
 



6.2. tėvų (globėjų) prašymai, kurie nebuvo tenkinami švietimo įstaigoje (-se) iki einamųjų metų pabaigos, 

automatiškai perkeliami į kitų metų pageidaujančių lankyti švietimo įstaigos (-ų) eilę, pagal prašymo 

pateikimo datą ir laiką eilės tvarka; 

6.3. pasikeitus šeimos situacijai, t. y. įgijus pirmumo teisę pagal Aprašo 7 punktą, tėvai gali jas nurodyti 

prie vaiko informacijos (pridedami skenuoti dokumentai); 

6.4.  kiekvienas naujas prašymas priimti vaiką, pakeisti švietimo įstaigą(-as),  pageidaujamą lankymo 

datą, panaikina ankstesnįjį. Ankstesnieji prašymai savivaldybės duomenų bazėje anuliuojami; 

6.5. nutraukus ugdymo sutartį, prašymai dėl švietimo įstaigos keitimo yra naikinami. 

7. Pirmumo teisė vaikams priimant į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas švietimo 

įstaigose:  

7.1. vaikai, kurių abiejų tėvų (globėjų) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Trakų rajono 

savivaldybėje; 

7.2. vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) deklaruota gyvenamoji vieta švietimo įstaigai priskirtoje 

teritorijoje yra ne mažiau kaip 2 metai (prioritetas taikomas pagal tėvo (globėjo), su kuriuo deklaruotas 

vaikas, gyvenamoji vieta). Taip pat šis kriterijus taikomas vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties 

vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra švietimo įstaigai priskirtoje teritorijoje įsigytame arba 

išsinuomotame būste, kuriame faktiškai gyvenama (nuomos atveju nuomos sutartis turi būti užregistruota 

valstybės įmonėje Registrų centre); 

7.3. vaikams iš šeimų, auginančių (globojančių) tris ir daugiau vaikų, kol jie mokosi pagal bendrojo 

ugdymo programas;   

7.4. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) turi ne daugiau kaip 40 procentų darbingumo lygio; 

7.5. vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų), jeigu kitas yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo 

liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, 

teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdžia (pridedami skenuoti dokumentai); 

7.6. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią įstaigą (pirmumo teisė įsigalioja iškart, prioritetas 

taikomas tik toje pačioje įstaigoje, kurią tuo metu lanko brolis ar sesuo); 

7.7. tos pačios įstaigos darbuotojų, dirbančių ne mažiau kaip pusę metų pagal pagrindinę darbo sutartį, 

vaikai;  

7.8. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) mokosi bendrojo ugdymo mokykloje; 

7.9. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) atlieka nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą. 



8. Į švietimo įstaigas be eilės priimami ir perkeliami iš vienos įstaigos į kitą: 

8.1. vaikai, kuriems Trakų rajono savivaldybės vaiko gerovės komisijos nutarimu skirtas privalomas 

ikimokyklinis ugdymas; 

8.2. įvaikinti vaikai, globą turintys vaikai (išskyrus atvejus, kai laikinoji globa nustatoma tėvų prašymu);  

8.3. du ir daugiau vienu metu šeimoje gimę vaikai. 

9. IS tvarkytojas gavęs pranešimą apie prašymą priimti be eilės patikrina duomenų teisėtumą pagal 8 

punktą. Jei duomenys teisingi, vaikui skiriama vieta prašyme nurodytoje švietimo įstaigoje, o jei 

duomenys pateikti neteisingi, tai IS tvarkytojas išbraukia prašyme pagal 8 punktą nurodytą kriterijų ir 

prašymas perkeliamas pagal eilių sudarymo tvarką. IS tvarkytojas tėvus (globėjus) informuoja papildomai 

telefonu arba elektroniniu paštu. 

