SITUACIJOS ANALIZĖ
Sužinokite:

Pasidomėkite:

Išanalizuokite:
Informaciją teikia Švietimo
skyriaus vedėjas A. Petravičius,
tel. (8 46) 45 22 38.

Kiek ir kokio amžiaus vaikų yra vietovėje,
kurioje ketinama steigti privatų darželį.

Kiek iš jų neugdomi pagal ikimokyklinio ar
priešmokyklinio ugdymo programas.

Kokios priežastys tai lemia: nėra įstaigos, nėra
vietų, nėra pageidaujamų programų, nepatogus
darbo laikas?
Ar tėvai (globėjai) pageidauja ir kokio amžiaus
vaikus leisti į privačią įstaigą, kokios jų
finansinės galimybės.

ĮSTAIGOS KOMANDOS
FORMAVIMAS
Atsižvelgus į įstaigos veiklos apimtį ir planuojamas teikti programas ar kitas
paslaugas, reikia suburti kvalifikuotų specialistų komandą, kurią gali sudaryti:

Administracija

Pedagogai

Švietimo
pagalbos
specialistai

Siūlome steigti 10 vaikų grupės darželį. Tokiu atveju jums bus reikalingi
ikimokyklinio ugdymo pedagogas ir jo padėjėjas. Pedagogai privalo būti
pasitikrinę sveikatą ir išklausę privalomuosius higienos įgūdžių ir pirmosios
pagalbos mokymo kursus.
Dėl reikalavimų pedagogams konsultuoja Švietimo skyriaus
pavaduotoja N. Gotlibienė, tel. (8 46) 45 20 54.

IKIMOKYKLINIO
UGDYMO PROGRAMA
Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kurią
rengia ikimokyklinio ugdymo įstaigos komanda.

Prieš rengdami programą vadovai ir
auklėtojai ištiria vaikų bei šeimų
poreikius.
Rengiant programą reikia vadovautis
Švietimo, mokslo ir sporto ministro
patvirtintais ikimokyklinio ugdymo
programų kriterijais.

Apsispręskite, kokią ugdymo pakraipą – sportinę, meninę ir k.t
vykdysite darželyje.

Konsultuoja Švietimo skyriaus vyr. specialistė I. Barbšienė, tel. (8 46) 45 24 63.

FINANSAVIMAS
Valstybės lėšomis finansuojamos 4 ugdymo valandos per dieną (arba 20 valandų per
savaitę).
Jeigu vaikas darželyje būna ilgiau nei 4 valandas, likusią dalį finansuoja savininkas.
Kitus mokesčius (už vaiko maitinimą, ugdymo priemones ir kt.) ir mokėjimo tvarką
nustato savininkas.
Valstybės biudžeto lėšos 10 vaikų grupę turinčiam darželiui yra 14 807 eurai
metams.
Klaipėdos rajono savivaldybė kompensuoja 200 eurų tėvų (globėjų) mokamo
mėnesio mokesčio kiekvienam vaikui, kurio tėvai (globėjai) sudarė mokymo sutartį
su Klaipėdos rajono savivaldybėje esančia privačia įstaiga.

Dėl Valstybės biudžeto ir Savivaldybės biudžeto lėšų
skyrimo konsultuoja Švietimo skyriaus specialistė
S. Preibienė, tel. (8 46) 45 20 54.

BENDRIEJI SVEIKATOS
SAUGOS REIKALAVIMAI
HIGIENOS PASAS
Vykdyti ikimokyklinio ir (ar)
gavus leidimą-higienos pasą.
PAREIŠKĖJAS
PATEIKTI:

priešmokyklinio

LEIDIMUS-HIGIENOS

PASUS

ugdymo

programą

IŠDUODANČIAI

galima

INSTITUCIJAI

tik

TURI

1. Nustatytos formos paraišką gauti leidimą-higienos pasą,
2. Fiziniai asmenys – asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją,
dokumentą, įrodantį teisę naudotis patalpomis, kuriose bus darželis, arba jo kopiją,
išskyrus tuos atvejus, kai patalpos pareiškėjui priklauso nuosavybės teise,
3.Patalpų, kuriose bus darželis, kadastrinių matavimų (inventorizacinės) bylos
eksplikacijas su patalpų brėžiniais arba jų kopijas (šis reikalavimas netaikomas
nesudėtingiems statiniams).

