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Įstatai buvo patvirtinti Hasvik savivaldybės taryboje 18-06-14 d., nutarimas 19/18 ir įsiteisėja nuo 18-08-
20. Tuo pačiu metu nustoja galioję įstatai, priimti 10-06-17, paskutinį kartą pakeisti 12-05-12.  

  



 

 1 str. Priklausomybė 
Vaikų darželių savininkas ir valdytojas yra Hasvik savivaldybė.  

 
 

2 str.  Administravimas/veiklos organizavimas 

Vaikų darželiai priklauso ugdymo ir kultūros skyriui ir šios skyriaus vadovas priima sprendimus šiame 
sektoriuje.  

Ugdymo skyriaus vadovas yra atsakingas už vaikų darželių veiklą, bet savivaldybės taryba tvirtina priimtus 
sprendimus. 

 
Savivaldybės vaikų darželių veikla organizuojama vadovaujantis vaikų darželių įstatymu, vaikų darželių 
veiklos teisės aktais, tarp jų Bendruoju planu dėl vaikų darželio dienos turinio ir tikslų, ministerijos 
nurodytomis veiklos gairėmis, savivaldybės sprendimais, tarp jų įstatais, savivaldybės planais ir procedūrų 
aprašymais bei atskirų vaikų darželių veiklos planais.  

 
 

3 str.  Tikslas 

 
Vaikų darželiai turi teikti tinkamą vaikų ugdymą, atitinkamai tikslams, numatytiems vaikų darželių 
įstatyme: Vaikų darželis, bendradarbiaudamas su namais, turi tenkinti vaikų poreikius globai ir žaidimui, 
ir skatinti mokymąsi ir lavinimąsi kaip visapusiško ugdymo pagrindą. Vaikų darželis privalo remtis 
pamatinėmis vertybėmis krikščioniškame ir humanistiniame pavelde ir tradicijose, tokiose kaip pagarba 
žmogaus orumui ir gamtai, minties laisvė, meilė savo artimui, atlaidumas, lygybė ir solidarumas, 
vertybės, kurios išreiškiamos įvairiose religijose ar nereliginiuose požiūriuose į gyvenimą ir kurios yra 
įtvirtintos žmogaus teisėse.     

 

Vaikams turi būti suteikta galimybė patirti kūrybos džiaugsmą, poreikį stebėtis ir tyrinėti. Jie turi 
išmokti pasirūpinti patys savimi, savo draugais ir gamta. Vaikai įturi gyti pagrindines žinias ir 
įgūdžius. Jie turi teisę priimti sprendimus, pritaikytus jų amžiui ir aplinkybėms.     

 

Vaikų darželis turi elgtis su vaikais pagarbiai ir jais pasitikėti bei pripažinti pačios vaikystės vertę. 
Darželis turi sudaryti sąlygas, kad vaikams būtų smagu tiek žaidžiant, tiek besimokant ir kad tai taptų 
kelianti iššūkius, bet saugi vieta, kur užmezgami bendruomeniniai ir draugystės ryšiai. Vaikų darželis turi 
skatinti demokratiją, lygiateisiškumą ir kovoti su visomis diskriminacijos formomis.  
 

 
 
 
 
 

 4 str. Vaikų darželio veikla 

 
Vaikų darželis užsiima pedagogine veikla. Vaikų darželis turi suteikti vaikams galimybę 
žaidimams, saviraiškai ir prasmingiems užsiėmimams bei potyriams. 



Vaikų darželis turi atsižvelgti į vaikų amžių, sugebėjimus, lytį, socialines, etnines ir kultūrines šaknis, taip 
pat ir į samių vaikų kalbą ir kultūrą.   

 

Vaikų darželis turi perteikti vertybes ir kultūrą, suteikti vaikams galimybę kurti kultūrą patiems ir 
prisidėti, kad visi vaikai patirtų džiaugsmą susidorodami su jiems keliamomis užduotimis socialinėje ir 
kultūrinėje bendruomenėje.  

