
Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos 
aprašo 
8 priedas 

(Prašymo dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklą vasaros laikotarpiui forma) 

 
 
_______________________________________________________________________________ 

(pareiškėjo vardas ir pavardė) 

         _______________________________________________________________________________ 
(gyvenamosios vietos adresas, telefonas, el. paštas) 

________________________________________________________________________________ 
(vaiko vardas, pavardė, gimimo data, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas) 

 

 

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ direktoriui                                      
 

PRAŠYMAS DĖL VAIKO PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOS 

IKIMOKYKLINĘ IR (AR) PRIEŠMOKYKLINĘ ARBA JUNGTINĘ IKIMOKYKLINĘ IR 

(AR) PRIEŠMOKYKLINĘ GRUPĘ VASAROS LAIKOTARPIUI 

                         20___-___-___ 

                           Panevėžys 

 
 
Prašau priimti mano sūnų / dukterį / globotinį (-ę) / įvaikį (-ę) ____________________________________ 
                                                         (vaiko vardas ir pavardė, gimimo data) 

______________________________________________________________________________________ 
 
nuo 201_ m.__________ __ d. iki 201_ m.__________ __ d. į Panevėžio lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ 
                                                                       (ikimokyklinio ugdymo mokyklos pavadinimas) 

_________________________________________________________________________ amžiaus grupę. 
                                                               (amžiaus grupės pavadinimas) 

PRIDEDAMA: 

1. Darbdavio (-ių) pažyma (-os), patvirtinti (-čios) atostogų trukmę vasaros laikotarpiu ar kiti 
dokumentai, pagrindžiantys darbo santykius nustatytu laikotarpiu, apibrėžiantys išimtinius atvejus (tėvų, globėjų, 
įtėvių liga, darbo paieškos ir kt.). 

2. Socialines pašalpas gaunančių šeimų pažyma (galiojanti vasaros laikotarpiu) pagal Lietuvos 
Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą. 

3. Socialinių reikalų skyriaus dokumentas (galiojantis 6 mėnesius nuo išdavimo datos) apie šeimą, 
patiriančią socialinės rizikos veiksnius. 

4. Neįgaliojo (invalidumo) pažymėjimas. 

Esu informuotas (-a), kad lopšelis-darželis ,,Žilvinas“(toliau –Darželis), juridinio asmens kodas190412321,                                               

(adresas: Kauno g.38, Panevėžys, tel.8 45 508802, el. p.ldzilvinas38@gmail.com, tvarkydama mano ir mano 
sūnaus / dukters / globotinio (-ės) / įvaikio (-ės) asmens duomenis veikia kaip duomenų valdytojas. Duomenų 
apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:  el.p.dap@duomenų-sauga.lt.; tel.+37061206177. 

Darželis tvarko šiuos duomenis prašyme nurodytais tikslais. Tvarkymo pagrindas – duomenų subjekto 
prašymas prieš sudarant sutartį. Asmens duomenys darželyje bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių 
duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir terminais. Darželis gali gauti duomenis iš informacinių sistemų 
ir registrų valdytojų, kitų valstybės ar savivaldybės institucijų ar įstaigų, tiek, kiek tai būtina prašymui įvykdyti. 
Duomenys gali būti teikiami trečiosioms šalims, kai to reikalauja teisės akto nuostatos.  

Esu informuotas (-a), kad turiu teisę kreiptis su prašymu į darželį susipažinti su savo ir (ar) 

sūnaus / dukters / globotinio (-ės) / įvaikio (-ės) asmens duomenimis, ištaisyti, papildyti ar ištrinti juos, 
apriboti jų tvarkymą, juos perkelti, taip pat turiu teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, pateikti skundą 
Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

Detalesnė informacija apie duomenų subjektų teises ir įgyvendinimo tvarką, darželyje atliekamą asmens 
duomenų tvarkymą interneto svetainėje www.darželiszilvinas.lt skelbiamoje informacijoje. 

 
 

___________________                     ______________________________________ 

                                           (parašas)                            (pareiškėjo vardas ir pavardė) 

 

mailto:el.p.dap@duomenų-sauga.lt
http://www.darželiszilvinas.lt/

	(AR) PRIEŠMOKYKLINĘ GRUPĘ VASAROS LAIKOTARPIUI

