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KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA” 

VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
  

1. Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“ vidaus tvarkos taisyklės (toliau vadinama – šios 

Taisyklės) reglamentuoja lopšelio-darželio „Pasaka“(toliau vadinama – lopšelio-darželio) vidaus 

tvarką, kurios tikslas – daryti įtaką lopšelio-darželio darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 

elgesiui, kad gerėtų jų ir visuomenės santykiai. 

2. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja 

Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai. 

3. Už lopšelio-darželio vidaus tvarkos taisyklių įgyvendinimą atsako lopšelio-darželio 

direktorius. 

 4. Kėdainių lopšelio-darželio ,,Pasaka“ vidaus darbo tvarkos taisyklės reglamentuoja 

bendrą darbo tvarką. 

 5. Asmuo, priimamas dirbti lopšelyje-darželyje, supažindinamas su šiomis taisyklėmis, 

pareigine instrukcija, saugos ir sveikatos instrukcija Lietuvos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti 

ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ ir, jam sutikus dirbti bei jam ir darbdaviui pasirašius darbo sutartį, laikoma, kad 

jie susitarė dėl būtinų ir kitų darbo sutarties sąlygų, aptariamų šiose vidaus darbo tvarkos 

taisyklėse. 

 6. Lopšelio-darželio darbas organizuojamas vadovaujantis lopšelio-darželio nuostatais, 

patvirtintais steigėjo. 

 

II. DARBO IR POILSIO LAIKAS  

 

 7. Lopšelyje-darželyje nustatyta:  

 7.1. penkių darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienomis; 

7.2. lopšelyje-darželyje veikia prailginto būvimo grupė nuo 6.45 – 7.00 val. ir 17.30 – 

18.00 val; 

7.3. lopšelio ir darželio grupės dirba nuo 7.00 – 17.00 val; 

7.4. dvi bendro pobūdžio grupės dirba 7.30 – 17.30 val; 

  7.5. kasdieninė aptarnaujančio personalo darbuotojų darbo laiko trukmė neviršija 8 darbo 

valandų. Išimtis – sargų darbo laiko trukmė pagal nustatytus įstatymus bei vyriausybės nutarimus 

bei kolektyvinėje sutartyje nustatyti atvejai; 
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 7.6. auklėtojams taikoma suminė darbo laiko apskaita. Maksimalus darbo laikas, 

pavaduojant sergantį auklėtoją, negali viršyti keturiasdešimt aštuonių valandų per septynias 

dienas; 

 7.7. darbuotojai, kurie tiesiogiai nedirba su vaikais, pertrauką pavalgyti ir pailsėti naudoja 

savo nuožiūra. Auklėtojams, sargams suteikiama galimybė pavalgyti darbo laiku. Pietų pertraukos 

trukmė – pusė valandos; 

 7.8. kiemsargiui, pagalbiniam darbininkui, dirbant lauke arba nešildomose patalpose, kai 

aplinkos temperatūra žemesnė kaip – 10˚C, taip pat dirbant sunkų fizinį darbą, suteikiama 15 min. 

specialioji pertrauka, kuri įskaitoma į darbo laiką; 

 7.9. darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki 

dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo 

laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, – dvi 

dienos per mėnesį (arba atitinkamai sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per 

savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Darbuotojų, dirbančių ilgesnėmis negu 

aštuonios darbo valandos pamainomis, prašymu šis papildomas poilsio laikas gali būti 

sumuojamas kas trys mėnesiai. 

 8. Viršvalandiniu darbu nelaikomas administracijos darbas. Direktoriaus ir direktoriaus 

pavaduotojo ugdymui darbo laikas – 40 val. per savaitę. 56 kalendorinės dienos skiriamos 

kasmetinėms atostogoms.  

 9. Auklėtojų darbo laikas – 36 val. per savaitę : 33 val. kontaktinės, kai tiesiogiai dirbama 

su vaikais, 3 val. per savaitę – nekontaktinės, kai ruošiamasi veiklai, dalyvaujama susirinkimuose, 

vykdoma metodinė veikla. 56 kalendorinės dienos skiriamos kasmetinėms atostogoms. 

 10. Meninio ugdymo pedagogo – 24 val. per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su 

ugdytiniais ir 2 val. per savaitę skiriamos netiesioginiam darbui su vaikais (pasiruošti veiklai ir 

renginiams). 56 kalendorinės dienos skiriamos kasmetinėms atostogoms. 

 11. Socialinio pedagogo darbo laikas – 36 val. per savaitę. 56 kalendorinės dienos 

skiriamos kasmetinėms atostogoms. 

 12. Psichologo darbo laikas – 40 val. per savaitę. 20 val. per savaitę skiriama tiesioginiams 

ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais, 20 val. skiriama įvertinimų duomenų tvarkymui, 

rekomendacijų rengimui, prevencinių programų vykdymui, ruošimuisi konsultacijoms, paskaitoms, 

profesinės kvalifikacijos tobulinimui .  

