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NAUJOSIOS AKMENĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOS 

DARBO VASAROS METU IR KALĖDINIU LAIKOTARPIU ORGANIZAVIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos  (toliau – Mokykla) darbo vasaros 

metu ir Kalėdinio laikotarpiu organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas 

vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93, Akmenės rajono savivaldybės 

taryba 2019 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-252 ,,Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 

m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-12 „ Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo, Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos ,,Vaikų priėmimo į 

Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

grupes tvarkos aprašu", patvirtintu 2020 m. rugsėjo 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-24, Naujosios 

Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos ,,Užmokesčio už vaikų išlaikymą Naujosios Akmenės 

ikimokyklinio ugdymo mokykloje nustatymo tvarkos aprašu“, patvirtintu 2020 m. spalio 9 d. 

direktoriaus įsakymu Nr. V-47, Naujosios Akmenės vaikų ikimokyklinio ugdymo mokyklos 

,,Fiksuoto mokesčio lėšų panaudojimo tvarkos aprašu“, patvirtintu 2020 m. spalio 29 d. direktoriaus 

įsakymu Nr. V-59 ir kitais galiojančiais teisės aktais. 

2. Apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas 

sąvokas. 

3. Tvarkos tikslas – sklandžiai organizuoti įstaigos darbą vasaros metu (birželio, liepos, 

rugpjūčio mėnesiais) ir Kalėdiniu laikotarpiu. 

4. Grupės komplektuojamos užtikrinant Lietuvos higienos normoje HN 75:2016 nustatytus 

reikalavimus. 

II SKYRIUS 

PASIRENGIMAS VASAROS IR KALĖDINIO LAIKOTARPIO DARBUI 

 

5. Ugdytinių tėvų/ globėjų/ įtėvių apklausa dėl Mokyklos lankymo vasaros laikotarpiu 

(birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais) atliekama iki balandžio 15 d. (Priedas 1 ir Priedas 2).  
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6. Ugdytinių tėvų/globėjų/įtėvių apklausa dėl Mokyklos lankymo Kalėdiniu laikotarpiu 

atliekama iki lapkričio 1 d. (Priedas 1 ir Priedas 3). 

7. Kalėdiniu laikotarpiu (darbo dienos tarp Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų ir naujųjų metų pirma 

darbo savaitė) Mokykla dirba, jeigu tėvų pageidavimu susidaro bent viena Mokyklą lankančių vaikų 

grupė, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos higienos normos HN 75:2016 5p. 

8. Darbui vasaros metu Mokyklos direktorius grupes komplektuoja iki gegužės 20 d. 

9. Vasaros laikotarpiui komplektuojamos jungtinės grupės, todėl vaikas gali būti perkeliamas 

ugdytis į kitą grupę arba į kitą Mokyklos skyrių. Šios grupės formuojamos atsižvelgiant į: 

9.1. dirbančių tėvų/globėjų/įtėvių prašymus; 

9.2. tėvų/globėjų/įtėvių prašymus, kurie augina specialiųjų poreikių turinčius vaikus; 

9.3. karo pabėgėlių tėvų/globėjų/įtėvių prašymus. 

10. Tėvų/globėjų/įtėvių, turinčių įsiskolinimą už vaiko išlaikymą įstaigoje ir nesumokėjus jo 

iki gegužės 31 d., prašymai lankyti Mokyklą vasaros metu nebus tenkinami. 

11. Esant laisvų vietų suformuotose jungtinėse grupėse, priimami vaikai tėvų/globėjų/įtėvių, 

kurių bent vienas iš šeimos nedirba, įvertinus šeimos socialinę situaciją: 

11.1. šeima, su kuria dirba socialinis darbuotojas (socialiai pažeidžiama šeima); 

11.2. šeima, kurioje auga trys ir daugiau vaikų. 

12. Sukomplektuotų grupių sąrašai tvirtinami direktoriaus įsakymu iki gegužės 20 d. 

13. Grupių sujungimas ir perkomplektavimas galimas nuo bet kurios mėnesio dienos, jei 

lankančių vaikų skaičius yra mažesnis nei numatyta Lietuvos Respublikos higienos normos HN 

75:2016 nustatytiems reikalavimams (15 ir 20) ir turimais duomenimis nenumatoma, kad jis keisis ir 

dėl epidemiologinės situacijos nėra nustatyta kitaip. 

