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Centralizuoto vaikq priemimo iKauno rajono
savivaldybes biudZetiniq Svietimo istaigq
ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo
grupes tvarkos apra5o
priedas
(Kauno raj ono savivaldybes tarybos
2021m.balandlio 29 d. sprendimo Nr. TS-151
redakcija)

(Pra5ymo formos pavyzdys)

(vieno i5 tevq (globejq) vardas, pavarde)

(deklaruotos gyvenulmosios vietos adresas)

(telefono numeris, elektroninio pa5to adresas)

direktoriui

Pra5au priimti mano s[ml (dukteri) / globotini ft)

PRASYMAS PRIIMTI VAIKAI KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES BIUDZETINES
Svmrrvro IsrArcos rKrMoKyKLrNIo / pRrESMoKyKLrNro ucDyMo cRupq

20 m. d.

(vaiko vardas, pavarde, asmens kodas)

nuo 20 m. d. i(ira5yti Svietimo istaigos pavadinim{:

I. pasirinkimas
Pageidauju, kad vaikas lankytq (parymeti): tr lop5elio, E darZelio, fl prie5mokyklinio ugdymo
grup9.

II. pasirinkimas
Pageidauju, kad vaikas lankytq (paZymeti): tr lop5elio, E darZelio, D priesmokyklinio ugdymo
grup9.

Pateikiu dokumentus, kuriais vadovaujantis turdtg bfiti teikiama pirmenyb6 priimant vaik4 !
Svietimo lstaig4 nes:

tr Vaikui, kuris auga Seimoje, ira5ytoje i socialines rizikos Seimq apskait4, ir jo tevai (globejai) yra
pinigines socialines paramos gavejai pagal Pinigines socialines paramos nepasiturintiems
gyventojams istatym4. Pateikiu (paZymeti): fl Vaiko teisirtr apsaugos skyriaus paiymq,
E Socialines paramos skyriaus pfrymq.



4

vaikui, kuriam nustaqrtas neigalumas. Pateikiu (pazymeti): tr NelgSlymo

Pedagogines psichologines tarnybos paZym4 del specialiqjq poreikiq ivertinimo'

+
lygio paiymq,tr

tr

E vaikas, kuriq abu tevai yra netekg 60-100 procentq darbingumo. Pateikiu ,Qtazymetl: 
E Tevo

(globejo) nelgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos puzv*a E Motinos (globejos) neigalumo ir

darbingumo nustatymo tarnybos paZym4

E Vaikas, kuris auga Seimoje, auginandioje vaikq, kuriam nustatytas sunkus neigalumo lygis'

Pateikiu (paZymeti): tr Neigalumo lygio paLwq

E Vaikas naslaitis, vaikas turi tik vien4 i3 tevq (vienas i5 tevq yra mirgs, allg?: be Zinios, kai vaiko

gimimo liudijime nenurodytas vaiko tevas. Pateikiu (palymet\: fl Mirties liudijim4,

hVuZy^qaiie vieno iS tevq dingim4, tr Vaiko gimimo liudijim4.

E vaikas is seimos, kurioje tevai augina tris ir daugiau vaikq. Pateikiu tgtazymeQ: E Seniunijos

paLym4 apie Seimos sudeti.

E Vaikai, kuriq vienas i5 tevq (globejq) atlieka karo tarnyb4. Pateikiu (paZymeti): D Paiym4 apie

karo tarnybos atlikim4.

tr [vaikintas / globoj amas 2-5 metq vaikas. Pateikiu (paZymeti) : D Palym4 apie ivaikinim4' tr
P alymq apie paskirt4 glob4.

E Vaikams, kuriq vienas i5 tevq (globejq) dirba ikimokyklinio arba-priesmokyklinio- uggy*.o

grupes aukletoju t"j";;i"j" Sui.ti11J istaigoje. Pateikiu (pai:ymei): tr PaZymqapie darbovietg ir

pareigas.

Informacinius pranesimus pageidauju gauti (pazymoti vien4 pasirinkim{ :

tr pa5tu n eiedroniniu 
- taiStu, tr trump4ja Zinute (SMS)'

Patvirtinu, kad esu informuotas (-a) (paZymeti): -
E tevai (globejai), g;; p;.SimA ap[ tt itta viet4 Svietimo istaigoje, per 10 kalendoriniq dienq

patvirtina apie uaitJatvykim4, pasira5ydami sutarti'

E Nepasira5ius sutarties, nepranesus apie neatvykimg. pateisinandias.- prieZastis ir nepateikus

reikiamq dokumentq (per nustatyta 10 kalendoriniq dienq termin4) iki. birZelio 1 d' sutartis

nesudaroma - vaikas netenka vietos Svietimo istaigoje. Vaiko vieta priimamq vaikq s4ra3e ir

laukiandiq vaikq s4raSuose nei5saugoma.

E Sudarius sutarr! ir vaik4 priemus i pirmq pageidaujam4 Svielimo istaig4 (I pasirinkimp, y{kas

automatiskai bus iibraukiamas iS antros' p-ageidaujamos Svietimo istaigos (II pasirinkimo)

pageidaujandiq lankyti vaikq s4raSo.

Sutinku, kad mano duomenys btitq tvarkomi Lietuvos Respublikos teises aktq nustatytatvwka'

(para5as) (vieno i5 tevq (globejq) vardas, pavarde)

prasymo gavimo patvirtinimas (pildo Svietimo istaigos duomenq bazestvarlgrtojas ar Savivaldybes

duomenq bazes tvarlqrtoj as)


