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(Siauliq miesto savivaldybes tarybos
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redakcija)

VAIKq REGISTRAvIMo IR PRIEMIMO I SIAULIU MIESTO SAVIVALDYtsES

Svmruuo lsialces, vyKDANems TKTMoKvKLINIo IR (A+) PRIESMoKYKLINIO
UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Vaikq registravimo ir priemimo i Siauliq miesto savivaldybds Svietimo [staigas,

vykdanEias

ikimokyklinio ir (ar) prie5mokyklinio ugdymo programas (toiiau - Svietimo [staiga), tvarkos

apralai (toliau - Apia5as) reglainentuoja tevq (globejq) pra5ymq pateikimo ir registravimo, vaikq

piiemimo i istaigas, grupiq formavimo rvarkq, prieZi[rq ir atsakomybq'

2. Apia5e-isvardyti terminai skaiiiuojami kalendorinEmis dienomis imtinai. Jeigu termino

ribind diena yra ne daibo diena, termino pradZios ir pabaigos diena laikoma kita darbo diena po

poilsio dienos.
3. Registruojant ir priimant vaikus I Svietimo [staigas, tvarkomi Sie asmens duomenys:

3. 1. identifikaciniai duomenYs:

3.1.1. tevq (globejq) vardas, pavard6, gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninio pa5to

adresas;
3.1.2. vaiko vardas, pavarde, gyvenamoji vieta, asmens kodas, gimimo data;

3.1.3. vaiko sveikatos paZymejimas ir medicinos dokumentl+ isra5as / siuntimas (forma Nr.

027 ta);

3.2. kiri vaiko duomenys (esant bltinumui - informacija apie vaiko specialiuosius ugdymo

poreikius, broliq (ibroliq) ir (ar) seserq ([seseriq) ugdymE(-si) Svietimo [staigoje)'
4. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, tvarkomi ir saugomi vadovaujantis

Dokumentq tvarkymo ir apskaitos.taisykldmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 201'L

m. Iiepos 4 d. isakymu Nr. V-118 ,,Del Dokumentq tvarkymo ir apskaitos taisykiiq patvirtinimo".
pasibiigus saugojimo terminui, dokumentai, kuriuose yra asmens duomenq, sunaikinami, iSskyrus

tuos, kurie lstatymq ar kitq teises aktq, reglamentuojaniiq duomenq saugojim4, nustatytais aNejais

ruri btti perduoti saugori pagal Lietuvos Respublikos flokumentq ir archyvq istatymq, jo

igyvendinamuosius ir kitus teises aktus, reglamentuojaniius tokiq dokumentq saugojimq.

S. Vaikq ir jq t6vq (globejq) asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandZio 27

d. Europos parlamlnto iiTa.VU"i reglamentu (ES) 2016/679 del fiziniq asmenq apsaugos tvarkant

asmens duomenis ir del laisvo tokiq duometrq judejimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB

(toliau - Benclrasis duomenq apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenq

teisines apsaugos istatymu ir kitais teises aktais, reglamentuojaniiais asmens duomenq warkymq ir
apsaugq. Asmens duomenys trediosioms Salims gali b[ti teikiami tik [statymq ir kitq teises aktq

nustatytais atvejais ir tvarka bei laikantis Bendrojo duomenq apsaugos reglamento reikalavimq.

6. Apra5e vartojamos sqvokos:
6.1. bendrosios paskirties Svietimo [staiga - istaiga,

ikimokyklinio ir (ar) prieSmokyklinio ugdymo programE;
kurioje ugdomi vaikai pagal bendrqiq

6.2. specialiosios paskirties Svietimo [staiga - [staiga,
specialiqjq ugdymosi poreikiq arba sveikatos sutrikimq,
ikimokyklinio ir prieimokyklinio ugdymo programE;

kurioje ugdomi vaikai, turintYs
pagal bendrqiq arba pritaikytq



6.3. Svietimo [staigos specialiosios paskirties ugdymo grup6 - grupe, kurioje ugdomi
vaikai, turintys specialiqjq ugdymosi poreikiq arba sveikatos suftikimq, pagal bendrqj4 arba
pritaikytq ikimokyklinio ir (ar) prie5mokyklinio ugdymo programA;

