KCPIJA

BIRST0NO sAvIvALDyBrs

raRys,{

SPRENDIMAS

crxrnar,tzuoro vAIKU prunutlto 1 nmSroxo s.q.vNar.nyrEs
nruoZrnntq Svrrrnr,ro IsrArGU rrcnroxyxuNro rR pRtBSMoKyKLINIo
nor,

ucDyMo cRUpES TvARKos epRe5o pATVIRTINIMo
2018 m. rugpj[dio 24 d. Nr. TS-121
Biritonas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 6 straipsnio

straipsnio 7 punktu, 16 snaipsnio 4 dalimi,

istatymo 29 straipsnio

l8

8 punktu,

straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Svietimo

6 dalimi, Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo

apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo

7

tvarkos

ir mokslo ministro 2016 m. rugpjudio 3 I d. isakymu

Nr. V-735lA1-459 ,,Del Svietimo ir mokslo ministro ir socialines apsaugos ir darbo ministro 2012 m.
balandZio 26 d. isakymo Nr. V-735lAl-208 ,.De[ privalomo ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo

nustatymo
apraSu,

ir

skyrimo Narkos apraSo patvirtinimo- pakeitimo", Prieimokyklinio ugdymo tvarkos

patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 22 d. isakymu Nr.

V-674 ,,Del Svietimo

ir

mokslo ministro 20i3 m. lapkidio 21

d. isakymo Nr. V-l 106 ..Del

prie5mokyklinio ugdymo tvarkos apraSo patvirtinimo" pakeitimo-', Bir5tono savivaldybes taryba

nusprendZia:
1. Patvirtinti Cent-alizuoto vaikq priemimo i Bir5tono savivaldybes biudZetiniq Svietimo istaigq
ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo gnrpes tvarkos

apraS4

$ridedama).

2. Nustatyti, kad 5is sprendimas isigalioja nuo 2018 m. rugsejo 1 dienos.
Sis sprendimas gali buti skundZiamas Lietuvos Respublikos administraciniq bylq teisenos
istatymo nustatyta tvarka.

Nijole Dirgindiene

Savivaldybes mere
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PATVIRTINTA
Bir5tono savivaldybes tarybos
2018 m. rugpjfldio 24 d.
sprendimu Nr. TS- l2l

CENTRALIZUOTO VAIKV PRTEMIMO I BIRSTONO SAVIVALDYBBS SVrBttUO
ISTAIGV IKIMOKYKLINIO IR PRIESMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES
TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l.

Centralizuoto vaikq priemimo

ir

i

Bir5tono savivaldybes Svietimo istaigq

prieSmokyklinio ugdymo grupes warkos apra5as (toliau

- Aprasas)
reglamentuoja vaikq priemim4 i Bir5tono savivaldyb6s Svietimo istaigq (toliau - Svietimo
lstaiga), kuriq savininko teises ir pareigas fgyvendinanti institucija - Birstono savivaldybes
ikimokyklinio

taryba.

2. ApraSe vartojamos s4vokos atitinka Lietuvos Respublikos asmens duomenq
teisinds apsaugos istatymo, Europos Parlamento

ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679

del

fiziniq asmenq apsaugos warkant asmens duomenis ir dil laisvo tokiq duomenq judejimo ir
kuriuo panaikinama Direktyva 95t46tEB, Svietimo istatymo,

kiq

teises aktq apibreZtas

s4vokas.

rI. vArKU PRITTMIMAS

3.

vaikq priemim4 organizuoja Bir5tono savivaldybes

Centralizuot4

administracijos Svietimo, kulturos ir sporto skyrius.

4.

I

Svietimo istaigq ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo grupes priimami

vaikai, kuriq abiejq t6vq (globejq) ir / ar vieno iS tevq (globejo) bei paties vaiko deklaruota
gyvenamoji

-

vieta BirBtono savivaldybes teritorijoje.

ir

i5

kiq savivaldybiq'

svietimo istaigq ikimokyklinio

/

priesmokyklinio ugdymo

5. Esant laisvoms vietoms, gali biiti priimami vaikai

6. priimant vaikus

i

grupes pirmenybe teikiama:
6.1. vaikui, turindiam negali4 ar specialiqiq ugdymosi poreikiq;
6.2. vaikams iS nePilnq Seimq;

6.3. vaikui i5 Seimos, auginandios tris

ir

daugiau vaikrS kurie mokosi pagal

ikimokyklinio, priesmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir / ar vidurinio ugdymo programzrs;
6.4. vaikui augan6iam Seimoje, gaunandioje socialing pa5alp4;

VlDrxlFlA6.5.vaikui,kuriovienami5tevqnustatytas0-55procentqdarbingumolygis;

''"/N
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6.6. vaikui auganliam Seimoje, kurioje vienas i5 tevq yra moksleivis, studentas ir

mokosi mokymo istaigos dieniniame skyriuje;
6.7. pageidaujam4 lankyti Svietimo istaig4 jau lanko brolis ar sesuo;
6.8. vaikus, kuriq vienas i5 tevq (globejq) dirba
6.9. vaikus, kuriq vienas

ikimokyklinio ugdymo istaigoje;

i! tevq atlieka tikrqjq karing tarnybq.

