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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 

straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 6 dalimi, Vilkaviškio 

rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Vaikų priėmimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų 

ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą (pridedama).  

2. Pripažinti netekusiais galios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 27 d. 

sprendimo Nr. B-TS-577 „Dėl Vaikų priėmimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų 

apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos 

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras Algirdas Neiberka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATVIRTINTA 

Vilkaviškio rajono savivaldybės  

tarybos 2018 m. birželio 29 d.  

sprendimu Nr. B-TS-1151  

 

 

VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES  

TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vaikų priėmimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio 

ugdymo grupes tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja vaikų priėmimą į Vilkaviškio rajono 

savivaldybės švietimo įstaigas (toliau – Įstaigas), vykdančias ikimokyklinio ugdymo programas. 

2. Aprašo paskirtis – užtikrinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą 

Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojams, tinkamai paskirstyti ikimokyklinio amžiaus vaikų 

srautus, organizuoti lankančiųjų ir pageidaujančių lankyti vaikų apskaitą, kurti duomenų bazę apie 

švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinį ugdymą bei visuomenės informavimą apie laisvas vietas 

grupėse ir jų poreikį. 

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, vietos savivaldos ir 

kitais įstatymais, atsižvelgus į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos 

Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-735/A1-

208 patvirtintą privalomojo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos 

aprašą. 

 

II. VAIKŲ PRIĖMIMAS 

 

4. Į švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai jų tėvų (globėjų) 

prašymu. 

5. Kitos savivaldybės teritorijoje gyvenantis vaikas (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą) 

į ikimokyklinio ugdymo grupę priimamas tuo atveju, jei Savivaldybės įstaigose yra laisvų vietų. 

6. Pradėti ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo programą priimami 1–4(5) metų vaikai. 

7. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys ikimokyklinio amžiaus vaikai gali būti 

ugdomi bendrosiose ar specialiosiose grupėse. 

 8. Tėvų prašymus dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupes priima Įstaigų 

direktoriai ar jų įsakymu paskirti atsakingi asmenys. 

9. Įstaigoje, turinčioje ikimokyklinio ugdymo grupes, prašymai registruojami tam 

skirtame žurnale, kuriame turi būti šios skiltys: 

9.1. įrašo eilės numeris; 

9.2. vaiko vardas, pavardė; 

9.3. vaiko gimimo data; 

9.4. vaiko namų adresas; 

9.5. tėvų (globėjų) kontaktinis telefono numeris; 

9.6. prašymo įregistravimo data; 

9.7. tėvų (globėjų) parašas, patvirtinantis duomenų įrašymo teisingumą; 

9.8. kada (sutarties sudarymo data) ir į kokią grupę priimtas; 

9.9. kada vaikas išbrauktas iš sąrašų.  



10. Į švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai iš tai mokyklai 

priskirtos aptarnavimo teritorijos (1 priedas) ir pagal prašymo eilės registravimo datą. 

11. Priimant vaikus pirmenybė teikiama: 

 11.1. specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, pateikiant Švietimo pagalbos tarnybos ar 

gydytojo pažymą apie vaiko sveikatos sutrikimus; 

 11.2. vaikams, kuriems, Savivaldybės vaiko gerovės komisijai rekomendavus, 

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas; 

 11.3. vaikams, kurių vienas iš tėvų yra nedarbingas (netekęs 100–60 procentų 

darbingumo);  

 11.4. įstaigos darbuotojų vaikams; 

11.5 vaikams iš šeimų, kurių abu tėvai dirba; 

11.6. vaikams iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą; 

 11.7. vaikams iš nepilnų šeimų; 

 11.8. vaikams iš šeimų, kuriose auga trys ir daugiau vaikų; 

 11.9. vaikams, kurių vienas iš tėvų atlieka nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą; 

 11.10. vaikams, kurių broliai ar seserys jau lanko tą įstaigą; 

 11.11. vaikams, kurių vienas iš tėvų yra mokinys, studentas ir mokosi mokymo įstaigų 

dieniniuose skyriuose. 

