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VAIKŲ PRIĖMIMO Į BUTRIMONIŲ IKIMOKYKLINĮ SKYRIŲ TVARKOS 

APRAŠAS 

 

 

           1. Ikimokyklinis skyrius pagal ugdymo turinį yra bendrosios paskirties ugdymo įstaiga, 

skirta nuo 3 iki 7 metų vaikų ugdymui; 

           2. Vaikų grupės formuojamos iš to paties arba įvairaus amžiaus vaikų ir jose gali būti ne 

daugiau kaip 20 vaikų;  

          3. Ikimokykliniame skyriuje yra priešmokyklinio ugdymo grupė, kurios paskirtis – padėti 

vaikui pasirengti  sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Šioje grupėje gali būti  iki 

20 vaikų; 

          4. Priešmokyklinis  ugdymas pradedamas teikti, kai tais kalendoriniais metais vaikui sueina 6 

metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas tėvų (globėjų) prašymu anksčiau, jei vaikas 

pakankamai tokiam ugdymui subrendęs, bet ne anksčiau negu jam sueis 5 metai. Atsakingų už 

vaiko teisių apsaugą institucijų sprendimu,  atskiram vaikui jis gali būti privalomas;  

          5. Vaikų grupės komplektuojamos kasmet iki rugsėjo 1 dienos. Esant laisvų vietų, vaikai 

priimami per  visus metus; 

          6. Priimant vaikus į ikimokyklinį skyrių, pirmenybė teikiama vaikams, turintiems specialiųjų 

poreikių, iš socialiai remtinų ir daugiavaikių šeimų; šeimų, kuriose vienas iš tėvų turi tam tikrą 

nedarbingumo lygį; šeimų, kuriose bent vienas iš tėvų yra mokinys ar studentas ir mokosi 

dieniniame skyriuje, Vaiko teisių apsaugos tarnybos rekomenduotiems vaikams; 

         7. Vaikai į ikimokyklinį skyrių priimami tėvams (globėjams) pateikus: 

         7.1. prašymą, kuriame nurodoma vaiko vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, 

pageidaujamas priėmimo į ikimokyklinį skyrių laikas, tėvų (globėjų) kontaktiniai duomenys, data: 

         7.2. prašymai priimti į ikimokyklinį skyrių registruojami Tėvų prašymų dėl vaiko priėmimo į 

ikimokyklinio ugdymo įstaigą registracijos žurnale; 

         7.3. vaiko sveikatos pažymėjimą. 

          8. Vaiko priėmimas ugdymui įforminamas mokymo sutartimi: 

          8.1. mokymo sutartis sudaroma su kiekvienu naujai atvykusiu vaiku pagal ugdymo programą: 

          8.1.1. ikimokyklinio ugdymo programą, kol vaikui sueis 5 – 6 metai; 

          8.1.2. priešmokyklinio ugdymo programą – 1 metams. 

          8.2. Abu sutarties egzempliorius pasirašo  gimnazijos direktorius ir prašymo pateikėjas; 1 

sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas sutarties egzempliorius 

registruojamas įstaigos Mokymo sutarčių registravimo žurnale ir įsegamas į Vaiko priėmimo  

sutarčių segtuvą. 
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