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8 POSEDIS

SPRENDIMAS
DEL CENTRALIZUOTO VAIKU PRIEMIMO I KAUNO RAJONO SAVIVALDYBTS
BIUDZETINTU Svrnrrnro ISTATGU rKrMoKyKLrNro lR pRlBSvroKyKLrNro

uGDyMo cRUpES TVARKoS a,pnlSo pATvIRTINIMo

2016 m. rugsejo 29 d. Nr. TS-303
Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 6 straipsnio

8 punktu, 7 straipsnio 7 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, l8 straipsnio I dalirni, Lietuvos

Respublikos Svietimo istatymo 29 straipsnio 6 dalimi, Privalomo ikimokyklinio ugdymo

nustatymo ir skyrimo tvarkos apl'a5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

ministro 2016 m. nrgpjudio 3l d. fsakymu Nr. V-735lAl-459 ,,Ddl Svietimo ir mokslo

ministro ir socialines apsaugos ir darbo ministro 2012 m. balandZio 26 d. isakymo

Nr. V-735lA I -208 ,,Del privalomo ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo nustatylno ir

skyrimo tvarkos apraSo patvirlinimo" pakeitimo", Prieimokyklinio ugdymo tvarkos apraSu,

patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2016 rn. liepos 22 d. isakymu

Nr. V-674 ,,Del Svietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkridio 2l d. isakymo Nr. V-l106

,,Del prieSmokyklinio ugdymo tvarkos apra5o patvirlinirno" pakeitimo", Kauno rajono

savivaldybes taryba n u s p r e n d Z i a :

l. Patviftinti Centralizuoto vaikq priemimo I Kauno rajono savivaldybes biudZetiniq

Svietimo istaigq ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdlnno gnrpes tvarkos apra5q (pridedama).

2. PripaZinti netekusiu galios Kauno rajono savivaldybds tarybos 2015 m. spalio

22 d. sprendim4 Nr. TS-321 ,,Del centralizuoto vaikq priemimo i Kauno rajono savivaldybes

!steigtq biudZetiniq Svietimo istaigq ikimokyklinio ir prieimokyklinio ugdymo grupes tvarkos

apraSo patvirtinimo".

3. Nustatlti, kad Sis sprendimas isigalioja nuo 2016 m. lapkridio I dienos.

Savivalrlvbes meras Valer ijus Makunas



PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybes tarybos
2016 m. rugsejo 29 d. sprendirnu Nr. TS-303

CENTRALIZUOTO VAIKU PRIEMIMO I KAUNO RAJONO

SAVIVALDYBES BIUDZETINIU SVIETIMO ISTAIGU IKIMOKYI(LINIO IR

PRIESMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Centralizuoto vaikq priemimo i Kauno rajono savivaldybes biudZetiniq Svietitno

lstaigq ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo grupes tvarkos apraSo (toliau - Apra5as)

paskirtis - nustat)'ti centralizuoto vaikq prier-nirno i Kauno rajono savivaldybes (toliau

Savivaldybe) biudZetiniq Svietimo istaigq (toliau - Svietimo !staiga) ikimokyklinio ir

prie5mokyklinio ugdymo grupes tvark4. ApraSas taikomas visoms Savivaldybes Svietimo

lstaigoms, vykdandioms ikimokyklinio ir (ar) prieSmokyklinio ugdymo programas.

2. Apra5as reglamentuoja tevq (globejq) praiymq pateikimo, vaikq pri6mimo, grupiq

sudar).irno tvark4, duomenq bazcs struktlrq, duomenq bazes valdyojo ir tvarklojq funkcijas

ir atsakomybg.

3. Pagrindines sqvokos:

3.1. Savivaldyb6s duomenq baz6 - duomenq baze apie Savivaldybes istaigas,

vykdandias ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo programas, ir vaikus, lankandius ir

pageidaujandius lankyi 5iq lstaigq ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo grupes.

3.2. Savivaldyb6s duomenq bazds valdytojas - Savivaldybes administracijos

Kulturos. Svictimo ir spo o skyrius.

3.3. Savivaldyb6s duomenq bazds tvarkytojas - Savivaldybes administracijos

KultUros, Svietimo ir spofio skyiaus specialistas (-ai), atsakingas (i) uZ vaikq pridmimo i

grupes duomenq centralizuot4 tvarkym4.

3.4. Svietimo istaigos duomenq bazes tvarkytojas - Svietimo istaigos darbuotojas,

atsakingas uZ vaikq priemimo i grupes duomenq tvarkym4.