 

III SKYRIUS 

EILIŲ SUDARYMO PRINCIPAI 

10. Eilių sudarymo tvarka: 

10.1. vaikai, kurių abiejų tėvų (globėjų) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Trakų rajono 

savivaldybėje, pirmenybę teikiant (ši nuostata taikoma ir 10.1.4 papunktyje nurodytu atveju): 

10.1.1. vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) deklaruota gyvenamoji vieta įstaigai priskirtoje teritorijoje 

yra ne mažiau kaip 2 metus (prioritetas taikomas pagal tėvo (globėjo), su kuriuo deklaruotas vaikas, 

gyvenamąją vietą). Taip pat šis kriterijus taikomas vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties vaiko 

deklaruota gyvenamoji vieta yra įstaigai priskirtoje teritorijoje įsigytame arba išsinuomotame būste, 

kuriame faktiškai gyvenama (nuomos atveju nuomos sutartis turi būti užregistruota valstybės įmonėje 

Registrų centre); 

10.1.2. vaikams iš šeimų, auginančių (globojančių) tris ir daugiau vaikų, kol jie mokosi pagal bendrojo 

ugdymo programas;  

10.1.3. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią įstaigą (pirmumo teisė įsigalioja iškart, prioritetas 

taikomas tik toje pačioje įstaigoje, kurią tuo metu lanko brolis ar sesuo); 

10.1.4. vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų), jeigu kitas yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo 

liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, 

teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdžia (pridedami skenuoti dokumentai); 

10.1.5. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) turi ne daugiau kaip 40 procentų darbingumo lygio; 

10.1.6. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) mokosi bendrojo ugdymo mokykloje; 



10.1.7. tos pačios įstaigos darbuotojų, dirbančių ne mažiau kaip pusę metų pagal pagrindinę darbo sutartį, 

vaikai;  

10.1.8. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) atlieka nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą.   

10.2. vaikai, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Trakų 

savivaldybėje, pirmenybę teikiant: 

10.2.1. vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) deklaruota gyvenamoji vieta įstaigai priskirtoje teritorijoje 

yra ne mažiau kaip 2 metus. Taip pat šis kriterijus taikomas vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties 

vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra įstaigai priskirtoje teritorijoje įsigytame arba išsinuomotame būste, 

kuriame faktiškai gyvenama (nuomos atveju nuomos sutartis turi būti užregistruota valstybės įmonėje 

Registrų centre);  

10.2.2. vaikams iš šeimų, auginančių (globojančių) tris ir daugiau vaikų, kol jie mokosi pagal bendrojo 

ugdymo programas;  

10.2.3. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią įstaigą (pirmumo teisė įsigalioja iškart, prioritetas 

taikomas tik toje pačioje įstaigoje, kurią tuo metu lanko brolis ar sesuo);  

10.2.4. vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų), jeigu kitas yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo 

liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, 

teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdžia (pridedami skenuoti dokumentai); 

10.2.5. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) turi ne daugiau kaip 40 procentų darbingumo lygio; 

10.2.6. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) mokosi bendrojo ugdymo mokykloje;  

10.2.7. tos pačios įstaigos darbuotojų, dirbančių ne mažiau kaip pusę metų pagal pagrindinę darbo sutartį, 

vaikai;  

10.2.8. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) atlieka nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą.   

10.3. neatitinkant Aprašo 10.1 ar 10.2 papunkčiuose nustatytų kriterijų, eilės sudaromos tokia 

tvarka: 

10.3.1. vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Trakų rajono savivaldybėje, laukiantys eilėje dėl 

perkėlimo (pirmenybė teikiama vyresnio pagal gimimo datą amžiaus vaikams. Išskirtiniais atvejais, kai 

vaikai gimę tą pačią dieną, eilė sudaroma abėcėlės tvarka); 

10.3.2. vaikai iš kitų savivaldybių (pirmenybė teikiama vyresnio pagal gimimo datą amžiaus vaikams. 

Išskirtinais atvejais, kai vaikai gimę tą pačią dieną, eilė sudaroma abėcėlės tvarka); 



10.3.3. vaikai iš kitų savivaldybių, laukiantys eilėje dėl perkėlimo (pirmenybė teikiama vyresnio pagal 

gimimo datą amžiaus vaikams. Išskirtiniais atvejais, kai vaikai gimę tą pačią dieną, eilė sudaroma 

abėcėlės tvarka). 