 12. Prašymą dėl vaiko priėmimo (2 priedas) į ikimokyklinio ugdymo grupę asmenys 

teikia Įstaigos direktoriui iki einamųjų metų birželio 30 d. Jei yra laisvų vietų, grupės gali būti 

papildomos visus metus. 

 13. Prie prašymo dėl vaiko priėmimo pridedama: 

13.1. vaiko gimimo liudijimas, 

13.2. dokumentai, įrodantys teisę pasinaudoti priėmimo prioritetais. 

14. Priimant asmenų prašymus dėl priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo 

grupes yra sudaromi du sąrašai: 

14.1. vienas – pagal prašymų registravimo datą; 

14.2. kitas – pagal teisę pasinaudoti teikiamais prioritetais. 

15. Vaikai į Švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes priimami: 

15.1. laikantis eilės pagal prašymo registravimo datą; 

15.2. atsižvelgiant į teisę pasinaudoti teikiamais prioritetais – du vaikai iš sąrašo pagal 

prašymo registravimo datą ir vienas vaikas iš sąrašo pagal teisę pasinaudoti teikiamais prioritetais.  

16. Prašymai ir kiti pateikiami dokumentai registruojami vadovaujantis Dokumentų 

tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis. 

17. Informaciją apie vaikų priėmimą į ikimokyklinio ugdymo grupę tėvams (globėjams) 

raštu arba žodžiu pateikia Įstaigos direktorius arba jo įgaliotas asmuo. 

18. Tėvai (globėjai, rūpintojai) gavę iš ikimokyklinio ugdymo įstaigos informaciją, kad 

jų vaikas bus priimtas ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo programą, į Įstaigą turi kreiptis per 14 

darbo dienų. Nesikreipus vaikas iš pageidaujančių lankyti ikimokyklinę įstaigą sąrašo yra 

išbraukiamas, vieta neišsaugoma. 

19. Grupes komplektuoja bei grupių sąrašus tvirtina Įstaigos direktorius ar jo paskirtas 

atsakingas asmuo iki rugpjūčio 25 dienos. 

20. Tėvai (globėjai, rūpintojai), prieš priimant vaiką į Įstaigą, direktoriui pateikia 

nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą, vaiko gimimo liudijimo kopiją, pažymą apie šeimos 

sudėtį, dokumentus, kuriais vadovaujantis turėtų būti teikiama pirmenybė priimant vaiką į įstaigą. 

21. Jei vaikas vieną mėnesį dėl nepateisinamų priežasčių nelanko Įstaigoje vykdomos 

ikimokyklinio ugdymo programos ir neinformuoja Įstaigos direktoriaus, jis yra išbraukiamas iš 

Įstaigos, jo vieta neišsaugoma. 

22. Prašymą dėl vaiko išbraukimo iš ikimokyklinio ugdymo grupės sąrašo, tėvai 

(globėjai) Įstaigai pateikia ne vėliau kaip paskutinę lankytiną dieną. 



 23. Vaikas į ikimokyklinę grupę priimamas sudarant dvišalę (tarp vieno iš tėvų (globėjų, 

rūpintojų) ir įstaigos vadovo) ugdymo sutartį konkrečios ugdymo programos laikotarpiui.  

24. Sutartis sudaroma su Įstaigos direktoriumi dviem vienodą juridinę galią turinčiais 

egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai ir registruojama Mokymo sutarčių registracijos žurnale. 

 

III. DUOMENŲ BAZĖS TVARKYMAS IR INFORMACIJOS VALDYMAS 

 

25. Už Mokinių registro tvarkymą ir pildymą bei informacijos apie priimtus ir 

išvykusius ugdytinius saugojimą atsakingi Įstaigų direktoriai ar jų įsakymu paskirti atsakingi 

asmenys. 

 26. Informaciją Mokinių registre apie ikimokyklinio amžiaus vaikus tvarko 

Savivaldybės administracijos darbuotojas, atsakingas už Mokinių registrą. 