3.5. Savivaldybds duomenq baz6s programin6s irangos administratorius -
Savivaldybes duomenq bazes programines irangos diegejas ir (arba) Kauno rajono

savivaldybes administraoijos direktoriaus paskirtas asmuo Savivaldybes duomenq bazes

programinei jrangai administruoti.



II. TEVU (GLOBEJU PRASYMU PATEIKIMAS

4. Priimami pra5ymai tevq (globejq), kuriq (vieno iS tevq (globejq) ir vaiko)

gyvenamoji vieta deklaruota Kauno rajone. Esant laisvq vietq Svietimo lstaigose, priimami

praiymai ir tevq (globejq), kuriq (vieno iS tevq (globejq) ir vaiko) gyvenamoji vieta

dek laruota kitoje sav ivaldybeje.

5. T6vai (globejai) pra5ymus pildo elektroniniu b[du arba pateikia ra5tu

pageidaujamos lankyti Svietimo istaigos darbuotojui, atsakingam uZ vaikq priemimo i grupes

duomenq tvarkym4 (toliau - Svietimo lstaigos duomenq bazes tvarkytojas) arba Savivaldybes

administracijos Kult{iros, Svietimo ir spofio skyriaus specialistui (-ams), atsakingam (-iems)

uZ vaikq priemimo j grupes duomenq contralizuotq tvarkym4 (toliau - Savivaldybes duomcnq

bazes tvarklojas), pagal pralymo pateikimo formq (priedas):

5.1. Prie praSl,rno pridedami dokumentai arba iq patvirtintos kopijos fieigu pra5yras

pildomas elektroniniu b[du, pateikiarnos skaitmenines dokumentq kopijos): vaiko gimimo

liudijimas, paLyma apie vaiko deklaruot4 gyvenamqjq viet4, dokumentai, patvirtinantys

Seimos sudetj, jos socialing padetl ir kitas aplinkybes, kurromis remiantis gali buti teikiama

pirmenybe Apra5o 17 punkte nurodlais atvejais;

5.2. Pra5ymas neregistruoj amas, jeigu jame pateikti ne visi ar neteisingi duomenys.

6. Tevai (globejai), norintys prisijungti prie Savivaldybes duomenq bazes praiymq

pateikti elektroniniu b[du, stebeti, papildyi pateikto praiymo buklg, stebeti, vaiko

prelirninariq eilg, jungiasi per elektroninius valdZios vartus.

7. Teikiant praSlm4 elcktroniniu budu:

7.i. tevai (globejai), prisijungg prie Savivaldybes duomenq bazes, Savivaldybes

interneto svetaine.je https://darzeliai.krs.lt. savarankiSkai uZpildo elektroning pra5ymo formq

(butina uZpildyti privalomas skiltis);

7.2. Svietimo lstaigos duomenq bazes tvarkltojas patikrina, ar prie praSyrno pateikti

reikalingi dokumentai. UZ pateikianlq Svietiuro fstaigos duomenq bazes tvarklojui duomenq

teisingum4 atsako tevai (globejai);

7.3. pateikus pra5ym4 sistema infotmuoja apie sekming4 pateikim4 (nesekmes

atveju - informuojama, kur ivyko klaida);
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7.4. po pra5ymo registracijos automatiniu bldu yra siundiamas elektroninis lai5kas

apie dokumento registracijq. Jei tevai (globejai) praiyme nenurode elektroninio pa5to adreso,

jie informuojami pagal praSyme pasirinkt4 informacijos gavimo bldq;

7.5. tevams (globejams), pateikusiems pra5yme ne visus arba klaidingus duomenis,

(pagal pra5yrne pasirinktg intbrmacijos gavimo bud4) praneiama, kad duomenys klaidingi ir

pra5ymas neregistruojamas, koI bus pataisli duomenys.