PATALPŲ PASKIRTIS
Darželis gali būti gyvenamosios paskirties vieno buto, dviejų butų, daugiabučiame
(trijų ir daugiau butų) name ar jo patalpose, viešbučių, administracinės, prekybos,
kultūros, poilsio, paslaugų paskirties pastatuose ar patalpose, nepakeitus jų
paskirties, neįrengus papildomo įėjimo.

BENDROSIOS NUOSTATOS
Grupėje, kurioje bus 1 metų amžiaus ir vyresni vaikai, turi dirbti 2 darbuotojai – 1
pedagogas (ikimokyklinio ugdymo auklėtojas ar priešmokyklinio ugdymo
pedagogas) ir jo padėjėjas.
Jie turi būti pasitikrinę sveikatą bei išklausę privalomuosius higienos įgūdžių ir
pirmosios pagalbos mokymų kursus.
Jei vaikai darželyje būna ilgiau nei 4 val., jie turi būti pamaitinti ir migdomi.
Vaikams turi būti sudarytos saugios ugdymo sąlygos

SKLYPO TERITORIJOS ĮRENGIMO REIKALAVIMAI
Galite neturėti savo sklypo/teritorijos ir naudotis kita vaikų žaidimų aikštele mieste.
Tačiau tokiu atveju turi būti užtikrintas vaikų nuvykimo, grįžimo ir buvimo toje
erdvėje saugumas.
Jeigu turėsite savo žaidimų aikštelę, ji turi būti aptverta ne žemesne kaip 1,5 m
aukščio tvora.

PATALPŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI
Draudžiama įrengti sraigtinius laiptus, laiptų pakopos negali būti siaurėjančios.
Draudžiama įrengti horizontalaus dalijimo aptvarus ir turėklus.
Jei grupėje bus vaikų iki 2 metų amžiaus, ji turi būti įrengta pirmame aukšte.
Vienam vaikui iki 3 metų amžiaus turi būti skiriama ne mažiau kaip 4,3 kv. m grupės
patalpų/erdvių ploto, 3 metų ir vyresniam vaikui – ne mažiau kaip 4 kv. m.

TURI BŪTI ĮRENGTOS ŠIOS ERDVĖS:
Darželis privalo turėti šias atskiras erdves: rūbinės, žaidimų-miegamojo/poilsio,
tualeto-prausyklos.

MAITINIMAS
Vaikai gali būti maitinami grupėje arba bendroje valgymo salėje.
Jei vaikams įrengta bendra valgymo salė, vienam vaikui turi būti skiriama ne mažiau
kaip 1 kv. m plotas joje.
Bendroje valgymo salėje ar šalia jos turi būti įrengta vieta grupių indams ir stalo
įrankiams laikyti, plautuvė grupių indams plauti arba automatinė indų plovimo
mašina ir plautuvė rankoms plauti.

SKALBINIAI
Skalbiniai gali
skalbykloje.

būti

skalbiami

viešojoje

skalbykloje

arba

darželyje

įrengtoje

Jeigu darželyje įrengta skalbykla, joje turi būti šios patalpos/erdvės: nešvarių
skalbinių priėmimo, skalbimo, lyginimo, džiovinimo, švarių skalbinių laikymo ir
išdavimo.
Darželyje, kuriame nėra skalbyklos, turi būti numatyta vieta nešvariems skalbiniams
rinkti ir rūšiuoti, vieta švariems skalbiniams laikyti (spinta, lentynos ar pan.).

