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       PATVIRTINTA 

                                                                                             Kauno lopšelio-darželio ,,Lakštutė“ 

                                                                                                direktorės 2018 m. gruodžio 17 d. 

                                                                      įsakymo Nr. V- 47 

 
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LAKŠTUTĖ“ 

VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno lopšelio-darželio ,,Lakštutė“ toliau (lopšelis-darželis) darbo tvarkos taisyklės toliau- 

(Taisyklės) yra lopšelio-darželio bendruomenės darbą reglamentuojantis dokumentas. Jos        

apibrėžia bendruosius darbo santykių pricipus ir elgesio normas tarp įstaigos vadovų, pedagogų, 

aptarnaujančio personalo, ugdytinių, jų tėvų, globėjų.                                                                               

2. Taisyklės nėra susijusios su darbuotojo konkrečios funkcijos atlikimu. Lopšelis-darželis savo 

veiklą grindžia Lietuvos Respublikos įstatymais, vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo 

ministerijos bei kitų ministerijų norminiais aktais, lopšelio-darželio ,,Lakštutė“ nuostatais ir 

vidaus darbo tvarkos Taisyklėmis. 

3. Lopšelis-darželis biudžetinė įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas. Vaikai ugdomi lietuvių kalba. Lopšelyje-darželyje veikia dieninės grupės. 

4. Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius, kurį skiria ir atleidžia įstaigos steigėjas 

vadovaujantis nustatytais kvalifikaciniais reikalavimais pretendentams.                                                                   

5. Asmuo, priimamas dirbti į lopšelį-darželį, supažindinamas su Taisyklėmis, pareigybės 

aprašymu, bendruomenės etikos kodeksu, saugos darbe instrukcijomis. Asmeniui sutikus dirbti 

bei jam ir darbdaviui pasirašius darbo sutartį, laikoma, kad jie susitarė dėl būtinųjų ir kitų darbo 

sutarties sąlygų, kiek jos reglamentuojamos šiose Taisyklėse.                                                                                      

6. Darbuotojų pareigas reglamentuoja darbo sutartis, pareigybės aprašas, saugos ir sveikatos 

instrukcijos.                                                                                                                                                   

7. Lopšelio-darželio organizacinę struktūrą ir pareigybių sąrašą nustato ir tvirtina direktorius.               

8. Lopšeliui-darželiui leistiną pareigybių skaičių nustato lopšelio-darželio steigėjas. Direktorius 

mokslo metų pradžioje patvirtina lopšelio-darželio pareigybių sąrašą pagal Kauno miesto 

savivaldybės tarybos patvirtintą didžiausią leistiną pareigybių (etatų) skaičių, sudaro darbuotojų 

tarifikacijos sąrašus ir nustato darbo krūvį.                                                                                                                       

9. Lopšelio-darželio administraciją sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, dietistas, raštvedys, archyvaras, sandėlininkas.                                                                         

10. Lopšeliu-darželiui vadovauja direktorius. Sprendimą dėl lopšelio-darželio direktoriaus 

skyrimo viešo konkurso būdu, atleidimo, darbo užmokesčio nustatymo priima Kauno miesto 

savivaldybės taryba, vadovaudamasi teisės aktų nustatyta tvarka.                                                                    

11. Nurodymus ar sprendimus lopšelio-darželio direktorius įformina įsakymais, rezoliucijomis, 

kitokia rašytine ar žodine forma. 
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12. Lopšelio-darželio direktorių komandiruočių, stažuočių, atostogų, ligos ar kitokio nebuvimo 

darbe metu pavaduoja ir nustatytas funkcijas vykdo pagal pareigybės aprašymą numatytas 

asmuo. Direktorių gali pavaduoti ir kiti paskirti asmenys.  

13.  Lopšelio-darželio darbuotojai asmeniškai atsako už savo funkcijų vykdymą ir kokybišką 

savo darbo atlikimą. Už Taisyklių laikymąsi atsako kiekvienas lopšelyje-darželyje dirbantis 

darbuotojas ir bendruomenės narys. 

13.1. Nurodymus ir sprendimus lopšelio-darželio direktorius įformina įsakymais, kitokia rašytine 

ar žodine forma. 

                                                     III SKYRIUS 

                                   VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

14. Lopšelyje-darželyje ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis Švietimo ir mokslo 

ministro patvirtinta Bendrąja priešmokyklinio ugdymo programa, vaiko brandumo mokyklai 

rodikliais, pagrindiniais ugdymo principais, steigėjo patvirtinta lopšelio-darželio “Lakštutė“ 

ikimokyklinio ugdymo programa, atsižvelgiant į įstaigos tradicijas, vietovės prioritetus, 

pedagogines, materialines galimybes. 

15. Lopšelis-darželis savo veiklą organizuoja vadovaudamasis lopšelio-darželio strateginiu 

planu, metų veiklos planu pritarus lopšelio darželio tarybai tvirtina lopšelio-darželio direktorius. 

16.  Lopšelyje-darželyje ugdymas organizuojamas pagal ikimokyklinio ugdymo programą ir 

Priešmokyklinio ugdymo Bendrąją programą. 

17. Ugdomoji veikla su vaikais organizuojama kiekvieną dieną laikantis dienos ritmo.  Meninio 

ugdymo ir kūno kultūros užsiėmimai organizuojami salėje pagal sudarytą salės užimtumo 

grafiką. 

17.1. Kasdien 2 kartus per dieną šviesiu paros metu vaikai turi būti išvedami į lauką. Žiemos 

metu pasivaikščiojimai organizuojami atsižvelgiant į oro temperatūrą ir vėjo greitį. Esant minus 

12º C temperatūrai (ir žemesnei) ir silpnam vėjo greičiui (iki 2 m/sek.), arba esant minus 8º C 

temperatūrai ir vidutiniam vėjo greičiui (nuo 2 iki 6 m/sek) – pasivaikščiojimai neorganizuojami. 

18. Mėnesio renginiai organizuojami pagal direktoriaus patvirtintą lopšelio-darželio  renginių 

planą, suderintą su direktoriaus pavaduotoju ugdymui. 