8. Teikiant praiyrn4, pageidaujamos tankyti Svietimo lstaigos duomenq bazes

tvarkyojui arba Savivaldybes duomenq bazds tvarklojui:

8.1. duomenq bazes tvarkytojui bDtina pateikti teikiandiojo asmens tapatybg

patvirtinanti dokument4 ir 5.1 punkte nurodyus dokumentus;

8.2. raStu pateiktus tevq (globejq) pra5ymus irjq priedus duomenq bazes tvarkytojas

perkelia I duomenq bazg pagal praSymq pateikimo dat4 ir laik4 chronologine tvarka;

8.3. tevams (globejams) atvykus i Svietimo !staig4 arba Savivaldybes administracijos

Kultlros, Svietimo ir sporto skyriq, duomenq baz6s tvarklojas uZpildo elektroninQ pra5ymo

form4 pagal terq (globejq) pateiktus duomenis ir pateikia jiems pasiras),ti;

8.4. praiymas registruojamas Savivaldybes duomenq bazije ir suteikiamas unikalus

uZregistruoto vaiko identifikacijos kodas;

8.5. praSymas saugomas vadovaujantis Svietimo istaigq ir Savivaldybes

administracijos dokumentacijos planq reikalavimais.

9. Pra5ymai priimami ir Savivaldybes duomenq bazeje registruojami nuolat (i5 karlo

juos gavus arba kit4 darbo dien4) pagal praiymo gavimo dat4 ir laik4.

10. Priimant tevq (globejq) praSymus del vaikq priernimo ! Svietimo lstaigq

ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo grupes kiekvienai Svietimo istaigai sudaromi du

vaikq, pretenduojandiq lankli Svietimo istaig4, sqraSai:

10. 1 . pagal praiymo registravimo dat4 ir laik4;

10.2. pagal pra5ymo registravimo dat4 ir laik4 su teise pasinaudoti pirmumo teise

pagal ApraEo 17 punkte nurodytus kriterijus.

11. Tevai (globejai) prabyme gali ivardydami dvi pasirenkamas Svietimo jstaigas,

tokiu atveju nurodydami pasirinkimo pirmum4.

12. Vaikai i Svietimq istaigq ikimokyklinio ir prie5rnokyklinio ugdymo grupes

priimami laikantis eiles pagal tevq (globejq) pra5yrno registravimo dat4 ir laik4.

13. Tdvams (globejams) suteikiamos teis6s:

13.1. patikinti savo vaiko viet4 Svietimo [staigos eileje intemeto svetaineje

https://darzeliai.krs.lt. Kiekvienq metq sausio l5 d. pradedama rodyti ateinandiq mokslo metq

eil6;
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13.2. papildyti pateikt4 registruot4 praSymq atsiradus pirmumo teisei ir pateikti

dokumentus, kuriais remiantis gali blti teikiama pinnenybe Apra5o 17 punkte nurodyais

atvej ais;

13.3. tos padios amZiaus grupes lankandiq Svietimo lstaigas vaikq tevarns

(globejams) abipusiu sutarimu suteikiama galimybe apsikeisti Svietimo istaigomis, pateikus

pra5ym4 Savivaldybes administracijos Kult[ros, Svietimo ir spofio skyriui.

14. Pra5ynq galiojimas:

14.1. tevq (globejq) pra5ymai galioja iki pra5yme nurodytos pageidaujamos lankyi

datos (kol vaikas bus priimtas j I pasirinkt4 Svietimo istaig4), vaikui pradejus mokytis pagal

prieSmokyklinio, pradinio r"rgdymo programas arba iki praSymas bus atsiimtas tevq (globejq);

14.2. priemus vaik4 lI pasirinktq Svietimo gstaig4 vaiko vieta II pasirinktoje

Svietimo istaigos eileje neiSsaugoma, praiymai Savivaldybes duomenq bazeje anuliuojami;

14.3. tevq (globejq) pra5ymai, kurie nebuvo tenkinami Svietimo istaigoje (-se) iki

pageidaujamos datos, automati5kai perkeliami i kitq metq pageidaujandiq lankyi Svietimo

istaigos (q) eilg, pagal pra5yno registravimo dat4 ir laikq eiles tvarka;

14.4. kiekvienas naujas praSymas priimti vaik4 ar pakeisti Svietimo istaig4 (-as),

pageidaujarn4 lankymo datE panaikina ankstesnlji. Ankstesnieji pra5ymai Savivaldybes

duomenq bazeje anuliuojami.

14.5. nutraukus ugdymo sutarti, pra5ymai Savivaldybes duomenq bazeje

anuliuojami.

15. Savivaldyb6s duomenq bazes naudotojq (Savivaldybes duomenq bazes valdyojo,

tvarkytojo, Svietimo istaigos duomenq bazes tvarklojo, tevq (globdjq)) atliktq veiksmq lraiai

yra saugomi [vykiq Zurnale, kuris prieinamas tik Savivaldybes duomenq bazes programines

!rangos administratoriui. Savivaldybes duomenq bazg, remiantis konfidencialumo sutartimi su

Kauno rajono savivaldybe priZiuri, papildo ir keidia Savivaldybes duomenq bazes

programines lrangos administratorius.

