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Apie darbo laiką,
atvedimą ir pasiėmimą,
ligas ir atostogas vaikų
darželyje

DARBO LAIKAS
Įprastas vaikų darželio darbo laikas nuo 07:30 iki 16:30 val. Kai kurių vaikų darželių darbo
laikas yra ilgesnis. Individualus vaikų darželis informuos Jus apie savo darbo laiką. Jūs patys
nusprendžiate, kiek laiko vaikas kasdien praleis vaikų darželyje.
Vaikų darželiai dažnai priešpiet organizuoja išvykas, dainų valandėles, kalbų ir žaidimų
grupes bei kitą veiklą. Jeigu tą dieną atvyksite vėliau, praneškite apie tai vaikų darželiui.
Tuomet darbuotojai žinos, ar laukti vaiko, ar tiesiog pradėti dienos užsiėmimus.

Vaiko pasiėmimas ir atvedimas i vaikų darželį
Atvykę į vaikų darželį susisiekite su personalu, kad vaiką atitinkamai pasitiktų. Kalbėkitės
su personalu ir pasiimdami vaiką bei praneškite, kad išeinat iš vaikų darželio. Tai svarbu dėl
vaiko saugumo bei apsikeičiant informacija pie vaiką.
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Svarbu, kad vaikų darželis būtų informuotas, jeigu vaiko ateis pasiimti ne tėvai, o kažkas
kitas. Tada vaikų darželis gali paruošti tam vaiką. Be to, vaikų darželis neturi teisės atiduoti
vaiko kitiems, jeigu tai iš anksto nesutarta, nors ir vaikas atpažįsta tą žmogų.
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Atostogos ir šventinės dienos
Per metus yra keturios savaitės, už kurias nereikia mokėti. Iš jų penkios dienos yra planavimo
dienos, kuomet vaikai turi išeigines. Kitos trys savaitės turi būti išnaudotos atostogoms.
Kai kurie vaikų darželiai veikia visą vasarą, o kai kurie užsidaro atostogų dviem – trim
savaitėm. Dažnai vaikų darželiai prašo tėvų pranešti, kada vaikas išeina vasaros atostogų.
Kai vaikas atostogauja, jis negali lankyti vaikų darželio.
Jeigu norite, kad vaikas turėtų daugiau laisvų dienų nei sutartos atostogos, apie tai turite
pranešti vaikų darželiui. Vaikų darželiai nedirba valstybinių švenčių dienomis bei gegužės
17 d. Per Kalėdas, Velykas bei mokyklines rudens ir žiemos atostogas daug vaikų darželių
teiraujasi tėvelių, ar vaikai pasiims laisvadienį. Jie tai daro norėdami sužinoti, kiek vaikų ateis
į vaikų darželį, kad galėtų planuoti darbuotojų skaičių.

Liga
Jeigu vaiko bendra būklė bloga, vaikas turi likti namie ir neiti į vaikų darželį. Bloga bendra
būklė gali būti nenormalus nuovargis, pykinimas, silpnumas arba blogas apetitas. Vemiantys
ir viduriuojantys vaikai turi likti namie dar dvi paras po to kai jie nejaučia simptomų, net jei jie
nekarščiuoja.
Svarbiausia vaikų likimo namie priežastis yra tikslas išvengti užkrato plitimo vaikų darželyje.
Be to, vaikui reikalinga papildoma priežiūra, o vaikų darželis neturi galimybių skirti vieną
darbuotoją prižiūrėti tik sergantį vaiką.
Kai vaikas serga, privalote paskambinti ir apie tai pranešti vaikų darželiui. Tai ypač svarbu,
jeigu vaikas susirgo liga, kuria gali užsikrėsti kiti.

Kartais, norėdami pasveikti, vaikai turi vartoti vaistus. Už tai iš esmės yra atsakingi tėvai ir
turi pasirūpinti, kad vaistai būtų geriami teisingai ir nurodytu laiku pagal gydytojo nurodymus.
Jūs negalite reikalauti vaikų darželio duoti vaistus, tačiau jis mielai padės su vaistais po ligos.
Apie tai turite susitarti su vaikų darželiu.
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Kai kuriems vaikams vaistai reikalingi kasdien dėl lėtinių ligų. Jeigu norite, kad tuos vaistus
duotų vaikų darželis, apie tai turite susitarti atskirai. Tuomet tie darbuotojai turi gauti
reikalingus apmokymus dėl vaistų davimo tvarkos.
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