7. Be eiles priimami socialing rizik4
Savivaldybes vaiko geroves komisijos sprendimu

patirianeiq Seimq vaikai, kuriems

yra skirtas privalomas ikimokyklinis

ugdymas.

8. Pirmiausia i grupes nukreipiami vaikai, turintys pirmenybg, nurodytq

6.

l.

papunktyje. Toliau eile sudaroma taip: trys vaikai i5 sqra5o pagal pra5ymo registravimo datq ir
vienas vaikas turintis pirmenybg 6.2

-

6.9 papunkdiuose. Toliau eilds sudarymas kartojamas ta

padia warka.

9. UZ priemim4 atsakingas Svietimo, kultiiros ir sporto skyriaus specialistas, priei

priimant vaik4

Svietimo [staigos ikimokyklinio

i

praSyme pateiktq duomenq apie vaik4, vaiko

/ prieSmokyklinio ugdymo

grupg, patikina

ir tevq deklaruotq gyvenamqi4 viet4 bei teisE i

pirmenybg biiti priimtam i Svietimo istaigq teisingum4.

10.

I

prie5mokyklinio ugdymo grupes vaikai priimami, vadovaujantis Lietuvos

Respublikos Svietimo

ir

mokslo ministro patvirtinta tvarka bet ne anksdiau, negu vaikui

sueina 5 metai.

l. Kasmet, iki rugpjudio l5 d., ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo grupes'

I

Svietimo istaigos vadovo rekomendacijas ir nevir5ijant higienos normose
nustatytq reikalavimq pagal amZiaus grupes nurodyo vaikq skaidiaus, sukomplektuoja
atsizvelgdamas

i

svietimo, kultiiros

ir

istaigq ikimokyklinio

sporto skyriaus specialistas, atsakingas uz vaikg priemim4

ir

i

priesmokyklinio ugdymo grupes. Atsiradus laisvq vietq,

svietimo

i

grupes

vaikai gali biiti priimami visus metus.
12. Pra5ymq del vaiko priemimo

(l

priedas), laikino priemimo (2 priedas), del

vaiko isbraukimo (3 priedas), laikino isbraukimo (4 priedas) asmenys teikia raStu Svietimo,
kultiiros ir sporto skyriui:
12.1. prie prasymo pridedami skenuoti dokumentai, patvirtinantys socialing padeti

ir kitas aplinkybes, i kurias atsiZvelgiant, gali b[ti teikiama pirmenybe'
l2'2. prasymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti neteisingi duomenys arba
pateikti ne visi duomenys;
I

2.3. kiekvienam registruoj amam prasymui suteikiamas kodas'

13. Grupiq s4rasus tvirtina Svietimo, kult[ros

ir

sporto skyriaus vedejas iki

rugpjueio 25 d. SEatai paskelbiami ne veliau kaip iki rugpjtidio 26 d'
14. Pra5yme nurodoma:

d
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14.1. tevq (globejq) duomenys (vardas, pavarde. mobiliojo telefono numeris,

elektroninio paito adresas, deklaruota gyvenamoji vieta);
14.2. vaiko vardas, pavarde, gimirno dat4 deklaruota gyvenamoji vieta;
14.3. pageidaujama

lankyi Svietimo istaiga;

14.4. pageidaujama vaiko priemimo i Svietimo istaig4 data;

14.5. duomenys apie pirmenybg skirti viet4 vaikui Svietimo istaigoje (pagal
Apra5o 6 punkt4).
15.

Vaiko sveikatos b[kles paZymejimas pateikiamas Svietimo istaigos direktoriui

iki pirmos lankymo ikimokyklinio

ar prie5mokyklinio ugdymo grupg dienos.

16. UZ pra5yme pateikiamq duomenq teisingum4 atsako tevai.

17. Pra3ymus registruoja Svietirno. kult[ros

ir

sporto skyriaus specialistas

vadovaujantis Birstono savivaldybes administracijos Dokumentq tvarkymo

ir

apskaitos

taisyklemis. Praiymas registruojamas jo gavimo dien4 praSymo data turi sutapti su pateikimo
data.

