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VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BURATINAS“ 
 

UGDYTINIŲ ATVEDIMO IR ATSIĖMIMO IŠ ĮSTAIGOS TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Lopšelio-darželio atvedimo ir atsiėmimo iš įstaigos tvarka reglamentuoja bendruosius darbo 

santykių principus ir elgesio normas, bendradarbiaujant įstaigos vadovams, pedagogams, kitiems 

darbuotojams, ugdytinių tėvams ir globėjams.  

2. Šios tvarkos vykdymo paskirtis užtikrinti ugdytinių sveikatą, saugumą, atėjimo, buvimo ir 

atsiėmimo iš lopšelio-darželio metu.  

3. Tvarka parengta vadovaujantis įstaigos nuostatų  IV punktu „Lopšelio-darželio bendruomenės 

narių teisės, pareigos ir atsakomybė“, Darbo tvarkos taisyklių 32 punktu „Pedagogai privalo“ ir 

33 punktu „Grupių auklėtojos privalo“. 
 

II. GRUPIŲ AUKLĖTOJŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGIŲ 

PAREIGOS  

1. Draudžiama atiduoti vaikus neblaiviems ir nepažįstamiems asmenims, nepilnamečiams 

vaikams, išleisti į namus vienus. 

2. Galima atiduoti vaikus tėvams, globėjams ir tėvų prašymuose nurodytiems asmenims. 

Prašymus patvirtina direktorė. 

3. Išimties atvejais, atėjus vaiką atsiimti nepažįstamam asmeniui, kuris tėvų prašyme neįrašytas, 

privalo susisiekti ir gauti tėvų patvirtinimą, negavus jo, vaiko neatiduoti. Ieškoti individualių 

būdų, kaip vaiką saugiai pristatyti į namus. 
 

III. TĖVŲ (GLOBĖJŲ) PAREIGOS  

1. Atvesti ir atsiimti vaiką iš lopšelio-darželio privalo vaiko motina, tėvas arba globėjas. 

2. Vaiką privalo palydėti į grupę ir pristatyti grupės auklėtojai arba priešmokyklinio ugdymo 

pedagogei.  

3. Atsiimti iš grupės (lauke iš kiemo aikštelės) tik informavus grupės auklėtoją, priešmokyklinio 

ugdymo pedagogę. 

4. Nesant galimybės patiems tėvams (globėjams) atsiimti vaiką, tėvai arba globėjai rašo prašymą 

įstaigos direktorei leisti atvesti ir atsiimti vaiką iš įstaigos kitiems šeimos nariams, nurodydami 

jų asmens duomenis (vardas, pavardė, giminystės ryšys ir kt.) su įsipareigojimu nereikšti 

pretenzijų dėl pasekmių kelyje. Asmenis, kuriuos prašyme nurodo tėvai arba globėjai, privalo 

supažindinti su grupės auklėtojomis, priešmokyklinio ugdymo pedagogėmis. 
 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 1. Už vaiko sveikatą, saugumą  ir gyvybę atsako pedagogai, tėvai (globėjai), vadovaudamiesi šia 

tvarka ir kitais vaikų apsaugos būdais. 

 2. Tėvų (globėjų) įsipareigojimai dėl vaiko atvedimo ir atsiėmimo iš lopšelio-darželio įforminti 

pasirašytose sutartyse su įstaiga. 

 3. Pažeidę ugdytinių atvedimo ir atsiėmimo iš įstaigos tvarkos reikalavimus, pedagogai, tėvai 

(globėjai) už pasekmes atsako asmeniškai. 
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