BENDRIEJI PATALPŲ REIKALAVIMAI
Vaikams skirti baldai turi būti geros būklės, stalai ir kėdės – pritaikyti vaikams pagal
jų ūgį.
Elektros lizdai vaikams
apsaugos priemonėmis.
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Rūbinėje turi būti įrengtos individualios spintelės vaikų drabužiams ir asmeniniams
daiktams susidėti.
Varstomi langai
priemones.
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VAIKŲ MIEGO ORGANIZAVIMAS
Vaikai gali miegoti jų ūgį atitinkančiose lovose kietu pagrindu arba ant jų ūgį
atitinkančių čiužinių.
Lovų ar čiužinių turi būti ne mažiau, nei grupėje yra pietų miegą miegančių vaikų.
Iki 1,5 metų amžiaus vaikams skirtos lovos turi būti su sienelėmis.
Lovos ar čiužiniai turi būti sustatyti taip, kad būtų galima laisvai prieiti prie
kiekvieno vaiko.

APŠVIETIMO REIKALAVIMAI
Natūralus apšvietimas:
Grupės žaidimų, miegamojo/poilsio patalpose turi būti natūralus apšvietimas.
Tačiau šios patalpos privalo turėti ir užuolaidas, žaliuzes ar kitos apsaugos nuo
saulės priemonės.
Dirbtinis apšvietimas:
Bendras dirbtinis apšvietimas turi būti įrengtas visose patalpose.

SANITARINIŲ ĮRENGINIŲ SKAIČIUS
10 vietų privačiame darželyje turėsite įrengti:
2 unitazus ir 2 praustuves vaikams;
1 unitazą ir 1 praustuvę darbuotojams;
1 praustuvę naktipuodžiams plauti;
1 praustuvę indams plauti (jei neturėsite indų plovyklės).
Tualetuose-prausyklose turi būti tualetinio popieriaus, muilo, rankšluostinė ir
asmeninis kiekvieno vaiko rankšluostis arba vienkartinių rankšluosčių.
Tualetai darbuotojams įrengiami atskiroje patalpoje.

Bendraisiais sveikatos saugos reikalavimų klausimais
konsultuoja Visuomenės sveikatos centro Gargždų skyriaus
specialistai adresu Kvietinių g. 8, tel. (8 46) 45 23 01.

TEISINIS ĮSTAIGOS ĮREGISTRAVIMAS
Pasirinkus būsimo darželio teisinę formą, jį galite įsteigti elektroniniu būdu,
naudojantis Registrų centro savitarna.
Išsamią tekstinę ir vaizdinę informaciją apie įstaigos steigimą elektroniniu būdu
rasite Registrų centro tinklalapyje www.registrucentras.lt
SVARBU!
Įstatuose (nuostatuose) turi būti nurodoma ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo
veikla.

DARŽELIO REGISTRACIJA ŠMIR'E
Su Registrų centro išduotu registravimo pažymėjimu ir įstaigos įstatais (nuostatais)
kreipiatės į Švietimo ir mokslo institucijų registro tvarkytoją – Švietimo skyriaus vyr.
specialistę Rasą Žvaginienę.
Užpildote jums duotą registravimo kortelę.
Rankiniu būdu ŠMIR tvarkytojas įrašo duomenis iš užpildytos duomenų registravimo
kortelės į ŠMIR duomenų bazę, informuoja apie naują įstaigą Informacinių
technologijų centrą, kuris ją užregistruoja suteikdamas ID kodą.
Tada ŠMIR tvarkytojas informuoja savininką e. paštu apie įstaigos registraciją ŠMIR,
atsiųsdamas išrašą iš ŠMIR. Įstaigos duomenys tampa vieši ir prieinami internete.
Prieš pradėdamas vykdyti veiklą įstaigos savininkas turi kreiptis į Švietimo
informacinių technologijų centrą prisijungimams gauti prie Mokinių ir Pedagogų
registrų (užpildyti prašymus ir pasižadėjimus).

Konsultuoja Švietimo skyriaus vyr. specialistė R. Žvaginienė, tel. (8 46) 45 23 46.

