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VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO,,UŽUPIUKAS” BENDROS VIDAUS TVARKOS 

TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

 

1. Vilniaus lopšelio – darželio „Užupiukas“ (toliau — Darželis) bendrų vidaus tvarkos taisyklių 

(toliau — Taisyklės) tikslas — supažindinti paslaugų gavėjus (vaikus/ugdytinius) (toliau — 

Ugdytiniai) ir jų tėvus/įtėvius/globėjus (toliau — Tėvai) su jų teisėmis ir pareigomis, bendra tvarka 

įstaigoje. 

2. Darželis yra edukacines, socialines, kultūrines funkcijas atliekanti švietimo įstaiga, kuri padeda 

tenkinti Ugdytiniui jo poreikius. 

3. Darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo 

ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo 

ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais. 

 

II SKYRIUS 

DARŽELIO GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS 

 

 

4. Darželyje gali būti komplektuojamos: 

4.1. ikimokyklinio amžiaus bendrojo ugdymo grupė (-s) 2–5/6 metų vaikams; 

4.2. priešmokyklinio ugdymo grupė (-s) 5–6/7 metų vaikams; 

5. Vaikų priėmimo į Darželį tvarką nustato steigėjas. 

6. Vaikai į Darželį priimami pasirašę dvišalę sutartį ir pateikę vaiko gimimo liudijimo kopiją (ar) 

vaiko gimimo įrašą liudijantį išrašą, elektroninės apskaitos formą (Nr. E0207-1) mokinio sveikatos 

pažymėjimą. 

 

III SKYRIUS 

DARŽELIO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

 

7. Teikti kokybišką, atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. 

8. Sudaryti optimalias socializacijos, ugdymo(-si), sąlygas. 



9. Kurti ir įgyvendinti ugdymo modelius, orientuotus į vaiko prigimtinių galių plėtojimą, atsižvelgiant 

į bendražmogiškųjų ir tautinių vertybių puoselėjimą, natūralią, individualią psichinių ir fizinių 

procesų raidą. 

10. Užtikrinti ugdymo tęstinumą, kurti mokymosi visą gyvenimą prielaidas. 

11. Telkti vaikus ir tėvus/globėjus/rūpintojus bendruomenės veiklai. 

 

IV SKYRIUS 

DARŽELIO ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

12.  Ugdytiniams:  

12.1. Pripažinti kiekvieno vaiko individualumą, poreikių įvairovę, skirtingus gebėjimus ir 

potyrius. 

12.2. Puoselėti vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymosi ir socializacijos sėkmę. 

12.3. Pagarbiai vertinti vaikų reiškiamas idėjas ir iniciatyvas, jas naudoti sprendžiant Darželio 

veiklos klausimus. 

12.4. Kurti sveikas ir saugias gyvenimo ir ugdymo(-si) sąlygas, leidžiančias patirti vaikystės 

džiaugsmą, skatinančias pasitikėjimą, atvirumą, savarankiškumą. 

12.5. Kurti aplinką, skatinančią domėtis, pažinti, tobulėti. Rūpintis ugdymo priemonių 

turtinimu. 

12.6. Sudaryti sąlygas vaikų kultūros plėtrai. 

12.7. Perduoti tautos tradicijas, papročius, kalbą. 

12.8. Drauge kurti taisykles bendram buvimui ir veiklai. 

12.9. Teikti socialinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę pagalbą. 

12.10. Rūpintis tinkama vaikų mityba, sveikatos prevencija, teikti pirmąją medicinos pagalbą. 

12.11. Saugoti nuo fizinę, psichinę sveikatą žalojančių poveikių. 

13. Tėvams:  

13.1. Sudaryti sąlygas visų socialinių, etninių ir kultūrinių grupių vaikams ugdytis sveikoje ir saugioje 

aplinkoje. 