III. VAIKU PRIT,MIMAS I SVIETIMO ISTAIGAS

16. Priimamq vaikq sEraiai sudaromi remiantis Savivaldybes duomenq bazdje

esandiais kriterijais ir algoritmais suvestq duomenq pagrindu iki birZelio 1 d., kuriuos suveda

Svietimo istaigq, Savivaldybes duomenq bazes tvarkytojai. Priimamq vaikq s4ra5ai

patvirtinami iki kiekvienq metq liepos 1 d. Jei yra laisvq vietq, Sie s4ra5ai gali blti papildomi

visus metus.

16. I . Priimamq vaikq s4raiai sudaromi tokia seka:
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16.1.1. trys vaikai i5 s4raSo laikantis eiles pagal pra5ymq registravimo dat4 ir laik4;

16.1.2. vienas vaikas iS s4raSo pagal teisg pasinaudoti pirmumo teise pagal ApraSo

l7 punkte nurodytus kriterijus.

17. Pirmumo teise taikoma:

17.1. vaikui, kuris auga Seimoje, ira5loje i socialines rizikos Seimq apskait4, ir jo

t6vai (globejai) yra pinigines socialines paramos gavejai pagal Pinigines socialines paramos

nepasiturintiems gyventojams lstatyrn4, ir nesudaro s4lygq tenkinti vaiko socialiniq, kultlriniq

ir paZintiniq poreikiq;

17.2. vaikui, kuriam nustatltas nelgalumas;

17.3. vaikams, kuriq abu tevai yra netekg 60-100 procentq darbingumo;

17.4. vaikui, kuris auga Seimoje, auginandioje vaikq, kuriam nustatytas sunkus

neigalumo lygis;

17.5. vaikams na5laidiams, vaikams, kurie turi tik vien4 i5 tevq (kai vienas i5 tbvq yra

mirgs, dinggs be Zinios, kai vaiko gimimo liudijime nenurod),tas vaiko tevas);

17.6. vaikams i5 5eimq, kur tevai augina tris ir daugiau vaikq iki 7 rnetq;

17.7. vaikams, kuriq vienas i5 t6vq atlieka karo tarnybe;

17.8. ivaikintiems ir globojamiems 2-5 metq vaikams.

18. Vaikai, kuriems skiriamas privalomas ikimokyklinis ar prie5mokyklinis ugdymas

Lietuvos Respublikos istatymq numatytais atvejais, kalendoriniais metais I Svietimo lstaig4

priimami be eil6s.

IV. UGDYMO GRUPIU KOMPLEKTAVIMAS

19. Iki kiekvienq metq liepos 1 d. dienos Svietimo jstaigos duomenq bazes

tvarkytojo sukomplektuotas grupes isakyrnu patvirtina Svietimo lstaigos dilektorius, gavgs i5

Savivaldybes duomenq bazes Savivaldybes administracijos Kult[ros, ivietimo ir sporto

sklriaus vedejo patviftintus priimamq vaikq s4ra5us:

19.1. Vietq skaidius grup6se nustatomas pagal Lietr"rvos higienos norma nustatytus

bendruosius sveikatos saugos reikalavimus istaigoms, vykdandioms ikimokyklinio ir

prie5mokyklinio ugdyrno programas.

19.2. Vaikai I Svietimq istaigq sukomptektuotas ikirnokyklinio ir prieSmokyklinio

ugdymo grupes priimami laikantis eiles pagal tevq (globejq) pra5ymo registravimo dat4 ir

laik4 ir atsiZvelgiant ijq amZiq.

20. Vaikai, kuriems skiriamas privalomas ikimokyklinis ar prieimokyklinis ugdymas

Lietuvos Respublikos lstatymq nurnatlais atvejais kalendoriniais metais jSvietimo jstaig4

gali bnti priimami net ir tuo atveju, jei nustatlas vaikq skaidius grupeje vir5ijamas.
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2l . Tevq informavimas:

21.1. t6vai (globejai), pateikg pra5ymus Savivaldybes duomenq bazdje, gauna

automatinius prane5imus jq nurodytu elektroniniu pa5tu. Jei tevai (globejai) pra5yrne

nenurodd elektroninio pa5to adreso, jie informuojami pagal praiyme pasirinkt4 informacijos

gavimo b[d4;

21.2. patvirtinus priimamq vaikq sqraius, Svietimo lstaigos direktorius per tris darbo

dienas t6vq (globejq) pra5lrne nurodytu informavimo biidu infomuoja juos apie vaiko

patekim4 [ Svietimo istaig4;

21.3. tevai (globejai), gavg praneiimq apie skirt4 viet4 Svietimo lstaigoje, per

10 kalendoriniq dienq pasira5ydami sutarli patvirtina apie vaiko atvykim4.