 

Vaikų darželis turi skatinti vaikų žingeidumą, kūrybingumą ir smalsumą ir parinkti jiems 
užduotis, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko interesus, žinias ir patirtį.   

 

Vaikų darželis turi rūpintis sveikatos prevencija ir prisidėti lyginant socialinius skirtumus.  
 

Remdamasi bendruoju vaikų darželio planu, vaikų darželio taryba sudaro metinį pedagoginės veiklos 
planą.  

 

Vaikų darželio savininkas gali pritaikyti bendrąjį planą vietinėms sąlygoms.  
 
 
 

 5 str. Tėvų bendradarbiavimas 

 5.1 str.  Tėvų taryba (Foreldrerådet) 

Tėvų tarybą sudaro visų vaikų tėvai/globėjai ir ji gina bendrus vaikų interesus ir padeda bendradarbiaujant 
vaikų darželiui ir tėvams sukurti gerą vaikų darželio aplinką. Jei vadovaujantis poįstatyminio akto 15 str. 
yra nustatyta maksimali tėvų mokama suma, tik tėvų taryba gali sutikti, kad tėvų mokama suma viršytų šią 
nustatytą sumą. 
Vaikų darželio savininkas, veikdamas per tarybą, turi pasirūpinti, kad tėvų tarybai būtų pateikiami spręsti 
svarbūs klausimai.  
Tėvų taryba susideda iš visų vaikų darželį lankančių vaikų tėvų/globėjų ir pati išrenka dirbančią tarybą su 
pirmininku, pavaduotoju ir sekretoriumi.  

 

 

 5.2 str.  Vaikų darželio taryba (Samarbeidsutvalget) 

Kiekvienas vaikų darželis privalo turėti vaikų darželio tarybą. Vaikų darželio taryba susideda iš tėvų/globėjų 
ir darželio darbuotojų ir kiekviena grupė yra atstovaujama vienodai. Vaikų darželio taryba susideda iš 6 
narių, du tėvų tarybos atstovai (pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas), dviejų darželio darbuotojų 
atstovų ir dviejų savininko, šiuo atveju savivaldybės, atstovų. Vieną iš savininkų atstovauja renkamas 
politikas, o kitas yra vaikų darželio vadovas, kuris taip pat yra ir šios tarybos sekretorius.  
 

 

Sørvær ugdymo centras turi bendrą mokyklos ir vaikų darželio tarybą. Taryba susideda iš darželinukų ir iš 
mokinių tėvų/globėjų bei iš vaikų darželio ir mokyklos darbuotojų. Direktorius atstovauja savininką 
nagrinėjant klausimus, liečiančius mokyklą, o darželio vadovas atstovauja savininką nagrinėjant klausimus, 
liečiančius vaikų darželį.    



5.3 str.  Vaikų darželio – namų bendradarbiavimas 

Vaikų darželis turi sušaukti mažiausiai 1 tėvų susirinkimą per metus ir pakviesti tėvus/globėjus mažiausiai 
vienam asmeniniam pokalbiui per pusmetį.  

 

  
6 str. Bendradarbiavimas su kitais 

 
 6.1 str.  Bendradarbiavimas su pagalbą teikiančiomis tarnybomis 

Siekiant suteikti kaip įmanoma geresnes ir pilnavertiškas paslaugas vaikams ir tėvams, užtikrinant vaikų 
ugdymą ir vystymąsi, vaikų darželiui būtina bendradarbiauti su kitomis savivaldybės tarnybomis ir 
institucijomis. Tarpdiscipliniškumas ir visapusiškas mąstymas yra labai svarbūs. Tiek tėvams, tiek vaikų 
darželiui gali prireikti bendradarbiauti su įvairiomis pagalbą teikiančiomis institucijomis, kaip pavyzdžiui, 
vaikų slaugytoja, PPT (Pedagoginė/psichologinė tarnyba) ir vaikų teisių apsaugos tarnyba. 
Bendradarbiaujant reikia laikytis galiojančių taisyklių ir įstatymų, tokių kaip taisyklių dėl konfidencialumo 
įsipareigojimų ir prievolės teikti informaciją, nurodytos vaikų darželio įstatyme.   