19. Tėvams pageidaujant, įstaigoje gali būti organizuojama papildoma vaikų ugdymo veikla. 

20. Lopšelio-darželio veiklos klausimai svarstomi lopšelio-darželio tarybos, mokytojų tarybos, 

metodinės tarybos, VGK ir bendruomenės susirinkimuose.                                                                                                      

21. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas atsako už:  

20.1. ugdytinių saugumą buvimo lopšelyje-darželyje metu;  

20.2. vaikų maitinimą;  

20.3. lankomumo apskaitą ir informacijos apie vaikų neatvykimo priežastis tikslumą;  

20.4. dokumentų, kuriais vadovaujantis taikomos lengvatos, savalaikį pateikimą bei     tėvų 

(globėjų) informavimą;  

20.5. grupės žaislų, knygų, kito inventoriaus apskaitą;  

20.6. bendrą tvarką grupėje. 

22.Pedagogai  veda vaikų lankomumo apskaitą grupės el- dienyne: 
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22.1. kiekvieną dieną iki 9.30 valandos perduoda dietistui informaciją apie atvykusių,  

esamą vaikų skaičių grupėje, įrašant vaikų skaičių į el-dienyną; 

22.2. kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną iki 12.00 val. pateikia direktoriaus pavaduotojui  

ugdymui vaikų lankymo apskaitos žiniaraštį už praėjusį mėnesį bei pažymas, pateisinančias 

vaikų nelankymą už praėjusį mėnesį;  

22.3. už vaikų lankomumo apskaitos žinių tikslumą atsako grupės auklėtojas.  

22.4. dokumentai, kuriais pateisinamos vaikų nelankytos dienos, suteikiančios teisę į mokesčio 

lengvatą, pridedami prie mėnesio lankomumo suvestinės ir perduodami Centralizuotai 

buhalterijai.  

23. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui veda lankomumo apskaitą, grupių žaislų ir ugdymo 

priemonių apskaitą, kurios duomenis perduoda Centralizuotai buhalterijai. Gautas ugdymo 

priemones užregistruoja atskirai kiekvienos grupės apskaitoje. Auklėtojai susidėvėjusius, 

sulūžusius, netinkamus naudoti žaislus ir priemones atrenka nurašymui. 

24. Visi lopšelio-darželio dokumentai (grupių dienynai, vaikų lankomumo žiniaraščiai, planai, 

ataskaitos ir kiti) pildomi laikantis dokumentų rengimo taisyklių. Visi Įstaigos dokumentai 

pildomi kompiuteriu (vaikų lankomumo žiniaraščiai, planai, ataskaitos ir kiti), jei dokumentai 

pildomi ranka, tuomet rašoma mėlynu rašalu laikantis raštvedybos taisyklių.  

25.  Draudžiama dokumentus taisyti užklijuojant arba užtušuojant, daryti prierašus pieštuku ar 

rašyti kitokius ženklus, kurie nenurodyti dokumentų sutartiniuose žymėjimuose.  

26. Mokytojams su ugdytiniais išvykti už lopšelio-darželio teritorijos ribų gali tik 

vadovaudamiesi lopšelio-darželio ,,Lakštutė" vaikų turizmo renginių organizavimo aprašu. 

Turizmo renginio vadovai atsako už vaikų saugumą turizmo renginio metu. 

27. Vaikų pažangą ir pasiekimus vertina ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, 

meninio ugdymo pedagogas, neformaliojo ugdymo mokytojas, logopedas mokslo  metų 

pradžioje ir pabaigoje. Išvados fiksuojamos vaiko pasiekimų aplanke, elektroninėje sistemoje 

„Mūsų darželis“.                                                                                                                 

28. Vaikų pažangos ir pasiekimų rezultatai aptariami Mokytojų tarybos posėdžiuose. 

 

                                                   IV SKYRIUS 

BENDROSIOS DARBUOTOJŲ PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ, TEISĖS 

 

26. Lopšelio-darželio darbuotojai privalo 

26.1. dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis darbo tvarkos, darbo drausmės (nustatytos darbo laiko 

trukmės, visą darbo laiką skirti darbui, naudoti darbo priemones tik darbo funkcijoms vykdyti ir 

t.t.); 

26.2. atlikti pavestą darbą kvalifikuotai, laiku ir kokybiškai; 

26.3. vykdyti lopšelio-darželio direktoriaus ir savo tiesioginio vadovo teisėtus nurodymus ir 

pavedimus, nustatytus darbo sutartyse;  

26.4. operatyviai, kompetentingai ir dėmesingai spręsti klientų klausimus, bendrauti su jais 

mandagiai; 

26.5. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimų, 

nekenkti kitų dirbančiųjų sveikatai, tausoti savąją; 

26.6. laikytis nustatytos materialinių vertybių ir dokumentų saugojimo tvarkos; 
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26.7. efektyviai naudoti įrenginius, ekonomiškai ir racionaliai naudoti medžiagas, elektros 

energiją bei kitus materialinius išteklius; nesinaudoti ir neleisti naudotis su darbu susijusia 

informacija kitokia tvarka ir mastu, nei nustato įstatymai ir kiti teisės aktai; 

26.8. laikytis visuotinai priimtų elgesio normų ir tarpusavio santykių reikalavimų; 

atlyginti dėl darbuotojo kaltės lopšeliui-darželiui padarytus nuostolius sugadinus ar praradus 

įrankius, medžiagas, spec. Aprangą ir kitą padarytą žalą; 

26.9. nenaudoti, nekopijuoti, nediegti, nesiųsti ir neplatinti darbo vietoje nelegalios 

kompiuterinės programinės įrangos ir autorių teises pažeidžiančių kūrinių; 

26.10. vykdyti pareiginių nuostatų reikalavimus; 

26.11. kvalifikacijos kėlimo metu laikytis akademinės drausmės reikalavimų. 

