
PATVIRTINTA 

Visagino savivaldybės tarybos  

2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. TS-115 

 

 

VAIKŲ PRIĖMIMO Į VISAGINO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO 

MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vaikų priėmimo į Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja vaikų priėmimą į Visagino savivaldybės ikimokyklinio 

ugdymo mokyklas (toliau – Mokykla, kartu – Mokyklos) ugdytis pagal ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas. 

2. Apraše vartojamos sąvokos ir terminai atitinka Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, 

apibrėžtas sąvokas ir terminus. 

3. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, tvarkomi ir saugomi vadovaujantis 

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 

m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. 

Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, sunaikinami, išskyrus 

tuos, kurie įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimą, nustatytais atvejais 

turi būti perduoti saugoti pagal Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, jo 

įgyvendinamuosius ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tokių dokumentų saugojimą. Asmens 

duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 

duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB ir Lietuvos Respublikos asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis. Asmens duomenys trečiosioms šalims gali būti 

teikiami tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka bei laikantis Bendrojo duomenų 

apsaugos reglamento reikalavimų. 

 

II SKYRIUS 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ RENGIMAS, 

MOKSLO METŲ (UGDYMO PROCESO) PRADŽIA IR TRUKMĖ 

 

4. Mokyklų ikimokyklinio ugdymo programos rengiamos ir tvirtinamos vadovaujantis 

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627 (2011 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 

V-1009 redakcija). Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinamos vadovaujantis 

Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779, Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu     Nr. 

V-1106 (2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-674 redakcija) ir Savivaldybės tarybos patvirtintu 

Visagino savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašu. 

5. Mokslo metų (ugdymo proceso) pradžia Mokyklose pagal ikimokyklinio ugdymo 

programas – einamųjų metų rugsėjo 1 d, pabaiga – kitų kalendorinių metų rugpjūčio 31 d., 

priešmokyklinio ugdymo programų mokslo metų (ugdymo proceso) pradžią ir trukmę nustato 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras (nustatyta Priešmokyklinio ugdymo 

tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 

d. įsakymu Nr. V-1106 (2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-674 redakcija)). Jei pirmoji mokslo metų 



diena sutampa su poilsio diena, ugdymo proceso pradžia Mokyklų sprendimu gali būti nukeliama į 

artimiausią darbo dieną po poilsio dienos.  

 

III SKYRIUS 

PRIĖMIMO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS, GRUPIŲ FORMAVIMAS 

 

6. Į Mokyklą priimami visi pageidaujantys vaikai, gyvenantys Visagino savivaldybės 

teritorijoje. Vaikai iš kitų savivaldybių priimami tik tuo atveju, jei einamaisiais metais yra laisvų 

vietų. 

7. Į ikimokyklinio ugdymo grupę priimamas vaikas nuo 1 metų iki jam pradedamas teikti 

priešmokyklinis ugdymas. Vaikas į Mokyklą gali būti priimtas ir nuo gimimo, jeigu Mokykloje yra 

sudarytos tam sąlygos. 

8. Į priešmokyklinę grupę priimamas vaikas, kai tais kalendoriniais metais jam sukanka 

6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) 

sprendimu, bet ne anksčiau negu vaikui sukanka 5 metai. Tėvai (įtėviai, globėjai, rūpintojai) turi teisę 

kreiptis į Visagino švietimo pagalbos tarnybą dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo.  

9. Priėmimas į Mokyklas vykdomas kasmet nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 23 d. 

vadovaujantis Visagino savivaldybės tarybos kasmet nustatomu Mokykloms vaikų, ugdomų pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiumi ir grupių skaičiumi, o pagal ikimokyklinio ugdymo 

programą – pagal Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu suderintą vaikų, 

ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, skaičiumi ir grupių skaičiumi. Jei norinčiųjų ugdytis 

yra daugiau nei Mokykla gali priimti, vaikai priimami pagal prašymo pateikimo registracijos eilę. 

Esant laisvų vietų priėmimas vykdomas ir per mokslo metus. 

10. Vaikai priimami į ikimokyklinę ir priešmokyklinę grupes vaiko atstovams pagal 

įstatymą pateikus Mokyklos nustatytos formos prašymą, kuriame nurodoma:  

10.1. vaiko vardas, pavardė, gimimo data; 

10.2. vaiko atstovo pagal įstatymą vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktai 

susisiekti; 

10.3.  prašymo gavimo data, registravimo numeris; 

10.4.  pageidaujamas vaiko priėmimo į grupę laikas; 

10.5.  pasirinktas priešmokyklinio ugdymo modelis (į priešmokyklinio ugdymo grupę); 

10.6. kita svarbi informacija (pvz., duomenys apie atitiktį priėmimo kriterijams).  