 13. Pagalbos mokiniui specialistų darbo laikas – 27 val. per savaitę, iš jų 22 val. per savaitę 

skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais ir 5 valandos per savaitę skiriamos netiesioginiam darbui 

(darbams planuoti; individualioms programoms rengti, pagalbai auklėtojams, priešmokyklinio 

ugdymo pedagogams, tėvams konsultuoti, darbui vaiko gerovės komisijoje, ikimokyklinio ugdymo 

mokyklos veiklai įsivertinti. 56 kalendorinės dienos skiriamos kasmetinėms atostogoms.   

 14. Medicinos darbuotojų darbo laikas – 38 val. per savaitę. 36 kalendorinės dienos 

skiriamos atostogoms. 

 15. Aptarnaujančio personalo darbo laikas – 40 val. per savaitę. 28 kalendorinės dienos 

skiriamos kasmetinėms atostogoms. 

 16. Visi lopšelio-darželio darbuotojai privalo dirbti pagal lopšelio-darželio direktoriaus 

patvirtintus darbo grafikus. 

  17. Darbo grafikai turi būti pateikiami lopšelio-darželio direktoriui tvirtinti ne vėliau kaip 

prieš vieną savaitę iki šių grafikų įsigaliojimo ir tvirtinami lopšelio-darželio direktoriaus kiekvieną 

mėnesį. 

 18. Darbuotojai, dirbantys pagal antraeilių pareigų darbo sutartį, privalo vieną kartą 

metuose pateikti pažymą apie darbo laiką iš darbovietės, kurioje dirba pirmaeilėmis pareigomis. Jei 

darbo laikas keičiasi – kiekvieną mėnesį darbuotojai privalo pateikti darbo grafikų kopijas. 
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 19. Darbuotojas, negalintis atvykti į darbą nustatytu laiku (vėluoja), privalo apie tai pranešti 

lopšelio-darželio direktoriui arba jį pavaduojančiam asmeniui. 

 20. Kai neatvykstama į darbą dėl ligos, privaloma apie tai pranešti lopšelio-darželio 

administracijai pirmąją nedarbingumo dieną. 

 21. Darbo laiku palikdami darbo vietą ne darbo tikslais, darbuotojai privalo informuoti 

lopšelio-darželio direktorių, o jam nesant, pavaduojantį direktorių asmenį arba kitą administracijos 

darbuotoją, kur ir kuriam laikui išvykstama. Išvykimo, sugrįžimo laiką, išvykimo tikslą parašyti 

Vidaus darbo tvarkos žurnale. 

 22. Darbuotojai privalo dirbti darbo grafikuose nustatytu laiku. 

 23. Draudžiama darbuotojui pasitraukti iš darbo iki atvyks jį pakeičiantis darbuotojas.  

 26. Esant rimtoms priežastims, direktorius turi teisę išleisti darbuotoją iš lopšelio-darželio 

jo darbo metu. 

 

III. DARBO APMOKĖJIMAS 

 

 27. Darbo užmokestis – atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį. 

 28. Darbo užmokestis mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, o jeigu yra darbuotojo 

raštiškas prašymas – kartą per mėnesį. 

 29. Darbo užmokestis už kasmetines atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš tris 

kalendorines dienas iki kasmetinių atostogų pradžios. 

 

IV. DARBO TVARKOS BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 

 30. Siekiant, kad lopšelis-darželis turėtų gerą vardą, turi būti užtikrinta darbo drausmė, 

maksimalus dėmesys ugdytiniams, tėvams, lopšelio-darželio svečiams bei klientams ir pavyzdinė 

aptarnavimo kultūra. 

 31. Darbuotojai privalo laikytis saugos ir sveikatos instrukcijų, asmens higienos, 

priešgaisrinės saugos reikalavimų, su kuriais jie supažindinami prieš pradedant darbą. 

 32. Kiekvienas darbuotojas turi antrąjį darbo sutarties egzempliorių. 

 33. Lopšelyje-darželyje turi būti vengiama nereikalingo triukšmo, palaikoma dalykinė 

darbo atmosfera. 

 35. Kiekvienoje darbo vietoje bei patalpose turi būti švaru ir tvarkinga. 

 36. Negalima palikti patalpose be priežiūros įjungtų elektros prietaisų, naudotis elektriniais 

virduliais ne valgomojoje, darbuotojams skirtoje patalpoje. Asmeninius daiktus laikyti tam skirtose 

vietose, nepalikti ant stalų aštrių, smulkių daiktų, parfumerijos priemonių, medikamentų ir pan. 

 37. Darbuotojai dirbantys kabinetuose, grupėse, išeinant iš jų užrakina duris. 

 38. Raktai nuo grupių patalpų kabinami sargų kambaryje. 

 39. Vienas komplektas raktų nuo visų patalpų yra pas lopelio-darželio direktoriaus 

pavaduotoją ūkiui ir bendriesiems klausimams. 

 40. Be lopšelio-darželio vadovo ar jo pavaduotojo leidimo, draudžiama pašaliniams 

asmenims naudotis lopšelio-darželio organizacine technika (kompiuteriais, telefonais, kopijavimo, 

spausdinimo aparatais ir pan.). 

