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Viešūjų darželių reglamentas Frostos savivaldybėje
§ 1 TIKSLAS
Vaikų darželiai, bendradarbiaujant ir konsultuojantis su namais rūpinsis vaikų poreikiu priežiūrai ir
žaidimams, skatins mokymąsi ir formuos pagrindą visapusiam vystimuisi. Darželis remsis
pagrindinėmis krikščionių vertybėmis ir humanistiniu paveldu ir tradicijomis, kaip pagarba žmogui ir
gamtai, dvasinei laisvei, labdarai, atlaidumui, lygybei ir solidarumui, vertybės kurios išreiškiamos
įvairiose religijose ir pasaulėžiūroje ir kuris yra įtvirtintas žmogaus teisėse.
Vaikai ugdys kūrybiškumą, smalsumą ir norą tyrinėti. Jie mokinsis rūpintis savimi, kitais ir gamta.
Vaikai lavins pagrindines žinias ir įgudžius. Jie turi teisę prisidėti prie pritaikytos amžiaus grupės.
Vaikų darželis pasitiks vaikus su pasitikėjimu ir pagarba ir pripažins vaikystės vertę. Prisidės prie
gerovės ir malonumo žaidimuose ir mokymuose, kurie bus su iššukiais ir saugia vieta, draugiškoje
bendruomėnėje. Vaikų darželis skatins demokratiją ir lygybę ir priešinsis visoms diskriminavimo
formoms.

§ 2 VAIKŲ DARŽELIO TURINYS
Vaiku darželis užsiims šviečiamaja pedagogine veikla. Ministerija yra sukūrusi mokymo planą
darželiams. Mokymo planas numato rekomendacijas darželio turiniui ir uždaviniams. Frostos
savivaldybė turi pritaikiusi mokymo planą vietos salygoms pagal vieną vietinį mokymo planą. Vietos
taryba kiekvienam darželiui nustatys metinį planą pedagoginei švietimo veiklai.

§ 3 VEIKLOS RĖMAI
Vaikų darželiai bus eksploatuojami laikantis teisės aktų dėl vaikų darželiuose ir susijusių reglamentų ir
nustatytų Vaikų ir seimo departamento bet kuriuo metu, taip pat savivaldybių sprendimus ir planus,
skirtus atskiram vaikų darželiui. Kiekvienas vaikų darželis turi turėti systemą kuri dokumentuoją vaikų
darželio vidaus kontrolės sistemą.

§ 4 VALDYMAS
1. Seniūnija arba tas organas kuris yra įgaliotas atsakomybę už valdymą viešuosiuose
darželiuose.
Darželių administracija yra valdoma tarybos nario arba to kuris yra išrinktas tarybos narių.
2. Kekviėnas darželis turi turėti tėvų tarybą. Žr. Įstatymą apie darželius iš liepos 17 2005 § 4.
Tėvų taryba turi skatinti visų tėvų interesus ir gerinti bendradarbiavimą tarp darželio ir
tėvų grupės. Tėvų taryba yra sudėta vaikų darželyje tėvų/globėjų. Tėvų taryba turi būti
surinkta, taip kad jie turėtu teisę išsakyti savo nuomonę apie dalykus kuriuos užima juos ir
yra susiję su darželiu.
3. Tėvų taryba Folkheim darželyje yra sudaryta iš 1 tėvo/globėjo, 1 darželio darbuotojo ir 1
atstovo iš seniūnijos, tai gali būti seniūnijos narys arba deputatas.
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Tėvų taryba Solvang darželyje yra sudaryta iš 1 tėvo/globėjo, 1 darželio darbuotojo ir 1
atstovo iš seniūnijos, tai gali būti seniūnijos narys arba deputatas.
Tėvų taryba Borglia darželyje yra sudaryta iš 2 tėvų/globėjų, 2 darželio darboutojų ir 1
atstovo is seniūnijos, tai gali būti seniūnijos narys arba deputatas.
Representantai tėvų/globėjų taryboje yra renkami 1 kartą į metus. Darželio valdytojai yra
išrenkami per kiekvienus komunalinius rinkimus. Tėvų taryba sprendžia kas sedės jame
patys.
Darželio valdytojas turi susitikimus kuriuose visi iš tėvų tarybos turi teisę išreikšti savo
nuomonę.

§ 5 METŲ PLANAS-METŲ ATASKAITA
Kiekvieno darželio vietos taryba turi kiekvienais metais nustatyti metų planą kuriame yra surašytas
pedagoginis mokymo planas. Planas galioja 1 metams; nuo 01.08 iki 31.07.
Metų plano turinys turi atitikti įstatymo reikalavimus apie darželius.
Kiekvienas darželis turi rengti metinę ataskaitą kiekvienų darželio mokslo metų pabaigoje.

