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9JD1RZELIO,,LINELIS* DARBO VASARA
ORGANIZAVIMO TVARKA
I. BENDROJI DALIS

l'

Tvarka parengta vadovaujantis.I,ietuvos higienos
norTna HN 75:2016 ,,lkimokyklinio ir
priesmokyklinio ugdymo programLl vykdymo
u.nafr.;i ,veikatos ,urgor-rJtalavimai,., patvirrinra
Lietuvos Respublikot t',eikutos apsaugos
ministro zoto m. sausio zo-a. isat<ymu Nr. V-9; vaikq
priemimo i ikimokyklinio ugdymo- mokyklq
grrp., ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar)
priesmokyklinio ugdymo ptogiurnu. tvarkos
upisu,
'196 patvirtintu ir"ytuu, miesto savivaldybes
tarybos 2015 m' birZelio io J. sprendimo
Nr.
n io naujomir .6o.t.i:omis ir pakeirimais,
Lietuvos Respubrikos Darbo kodeksu irjo
aktu;ii;; rloutrij.n,ir.

II. PASIRENGIMAS VASAROS

DARBTJI

2' Iki geguzes I d' tevai pateikia prasymus del poreikio.
vaikams lankyti lopselj-darzeli birzelio,
[dio menesiais- (pra5ymo'pavyzdys pridedamas).
3' vadovaujantis apklausoi duomenimis, numatomas lopselio-darZelio
darbo pajegumas
birZelio, liepos ir rugpjldio menesiais.
4' Iki geguzes I d' Alytaus miesto savivaldybes administracijos
Svietimo ir sporto skyriui
teikiama informacija apie sukomprektuotq grupiq
skaidiq ir vaikq iuose skaidiq.
5' Iki balandzio 30 d. tevai patiksiina duomenis apie' vaikq r"*r.yro
laikotarp!. Apie
neplanuotus pakeitimus tevai
isipareigoja rastu pranesri iti geguzes 20 d.
6' Iki geguzes I d' sudaromai lopseiio-oarzetio
darbuotojq kasmetiniq atostogq grafikas.
7' Grupiq darbuotojams (aukletfuu*., padejejams)
kasmetines atostogos gali bfiti suteikiamos
mokiniq atostogtl metu arba esant ekstr.rutlornr
situacijoms (sumazejus lankaniiq vaikq skaidiui
del karantinq, oro s4lygos ir pan.).
8' Kasmetines atostogos darbuotojams gali bfiti
suteikiamos dalimis arba bet kuriuo darbo
metq
laiku pagal kasmetiniq atostogq suteikimo eilg.
9' viena i5 kasmetiniq atostogq daliq negali
buti trumpesne kaip desimt darbo dienq.
I

iepos, rugpj

III. VAIKU GRUPIU KOMPLEKTAVIMAS IR DARBO
LAIKAS
l0' Grupes komplektuojamos pagal nepazeidiiant Lietuvos higienos
norrnos HN 75:2016 5 p.
reikalavimq:
l0'l' grupese nuo gimimo iki 1 metq amZiaus gali blti ne daugiau
kaip 6 vaikai; nuo I iki 2
metq - ne daugiau kaip l0 vaikq; nuo 2 iki 3 metiq *
ne daugiau-kaip l5'vaikq; nuo 3 merq iki
pradinio ugdymo pradzios ne daugiau kaip
20 vaikq; nuo.gimimo iki merq * ne daugiau kaip g
vaikai; nuo gimimo iki pradinio uldymo pradzios
ne daugiau kaip ro uJir.q; nuo I metq iki
pradinio ugdymo pradZios ne aaugiau kaip
l2 vaikq; nro z metq iki pradinio ugdymo pradzios
ne daugiau kaip l6 vaikq;
I l ' Vaikai i grupes paskirstomi atsiZvelgiant
i lopselio-darzelio galimybes ir s4lygas.
l2' SumaZejus vaikq skaidiui gtup.t.,-jos gali
buti jungiamo, a.ua vaikai perkeliami kitas
i
grupes. Vaikq perkelimas.is grupes g.upE
i
iforminamas direktoriaus jsakymu.
13. Vasar4 darZelis dirba nuo 7.00 iki 17.30 val.
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IV. MOKESTIS UZ V,IMT7

ISTNTXYTVT,T

IR TEVU INFORMAVIMAS

14. Vasaros menesiais mokesti patvirtint4 Alytaus miesto savivaldyb6s
tarybos, moka tik vasar4
Iop5eli-darZeli lankandiq vaikq tevai.
15' Nelankytos dienos pateisinamos pagal Alytaus miesto savivaldybes tarybos 201 5 m. birzelio
15 d. sprendimu Nr. T-196 ir jo naujomis redakcijomis bei pakeitimais.
16. Si tvarka skelbiama litaigos internetineje svetaine.ie adresu www.alytauslinelis.lt
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PRASYMAS
DEL LOPSPITO-OANZELTO NELANKYMO VASAR,dI
AIytus

PraSau

leisti mano s[nui, dukrai
(pabraukri )

lankandiam

(vaiko vardas, pavarde)
grupg. nuo

(grupes pavadinimas)

20_ m.

d, iki

d. nelankyti lop5elio-darZelio.

E^sususipaZinusi(9s)suAlytaus.iestorZeliol6d.sprendi
196 ir

jo naujomis redakcijomis bei pakeitimais.

(paraias)

(vardas, pavarde)