14. Grupių darbuotojams (priešmokyklinio ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokytojams, 

auklėtojų padėjėjams) kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos mokinių atostogų metu arba esant 

ekstremalioms situacijoms (sumažėjus lankančių vaikų skaičiui dėl karantino, oro sąlygų ir pan.). 

15. Kasmetinės atostogos darbuotojams gali būti suteikiamos dalimis arba bet kuriuo darbo 

metu pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę. 

16. Viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip dešimt darbo dienų. 

17. Kalėdiniu laikotarpiu Mokykla dirba, jeigu tėvų pageidavimu susidaro bent viena 

Mokyklą lankančių vaikų grupė, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos higienos normos HN 75:2016 

5 p. 

18. Kalėdiniam laikotarpiui komplektuojamos jungtinės grupės, todėl vaikas gali būti 

perkeliamas ugdytis į kitą grupę arba į kitą Mokyklos skyrių. Šios grupės formuojamos atsižvelgiant 

į tėvų apklausos rezultatus (dienyne „Mūsų darželis“). 

19. Kalėdiniu laikotarpiu Mokykla: 
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19.1. neatlieka tėvų/ globėjų/ įtėvių apklausos ir neorganizuoja ugdymo esant sudėtingai 

situacijai (avariniai remonto darbai, Covid-19 ligos protrūkis, prasta ekonominė situacija rajone ar 

šalyje); 

19.2. tėvai apie numatomą mokyklos uždarymą Kalėdiniam laikotarpiui informuojami mokslo 

metų pradžioje arba iš karto, kai tik sužinoma apie sudėtingą situaciją; 

19.3. mokyklos direktorius gruodžio mėnesį patvirtina įsakymu mokyklos uždarymą 

Kalėdiniam laikotarpiui. 

 

III SKYRIUS 

MOKESTIS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ 

 

20. Mokestis už vaikų išlaikymą skaičiuojamas tokia pat tvarka kaip ir vaikui ugdantis mokslo 

metais. 

21. Mokestį už vaiko išlaikymą (maitinimą ir fiksuotą mokestį) vaikų tėvai (globėjai, 

rūpintojai) sumoka iki einamojo mėnesio 20 d. už praėjusį mėnesį. 

22. Iki nurodytos datos nesumokėjus mokesčio už vaikų išlaikymą, Mokyklos lankymo 

vasaros metu paslauga nebebus teikiama. 

23. Vasaros atostogų metu mokestis už vaikų išlaikymą neskaičiuojamas tik pateikus 

pateisinamą priežastį už praleistas dienas pagal galiojančią tvarką (t. y. prašymą apie nelankytas 

dienas dėl vaiko ligos). Kitais atvejais skaičiuojamas. 

24. Priešmokyklinės grupės ugdytiniams nemokami pietūs skiriami nuo mokslo metų pradžios 

(rugsėjo 1d.) iki mokslo metų pabaigos (gegužės 31 d.). 

IV SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

25. Vasaros laikotarpiu vaiko diena Mokykloje organizuojama pagal vasaros dienos režimą. 

26. Vasaros laikotarpiu:  

26.1. neorganizuojamas muzikinis ir fizinis ugdymas; 

26.2. neteikiamos pagalbos vaikui specialistų paslaugos. 

27. Siekiant sklandžiai organizuoti įstaigos veiklą vasaros laikotarpiu ir neviršyti įstaigai 

skirtų asignavimų metams, Mokyklos mokytojus ir kitus darbuotojus, pagal atskirą susitarimą, gali 

pavaduoti kiti įstaigos darbuotojai. 

28. Mokyklai turint lėšų, mokytojų kasmetinių atostogų metu, pagal atskirą susitarimą, 

mokytojai laikinai gali dirbti didesniu darbo krūviu, mokant jiems už darbuotojų pavadavimą. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
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29. Mokyklos darbuotojai supažindinami su Darbo vasaros metu ir Kalėdiniu laikotarpiu 

organizavimo tvarkos aprašu. 