6.4. Svietimo [staigos jungtine grupd grupe, kurioje vykdornos ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio ugdymo programos;

6.5. laisva vieta grupeje - neuZpildyta vieta grupeje iki Lietuvos higienos normoje
HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo programq vykdymo bendrieji sveikatos
saugos reikalavimai" nurodyto vaikq skaitiaus pagal arnZiaus .grupes:i

6.6. atvejo vadyba - atvejo vadybininko koordinuojamos kompleksines pagalbos vaikui ir jo
atstovams pagal istatymE organizavimas ir teikimas, siekiant jiems pad6ti iveikti i5kilusius
socialinius sunkurnus, kuriq sdkmingas sprendimas sudarytq prielaidas iSvengti galimq vaiko teisiq
paZeidimq ir sudarytq sqlygas savarankiSkai uZtikrinti vaiko teises ir teisetus interesus.

7. Vaikams registruoti naudojama Vaikq registracijos I Svietimo istaigas elektronine duomenq
baz6 (toliau - Duomenq baze), kurios nuostatus tvirtinta Siauliq miesto savivaldybes (toliau -
Savivaldybe) administracijos direktorius.

B. Apra5as skelbiamas Savivaldybes interneto svetaineje (https://www.siauliai.lt), Svietimo

istaigq interneto svetainise, Teises aktq registre.
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9. Tivai (globejai), pageidaujantys vaikq ugdyti Svietimo [staigoje, istaigos vadovui ar jo
igaliotam asmeniui pateikia pra5ymq pagal Apra5o priede pateiktq formE. Praiymai ddl vaiko
registracijos I eilq priimami popieriniu ir (ar) elektroniniu bldu (pasira5yti galiojantiu elekuoniniu
paraSu). UZ pra5yme nurodytq duomenq teisingumq atsako tevai.

10. Praiymai del vaiko registracijos i eilq ir duomenys apie vaikq iraSomi i Duomenq bazq.

lraiius vaiko duomenis I Duomenq bazg, automatiskai formuojama vaikq registracijcls eile. Pra5ymo
pateikimo dienE tdvams (globejams) ZodZiu ir (ar) elektroniniu b[du suteikiamas prisijungimo prie
Duomenq baz6s vartotojo vardas.

11. Vaikq uZregistruoti I eilq Duomenq bazeje galima tik vienoje bendrosios paskirties
Svietimo istaigoje.

12. Vaikai, turintys specialiqjq ugdymosi poreikiq, gali biiti registruojami ir bendrosios
paskirties, ir specialiosios paskirties Svietimo istaigoj e.

1.3. Vaikai, turintys specialiqjq ugdymosi poreikiq, i specialiEsias gmpes, esandias bendrosios
paskirties istaigose, registruojami tos [staigos atskiroje specialiqjq grupiq registracijos eileje.

14. Vaiko, uZregistruoto i eilq pasirinktos Svietimo istaigos Duomenq bazdje, tevai (globejai)
pakartotinai iki einamqiq metq vasario 1 d. elektroniniu ar kitokiu bldu patvirtina pageidavimq
lankyti Svietimo [staig6 kai nuo einamrgq metq rugsejo 1 d. nori jq pradeti lankyti.

15. Tevai (globejai), pakartotinai iki einamqiq metq vasario 1 d. nepawirtinq pageidavimo
lankyti Svietimo istaigos nuo einamqjq metr+ rugsejo 1 d., praranda vietq eildje ir vaikas i pasirinktq
5vietimo [staigE einamaisiais metais priimantas tik esant laisvai vietai. i

III SKYRIUS
GRUPIV FORMAVIMAS

1"6. Kasmet iki einamqjq metq kovo 31 d. Svietimo [staigas, vykdaniias prieSmokyklinio
ugdymo program+ ir prieSmokyklinio ugdymo grupiq skaiiiq bei pasirinktus modelius Svietimo
istaigose patvirtina Savivaldybes taryba.

