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VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“
DARBO VASAROS METU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS.
1. Vilniaus lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ (toliau – Darželis) darbo vasaros metu organizavimo
tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016
„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d.
įsakymu Nr. V-93, Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2019 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. 1-305 ,,Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto
savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas,
nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“.
2. Apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas
sąvokas.
3. Aprašo tikslas – sklandžiai organizuoti įstaigos darbą vasaros metu (birželio, liepos,
rugpjūčio mėnesiais).

II SKYRIUS
GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS VASAROS LAIKOTARPIO METU.
4. Vasaros laikotarpio metu grupės komplektuojamos atsižvelgiant į kelių mėnesių vaikų
lankomumą, atliktų tėvų apklausų dėl vaikų lankomumo vasaros metu rezultatus ir bendruomenės
poreikius (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų, mokytojų padėjėjų kasmetinių
atostogų, nedarbingumo laikotarpius, vaikų atostogas).
5. Birželio-rugpjūčio mėnesiais komplektuojamos jungtinės grupės, todėl vaikai gali būti
perkeliami ugdytis kitoje grupėje.
6. Sukomplektuotų grupių sąrašai tvirtinami Darželio direktoriaus įsakymu.
7. Grupių sujungimas ir perkomplektavimas galimas nuo bet kurios mėnesio dienos, jei
lankančių vaikų skaičius yra mažesnis nei numatyta Lietuvos Respublikos higienos normos HN
75:2016 nustatytiems reikalavimams (15 ir 20) ir turimais duomenimis nenumatoma, kad jis keisis.
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III SKYRIUS
GRUPIŲ DARBUOTOJŲ KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO
IR JŲ PAVADAVIMO TVARKA.
8. Grupių darbuotojams (priešmokyklinio ugdymo mokytojoms, ikimokyklinio ugdymo
mokytojoms, mokytojų padėjėjams ir kt.) kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos mokinių atostogų
metu arba esant ekstremalioms situacijoms (sumažėjus lankančių vaikų skaičiui, oro sąlygų ir pan.).
9. Kasmetinės atostogos darbuotojams gali būti suteikiamos dalimis arba bet kuriuo darbo metu
pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę.
10. Siekiant sklandžiai organizuoti įstaigos veiklą vasaros laikotarpiu ir neviršyti įstaigai skirtų
asignavimų metams, Darželio pedagogus ir kitus darbuotojus, pagal atskirą susitarimą, gali pavaduoti
kiti įstaigos darbuotojai.
11. Darželiui turint lėšų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų kasmetinių
atostogų metu, pagal atskirą susitarimą, pedagogai laikinai gali dirbti didesniu darbo krūviu, mokant
jiems už darbuotojų pavadavimą.

IV SKYRIUS
MOKESTIS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ.
12. Mokestis už vaikų išlaikymą skaičiuojamas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. 1-305 ,,Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto
savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas,
nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ (toliausprendimas):
13. Vadovaujantis Sprendimo 3 punktu, nustatomas 1 Eur mokestis visoms šeimoms ir 0,50
Eur mokestis socialinę pašalpą gaunančioms šeimoms už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus
šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas) ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo
reikmėms tenkinti ir darbuotojų darbo apmokėjimui, kai vaikas lanko įstaigą ilgiau kaip 4 val.
14. Vadovaujantis Sprendimo 11.2.7. punktu vasaros laikotarpio metu (birželio-rugpjūčio
mėnesiais) mokestis už vaiko maitinimą nemokamas.
15. Vadovaujantis Sprendimo 19 punktu, mokestį už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių
tenkinimą įstaigoje, vaikų tėvai (globėjai, rūpintojai) sumoka iki einamojo mėnesio 25 d. už praėjusį
mėnesį. Mokestis už kiekvieno vaiko išlaikymą turi būti mokamas atskiru mokėjimu pagal
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atitinkamam vaikui priskirtą mokėtojo kodą, įmokos kodą ir suformuotą bei įstaigos pateiktą apskaitos
dokumentą.
16. Iki nurodytos datos nesumokėjus mokesčio už vaikų išlaikymą ar turint įsiskolinimų,
Darželio lankymo vasaros metu paslauga nebebus teikiama.
V SKYRIUS
UGDYMO ORGANIZAVIMAS.
17. Vasaros laikotarpiu ugdymas organizuojamas vadovaujantis Darželio direktoriaus
patvirtintu ,,Vasaros ugdymo planu‘‘ suderinus su Įstaigos ir Mokytojų taryba.
18. Dirbantys grupėse ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai vasaros laikotarpio
metu ir toliau sistemingai teikia informaciją ugdytinių tėvams apie ugdomosios savaitės temą,
planuojamas vykdyti veiklas.
19. Birželio-rugpjūčio mėnesiais muzikiniai ir kūno kultūros užsiėmimai vykdomi salėje arba
lauko aplinkoje atsižvelgiant į oro sąlygas.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.
20. Darželio bendruomenė supažindinama su Darbo vasaros metu organizavimo tvarkos aprašu
mokytojų tarybos posėdžio metu, siunčiant informaciją elektroniniu paštu bei ją skelbiant Darželio
tinklalapyje www.vilniausvėrinėlis.lt.
21. Atsiradus būtinybei Tvarka gali būti keičiama Darželio direktoriaus įsakymu, prieš tai
Tvarkos nuostatus suderinus su Įstaigos taryba.

Suderinta su Vilniaus lopšelio-darželio „Vėrinėlis“
tarybos 2022 m. gegužės 30 d. nutarimu Protokolo Nr. 25.