§ 6 VAIKŲ PRIĖMIMAS
1. PRIĖMIMO INSTITUCIJA
Vaikai yra priimami į darželį miesto tarybos nario arba miesto tarybos nario įgalioto
asmens. Kiekvieno darželio valdytojas dalyvauja įrašyme. Priėmimo institucija surenka
informaciją iš PPT/ poliklinikos/ vaikų apsaugos tarnybos, jeigu tarybos nariai turi
nuspresti ar priimti vaikus su specialiais poreikiais.
2. ĮRAŠYMO LAIKAS/ NUTRAUKIMAS/ VIETOS PAKEITIMAS
Darželiai siūlo 1,- 2,- 3,- 4,- ir 5 pabandymo dienas. Galima ieškoti 1,- 2,- 3,- ir 4
pabandymo dienų.
Paraišką reikia paduoti internetu, nustatytoje formoje, po to kai vietinė spauda tai bus
paskelbus. Privatūs ir komunaliniai darželiai Frostoje turi bendrą paraiškos formą ir
bendrą paraiškų pateikimo terminą. Kai paraiška yra išsiūsta, ieškotojui turėtu būti
pranešta kada tikėtis atsakymo.
Kai ieškotojas gauna žinutę apie darželio gavimo vietą/negavimo vietą, ieškotojas turi 3
sąv. apeliaciją.
Ieškotojas turi per 3 sąv. nuo gauto laiško iš savivaldybės, priimti arba nepriimti vietą
darželyje pagal visas nustatytas nuostatas.
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Kiekviėnais metais yra 1 pagrindinė atranka. Pagrindinė atranka galioja nuo rugpjūčio 1
dienos. Jeigu per metus atsiranda laisvų darželio vietų, yra renkami įrašymai. Vaikas, kuri
yra priimtas į darželį, turi darželio vietą iki tol kos jis/ji pradės eiti į pagrindinę mokykla,
arba jeigu tėvai atsisako darželio vietos raštiškai. Jeigu tėvai nori pakeisti darželį, reikia
ieškoti darželio vietos išnaujo.
Paisūlymas gali būti nutrauktas raštiškai su mažiausiai 1 mėnesio pranešimo laikotarpiu (
15 dieną, kekvieną mėnesį/ paskutinę dieną, kekvieną mėnesį), ir galioja nuo 16 mėnesio
dienos arba mėnesio pirmos dienos. Negalima atsisakyti darželio vietos po gegužės 1 ir iki
darželio metų galo pabaigos, nebent jeigu yra eilėje laukiančių vaikų kurie galėtu užimti
šią vietą. Terminas atsisakyti darželio vietos yra kovo 31 d. Per įspėjimo laikotarpį, reikės
mokėti už darželio vietą.
Jeigu atsisakoma vietos darželyje, niekas automatiškai negaus pirmumo teisių naujam
ieškojimu.

3. PRIĖMIMO KRITERIJOS
Kai vaikai yra priimami į darželius, yra laikomasi įstatymų apie darželius ir kiekvieno
darželio nuostatų.
Vaikai kuriem sukaks 1 metai vėliausiai iki rugpjūčio pabaigos tais metais kai yra ieškoma
darželio vietos, turi teisę gauti darželio vietą nuo rugpjūčio mėnesio pagal darželių
nuostatus.
Kai bus paskyrstoma darželio vieta, bus į privačius ir komunalinius darželius žiūrima
kartu. Savivaldybė stengsis išpildyti pirmą prašymą iki tol kol bus laisvų vietų.
Pakankamas skaičius skundo vietų bus laikoma rezervuotą po 1. karto įrašymo.
Jeigu bus išsiūsta daugiau pareiškų negul kad darželis turi pakankamai vietų, šie kriterijai
sudaro prioritetų pagrindą per atranką:
3.1.1

3.1.2
3.1.3

Vaikai su neįgalumais, kurie gali gauti naudos būdami darželyje. Profesinės
įstaigos (daktarai, seselės ir kt.) turi įsiterpti šiuo klausimu. Tie kurie yra atsakingi
už vaiką turi nuspresti ar vaikui bus naudinga eiti į darželį. Vaikai su neįgalumais
gauna pirmenumą kai yra ieškomą vietos darželyje.
Vaikai iš šeimų kuriems reikia specialios priežiūros. Šiem vaikam yra teikiama
pirmenybė kai jie ieško vietos darželyje per kalendorinius metus.
3 darželio vietos yra paskirtos vaikams kurių tėvai gauna poziciijas, arba priklauso
tom darbo grupėi kurių trūksta savivaldybėje; savivaldybė taip skatiną įdarbinimą.
Jeigu nereikia šių vietų per metinį paskyrimą, vietos yra padalinamos
naudodamasis bendrų kriterijų. Jeigu atsiras naujų pareiškų po pabaigtų
pagrindinių pareiškų, šiom pareiškom bus suteikta pirmenybė tik jeigu ieškovai
laukiančiųjų sąraše gaus vietą darželyje po pagrindinės atrankos. Ieškovas gali
nebūtinai gauti vietą norimame darželyje, bet ieškovas gali gauti vietą iš viename
ęsančių darželių savivaldybėje.
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3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

