KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
6 POSĖDIS
SPRENDIMAS
DĖL IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS NAMUOSE
ARBA NUOMOJAMOSE PATALPOSE PAGAL „ŠEIMOS DARŽELIO“ MODELĮ
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2019 m. rugsėjo 26 d. Nr. TS-325
Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio
8 punktu, Kauno rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Patvirtinti Ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros paslaugos namuose arba
nuomojamose patalpose pagal „Šeimos darželio“ modelį tvarkos aprašą (pridedama).
2. Pavesti

Savivaldybės

administracijos

direktoriui

priimti

šio

sprendimo

įgyvendinimui reikalingus teisės aktus.
3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. vasario 1 d.

Savivaldybės meras

Valerijus Makūnas
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PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybės tarybos
2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. TS-325
IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS NAMUOSE
ARBA NUOMOJAMOSE PATALPOSE PAGAL „ŠEIMOS DARŽELIO“ MODELĮ
TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros paslaugos namuose arba nuomojamose
patalpose pagal „Šeimos darželio“ modelį tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja
ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros paslaugos teikimo namuose arba nuomojamose
patalpose sąlygas ir tvarką.
2. Aprašas taikomas vaikų priežiūros paslaugos teikėjui – Savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu paskirtoms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, priėmusioms į darbą asmenis,
kurie jiems priklausančiose arba nuomojamose patalpose prižiūri 5 vaikus, turinčius teisę gauti
vaikų priežiūros paslaugą pagal „Šeimos darželio” modelį, Savivaldybės biudžetinei įstaigai –
Kauno rajono švietimo centrui, teikiančiam kvalifikacijos tobulinimo paslaugas, kuris pagal
poreikį sudarys papildomas mokymo programas, reikalingas paslaugos teikėjų kvalifikacijai kelti.
3. Ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros paslauga namuose arba nuomojamose
patalpose pagal „Šeimos darželio“ modelį (toliau – Vaikų priežiūros paslauga) – priežiūros
paslaugų teikimas namuose arba nuomojamose patalpose ikimokyklinio amžiaus vaikams,
gyvenantiems Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, kurie nepatenka į Savivaldybės švietimo
įstaigose įsteigtas ikimokyklinio ugdymo grupes ir nelanko nevalstybinių švietimo įstaigų.
4. Vaikų priežiūros paslaugos teikimo tikslas – didinti vaikų priežiūros paslaugų
prieinamumą šeimoms, auginančioms ikimokyklinio amžiaus vaikus, ir suteikti tėvams
galimybę derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, dalyvauti darbo rinkoje ir pasirūpinti šeimos
materialine gerove.
5. Vaikų priežiūros paslaugos gavėjai – tėvai (globėjai), auginantys ikimokyklinio
amžiaus vaikus ir gyvenantys Kauno rajono savivaldybės teritorijoje.

II SKYRIUS
PRIEŽIŪROS PASLAUGOS SĄLYGOS IR TEIKĖJAI
6. Vaikų priežiūros paslauga gali būti teikiama, jeigu:

3
6.1. vieno iš tėvų (globėjų) ir vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Kauno rajono
savivaldybėje;
6.2. vaikas yra užregistruotas Savivaldybės centralizuoto vaikų priėmimo informacinės
sistemos duomenų bazėje ir yra nepatekęs einamaisiais mokslo metais į pasirinktą (-as)
Savivaldybės švietimo įstaigą;
6.3. vaikas nelanko nevalstybinės švietimo įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ugdymo
programą, ir negauna mokesčio dalies kompensacijos.
7. Vaikų priežiūros paslaugos teikėjas pagal „Šeimos darželio“ modelį – įvertinus
poreikį Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtos ikimokyklinio ugdymo
įstaigos priimtas į darbą asmuo, kuris jam priklausančiose arba nuomojamose patalpose prižiūri
5 vaikus, turinčius teisę gauti Vaikų priežiūros paslaugą pagal „Šeimos darželio“ modelį.