 

 6.2 str.  Vaikų darželio – mokyklos bendradarbiavimas 
 

Vaikų darželis bendradarbiauja su mokykla vaikui baigiant darželį ir pradedant lankyti mokyklą. Vaikų 
darželio metiniuose planuose turi būti įtraukti planai apie pereinamąjį laikotarpį. Gavus sutikimą iš 
tėvų/globėjų, vaikų darželis perduoda mokyklai būtiną informaciją.  

 
 

 7str.  Žaidimų ir poilsio teritorija 

Vaikų žaidimo teritorija turi būti ne mažesnė nei 4m ² neto vienam vaikui, vyresniam nei 3 metai ir 5,3 m ² 
vaikui, jaunesniam nei 3metai.  

 
 

 8 str. Maistas 

Vaikų darželis turi užtikrinti vaikams sveiką ir gerai organizuotą maitinimą. Valgymas turi būti 
integruotas į darželio veiklą, atsižvelgiant į pedagoginius ir socialinius faktorius.   

 
 

 9 str. Vaikų darželio lankymo metai 

Nauji vaikų darželio lankymo metai Hasvik savivaldybėje prasideda maždaug rugpjūčio 20 d.  

Ugdymo skyriaus vadovas, ruošdamas vaikų darželių tvarkaraštį, nustato pradžios datą.  
 
 

 10 str.  Darbo laikas 

Savivaldybės vaikų darželiai paprastai dirba visas darbo dienas 07.15 -16.00 val. Maksimalus 
darbo laikas yra 8 valandos ir 45 minutės.  



Vaikų darželiai dirba visas dienas, išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir valstybines išeigines ar 
šventines dienas. Kūčių dieną, Naujųjų metų išvakarėse ir dieną prieš didįjį ketvirtadienį vaikų daželiai 
dirba iki 12.00 val.  

 
Darbo laikas gali būti pakeistas pritaikant prie vietos sąlygų, bet ne prailginant darbo laiką. Vaikai turėtų 
būti atvesti vaiką į darželį eilinę dieną iki 09.30 val.   

 
Per visus metus vaikų darželio personalas turi penkias planavimo dienas. Tomis dienomis vaikais turi 
pasirūpinti patys tėvai.  

 
 
 

 11 str.  Ligos/ pravaikštos 

Apie neatėjimą darželiui reikia pranešti kaip įmanoma greičiau.  
Vaikui susirgus, žiūrėti taisykles, galiojančias darželyje.  

 
 

 12 str.  Atostogos 
 

Visi vaikai per vaikų darželio lankymo metus turi pasiimti 4 savaites atostogų, iš kurių 3 
nepertraukiamos savaitės turi būti imamos laikotarpiu nuo birelio 1 iki naujų darželio lankymo 
metų pradžios.   
Tėvai/globėjai kiekvienais metais iki balandžio 30 d. turi pranešti darželio vadovui apie vasaros atostogų 
laiką. 
Paskutinę atostogų savaitę galima pasiimti atskiromis dienomis, bet ne vaikų daželio planavimo 
dienomis. Apie atskirų atostogų dienų pasiėmimą reikia pranešti valdybai ne vėliau kaip prieš 1 
savaitę.  

 

Mažiausiai vienas savivaldybės darželių turi dirbti vasarą. Tai reiškia, kad vaikams vasarą gali būti pasiūlyta 
lankyti kitą darželį, nei tas, kurį jie lanko paprastai. 
Kad vaikų darželis dirbtų vasarą, turi būtų užsirašę nemažiau kaip 4 norintys lankyti darželį vaikai.  