26.12. įstaigos darbuotojai, bendraudami su interesantais, turi rodyti jiems dėmesį, būti 

mandagūs, atidūs ir, išsiaiškinus interesantų tikslus bei pageidavimus jiems padėti. Tuo atveju, 

jei darbuotojai negali išspręsti interesanto problemos, jis turi nurodyti kitą įstaigos darbuotoją, 

kuris gali padėti išspręsti problemą. Siekiant, kad įstaiga turėtų gerą vardą, turi būti užtikrinta 

darbo drausmė ir maksimalus dėmesys vaikams ir pavyzdinė aptarnavimo kultūra; 

26.13. pastabas dėl pavaldžių asmenų klaidų ir darbo trūkumų reikšti korektiškai; 

26.14. skatinti pavaldžius darbuotojus reikšti savo nuomonę ir ją išklausyti; 

26.15. pavaldžių darbuotojų ir direktoriaus tarpusavio santykiai turi būti grindžiami abipuse 

pagarba; 

26.16. visi darbuotojai turi dalyvauti įstaigos veiklos vertinime ir įsivertinime; 

26.17. įstaigos darbuotojai yra atsakingi už jiems patikėtų vaikų gyvybę ir sveikatą; 

26.18.nuolat stebėti vaikų sveikatos būklę, daug dėmesio skiriant adaptacijos metu; 

26.19. susirgus vaikui, nedelsiant informuoti įstaigos administraciją ir visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistą; 

26.20. priimti tik sveiką, neturintį užkrečiamųjų ligų sukėlėjų ar ligų požymių; 

26.21. nepalikti vienų miegančių vaikų; 

26.22.pasivaikščiojimų metu savavališkai nesujungti kelių grupių vaikų ir nesikalbėti, nepalikti 

vienų vaikų be priežiūros; 

26.33. ateiti į darbą ir išeiti iš jo nustatytu laiku, laikytis nustatyto darbo laiko režimo; 

26.34. Išeinant iš darbo būtina patikrinti, ar išjungta kompiuterinė įranga, apšvietimas, 

dauginimo aparatai ir kiti elektros prietaisai. Darbuotojai turi palikti tvarkingą darbo vietą. 

26.35. negalintys laiku atvykti į darbą, nedelsiant informuoti lopšelio-darželio direktorių.  

27. Lopšelio-darželio darbuotojai turi teisę: 

27.1. gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį; 

27.2. tobulinti kvalifikaciją už lopšelio-darželio lėšas; 

27.3. naudotis Darbo kodekso ir kitų įstatymų nustatytomis atostogomis; 

27.4. gauti paskatinimus ir apdovanojimus; 

27.5. reikalauti, kad būtų tinkamai ir saugiai įrengta darbo vieta, suteiktos reikalingos darbui  

priemonės; 

27.6. pedagogai turi teisę laisvai pasirinkti veiklos organizavimo būdus, metodus; 

 27.7. gauti iš lopšelio-darželio direktoriaus informaciją, susijusią su jo darbo santykiais; 

 27.8. kreiptis žodžiu ir raštu į lopšelio-darželio administraciją darbo sutarties klausimais. 

 28. Lopšelio-darželio darbuotojams draudžiama: 
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28.1. darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, ar kitas toksines medžiagas, būti neblaiviems ar 

apsvaigusiems nuo narkotinių, toksinių medžiagų ar medicininių preparatų; 

28.2. rūkyti įstaigos vidaus patalpose ir lauko teritorijoje; 

28.3. savo nuožiūra, be administracijos leidimo keisti darbo grafiką; 

28.4.palikti vaikus be priežiūros; 

28.5.vaikų ugdymui skirtą laiką naudoti asmeninėms reikmėms ar dirbti pašalinius darbus; 

28.6. ugdomosios veiklos metu naudotis asmeniniais mobiliaisiais telefonais, socialiniais 

tinklais; 

28.7. teikti klaidingą informaciją įstaigos ugdytiniams, tėvams (teisėtiems vaiko atstovams), 

kolegoms ir administracijai; 

28.8. ginčytis dėl gautų nurodymų darbo ir darbo drausmės klausimais su įstaigos ar kuruojančiu 

vadovais; 

28.9. kelti konfliktines situacijas, skatinti nepasitikėjimą bendradarbiais ar įstaigos vadovais; 

28.10. užsirakinti darbo laiku darbo patalpose; 

28.11.laikyti savo darbo vietoje daiktus, nieko bendra neturinčius su darbinių funkcijų atlikimu; 

28.12. atiduoti vaikus neblaiviems asmenims ar nepilnamečiams vaikams, asmenims 

neturintiems raštiško vaiko tėvų (globėjų) prašymo/leidimo; 

28.13. be vadovo sutikimo šaukti darbuotojų susirinkimus, posėdžius ar įvairius pasitarimus. 

28.14. vėluoti į darbą; 

28.15. iš įstaigos patalpų išnešti įstaigai priklausančius daiktus, dokumentus. 

28.16. savavališkai keistis pamainomis, vaduoti, išleisti vienas kitą iš darbo, keisti darbo grafikus 

be lopšelio-darželio direktoriaus ar tiesioginio vadovo sutikimo;  

28.17. pažeisti numatytą grupės vaikų dienos ritmą, ilginti ar trumpinti intervalus tarp maitinimų 

ir veiklos;  

28.18. bausti vaikus fizinėmis, psichologinėmis bausmėmis, juos gąsdinti, grasinti, žeminti jų 

orumą ar kitaip pažeidinėti vaiko teises;  

28.19.priimti jei turi užkrečiamųjų ligų ar kitų ūmių sveikatos sutrikimų požymių (karščiuoja, 

dūsta, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turi nežinomos kilmės bėrimo elementų) taip pat 

turi utėlių ar glindų;  

28.20. pasivaikščiojimo metu jungti kelias vaikų grupes, kalbėtis su kolegomis ar mobiliuoju 

telefonu, palikus vaikus be priežiūros; 

28.21.  paviešinti privačią informaciją apie vaikus ar jų šeimas;  

28.22. laikyti aštrius (adatas, smeigtukus, peilį, žirkles, sąvaržėles) ar kitus smulkius daiktus, 

vaistus, elektros prietaisus, valymo, dezinfekavimo priemones vaikams prieinamoje vietoje. 

Vaistai ir darbuotojų asmeniniai daiktai turi būti laikomi atskirai, vaikams neprieinamoje vietoje 

(rekomenduojama užrakinti spintoje);  

28.23. darbo metu asmeniniais klausimais kalbėti lopšelio-darželio arba mobiliuoju telefonu; 

28.24. skleisti asmens garbę ir orumą žeminančią informaciją, vartoti necenzūrinius žodžius ir 

posakius;  

28.25. dirbti sergantiems darbuotojams;  

28.26. užsiimti bet kokia prekyba;  
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28.27. darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, grupėse, kabinetuose, perduoti raktus kabinete, 

grupėje nedirbantiems asmenims. Lopšelio-darželio darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo 

vietoje kiti asmenys būtų tik darbuotojui esant;  

28.28. šiukšlinti darbo vietoje ir bendro naudojimo patalpose, kieme;  

28.39. organizuoti pinigines rinkliavas iš tėvų griežtai draudžiama. 

