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UKMERGE S VAIKU L OP sE LIO -DARzqr,rO,,VArKY S TE "
VAIKU ATVEDIMO I IKIMOKYKLINES IR PRIESMOKYKLINES GRUPES IR

rsr,Brnrvro I NAMUS TvARKos APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vaikq atvedimo i Ukmerges vaikq lop5elio-darLelio ,,Vaikyste'o (toliau - Mokykla)

ikimokyklines ir prie5mokyklines grupes (toliau - grupe) ir i5leidimo i5 jq tvarkos apra5as (toliau -
Apra5as) reglamentuoja kasdienio vaikq atvedimo i grupes ir i5leidimo i5 jq tvark4.

2. Apra5o tikslas - uZtikrinti vaiko teisiq ir interesq apsaug4, saugiq keliong ! istaig4 ir i3 jos bei

reglamentuoti Mokyklos tvark4.

3. Apra5as parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymu, Lietuvos

Respublikos Svietimo istatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatymu ir kitais

teises aktais.

II SKYRIUS
vArKu ATVEDTMAS I ISTATG^{ rR TSLETDTMAS r5 JOS

4. Vaik4 i grupg turi atvesti ir pasiimti i5 jos vaiko tevai (globejai), jei jiems teises aktq nustatyta

tvarka nera nustatyti specialfis apribojimai vaiko atZvilgiu, arba 5 punkte nurodyti asmenys.

5. Vaiko tevai (globejai) ne veliau kaip per 7 dienas nuo vaiko priemimo i Mokykl4 dienos

uZpildo Mokyklos direktoriaus patvirtintos formos pra5ym4 (1 priedas), kuriame nurodo ne jaunesniq nei

14 metq asmenq, turindiq teisg atvesti vaikq i grupE ir i5 jos pasiimti, kontaktinius duomenis (vard4,

pavardg, gimimo datqir telefonq). Vaiko tevai (globejai) turi ivertinti, ar jq nurodomas asmuo sugebes

tinkamai pasiriipinti vaiko, atvedamo i Mokykl4 ar paimto i5 jos, saugumu. Pagal tevq (globejq)

pra5ymus sudaromas asmenq, turindiq teisg vaik4 atvesti i grupq ir pasiimti i5 jos, s4raSas. Siq asmenq

s4raSas gali buti tikslinamas.

6. Jei Apra5o 4 punkte nurodyti asmenys negali vaiko atvesti i grupq ir pasiimti i5 jos, apie tai

vaiko tevai (globejai) i5 anksto informuoja grupes mokytoj4, nurodydami asmens, kuris atves ar pasiims

vaik4, kontaktinius duomenis.

7. Jeivaik4i grupg atveda ar atvyksta i5 jos pasiimti asmuo, nenurodytas Apra5o 4 punkte, grupes

mokytojas privalo i5 karto susisiekti su vaiko tevais (globejais) ir informuoti Mokyklos direktoriq. Tokiu

atveju vaikas i5leidZiamas i5 gupes su atvykusiu asmeniu tik gavus tevq (globejq) sutikim4.

III SKYRIUS



MOKYKLOS PAREIGOS

8. Grupiq mokytojos pagal tevq (globejq) pra5ymus sudaryt4 asmenq, turindiq teisq vaik4 atvesti

i grupq ir pasiimti i5 jos, sqraS4 saugo grupeje, o antr4 egzemplioriq pateikia Mokyklos direktoriui.

9. Vaik4, atvest4 igrupg, turi priimti ir i5 jos i5leisti grupes mokytojas, vadovaudamasis mokytojo

pareigybes apra5ymu ir Apra5o II skyriuje nustatlta tvarka.

10. Jei vaikas laiku nepaimamas i5 budindios grupes, grupes mokytojas turi likti su vaiku

Mokykloje ir bandyi susisiekti su vaiko tevais (globejais) arba su kitais asmenimis, turindiais teisq

pasiimti vaik4 i5 grupes, o nepavykus susisiekti su jais, turi skubiai informuoti Mokyklos direktoriq, ir

jis turi priimti sprendim4 del tolesniq veiksmq.

11. Siekdamas uZtikrinti vaikq saugum4, grupes mokytojas gali pra5yti asmens, atejusio pasiimti

vaiko i5 grupes, pateikti asmens tapatybg patvirtinant! dokument4'

12. Kilus itarimq del vaiko teisiq paZeidimo (asmuo, atvedgs vaik4 i grupE ar atvykqs jo pasiimti,

galbnt yra neblaivus ar kt.), grupes mokytojas privalo nedelsdamas informuoti Mokyklos direktoriq.

13. Mokyklos direktorius, gavgs informacij4 apie galim4 vaiko teisiq paZeidim4, nedelsdamas

informuoj a teisesaugo s institucij 4.

14. Jeidel laikinq struktUriniq pakeitimq arba d€l kitq prieZasdiq, Mokyklos direktoriaus isakymu

laikinai uZdaromos visos grupes, Sios Mokyklos ugdytiniams ugdymo procesas, suderinus su Ukmerges

rajono savivaldybes administracijos Svietimo, kultlros ir sporto skyriumi, uZtikrinamas kitoje Svietimo

istaigoje ir apie tai informuojami vaiko tevai (globejai).

15. Mokyklos, kurioje laikinai neorganizuojamas ugdymo procesas, direktorius kitos Svietimo

istaigos, ! kuri4 laikinai perkeliami ugdytiniai, direktoriui pateikia vaikq, lankysiandiq kit4 Svietimo

istaig4 s4ra54 ir pagal tevq (globejq) pra5ymus sudarytq asmenq, turindiq teisg vaik4 atvesti ! grupg ir

pasiimti i5 jos, s4ra5q.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Vaiko atvedim4 i darZeli laiku (darbo dienomis iki 9 val. ryto) uZtikrina vaiko tevai (globejai).

Apie vaiko velavim4 ar nebuvim4 darZelyje, vaiko tevai (globejai) privalo informuoti grupes mokytoj4
ar mokytojo padejej4.

17. Apra5as turi biiti patalpintas Mokyklos svetaineje.
18. UZ tinkam4 Apra5o reikalavimq vykdym4 atsako Mokyklos direktorius.

Suderinta:
Mokyklos tarybos pirmininke
Vida Tu5kevidiene
2022m. spalio 4 d.



Ukmerges vaikq lop5elio-darZelio,,Vaikyste"
Vaikq atvedimo i ikimokyklines ir prie5mokyklines grupes
ir iSleidimo i namus tvarkos apra5o
1 priedas

(Vardas, pavarde)

(Gyvenamoj i vieta, telefonas)

Ukmerges vaikq lop5elio-darZelio,,Vaikyste"
direktorei Jolitai iepelionienei

PRASYMAS
DEL VAIKO PAEMIMO I5 DARLNTIO

(Data)
Ukmerge

Pra5au leisti paimti mano s[nq, dukrq, globotini (-g) ...........
(vardas, pavarde)

i5 lop5elio-darLelio,,Vaikyste" Siems asmenims, nurodant vard4, pavardg, gimimo metus ir kontaktini

telefono numeri:

5.

(para5as) (Vardas, pavarde)