17. Kasmet iki einamqjq metq kovo 31 d. Svietimo [staigose, vykdaniiose ikimokyklinio
!8dymo programas, grupiq skaiiiq pagal vaikq amZiq nustato Savivaldybes administracijos
Svietimo skyrius (toliau - Svietimo skyrius) pagal tokius piincipus:



17.1.. Svietimo [staigoje, kurioje ugdomi vaikai pagal bendrqjq ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio ugdymo programE, turi blti sudaromos sqlygos ugdyti kuo daugiau vaikq nuo 0 iki
5 metq;

17.2. Svietimo [staigoje, iSskyrus specialiosios paskirties, prieSmokyklinio ugdymo grupe
formuojama tik tuo atveju, jeigu yra tenkinamos 17.1 papunktyje nurodytos s4lygos ir 5alia nera
bendrojo ugdymo mokyklos, igyvendinaniios prie5mokyklinio ugdymo programq, arba mokykloje
negali b[ti ugdomi visi norintieji;

17.3. Svietimo lstaigoje, i5skyrus specialiosios paskirties, skirtingo amZiaus vaikq grupe
formuojama tik ikimokyklinio ugdymo programai igyvendinti ir tik tuo atveju, kai nera galimybes
suformuoti grupq i5 to paties amZiaus vaikq;

17.4. Svietimo [staigoje specialioji ugdymo grupe vaikams, turintiems kalbos ir kalbejimo
sutrikimq, gali b[ti formuojama, kai nera laisvq vietq specialiosios paskirties Svietimo [staigose;

17.5. Svietirno [staigoje, iSskyrus specialiosios pask-irties istaigas, jungtine grupe
formuojama tuo atveju, jei Salia esandiose 5vietimo istaigose nera laisvq vietq prieSmokyklinio
ugdymo grupese;

17.6. vaikai pagal ikirnokyklinio ir prieSmokyklinio ugdyrno prograrnas turi blti ugdomi
kuo ariiau gyvenamosios vietos.

18. Grupes formuojamos nuo einamqjq metq balandlio 1d. iki rugpjtiio 31 d. { laisvas
vietas vaikai priirnami visus metus.

19. Vaikq ikimokyklinio ir (ar) prie5mokyklinio ugdymo grupes (toliau grupe)
formuojamos i5 to paties arba skirtingo amZiaus vaikq, uZtikrinant vaiko dienos, ugdymo reZimo
fiziologinius bei amZiaus ypatumus ir Lietuvos higienos normoje HN 75:2016 ,,lkimokyklinio ir
prieSmokyklinio ugdymo programq vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" nustatytas
vaiko ugdymo sqlygas.

20. Svietimo istaigoje grupiq sudetis iforminama Svietimo istaigos vadovo [sakymu.

IV SKYRIUS
VAIKV PRTEMIMAS I SVIETIMO ISTAIGAS

21. Vaikai, kuriq gyvenamoji vieta deklaruota arba pateikta b[sto nuomos sutartis Siauliq
mieste, i konkreiiq Svietimo [staigq priimami pagal registravimo eilq.

22. [ Svietimo istaigE pirmumo teise gali blti priimami:
22.1. vaikai, kuriq Seimai taikoma atvejo vadyba, ir (ar) Svietimo skyriaus teikimu;
22.2. vaikai, kuriems teises aktq nustatyta tvarka skirtas privalomas ikimokyklinis

ugdymas;
22.3. vaikai, kurie lanke specialiosios paskirties Svietimo istaigq;
22.4. istaig4 jau lankaniiq vaikq broliai ar seserys;
22.5. vaikai, kuriuos augina vienas i5 tevq fiei vienas yra mirqs, jei vaikui nenustatyta ir

nepripaZinta tevyst6, jei vienas i5 tevq yra dingqs be Zinios).
23. Atsiradus laisvai vietai, tq padiq dienq istaigos vadovas ar jo igaliotas asmuo informuoja

vaiko tevus (globejus) apie laisvq vietq eiles tvarka pagal registracij4 Duomene bazeje. ,

24. Jeigu i Svietimo istaigq, iSskyrus regionines Svietimo istaigas, priimti visi norintys
vaikai, kuriq gyvenamoji vieta deklaruota Siauliq miesre, tatiau yra laisvq vietq, I jas gali buti
priimami vaikai, registruoti kitose savivaldybese, jeigu su ra savivaldybe yra sudaryta sufinis del
i5laidq uZ vaiko iSlaikymq Svierimo israigoje apmokejimo.