8. Praiym4 del vaiko

i5

Svietimo istaigos ikimokyklinio /
prie5mokl,klinio ugdymo grupes s4ra5o. tevai (globejai) Svietimo, kultlros ir sporto skyriui
I

i5braukimo

pateikia ne veliau kaip paskuting lankytin4 dien4.
19. Priimant asmenq pra5ymus del priemimo

i

Svietimo istaigq ikimokyklinio /

prie5mokyklinio ugdymo grupes yra sudaromi du sqra5ai:
pagal praiymq registravimo dat4;

19.1. vienas

-

19.2. kitas

pagal teisg pasinaudoti pirmenybe.

-

20. Vaikai

i

Svietimo istaigq ikimokyklinio

/

prie5mokyklinio ugdymo grupes

priimami:

20.1. laikantis eiles pagal praiymo registravimo Svietimo, kult[ros

ir

sporto

skyriuje dat4l

20.2. atsiivelgiant

i

teisg pasinaudoti pirmenybe

praiymo registravimo dat4 ir vienas vaikas

ii

-

trys vaikai i5 s4raSo pagal

s4ra5o pagal teisg pasinaudoti pirmenybe.

21. Jeigu Svietimo lstaigos. kuri4 pasirinko tevai (gtobejai), ikimokyklinio /
priesmokyklinio ugdymo grupeje nera laisvq vietq, tenl @lobej$ pageidavimu siflloma kita
Biritono savivaldyb|je esanti Svietimo istaiga. Vaikas laikomas priimtu i Svietimo istaigos
ikimokyklinio / priesmokyklinio ugdymo grupg, kai Svietimo, kult[ros ir sporto skyriaus
vedejas isleidZia lsakym4 del vaiko priemimo

ir

svietimo lstaigos direktorius su t6vais

(globejais) sudaro ugdymo sutarti.

22. Lukinu priimtu

i svietimo

istaigos ikimokyklinio / priesmokyklinio ugdymo

grupg lankomos lstaigos laikino u2darymo laikotarpiu, kai Svietimo, kulturos ir sporto
skyriaus vedejas iSleidZia isakym4 del laikino vaiko priemimo ir Svietimo istaigos direktorius
su tevais (glob€jais) sudaro laikino ugdymo sutarti.
KOPl

4

23. Vaikas laikomas i5brauktu i3 grupes vaikq sqraSo Svietimo,

kultflros ir

sporto skyriaus vedejo isakymu:

I.1.

tevq (globejq) praSymu i5braukti i5 grupds s4raSo;

23.2. Svietimo lstaigos direktoriaus leikimu,

jei per dvi

savaites po Svietimo,

kult[ros ir sporto skyriaus veddjo isakymo del vaiko priemimo be pateisinamos prieiasties
neatvyko i Svietimo istaig4;

23.3. kai vien4 menes! be

pateisinamos prieZasties nelanke

ikimokyklinio/prieSmokyklinio ugdymo grupes;
23.4. du menesius nesumokejo uZ sr-rteiktas paslaugas'

III. DUOMENU KAUPIMAS
24. Svietimo, kulturos

ir

sporto skyriuje kaupiami

ir papildomi

duomenys apie

Svietimo istaigas, vykdandias ikimokyklini ir priesmokyklini ugdym4, ir vaikus, lankandius
bei pageidaujandius lankyti Siq istaigq ikimokv-klinio ir prieSmokyklinio ugdymo grupes'
25. Kaupiamq duomenq stukt[ira:

25.1. duomenys apie Svietimo istaig4: visas istaigos pavadinimas,

adresas,

telefonas, taikoma pedagogine sistema, ugdymo programos; darbuotojq skaidius, pareigos.

ir

toje istaigoje); Svietimo istaig4 lankandiq vaikq
skaidius; duomenys apie ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo grupes: vietq skaidius

kvalifikacij4 darbo staZas (bendras
grupese

irjq

uZpildomumas, grupitl struktUra pagal vaikq amZiq' grupes darbo laikq, ugdymo

modeliai, teikiamos papildomos paslaugos;

25.2. G\t+ (globejq) praSyme priimti vaik4

i

Svietimo istaig4 teikiami

Sie

duomenys: vaiko vardas, pavarde, gimimo data, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas:

pageidaujama

lankyi Svietimo lstaiga

ir

grupe; pageidaujama vaiko priemimo

I

ikimokyklinio/priesmokyklinio ugdymo grupE data; tevq (globejq) kontaktiniai duomenys
(telefono numeris, elektroninio pasto adresas ar kita); duomenys, kuriais vadovaujanlis yra

teikiami prioritetai priimant vaik4

i

S,ietimo istaig4; praSymo del vaiko priemimo

i

ikimokyklinio / priesmokyklinio ugdymo grupq registracijos data'