29.  Lopšelio-darželio ,,Lakštutė“ vadovas (arba jo įgaliotas asmuo) turi teisę pakartotinai 

supažindinti darbuotojus su lopšelio-darželio vidaus ir darbo tvarkos taisyklėmis, jei pastebi, kad 

darbuotojai aplaidžiai laikosi šių taisyklių reikalavimų, neskirdamas drausminės nuobaudos. 

Įstaigos direktorius atsako už tvarką ir visą įstaigos veiklą. 

 

V SKYRIUS 

DARBO IR POILSIO LAIKAS, ATOSTOGOS 

 

30. Lopšelis-darželis dirba 5 darbo dienas per savaitę, 12 valandų per parą režimu-savininko 

teises įgyvendinančios institucijos sprendimu.  

30.1. lopšelio-darželio 10,5 valandų dirbančiose vaikų grupėse nustatyta darbo  pradžia 7.30 val., 

darbo pabaiga – 18.00 val; 

30.2. lopšelio-darželio 12 valandų dirbančiose vaikų grupėse nustatyta darbo pradžia  

7.00 val., darbo pabaiga – 19.00 val. 

30.3. direktoriui, direktoriaus pavaduotojui ugdymui, direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams, 

raštvedžiui, archyvarui, dietistui, sandėlininkui, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjui ir 

kitam technikiniams personalui  nustatyta 40 valandų trukmės 5 darbo dienų savaitė ir dvi poilsio 

dienos. Darbo dienos trukmė 8 valandos. 

30.4. grupių auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, logopedui, meninio ugdymo 

pedagogui, neformaliojo ugdymo mokytojui nustatyta 5 darbo dienų savaitė ir 2 poilsio dienos. 

Minėtiems pedagogams kontaktinių ir papildomų valandų per savaitę skaičius nustatomas pagal 

biudžetinių įstaigų darbo apmokėjimo įstatymą: spec. pedagogams iš 27 val. per savaitę 22 

tiesioginio darbo su vaikais. Neformaliojo ugdymo mokytojams (kūno kultūra) meninio ugdymo 

(muzika, šokiai) mokytojams iš 26 darbo valandų 22 tiesioginiam darbui su vaikais 2 

pasiruošimui. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams 33 valandos skiriamos 

tiesioginiam darbui su vaikais, 3 valandos – netiesioginiam darbui su vaikais (metodinei veiklai); 

30.5. mokytojų tarybos posėdžiai, atestacijos komisijos posėdžiai, informaciniai pasitarimai, 

susirinkimai organizuojami darbo dienomis 13.30 valandą vaikų miego metu. Tuo metu su 

vaikais būna auklėtojų padėjėjai; 

30.6. lopšelio-darželio mokytojai papildomas valandas panaudoja vadovaudamiesi netiesioginio 

darbo su vaikais valandų panaudojimo tvarkos aprašu; 

30.7. darbuotojas dėl svarbių priežasčių norintis išeiti iš darbo anksčiau arba pasikeisti 

pamainomis, privalo raštiškai informuoti direktoriaus pavaduotoją ugdymui, direktoriaus 

pavaduotoją ūkio reikalams, o jiems nesant - direktorių ir gauti jo sutikimą; 

30.8. darbuotojai, palikdami įstaigą darbo tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą 

arba direktorių ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti darbuotojai turi gauti 
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direktoriaus sutikimą ir pasižymėti darbuotojų išvykimo iš įstaigos ir grįžimo darbo metu 

apskaitos žurnale; 

30.9. neatvykimas į darbą be pateisinamos ar rimtos priežasties, savavališkas darbuotojų 

pasikeitimas pamainomis arba vienas kito išleidimas be administracijos leidimo, laikomas darbo 

šiurkščiu darbuotojo darbo pareigų pažeidimu; 

30.10. darbo dienomis, šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis lopšelyje-darželyje esant 

būtinybei gali dirbti kiemsargis, pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas, valytojas 

suderinus ir pakeitus jų darbo grafiką; 

30.11. lopšelyje-darželyje viršvalandžiai neleistini. Taikyti viršvalandinį darbą galima tik 

išimtiniais atvejais, kuriuos įvardija Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas. 

31. Administracija turi teisę: 

31.1. keisti lopšelio-darželio darbo laiką, atsižvelgiant į darbuotojų poreikius, suderinus su  

įstaigos taryba; 

31.2. darbuotojų pageidavimu, gali leisti jiems dirbti ne visą darbo dieną arba ne visą darbo 

savaitę;                               

31.3. Darbuotojai, kurių darbo laikas yra kintantis (ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, 

priešmokyklinio ugdymo pedagogai), darbo grafikai yra sudaromi kiekvieną mėnesį dvi savaitės 

iki jų įsigaliojimo. 

31.4. Pedagogų darbo grafike yra rašomas tik ikimokyklinio ugdymo auklėtojų ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogų darbo laikas. Meninio ugdymo pedagogo ir logopedo darbo 

grafikai yra pastovūs. 

32. Technikiniam personalui darbo grafikus sudaro direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, 

pedagoginiams darbuotojams-direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

33. Darbo grafikai skelbiami viešai įstaigos informaciniuose stenduose. 

34. Darbuotojams poilsio laikas nustatomas vadovaujantis LR Darbo kodeksu, Vyriausybės 

nutarimais, kitais teisiniais aktais. Derinant darbuotojų poilsio laiką su švenčių dienomis, poilsio 

dienos gali būti perkeltos atskiru Vyriausybės nutarimu. 

35. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti ne trumpesnė, kaip pusė valandos visiems darbuotojams. Dėl 

darbo sąlygų negalintiems palikti darbo vietos darbuotojams-pedagogams, virėjams-suteikiama 

galimybė pavalgyti darbo metu, neatsitraukus nuo darbo vietos. 

36. Lopšelio-darželio administracijos darbuotojų pietų pertrauka-30 min.Ji skirta darbuotojui 

pailsėti ir pavalgyti. Jos metu jie turi teisę palikti darbo vietą ir pertrauką naudoti savo nuožiūra. 

37. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti neįskaitoma į darbo laiką.                               

