
PANEVEZIO MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

DEL .ANEVEZTo vrr'sro r"tnl3ffiIYffio ucDyMo M.K'KLU vArKU
REGISTRACIJOS IR EILIU SUDARYMO TVARKOS IPNASO PArVIirN..VIiVb

2016m. vasario J d.Nr. A- )OU
PaneveZys

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 6 straipsnio 8 punktu,
7 straipsnio 7 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Svietimo lstatymo 6
straipsnio 2 punktu, 29 straipsnio 6 dalimi, Rekomendacijomis savivaldybems del centralizuoto
vaikq priemimo i Svietimo istaigq ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo grupes, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2003 m. birlelio 25 d. lsakymu Nr. ISAK-91 g,

vykdydamas Panevezio miesto savivaldyb6s tarybos 20i5 m. lapkridio 26 d. sprendimo Nr. 1-304

,,Del Vaikq pridmimo i ikimokyklinio ugdymo mokyklq grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar)
priesmokyklinio ugdymo programas tvarkos apraSo, patvirtinto Savivaldybes tarybos 2015 m.
sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-8, pakeitimo ir pavedimo Savivaldyb6s administracijos direktoriui,.2
punktq ir atsiZvelgdamas i darbo grupes PaneveZio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklq vaikq
registracijos ir eiliq sudarymo apraSui parengti, sudarytos administracijos direktoriaus 2015 m.
gruodZio 9 d. lsakymu Nr. A- 1178, 2016 m. sausio 25 d. protokolo Nr. 3 nutarim4:

1. T v i rt i n u PaneveZio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklq vaikq registracijos ir
eiliq sudarymo tvarkos apraS4 @ridedama).

2 .  P a v e d u :

2.1. Informacines visuomends pletros skyriui parengti programines irangos specifikacii4
organizuoti pra5ymq pateikimo ir gyventojq informavimo informacines sistemos ikimokyklinio
ugdymo mokyklq vaikams regishuoti ir eilems sudaryti pirkim4, idiegim4 ir techninq prieZiiir4 iki
geguZes I d.

2.2' Svietimo skyriui kartu su Informacines visuomends pletros skyriumi atlikti sistemos
derinimo darbus, patikrinti perkeltq suformuotq grupiq duomenis ir atlikti mineto aDraso

igyvendinimo kontrolg ir vaikq priemimo stebesen4.
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Sis isakymas per vien4 m6nesi gali bflti apskundZiamas PaneveZio miesto savivaldybes

visuomeninei administraciniq gindq komisijai (Laisves a. 20, 35200 paneveZys) Lietuvos

Respublikos administraciniq gindq komisijq lstatymo nustatyta tvarka, paneveZio apygardos

administraciniam teismui (Respublikos g. 62, 35158 Panev6Zys) Lietuvos Respublikos

administraciniq bylq teisenos istatymo nustatlta tvarka. Per vienerius metus gali buti

apskundZiamas del valstybes tamautojrl piktnaudZiavimo ir biurokratizmo Lietuvos Respublikos

Seimo kontrolieriams (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriq

istatymo nustatlta tvarka.

Administraciios direktorius -<-7 Tomas Jukna



PATVIRTINTA
PaneveZio miesto savivaldybes
administracij os direktoriaus
2016m. vasario I d. isakymu Nr. A-,to{

PANEVEZIO MIESTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLU VAIKU
REGISTRACIJOS IR EILIU SUDARYMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ikimokyklinio ugdymo mokyklq vaikq registracijos ir eiliq sudarymo tvarkos apra5as
(toliau - Apra5as) nustato priemimo ! ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo grupes
organizavimo, prasymq priimti i ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo grupes pateikimo ir
tevq (globejq) informavimo apie priemim4 tvark4, eiliq ir grupiq sudarymo tvark4. Sis Aprasas
taikomas visoms PaneveZio miesto savivaldybes ikimokyklinio ugdymo mokykloms (oliau -
Istaigos), vykdandioms ikimokyklinio ir (ar) prieSmokyklinio ugdymo progftrmas.

2. Apra5o tikslas - uZtikinti ikimokyklinio ir prieimokyklinio ugdymo paslaugq
prieinamum4 Savivaldyb6s gyventojams, tinkamai paskirstant ikimokyklinio bei prie3mokyklinio
amZiaus vaikq srautus; organizuoti vienod4 vaikq, pageidaujandiq lankyti ir lankandiq
ikimokyklinio, priesmokyklinio ugdymo grupes, apskait4 bei visuomenes informavim4 apie
laisvas vietas irjq poreik!.