27. Duomenis apie mokyklas, vykdančias ikimokyklinį ugdymą, ir vaikus, lankančius 

ir pageidaujančius lankyti šių mokyklų ikimokyklinio ugdymo grupes, kaupia Įstaiga duomenų 

bazėje.  

28. Duomenys apie laisvas vietas ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo mokyklų 

ikimokyklinio ugdymo grupėse skelbiami mokyklų interneto svetainėse. 

 29. Tėvai (globėjai), pateikę prašymą dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinę grupę, turi 

teisę: 

 29.1. gauti duomenis iš Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus apie 

Savivaldybės mokyklas, teikiančias ikimokyklinį ugdymą, t. y. personalo kvalifikaciją, grupių skaičių 

ir struktūrą, esamas ir laisvas vietas grupėse, papildomai teikiamas ugdymo, socialines ir kitas 

paslaugas; 

 29.2. gauti duomenis iš Įstaigos apie vaiko (-ų) (globotinio (-ių) vietą eilėje, esamas ir 

laisvas vietas grupėse ir kitą informaciją, patvirtinančią jo priėmimo į ikimokyklinę grupę galimybes; 

 29.3. reikalauti iš mokyklos ištaisyti ar sunaikinti pateiktus vaiko duomenis, šeimos 

socialinę padėtį apibūdinančius duomenis. 

 30. Savivaldybė ar Įstaiga informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims teikia 

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų 

įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais. 

 31. Įstaigų direktoriai bei kiti asmenys, prisidedantys prie duomenų tvarkymo, privalo 

saugoti duomenų slaptumą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

___________________________ 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 

2018 m. birželio 29 d.  

sprendimo Nr. B-TS-1151 

Priedas Nr. 1 

          

       

VILKAVIŠKIO RAJONO IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR IKIMOKYKLINIO  

UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJOS  

 

 

Eil. 

Nr. 

Aptarnavimo 

teritorijos centras-  

mokykla, mokykla-

darželis 

 

Vykdomos 

programos 

 

Gyvenvietės, kaimai 

 

Gatvės 

 

1. Vilkaviškio lopšelis-
darželis „Buratinas“ 

Ikimokyklinio 
ugdymo programa 

Arminų k., Augalų k., Baziliškių k., 

Beraginės k., Bobių k., Daržininkų k., 

Didlapių k., Didvyžių k., Dvarkelių k., 

Gudaičių k., Gudelių k., Iškartų k., Jančių 

k., Karalių k., Kataučiznos k., Kryklių k., 

Kumelbalių k., Majoriškių k., 

Masikvietiškio k., Matarnų k., Matuliškių 

k., Mierčių k., Navininkų k., Norvaišų k., 

Putinų k., Pūstelninkų k., Rementiškių k., 

Rumokų k., Slabadų k., Steponų k., 

Stirniškių k., Suvalkų k., Sūdavos k., 

Šapalų k., D. Šelvių k., M. Šelvių k., 

Teiberių k., Varpininkų k., Vekeriotiškių 

k., Vokiškėlių k., Zanavykų k., Žynių k. 

Akmenų g., Astrų g., Aušros g., J. 
Basanavičiaus a., Birutės g., Ežero g., Gedimino 

g., Gėlių g., Gimtinės g., J. Janonio g., Kadagių g., 
Kanų g., Vysk. A. Karoso g., Kastinės g., Kastinės 

1-oji g., Kastinės 2-oji g., Kastinės 3-oji g., 
Kastinės 4-oji g., Kastinės 5-oji g., Kedrų g., 

Kęstučio g., Kovo 11-osios g., Kranto g., Laisvės 
g., Lelijų g., Medžiotojų g., Narcizų g., S. Nėries 

g. (poriniai namų numeriai), Palangos g., Paparčių 
g., Paupio g., Pienių g., Pievų g., Pilviškių g., 

Ramunių g., Riešutų g., P. Rimšos g., Rudbalės 1-
oji g. Rudbalės 2-oji g., Rūtų g., Sodo g., 

Statybininkų g. (poriniai namų numeriai), Šiaurės 
g., Šviesos g., Tylos g., Tuopų 1-oji g., Tuopų 2-

oji g., Tuopų 3-oji g., Užtvankos g., A. 
Vaičiulaičio g., Versnupių g., Vienybės gatvės 



namai Nr. 42-80, Vilkaujos g., Vilniaus g., Vilties 

g., Žemdirbių g., Žemaitės g., Žilvičių g.  