10.3.4. vieta eilėje skiriama Aprašo 10 punkte nurodytu eiliškumu (iš pradžių į eilę įrašomi Aprašo 10.1 

papunktyje nurodyti vaikai pagal pirmenybes, po to Aprašo 10.2 papunktyje nurodyti vaikai pagal 

pirmenybes, tada Aprašo 10.3.1, po to 10.3.2 ir po to 10.3.3 papunkčiuose nurodyti vaikai). Pirmumo 

teisę suteikiančios aplinkybės, nurodytos Aprašo 10 punkte, sumuojamos (Aprašo 10.1–10.1.8, 10.2.1–

10.2.8 ir  10.3.1–10.3.3 papunkčiai). Pirmumo teisę suteikiančios aplinkybės, tikrinamos prašymų 

pateikimo metu ir prieš priskiriant vaikus į grupes. 

10.4. patikrinus IS duomenis, apie pirmenybę skirti vaikui vietą įstaigoje ir nustačius vienodą pirmenybių 

skaičių, vieta eilėje skiriama vyresnio pagal gimimo datą amžiaus vaikams, o sutapus vaikų gimimo datai, 

eilė sudaroma abėcėlės tvarka; 

10.5. vaiko vieta gali keistis sutikrinus IS duomenis su valstybės registrais pagal Aprašo 10.1 ir 10.2 

papunkčius; 

10.6. eilės sudaromos konkrečioms vaikų amžiaus grupėms. Vaikui perėjus iš vienos amžiaus grupės į 

kitą, eilė yra perskaičiuojama, išlaikant pirmumo teisę suteikiančioms priežastims; 

10.7. eilėje laukiančių vaikų amžius skaičiuojamas kiekvienais kalendoriniais metais; 

10.8. jei prašyme pirmu numeriu nurodytoje švietimo įstaigoje nėra laisvų vietų, vieta skiriama antru 

numeriu pažymėtoje įstaigoje, jei joje yra laisvų vietų, ir t. t. Jeigu visose prašyme pažymėtose įstaigose 

nėra laisvų vietų, prašymas lieka laukiančiųjų eilėje;  

10.9. tėvai (globėjai) du kartus pateikę prašymą IS ir atsisakę pasiūlytos vietos (nepasirašę sutarties), turi 

teisę pateikti prašymą praėjus ne anksčiau kaip 6 mėnesiams nuo paskutinio priskyrimo į įstaigą datos. 

11. Tėvai (globėjai) informaciją gali rasti IS adresu mokykla.trakai.lt, kiekvienų metų sausio 5 d. 

pradedama rodyti eilė ateinantiems mokslo metams. 

IV SKYRIUS 

GRUPIŲ KOMPLEKTŲ FORMAVIMO KRITERIJAI 

12. Grupių sudarymas: 

12.1. vaikai priskiriami į grupes pradedant nuo vyriausio amžiaus vaikų; 

12.2. švietimo įstaigą lankančių vaikų amžius perskaičiuojamas kiekvienais kalendoriniais metais sausio 

5 d. tam, kad kalendorinių metų rugsėjo 1 d. vaikai būtų priskirti į tinkamo amžiaus grupes; 



13. vietų skaičius grupėse nustatomas pagal Lietuvos higienos normą nustatytus bendruosius sveikatos 

saugos reikalavimus įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas;  

14. į laisvas vietas jau suformuotose grupėse priėmimas vyksta nuolat. Tėvai (globėjai), gavę pranešimą 

apie skirtą vietą įstaigoje, per 10 darbo dienų turi kreiptis į švietimo įstaigą, patvirtinti vaiko atvykimą, 

pateikti vaiko gimimo liudijimo kopiją ir reikiamus pirmumo teisę įrodančius dokumentus ar jų kopijas;. 

15. IS tvarkytojas birželio 1 d. vaikus, kurių tėvai nepatvirtino švietimo įstaigos lankymo ir nepasirašė 

ugdymo sutarties, išbraukia iš sąrašo ir apie atsiradusias laisvas vietas IS automatiškai praneša 

laukiantiems eilės tvarka. 

16. Tėvai (globėjai) nuo balandžio 1 d. iki  10 d. gali tikslinti prašyme pateiktus duomenis. IS tvarkytojas 

vaikus priskiria į naujas grupes nuo einamųjų metų balandžio 15 d. iki 30 d. 

