia Švietimo 

skyriui informaciją apie nepriimtus į švietimo įstaigą vaikus arba esančias laisvas vietas. 
19. Švietimo įstaigos vadovas Švietimo skyriui teikia informaciją apie lankančius įstaigą 

vaikus: rugsėjo 1 d. duomenis teikia iki rugsėjo 10 d., sausio 1 d. duomenis – iki sausio 10 d. 
20. Duomenų banke kaupiami šie duomenys apie švietimo įstaigą: 
20.1. įstaigos pavadinimas, kodas, adresas, telefonas; 
20.2. švietimo įstaigą lankančių vaikų skaičius pagal gimimo metus; 
20.3. informacija apie grupėse dirbančius darbuotojus (pareigos, išsilavinimas, kvalifikacija, 

darbo stažas); 
20.4. duomenys apie ikimokyklines ir priešmokyklines grupes: grupių darbo laikas, vietų 

skaičius grupėse, vaikų sąrašas, grupių struktūra pagal vaikų amžių, teikiamos papildomos 
paslaugos ir kita su ugdymo organizavimu susijusi informacija. 

21. Už duomenų apie švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, 
lankančius vaikus ir esančias laisvas vietas, kaupimą rajono  savivaldybės administracijos Švietimo 
skyriaus duomenų banke atsakingas Švietimo skyriaus specialistas, kuruojantis ikimokyklinį ir 
priešmokyklinį ugdymą. 

22. Švietimo skyrius informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims teikia vadovaudamasis 
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir  savivaldybių įstaigų, Lietuvos 
Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymais ir kitais teisės aktais. 
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