 
Vaikai, kurie pradeda lankyti darželį nuo vasario 1 d., turi pasiimti mažiausiai 2 nepertraukiamas 
savaites atostogų laikotarpiu nuo birelio 1 iki naujų darželio lankymo metų pradžios.   

 
Darbuotojų skaičius per atostogas priklauso nuo lankančių vaikų skaičiaus, bet negali būti mažesnis nei du 
darbuotojai.  

 
 
 
 

§ 13 Laikinas darželio nelankymas 

Gavus vietą vaikų darželyje ir negalint laikinai jo lankyti, vaikas gali būti atleistas nuo darželio lankymo iki 
vienų vaikų darželio darbo metų. Prašymą reikia pateikti mažiausiai 2 mėnesius prieš norimą nelankymo 
pradžią.  
Leidimas nelankyti darželio norint ilgiau atostogauti ar dėl kitų panašių priežasčių suteikiamas 
neatleidžiant nuo mokėjimo už darželį.  
Galima prašyti atleisti nuo darželio lankymo nemokant už darželį, jei vaikas ilgam patenka į ligoninę ar kitą 
gydymo įstaigą arba kitais ypatingais atvejais.  
Prašymą reikia pateikti prieš tai arba kaip įmanoma greičiau nustojus lankyti darželį. 



 14 str.  Priėmimas 

 14.1 str. Vietų vaikų darželyje skaičius 
 

Skaičiuojama, kad vaikas iki 3 metų užima 2 vietas, vaikas, vyresnis nei 3 metai užima 1 vietą. Vaikai 
laikomi vyresni nei trejų metų nuo rugpjūčio mėnesio tais metais, kaip jiems sueina 3 metai.   

Hasvik vaikų darželyje yra iki 45 vietų.  

Sørvær ugdymo centre yra iki 36 vietų. 

Breivikbotn vaikų darželyje yra iki 36 vietų. 

Vaikai gali gauti vietą darželyje nuo 10 mėnesių amžiaus ir lankyti darželį iki jie pradės lankyti mokyklą.  

Pilnos vietos yra nuolatinės vietos ir yra skiriamos iki maždaug 08.19 d. tais metais, kai vaikas 
pradės lankyti mokyklą. Nepilnos vaiko buvimo darželyje dienos vietos skiriamos tik vieniems 
darželio lankymo metams ir kiekvienais metais reikia pateikti naują prašymą.  

 
 

§ 14.2 Pagrindinis priėmimas 

Hasvik savivaldybė organizuoja priėmimą į vaikų darželį vieną kartą per metus.  

Vietos vaikų darželyje paskelbiamos kartu su vietomis SFO (prailgintos dienos grupė) ir prašymus galima 
paduoti iki kovo 1 d.  

 

Įstatymu įtvirtinta teisė gauti vietą vaikų darželyje galioja tik pagrindiniam priėmimui: Vaikai, kuriems 
vieneri metai sueina ne vėliau kaip iki rugpjūčio mėnesį tais metais, kuriais yra prašoma skirti vietą vaikų 
darželyje, turi teisę gauti vietą darželyje nuo rugpjūčio mėnesio. Vaikai, kuriems vieneri metai sukanka 
rugsėjo, spalio ar lapkričio mėnesį tais metais, kuriais yra prašoma skirti vietą vaikų darželyje, turi teisę 
gauti vietą iki to mėnesio, kurį vaikui sueina vieneri metai, pabaigos. Vaikas turi teisę gauti vietą vaikų 
darželyje toje savivaldybėje, kurioje jis gyvena.  

 
Suteikus vietą pagrindinio priėmimo metu, tikimąsi, kad vaikas pradės lankyti darželį nuo maždaug 
rugpjūčio 20 d. Jei tėvai pageidauja pradėti vesti vaiką į darželį vėliau, jie turėtų tai nurodyti savo 
prašyme.   