22. Tevai (globejai), negalintys pasira5yti sutarties per nustatlt4 laikotarpi ddl

pateisinamq prieZasdiq (ligos, iSvykimo), apie tai turi prane5ti Svietimo lstaigos vadovui raitu

(elektroniniu laiSku ar registruotu laiSku) ir informuoti apie Svietimo istaigos lankymo pradZi4

bei dokumentq pateikimo dat4.

23. Nepasira5ius sutarties, neprane5us apie neatvykim4 nurodant pateisinandias

prieZastis ir nepateikus reikiamq dokumentq per AplaSo 21.3 papunktyje nurodlt4 laikotarpl,

vaikas netenka vietos Svietimo lstaigoje. Vaiko vieta priirnamq ir laukiandiq vaikq s4ra5uose

neiSsaugoma.

24. Svietimo jstaigos direktorius nepraneiusirl ir nepatvirtinusiq vaiko atvykimo I

Svietimo istaig4 tdvq (globejq) vaikus i5braukia i5 priimtq vaikq ir laukiandiq vaikg s4ra5q,

apie tai rastu informuoja tevus ir Savivaldybes duomenq bazds tvarkyoj4.

25. Vaikai i Svietimo istaigq priirnami ir i5braukiarni i5 sqraSq Svietimo istaigos

direktoriaus isakymu.

26. Vaiko priemimas iSvietimo lstaigE iforminamas dvisale (vieno i5 tevq (globejq)

ir Svietimo lstaigos) ugdymo sutartimi. Joje nurodoma:

26. 1. sutarlies Salys;

26.2. ugdymo programa, jos pradZios ir pabaigos laikas, jos baigimo forma;

26.3. Saliq jsipareigojirnair

26.4. mokymo sutarlies terminas (prie5mokyklinio ugdymo programai - ne ilgesnis

nei vieneri metai);

26.5. nutraukimo pagrindai, padariniai;

26.6. kitos s?1ygos, neprieStaraujandios kitierns teises aktams.

27. Sutartis pasira5oma dviem vienodq juriding gali4 turindiais egzemplioriais - po

vien4 kiekvienai Saliai.
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28. Ugdymo sutartis registruojama Svietimo istaigos ugdymo sutardiq registracijos

knygoje.

29. Sudarius sutarti, sufomuojama vaiko asmens byla, kurioje saugoma ugdyrno

sutarties kopija ir kiti dokumentai. Vaikui iSvykus iS Svietimo fstaigos, jo asmens byla lieka

Sioje istaigoje. Gavus Svietimo istaigos, kurioje vaikas tgsia ugdym4si, pra5ym4, jai

iSsiundiamos pra5omq dokumentq kopijos.

30. Pradejus vaikui lankli Svietimo lstaig4, tevai (globejai) pateikia Svietimo

f staigos direktoriui nustatltos formos vaiko sveikatos pa?ymd.jim4.

31. Apie vaik4, nustojusl lankyti Svietimo istaigos ugdymo grupg, Svietimo istaigos

direktorius kitq darbo dien4 informuoja Savivaldybes duomenq bazes tvark),tojA.

32. Jei vaikas vien4 menesi d61 nepateisinamq prieZasdiq neatvyksta i Svietimo

istaigos ugdymo grupg, jis iSbraukiamas i3 grupes s4raSq, jo vieta neiSsaugoma.

v. SAVIVALDYBtS DUOMENU BAZES STRUKTURA

33. Savivaldybes administracijos Kulturos, Svietimo ir sporto skyiuje kuriama ir

pildoma Savivaldybes duornenq baze apie Svietimo istaigas, vykdandias ikimokyklinio ir

prie5mokyklinio ugdymo programas, ir vaikus, lankandius ir pageidaujandius lankli Siq

lstaigq ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo grupes.

34. Savivaldybes duomenq bazes paskirtis - centralizuotai tvarkyi duomenis apie

ugdymo grupes irjas lankandius ir pageidaujandius lankyi vaikus, siekiant optimaliai tenkinti

t6vq (globejq) poreikius ir teikti patikim4 ir tiksli4 informacij4 vietos bendruomenei.

