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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šiaulių lopšelio-darželio ,,Berželis“ (toliau – Lopšelis-darželis) Vaikų priėmimo į
ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo sutarčių 2.16 papunktyje teigiama „neturint galimybės
patiems tėvams atvesti/išsivesti ugdytinį, parašyti prašymą įstaigos administracijai dėl leidimo
atvesti/išsivesti vaiką iš lopšelio-darželio tretiesiems asmenims, nurodant jų gyvenamąją vietą,
telefoną (prašymo formą pateikia įstaiga)“ papildymas.
II SKYRIUS
VAIKO PAĖMIMO ORGANIZAVIMAS
2. Vaikus iš Lopšelio-darželio gali pasiimti tėvai (globėjai) bei jų raštišku įgaliojimu
nurodyti asmenys ne jaunesni kaip 14 metų.
3. Auklėtoja privalo vaiką išleisti į namus tik su tėvais (globėjais), kitais suaugusiais
asmenimis, turinčiais raštišką tėvų (globėjų) leidimą / prašymą:
3.1. tėvai įstaigos vadovui privalo raštu nurodyti, kurie asmenys turi teisę pasiimti jų vaiką;
3.2. vaikus auklėtojos privalo išleisti tik su asmeniu, pateikusiu tapatybę liudijantį
dokumentą, jeigu toks asmuo yra nurodytas tėvų sudarytame sąraše.
4. Lopšelio-darželio darbuotojams draudžiama atiduoti vaikus:
4.1. nepažįstamiems ar neblaiviems asmenims;
4.2. nepilnamečiams iki 14 metų.
5. Tėvai, pageidaujantys, kad vaiką paimtų nepilnametis brolis ar sesuo, bet ne jaunesni nei
14 metų amžiaus, turi pateikti prašymą įstaigos vadovui. Neatsižvelgiant į tai, jog vaiką iš
ikimokyklinės ugdymo įstaigos gali atsiimti ir nepilnamečiai broliai ar seserys, vaikai iki
pilnametystės ar emancipacijos yra tėvų prižiūrimi, todėl tėvai, pateikdami prašymą vaiką atiduoti
nepilnamečiui, užtikrina, jog vaikas namus pasieks saugiai.
6. Tėvams nustatytu laiku neatvykus pasiimti vaiko iš darželio, auklėtoja susisiekia su vaiko
tėvais telefonu ar kitais jo turimais kontaktiniais duomenimis ir informuoja apie vaiką:
6.1. nepavykus susisiekti su vaiko tėvais arba jiems atsisakant pasiimti vaiką, ugdymo
įstaigos darbuotojai informuoja valstybinę vaiko teisių apsaugos instituciją.
6.2. tokiu atveju valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija kartu su policija paima vaiką ir
perduoda jį globoti. Likęs be tėvų globos, vaikas apgyvendinamas valstybinėje arba
nevyriausybinėje vaikų globos institucijoje, jeigu nėra galimybės jo globoti šeimoje arba šeimynoje.
Paėmusi vaiką, valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija apie tai nedelsdama praneša vaiko
tėvams ar kitiems teisėtiems jo atstovams.
7. Atvykus neblaiviems tėvams pasiimti vaiko iš darželio, auklėtoja neatiduoda vaiko, o
susisiekia su kuriuo nors kitu vaiko šeimos nariu telefonu ar kitais turimais kontaktiniais
duomenimis ir informuoja apie susidariusią padėtį:
7.1. nepavykus susisiekti, ugdymo įstaigos darbuotojai apie tai informuoja policiją;
7.2. tokiu atveju policija kartu su valstybine vaiko teisių apsaugos institucija paima vaiką ir
perduoda jį globoti.
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III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9. Tėvai privalo bendradarbiauti su ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovu, auklėtojomis ir
kitais specialistais, teikiančiais specialiąją, pedagoginę, psichologinę pagalbą, sveikatos priežiūros
specialistais, sprendžiant vaiko ugdymo(si), sveikatos ir priežiūros klausimus.
10. Tėvams nevykdant arba netinkamai vykdant savo pareigas, susijusias su vaikų priežiūra,
grupės auklėtoja informuoja įstaigos administraciją. Apie galimus vaiko teisių pažeidimus bus
informuota vaiko teisių apsaugos tarnyba.
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