26. Informacija apie centralizuotQ vaikq priemimo

i

Birstono savivaldybes

Svietimo istaigq ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo grupes tvark4, laisvas vietas bei
teises
kita informacij4 kiek tai nepriestarauja asmens duomenq apsaugq reglamentuojantiems

aktams, skelbiama Birstono savivaldybes intemeto svetaineje www.birstonas.lt. Apie
priemim4iikimokyktingistaig4asmuogalipasitikrintipagalregistravimometugautqkod4'

.P

IV. KAUPIAMU DUOMENU VALDYTOJO IR TVARKYTOJO FUNKCIJOS

IRATSAKOMYBE
27. Duomenq valalytojas yra Bir5tono savivaldybes administracijos Svietimo,
kultiiros ir sporto skyrius.

28. Duomenq valdyojas skiria Bir5tono savivaldybes administracijos Svietimo,
kultttros

ir

-

duomenq

29. Duomenq valdytojas turi teisQ gauti i5 Svietimo istaigq.

teikiandiq

sporto skyriaus specialist4, atsakingq uZ duomenq tvarkymq (toliau

warkytoj as), kontroliuoja jo darb4.

ikimokyklini ir prie5mokyklini ugdymq teisingus duomenis.

30. Duomenq tvarkytojas (Bir5tono savivaldybes administracijos Svietimo,
kultfiros ir sporto skyriaus specialistas):
30.1 . renka Sio

Aprai o

25

.l ir 25.2 papunkdiuose nurodytus

duomenis;

30.2. registruoja ir saugo tevq (globejq) praiymus;

30.3.teikiainformacijqkitiemsfiziniamsirjuridiniamsasmenims,
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teises gauti informacij4 iS valstybes ir savivaldybiq
ir kitais
lstaigq istatymu Lietuvos Respublikos asrnens duomenq teisines apsaugos istatymu
teises aktais-

3l . Duomenq warkYtojo teises:
3 1 .1

.

gauti duomenis

i5

Svietimo istaigq, vykdandir4 ikimokyklini ir

prie5mokyklinf ugdym4;

31.2. reikalauti i5 Svietimo lstaigq vadovq duomenis pateikti laiku,

jei

reikia,

pataisyti klaidas.
32. Duomenq NarkYtojas atsako u2:
32.1 . kauPiamq duomenr+ aPsaugq;

32.2. kaupiamq duomenq funkc ionalum4;

32.3. kaupiamq duomenq padkimum4,

t. y'

kaupiami duomenys turi atitikti

Svietimo istaigq vadovq ir tevq (globejq) pra5ymuose pateiktus duomenis;
32.4. tevq (globejq) pateiktq prasymq saugojim4;

32.5.AsmenqdokumentaisaugomiLietuvosvyriausiojoarchyvaronustaq^ais
terminais ir tvarka.

33. Asmenys, prisidedantys prie duomenq tvarkymo' privalo saugoti duomenq
slaptum4 istatymq ir

kiq

teises

akq nustatyta warka'

V. DUOMENU GAVEJAI IR JU TEISE NAUDOTIS DUOMENIMIS

,AZ
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34. Kaupiamq duomenq gavejai yra Bir5tono savivaldybes institucijos,
ir kitus ikimokyklinio ir priesmokyklinio
ugdymo organizavimo klausimus, S'ietimo lstaigos, teikian6ios ikimokyklini ir
priesmokyklini ugdymq, kiti frziniai ir juridiniai asmenys, isvardyti Sio Apraio 36 ir 3'7

sprendzianeios svietimo istaigq tinklo formavimo

punktuose.
35. Bir5tono savivaldybes institucijos turi teisg gauti duomenis apie:

35.1. Svietimo istaigas, teikiandias ikimokyklin!

ir

(personalq, ugdymo organizavimq istaigas lankandiq vaikq skaidiq ir

35.2. pageidaujandius lankyti Svietimo istaig4 vaikus

prieSmokyklini ugdymq

jq amZiq);

(q

skaidiq ir amZiq' vaikq'

kuriems yra teikiama pirmenybe, skaidiq)'