2.  Vilkaviškio lopšelis-
darželis „Eglutė“ 

Ikimokyklinio 
ugdymo programa 

Andriškių k., Biliūnų k., Bučiūnų k., 

Drebulinės k., Giedrių k, Juodupėnų k., 

Juozapavo k., Kisiniškių k., Klausučių k., 

Puodžiškių k., Simanėliškių k., 

Viščiakaimio k.  

 

P. Armino Trupinėlio g., Burokų g., Gandrų g., 

Gluosnių g., P. Jašinsko g., Kauno g., V. Kudirkos 

g., Lauko g., Lobiškių g.,  Maironio g., Miško g., 

Mykolo Krupavičiaus g., V. Montvilos g., 

Našlaičių g., Nepriklausomybės g., S. Nėries g. 

(neporiniai namų numeriai), Pietario g. (nuo 

sankirtos su Nepriklausomybės g.), Pramonės g., 

Pušų g., Radastų g., Rausvės g., Saulėtekio g., 

Slėnio g., Statybininkų g. (neporiniai namų 

numeriai), Šeimenos g., Šešupės g., Širvintos g., 

Tvenkinio g., Vienybės gatvės namai Nr. 1-41, 

Vijoklių g.,  Vilties g., Vyturio g., Žibučių g., 

Žvejų g. 

3. Vilkaviškio 

lopšelis-darželis 

„Pasaka“ 

Ikimokykli 

nio ugdymo 

programa 

Baraučiznos k., Būdežerių k., D. Būdežerių 

k., M. Būdežerių k., Juodvario k., 

Lankeliškių k., Mockabūdžių k., Osijos k., 

Pašeimenių k. Pavembrių k., Pūstapėdžių 

k., Serdokų k., Vižaidų k., Znočkų k. 

Agrastų g., Ajerų g., Algirdo g., Alyvų g., Apynių 

g., Aviečių g., Balandžių g., A. Baranausko g., J. 

Basanavičiaus g., Beržų g., J. Biliūno g., P. 

Cvirkos g.,  Dariaus ir Girėno g., S. Daukanto g., 

K. Donelaičio., Draugystės, Dzūkų g., Gulbių g., 

Ievų g., Jaunimo g., Jazminų g., Jurginų g., Kapų 

g., Kaštonų g., Klevų g., Kmynų g., Knygnešių g., 

Kooperatininkų g., P. Kriaučiūno g., Lakštingalų 

g., Liepų g., Melioratorių g., Mėtų g., Mindaugo 

g., Naujakurių g., Nendrių g., Obelų g., Pakrantės 

g., Pavasario g., Pietario g. (iki sankirtos su 

Nepriklausomybės g.), Plukių g., Pumpurų g., 

Rimgaudo g., Rožių g., A.Sajetos g., Samanų g., 

Saulės g., Serbentų g., Sodininkų g., Slyvų g., B. 

Sruogos g., Suvalkiečių g., Sūduvos g., Šaulių g., 

Šermukšnių g., Šilo g., Taikos g., Trumpoji g., 

Tulpių g., Uosijos g., P. Vaičaičio g., Vairo g.,  

Vairo 1-oji g.,  Vairo 2-oji g.,  Vairo 3-oji g.,  Vairo 

4-oji g.,  Vairo 5-oji g., Vaismedžių 1-oji g., 



Vaismedžių 2-oji g., S. Vaitkevičiaus g., M. 

Valančiaus g., Vėjo g., Vydūno g., Vyšnių g., 

Vytauto g. (į Marijampolės pusę nuo sankirtos su 

Kapų g.), Vytenio g., Zanavykų g., Žalgirio g., 

Žalumynų g., F. T. Žilinsko g. 

