
Priėmimo tvarka į lopšelį – darželį „Sadutė“ 2021 m. 

 

Balandžio mėn. bus sudaromi priimamų vaikų, gim. 2019 m.,  sąrašai į 3 lopšelio grupes, viso 45 

vietos. Nuo sausio mėn. jau priimami prioritetiniai vaikai į laisvas vietas lopšelio grupėse. Apie 

sąrašus galima teirautis pas raštvedę. Pirmiausia patenka vaikai turintys prioritetus. Sudaromas vaikų 

turinčių  brolių, seserų, lankančių darželį sąrašas, daugiavaikių šeimų  vaikų sąrašas ir t.t. Po to 

sudaromas sąrašas pagal prašymo datą ir gimimo metus. Dėl vaikų gimusių kitais metais tiksliname 

laisvas vietas pagal grupes. Visos vietos tikslinamos kas mėnesį ir užpildoma iš eilės pagal galiojančią 

tvarką. Priėmimo į darželį ankstinimas galimas tik suderinus su direktore dėl grupių struktūros. 

Gegužės mėn. atvirų durų dienos priimtiems vaikams ir tėveliams nevyks dėl esamos padeties 

(paskelbtos ekstremalios situacijos šalyje), galimybė susipažinti su grupėmis ir mokytojomis. 

Birželio 1 d. priimamų vaikų sąrašas tvirtinamas įsakymu. 

Papildomas priėmimas į atsilaisvinusias vietas vyks rugpjūčio 1-28 d. 

Birželio ir rugpjūčio mėn. organizuojama vasaros lauko stovykla naujokams skirta adaptacijai 

įstaigoje. 

                                                                                         Projektas 

 

KAUNO LOPŠELIS – DARŽELIS „SADUTĖ“   

GRUPIŲ STRUKTŪRA  

2021 - 2022 M. M. 

Eil. 

Nr. 
Grupės 

pavadinimas 
Amžius 

Darbo valandų 

skaičius 
Darbo laikas 

Vietų 

skaičius 

Vaikų 

skaičius 

Ankstyvojo amžiaus grupės: 

2 – 3 m. 

1.  „Dobilėliai“ 1,5-2 m.  

2019-2020 m. gim. 

10,5 val. 7.00 – 17.30  15 15 

2.  „Rakteliai“  1,5-2 m. 

2019 m. gim. 

10,5 val. 7. 00 – 17.30  15 15 

3.  „Saulutės“ 1,5-2  m. 

2019-2020 m. gim. 

10,5 val. 7. 00 – 17.30  15 15 

4.  „Aguonėlės“ 1,5 - 2 m. 

2019-2020 m. gim. 

12 val. 6.30 – 18.30 val. 15 15 

Ikimokyklinio amžiaus grupės:                                                                                                                         60 

3 – 5 m. 

5.  „Rūtos“ 5-6  m. 

2016 m. gim. 

10,5 val. 7.00 – 17.30 val. 19 19 



6.  „Žibuoklės“ 5-6 m. 

2016 m. gim. 

12 val. 6.30 – 18.30 val. 20 20 

7.  „Pienės“ 3-5 m. 

2018 m. gim. 

10,5 val. 7.00 – 17.30 val. 20 19 

8.  „Rugiagėlės“ 3-5 m. 

2018 m. gim. 

10,5 val. 7.00 – 17.30 val. 20 20 

9.  „Varpeliai“ 

 

3 - 5 m. 

2017 m. gim. 

10,5 val. 7.00 - 17.30 val. 20 20 

10.  „Saulėgrąžos“ 3 - 5 m. 

2017 m. gim. 

10,5 val. 7.00 – 17.30 val. 19 19 

Priešmokyklinio amžiaus grupės:                                                                                                                     118 

5 -6 m. 

11.  „Lineliai“ 5 - 6  m. 

2015/2016  m. gim. 

10,5 val. 7.00 – 17.30 val. 20 20 priešm. 

12.  „Ramunėlės“ 5 - 6  m.  

2015-2016 m. gim. 

12 val. 6.30 – 18.30 val. 19 20 priešm. 

                             39 

Viso vietų: 217          

 

Tėvų (globėjų) prašymų registravimą įstaigoje vykdo direktorė. Dėl sutarties pasirašymo laiko 

prašome kreiptis nurodytu tel. nr. 

Pasiteiravimui: tel. (8~37) 31 23 30 

Vykdomas centralizuotas vaikų priėmimas į Kauno miesto savivaldybės ikimokyklines įstaigas. 

 Daugiau informacijos rasite čia https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/c0982750efef11e99681cd81dcdca52c?fbclid=IwAR2gaaVsdP-
NZ4iq_t2d1epcjuMiOxxbr2C1ZaxjYHAQxu638D0W-nA35ik 

Tėvai gali sužinoti apie laisvas vietas grupėse, apie vaiko vietą eilėje ir kitą informaciją patys 

prisijungę prie http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai/  

Plačiau apie priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarką galite sužinoti  čia 

https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-priesmokyklinis-ugdymas 

TĖVŲ (GLOBĖJŲ) PRAŠYMŲ PATEIKIMAS  

Prašyme nurodoma: 

 vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; 

 pageidaujama lankyti švietimo įstaiga (ne daugiau kaip dvi alternatyvas); 

 pageidaujama vaiko priėmimo į grupę data, kitos pageidaujamos paslaugos; 

 duomenys apie pirmenybę priimant vaiką į švietimo įstaigą; 

 duomenys apie tėvus (globėjus).  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c0982750efef11e99681cd81dcdca52c?fbclid=IwAR2gaaVsdP-NZ4iq_t2d1epcjuMiOxxbr2C1ZaxjYHAQxu638D0W-nA35ik
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c0982750efef11e99681cd81dcdca52c?fbclid=IwAR2gaaVsdP-NZ4iq_t2d1epcjuMiOxxbr2C1ZaxjYHAQxu638D0W-nA35ik
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c0982750efef11e99681cd81dcdca52c?fbclid=IwAR2gaaVsdP-NZ4iq_t2d1epcjuMiOxxbr2C1ZaxjYHAQxu638D0W-nA35ik
http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai/


Prie prašymo pridedami dokumentai ir / ar jų kopijos (arba atsiunčiama jų skaitmeninė versija, jeigu 

prašymas pildomas elektroniniu būdu), patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas 

aplinkybes, kuriais remiantis gali būti teikiama pirmenybė. 

Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti neteisingi duomenys arba pateikti ne visi duomenys. 

 

 

 

 

 