30. Atsiradus būtinybei Tvarka gali būti keičiama Mokyklos direktoriaus įsakymu, prieš tai 

Tvarkos nuostatas suderinus su Mokyklos taryba. 

_______________ 

SUDERINTA 

Mokyklos tarybos 2022 m. lapkričio 11 d.  

posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. 7) 
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                                                                                                      Darbo vasaros metu ir kalėdiniu  

                                                                                            laikotarpiu tvarkos aprašo 

                                                                                                          priedas 1 

 

 

Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos 

direktoriui 

 

 

 

SUSITARIMAS 

 

20____-____-____ 

 

 

1. Esu informuotas: 

1.1. kad vasaros atostogų metu/ kalėdiniu laikotarpiu mokestis už vaikų išlaikymą galioja 

vadovaujantis ,,Užmokesčio už vaikų išlaikymą Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo 

mokykloje nustatymo tvarkos aprašu“; 

1.2. apie vaiko įstaigos lankymo vietą vasaros/ kalėdiniu laikotarpiu; 

1.3. apie tai, kad sudaroma jungtinė grupė; 

1.4. apie grupės mokytojus, kurie dirbs vasaros/ kalėdiniu laikotarpiu; 

1.5. apie sudarytos ugdymo(si) sutarties galiojimą, vaikui lankant įstaigą kitame skyriuje 

vasaros/ kalėdiniu laikotarpiu. 

2. Įsipareigoju: 

2.1. iki gegužės 31 d. (planuojant įstaigos lankymą vasaros laikotarpiu)/ lapkričio 30 d. 

(planuojant įstaigos lankymą kalėdiniu laikotarpiu) pilnai atsiskaityti už lankytą laikotarpį. 

 

 

 

Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos 

direktorė  

 

_____________________ A.V. 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Vaiko tėvų/ globėjų/ įtėvių vardas, pavardė, parašas 
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                                                                                                      Darbo vasaros metu ir kalėdiniu  

                                                                                            laikotarpiu tvarkos aprašo 

                                                                                                          priedas 2 

 

 

     ____________________________________________________________________________ 
                                                              (vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė) 

 

    _____________________________________________________________________________ 
                                                                            (adresas ir tel. Nr.) 

 

 

 

 

  Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo 

  mokyklos direktoriui 

 

 

 

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL DARŽELIO NEBELANKYMO VASAROS LAIKOTARPIU 

 

20....... - ........ - ........ 

Naujoji Akmenė 

 

 

 

Prašau leisti mano dukrai/sūnui (globotiniui/ei) ...................................................................... , 
                                                                                                                       (vaiko vardas, pavardė) 

 

gim. ......................................., lankančiam/iai Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos  
                      (gimimo data)                                                                                   

 

skyriaus „Buratinas“ / „Atžalynas“ / „Žvaigždutė“ grupę ............................................... , nebelankyti 
                                         (tinkamą pabraukti)                                                 (grupės pavadinimas)                                                                                                                       
 

įstaigos vasaros laikotarpiu nuo .................................... .         
                                                                               (data) 
 

 

 

 

                                 _________________                     ____________________________________ 
                                                    (parašas)                                                   (vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė) 
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                                                                                                     Darbo vasaros metu ir kalėdiniu  

                                                                                            laikotarpiu tvarkos aprašo 

                                                                                                          priedas 3 

 

 

Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos 

skyriaus „Žvaigždutė“/ „Atžalynas“/ „Buratinas“ 
(reikalinga pabraukti) 

 

Grupė ................................... 

 

Pasirašydamas lentelėje patvirtinu, kad mano vaikas Kalėdiniu laikotarpiu (20.. m. gruodžio 

... d. – 20.. m. sausio ... d.) IKU mokyklos nelankys: 

 

Eil. 

Nr. 

Vieno iš tėvų/ globėjų vardas ir 

pavardė 
Vaiko vardas ir pavardė Parašas 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

 