35. Savivaldybes duomenq bazes struktura:

35.1. duomenys apie Svietimo jstaigas, vykdandias ikinrokyklinl il prie5mokyklini

ugdyrn4:

35.1.1. pavadinimas, adresas, telefonas ir kita informacija (taikoma pedagogine

sistema, ugdymo programos);

35.1 .2. personalas;

35.1.3. duomenys apie ikimokyklines ir prieSmokyklines grupes: vieq skaidius

grupese ir jas lankandiq vaikq skaidius, grupiq struktura pagal vaikq amZiq, grupiq darbo

laik4, ugdymo modelius, teikiamas papildornas paslaugas ir kita su ugdymo organizavimu

susijusi informacija;

3 5.1.4. duomenys apie vaikus, laukiandius eileje i Svictimo jstaigq;

35.2. tevq (globejq) praSyme priimti vaik4 j Svietimo lstaig4 teikti duomenys:

35.2.1. vaiko vardas, pavarde, asmens kodas, deklaruota gy'venamoji vieta;
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35,2.2. pageidaujama lankyti Svietimo istaiga (nurodgi ne daugiau kaip dvi

altematyras), pri€rrirno data;

35.2.3. duomenys, kuriais remiantis teikiami prioritetai, priimant vaik4 ! Svietimo

istai94;

3 5.2.4. tdvry (globejQ kontaktiniai duomenys ;

35.2.5. vienas i5 pageidaujamq b[dq gauti praneiimus: pa5tu, elektroniniu laiSku,

trumpqja Zinute (SMS).

35.3. Pra5ymo priimti vaik4 i grupg registracijos data ir laikas.

36. Pra5ymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti neteisingi arba ne visi duomenys.

Apie neteisingai arba pateiktus ne visus duomenis tevai (globejai) pra5yme pasirinktais

informavimo brldais informuojami nedelsiant.

37. Tevrl (globejq) pra5ymai priimami ir Savivaldybes duomenq bazeje registruojami

nuolat (i5 karto juos gavus arba kit4 darbo dien4) pagal pralymo gavimo dat4 ir laikq.

VI. SAVIVALDYBES DUOMENU BAZES VALDYTOJO IR TVARKYTOJO

FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBT

38. Savivaldybes duomenq bazds valdytoj4 skiria Kauno rajono savivaldybes

adrninistracijos direktorius.

38.1. Savivaldybes duomenq bazes valdytojo funkcijos:

38.1.1. priima sprendimus del Savivaldybes duomenq bazes sudarymo;

38.1.2. nustato duomenq tvarkymo tikslus ir priemones;

38.1.3. skiria Savivaldyb6s duomenq bazes tvarkytoj4 (-us), paveda jam (iems)

kontroliuoti duomenq surinkimq;

38.1.4. nustato, kaip teikiama informacija Savivaldybds duomenq baz6s duomenrl

gar ejams. ivardy'liems Vll skyriuje:

38.1.5. tvirtina priimamq vaikq sqra5us.

38.2. Savivaldybes duomenq bazes valdytojo teises:

38.2.1. gauti iS Svietimo lstaigq duomenis apie vietas grupdse, grupiq strukt[r4 ir

ugdymo organizavim4;

38.2.2. gauti i3 Savivaldybes duotnenq bazes tvarklojrl informacij4, dokumentus ir

paaiSkinimus apie duomenq tvarkym4 ir naudojim4;

38.2.3. reikalauti, kad Savivaldybds duomenq tvarkytojai i5taisl'tq Savivaldyb6s

duomenq bazeje esamus klaidingus arba netikslius duomenis;
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38.2.4. Lietuvos Respublikos istarymU ir kitq teises aktrl nustatyta tvarka skirti ir

pakeisti Savivaldybes duomenq bazes tvarkytojus ir parinkti projektavimo, techninio

aptamavimo ir prieZilros vykdyojus;

38.2.5. nagrineti skundus del neteisetrl Savivaldybes duomenq bazes tvarkyojo ir

Svietimo istaigos duomenq bazes tvarkyojo veiksmq priimant ir registruojant tevq (glob6jq)

praSymus bei vaikq eilig sudarymo ir tvarkymo.

