PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus
2020 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. ĮS-102

__________________________________________
(vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė)
___________________________________________
(deklaruotos gyvenamosios vietos adresas)
_____________________________________________
(telefono numeris, elektroninio pašto adresas)
Kauno rajono savivaldybės administracijos
Kultūros, švietimo ir sporto skyriui
PRAŠYMAS
APMOKĖTI UGDYMO SĄLYGŲ TENKINIMO IŠLAIDAS UŽ IKIMOKYKLINIO
AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ KAUNO MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE,
VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS

20__ m. _______________ ____ d.
Prašau apmokėti mano sūnui / dukrai / globotiniui / globotinei
________________________________________________________________________________
(vaiko vardas, pavardė, gimimo data)

mėnesinio mokesčio dalį už ikimokyklinio amžiaus vaiko išlaikymą Kauno miesto švietimo įstaigoje,
vykdančioje ikimokyklinio ugdymo programą, nuo 20__ m. ___________________ ____ d.
Atitinku finansavimui gauti nustatytas sąlygas (pažymėti):

□ abiejų tėvų (globėjų) (arba esant tik vienam iš tėvų (globėjų), kai kitas tėvas: miręs, nenurodytas
vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios, nežinia kur esančiu, neveiksniu, atlieka
bausmę įkalinimo įstaigoje, vienam iš tėvų laikinai arba neterminuotai apribota valdžia, tėvai išsituokę
ir vaikas gyvena su vienu iš tėvų, kai vaiko gyvenamoji vieta teismo sprendimu yra nustatyta su vienu
iš vaiko tėvų) ir vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Kauno rajone iki 2019 m. gruodžio 31 d.;

□ vaikas užregistruotas Kauno rajono savivaldybės centralizuoto vaikų priėmimo informacinės
sistemos duomenų bazėje iki 2019 m. birželio 1 d. ir yra nepatekęs 2019–2020 mokslo metais į vieną
iš pasirinktų Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigų (įrašyti Švietimo įstaigos pavadinimą):
I pasirinkimas __________________________________________________________________
II pasirinkimas__________________________________________________________________

□ vaikas priimtas į pasirinktą Kauno miesto švietimo įstaigą, vykdančią ikimokyklinio ugdymo
programą (įrašyti Švietimo įstaigos pavadinimą) _________________________________________

Pateikiu šiuos dokumentus (pažymėti):
□ mokymo sutartį su Kauno miesto švietimo įstaiga;

□ kita (įrašoma pagal atvejus esant tik vienam iš tėvų (globėjų) ____________________________
________________________________________________________________________________
Informacinius pranešimus pageidauju gauti (žymėti vieną pasirinkimą):
□ paštu □ elektroniniu laišku □ trumpąja žinute (SMS)
Patvirtinu, kad esu informuotas (-a) (pažymėti):
□ Jei tėvai (globėjai) laiku nepateikia prašymo, reikiamų dokumentų, mokesčio dalies finansavimas
neskiriamas ir atgaline data neperskaičiuojamas;
□ Mokesčio dalies finansavimas taikomas už praėjusį mėnesį, gavus reikalingus dokumentus iki
einamojo mėnesio 20 dienos.
□ Tėvai (globėjai) privalo pranešti apie deklaruotos gyvenamosios vietos pasikeitimą ir kitą
informaciją, galinčią turėti įtakos mokesčio dalies finansavimui, Kauno rajono savivaldybės
administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus atsakingam specialistui ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas po aplinkybių pasikeitimo, bet ne vėliau kaip iki mėnesio paskutinės darbo dienos.
Mokesčio dalies finansavimas netaikomas nuo tos dienos šiais atvejais:
□ kai išnyksta aplinkybės ją taikyti, Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir
sporto skyrius priima sprendimą dėl tėvams (globėjams) taikyto finansavimo nutraukimo. Finansavimas
nutraukiamas ir tuomet, kai pareiškėjas pateikia gautus duomenis apie aplinkybių, turėjusių įtakos
kompensavimo taikymui, pasikeitimą ir (ar) išnykimą;
□ kai vaikas bus priimtas į vieną iš pasirinktų Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigų (I arba II
pasirinktą Švietimo įstaigą);
□ vaikui pradėjus mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą arba iki prašymas bus atsiimtas
tėvų (globėjų).
Sutinku, kad tėvų (globėjų) ir jų vaikų (globotinių) duomenys būtų (pažymėti):
□ patikrinti Gyventojų registre;
□ tvarkomi, siekiant įgyvendinti prašymą.
Patvirtinu, kad pateikti duomenys teisingi ____________________
(tėvų (globėjų) parašas)

____________
(tėvų (globėjų) parašas)

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

Prašymo gavimo patvirtinimas, duomenų tikrinimas
(pildo Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus atsakingas specialistas) (žymėti vieną pasirinkimą):

□ Patvirtinu, kad duomenys patikrinti Kauno rajono savivaldybės centralizuoto vaikų priėmimo
informacinės sistemos duomenų bazėje, Gyventojų registre ir atitinka finansavimui gauti nustatytas
sąlygas.
_________
__________________________________
(data, parašas)

(vardas, pavardė)

Patikrinti duomenys neatitinka finansavimui gauti nustatytų sąlygų (pažymėti vieną sąlygą):
□ Kauno rajono savivaldybės centralizuoto vaikų priėmimo informacinės sistemos duomenų bazėje;
□ Gyventojų registre.
_________
(data, parašas)

__________________________________
(vardas, pavardė)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