 

V SKYRIUS 

INFORMAVIMO SISTEMA 

17. Tėvų informavimas: 

17.1. tėvams (globėjams) apie skirtą vietą švietimo įstaigoje pranešama elektroniniu laišku arba kitu 

pasirinktu būdu. Registravusiam prašymą asmeniui prisijungus prie IS adresu mokykla.trakai.lt  galima 

matyti savo vaiko informaciją arba  atvykus į švietimo įstaigą; 

17.2. tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą švietimo įstaigoje, per 10 darbo dienų pasirašydami 

sutartį patvirtina apie vaiko atvykimą ir pateikia vaiko gimimo liudijimo kopiją ir reikiamus pirmumo 

teisę įrodančius dokumentus ar jų kopijas; 

17.3. tėvai (globėjai), negalintys pasirašyti sutarties per nustatytą laikotarpį dėl pateisinamų priežasčių 

(ligos, išvykimo), apie tai turi pranešti švietimo įstaigos vadovui raštu (elektroniniu laišku ar registruotu 

laišku) ir informuoti apie švietimo įstaigos lankymo pradžią bei dokumentų pateikimo datą; 

18. Nepasirašius sutarties, nepranešus apie neatvykimą ir nepateikus reikiamų dokumentų (vaiko gimimo 

liudijimo kopijos ir reikiamus pirmumo teisę įrodančius dokumentus ar jų kopijas) per nurodytą 

laikotarpį, vaikas išbraukiamas iš lankančiųjų sąrašo įstaigos vadovo įsakymu. 

19. Pradėjus lankyti švietimo įstaigą, prašymą IS panaikina automatiškai. 

20. Vaiko priėmimas į švietimo įstaigą įforminamas dvišale (vieno iš tėvų (globėjų) ir Švietimo įstaigos) 

ugdymo sutartimi (atskiroms ugdymo programoms), kuri pasirašoma dviem vienodą juridinę galią 

turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai ir Ugdymo sutartis registruojama švietimo įstaigos 

nustatyta tvarka ir pažymima IS. Sudarius sutartį, suformuojama vaiko asmens byla, kurioje saugoma 



ugdymo sutarties kopija ir kiti dokumentai. Vaikui išvykus iš švietimo įstaigos, jo asmens byla lieka šioje 

įstaigoje. Gavus švietimo įstaigos, kurioje vaikas tęsia ugdymąsi, prašymą, jai išsiunčiamos prašomų 

dokumentų kopijos.  

21. Švietimo įstaigos vadovas ne vėliau kaip kitą darbo dieną IS pažymi vieno iš tėvų(globėjų) ir įstaigos 

ugdymo sutarties pasirašymo datą.  

22. Jeigu įstaiga teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, vaikas, baigęs ikimokyklinio 

ugdymo programą, gali tęsti priešmokyklinio ugdymo programą toje pačioje įstaigoje. Švietimo įstaigos 

vadovas ugdytinių perkėlimą vykdo pagal mokykloje nustatytą tvarką. 

23. Informaciją apie planuojamą priimti į švietimo įstaigą vaikų skaičių, vaikų amžių, ugdomąją kalbą 

švietimo įstaigos vadovas suveda į IS iki einamųjų metų kovo 1d.  

24. IS tvarkytojas nuo einamųjų metų kovo 1 d. iki 20 d. analizuoja, derina duomenis, o nuo kovo 20 d. 

iki 31 d. nustato ir patvirtina IS formuojamų švietimo įstaigose grupių skaičių ir tipus. 

26. Jei ikimokyklinio amžiaus vaikas vieną mėnesį neatvyksta į švietimo įstaigos ugdymo grupę ir 

nepraneša apie nelankymo priežastį, jis išbraukiamas iš grupės sąrašų, jo vieta neišsaugoma. 

27. Švietimo įstaigos direktorius apie vaiką, išvykusį iš švietimo įstaigos, raštu IS tvarkytojui praneša 

nedelsdamas, bet ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos.  

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

28. Bražuolės  lopšelio-darželio  mokinių priėmimo ir grupių komplektavimo tvarkos aprašas skelbiamas 

mokyklos tinklapyje  http://www.brazuolesdarzelis.lt/priemimas-16/lt   , jis galioja visiems bendruomenės 

nariams. 

29. Už teisės akto įgyvendinimą atsakingas mokyklos direktorius 

30. Dokumentas gali būti keičiamas pasikeitus teisės aktams. 
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