
PATVIRTINTA 
Kauno miesto savivaldybės 
administracijos Švietimo 

skyriaus vedėjo 
2020 m. ............................. 

įsakymu Nr. ..................... 
 
 

(Prašymo dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo skyrimo forma) 

 

__________________________________________ 
(vieno iš tėvų (ar kito vaiko atstovo pagal įstatymą) vardas, pavardė) 

 
___________________________________________ 

(deklaruotos gyvenamosios vietos adresas) 
 

_____________________________________________ 

(telefono numeris, elektroninio pašto adresas) 
 

 

Kauno miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriui 

 

PRAŠYMAS 

DĖL PRIVALOMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIMO 

20     -____-____ 

Kaunas 

 

Prašau skirti mano vaikui (nurodykite vaiko vardą, pavardę, gimimo metus) ________ 

________________________________________________________________________________ 

privalomą ikimokyklinį ugdymą, nes vaikas (tinkamą variantą pažymėkite √): 

 yra įrašytas į įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ugdymo programą (toliau – Įstaiga), vaikų 

sąrašus, bet jos nelanko; 

 nėra ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programas ir užpildytas nustatytos formos 

prašymas priimti vaiką į Įstaigą ir pateiktas elektroniniu būdu adresu https://i-

darzeli.kaunas.lt arba bet kurios Įstaigos darbuotojui, atsakingam už Savivaldybės duomenų 

tvarkymą; 

 nėra ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programas ir neužpildytas prašymas priimti 

vaiką į Įstaigą. 

 

https://i-darzeli.kaunas.lt/
https://i-darzeli.kaunas.lt/


 

* Pasirašydami Jūs patvirtinate, kad esate tinkamai informuotas, kad: 
Jūsų asmens duomenų valdytojas  yra Kauno miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens 

kodas 188764867, Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, tel. (8 37) 42 26 31, el. paštas info@kaunas.lt). Duomenys 
tvarkomi siekiant išnagrinėti Jūsų prašymą. Tvarkymo pagrindas – tvarkyti būtina, siekiant atlikti užduotį, 
vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas. Jūsų duomenys Savivaldybės 
administracijoje bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir 
gali būti teikiami tretiesiems asmenims, jeigu tai yra būtina Jūsų prašymui išnagrinėti ir asmenims, kurie turi 
teisę šiuos duomenis gauti teisės aktų nustatyta tvarka. Duomenis pateikti privalote, kadangi kitaip negalėsime 
išnagrinėti Jūsų prašymo ir suteikti paslaugos. Jūs turite teisę kreiptis su prašymu susipažinti su asmens 
duomenimis, juos ištaisyti, apriboti jų tvarkymą, juos perkelti, taip pat turite teisę nesutikti su duomenų 
tvarkymu, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. 
(8 5) 271 28 04) ir pasikonsultuoti su savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūnu                         
tel. 8 (37) 42 46 00, mob. +370 673 08123, el. paštas: dap@kaunas.lt. Daugiau informacijos rasite 
http://www.kaunas.lt/asmens-duomenu-apsauga/. 

 

__________________                 

(parašas*) 

  _________________________________________________ 

(vieno iš tėvų ar kito vaiko atstovo pagal įstatymą vardas, 

pavardė) 

mailto:info@kaunas.lt
mailto:dap@kaunas.lt
http://www.kaunas.lt/asmens-duomenu-apsauga/

