Forma patvirtinta
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo skyriaus
vedėjo 2021 m. kovo 16 d. įsakymu
Nr. A15-329/21(2.1.4E-AD17)

____________________________________________________
(vardas, pavardė – didžiosiomis raidėmis)

____________________________________________________
(gimimo data)

_____________________________________________________
(adresas)

_____________________________________________________
(telefonas, el. paštas)

Vilniaus miesto savivaldybės vaiko gerovės komisijai
PRAŠYMAS DĖL PRIVALOMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO
20 -____-____
Vilnius
Prašau skirti privalomą ikimokyklinį ugdymą mano vaikui (nurodykite vaiko vardą,
pavardę, gimimo metus)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ikimokyklinio ugdymo įstaigą (jeigu žinote, nurodykite
pavadinimą)..................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
nes (pažymėkite tinkamą variantą):
 Privalomas ikimokyklinis ugdymas skiriamas vaikui, kuris auga šeimoje, kuriai teikiamos
socialinio darbuotojo paslaugos Atvejo vadybos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141,
nustatyta tvarka, ir:
o nėra ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programas;
o yra įrašytas į įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ugdymo programą (toliau – Įstaiga), vaikų
sąrašus, bet dėl nepateisinamų priežasčių jos nelanko.
 Privalomas ikimokyklinis ugdymas taip pat gali būti skiriamas vaikui, kuris ugdomas namuose
(neįrašytas į Įstaigos vaikų sąrašus) arba yra įrašytas į Įstaigos vaikų sąrašus, bet dėl
nepateisinamų priežasčių jos nelanko, vadovaujantis šiais kriterijais:
o tėvai (globėjai) stokoja socialinių įgūdžių ir (ar) pozityvios tėvystės įgūdžių;
o vaikui nustatytas neįgalumas ir (ar) specialieji ugdymosi poreikiai, bet vaiko tėvai
(globėjai) nesudaro sąlygų tenkinti vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius;
o vaiko tėvai (globėjai) išgyvena sunkumus (pabraukite vieną ar kelis tinkamus
variantus): vienas iš tėvų (globėjų) ar abu yra netekę darbo; vienas iš tėvų (globėjų) ar abu

išvykę į užsienį; įvyko ar vyksta skyrybų procesas; vienas iš tėvų (globėjų) ar abu įrašyti į
ieškomų, dingusių žmonių sąrašus; vienam iš tėvų (globėjų) nustatyta sveikatos sutrikimų
ar kitų priežasčių), dėl kurių netenkinami vaiko prigimtiniai, kultūriniai, socialiniai ir
pažintiniai poreikiai.
PAPILDOMI REIKALAVIMAI (pažymėkite, ar jūsų prašymas atitinka keliamus
reikalavimus):

Prašymas „Vaikų priėmimas į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų
ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupes“ pateiktas per centralizuotą
prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinę sistemą;

Prie prašymo turi būti pateikti šie dokumentai:
1. vaiko gimimo liudijimo kopija;
2. vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/A), kurio forma patvirtinta Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951
„Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/A „Vaiko sveikatos pažymėjimas“
patvirtinimo“;
3. jeigu yra nustatyti specialieji vaiko ugdymosi poreikiai – mokyklos vaiko gerovės
komisijos arba pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos
pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio (pakartotinio) įvertinimo;
4. pažyma apie šeimos pajamas;
5. pažyma (pažymos) iš darbo biržos, jei tėvas/motina (globėjas/rūpintojas
(globėjai/rūpintojai)) nedirba;
6. neįgalumą patvirtinantys dokumentai.
PASTABOS:

Esu supažindintas, kad vaikui paskyrus privalomą ikimokyklinį ugdymą, Įstaigos Vaiko gerovės
komisija visą jo ugdymo laikotarpį vykdys ugdymo stebėseną, ir apibendrintą informaciją teiks
Vilniaus miesto savivaldybės vaiko gerovės komisijai, kuri analizuos gautą informaciją ir teiks
siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo vykdymo
eigos.
Atsakymą pageidauju gauti:
(pažymėkite tik vieną variantą)

__________________
(parašas)

 paštu
 el. paštu

___________________________________

_________________________________________________
(vardas, pavardė)

Dėkojame už pasitikėjimą ir pateiktą informaciją.
Jūsų asmens duomenų valdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188710061, adresas: Konstitucijos
pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt).
Asmens duomenų tvarkymo tikslas: nustatyti Jūsų asmens tapatybę ir gauti papildomą informaciją, reikalingą paslaugų teikimui. Netvarkant
Jūsų duomenų negalėsime gauti reikalingos informacijos, todėl neturėsime teisinio pagrindo Jums suteikti prašomų paslaugų. Jūsų duomenys
Savivaldybės administracijoje bus saugomi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka ir terminais.
Kreipiantis raštu turite teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba
apribotų duomenų tvarkymą, taip pat turite teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę perkelti duomenis, teisę atšaukti duotą sutikimą bei teisę
pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt).
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Asmens duomenų apsaugos pareigūnas, tel. (8 5) 211 2512, el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt

