
Ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros 

paslaugos namuose arba nuomojamose 

patalpose pagal „Šeimos darželio“ modelį 

organizavimo tvarkos aprašo priedas 

 

  

 

__________________________________________ 

(vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė) 

___________________________________________ 

(deklaruotos gyvenamosios vietos adresas) 

_____________________________________________ 

(telefono numeris, elektroninio pašto adresas) 

 

 

Kauno r. Jonučių darželio 

Direktoriui 

 

PRAŠYMAS  

DĖL IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS NAMUOSE 

ARBA NUOMOJAMOSE PATALPOSE PAGAL „ŠEIMOS DARŽELIO“ MODELĮ 

TEIKIMO 

 

20__ m. _______________ ____ d. Reg. Nr. ______ 

 

Prašau, atsiradus vaikų priežiūros paslaugų teikėjui Jūsų Švietimo įstaigoje, teikti mano sūnui / 

dukrai / globotiniui / globotinei 

_______________________________________________________________________________ 

(vaiko vardas, pavardė, gimimo data) 

 

vaikų priežiūros paslaugas namuose arba nuomojamose patalpose nuo  

20__ m. ____________________ d. 

Šiuo metu atitinkame ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros paslaugai gauti nustatytas sąlygas: 

□ Vieno iš tėvų (globėjų) ir vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Kauno rajono savivaldybėje. 

 

□ Vaikas yra užregistruotas Savivaldybės centralizuoto vaikų priėmimo informacinės sistemos 

duomenų bazėje ir yra nepatekęs einamaisiais mokslo metais į pasirinktą (-as) Savivaldybės švietimo 

įstaigą (-as) (įrašyti Švietimo įstaigos pavadinimą (-us)): 

I pasirinkimas ___________________________________________________________________ 

II pasirinkimas___________________________________________________________________ 

 

□ Vaikas nelanko nevalstybinės švietimo įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ugdymo programą, ir 

negauna mokesčio dalies kompensacijos. 

 

□ Vaiko amžius yra nuo 2 iki 5 metų. 

 

Mane tenkina vaikų priežiūros paslaugos teikimo sąlygos (pažymėti): 

□ Vaikų priežiūros paslaugos teikėjai neorganizuoja ugdomosios veiklos – vykdo tik vaikų priežiūrą. 

□ Pagal poreikį individualiomis mokymo, asmens higienos ir žaislais vaikus aprūpina jų tėvai. 

□ Vaikų priežiūros paslauga teikiama pagal poreikį iki 10 valandų per darbo dieną pagal suderintą su 

vaikų priežiūros paslaugų teikėju darbo grafiką. 

□ Apmokėsiu vaiko maitinimo išlaidas. 

 

Informacinius pranešimus pageidauju gauti (pažymėti vieną pasirinkimą): 



□ paštu □ elektroniniu laišku, □ trumpąja žinute (SMS). 

 

Patvirtinu, kad esu informuotas (-a) (pažymėti): 

□ Vaikų priežiūros paslaugai teikti naudojamos teikėjui priklausančios arba nuomojamos patalpos.  

□ Švietimo įstaiga – užtikrina paslaugos teikimą – vaikų priežiūrą darbuotojo ligos atveju. 

 

Vaikų priežiūros paslaugos tėvams (globėjams) neteikiamos šiais atvejais: 

□ Vaikų priežiūros paslaugos teikėjo kasmetinių atostogų metu. 

□ Švietimo įstaigai nutraukus sutartį su paslaugų teikėju. 

□ Jei tėvų (globėjų) netenkina priežiūros paslaugos teikimo sąlygos arba jie nevykdo sutartyje 

nustatytų įsipareigojimų. 

 

□ Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą, per 10 darbo dienų pasirašydami sutartį 

patvirtina apie vaiko atvykimą. 

□ Nepasirašius Sutarties, nepranešus apie neatvykimą ir nenurodžius pateisinančios priežasties per 

10 darbo dienų vaikui priežiūros paslauga neteikiama. Vaiko vieta priimamų ir laukiančių vaikų 

sąrašuose dėl vaikų priežiūros paslaugos gavimo neišsaugoma. 

□ Jei vaikas dvi savaites dėl nepateisinamų priežasčių neatvyksta pas vaikų priežiūros paslaugos 

teikėją, jis išbraukiamas iš sąrašų, jo vieta neišsaugoma. 

□ Vaiko priežiūros paslaugų teikimas nutraukiamas vaikui pradėjus lankyti ikimokyklinio ugdymo 

įstaigą, tėvams (globėjams) nutraukus sutartį arba priežiūros paslaugos teikėjui nutraukus sutartį su 

Švietimo įstaiga.  

 

□ Tėvų (globėjų) prašymai dėl vaikų priežiūros paslaugų gavimo galioja iki to laiko, kol bus pradėta 

teikti vaikų priežiūros paslauga, vaikas bus priimtas į vieną iš pasirinktų švietimo įstaigų arba 

prašymas bus tėvų (globėjų) atsiimtas. 

 

□ Kiekvienas naujas prašymas teikti vaikų priežiūros paslaugas ar pakeisti vaikų priežiūros paslaugų 

teikėją panaikina ankstesnį prašymą. Ankstesni prašymai pripažįstami negaliojančiais. 

 

□ Tėvams (globėjams) nutraukus vaikų priežiūros paslaugų sutartį, prašymai dėl vaikų priežiūros 

paslaugų gavimo Savivaldybės duomenų bazėje pripažįstami negaliojančiais. Naujas vaikų priežiūros 

paslaugų teikėjas tėvams (globėjams) nesiūlomas. 

 

Patvirtinu, kad pateikti duomenys teisingi _____________ 

          (parašas) 
 

Sutinku, kad mano duomenys būtų tvarkomi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

________      __________________________________ 

(parašas)         (vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė)  

 

Prašymo gavimo patvirtinimas  

(pildo Švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas)  

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 


