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CENTRALIZIJOTO VAIKU PRIEMIMO I TAURAGES RAJONO MOI(YKLU
IKIMOI(YKLINIO IR PRIESMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES

TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Centralizuoto vaikq priemimo I Taurages rajono mokyklq ikimokyklinio

irprie5mokyklinio ugdymo grupes tvarkos apra5as (toliau - apra5as) parengtas vadovaujantis

Lietuvos Respublikos Svietimo istat5rmu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatSzrnu ir

Rekomendacijomis savivaldybems del cenkalizuoto vaikq priemimo i Svietimo istaigq

ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo grupes, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Svietimo ir

mokslo ministro 2003 m. birZelio 25 d. isakyrnu Nr. ISAK-918.

Z. Sis apra5as reglamentuoja pra5ymq registravim4 ir vaikq priemim4 i Taurages rajono

mokyklq (toliau - Svietimo istaigQ ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo grupes.

II SKYRIUS
PRASYMU PATEIKIMAS IR REGISTRAVIMAS

3. Vaiko tevai (globejai) pra55zmus del vaikq priemimo I Svietimo istaigq ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio ugdymo grupes teikia Taurages rajono savivaldybes administracijos direktoriui

(atvykq I Taurages rajono savivaldybes administracijos Bendrqji skynq arba elektroniniu bfidu

prisijungq prie www. epaslaugos. lt).

4. Pra5yme turi bfiti nurodyta:

4.1. vaiko vardas, pavarde, gimimo metai, asmens kodas, gyvenamoji vieta;

4.2. pageidagama lankyti Svietimo istaiga, pageidaujamas vaiko priemimo laikas (metai ir

m6nuo), kitos pageidaujamos ugdymo paslaugos specialiqjq poreikiq vaikams ir vaikams

turintiems komunikacijos sutrikimq;

4.3. duomenys, kuriais remiantis yra teikiami prioritetai priimant vaik4l Svietimo lstaig4;

4.4. tevq(globejq) kontaktiniai duomenys.

5. Prie pra5ymo turi blti pridedami dokumentai * jrf nuora5ai, patvirtinantys Seimos

socialinq padeti ir kitus faktus (paZymos apie Seimos sudet[ pateikti nereikia), kuriais remiantis gali

b[ti teikiami prioritetai.
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6. Tevq (giobej$ pra5ymus, naudodamasis Ikimokykliniq lstaigq vaikq registravimo

elektronine programa (toliau - IIVREP), registruoja Taurages rajono savivaldybes administracijos

direktoriaus isakymu paskirtas Taurages rajono savivaldybes administracijos specialistas.

7. Pra5ymai registruojami nuolat, laikantis eiles pagal pra5ymo registracijos dat4.

8. IIVREP eiliq sudarymo principas ir eiga:

8. 1. eiles sudaromos automati5kai;

8.2. programa kiekvienai Svietimo istaigai sudaro po atskirq eilq, skirsto j4 segmentais kas

tris menesius, segmentuose asmenis sura5o pagal asmens turimus prioritetus, o pasitaikius

vienodiems prioritetams - pagal pra5ymo registravimo dat4;

8.3. vienas asmuo gali buti ira5ytas I visas eiles, tadiau, patekqs i kurios nors istaigos

srya5q jis yra i5braukiamas i5 visq eiliq. Savo pra5yme nurodgs, kad ,,tenkintq kelios Svietimo

istaigos, paliekant konkredios Svietimo istaigos eileje", patekqs I kurios nors Svietimo lstaigos

s4ra5q jis nebus i5brauktas i5 pasirinktos (vienos) Svietimo istaigos eiles;

8.4. vienu metu Seimoje gimq trys ir daugiau vaikq i ikimokyklinio arba I prie5mokyklinio

ugdymo grupes priimami be eiles;

8.5. asmuo, lankantis vien4istaig4ir laukiantis kitos istaigos eileje, atsiradus laisvai vietai,

yra ispejamas apie galim4 perkelim4 i5 vienos istaigos i kitq ir jam suteikiamas tdq darbo dienq

terminas apsisprqsti del perkelimo. Asmuo apie savo apsisprendim4 per tris darbo dienas ra5tu turi

informuoti lankomosistaigos vadovq Sis - Taurages rajono savivaldybes administracijos specialist4

dirbantl su IIVREP.

9. IIVREP turi automatinio tqmimo funkcija kuri kiekvienq metq birZelio menesi i5

laukiandiqjq sqra5q i5braukia vaikus, kuriems iki einamqjq metq gruodZio 31 dienos sueina 7 metai

(t. y. sulaukia mokyklinio amZiaus).

10. IIVREP turi statistikos modull, leidlianti stebeti ikimokyklinio ir prie5mokyklinio

ugdymo grupiqporeikl.

11. Asmenys, dirbantys su IIVREP, turi btti supaZindinti su Lietuvos Respublikos asmens

duomenq teisines apsaugos istatymu ir isipareigojE jo laikytis.