38. Sutrumpintas darbo laikas nustatomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.                 

39. Darbuotojas, atsižvelgdamas į atliekamo darbo intensyvumą ir darbo pobūdį, turi teisę darbo 

dienos bėgyje daryti trumpalaikes pertraukas poilsiui. Šių pertraukų trukmė įskaitoma į darbo 

laiką.                                                                                                                                             

40. Darbuotojams, dirbantiems lauke, suteikiamos ne trumpesnės kaip 10 min. specialios 

pertraukos. Jos įskaitomos į darbo laiką.                                                                                                                       

41. Šventinių dienų išvakarėse darbo laikas apskaitomas pagal Lietuvos Respublikos Darbo 

kodeksą.                                                                                                                                                     
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42. Lopšelio-darželio darbuotojams kasmetinės, tikslinės, pailgintos ir papildomos atostogos 

suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso numatyta tvarka:  

42.1. kasmetinės atostogos pailsėti ir darbingumui susigrąžinti suteikiamos vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Kasmetinių atostogų grafikas sudaromas kiekvieniems 

kalendoriniams metams ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 15 dienos. Už kiekvieną darbo 

laikotarpį suteikiamos kasmetinės atostogos, ne ilgesnės nei priklauso pagal faktiškai dirbtą laiką 

42.2. atostoginiai už 1-4 dienas išmokami įprasta daerbo užmokesčio mokėjimo tvarką (8, 23 

dienomis); 

42.3. su darbdavio sutikimu darbuotojams gali būti suteikiamos kasmetinės atostogos ir neįgijus 

teisės į jas, tačiau šiuo atveju darbdavys turi teisę atlikti išskaitas iš darbuotojo darbo užmokesčio 

išieškoti atostoginiams už suteiktas atostogas, viršijančias įgytą teisę į visos trukmės ar 10 dalies 

kasmetines atostogas, darbo sutartį nutraukus darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių 

(Lietuvos Respublikos darbo kodekso 55 straipsnis) arba dėl darbuotojo kaltės darbdavio 

iniciatyva (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 58 straipsnis); 

42.4. vasaros laikotarpiu, kai lopšelis-darželis uždaromas pagal Kauno miesto savivaldybės 

tarybos sprendimą pasiruošimui kitiems mokslo metams, vykdant remonto darbus, personalas 

grįžęs po kasmetinių atostogų, nesant vaikams, dirba pakeitus darbo pobūdį – vykdo 

paruošiamuosius (valymo, smulkaus remonto) darbus naujiems mokslo metams iki sugrįžta į 

lopšelį-darželį vaikai. 

VI SKYRIUS 

DARBO APMOKĖJIMAS 

 

43. Lopšelio-darželio darbo apmokėjimo tvarką ir sąlygas reglamentuoja Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktai, savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas. 

44. Pedagoginių ir kitų darbuotojų konkretus darbo užmokestis nustatomas jų darbo sutartyse, 

vadovaujantis galiojančiais norminiais teisės aktais. 

45. Darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį: avansas – 23 dieną (kiekvieną mėnesį 

vienoda suma ne didesnė kaip 40 procentų mėnesio atlyginimo suapvalinant iki dešimčių), likusi 

atlyginimo dalis – 8 dieną. Jeigu yra darbuotojo raštiškas prašymas, darbo užmokestis mokamas 

vieną kartą per mėnesį. 

46. Darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pareiginės 

algos koeficientais. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginės algos baziniam 

dydžiui. Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą 

dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio. 

47. Darbo užmokestis mokamas pervedant pinigus į asmeninę darbuotojo sąskaitą banke. 

48. Lopšelyje-darželyje dirbančių pagal darbo sutartis darbuotojų tarnybinių atlygimų 

koeficientus bei kitas darbo užmokesčio sąlygas nustato direktorius, neviršijant darbo 

užmokesčio fondo, suderinus su steigėju.                                                                                                                                             

49. Centralizuota buhalterija kiekvieną mėnesį darbuotojams išsiunčia į jų asmeninį elektroninį 

paštą arba išduoda atsiskaitymo lapelius apie išmokėtą mėnesio darbo užmokestį. Informacija 
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apie darbuotojo gaunamą darbo užmokestį yra konfidenciali, todėl atsiskaitymo lapeliai turi būti 

atiduodami asmeniškai kiekvienam darbuotojui. 

50. Darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius pildo Įstaigos direktoriaus pavaduotojai:  

aptarnaujančiam personalui direktoriaus pvaduotojas ūkio reikalams, pedagoginiams 

darbuotojams- direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai pateikiami 

darbo užmokesčio paskaičiavimui Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriui paskutinę 

mėnesio darbo dieną. Jei po žiniaraščių pateikimo atsiranda neatitikimų (dėl ligos ar kitų 

priežasčių), sudaromas patikslintas darbo laiko apskaitos žiniaraštis, kurio pagrindu šį ar kitą 

mėnesį daromas darbo užmokesčio paskaičiavimas. 

VII SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA 

51. Kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos 

darbo sąlygos, nustatytos Darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančiuose teisės aktuose.  

52. Darbo vietoje privaloma laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos 

instrukcijų reikalavimų. Lopšelio-darželio direktorius ar jo įgaliotas asmuo supažindina 

kiekvieną darbuotoją su šiais reikalavimais prieš jam pradedant dirbti pasirašytinai.                                                                                  

53. Darbuotojai privalo saugoti savo sveikatą ir nekenkti kitų darbuotojų sveikatai, mokėti 

saugiai dirbti.                                                                                                        

54. Darbuotojai turi imtis priemonių skubiam priežasčių ir sąlygų, trukdančių ir apsunkinančių 

normalų darbą, pašalinimui, apie įvykį nedelsiant informuoti tiesioginį vadovą.                                                 

55. Draudžiama lopšelio-darželio teritorijoje ir darbo patalpose darbo ir nedarbo metu vartoti 

alkoholinius gėrimus, narkotines ar toksines medžiagas, būti ir/ar dirbti neblaiviems arba 

apsvaigusiems nuo narkotinių, toksinių medžiagų.                                                                      

56. Darbuotojo neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymas atliekamas vadovaujantis 

Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo 

nustatymo taisyklėmis.                  

VIII SKYRIUS 

APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI 

 

57. Darbuotojų apranga turi būti švari, tvarkinga, dalykinio stiliaus, patogi dirbti su vaikais, 

neiššaukianti ugdytinių ir jų tėvų (globėjų) neigiamos reakcijos. Avalynė saugi, neslidžia žema 

pakulne, skirta avėti vidaus patalpose ir lauke, pasivaikščiojimo su vaikais metu.  

