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PATVIRTINTA 

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“  

direktoriaus  

            2019 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-131 

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ 

DARBO VASAROS METU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 
 

        I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Darbo vasaros metu tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2019 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. A-731 „Dėl savivaldybės ikimokyklinio ugdymo 

mokyklų darbo 2020 metų vasaros metu“, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 patvirtinimo 

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės 

globos įstaigose tvarkos aprašo reikalavimai“, 2018-04-10 Nr. V-394 įsakymu „Dėl Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo 

organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. 

sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 75: 2016 ,,Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, 2018-10-31 Nr. 

V-1183 įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. 

įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“, 

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 169, 172, 174 straipsniais.  

2. Apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas 

sąvokas. 

3. Tvarkos tikslas – sklandžiai organizuoti įstaigos darbą vasaros metu: birželio, liepos, 

rugpjūčio mėnesiais. 

                                  II. VAIKŲ GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS 
  

1. Prašymus direktoriui dėl įstaigos lankymo vasaros laikotarpiu (birželio-rugpjūčio 

mėnesiais) ugdytinių tėvai teikia iki kovo 20 d. imtinai (išimtinais atvejais gali patikslinti iki balandžio 

24 d.). 

2. Tėvų, turinčių įsiskolinimus už vaiko išlaikymą įstaigoje, prašymai lankyti mokyklą 

vasaros laikotarpiu, nebus tenkinami. 

3. Grupės formuojamos užtikrinant Lietuvos Respublikos higienos normose HN 

75:2016  ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ 5, 6 punktų nustatytus reikalavimus. 

4. Grupės vasaros laikotarpiui formuojamos naujai, todėl vaikas gali būti perkeliamas 

ugdytis į kitą grupę, pildant lankomumą pagal 2020 m. birželio-rugpjūčio mėnesiams grupių vaikų 

sąrašus.  

5. Mokyklos direktorius, atsižvelgdamas į tėvų poreikį, iki gegužės 8 d. komplektuoja 

grupes birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiams, kuriose ugdysis įstaigos vaikai. 

6. Direktoriaus įsakymu tvirtinama ir viešinami sukomplektuotų grupių sąrašai iki 2020 m. 

gegužės 15 d. 

7.  Sumažėjus vaikų skaičiui grupėse mažiau kaip minimumas, grupės jungiamos. 
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III. APMOKĖJIMAS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ  
 

1.  Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2019 m. rugpjūčio 6 d. Nr. TSP-

311, tėvams „už kiekvieną mėnesį nustatomas 11,50 Eur mokestis įstaigos reikmėms.“ Šis 

sprendimas galioja ir vasaros laiku („Šis mokestis netaikomas įstaigose, kuriose vasaros laikotarpiu 

nevykdoma veikla“ – laikotarpiu, kai įstaiga uždaryta).  

2. Tėvų, nepateikusių laiku prašymų iki 2020 m. kovo 20 d., vaikai įstaigos lankyti negalės 

(išskyrus išimtinais atvejais, atsiradus laisvai vietai).  

3.  Vasaros metu už nelankytas dienas mokestis už maitinimą neskaičiuojamas, pagal 

patvirtintu Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu Nr.TSP-311 „Dėl 

atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą 

savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto savivaldybės 

tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr.1-312, pakeitimo“ reikalavimus. Tėvai už vaiko maitinimą 

privalo sumokėti iki einamojo mėnesio 27 d., vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 

2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr.1-312 patvirtinto Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo 

mokyklose nustatymo tvarkos aprašu reikalavimais. 

4. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu Nr.TSP-311 

„Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 

išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto 

savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr.1-312, pakeitimo“ tėvai už kiekvieną vasaros 

mėnesį moka 11,50 Eur fiksuotą mokestį įstaigos reikmėms.  

5. Esant ekstremaliai situacijai (renovacija, skubus remontas ir kt.) mokyklos direktorius 

gali uždaryti įstaigą ne ilgiau 1 mėnesiui, pasirašant sutartį su bendradarbiaujančia ikimokykline ugdymo 

įstaiga dėl vaikų priėmimo, darbuotojų perkėlimo ir kitų būtinų sąlygų užtikrinimo (Panevėžio lopšelis-

darželis „Rūta“). 

6. Dėl įstaigos uždarymo 1 mėnesiui vasaros metu mokyklos direktorius pateikia 

argumentuotą  prašymą Panevėžio savivaldybės administracijos direktoriui, susidarius ekstremaliai 

situacijai – nedelsiant. 

7. Darbuotojų atostogos derinamos su mokyklos direktoriumi, darbuotojui suteikiamos 

pagal grafiką šaliu sutartu laiku ir tvirtinamos vidaus darbo tvarkos taisyklėse numatyta tvarka, remiantis  

Lietuvos Respublikos Darbo Kodekso 128,129 straipsniais, nustatyta tvarka (iki kovo 31 d.)  

8. Dėl sumažėjusio lankančių vaikų skaičiaus, sujungus grupes, darbuotojai gali būti 

išleidžiami atostogų. 

9. Vasaros laikotarpiu, trūkstant pedagogų, galima priimti vaduojančius. 
 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

1. Darbo vasaros 2020 m. organizavimo tvarka aptariama darbo tarybos posėdyje, 

mokyklos tarybos posėdyje. 

2.  Mokyklos bendruomenė supažindinama su darbu apie vaikų ugdymą 2020 m. vasaros 

laikotarpiu iki 2020-01-02.  

 

SUDERINTA: 

Lopšelio-darželio „Žibutė“ 

Darbo tarybos posėdžio protokolas  

2019-12-04 Nr. 9 

 

SUDERINTA: 

Lopšelio-darželio „Žibutė“ 

Mokyklos tarybos posėdžio protokolas 

2019-12-04 Nr. 13 


