
                                                                              PATVIRTINTA : 

                                                                                                   Mickūnų vaikų lopšelio-darželio 

                                                                                                   direktoriaus įsakymu  

                                                                    

 

VAIKŲ PRIĖMIMO Į MICKŪNŲ VAIKŲ LOPŠELĮ - DARŽELĮ  

TVARKA 

 

1. Tėvai (globėjai) įstaigos direktoriui  pateikia nustatytos formos prašymą priimti 

vaiką į Mickūnų vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupę. Tėvų 

(globėjų) prašymai priimami visus kalendorinius metus ir eilės tvarka registruojami Mickūnų vaikų 

lopšelyje  - darželyje. 

2. Vaikų, priimamų į Mickūnų vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupes, sąrašus sudaro direktorius iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 dienos. 

Grupės komplektuojamos rugsėjo 1 d. Jei yra laisvų vietų, sąrašai ir grupės gali būti papildomi 

visus metus. 

3. Vietų skaičius grupėse nustatomas pagal Lietuvos higienos normoje HN 75:2010 

„Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai“, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2010 m. balandžio 22 d. 

įsakymu Nr. V-313 (Žin., 2010, Nr.50-2454) nustatytus reikalavimus ( nuo 1,5 iki 3 metų - 15 

vaikų, nuo 3 iki 7 metų - 20 vaikų). 

4. Į Mickūnų vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes 

priimami vaikai laikantis eilės pagal prašymo registravimo datą, gyvenantys Mickūnų miestelio ir 

jos seniūnijai priskirtoje teritorijoje. Tėvų (globėjų) pageidavimu gali būti priimami vaikai ir iš kitų 

gyvenamų vietų, jeigu įstaigoje yra laisvų vietų. 

5. Priimant vaikus į ikimokyklinio ugdymo grupes pirmenybė teikiama: 

5.1. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią įstaigą; 

5.2. vaikams, kurių vienas iš tėvų miręs; 

5.3. specialiųjų poreikių vaikams. 

6. Vaikai į Mickūnų vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

grupes priimami ir išbraukiami iš jų direktoriaus įsakymu. 

7. Tėvai (globėjai), atvedę vaiką į įstaigą, pateikia direktoriui nustatytos formos vaiko 

sveikatos pažymėjimą ir vaiko gimimo liudijimo kopiją. 

 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

Lopšelio-darželio administracijai tėvai (globėjai)  pateikia:  

 prašymą;  

 vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją;  

 nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą;  

 kitus dokumentus, patvirtinančius ir suteikiančius priėmimo pirmumo teisę . 

 
 
 
 
 
 



 
__________________________________________ 

(vieno iš tėvų (globėjo) vardas, pavardė) 

_________________________________ 
(gyvenamosios vietos adresas) 

_____________________________________________ 
(telefonas, elektroninis paštas) 

 

Mickūnų vaikų lopšelio – darželio 

Direktorei Ditai Rudinskienei 

 

PRAŠYMAS PRIIMTI VAIKĄ  

Į MICKŪNŲ VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO LOPŠELIO  IKIMOKYKLINĘ  

( PRIEŠMOKYKLINĘ)  GRUPĘ 

 

201  m. ______________   ____d. 

Mickūnai 

 

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

_______________________, nuo 20__ m. ___________________  ____ d. į Mickūnų vaikų lopšelio – 

darželio _____________ grupę. 

Pažymiu langelius, kuriais vadovaujantis turėtų būti teikiama pirmenybė priimant mano vaiką į 

ikimokyklinio ugdymo įstaigą (žymėti √): 

 vaikas iš šeimos, priskiriamos socialiai remtinų šeimų grupei; 

 vaikas iš šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų; 

 vaikas, kurį augina vienas iš tėvų (jeigu vienas iš tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo 

liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu arba 

atlieka laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose); 

 vaiko brolis ar sesuo lanko tą pačią ugdymo įstaigą;  

 vaikas, kurio vienas iš tėvų (globėjo) yra 25–40 procentų darbingumo lygio; 

 įstaigos darbuotojų vaikas. 

Prireikus pateiksiu dokumentus, patvirtinančius mano vaiko pirmumo teisę. 

Pageidauju, kad mano vaikas gautų kitas paslaugas (įrašyti): 

________________________________________________________________________________ 

              S u s i p a ž i n a u: 

              su vaikų priėmimo į Mickūnų vaikų lopšelį - darželį tvarka; 

               su mokesčio už vaikų maitinimą Mickūnų vaikų lopšelyje - darželyje nustatymo tvarka. 

              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 iki birželio 1 d. Nepranešus apie tai, vaikas išbraukiamas iš sąrašo,  jo vieta 

neišsaugoma. 

 

 

 

                                            ________                                                    _________________________ 
                                              (parašas)                                    (vieno iš tėvų( globėjo) vardas, pavardė) 
  