Vaikai kurie yra gavę darželio vietą, turi pirmumo teisęs pakeisti vietą darželyje
kuriame jie yra įrašyti. Šie vaikai taip pat turi pirmumo teisęs kai tėvai siunčia
pareiškas darželiui.
Broliams/ seserims yra suteikiama pirmenybė tame pačiame darželyje, pareiškos
bus peržiūrėtos net darželio mokslo metų viduryje tik jeigu ieškovas pereis
pagrindinę atranką.
Vaikai, kurie buvo laukiančiųjų sąrąše ilgiau kaip 3 mėnesius be pasiūlymo apie
vietą darželyje, gauna pirmumą pagrindinėje atrankoje.
Būtina sąlyga yra tai kad, vaikui turi sukakti vieneri mętai nėveliau kaip iki
rugpjūčio pabaigos tais mętais kai yra ieškoma vietos darželyje.
Vyriausi vaikai turi pirmenybę, tai priklauso nuo darželio grupių sudėčių.

4. Gairės pasirenkant pabandymo sąvaitę:
1. Pabandymo sąvaitė yra sutariama su darželio vedėju/ vedėja mažiausiai savaitę nuo
pabandymo sąvaitės pradžios.
2. Turi būti laikomasi nustatytu tvarkąraščiu.
3. Sutarta pabandymo savaitė negali būti pakeista vėliau negul 1 sąvaite prieš
pabandymo sąvaitės pradžios.
4. Jeigu visvien norisi pakeisti pabandymo sąvaitės dienas, atskiros perkamos dienos yra
siūlomos, tik jeigu yra laisvų dienų.
5. Nebūvimas dėl atostogų ar ligų, nesutaupo pabandymo dienų.

§ 7 SKUNDAS DĖL PRIĖMIMO
Skundas dėl priėmimo turi būti raštinis ir turi būti nusiūstas tarybos nariams vėliausiai 3sąv. po
sužinoto sprendimo.
Skundai yra nagrinėjami pagal §§ 28-36 aktą. Frostos savivaldybė turi atskirą skundų panelę.

§ 8 TĖVŲ MOKESTIS UŽ DARŽELĮ
1. Frostos savivaldybė nustato kiek reikia mokėti už darželius savivaldybėje. Broliams/ seserims
viename darželyje yra taikomos nuolaidos: Yra sumokama visa kaina už brangiausią vietą.
Yra duodama 30 % nuolaida 2 vaiku ir 50 % 3 vaikui.
Liepos mėnuo yra duodamas tėvams be išmokų.
Jeigu vieta yra perkama dienomis, dienos yra mokamos nusatytu tarifu.
Už pieną ir daržoves yra mokama apytikre kaina.
2. Mokėjimas: maždaug 20 kiekvieno mėnesio dieną.
3. Jeigu mokėjimas už darželio vietą nebus sumokėtas po pirmo įspėjimo, yra galimybė prarasti
vietą likusius darželio mokslo metus, t.y. iki rugpjūčio 1. dienos. Už neapmokėtą darželio
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vietą savivaldybė turi teisę reikalauti pirkėjo apmokėti vietą. Nauja vieta darželyje gali būti
svarstoma nuo rugpjūčio 1 d. tik tada kai pirkėjas yra atsiskaitęs su savivaldybe.
Frostos savivaldybėje galima kreiptis dėl stipendijos / dalinės stipendijos dėl ekonominių
priežaščių.
4. Dėl ilgai besitęsiančios ligos (ilgiau negul mėnuo) yra galimybė mokėti pusę tarifo tik jeigu
darželis gauna pažymą.