58. Virtuvės darbuotojai privalo vilkėti specialią aprangą, darbo metu nedėvėti žiedų, laikrodžių.  

59.  Darbuotojo tiesioginis vadovas, kurio motyvuota nuomone, darbuotojo apranga ir išvaizda 

neatitinka šių Taisyklių reikalavimų, gali žodžiu ir/ar raštu įpareigoti darbuotoją rengtis ir 

tvarkytis nepažeidžiant šių Taisyklių reikalavimų. 

 

IX SKYRIUS 

NAUDOJIMOSI ELEKTRONINIU PAŠTU IR INTERNETU TVARKA 

 

60. Elektroninio pašto ir interneto resursai priklauso lopšeliui-darželiui ir skirti darbo funkcijoms 

vykdyti. Darbuotojai, besinaudojantys lopšelio-darželio elektroniniu paštu ir internetu, atstovauja 
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lopšeliui-darželiui, todėl privalo elgtis taip, kad nepažeistų lopšelio-darželio reputacijos ir teisėtų 

interesų. 

61. Naudojantis lopšelio-darželio elektroniniu paštu ir internetu darbuotojui draudžiama: 

61.1. skelbti lopšelio-darželio medžiagą (įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teisės objektus, 

vidinius bendrovės dokumentus) internete, jei tai nėra susiję su darbinių funkcijų vykdymu;  

62.2. naudoti elektroninį paštą ir internetą asmeniniams, komerciniams tikslams, Lietuvos 

Respublikos įstatymais draudžiamai veiklai, šmeižiančio, įžeidžiančio, grasinamojo pobūdžio ar 

visuomenės dorovės ir moralės principams prieštaraujančiai informacijai, kompiuterių virusams, 

masinei piktybiškai informacijai (spam) siųsti ar kitiems tikslams, kurie gali pažeisti lopšelio-

darželio ar kitų asmenų teisėtus interesus; parsisiųsti arba platinti tiesiogiai su darbu nesusijusią 

grafinę, garso ir vaizdo medžiagą, žaidimus ir programinę įrangą, siųsti duomenis, kurie yra 

užkrėsti virusais, turi įvairius kitus programinius kodus, bylas, galinčias sutrikdyti kompiuterinių 

ar telekomunikacinių įrenginių bei programinės įrangos funkcionavimą ir saugumą.                                          

63. Lopšelis-darželis pasilieka teisę be atskiro darbuotojo įspėjimo riboti prieigą prie atskirų 

interneto svetainių ar programinės įrangos, tikrinti, kaip darbuotojas laikosi elektroninio pašto ir 

interneto resursų naudojimo reikalavimų informacijos apsaugos tikslais ar, tiriant incidentus, 

atiduoti darbuotojų naudojamą įrangą tirti tretiesiems asmenims.                                                                                

64.Visos darbo priemonės (telefono aparatas, kompiuteris, kopijavimo technika ir pan.) gali būti 

naudojama išskirtinai tik darbo tikslais. Lopšelio-darželio direktorius ar jo įgaliotas asmuo bet 

kada darbo metu gali tikrinti (taip pat ir naudojant tam tikras programines (instaliuojant tam 

tikras būtinas programas) ir/ar technines priemones (instaliuojant vaizdo stebėjimo kameras ir 

pan.)), ar darbuotojai nenaudoja darbo priemonių ne darbo tikslais. Darbo priemonių naudojimas 

ne darbo tikslais yra pripažįstamas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu. 

 

X SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ SKATINIMAS IR ŠIURKŠTŪS DARBUOTOJŲ  

DARBO PAREIGŲ PAŽEIDIMAI 

 

65. Darbuotojai gali būti skatinami:  

65.1. lopšelio-darželio direktoriaus padėka žodžiu ir raštu už ilgalaikį darbą, nepriekaištingą 

pareigų atlikimą, gerus darbo rezultatus;  

65.2. lopšelio-darželio direktoriaus skiriama premija ne daugiau kaip vieną kartą per metus, 

atlikus vienkartines ypač svarbias lopšelio-darželio veiklai užduotis;  

65.3. lopšelio-darželio direktoriaus skiriama premija ne daugiau kaip vieną kartą per metus, 

įvertinus labai gerai darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą;  

65.4. Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus padėkos raštais ir 

piniginėmis premijomis.  

66. Šiurkščiais darbuotojų darbo pareigų pažeidimais laikoma:  

66.1. neleistinas elgesys su vaiku, vaikų palikimas be priežiūros, vaiko gyvybės ir sveikatos 

apsaugos taisyklių nepaisymas, vaikų filmavimas, fotografavimas, vaizdo medžiagos viešinimas 

ir panaudojimas asmeniniais tikslais arba kiti veiksmai, tiesiogiai pažeidžiantys žmogaus 

konstitucines teises;  

66.2. seksualinis priekabiavimas prie vaikų, bendradarbių, pavaldinių ar interesantų;  
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66.3. neatvykimas į darbą be svarbios priežasties, pavėlavimas, išėjimas iš darbo be 

administracijos leidimo;  

66.4. alkoholio, toksinių bei narkotinių medžiagų laikymas ir jų naudojimas darbo metu;  

66.5. sąmoningas lopšelio-darželio turto gadinimas, lopšelio-darželio turto vagystė, svetimo turto 

vagystė lopšelyje-darželyje;  

66.6. darbų saugos ir priešgaisrinės saugos bei elektros saugos taisyklių nesilaikymas;  

66.7. darbo priemonių naudojimas ne darbo tikslais;  

66.8. dokumentų, duomenų klastojimas;  

66.9. instrukcijų, standartų, būtinų procedūrų, reikalingų teisingam darbo atlikimui atitinkamose 

darbo vietose, nesilaikymas ar netinkamas laikymasis;  

66.10. atsisakymas tikrintis sveikatą, kai tokie patikrinimai darbuotojui yra privalomi;  

66.11. necenzūrinių žodžių vartojimas lopšelyje-darželyje – vaikų, svečių, partnerių, darbuotojų 

akivaizdoje; 

 66.12. lopšelio-darželio bendruomenės narių (vaikų, tėvų (globėjų) ir darbuotojų) įžeidinėjimas, 

žeminimas, apkalbėjimas, šmeižto skleidimas;  

66.13. interviu žiniasklaidai (spaudos, televizijos, radijo atstovui) apie lopšelio-darželio veiklą be 

lopšelio-darželio direktoriaus sutikimo;  

66.14. dalyvavimas veikloje, kuri pagal įstatymus ir kitus norminius teisės aktus nesuderinama 

su darbo funkcijomis;  

66.15. atsisakymas teikti informaciją, kai įstatymai ar kiti norminiai teisės aktai įpareigoja ją 

teikti, nesavalaikės arba žinomai neteisingos informacijos teikimas;  

66.16. kiti šiurkštūs darbo pareigų pažeidimai, numatyti Lietuvos Respublikos darbo kodekse.  