4. Vilkaviškio 
rajono Kybartų 

mokykla-
darželis 

„Ąžuoliukas“ 

Ikimokyklinio 
ugdymo programa. 

Boblaukio k., Griebčių k., Gudkaimio k., 

Gustaičių k., Keturkaimio k., Kybartų k., 

Kurmiškių k., Lauckaimio k., Miestlaukio 

k., Opšrūtėlių k., Paražnių k., Peletrūnų k., 

Prapuolenių k., Sakalupio k., Stanaičių k., 

Stulgelių k., Šikšnių k., Šūklelių k., Šūklių 

k., Varpučių k., Vilkupių k., Žagrėnų k. 

J. Basanavičiaus g. namai Nr. 1-60, Darvino g., 

Darvino skg., Draugystės g., Eitkūnų g.,  J. Janonio 

g., Kovo 8-osios g., Kudirkos Naumiesčio gatvės 

namai Nr.1-10, M. Mažvydo g., Mindaugo g., 

Pasienio g., Putinų g., Ramintos g., Rūtų g., 

Tarybų g., Vilniaus g., Vištyčio g., Vytauto g., 

Žalgirio g. 

5. Vilkaviškio rajono 

Kybartų lopšelis-

darželis 

„Kregždutė“ 

Ikimokyklinio 

ugdymo programa. 

Bajorų k., Beržyno k., Daugėlaičių k., 

Kybeikių k., Kurpikų k., Matlaukio k., 

Molinių k., Vaidotų k. 

Alyvų g., Aušros g., Baltijos g., J. Basanavičiaus 

gatvės namai Nr. 61-104, Beržų g., J. Biliūno g., J. 

Biliūno skg., Brigados g., P. Cvirkos g., 

Darbininkų g., Dariaus ir Girėno g., Dariaus ir 

Girėno skg., T. Daugirdo g., K. Donelaičio g., 

Ėglupio g., Gedimino g., Gegužės 1-osios g., Gėlių 

g., Kaštonų g., V. Kudirkos g., V. Kudirkos skg., 

Kudirkos Naumiesčio gatvės namai Nr. 11-38, 

Laisvės g.,  Lauko g., Lazdynėlio g., Lieponos g., 

Maironio g., Maironio skg., I. Mičiurino g., 

Mokyklos g., V.Montvilos g., Naujakurių g., 

Nepriklausomybės g., S. Nėries g., Pievų g., L. 

Prūseikos g., Rambyno g., Rytų g., Rožių g., 

Saulės g., Slyvų g., Smėlio g., Smėlyno g., Sodų 

g., Suvalkijos g., Šiaurės g., Švyturio g., Taikos g., 

Tiesos g., Tolminkiemio g., Tvenkinio g., Vakapų 

g., Vasario 16-osios g., Vienybės g., Vyšnių g., 

Žemaitės g., Žilvičių g. 

6. Alvito pagrindinė 
mokykla 

Ikimokyklinio 

ugdymo programa 

Alvito k., Čyčkai., Kaukakalnio k., Kiršų 

k., Maldėnų k., Misviečių k., Patunkiškių 

k., Purviniškių k., Šukių k., Vanaginės k., 

Žvangučių k. 

 



7. Alvito pagrindinės 

mokyklos Paežerių 
skyrius 

Ikimokyklinio 

ugdymo programa. 

Čyčkų k., Gužučių k., Kaukakalnio k., 

Klampučių km., Kumečių I k., Kumečių II 

k., Kunigiškių k., Lobiškių k., Obelupių k., 

Osijos k., Paežerių k., Šapkinų k., Uosių k., 

Vaičlaukio k. 

 

8. Virbalio 

pagrindinė 

mokykla 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

programa  

Bijotų k., Dailučių k., Jonaičių k., Lygumų 

k., Mažučių k., Medininkų k., Santaros k., 

Skardupių k., Staugaičių k., Šeštinių k., 

Šiaudiniškių k., Švitriūnų k., Virbalio 

Miesto Laukų k., Virbalis. 

