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       TELŠIŲ LOPŠELIS – DARŽELIS ,,MASTIS“ 
 

VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO IR PRIEŽMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES, 
LOPŠELIO – DARŽELIO LANKYMO, PERĖJIMO Į KITĄ LOPŠELĮ – DARŽELĮ, 

IŠBRAUKIMO IŠ LOPŠELIO – DARŽELIO TVARKOS APRAŠAS 
 
 

1. Vaikai  ikimokyklinę ugdymo staigą priimami tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus 
prašymą, vaiko gimimo liudijimo pažymėjimą (pasą). Prašymai registruojami registracijos 
žurnale.  

2. Vaikai  lopšel  - daržel  priimami pagal paduotus tėvų prašymus eilės tvarka. Priėmime 
vadovaujamasi Telšių rajono savivaldybės 2008-12-29 tarybos sprendimu Nr. T1-532 ,,Vaikų 
priėmimo  Telšių rajono savivaldybės steigtų švietimo staigų ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu“.  

3. Vaikų grupės formuojamos iš to paties arba vairaus amžiaus vaikų kasmet iki rugsėjo 1 
dienos. Ikimokyklinis ugdymas teikiamas nuo 2 iki 5 (arba 6) metų. Priešmokyklinis ugdymas 
pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sukanka 6 metai, bet ne anksčiau 
negu jam sukaks 5 metai. Maksimalus vaikų skaičius lopšelio grupėje – 15, darželio grupėje – 

20, priešmokyklinėje grupėje – 20. Reikalinga pateikti vaiko sveikatos būklės pažymėjimą. 
4.  naujai sukomplektuotas grupes neatvykus vaikui iki rugsėjo 5 dienos ir apie neatvykimo 

priežastis neinformavus lopšelio – darželio direktoriaus, kitą dieną jis braukiamas iš lopšelio – 

darželio sąrašų,  tą vietą priimamas kitas vaikas pagal registracijos eilę. 
5. Atsiradus laisvoms vietoms grupėje  atsilaisvinusias vietas priimami to paties amžiaus vaikai. 
6. Sutarčių sudarymo tvarka: 

6.1. Vaiko priėmimas  priešmokyklinio ugdymo grupę forminamas sutartimi. 
6.2. Vaiko priėmimas  ikimokyklinę grupę forminamas sutartimi. 
6.3.Sutartis abu egzempliorius pasirašo lopšelio – darželio direktorius ir vaiko tėvas (globėjas, 

rūpintojas). 
6.4.Vienos sutarties egzempliorius teikiamas sutart  pasirašiusiam asmeniui, kitas segamas  

bylą. 
6.5.Vaikų priėmimo  priešmokyklinio ugdymo grupę sutartis registruojama mokymo sutarčių 

registracijos knygoje. 

6.6.Vyresniosios grupės vaikai, pagal tėvų prašymus, direktoriaus sakymu, priimami  
priešmokyklinę grupę. Esant laisvoms vietoms, priimami vaikai ir nelankę darželio. 

7. Vaikų lankymo lopšelyje – darželyje tvarka: 
7.1.Vaikai be pateisinamos priežasties nelankyti lopšelio – darželio gali 5 dienas per mėnes . 
7.2.Pateisinamos priežastys, dėl kurių vaikai gali nelankyti lopšelio – darželio: 

1. vaiko liga; 

2. tėvų (globėjų, rūpintojų) liga; 
3. tėvų (globėjų, rūpintojų) atostogos. 

7.3.Tėvai(globėjai, rūpintojai) pateikia grupės auklėtojai dokumentus, pateisinančius 
nelankymo priežastis, ligos pažymą, pažymą iš darbovietės apie atostogas, apie pamainin  
darbo grafiką ir kt. 

8. Perėjimas  kitą lopšel  - daržel : 
8.1.Perėjimas  kitą daržel  vykdomas pagal paduotus tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymus. 

Atvykus  lopšel  – daržel  tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia suderintą prašymą, vaiko 
sveikatos būklės pažymėjimą, pasirašo atitinkamą vaiko priėmimo  grupę sutart . 



9.Išbraukimas iš lopšelio – darželio: 
       9.1. Nesumokėjus mokesčio už vaiko maitinimą lopšelyje – darželyje ir mokesčio ugdymo 

reikmėms du mėnesius iš eilės ir nenurodžius raštu direktoriui nesumokėjimo priežasčių, 
vaikas išbraukiamas iš lopšelio – darželio sąrašų. 

 

 

 
 
 
 

                              
 
 
 
 
                                    