25. Informacija apie laisvas vietas vie5ai skelbiama istaigos ir Savivaldybes interneto
svetaineje.

26. Priimant vaik4 [ Svietimo istaigq, jo deldaruota gyvenamoji vieta su vienu i5 tevq
(globejq) turi b[ti Siau]iq mieste, sveikatos apsaugos minisrro nustatyra tvarka turi b[ti patikrinta
vaiko sveikata.



27. Pra5ymai del vaiko priemimo i Svietimo istaigq priimami popieriniu ir {ar) elektroniniu
b[du (pasira5yti galiojandiu elektroniniu paraSu) nuo einamqiq metq balandZio 1 d. Svietimo

istaigos direktoriaus isakymu patvirtintoje pra5ymo formoj e nurodoma:
27.1vaiko vardas ir pavarde, girnimo rnetai, faktind ir deklaruota gyv'enamoji vieta;
27.2. Svietirno [staigos, kurioje pageidaujama ugdytis, pavadinimas;
27.3.vaiko priemimo ugdytis data;

27.4.ttgdymo grupe;

27.5. duomenys apie taikytinus priemimo pirmumo prioritetus;
27.6. tevq (globejq) vardas, pavarde, gyvenamoji vieta, mobiliojo telefono num.eris ir

elektroninio pa5to adresas;

27.7. sutikimas, kad duomenys apie priimam4 ugdytis asmen[ bltq gauti i5 kitq institucijq ir
valstybiniq registrq;

27.8. patvirtinimas, kad pateikti duomenys yra teisingi ir asmuo yra tinkamai informuotas
apie asmens duomenq tvarkyrn4;

27.9. patvirtinimas, kad yra susipaZinqs su ApraSu;
27.10. kita svarbi informacija, btitina priemimui [gyvendinti.
28. Priimant vaikq i specialiosios paskirties Svietimo [staig4, turi bflti pateikta Pedagogines

psichologines tarnybos specialiqjq ugdymosi poreikiq ivertinimo ir speciaiiojo ugdymosi ir (ar)

5vietimo pagalbos skyrimo paZyma.

29. Priimant vaikq I sanatorini lop5eli-darZeli ,,Pu5ele", turi bUti pateiktas medicinos
dokurnentq i5ra5as / siuntimas (forma Nr. 027la), patvirtintas Gydytojq konsultacines komisijos.

30. Jeigu vaikas atvyko i5 kitos Svietimo [staigos, turi b[ti pateikta paZyma apie

atsiskaitymq uZ vaiko iSlaikymq toje istaigoje.
31. Vaiko priemimas i Svietimo istaig4 [forminamas Svietimo [staigos vadovo [sakymu,

dviSale (vieno i5 tevq (globej$ ir istaigos atstovo) sutartimi ugdytis pagal ikimokyklinio ar
prie5mokyklinio ugdyrno programq. Ugdymo sutartis del vaiko ugdymo pagal programq sudaroma
iki pirmos ugdymosi dienos. Pasibaigus dviSales sutarties galiojimui ugdytis pagal ikimokyklinio
ugdymo programE, dvi5ale sutartis ugdytis pagal prieSmokyklirrio ugdymo programE sudaroma, jei
Svietimo istaigoje formuojama prieSmokyklinio ugdymo grupd.

32. Abu sLrtarties egzempliorius pasiraSo Svietimo istaigos direktorius ir vienas i5 tevq
(globejq).

33. Ugdymo sutartys registruojamos Mokymo sutariiq registre.
34. Sudarius ugdymo sutarti, asmuo [registruojamas Mokiniq registre, nurodant pirmEiE

vaiko ugdymosi dienq. I5 Mokiniq registre sukauptq duomenq, kuriuos sudaro: vaiko vardas ir
pavarde; asmens kodas; atvykimo data (pirmoji vaiko ugdymosi diena); gyvenamosios vietos
adresas; Brupe, I kuriq vaikas atvyko; grupe, i5 kurios vaikas i5vyko; [sakymo del i5vykimo data ir
numeris; ugdymo istaiga, I kuriq vaikas iSvyko ugdytis / mokytis, - automatiniu bldu formuojamas,
o pasibaigus mokslo metams i5spausdinamas ir sudaromas Mokiniq abec6linis Zurnalas.

