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MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,SAULUTĖ“
VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO
GRUPES, IŠREGISTRAVIMO BEI PAŠALINIMO IŠ LOPŠELIO-DARŽELIO,
TVARKA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vaiko priėmimo į Mažeikių lopšelio-darželio ,,Saulutė“ ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo grupes, išregistravimo bei pašalinimo iš lopšelio-darželio tvarka
(toliau – Tvarka) nustato bendruosius reikalavimus įstaigai dėl vaiko priėmimo,
išregistravimo ir pašalinimo.
2. Tvarka yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, vietos savivaldos
ir kitais įstatymais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais dėl vaikų priėmimo į švietimo
įstaigas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 metų balandžio 22 d.
įsakymu Nr. V-313 patvirtintą Lietuvos higienos normą HN 75:2010 ,,Įstaiga, vykdanti
ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“.
II. PAGRINDINĖS ŠIOS TVARKOS SĄVOKOS
3. Lopšelis-darželis ,,Saulutė“ – Mažeikių rajono savivaldybės švietimo įstaiga, teikianti
ikimokyklinio ugdymo paslaugas.
4. Ugdymo sutartis – vaiko tėvų (arba jo globėjų, rūpintojų) ir švietimo teikėjo
susitarimas dėl ikimokyklinio ar/ir priešmokyklinio vaiko ugdymo ir ugdymosi.
5. Ugdytinis – vaikas, kuris ugdomas ikimokyklinėje, priešmokyklinėje ar mišrioje
(ikimokyklinėje-priešmokyklinėje) grupėje.
III. UGDYTINIŲ PRIĖMIMAS Į ĮSTAIGĄ
6. Vaikas į bendrojo ugdymo grupes priimamas:
6.1. į lopšelio grupes 2-3 metų;
6.2. į darželio grupes 3-5 metų;
6.3. į priešmokyklinio ugdymo grupes (5) 6 metų. Ugdymas priešmokyklinio
amžiaus grupėje, pateikus tėvams prašymą, gali būti teikiamas anksčiau, jeigu vaikas tokiam
ugdymui yra subrendęs. Tai nustato priešmokyklinio ugdymo pedagogas arba rajono
pedagoginė psichologinė taryba.

7. Ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus specialiųjų poreikių vaikui, negalinčiam
lankyti įstaigos bei jo tėvams (ar vaiko globėjams, rūpintojams) specialioji pedagoginė
pagalba teikiama namuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo bei sveikatos apsaugos
ministerijų nustatyta tvarka. Esant specialiojo ugdymo poreikiui, vaikas bus nukreiptas į
specializuotą lopšelį-darželį.
8. Į lopšelio ir kitas grupes (atsiradus laisvų vietų) vaikas priimamas eilės tvarka, pagal
prašymo registravimo datą, vadovo įsakymu, pateikus tėvams (globėjams):
8.1. prašymą;
8.2. vaiko gimimo liudijimo kopiją;
8.3. gydytojo pažymą;
8.4. PPT išvadą apie vaiko raidos sutrikimus, jei vaikas turi specialiųjų ugdymo
poreikių.
9. Prašymas dėl vaiko priėmimo į įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
grupes priimami įstaigoje ir registruojami įstaigos ,,Tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į
ikimokyklinio ugdymo įstaigą, darželio – mokyklos ikimokyklines ir priešmokyklines grupes
registracijos žurnale“. Prašyme pateikiami duomenys:
- vaiko vardas, pavardė, gimimo metai, gyvenamoji vieta;
- tėvų kontaktiniai duomenys, duomenys, kuriais remiantis yra teikiami prioritetai,
priimant vaiką į švietimo įstaigą;
- prašymo priimti vaiką į grupę registracijos data.
10. Priimant vaiką į ikimokyklinio ugdymo grupes (pateikus atitinkamas pažymas)
pirmenybė gali būti teikiama:
10.1. įstaigos darbuotojų vaikui;
10.2. vaikui, kurio šeimoje yra 3 ir daugiau vaikų;
10.3. socialiai remtinų šeimų vaikui;
10.4. globos namų auklėtiniui;
10.5. vaikui, kurio tėvai yra bedarbiai;
10.6. vaikui, kurio vienas iš tėvų turi pirmosios (20% darbingumas) ar antrosios
(35% darbingumas) grupių negalias;
10.7. vaikui, kurio tėvas atlieka tikrąją karinę tarnybą;
10.8. vaikui, kurio tėvai mokosi ar studijuoja (dieniniame skyriuje);
10.9. vaikui, kurio tėvai yra įvairių priežiūros institucijų įskaitose;
10.10. vaikui, kurio sesuo ar brolis lanko tą pačią ikimokyklinę įstaigą.
11. Prioritetine tvarka į grupę priimama 10 % vaikų.
12. Vaikų grupės komplektuojamos iš to paties amžiaus vaikų iki kiekvienų mokslo
metų pradžios. Esant laisvų vietų, grupės gali būti komplektuojamos visus mokslo metus.
Vietų skaičius grupėse nustatomas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2010 metų balandžio 22 d. Nr. V – 313 patvirtinta Lietuvos higienos normą HN 75: 2010
,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai“:
12.1. nuo 2 iki 3 metų – ne daugiau kaip 15 vaikų;
12.2. nuo 3 iki 7 metų – ne daugiau kaip 20 vaikų.
13. Įvertinant esamą poreikį ir vaikų nelankomumą darželio tarybos spendimu,
papildomai į grupę gali būti priimtas vienas vaikas.
14. Vaikas į vyresnę ar jaunesnę grupę gali būti priimtas (perkeltas) tėvų prašymu kai:
14.1. tėvų prašymų dėl priėmimo registracijos žurnale nėra to paties amžiaus grupės
vaikų, norinčių lankyti įstaigą;

14.2. priėmimui (perkėlimui) pritaria vaiko gerovės komisija.
15. Vaikas į ikimokyklinio ugdymo įstaigą priimamas sudarant dvišalę (tarp vieno iš
tėvų (globėjų) ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovo) ugdymo sutartį kurios
registruojamos sutarčių knygoje.
IV. UGDYTINIŲ IŠREGISTRAVIMAS BEI PAŠALINIMAS IŠ ĮSTAIGOS
16. Vaikas gali būti išregistruojamas ar pašalinamas iš darželio kai:
16.1. vaikas užbaigia visą ugdymo kursą;
16.2. tėvai daugiau nei 2 mėnesius nesusimoka už darželį;
16.3. vaiko nelankymo darželį limitas viršija 90 dienų;
16.4. tėvai (globėjai) parašo prašymą ir sumoka mokestį už darželį.
17. Įstaigos direktorius raštu, prieš dvi savaites, įspėja ugdytinio tėvus (arba jo globėjus)
apie ketinimą pašalinti ugdytinį iš įstaigos dėl nevykdomos pasirašytos sutarties, ar vaiko
priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, išregistravimo bei pašalinimo iš
lopšelio – darželio, tvarkos.
18. Nesumokėjus mokesčių už darželį per 3 mėnesius bus kreipiamasi į antstolius dėl
skolos išieškojimo
19. Pasiūlius pradėti lankyti lopšelį-darželį ir tėvams (globėjams) atsisakius, vaikas yra
išbraukiamas iš eilės sąrašo. Jeigu tėvai (globėjai) pageidauja, į sąrašą vaikas įrašomas iš
naujo.
20. Šią tvarką, suderinus su įstaigos taryba, tvirtina įstaigos direktorius.