 

Prašymai dėl vietos vaikų darželyje po 12.1 nagrinėjami atskirai, papildomo priėmimo metu. 
 
Sprendimus, priimtus pagrindinio priėmimo metu, galima apskųsti.  

14.3 str.  Papildomas priėmimas 

Papildomai priimama per visus metus. Papildomo priėmimo metu nagrinėjami prašymai dėl 
pilnų/nepilnų vaiko buvimo darželyje dienų vietų ir tokiems prašymams nėra padavimo terminų. 
Vaikai neturi įstatymu įtvirtintos teisės gauti vietą vaikų darželyje papildomų priėmimų metu. Tokių 
sprendimų negalima apskųsti – išskyrus prašymus vadovaujantis vaikų darželio įstatymo 13 str.  



14.4 str.  Atsakingas už priėmimą 

Pagrindinis priėmimas: Sprendimus priima ugdymo skyriaus vadovas (oppvekstleder), atsižvelgdamas 
į atskiro vaikų darželio vadovo pasiūlymus.  
Papildomas priėmimas: Sprendimus priima atitinkamo darželio vadovas.   

 
 

14.5 str.  Priėmimo kriterijai 
 

Pirmenybė priimant teikiama: 
 Vaikams, kurie turi teisę gauti vietą darželyje, vadovaujantis vaikų darželio įstatymo 12 a str.  
 Vaikams su sumažėjusiu fiziniu ar psichiniu pajėgumu, vadovaujantis vaikų darželio įstatymo 13 
str. pirma dalimi 

 Vaikams, kurių atžvilgiu priimtas sprendimas, vadovaujantis vaikų teisių apsaugos tarnybos 
įstatymo 4-12 straipsniais pagal vaikų darželio įstatymo 13 str. antrą dalį.  
 
Toliau vertinami šie kriterijai: 

 Pilnos vietos turi pirmenybę prieš nepilnos vaiko buvimo darželyje dienos vietas 
 Vaikams šeimose su sunkiomis ligomis ar socialinėmis problemomis  

 Vaikams, turintiems vienišą tėvą ar motiną, kai šis/ši dirba ar mokosi 

 Vaikams, kuriems tai paskutiniai metai prieš pradedant lankyti mokyklą 

 Kitos aplinkybės 

 
 14.6 str.  Skundas 

 
Tas, kuris pagrindinio priėmimo metu gavo neigiamą atsakymą dėl vietos vaikų darželyje, gali tokį 
sprendimą apskųsti. Padavęs prašymą taip pat gali skųstis, jei nebuvo išpildyti jo pirmasis ar 
antrasis pageidavimai.  
Papildomo priėmimo metu gavus neigiamą atsakymą dėl vietos konkrečiame vaikų darželyje, 
gali skųstis tik tie, kurie turi įstatymo įtvirtintą pirmenybinę teisę į vietą vaikų darželyje pagal 
vaikų darželio įstatymo 13 str.  
Terminas skundui paduoti yra 3 savaitės.  
Skundų nagrinėjimo instancija yra savivaldybės tarybos komitetas. Skundas siunčiamas ugdymo 
skyriaus vadovui. Jei sprendimas lieka tas pats, skundas persiunčiamas savivaldybės tarybos 
komitetui.  

 
 

 14.7 str. Nepilnos vaiko buvimo darželyje dienos taisyklės 
 

Nepilnos vaiko buvimo darželyje  vietos suteikiamos tik vieneriems vaikų darželio veiklos metams ir 
kikevienais metais reikia prašymą pateikti iš naujo.  
Paprastai nepilnos vaiko buvimo darželyje dienos laikomos lankant darželį kas antra diena - tėvai gali 
susitarti su darželio vadovu, kaip jie išnaudos tą nepilną vietą, pasirašydami susitarimą 
Tėvai patys nusprendžia, ar vaikas eis ar neis į darželį tą dieną, kai jis turėtų būti darželyje. Bet 
nusprendus vaiko nevesti į darželį jam priklausančią dieną, tėvai negali atvestu vaiko į darželį kitą 
dieną ar valandą. Už vaikus, turinčius darželyje nepilną vietą, tėvai moka mažiau.   