III SKYRIUS
PRIEŽIŪROS PASLAUGOS ORGANIZAVIMAS
8. Vaikų priežiūros paslaugos teikimui naudojamos patalpos turi tenkinti būtinas
sąlygas: 1 vaikui iki 3 metų amžiaus skiriama ne mažiau kaip 4,3 kv. m grupės patalpų / erdvių
ploto, 3 metų ir vyresniam vaikui – ne mažiau kaip 4 kv. m ir yra higienos reikalavimus
atitinkančios sanitarinės sąlygos: tualetas, kriauklės rankų plovimui, šaldytuvas, atitinkamo
aukščio stalas su kėdėmis, lovytės ar čiužiniai vaikų poilsiui.
9. Ikimokyklinio ugdymo įstaiga konkurso būdu sudaro maisto tiekimo sutartį vaikų
priežiūros grupėms, esančioms paslaugos teikėjui priklausančiose arba jo nuomojamose
patalpose, maitinti.
10. Asmuo, pretenduojantis teikti Vaikų priežiūros paslaugą, pasirašydamas darbo
sutartį su ikimokyklinio ugdymo įstaiga, privalo pateikti būtinus dokumentus:
10.1. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
10.2. patalpų, kuriose bus teikiama Vaikų priežiūros paslauga, nuomotojo, jeigu jis
pats nėra jų savininkas, sutikimą leisti jam teikti vaikų priežiūros paslaugas;
10.3. asmens medicininę knygelę (Sveikatos pasą). Prieš pradėdami dirbti ir vėliau
kasmet asmenys privalo pasitikrinti sveikatą, ar neserga tuberkulioze. Pasitikrinti, ar neserga
kitomis užkrečiamosiomis ligomis, privalo esant epidemiologinei būtinybei;
10.4. pažymą iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro apie visų Vaikų
priežiūros paslaugos teikėjo namuose arba nuomojamose patalpose gyvenančių asmenų
teistumo nebuvimą už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos baudžiamajame
kodekse ir Administracinių nusižengimų kodekse;
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10.5. pažymėjimus apie išklausytus kursus:
10.5.1. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų programa
(180 val.);
10.5.2. Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos
žmogaus sveikatai mokymai (8 val.), privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa
(2 val.), privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (Kodas HBB: netiesiogiai
maistą tvarkantys darbuotojai; darbuotojai, tvarkantys negreitai gendantį maistą, bet jo
negaminantys, neperdirbantys ir neruošiantys) (6 val.) pradedant dirbti. Vėliau, kas 5 metai,
pateikiamas tik privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinės programos (4 val.) baigimo
pažymėjimas.
11. Vaikų priežiūros paslaugos teikimo sąlygos:
11.1. paslauga gali būti teikiama vaikui nuo 2 iki 5 metų amžiaus;
11.2. vienas savarankiškai dirbantis darbuotojas gali teikti priežiūros paslaugą ne
daugiau kaip 5 vaikams;
11.3. jeigu tenkinami higienos normų reikalavimai, vienu metu gali dirbti ir daugiau
darbuotojų, atitinkamai gali būti didinamas ir vaikų skaičius.
12. Tėvai (globėjai), pageidaujantys gauti priežiūros paslaugą savo vaikams, kreipiasi
į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, pasirenka savarankiškai dirbantį darbuotoją ir pasirašo
paslaugos teikimo sutartį, kurioje nurodo, kad juos tenkina paslaugos teikimo sąlygos:
12.1. vaikų priežiūros paslaugos teikėjai neorganizuoja ugdomosios veiklos – vykdo
tik vaikų priežiūrą;
12.2. pagal poreikį individualiomis mokymo ir higienos priemonėmis vaikus aprūpina
jų tėvai;
12.3. Vaikų priežiūros paslauga teikiama pagal poreikį iki 10 valandų per darbo dieną;
12.4. sutinka padengti vaiko maitinimo išlaidas.
13. Vaiko priežiūros paslauga nutraukiama vaikui pradėjus lankyti ikimokyklinio
ugdymo įstaigą.
14. Vaikų priežiūros paslaugai teikti naudojamos teikėjui priklausančios arba
nuomojamos patalpos yra darželio padalinys:
14.1. vaikus prižiūrinčio asmens – darželio darbuotojo – darbo vieta yra padalinyje;
14.2. pagrindinė darbovietė – darželis – užtikrina paslaugos teikimą – vaikų priežiūrą
darbuotojo ligos atveju.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Dėl Aprašo taikymo kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų

5
nustatyta tvarka.
16. Asmenys, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka.
17. Šis Aprašas gali būti keičiamas ir papildomas Savivaldybės tarybos sprendimu.
______________________________