67. Prieš priimdamas sprendimą nutraukti darbo sutartį dėl šiurkštaus darbuotojo darbo pareigų 

pažeidimo, lopšelio-darželio direktorius pareikalauja darbuotojo rašytinio paaiškinimo, išskyrus 

atvejus, kai darbuotojas per direktoriaus nustatytą protingą laikotarpį šio paaiškinimo nepateikia.  

68. Už darbuotojo lopšeliui-darželiui padarytą žalą darbuotojai atlygina tokia tvarka, jei 

kolektyvinė sutartis nenustato kitokių dydžių: 

68.1. Už padarius darbo pareigų pažeidimą netyčia padarytą žalą-visą padarytą žalą, bet ne 

daugiau kaip jo trijų vidutinių darbo užmokesčių dydžio; 

68.2. Už žalą, padarytą dėl didelio neatsargumo-visą padarytą žalą, bet ne daugiau kaip jo šešių 

vidutinių darbo; 

68.3. visą žalą be ribų, jei: 

68.3.1. žala padaryta tyčia; 

68.3.2. žala padaryta jo veikla, turinčia nusikaltimo požymių; 

68.3.3. žala padaryta neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių 

medžiagų darbuotojo; 

68.3.4. žala padaryta pažeidus pareigą saugoti konfidencialią informaciją, susitarimą dėl 

nekonkuravimo; 

68.3.5. darbdaviui padaryta neturtinė žala; 

68.3.6. kai visiško žalos atlyginimo atvejis numatytas kolektyvinėje sutartyje. 
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XI  SKYRIUS 

PEDAGOGŲ VEIKLOS VERTINIMAS IR ATESTAVIMAS. VIDAUS DARBO 

PRIEŽIŪROS SISTEMA 

 

69. Įstaigos pedagogų atestavimas reguliuojamas Švietimo ir mokslo ministro įsakymais 

patvirtinta tvarka.  

70. Metinis veiklos vertinimas vykdomas vadovaujantis lopšelio-darželio metinio veiklos 

vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarko aprašu.   

71. Pedagoginės veiklos stebėsenos turinys planuojamas atsižvelgiant į lopšelio-darželio metinio 

veiklos plano tikslus ir uždavinius, iškilusią būtinybę, siekiant išsiaiškinti ugdymo proceso 

kokybę tam tikrais aspektais ir įtraukiamas į mėnesinius veiklos planus, jei tokie planai yra 

rengiami.                                                                                            

 72. Neplanuotai pedagogų darbas stebimas iškilus įvairioms konfliktinėms ar kitokioms 

situacijoms, esant tėvų (teisėtų vaiko atstovų) skundams. Pedagogų darbo stebėseną atlieka 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktorius ar Mokytojų metodinės tarybos narys. 

73. Pedagogų stebėsenos rezultatai fiksuojami ir apibendrinami vadovaujantis Švietimo ir 

mokslo ministro įsakymais, dokumentai kaupiami ir saugomi pedagogų „Metodinių darbų 

aplankuose“. Pedagogų stebėsenos rezultatų fiksavimą ir apibendrinimą atlieka direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui.  

74.  Kiekvieno stebėjimo vertinimas aptariamas individualiai su pedagogu, numatant asmeninio 

tobulėjimo galimybes. Apibendrintos stebėjimų išvados pateikiamos mokytojų tarybos 

posėdžiuose.                                                                                                                                                   

 75. Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui analizuoja, vertina įstaigos ugdymo sąlygas, 

procesą ir tikslų pasiekimą.  

76. Pedagoginės veiklos priežiūra vykdoma vadovaujantis lopšelio-darželio pedagoginės veiklos 

priežiūros tvarka, patvirtinta Įstaigos direktoriaus įsakymu.     

77. Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, vertindami pedagogų praktinę veiklą, taiko 

įvairias priežiūros formas ir metodus:         

77.1. aktyviąją, teminę, visuminę, žvalgomąją, grįžtamąją, savianalizę;  

77.2. veiklos įsivertinimą pedagogai atlieka kiekvienų mokslo metų pabaigoje už mokslo metus. 

Rezultatai apibendrinami Mokytojų tarybos posėdyje.   

                      

XII SKYRIUS 

INDIVIDUALŪS DARBO GINČAI 

 

78. Lopšelis-darželis ir/arba darbuotojai individualius darbo ginčus, kylančius dėl darbo sutarties 

sudarymo, vykdymo ir nutraukimo, taip pat dėl darbo teisės normų nevykdymo ar netinkamo jų 

vykdymo darbo santykiuose, sprendžia darbo ginčų komisijoje arba teisme. 

 79. Lopšelio-darželio ir/arba darbuotojai į darbo ginčus nagrinėjančią instituciją su prašymu dėl 

kilusio individualaus darbo ginčo turi kreiptis per tris mėnesius, o neteisėto nušalinimo, neteisėto 

atleidimo iš darbo ir kolektyvinės sutarties pažeidimo atvejais-per vieną mėnesį nuo tada, kai 
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sužinojo ar turėjo sužinoti apie jo teisių pažeidimą. Jei kreipiamasi į darbo ginčų komisiją-

prašymas pateikiamas darbo ginčų komisijai prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio 

skyriaus, kurio teritorijoje yra darbuotojo darbovietė. 

 80. Šalis nesutinkanti su darbo ginčų komisijos priimtu sprendimu, darbo ginčų komisijos 

sprendimą gali skųstis teismui. 