36. Tevai (globejai), pateikiantys PraSymq del vaiko priemimo

prieimokyklinio ugdymo grupg, turi

i

ikimokyklinio/

teisQ:

gauti informacij4 apie svietimo istaigas. teikiandias ikimokyklini ir
priesmokyklini ugdym4, pedagogrt kvalifikacijq. vaikq skaidiq ir laisvas vietas grupese,
36.1

.

papildomai teikiamas ugdymo paslaugas;

jo
36.2. gauti informacijq apie vaiko viet4 s4raSe ir kitq informacij% patvirtinandi4
priemimo i ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo grupq, galimybes;
36.3. reikalauti istaisyti ar sunaikinti savo vaiko duomenis, Seimos socialinq padeti
apibBdinandius duomenis.
37. Ikimokyklini ir prieSmokyklini ugdym4 teikiandios istaigos vadovas turi teisg

gauti duomenis apie vaikq, pageidaujandiq tankyti
pageidaujamq

lankyi grupg bei kitas

jq

Svietimo istaige skaidir+

ir

amZiq,

pageidaujamas ugdymo paslaugas, vaikq, kuriems

priimant i Svietimo istaigas, teikiama pirmenybe' skaidiq38. Apra5o igyvendinimo kontrolg vykdo Birstono savivaldybds administracijos
cenfializuoto vidaus audito skyrius.
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Centralizuoto vaikq priemimo i
BirStono savivaldybes svietimo istaigq
ikimokyklinio it priesmokyklinio ugdymo grupes
tvarkos apraSo

I priedas

(Vardas, pavarde)
(deklaruota gyvenamoji vieta. telefono numeris, elektroninio pa5to adresas)

Bir5tono savivaldybes administracijos
Svietimo, kult[ros ir sporto skyriaus vedejui

PRASYMAS

DEL VAIKO PRIEMIMO I IKIMOKYKLINIO / PRIESMOKYKLINIO
UGDYMO GRUPq
201

BirStonas
Pra5au

priimti mano vaik4
(vardas, pavarde)

I
(gimimo data)

(pageidaujamos lankyti istaigos pavadinimas)

Ikimokyklinio / prie5mokyklinio ugdymo

grupq nuo

(data)

(pabraukti)

Duomenys apie Seimq:
1. Deklaruotos Wenamosios vietos adresas. teleJbno numeris, eleftlroninio paSto adresas
Motinos
Tevo

Vaiko deklaruotos gyvenamos vietos adresas

Informacija apie teisg, suteikiautiq pirmenybg @aiymeti):
vaikas turi negaliq ar specialiqiq poreikirl;
vaikas iS nepilnos Seimos;

vaikas

i5

Seimos, auginandios

tris

ir

daugiau vaikq, kurie mokosi pagal ikimokyklinio.

prieimokyklinio, pradinio, pagrindinio irlar vidurinio ugdymo programas;
vaikas auga Seimoje, gaunandioje socialinE pa5alp4;
vaikas, Lurio vienam iS tevq nustatytas 0-55 procentq darbingumo lygis;
vaikas auga ieimoje, kurioje vienas i5 tevq yra moksleivis, studentas ir mokosi mokymo istaigos
dieniniame skyriuje;
pageidaujamq lar*yti Svietimo istaigqjau lanko brolis ar sesuo;
vaikus, kuriq vienas i5 tevq (globejq) dirba ikimokyklinio ugdymo istaigoje'

4

8

Jei pageidaujamoje lankyti istaigoje neb[tq laisvr]

vietq, apie laisvas vietas kitose

ugdyrno

istaigose praiau:
prane5ti apie laisvas vietas

(istaigos Pavadinimas)
nepraneSti

Sutinku, kad pateikti duomenys bitq tvarkomi vykdant Centralizuoto vaikq priemimo i
Bir5tono savivaldybes Svietimo istaigq ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo grupes tvarkos
apras4.

(vardas, pavarde)

(parasas)

-

\) Srr i, t/
''4
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Centralizuoto vaikq Priemimo i
BirStono savivaldyb€s Svietimo istaigq
ikimokyklinio ir prielmokyklinio ugdymo grupes
tvarkos apraso
2 priedas

(Vardas. pavrrda

)

(deklaruota gyvenamoji vieta. telelbno numeris)

Bir5tono savivaldybes administracijos
Svietimo, kultiiros ir sporto skyriaus vedejui

PRASYMAS

DEL yAIKO LAIKINO PRIEMIMO I IKIMOKYKLINIO / PRIESMOKYKLINIO UGDYMO
GRUPE
201

BirStonas

Pra5au

laikinai priimti mano vaik4

(vardas, pavard€)

i

glmusl

(pageidautinos lankyti istaigos pavadinimas)

(gimimo data)
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