 

9. Gižų Kazimiero 

Baršausko mokykla-

daugiafunkcis centras 

Ikimokyklinio 

ugdymo programa 

Adamarinos k., Antupių k., Bačkiškių k., 

Baltrakio k., Bardauskų k., Dabravolės k., 

Dapkiškių k.,  Deivoniškių k., Dumčių k., 

Gobiškių k., Gižų k., Gižų k., Daržininkų 

k., Naujų Gižų k., Gurbšilio k.,  Išlandžių 

k.,  Krūzmargio k., Kupreliškių k., Lapankos 

k.; Marijanavos k., Merkšiškių k.; 

Naudžių k., Naujakaimio k.; Naujienėlės 

k., Oranų k., Pagramdų k.; Paikių k., 

Palūkiškių k.; Pašilių k., Rimavičių k., 

Rūdos k., Senkiškių k., Smalinyčios k., 

Strazdžių k.; Šačkų k., Viktorinės k., 

Vilkiškių k., Žvirgždaičių k. 

 

10. Gražiškių  

gimnazija 

Ikimokyklinio 
ugdymo 

programa 

Armudiškių k.; Aštriakalnio k.; Bakšiškių k., 

Bambinių k., Beržinių k., Čižiškių k., Dotamų 

k., Duonelaičių k., Duoniškių k.; Egliniškių I 

k.; Egliniškių II k.; Grajauskų k. Graužinių k., 

Gražiškių k., Gražupių k., Jakiškių k., 

Janaukos k., Karalkrėslio k., Karpiejų k.; 

Kauniškių k.; Kregždžių k., Kuosių k., 

Lankupėnų k.., Lankupkos k., Navininkų k., 

Norvydų k., Pakalnių k., Patilčių k., 

Pavartelių k., Pavištyčio k., Ramovietės k., 

Rugiagėlių k., Rūgštėnų k., Skardupių k., 

 



Skerpievių k., Sodėnų k., Stirniškių k.; 

Strazdinės k.; Šilsodžio k., Trilaukio k., 

Tupikų k., Užbalių k.., Vaitkabalių k., 

Vidgirių k., Vygrelių k., Vartelių k., Vištyčio 

k., Vištyčio Lauko I k.., Vištyčio Lauko II k.., 

Žirgėnų k. 

11. Pajevonio 

pagrindinė 

mokykla 

Ikimokyklinio 

ugdymo programa 

Ančlaukio k., Balandėlių k., Būdviečių k., 

Dabravolės k., Dobilynių k., Ėglupių 

k., Galkiemio k., Girėnų k., Gudelių k., 

Karklupėnų k., Kaupiškių k., Kylininkų 

k., Klėtkininkų k., Liukių k., Meiliūnų k., 

Naujininkų k., Nebūtkiemio k., Ožkabalių 

k., Pajevonio gyv.,  Padvarniškių k.; 

Rėčiūnų k., Šakių k., Totorkiemio k., 

Užupių k., Vaišvilų k. 

 

12. Pilviškių 

„Santakos“ 

gimnazija 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

programa 

Balčiūnų k., Bebrininkų k., Būdviečių k., 

Dugnų k., Dumčių k.; Dvarnųjų k.; 

Gabriškės k., Gulbiniškių k., Jurgelių k., 

Jurkšų I k., Jurkšų II k., Juodupių k.; 

Juozūniškės k., Kalvų k., Meistiškių k., 

Nadrausvės k., Omentiškių k.; Opšrūtų 

k., Oželių k., Paežerių k., Pakalviškių k.; 

Parausių k., Pasodų k., Penkvalakių k., 

Piliūnų k., Pilviškių k., Ramoniškių k., 

Sarmačinų k., Sausbalių k., Strielčiškių k.; 

Švarpliškių k. Talkiškės k., Varakiškių k., 

Vaitų k., Vizgirdų k Vladiškių k., Žiūrių k. 

 

13. Keturvalakių 
mokykla-

daugiafunkcis 
centras 

Ikimokyklinio 

ugdymo programa 

Keturvalakių mstl., Geisteriškių k., 

Degučių k., Karklinių k., Patilčių k., 

Rugiagėlių k., Parausių k., Rakauskų k., 

Navininkų k. 

