
____________________________________________________________________ 
(Tėvo (globėjo) vardas, pavardė) 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

(Deklaruota gyvenamoji vieta) 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

(Telefono numeris, el. pašto adresas) 

 

Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio 

Direktorei 
 

P R A Š Y M A S 

DĖL VAIKO PRIĖMIMO Į MAIŠIAGALOS VAIKŲ LOPŠELĮ-DARŽELĮ 

 

20___m. ____________ ____ d. 

Maišiagala 
 

Prašau priimti mano sūnų/dukrą ________________________________________________________, 
                                         (pabraukti)                                                 (vardas, pavardė) 

 

gimusį (-ią) _________________________ į lopšelio/darželio ___________________________ grupę  
                                  (gimimo data)                                   (pabraukti)                           (įrašyti ugdomąją kalbą) 

nuo _____________________________. 
                          (metai, mėnuo, diena) 

 

Pažymiu langelius, kuriais vadovaujantis turėtų būti teikiamas prioritetas (į suteikiančias pirmumo teisę 

priežastis atsižvelgiama tik tuo atveju, kai vaiko ir vieno iš tėvų gyvenamoji vieta yra deklaruota Steigėjo 

priskirtoje Įstaigai teritorijoje ne mažiau kaip 2 metai) priimant mano vaiką į ikimokyklinio ugdymo įstaigą 

(žymėti √): 

 vaikas, kuriam paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas; 

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

išraše, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu); 

 vaikas iš šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų iki 18 metų ir vyresnių, kurie mokosi bendrojo 

ugdymo mokyklose ar dieninėse visų tipų mokymo įstaigose; 

 vaikas, kurio brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;  

 vaikas, kurio vienam iš tėvų (globėjų) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumas; 

 įvaikintas arba globojamas vaikas; 

 šios švietimo įstaigos darbuotojų, dirbančių minėtoje įstaigoje ne mažiau kaip vienerius metus ir turinčių 

nenutrauktą darbo sutartį, vaikas. 

Prireikus, pateiksiu dokumentus, patvirtinančius mano vaiko pirmumo teisę. 

S u s i p a ž i n a u: 

 su vaikų priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarka; 

 su mokesčio, už vaikų išlaikymą Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinėse įstaigose, 

mokėjimo 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 gegužės 15 d. Nepranešus apie tai, vaikas išbraukiamas iš sąrašo, jo vieta 

neišsaugoma.            

  ________                                  ______________________________ 

    (parašas)               (vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė) 