 
Jei vaikų darželyje yra laisvų vietų, gali vaikai, kurie turi 50 % vietos, esant poreikiui, nusipirkti daugiau 
laiko. Jiems tokiais atvejais skiriama vieta tomis aktualiomis dienomis. Darželio vadovas sudaro sutartį su 
tėvais. Prieš naudojantis tomis dienomis, sutartį turi pasirašyti abi šalys. Įkainius nustato savivaldybės 
taryba.  



15 str. Atsisakyti vietos darželyje 

Skirtos vietos galima atsisakyti pranešant prieš vieną – 1 – mėnesį, skaičiuojant nuo pirmosios 
ateinančio mėnesio dienos. Kitaip sakant, jei vietos atsisakoma 02.20, tai vaikas turės lankyti (tėvai 
turės mokėti) nuo 03.01 iki 03.31.    

Vietos atsisakymas pateikiamas raštu darželio vadovui tame vaikų darželyje.  

Už mėnesį po atsisakymo pateikimo datos reikia mokėti ir tuo atveju, jei vaikas nelankys darželio.  
 

Tos pačios atsisakymo ir mokėjimo taisyklės galioja ir tais atvejais, jei skirta vieta nebuvo pradėta naudotis.  
 

Vietos vaikams, kuriems buvo skirta vieta vaikų darželyje iki mokyklos lankymo pradžios, atisakymas, 
nenorint naudotis šia teise iki mokyklos lankymo pradžios, turi būti pateiktas ta pačia tvarka.  
Jei tėvai pageidauja sutrumpinti vaiko buvimo darželyje laiką, jie turi atsisakyti turėtos vietos ir parašyti 
prašymą dėl pageidaujamos nepilnos vaiko buvimo darželyje vietos. Tos pačios atsisakymo taisyklės 
galioja ir ir norint sutrumpinti vaiko buvimo darželyje laiką.   

 
 

16 str. Tėvų mokėjimas 

16.1 str. Mokėjimas 
 

Mokėjimo taisyklės yra nurodytos poįstatyminiame akte apie apmokėjimus už vaikų darželius.  
Mokama kiekvieną mėnesį avansu finansų skyriui (økonomikontoret).  
Sąskaitos rašomos nuo to laiko, kai buvo skirta vieta darželyje.  
Tėvai moka už skirtą vietą (pilną/nepilną).  Įkainius už pilną ar nepilną vietą bei įkainius už papildomai 
perkamas dienas kiekvienais metais nustato savivaldybės taryba ir jie neturi viršyti Parlamento 
(Stortinget) nustatytos maksimalios kainos. Savivaldybės taryba nustato ir maistpinigius. Už maistą vaikų 
darželiuose mokama maisto savikaina.   

 

Dėl to, kad privaloma imti 4 savaičių/2 savaičių atostogas, už liepą nereikia mokėti/reikia mokėti pusę 
kainos.  

 
 

16.2 str. Nesumokėjus 

 

Jei nebus sumokėta už vaiko vietą darželyje, sąskaitos gavėjui bus nusiųstas priminimas ir bus 
paskaičiuotos palūkanos ir priminimo mokestis.  

 
Nesumokėjus mokesčio 2 mėnesius ar ilgiau, ugdymo skyriaus vadovas atsakys vietą darželyje. Jei 
bus visiškai atsiskaityta ar bus susitarta dėl atsiskaitymo su savivaldybės finansų skyriumi vieną 
savaitę iki atsakant vietą, vietos atsakymas neteks galios. Jei nebus laikomasi sudaryto mokėjimo 
susitarimo, ugdymo skyriaus vadovas priims naują sprendimą dėl vietos darželyje atsakymo. 
Sprendimui įsigaliojus ta vieta atiteks kitam vaikui, užrašytam į laukiančių vietos darželyje sąrašą.   