35. Vaikai, Iankantys Svietimo [staigas, gali b[ti priimami i kitq Svietimo [staigq, jei joje yra
laisvq viettl.

36. Svietimo istaigoje vaikai perkeliami i5 vienos grupes i kit4 grupq arba iSbraukiami i5
Svietimo istaigos vaikq sqraSq Svietimo [staigos vadovo isakymu tevams (globejams) pateikus
pra5ymq.

V SKYRIUS
VAIKU PRIEMIMO I SVIETIMO ISTAIGAS PRIEZIURA IR ATSAKOMYBE

37. UZ vaikq priemimq [ Svietimo [staig4 atsako istaigos vadovas teises aktq nustatyta
Narka.

38. Svietimo [staigos direktorius Svietimo skyriui kasmet teikia informacijq apie grupiq
formavimq Svietimo skyriaus nustatyta tvarka.



39. ApraSo igyvendinimo prieZi[rq vykdo Svietimo skyrius, ir kitos Svietimo veiklq
priZilriniios institucijos.

VI SKYRIUS
KITOS NUOSTATOS

40. Mokymo sutartis, pra5ymai, paZymos ir kita su vaiko ugdymu susijusi informacija
kaupiama 5vietimo [staigoje. Vaikui i5vykus i5 Svietimo istaigos, jo dokumentai lieka Svietimo

istaigoje. Pagal Svietimo istaigos, kurioje vaikas tqsia ugdymqsi, motyvuot4 pralym4 pateikiamos
praSomq su vaiko ugdymu susijusiq dokumentq, esanEiq Svietimo [staigoje, kopijos.

41. Svietimo istaiga privalo uZtikrinti asmens duomenq apsaugq ir nereikalauti papildomq
dokurnentq ir duomenq, kurie neturi itakos asmeniui priimti I Svietimo istaigq, iSskyrus tuos

dokurnentus, kurie reikalingi asmeniui iregistruoti i Mokiniq registrq.
42.Tai, kas nereglamentuota Apra5e, spendZiama taip, kaip numatyta teisds aktuose.
43. Apra5as keiiiamas, pripaZistamas netekusiu galios ar stabdomas jo galiojimas

Savivaldybds tarybos sprendimu.



(vieno i5 tevq(globejo) vardas, pavarde)

(gyvenartosios vietos adresas)

(telefonas, elektroninis pa5tas)

Siauliq
([staigos pavadinimas)

\- Direktoriui

PRASYMAS
DEL VAIKO REGISTRAVIMO I EILE ISTAIGOS DUOMENV BAZEJE

20 m.

Vaikq registravimo ir priemimo i
Siauliq miesto savivaldybds Svietimo

istaigas, vykdaniias ikimokyklinio ir (ar)
prieSmokyklinio ugdymo prograrnas,

tvarkos apra5o
priedas

(Pra5ymo forma)

Siauliai

Pra5au uZregistruoti i eilq istaigos Duomenq bazeje mano stnq (dukrd / globotin[ (-q)

gimus[ (-i4) .a.k.
(istaigos pavadinirnas) nuo 20-.

d.

Patvirtinu, kad:
1. Mano vaiko gyvenamoji vieta deklaruota ([ra5yti).
2. Mano vaikas turi nurodytq Gas) pirmumo teisq (-es):

d.

(lanke specialiqjq (sanatoring) [staigq; brolis ar (ir) sesuo lanko tq padiq [staigq)

3. Gavau informacij4 apie galimybq vaikui patekti i istaig4.
4. Gavau prisijungimo prie duomenq baz€s vartotojo vardq.
5. [sipareigoju pakartotinai 

- 

m. iki vasario 1 d. patvirtinti pageidavimq lankyti
istaigq, kai vaikas nuo einamrjq metq rugsejo 1 d. nori jq pradeti lankyri.

6. Zinau, kad pakartotinai iki m. vasario 1 d. nepatvirtinus pageidavimo lankyti
istaigq, vaikas einamaisiais metais nuo rugsejo 1 d. i pasirinkt4 ugdymo [staigq bus priimtas tik
esant laisvai vietai.

7. Mano pateikti duomenys yra teisingi.

(paralas) (vieno i5 tevq (globej$ vardas, pavarde)