§ 9 ATIDARYMO LAIKAS
Darželiai yra atidaryti nuo 06.30 iki 16.30 darbo dienomis. Nauji darželio mokslo metai prasideda
pirmadienį, pirmą rugpjūčio sąvaitę. Darželis yra uždarytas tris sąvaites iki atidarymo.
Darželio personalas yra nustatęs dienas kada jie turi susitikimus dėl kompetencijos ir planavimo /
bendradarbiavimo. Visa tai yra lygiavertė 5 dienom – 37,5 valandas per metus. Šiom planavimo
dienom darželiai yra uždaryti.
Jeigu yra poreikis kursams ir planavimo dienoms, jos yra koordinuojamos kartu su mokykla ir
darželiu.
Darželiai yra uždaryti per kūčių vakarą ir naujūjų metų vakarą.
Pagal visus nustatymus darželiai yra uždaryti kalėdų vyduryje ir pirmadienį, antradienį ir trečiadienį
prieš vėlykas. Jeigu atsiranda šeimų kuriom reikia darželio vietos per atostogas, jos turi susisiekti su
darželio vadovu / vadove mažiausiai tris sąvaites iki atostogų pradžios. Tuomet bus visi komunaliniai
ir privatūs darželiai surinkti viename darželyje.
Jeigu yra šeimų kuriom reikia darželio vietos trečiadienį prieš vėlykas, darželiai yra uždaromi 12.00
valandą.
Darželiai seka mokyklos atostogų planą (rudens, kalėdų ir vėlykų atostogas).
Darželiai yra uždaryti 4 savaitėm liepos mėnesį.
Darželiai kurie teikia vaikam darželį gamtoje, nėra teikiami liepos mėnesį.

§ 10 VASAROS ATOSTOGOS / ATOSTOGOS
Kadangi darželiai yra uždaryti 3 paskutines liepos mėnesio sąvaites, tos sąvaitės yra laikomos kaip
atostogos vaikams. Tuo pačiu darželiai yra uždaryti 5 darželio mokslo dienas kurios yra paskirstitos
per visus metus, kur personalas turi planavimo dienas, šios dienos skaitosi laisvos vaikams. Šios visos
dienos sudaro 4 atostogų sąvaites vaikams. Jei vaikas išvažiuoja atostogauti su tėvais ne per
privalomas atostogas, tėvai turi pranešti darželiui apie tai kuo greičiau.
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§ 11 ŽEMĖTVARKA
Darželiai turi turėti patalpas ir lauko plotą kurie turi atitikti darželio paskirtį ir atsižvelgti į vaikų
amžių. Vaikai turi turėti galimybę užsiimti įvairių veiklų saugioje aplinkoje. Lauko plotas turi
paprastai būti prie pat arba netoli darželio patalpū.
1. Kekvienam vaikui virš 3 metų priklauso 4 m² ploto žaidimams viduje.
2. Kekvienas vaikas turi maždaug 6 kartus daugiau lauko ploto negu viduje.
3. Vaikams mažesniems negu 3 mętai, priklauso 1/3 nuo ploto kuris priklauso vaikams
vyresniems negu 3 mętai.
4. Vaikų ‘’Žaidimų ir buvimo vieta’’ yra definuojama kaip ta vieta kur vaikai turi plotą
naudojimui.
5. Patvirtinus darželio patalpas ir lauko plotą, priežiūros institucija gali patvirtinti ir
nedidelius nukrypimus.

§ 12 VAIKŲ SVEIKATA
1. Prieš vaikui pradedant į darželį, darželiai turi gauti pažymą apie vaiko sveikatą. Jeigu vaikas
dalyvavo privalomuose sveikatos apžiūrose, tėvai gali įduoti pažymą patys. Žr. įstatymą apie
darželius § 23.
2. Tai kad vaikai dalyvauja privalumuose sveikatos apžiūrose poliklinikoje, darželiai žiūri į tai
kaip būtina.
3. Dėl nelaimingų atsitikimų, ligų ir epidemijos įtarimų, darželio vedėja nusprendžia ar turėtų
būti nedelsiant kreipiamasi į daktarą ir ar tai turi būti pranešta tėvams.
4. Darželiai turi teisę suteikti informaciją vaikų teisių tarnybom, žr. Įstatymą apie darželius § 22.
5. Vaikai su neįgalumais yra prižiūrimi, ir jeigu darželio vedėja / vedėjas pastebi kad vaikas
rizikuoja gauti neįgalumą, ji / jis turi susisiekti su tėvais ir nuspręsti ar susisiekti su poliklinika
ir PPT yra reikalinga.
6. Jeigu vaiko nėra darželyje dėl ligos, vaiko tėvai turi susisiekti su darželiu kuo įmanoma
greičiau.

§ ĮSIGALIOJIMAS
Įstatai galioja nuo 29.03.2011.
Mažesni įgaliojimo pakeitimai kurie nepaliečia pagrindinių taisyklių, yra priimami vietos tarybos
darželiuose. Darželio vadovas / vadovė turi teisę išreikšti savo nuomonę apie tai prieš darydama /
darydamas pakeitimus įstate.
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