13.2. Puoselėti demokratiškus šeimos ir institucijos sąveikos būdus, bendradarbiauti perduodant 

vaikui dorovines, estetines, kultūrines vertybes. 

13.3. Informuoti apie Darželio veiklą, veiklos tikslus ir uždavinius, jų įgyvendinimo būdus. 

Bendradarbiauti sprendžiant įstaigos valdymo klausimus. 

13.4. Skatinti tėvus dalyvauti planuojant Darželio veiklą, aptariant vaikų ugdymo turinį, veiklos 

organizavimo būdus, įtraukti tėvus į vaikų ugdymą grupėse. Informuoti apie vaiko pasiekimus, 

išlaikyti informacijos konfidencialumą. 

13.5. Rūpintis pedagoginiu tėvų švietimu. 

13.6. Sudaryti sąlygas dalyvauti įvertinant specialiuosius vaiko ugdymo(-si) poreikius, gauti 

informaciją apie įvertinimo rezultatus, dalyvauti specialaus ugdymo procese, teikti siūlymų 

pedagogams, vadovams. 

13.7. Laiduoti ugdymo proceso perimamumą (šeimos, darželio, pradinių klasių). 

 



V SKYRIUS 

DARŽELIUI ĮSIPAREIGOJA 

 

14. Ugdytiniai: 

14.1. Lavintis, domėtis, turtinti savo patirtį bendradarbiaujant su vienmečiais ir suaugusiaisiais. 

14.2. Gerbti tėvus, Darželio ugdytinius, darbuotojus, kitus žmones. 

14.3. Būti tolerantiški ir pakantūs kitokiems, paremti vienas kitą. 

14.4. Laikytis grupės, klasės, Darželio gyvenimo taisyklių, mokytis konstruktyvių problemų 

sprendimo būdų, ugdytis atsakomybę, pareigą. 

14.5. Tausoti grupės, klasės, Darželio turtą. 

14.6. Visas transporto priemones: vežimėlius, paspirtukus, dviračius ir kt. statyti tam skirtose vietose. 

14.7. Mokytis savisaugos, laikytis asmens higienos reikalavimų. 

14.8. Ugdytis pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms. 

15. Tėvai: 

15.1. Susipažinti su taisyklėmis ir kitais Darželio dokumentais. 

15.2. SAM nustatyta tvarka, iki pradedant lankytį Darželį, patikrinti Ugdytinio sveikatą. 

15.3. Užtikrinti, kad Ugdytinio sveikata profilaktiškai būtų tikrinama kas vienerius metus. 

15.4. Pateikti visus reikalingus dokumentus (nustatytos formos sveikatos būklę patvirtinantį 

dokumentą, apie Ugdytinio sveikatos būklę, patvirtinančią, kad Ugdytinis gali lankyti bendrosios 

paskirties Darželį ir kt.) iki kiekvienų mokslo metų rugsėjo 15 d. 

15.5. Suteikti, Darželiui išsamią ir tikslią informaciją apie Ugdytinio sveikatos sutrikimus, į kuriuos 

turėtų atsižvelgti Darželio personalas. Darželis neatsako už žalą Ugdytinio sveikatai, jeigu ji atsirado 

dėl Tėvų (globėjų, rūpintojų) nepilnai, netiksliai ar klaidingai suteiktos informacijos apie Ugdytinio 

sveikatą bei individualius  ugdytinio poreikius. 

15.6. Nepaleisti ugdytinio vieno į Darželį. 

15.7. Nevesti ugdytinio į Darželį, jei jis turi infekcinių, tai yra užkrečiamų ligų požymių: vemia, 

viduriuoja, karščiuoja, kosėja, dūsta, yra infekcinių bėrimų ir kt. 

15.8. Paėmus/atvedus ugdytinį iš/į Darželio/į palikti darželio teritoriją (nevaikščioti po teritoriją, 

neatitraukti mokytojų dėmesio nuo ugdytinių priežiūros bei ugdymo proceso organizavimo). 