III SKYRIUS
GRUPIU KOMPLEKTAVIMAS

12. Grupes IryREP komplektuojamos visus metus.

1 3. Taikomi prioritetai:

13.1. specialiqjq poreikiq vaikams su Pedagogines psichologines tarnybos paZymomis,

norintiems patekti i Taurages vaikqreabilitacijos centro-mokyklos ,,Pu5ele" speciali4sias grupes;

13.2. vaikams i5 nepilnq Seimq;
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13.3. vaikams i5 Seimq, priskiriamq socialiai remtinq Seimq grupei;

13.4. na5laidiams;

13.5. Seimoms, kuriose auga trys ir daugiau vaikq;

13.6. vaikams, kuriqbroliai ar seserys lanko t4ugdymo lstaig4;

13.7. vaikarns, kuriq vienas i5 tevq yra moksleivis, studentas ir mokosi mokyrno istaigrl

dieniniuose skyriuose ;

13.8. Seimoms, kuriq vienas i5 tevq atlieka tikrqjqkarinE tarnybq;

13.9. vaikams, kuriqvienas i5 tevqyrapirmos ar antros grupes invalidas;

13.10. vaikams i5 Taurages vaikq globos namq,,Saltinelis" arba vaikams, glvenantiems

pas vaiko globejus (rupintojus) arba budindius globotojus.

14. Savivaldybes administracijos specialistai ir Svietimo istaigq vadovai nuolat stebi

pokydius IIVREP laukiandiqjq patekti I istaigas ir grupiq s4ra5uose.

15. Savivaldybes administracijos specialistus ir Svietimo istaigq vador,.us apie vaikq

priemimq i Svietimo [staigas papildomai informuoja IIVREP elektroniniu pa5tu. Informaciniame

lai5ke nurodo vaiko vardq pavardq, asmens kodq parei5kejo vardq" pavardq, adresq telefono

numeri.

16. Ter,us (globejus) apie vaikq priemim4 i Svietimo istaig4 registruotu laiSku informuoja

istaigos vadovas, papildomai - ITVREP ter,.qnurodytu elektroniniu paStu.

. 17. Pradeti lankyti Svietimo lstaig4 vaikas gali tik nuo tos dienos, kai istaigos vadovas

i5leidZia isakym4del leidimo lankyti ugdymo istaig4.

18. Vaik4 kurio tevai ra5tu atsisako jiems skirtos vietos Svietimo istaigoje arba per dvi

savaites nuo prane5imo dienos neatsiliepia i kvietim4 istaigos vadovas iSbraukia i5 ITVREP sqra5rS

o IIVREP vietoje jo priima kitq vaik4.

19. Ugdytiniui i5vykus i5 Svietimo istaigos, vadovas, iSleidEs isakyrnq del ugdytinio

i5braukimo i5 Svietimo lstaigos sqra5q, tq padi4 dien4 i5braukia ji i5 ITVREP s4ra5q.

20. Tevai (globejai), pateikq pra5ym4 del vaiko priemimo i Svietimo istaig4 informacij4

apie viet4 eileje gali rasti Taurages rajono savivaldybes interneto svetaineje www.taurage.lt,

prisijungqprie IIVREP (nurodydami vaiko asmens koda).

21. Sio apra5o vykdymo kontrolE atlieka Taurages rajono savivaldybes administracijos

direktoriaus isakyrnu paskirtas Taurages rajono savivaldybes administracijos specialistas.



(vardas, pavarde)

(adresas, tel. numeris, el. pa5to adresas)

Taurages raj ono savivaldybes administracijos
Direktoriui 

PRASYMAS

(data)
Taurage

Pra5aupriimti mano

asmens kodas
(sunqarba dukr4 vardas, pavarde)

i Taurages rajono mokyklq ikimokyklinio/prie5mokyklinio ugdyno grupes

(mokyklos/tt pavadinimas)

(metai) (menuo)

Prioritet4 suteikti mokyklai fiei yra toks pageidavimas)

(mokyklos pavadinimas)

Prioritetai Seimai ar vaikui (paZymeti):

tr specialiqjq poreikiq vaikams su Pedagogines psichologines tarnybos paZymomis;

tr vaikams i5 nepilnq Seimq;

tr vaikams i5 Seimq priskiriamq socialiai remtinq Seimq grupei;

tr na5laidiams;

tr Seimoms, kuriose auga @s ir daugiau vaikq;

tr vaikams, kuriqbroliai ar seserys lanko t4ugdymo istaigq;

n vaikams, kuriqvienas i5 tevqyra moksleivis, studentas ir mokosi mokymo

tr istaigq dieniniuose skyriuose;

tr Seimoms, kuriqvienas i5 tevq atlieka tikrajakarinq tarnybq

tr vaikams, kuriqvienas i5 tevqyra pirmos ar anfos grupes invalidas;

n vaikams i5 Taurages vaikq globos namq,,Saltinelis" arba vaikams, gyvenantiems

pas vaiko globejus (rupintojus) arba budindius globotojus.

Su Centralizuoto vaikq priemimo I Taurages rajono mokyklq ikimokyklinio ir prie5mokyklinio
ugdlrrno grupes tvarkos apra5u susipaZinau.
Sutinku, kad apie mano 5eim4bfitq renkama informacija i5 kitq institucijq.

(para5as)


