
Centralizuoto vaikų ir mokinių  

priėmimo į Šalčininkų rajono  

savivaldybės švietimo įstaigas  

tvarkos aprašo 

2 priedas 

 

______________________________________________________ 

(vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė, asmens kodas) 

_________________________________________________________________ 

(gyvenamoji vieta) 

_______________________________________________________ 

(telefono numeris, el. pašto adresas) 

  

Šalčininkų rajono savivaldybei 

 

PRAŠYMAS 

DĖL VAIKO PRIĖMIMO Į ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  

BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 

  
20__ m. ___________________d. 

Šalčininkai  

  

Prašau priimti mano sūnų/dukrą/globotinį(ę) 

______________________________________________________________________________ 
(vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta) 

______________________________________________________________________________

nuo 20__ m. ___________________d. į Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklos (įrašyti įstaigos pavadinimą pagal pirmumą): 

(I pasirinkimas) 

____________________________________________________________ 
                                              (mokyklos pavadinimas, klasė/grupė) 

           (II pasirinkimas)  

____________________________________________________________ 
                                               (mokyklos pavadinimas, klasė/grupė) 

 

- ugdomoji kalba (pabraukite): lietuvių, lenkų, rusų; 

- dorinio ugdymo dalykas (pabraukite): etika, tikyba; 

- užsienio kalba (pabraukite): anglų, vokiečių, prancūzų. 

 

Pirmenybė priimant vaiką į švietimo įstaigą (pažymėti ☒): 

 

☐ Mokiniams, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Šalčininkų rajono savivaldybėje.  

☐ Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 

☐ Mokiniams, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi toje švietimo 

įstaigoje. 



☐ Mokiniams, kurie toje pačioje švietimo įstaigoje yra baigę žemesnio lygmens ugdymo 

programą. 

 

Pateikiu dokumentus, kuriais vadovaujantis turėtų būti teikiama pirmenybė priimant vaiką į 

švietimo įstaigą:  
 

Informacinius pranešimus pageidauju gauti (pažymėti ☒):  

☐ elektroniniu paštu;  

☐ telefonu.  

 
Patvirtinu, kad esu informuotas (-a):  

Patvirtinimas dėl duomenų tvarkymo (pažymėti ☒) 

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

tvarka.  

Patvirtinimas dėl nepasirašytos sutarties  

Nepasirašius sutarties, nepranešus apie neatvykimą pateisinančių priežasčių ir nepateikus 

reikiamų dokumentų (per nustatytą 10 darbo dienų terminą) sutartis nesudaroma – vaikas 

netenka vietos švietimo įstaigoje. Vaiko vieta priimamų vaikų sąraše ir laukiančių vaikų 

sąrašuose neišsaugoma.  

Patvirtinimas dėl 10 d. d.  

Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą švietimo įstaigoje, per 10 darbo dienų pasirašo 

sutartį, patvirtindami apie vaiko atvykimą.  

Patvirtinimas dėl automatinio išbraukimo  

Sudarius sutartį ir vaiką priėmus į bet kurią pageidaujamą švietimo įstaigą, vaikas automatiškai 

bus išbraukiamas iš kitų teikiant prašymą pasirinktų švietimo įstaigų sąrašo, kaip tai numato 

savivaldybės priimta tvarka.  

 

_____________________                                           ______________________________ 

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

 

Prašymo pateikimo data – 20..-.. -..  , valanda - .. : ... 

 

Prašymo gavimo patvirtinimas  

(pildo Švietimo įstaigos IS tvarkytojas) 

 