 

XIII SKYRIUS 

BENDRIEJI TVARKOS REIKALAVIMAI ĮSTAIGOS UGDYTINIAMS IR JŲ 

TĖVAMS (TEISĖTIEMS VAIKO ATSTOVAMS) 

 

81. Įstaigos ugdytinis turi teisę:  

81.1. naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose įstatymuose, Vaiko teisių 

konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis;  

81.2. ugdytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje 

turėti higienos reikalavimus atitinkančią vietą veiklai;  

81.3. į pirminę sveikatos priežiūrą, subalansuotą mitybą;  

81.4. gauti geros kokybės ugdymą, priežiūrą ir pagalbą;  

81.5. į nešališką ugdymosi pasiekimų vertinimą;  

81.6. į saviraiškos laisvę; 

81.7. perimti tautos kultūros pagrindus, papročius, tradicijas; 

81.8. į talentų ir gabumų ugdymą.  

82. Įstaigos ugdytinių pareigos ir atsakomybė:  

82.1. būti mandagiems, draugiškiems, laikytis visuomenėje nusistovėjusių bendravimo ir elgesio 

normų;  

82.2. derinti savo veiksmus ir norus su grupės vaikais ir visuomenės interesais; 

83.3. gerbti šeimos narius, pagarbiai bendrauti su vaikais ir pedagogais, kitais suaugusiais, teikti 

pagalbą silpnesniam ir artimam;  

83.4. tausoti lopšelio-darželio inventorių, žaislus;  

83.5. laikytis lopšelio-darželio  režimo.  

84. Tėvai (teisėti vaiko atstovai) turi teisę:  

84.1. Švietimo įstatymo nustatyta tvarka pasirinkti ikimokyklinio ugdymo įstaigą; 

 84.2. gauti informaciją apie Įstaigoje vykdomas švietimo programas, ugdymo formą, metodus, 

teikiamas papildomo ugdymo paslaugas;  

84.3. dalyvauti parenkant vaiko ugdymo programą, ugdymo formą;  

84.4. reikalauti, kad jų vaikui būtų teikiamas valstybinius standartus atitinkantis ugdymas;  

84.5. dalyvauti Įstaigos savivaldos institucijų veikloje, vaiko ugdymo procese; teikti siūlymus dėl 

vaikų ugdymo organizavimo; gauti informaciją apie vaiko ugdymo sąlygas ir pasiekimus;  

84.6. naudotis švietimo ir kitų įstatymų numatytomis teisėmis;  

85.7. nevesti vaiko į lopšelį-darželį dėl pateisinamų priežasčių (vaiko ligos, tėvų poilsio dienų, 

tėvų atostogų ar ligos ir kt.), nevesti vaiko į lopšelį-darželį vasaros atostogų metu.  

86. Tėvai (teisėti vaiko atstovai) privalo:  

86.1. sudaryti vaikui saugias ir sveikas gyvenimo sąlygas, apsaugoti jį nuo smurto, prievartos ir 

išnaudojimo;                                                                                                                                                

86.2. bendradarbiauti su lopšelio-darželio vadovais, pedagogais ir kitais specialistais, teikiančiais 
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specialiąją pedagoginę, psichologinę pagalbą, sveikatos priežiūros specialistais, sprendžiant 

vaiko ugdymo bei sveikatos priežiūros klausimus;  

86.3. nustatyta tvarka laiku atlyginti už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje  mokestį sumokėti 

iki mėnesio 25 d.;  

86.4. laikytis lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos;  

86.5. mokyti vaiką doros, mandagumo, visuomenėje priimtų bendravimo normų, skatinti vaiko 

darbštumą, pasitikėjimą savimi, atvirumą, savarankiškumą, iniciatyvą ir atsakomybę;  

86.6. apie vaiko ligą pranešti grupės auklėtojai pirmą ligos dieną, apie vaiko neatvykimą į 

lopšelį-darželį arba vėlavimą informuoti auklėtoją iki 9.30 val. arba iš anksto;  

86.7. kontroliuoti vaiko elgesį; jeigu vaiko elgesys kelia pavojų kitiems vaikams ir trikdo 

ugdymo procesą bei pedagogų darbą, tėvai privalo kreiptis į atitinkamos srities specialistus, kitu 

atveju, vaiko ugdymo Įstaigoje klausimas sprendžiamas vaiko gerovės komisijoje;  

86.8. suteikti visą reikiamą informaciją apie vaiko sveikatą, jo stipriąsias ir silpnąsias puses, 

mėgstamus žaidimus, maitinimosi ypatumus ir kt.;  

86.9. vaiką atvesti į grupę sveiką, švarų, tvarkingai aprengtą, padėti pasiruošti dienai bei prisiimti 

atsakomybę už vaiko dėvimus papuošalus (juvelyrinius dirbinius, bižuteriją ir kt).  

86.10. aktyviai dalyvauti tėvams skirtuose renginiuose ir susirinkimuose, lopšelio-darželio 

savivaldoje;  

86.11. esant galimybei talkinti lopšeliui-darželiui tvarkant jo aplinką, organizuojant  lopšelio-

darželio renginius, remiant labdaros ir paramos akcijas;  

86.12. laikytis kultūringo elgesio taisyklių su lopšelio-darželio darbuotojais ir ugdytinių tėvais;  

86.13. neleisti neštis į lopšelį-darželį vaistų, žaislų, išmaniųjų įrenginių, maisto, saldumynų bei 

laikyti juos vaikų spintelėse;  

86.14. prisiimti atsakomybę už netinkamą savo vaiko elgesį. 

 

XIV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 87. Lopšelio-darželio ,,Lakštutė“ darbo tvarkos taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos. 

 88. Darbo tvarkos taisyklės gali būti keičiamos ir papildomos keičiantis įstatymams, keičiant 

darbo organizavimą, reorganizuojant įmonę. Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai rengiami, 

informavus darbo tarybą ar kitus darbuotojų atstovus ir pasikonsultavus su jais. 

89. Su darbo tvarkos taisyklėmis ir jų pakeitimais darbuotojai supažindinami pasirašytinai ir 

privalo vykdyti jų nurodymus. 

90. Darbo tvarkos taisyklės yra lokalinio pobūdžio dokumentas ir taikomas tik lopšelyje-

darželyje dirbantiems darbuotojams, nepriklausomai nuo jų darbo santykių terminų. 

91. Įsigaliojus šioms taisyklėms netenka galios parengtos vidaus tvarkos taisyklės, patvirtintos  

2016 m. sausio 4 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-1 

___________________________ 

        

 

PRITARTA 

Kauno lopšelio-darželio ,,Lakštutė“  

įstaigos tarybos 2018-12-14 protokolo Nr. 7 