16.3 str. Mokesčio sumažinimas 

Mokestis sumažinamas antram vaikui, jei vaikas gyvena tuo pačiu gyventojų registre registruotu adresu ir 
gauna vietą savivaldybės vaikų darželyje. Vaikui nr. 2 mokestis sumažinamas 30%, o vaikui nr. 3 ir 
likusiems vaikams mokestis sumažinamas 50% .  

 
Nei viena šeima neturi mokėti už vietą vaikų darželyje daugiau nei 6 % savo gaunamų 
pajamų. Tėvai/globėjai gali prašyti sumažinti mokestį/skirti nemokamą pagrindinį laiką, žr. 
vyriausybės priimtus pajamų ir amžiaus apribojimus.   

 
Naujai atvykusiems kitakalbiams vaikams galima prašyti skirti nemokamą vietą vaikų darželyje iki 10 
mėnesių laikotarpiui.  
 

 

16.3 str. Papildomas mokestis 

Tėvams/globėjams, kurie nepasiima savo vaikų iki nustatyto laiko (liečia tuos, kurie darželyje būna nepilną 
dieną) ir tėvams/globėjams, kurie nepasiima savo vaikų prieš uždarant darželį, gali būti paskaičiuotas 
papildomas mokestis - 100,- NOK  už pirmą pusvalandį ir 200,- NOK už antrą pusvalandį.   

 
 
 

 17 str. Draudimas 

Vaikai, lankantys vaikų darželį, Halsvik savivaldybės yra apdrausti kolektyviniu civilinės atsakomybės 
draudimu nelaimingų atsitikimų atveju.  

Vaikų darželis neatlygina daiktų, kurie dingo ar buvo sugadinti vaikų darželyje.   
 

 18 str. Darbuotojai 
 

18.1 str. Darbuotojų normos 
 

Vidutiniškai privalo būti vienas suaugęs trims vaikams, kai vaikai jaunesni nei treji metai ir vienas 
suaugęs šešiems vaikams, kai vaikai vyresni nei treji metai. Vaikai laikomi vyresni nei trejų metų nuo 
rugpjūčio mėnesio tais metais, kaip jiems sueina 3 metai.   
 

 

 
 18.2 str. Pedagogų normos 

 
Pedagogų skaičius turi atitinti teisiniuose aktuose nurodytą skaičių.  

 

18.3 str. Planavimo dienos 

Per metus penkias dienas vaikų darželio personalas turi teisę sudarinėti planus (planavimo dienos). Iki 3 iš 
jų laikas turi būti numatytas vaikų darželio bendrame tvarkaraštyje. Dviejų likusių datas vaikų darželis gali 
paskirti pats, pasitaręs su ugdymo centro vadovu. Tėvai/globėjai turi būti apie planavimo dieną perspėti 
mažiausia prieš 3 savaites.   



18.4 str. Policijos pažyma 

Visi dirbantys darželyje turi pateikti pažymą iš policijos, žr. vaikų darželio įstatymo19 str. Pažyma negali 
būti išduota anksčiau, nei prieš 3 mėnesius 

 
 

18.5 str. Konfidencialumo įsipareigojimai 

Vaikų darželio darbuotojai turi laikytis konfidencialumo, kaip tai nurodyta vaikų darželio įstatymo 20 str., 
žr. administracinio valdymo įstatymo taisykles.  

 

18.6 str. Prievolė pranešti 

Vaikų darželio darbuotojai privalo teikti informaciją socialinei tarnybai ir vaikų teisių apsaugos tarnybai, 
žr. vaikų darželio įstatymo 21 ir 22 str. 