11. Prašymas teikiamas vadovaujantis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente 

(2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių 

asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 

panaikinama Direktyva 95/46/EB) nustatyta tvarka. Priėmimui reikalingi duomenys ir kiti 

dokumentai renkami ir tvarkomi vadovaujantis Mokyklų asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis. 

Prašymai registruojami vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis. 

12. Vaikui neatvykus į Mokyklą iki prašyme nurodytos pageidaujamos datos, vaiko 

atstovui pagal įstatymą pakartotinai raštu nepatvirtinus pageidavimo lankyti Mokyklą vėliau, 

prarandama vieta eilėje pagal prašymo registravimo datą ir vaikas į Mokyklą priimamas tik esant 

laisvai vietai. 

13. Vaiko priėmimas įforminamas Mokyklos direktoriaus įsakymu ir Mokyklos 

nustatytos formos dvišale sutartimi, kurioje nurodoma: sutarties šalys, ugdymo programa, jos baigimo 

forma, šalių įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo 

pagrindai ir padariniai. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai sutarties šaliai. 

Ji registruojama Mokymo sutarčių registracijos knygoje (registre). 

14. Sudarius mokymo sutartį vaikas registruojamas Mokinių registre.  

15. Ikimokyklinio ugdymo grupės formuojamos iš to paties arba skirtingo amžiaus 

vaikų iki mokslo metų pradžios. Grupes formuoja Mokyklos direktorius, suderinęs su savivaldybės 

administracija. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=LT


16. Priešmokyklinio ugdymo grupės formuojamos iki mokslo metų pradžios (pagal 

priešmokyklinio ugdymo grupių modelius – priešmokyklinio ugdymo grupė gali būti jungiama su 

ikimokyklinio ugdymo grupe). Grupes formuoja Mokyklos direktorius, suderinęs su savivaldybės 

administracija. Grupių, vaikų skaičių ir modelius nustato Visagino savivaldybės taryba. 

17. Budinčioji grupė formuojama pagal vaiko atstovų pagal įstatymą prašymus iš 

skirtingo amžiaus vaikų, jei vaiko atstovų pagal įstatymą darbo laikas neatitinka Mokyklos darbo 

laiko ir jei yra Visagino savivaldybės tarybos sprendimas sudaryti budinčiąją grupę. 

18. Grupės formuojamos vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. 

įsakymu Nr. V-93. 

19. Formuodami grupes Mokyklų vadovai siekia optimaliai išnaudoti ugdymui turimus 

išteklius, užtikrina  racionalų išteklių panaudojimą ir ugdymo kokybei būtinas sąlygas. 

20. Vaikų paskirstymas ir perkėlimas į grupes įforminamas Mokyklos direktoriaus 

įsakymu, vaiko atstovams pagal įstatymą pateikus prašymą.  

21. Informacija apie laisvas vietas grupėse nuolat skelbiama Visagino savivaldybės ir 

Mokyklos interneto svetainėse. 

 

IV SKYRIUS 

PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ KRITERIJAI 

 

22. Priimant Visagino savivaldybės teritorijoje gyvenantį vaiką į ikimokyklinę ar 

priešmokyklinę grupę prioritetai teikiami: 

  22.1. vaikams, kuriems savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtas 

privalomas ikimokyklinis ugdymas; 

  22.2. vaikams iš šeimų, kurioms taikoma atvejo vadyba; 

22.3. vaikams, kai jų duomenys yra įrašyti į šeimos kortelę, kuri yra išduodama 

gausioms šeimoms arba šeimoms, prižiūrinčioms (slaugančioms) neįgalųjį;  

22.4. vaikams, kurių brolis ar sesuo jau lanko šią Mokyklą; 

22.5. vaikams, kuriuos augina vienas iš vaiko atstovų pagal įstatymą; 

                     22.6. vaikams, kurių vienam iš vaiko atstovų pagal įstatymą yra nustatytas 0–55 

procentų darbingumo lygis; 

22.7. vaikams, kurių vienas iš vaiko atstovų pagal įstatymą yra dieninių ar nuolatinių 

studijų programų studentas ar mokinys, besimokantis pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo 

profesinio mokymo programas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Aprašas skelbiamas Visagino savivaldybės ir Mokyklų interneto svetainėse, 

informacija apie priėmimą į Mokyklą skelbiama Mokyklos interneto svetainėje. 

 24. Už šio Aprašo įgyvendinimą Mokykloje atsako jos direktorius. 

25. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Visagino savivaldybės administracija. 

26. Aprašas gali būti keičiamas ar papildomas Visagino savivaldybės tarybos 

sprendimu. 

27. Dėl Aprašo taikymo kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

_____________________ 