II SKYRIUS
TEVU (GLOBEJU PRASYMU PATEIKIMAS

3. Tdvai (globejai) praSymus priimti vaikus i {staigq bendrojo ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo grupes pildo ir pateikia elektroniniu btdu arba ra5tu pasirinktos istaigos
direktoriui, I speciali4sias grupes - Svietimo skyriui pagal Vaikq priemimo ! ikimokyklinio
ugdymo mokyklq grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) prie5mokyklinio ugdymo programas
tvarkos apraSo form4, patvirtint4 Savivaldybes tarybos sprendimu.

4. Pra5yme nurodoma: vieno i5 teul @lobejq) vardas ir pavarde; gyvenamosios vietos
adresas, telefonas, elektroninis pa5tas; vaiko vardas ir pavarde, gimimo data, deklaruotos
g)'venamosios vietos adresas; pageidaujama grupe, jos tipas; pageidauj ama vaiko priemimo i
grupg data, mokslo metai. Prie pra5ymo pridedami dokumentai ar jq nuora5ai, patvirtinantys
Seimos sudeti, jos socialing padeti ir kitus faktus, kuriais remiantis gali biiti teikiami prioritetai;
paZyma apie atsiskaitym4 uZ vaiko iSlaikymq i5 anksdiau lantytos lstaigos; pageidaujamas
prane5imo apie skirt4 viet4 lstaigoje biidas: elektroniniu lai5ku, trump4ja Zinute (SMS); sutikimas,
kad duomenys i5 kitq valstybiniq registrq bus gauti automatiniu bldu; patvirtinimas, kad pateikti
duomenys yra teisingi.

5. Tevq (globejq) elektroniniai pra5ymai priimami ir duomenq bazeje registruojami
nuolat.

6. Pra5vmo pateitima
6.1. pra5ymas pateikiamas atvykus i{staig4jos darbo laiku;
6.2. istaigos duomenq bazes tvarkltojas pagal pateiktus duomenis uZpildo ir registruoja

elektroning praSymo form4 praSymo pateikimo dien4 pasiraSytinai;
6.3. praiymas registruojamas duomenq bazeje, kuri automati5kai suteikia unikalq

uZregistruoto vaiko kod4 ir eiles numerf. Tevams (globejams) suteikiama teise pagal unikalq
uZregistruoto vaiko kodq Savivaldybes tinklalapyj e www.panevezys.lt pasitikinti savo vaiko viet4
eileje.

6.4. praSymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti neteisingi duomenys arba pateikti ne
visi duomenys.



6.5. kai t6vai pageidauja {staigos lankymo pradZi4 nukelti, lstaigos duomenq bazes
tvarkytojui pra5ym4 turi pateikti raStu, o praSymo pateikimo data laikoma pirmojo prasymo data.

6.6. Prasymai galioja vaikui pradejus mokytis pagal pradinio ugdymo program4 arba iki
praS1'rnas bus atsiimtas i5 lstaigos. Nutraukus ugdymo sutart!, praiymai del {staigos keitimo yra
naikinami. Kiekvienas naujas prasymas priimli vaik4 ar pakeisti [staig4 panaikina ankstes;iji.
Nesant tokios grupds tevai (globejai) turi teisg pakeisti praiym4 ikit4 istaig4.

7. Pralvmo pateikimas elektroniniu biidu:
7.1 . uZpildoma elektronin6 praSymo forma;
7'2. atsiqstas pra5ymas duomenq bazeje registruojamas automati5kai, uZregistruotam

vaikui suteikiamas unikalus sugeneruotas kodas, nustatomas eiles numeris;
7.3. vartotojui elektroniniu pa5tu patvirtinama, kad duomenys sekmingai uZregistruoti ir

nurodomas unikalus uZregistruoto vaiko kodas. T6vams (globejams) suteikiama teise pagal unikalq
uZregistruoto vaiko kod4 pasitikrinti savo vaiko viet4 eileje. Nesant reikiamos grupes tevai
(globejai) turi teisg pra5yme pakeisti istaig4.

8. Pra5ymai perkelti i kit4 {staig4 pateikiami {staigos duomenq bazes tvarkytojui nusratyru
fstaigos darbo laiku arba elektroniniu biidu uZpildant 7 punkte pateiktus duomenis:

8.1. vaiko tevai (globejai) gali teikti prasym4 pakeisti {staig4 tik vaikui pradejus i4 lankyi
(pasira5ius ugdymo sutarti);

8.2. perkelimas i5 vienos {staigos i kit4 atliekamas tik tevams (globejams) pasirasius
ugdymo sutarti pageidaujamoje {staigoje. Iki bus pasirasyta ugdymo sutartis su pageidauj ama
Ianklti Istaiga, vaikas lieka ankstesneje fstaigoje;