 

Visos Keturvalakių miestelio gatvės. 

Visos Degučių, Karklinių, Patilčių kaimų gatvės.   

 

__________________________________________________ 



Vilkaviškio rajono savivaldybės 

tarybos 2018 m. birželio 29 d. 

sprendimo Nr. B-TS-1151  

Priedas Nr. 2 

 

________________________________________________________________________________ 
(tėvo (globėjo) vardas, pavardė) 

 

________________________________________________________________________________ 
 (gyvenamosios vietos adresas) 

 

________________________________________________________________________________ 
(telefonas, elektroninis paštas) 

 

Vilkaviškio ..................................................................................direktoriui 

 

PRAŠYMAS  

PRIIMTI VAIKĄ Į VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ 

 

20__ m. _______________   ____d. 

Vilkaviškis 

 

 

Prašau priimti mano sūnų (dukrą) / globotinį (-ę)_________________________________ 
     (vaiko vardas, pavardė, gimimo data) 

 

____________________________________ nuo 20__ m. ____    ____ d. į _______________________________ 
     (amžiaus grupė) 

į Vilkaviškio __________________________________.                                             . 

 

Pažymiu langelius, kuriais vadovaujantis turėtų būti teikiama pirmenybė priimant mano vaiką 

į ikimokyklinio ugdymo įstaigą (žymėti √): 

specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, pateikiant Švietimo pagalbos tarnybos ar gydytojo 

pažymą apie vaiko sveikatos sutrikimus; 

vaikams, kuriems lankyti įstaigą rekomenduoja Savivaldybės administracijos Vaiko teisių 

apsaugos skyrius; 

vaikams, kurių vienas iš tėvų yra nedarbingas (netekęs 100–60 procentų darbingumo);  

įstaigos darbuotojų vaikams; 

vaikams iš šeimų, kurių abu tėvai dirba; 

vaikams iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą; 

vaikams iš nepilnų šeimų; 

vaikams iš šeimų, kuriose auga trys ir daugiau vaikų; 

vaikams, kurių vienas iš tėvų atlieka nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą; 

vaikams, kurių broliai ar seserys jau lanko tą įstaigą; 

vaikams, kurių vienas iš tėvų yra mokinys, studentas ir mokosi mokymo įstaigų dieniniuose 

skyriuose. 

 

 



 

Pageidauju, kad mano vaikas gautų kitas paslaugas (įrašyti): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

              

 

 S u s i p a ž i n a u: 

              su vaikų priėmimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio 

ugdymo grupes tvarkos aprašu; 

               su mokesčio už vaiko išlaikymą Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose, tvarkos 

aprašu. 

              Pastaba: 

        1. Kai ikimokyklinio ugdymo įstaigos lankymo pradžia nukeliama (prašymas pateikiamas raštu), 

prašymo pateikimo data laikoma pirmojo prašymo data. 

2. Apie ikimokyklinio ugdymo įstaigos lankymą ar nelankymą būtina informuoti ikimokyklinio 

ugdymo įstaigos vadovą per 14 d. nuo informacijos gavimo dienos apie vaikų priėmimą į 

ikimokyklinio ugdymo grupę. Nepranešus apie tai, vaikas išbraukiamas iš sąrašo,  jo vieta 

neišsaugoma. 

 

Sutinku, nesutinku (tinkamą žodį palikite neišbrauktą), kad būtų tvarkomi mano vaiko 

asmens duomenys ugdymo tikslais. 

 

 

 

                                                          ________                                  _________________________ 
                                                          (parašas)                                                     (tėvo (globėjo) vardas, pavardė) 

 

 

 

Pastabos: 

Prie prašymo pridedama vaiko gimimo liudijimo kopija, pažyma apie šeimos sudėtį ir 

dokumentai, įrodantys teisę pasinaudoti priėmimo prioritetais. 

Priimant  vaiką į darželį ir vėliau  kiekvienais metais tėvai turi pateikti Vaiko sveikatos 

pažymėjimą formą. 

 

 

 

 

 

 


