
 

 
(Tėvo/motinos (globėjo) vardas, pavardė, asmens kodas) 

 

 

(Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas) 

 

 
(Faktinės gyvenamosios vietos adresas) 

 

 
(Telefono numeris, elektroninio pašto adresas) 

 

 

 
(Tėvo/motinos (globėjo) vardas, pavardė, asmens kodas) 

 

 
(Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas) 

 

 
(Faktinės gyvenamosios vietos adresas) 

 

 
(Telefono numeris, elektroninio pašto adresas) 

 

 

 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui 

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL VAIKO PRIĖMIMO Į VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO 

ĮSTAIGOS (-Ų) IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ (-ES) 

 

20____ m. ______________d. 

Vilnius 

 

 

Prašau priimti mano sūnų/dukrą/globotinį (-ę)    ___________________________________  

                                                                                                                                                                

________________________________________________________________________________ 
(vaiko vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta) 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

nuo  20___ m. _______________ mėn. ____ d. į Vilniaus rajono švietimo įstaigą (-as):  

 

Pirmas pasirinkimas: 

Įstaigos pavadinimas_______________________________________________________________ 

Ugdymo kalba pirmam pasirinkimui: lietuvių, lenkų, rusų (pabraukti tik vieną). 



Antras pasirinkimas: 

Įstaigos pavadinimas_______________________________________________________________ 

Ugdymo kalba antram pasirinkimui: lietuvių, lenkų, rusų (pabraukti tik vieną). 

 

 

Trečias pasirinkimas: 

Įstaigos pavadinimas_______________________________________________________________ 

Ugdymo kalba trečiam pasirinkimui: lietuvių, lenkų, rusų (pabraukti tik vieną). 

 

 

 

Pageidauju, kad vaikas būtų ugdomas ikimokyklinėje grupėje, kurios darbo trukmė 8 

val./10,5 val./12 val. (įrašyti)   ________   val. 

Pageidauju, kad vaikas būtų ugdomas priešmokyklinėje grupėje, kurios darbo trukmė  4 val./ 

8 val./10,5 val./12 val. (įrašyti)   ________   val. 

 

 

Pažymiu teiginius ir pateikiu dokumentus, kuriais vadovaujantis vaikas priimamas į švietimo 

įstaigą be eilės (pažymėti X): 

  vaikas, kuriam savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas (Vaiko gerovės 

komisijos siūlymu) privalomas ikimokyklinis ugdymas;  

  įvaikintas, globą turintis vaikas (išskyrus atvejus, kai laikinoji globa nustatoma tėvų 

prašymu). 
 

 

Pateikiu dokumentus, kuriais vadovaujantis turėtų būti teikiamas prioritetas priimant vaiką į  

švietimo įstaigą (pažymėti X): 

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

bendrojo ugdymo mokyklose arba dieninėse visų tipų mokymo įstaigose;  

 vaikas, kurio brolis ar sesuo lanko/mokosi toje pačioje įstaigoje;  

 vaikas, kurio vienas iš tėvų (globėjų) dirba pedagoginiu darbuotoju/ švietimo įstaigos 

vadovu, deklaruotas Vilniaus rajono savivaldybėje, dirbantis ne mažiau nei pusę metų ir turintis 

nenutrauktą darbo sutartį švietimo įstaigoje, veikiančioje Įstaigos aptarnavimo teritorijoje; 

 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);   

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

 

 

Patvirtinu, kad aukščiau pateikti duomenys yra teisingi.  

Sutinku, kad šie duomenys būtų  naudojami informacinėje sistemoje.  

Sutinku, kad duomenys iš kitų valstybinių registrų būtų gauti automatiniu būdu. 

 

 

 

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


