
             PATVIRTINTA 

 Kybartų vaikų lopšelio-darželio                       

„Kregždutė“2013 m balandžio 10 d. 

             įsakymu Nr. R-ĮV -13 

 

______________________________________________________________________________ 
(tėvo (globėjo) vardas, pavardė) 

________________________________________________________________________________ 
 (gyvenamosios vietos adresas) 

________________________________________________________________________________ 
(telefonas, elektroninis paštas) 

 

Kybartų vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ direktoriui 

 

PRAŠYMAS  

PRIIMTI VAIKĄ Į KYBARTŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ 

IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ 

20__ m. _______________   ____d. 

Kybartai 

 

Prašau priimti mano sūnų (dukrą) / globotinį (-ę)_________________________________ 
     (vaiko vardas, pavardė, gimimo data) 

 

____________________________________ nuo 20__ m. ____    ____ d. į _______________________________ 
     (amžiaus grupė) 

į Kybartų  vaikų lopšelį-darželį „Kregždutė“.                                             . 

Pažymiu langelius, kuriais vadovaujantis turėtų būti teikiama pirmenybė priimant mano 

vaiką į ikimokyklinio ugdymo įstaigą (žymėti √): 

specialiųjų poreikių vaikams, pateikiant Švietimo pagalbos tarnybos ar gydytojo pažymą 

apie vaiko sveikatos sutrikimus; 

vaikams, kuriems lankyti įstaigą rekomenduoja Savivaldybės administracijos Vaiko teisių 

apsaugos skyrius; 

vaikams, kurių vienas iš tėvų yra nedarbingas (netekęs 100–60 procentų darbingumo);  

įstaigos darbuotojų vaikams; 

vaikams iš šeimų, kurių abu tėvai dirba ir priskiriamų socialiai remtinų šeimų grupei; 

vaikams iš nepilnų šeimų; 

vaikams iš šeimų, kuriose auga trys ir daugiau vaikų; 

vaikams, kurių tėvas atlieka tikrąją karinę tarnybą; 

vaikams, kurių broliai ar seserys jau lanko tą įstaigą; 

vaikams, kurių vienas iš tėvų yra mokinys, studentas ir mokosi mokymo įstaigų dieniniuose 

skyriuose; 

vaikams iš šeimų, kurių tėvai nedirba ir priskiriamų socialiai remtinų šeimų grupei. 

 S u s i p a ž i n a u: 

              su vaikų priėmimo į Kybartų vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu; 

               su mokesčio už vaiko išlaikymą Kybartų vaikų lopšelyje-darželyje „Kregždutė“ tvarkos 

aprašu. 

              Pastaba: 

        1. Kai ikimokyklinio ugdymo įstaigos lankymo pradžia nukeliama (prašymas pateikiamas 

raštu), prašymo pateikimo data laikoma pirmojo prašymo data. 

2. Apie ikimokyklinio ugdymo įstaigos lankymą ar nelankymą būtina informuoti ikimokyklinio 

ugdymo įstaigos vadovą per 14 d. nuo informacijos gavimo dienos apie vaikų priėmimą į 

ikimokyklinio ugdymo grupę. Nepranešus apie tai, vaikas išbraukiamas iš sąrašo,  jo vieta 

neišsaugoma. 

Sutinku, nesutinku (tinkamą žodį palikite neišbrauktą), kad būtų tvarkomi mano 

vaiko asmens duomenys ugdymo tikslais. 

 

 

                                                          ________                                  _________________________ 
                                                          (parašas)                                                     (tėvo (globėjo) vardas, pavardė) 