15.9. Renginių, švenčių ir kitų bendruomenės susibūrimų metu, taip pat įvykus faktiniam perdavimui 

Ugdytinį tėvams (globėjams, rūpintojams) arba jų įgaliotiems asmenims, už Ugdytinio saugumą, 

elgesį atsako Vaiko atstovai. 

15.10. Užtikrinti, kad į Darželį Ugdytinis atvyktų ne anksčiau kaip 6.30 val. ir ne vėliau kaip 10.00 

val.( jei nėra galimybės atvesti ugdytinio iki 10.00 val. informuoti grupės mokytoją iki 10.00 val. 

grupės telefonu žinute/skambučiu arba bendruoju telefonu +370 2154127 ), o išvyktų ne vėliau kaip 

18.30 val. 



15.11. Bendradarbiauti su Darželio pedagogais, vadovais sprendžiant ugdymo bei paramos vaikui 

klausimus. Priimti sprendimus išklausant ir įvertinant įvairias nuomones, siekiant jas suderinti. 

15.12. Puoselėti Darželio kultūrines tradicijas, remti pedagogų iniciatyvas, telkti bendruomenę. 

15.13. Mokyti vaiką darbštumo, atsakomybės, pasitikėjimo, atvirumo, iniciatyvos, savarankiškumo, 

susitelkimo ir reiklumo sau. 

15.14. Laiku mokėti už institucijos teikiamas papildomas  paslaugas steigėjo nustatyta tvarka. 

15.15. Aprūpinti Ugdytinį individualiomis ugdymo (-si) priemonėmis: pratybų sąsiuviniais (pratybų 

sąsiuviniai neprivalomi, tik rekomenduojami), kūno kultūros apranga, asmeninėmis higienos 

priemonėmis (sauskelnėmis, vienkartinėmis servetėlėmis ir kt.). 

15.16. Ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas raštu informuoti Darželį apie tvarkomų 

dokumentų pasikeitimus: gyvenamojo adreso, telefono numerio, el. pašto adreso ir kt. 

15.17. Susipažinti su viešai skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje http://www.vilnius.lt., 

Vilniaus lopšelio-darželio „Užupiukas“ svetainėje www.uzupiukas.lt ir Darželio administracijos el. 

paštu teikiama informacija 

16. Tėvams draudžiama: 

16.1. vartoti necenzūrinius žodžius, gestus, smurtauti prieš ugdytinius, Darželio darbuotojus ar kitus 

Darželio lankytojus; 

16.2. laikyti ir vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines bei psichotropines medžiagas, ateiti į Darželį 

ar jo teritoriją apsvaigus nuo alkoholio ir psichotropinių medžiagų; 

16.3. rūkyti tabako gaminius, elektronines cigaretes Darželio teritorijoje; 

16.4. šiukšlinti Darželyje ar jo teritorijoje, į Darželio teritoriją, patalpas vesti/nešti šunis, kates ir kt. 

augintinius. 

16.5. Darželio patalpose, teritorijoje filmuoti ar fotografuoti ugdytinius, mokytojus ar darželio 

darbuotojų veiklą, ir viešinti jų atvaizdus ar platinti informaciją apie asmenį/is per masines 

informavimo priemones, socialinius tinklalapius internete negavus asmens leidimo. Išskyrus viešus 

Darželio renginius. Socialiniame tinkle Facebook ugdytinių/ugdytojų nuotraukos, jų atvaizdai 

viešinami tik turint tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą, o baigus darželį Facebook grupės 

administratorius fotonuotraukas ir/ar filmuotą medžiagą pašalina. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 

17. Taisyklės galioja Tėvams ir Ugdytiniams nuo patvirtinimo dienos. 

18. Tėvai turi susipažinti su Taisyklėmis. 

19. Taisyklės skelbiamos Darželio internetiniame puslapyje www.uzupiukas.lt 

__________________________ 