38.3. Savivaldybes duomenq bazes valdyojas atsako uZ:

38.3.1. teis6s aktq, reglamentuojandiq duomenq bazds funkcionavim4, !gyvendinim4;

38.3.2. Savivaldybds duornenq bazds saugurn4 ir funkcionalum4;

38.3.3. Savivaldybes duomenq bazeje tvarkomq duomenq patikimum4.

39. Savivaldybds duomenq bazes tvarkltoj4 (-us), skiria Savivaldybes duomenq

bazes valdyojas.

39.1. Savivaldybds duomenq bazes tvarkytojo funkcijos:

39.1.1. kontroliuoja, kaip Svietimo lstaigos suveda tevq (globejq) praiymuose

pateiktus duomenis j Savivaldybes duomenq bazg;

39.1.2. priima, registruoja ir saugo tevq (globejq) pateiktus dokumentus del vaiko

priemimo i pasirinktas Svietimo istaigas;

39.1.3. suveda duomenis i Savivaldybes duomenq bazg, juos klasifikuoja ir grupuoja;

39.1.4. kaupia, atnaujina, keidia Savivaldyb6s duomenq bazes archyv4;

39.1.5. teikia informacij4 tevams (globejams) apie laisvas vietas Svietimo istaigose ir

pri6mimo i jas sqlygas;

39.1.6. teikia informacijq kitiems fiziniams ir juridiniams asmenitns,

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teises gauti informacij4 i5 valstybds ir savivaldybiq

istaigq jstatymu ir Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymu, kitais

teises aktais;

39. 1.7. teikia duomenq tvarkymo ataskaitas Savivaldybes duomenq bazes valdlojui;

39.1.8. sudaro priimamq vaikq s4raius iki kiekvienq metq liepos I dienos. Jei yra

laisvq vietq, Sie sqra5ai gali b[ti papildomi visus metus.

39.2. Savivaldybes duomenq bazes tvarkytojo teises:

39.2.1. gauti duomenis i5 Svietimo istaigq, vykdandiq ikimokyklini ir prieimokyklin!

ugdym4, nurodytus Sio ApraSo 35.1 papunktyje;

39.2.2. reikalauti Svietimo jstaigq vadovq taisyti klaidas ir papildyti teikiamus

duomenis.

39.3. Savivaldybes duomenq bazes tvarklojas atsako uZ:

39.3.1. Savivaldybes duomenq bazeje tvarkomq duomenq apsauge;
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39,3.2. Savivaldybes duomenq bazes funkcionalum4 il duomenq patikimum4

(Savivaldybes duomenq bazeje tvarkomi duomenys turi atitikti Svietimo lstaigq vadovq ir

tevq (globejq) pras).rnuose pateiktus duomenis);

39.3.3. t6vq (globejq) pateiktq praiyrnq ir dokumentq kopijq saugojim4.

40. Svietimo istaigos duomenq bazds tvarkytoj4 skiria Svietimo fstaigos vadovas.

40.1. Svietimo fstaigos duomenq bazes tvarkytojo funkcijos.'

40.1.1. registruoja ir saugo tevq (globejq) praiymus priimti vaikq i Svietimo istaig4,

ir prie jq pridedamq dokumentq patvirtintas kopijas;

40.1 .2. suveda duomenis j Savivaldybes duomenq bazg, juos klasifikuoja ir grupuoja;

40.1.3. kaupia, atnaujina, keidia informacijq apie Svietimo istaig4;

40.1.4. teikia infomacrj4 tevams (globejams) apie Svietimo istaigos laisvas vietas ir

priemimo s4lygas;

40.1.5. teikia informacij4 kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, vadovaudamasis

Lietuvos Respublikos teises gauti informacij4 i5 valstybes ir savivaldybiq istaigrl istatymq ir

Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos lstatymu ir kitais teis6s aktais;

40. 1.6. informuoja tevus (globejus) apie vaiko pri6mimE i Svietimo istaig4 pagat

Savivaldybes duomenq bazes valdytojo patvifiintus priirnamq vaikq s4ra5us;

40. 1.7. komplektuoja ugdymo grupes Svietimo istaigoje iki liepos I d.;

40.1 .8. teikia duomenq tvarkymo ataskaitas Savivaldybes duomenq bazes tvarkytojui

irlar duomenq bazes valdytojui jo praiymu;

40.1.9. tikslina laukiandiq eileje vaikq s4raius ir bendr4 nepatenkintq pra5ymq skaidiq iki

kiekvienq metq spalio I d., duomenis pateikia Savivaldybes duornenq baz6s tvarkyojui.

