
Vaikų priėmimas į Kauno miesto švietimo įstaigų 

priešmokyklines grupes 
 

Kokios Kauno švietimo 

įstaigos vykdo 

priešmokyklinio ugdymo 

programą? 

Priešmokyklinės grupės sudaromos ikimokyklinėse įstaigose ir 

mokyklose-darželiuose, taip pat kai kuriose bendrojo ugdymo 

mokyklose. Jų sąrašo reikėtų teirautis Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo skyriuje. 

 
Ką turi daryti tėvai 

(globėjai), norintys pradėti 

leisti vaiką į darželį? 

Pirmiausia – pateikti PRAŠYMĄ bet kurios Kauno švietimo įstaigos 

darbuotojui, atsakingam už vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą. 

Jeigu grupės trukmė ilgesnė, kaip 4 val. per dieną, prašymą galima 

pateikti dar dviem būdais: 

 elektroniniu būdu Kauno miesto savivaldybės paslaugų portale 

http://ep.kaunas.lt; 

 Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 

vyriausiajai specialistei Editai Mikelionienei (tel. 20 84 27). 

Prašyme nurodoma: 

 vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta; 

 pageidaujama lankyti švietimo įstaiga (nurodyti ne daugiau kaip dvi 

alternatyvas); 

 pageidaujama vaiko priėmimo į grupę data; 

 duomenys apie tėvus (globėjus). 

Prašymas neregistruojamas, jame pateikti ne visi ar neteisingi 

duomenys. 

Vaiko priėmimas į švietimo įstaigos grupę įforminamas vieno iš tėvų 

(globėjų) ir švietimo įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašyta 

ugdymo sutartimi. 

Atvedę vaiką į grupę, tėvai (globėjai) pateikia švietimo įstaigos 

direktoriui nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą. 

 
Kaip pasirinkti švietimo 

įstaigą? 

Tėvai (globėjai) turi teisę parinkti vaikams bet kurią švietimo įstaigą, 

nepriklausomai nuo savo gyvenamosios vietos Kaune. Jie gali savo 

vaikams parinkti ne daugiau kaip dvi įstaigas ir abi alternatyvas nurodyti 

prašyme. 

Vienos arba abiejų įstaigų pakeitimas prilygsta naujo prašymo 

pateikimui. 

 
Kaip tėvai gaus informaciją 

apie vaiko priėmimą į 

švietimo įstaigą? 

Pateikę prašymus tėvai (globėjai) gaus duomenis apie esamas ir laisvas 

vietas grupėse, apie vaiko vietą eilėje ir kitą informaciją, patvirtinančią 

jo priėmimo į grupę galimybes. Tai padaryti jie galės patys prisijungę su 

vaiko ID prie http://darzeliai.kaunas.lt arba pasiteirauti atsakingų 

darbuotojų švietimo įstaigoje ar Savivaldybės administracijos Švietimo 

skyriuje. 

 
Kaip bus sprendžiama 

problema, jei vaikas 

nepateks į švietimo įstaigą 

dėl vietų stokos? 

Jei tėvų (globėjų) pageidaujamoje (-ose) švietimo įstaigoje (-ose) laisvų 

vietų nėra, jie gali rinktis kitą švietimo įstaigą, kurioje yra laisvų vietų. 

Atsiradus pageidaujamoje švietimo įstaigoje laisvai vietai, vaikas gali 

lankyti pageidaujamą įstaigą. 

 

http://ep.kaunas.lt/
http://darzeliai.kaunas.lt/