8.3. tevai (globejai), gavg pranesim4 apie skirt4 viet? Istaigoje, per 10 kalendoriniq dienq
turi keiptis i istaig4 ir patvirtinti vaiko atvykim4;

8.4. elektroniniu bddu prane5ama apie vaiko perkelim4 i kit4 {staig4.
9. Dokumentai irlar jq kopijos (vaiko gimimo liudijimas, dokumentai, patvirtinantys

Seimos sud6ti, jos socialing padeti ir kitas aplinkybes, kuriais remiantis gali biiti teikiama
pirmenybe del vaiko priemimo i speciali4sias grupes) pateikiami gavus pranesim4 apie vaiko
priemimq ir atvykus ! lstaig4 patvirtinti, kad vaikas lstaig4 lankys.

l0' Tos padios amZiaus grupes vaikq tevams (glob6jams) abipusiu sutarimu suteikiama
galimybe apsikeisti istaigomis, pateikus praSymq Savivaldybes administracijos Svietimo sklriui.

III SKYRIUS
EILIU SUDARYMO TVARKA

11. Eiles sudaromos atsiZvelgiant IpraSymo registracijos dat4r.
12. T4 padi4 dien4 pateiktq pra5ymq pirmumas suteikiamas vaikams, kuriq gyvenamoji

vieta deklaruota PaneveZio mieste pagal prioritetus:
12.1 . vaikams, kuriq brolis ar sesuo jau lanko Si4 !staig4;
12.2. Savivaldybes administracijos direktoriaus lsakymu vaikui skirtas privalomas

ikimokyklinis ar prieSmokyklinis ugdymas arba vaikui, kuris auga socialin6s rizikos seimoje;
12.3. vaikams i5 nepilnq Seimq;
12.4. vaikams i5 Seimq, priskiriamq socialiai remtinq Seimq grupei;
12.5. Seimoms, kuriose auga trys ir daugiau vaikq;

,. 12.6. vaikams, kuriq vienas i5 tdvq yra moksleivis, studentas ir mokosi mokymo lstaigq
dieniniuose skyriuose;

12.7. Seimoms, kuriq tevas atlieka tikrqjE karing tamyb?;
12.8. vaikams, kuriq vienam i5 te!'q yra nustaty.tas 0-55 procentq darbingumo lygis;
12.9. vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam ieikalinga

nuolatin6 kvalifikuotq specialistq pagalba ir sveikat4 tausojantis dienos reZimas, pradeius
lankyti pirm4 klasg.

' Iki 2016 m. birzelio I d. i eilg perkeliami pirminiai praSymai, kurie buvo pateikti pageidaujamose lankyti
ikimokyklinio ugdymo jstaigose.
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I 2. 1 0. vaikams, neturintiems kitq pirrnenybes suteikiandiq prieZasdiq.
12.1 1. vaikams, laukiantiems eileje d6l perkelimo.
13. Pirmiausia i eilg rikiuojami pra5ymai vaikq, kuriq gyvenamoji vieta deklaruota

PaneveZio mieste, po to vaikq, kuriq gyvenamoji vieta deklaruota ne PaneveZio mieste.
14. Tq pati4 dien4 pateiktq pra5ymq pirmumas vaikams, kuriq gyvenamoji vieta

deklaruota ne PaneveZio mieste, suteikiarnas pagal 12.1-12.11 papunkdiuose nurodytus prioritetus.
15. Apra5o l2.l-12.11 papunkdiuose nurodyti prioritetai sumuojami ir yra lygiaverdiai.
16. Vaiko vieta eileje gali keistis sutikinus duomenis su valstybes registrais. Deklaruota

gyvenamoji vieta tikrinama pra5ymq pateikimo mstu ir sudarant grupes - nuo birZelio 11 iki 17 d.
(pagal einamqiq metq geguZ6s 31 dienos duomenis).

17. Pasikeitus prioritetams, nurodytiems 12.\-12.11 papunkdiuose, tevai (globdjai) gali
juos nurodyti prie vaiko informacijos (pridedami skenuoti dokumentai) arba pateikti fstaigai Sias
aplinkybes patvirtinandius dokumentus.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. lstaigos vadovas atsako uZ Apra5o igyvendinim4.
19. Apra5o f gyvendinimo prieZiiir4 vykdo Savivaldybes administracijos Svietimo ir

Informacines visuomen6s pletros skyriai.
20. Sprendimas del vaiko priemimo ar nepriemimo i {staig4 gali blti skundZiamas

Savivaldybes administracijos direktoriui ar kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos istatymr.I
nustatlta tvarka.

21. Sis Apra5as skelbiamas Teises aktq registre, Savivaldybes intemeto svetaindje
www.panevezys.lt ir {staigrl intemeto svetaindse.