40.2. Svietimo istaigos duomenq bazes tvarkyojo teises:

40.2.1 . gatti duomenis i5 t6vq (globejq), nurodltus Apra5o 5. 1 papunktyje;

40.2.2. rerkalauli i3taisy'ti klaidas ir papildli teikiamus tevq (globejq) duomenis.

40.3. Svietimo istaigos duomenq bazes tvarkytojas atsako uZ:

40.3.1. Savivaldybds duomenq bazeje tvarkomq duomenq apsauga;

40.3.2. Savivaldybds duomenq bazes funkcionalum4 ir duomenq patikimum4

(Savivaldybes duomenq bazeje tvarkomi duomenys turi atitikti tevq (globejq) pra5lmuosc ir

Svietimo istaigq pateiktus duornenis);

40.3.3. tevq (globejq) pateiktq pra5lmq ir dokumentq kopijq saugojim4;

40.3.4. informacijos apie laisvas vietas Svietimo istaigos ikimokyklinio ir

prieSmokyklinio ugdl,rno grupese tikslumo uztikrinimq;

40.3.5. suformuotq ataskaitose pateikiarnq duomenLl patikimum4.
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41. Asmenys, prisidedantys prie duomenq tvarkymo, privalo saugoti duomenq

slaptumq Lietuvos Respublikos jstatymq ir kiq teis6s aktq nustatyta tvarka.

VII. DUOMENU GAVEJAI IR JU TEISES NAUDOTIS SAVIVALDYBES

DUOMENU BAZES DUOMENIMIS

42. Savivaldybes duomenq bazes statistiniq duomenq gavejai yra Savivaldybes

institucijos, sprendZiandios Svietimo lstaigq tinklo ir kitus ikimokyklinio ir prieBmokyklinio

ugdymo organizavimo klausimus, Svietimo istaigos, teikiandios ikimokyklini ir

prie5mokyklini ugdym4, tevai (globejai) ir juridiniai asmenys.

43. Apra5o 42 punkte nurodyos Savivaldybes institucrjos papildomai turi teisg gauti

Savivaldybes duomenq baz6je tvarkomus duomenis apie:

43.1. Svietimo istaigas, teikiandias ikimokyklinl ir prieimokyklinl ugdym4 (ugdymo

organizavimq, lstaigas lankandiq vaikq skaidiq, jq amZiq ir pana5iai);

43.2. vaikus, pageidaujandius lankyti Svietimo jstaigas (q skaidiq ir amZiq, vaikq,

kuliems yra teikiama pirmenybe, skaidiq).

44.Tevai (globejai), pateikg praSym4 priimti vaik4 ! Svietimo istaig4, turi teisg:

44.1. gauti duomenis apie Svietimo istaigas, teikiandias ikimokyklini ir

prieSrnokyklini ugdym4 (grupiq skaidiq ir struktlr4, esamas ir laisvas vietas grupese);

44.2. ga r duomenis apie vaiko (q) (globotinio (iq) viet4 eileje ir kit4 informacij4,

patvirtinandi4 jo priemimo i Svietimo fstaig4 galimybes;

44.3. reikalauti i5taisyi ar pa5alinti vaiko duomenis, duomenis apie Seimos socialing

padeti

45. Svietimo istaigq, teikiandiq ikimokyklini ir prieSmokyklini ugdym4, vadovai, kiti

suinteresuoti fiziniai irjuridiniai asmenys, turi teisQ gauti duomcnis apie:

45.1. kitas Svietimo istaigas, teikiandias ikimokyklini ir prie5mokyklinl ugdym4

(ugdymo organizavim4,lankandiq vaikq skaidiq ir amZiq);

45.2. vaikq, pageidaujandiq lankyi jq lstaigq, skaidiq ir arnZiq, pageidaujam4 lankli

grupg ir kitas pageidaqamas paslaugas, vaikq, kuriems teikiama pirmenybe, skaidirtr.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

46. Vaikq priemimo I Savivaldybes Svietimo lstaigas, vadovaudamasis Siuo ApraSu,

kontrolg vykdo Savivaldybes administracijos Kulh.rros, Svietirno ir sporto skyrius.
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47. Del Apra5o taikyrno kilg gindai sprendZiami Lietuvos Respublikos teises aktq

nustatyta tvarka.

48. Asmenys, paZeidg Apra5o nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisbs aktq

nustatlta tvarka.

49. Sis Apra5as gali biiti keidiamas ar pripaZistamas netekusiu galios Savivaldybes

tarybos sprendimu.