 41. Draudžiama pašalinius asmenis palikti vienus patalpose. Sargavimo metu neturi 

lopšelyje-darželyje būti pašalinių asmenų. Sargas, atėjęs į darbą apžiūri, kiek raktų pakabinta, ar 

nėra pasilikusių žmonių lopšelyje-darželyje, kaip uždaryti langai, kas valandą apeina teritoriją. 

Radęs pažeidimų įrašo į specialų žurnalą. 

 42. Valstybinių institucijų pareigūnams bet kokia informacija duodama tik su lopšelio-

darželio vadovų žinia. Lopšelio-darželio darbuotojų asmens duomenis gali pateikti lopšelio-

darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui bei vyriausiasis buhalteris. Kiti 

darbuotojai neturi teisės perduoti bendradarbių telefono numerių, jiems nesutikus. 
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V. PAGRINDINĖS ADMINISTRACIJOS PAREIGOS 

 

 43.Lopšeliui-darželiui atstovauja lopšelio-darželio direktorius. Pagal įstatymą arba 

įgaliojimus darbdaviui atstovauti gali ir kiti administracijos asmenys.  

 44. Administracija turi teisę pagal savo kompetenciją duoti privalomus vykdyti nurodymus 

sau pavaldiems darbuotojams. 

 45. Administracija organizuoja lopšelio-darželio darbą. 

 46. Lopšelio-darželio direktorius turi teisę pagal kompetenciją dalį savo įgaliojimų darbo 

teisės srityje perduoti fiziniam arba juridiniam asmeniui. 

 47. Lopšelio-darželio administracija privalo: 

 47.1. sudaryti sąlygas, užtikrinančias gyvybės ir sveikatos apsaugą, kontroliuoti kaip 

laikomasi sanitarijos ir higienos normų, lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos taisyklių, 

darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų. 

 48. Tobulinti ugdomąjį procesą, sudaryti sąlygas specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikams 

ugdyti(is), vykdyti pedagoginį korekcinį bei medicininį korekcinį darbą. 

 49. Propaguoti ir diegti sveikos gyvensenos įgūdžius, organizuojant tinkamą vaikų 

maitinimą. 

 50. Glaudžiai bendradarbiaujant su lopšelio-darželio taryba, gerbti darbuotojų atstovų teises 

ir netrukdyti jiems veikti. 

 

VI. VAIKŲ MAITINIMO IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI 

 

 51. Pasirengimas maitinimui bei maisto tvarkymas organizuojamas pagal Lietuvos 

Respublikos maisto įstatymą, Lietuvos higienos normą HN 75:2010 ,,Įstaiga, vykdanti 

ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, 

taikoma svarbiųjų valdymo taškų sistema RVASVT. 

 52. Visi lopšelio-darželio dirbantieji, prieš pradėdami dirbti, turi pasitikrinti sveikatą ir 

turėti asmens medicinos knygelę bei reguliariai tikrintis sveikatą įstatymų nustatyta tvarka. 

 53. Laiku nepasitikrinę sveikatos, nušalinami nuo darbo. 

 54. Visi lopšelio-darželio darbuotojai turi laikytis asmens higienos taisyklių,(ypač atkreipti 

dėmesį į asmens rankų plovimo taisykles), nebūti darbe sergant peršalimo, virškinimo sistemos 

ligomis.  

 55. Dirbantieji privalo išmanyti pirmosios medicinos pagalbos suteikimą ir suteikti pirmąją 

pagalbą, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe. 

 56. Nepriimti į grupę sergančių vaikų, laikytis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

sutartyse numatytų reikalavimų lopšelio-darželio direktoriaus ir tėvų (globėjų) pasirašytų sutartyse. 

 57. Vaikui susirgus darželyje, pranešti tėvams ir esant reikalui, kreiptis pagalbos į 

medicinos darbuotojus. 

 

VII. LOPŠELIO-DARŽELIO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

 58. Ugdomąjį darbą lopšelyje-darželyje organizuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

 59. Už ugdymo rezultatus atsako grupės auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, 

meninio ugdymo pedagogas; korekcinio darbo rezultatus – pagalbos mokiniui specialistai, 

masažuotojas, ortoptistas, gydomosios mankštos specialistas. 

 60. Kompleksinė ugdomoji veikla visose grupėse pradedama 9.00 val. ir tęsiasi iki 10.00 

val., ugdomoji veikla vyksta ištisą darbo dieną. Aktyvi fizinė veikla organizuojama kasdien, 

atsižvelgiant į vaikų amžių ir sveikatos būklę. Kasdien du kartus, šviesiu paros metu, vaikai 
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išvedami į lauką. Žiemos metu – esant ne žemesnei kaip -12 C temperatūrai ir silpnam vėjo 

greičiui arba ne žemesnei kaip -8 C temperatūrai ir vidutiniam vėjo greičiui. 

 61. Pagalbos mokiniui specialistai, kineziterapeutas, ortoptistas dirba savo kabinetuose, 

vaikus atsivesdamas iš grupių ir juos palydėdamas į grupes. 

 62. Logopedo nuožiūra, kartais jis gali dirbti drauge su auklėtoju, grupėje. Meninio 

ugdymo pedagogas savo veiklą gali vesti grupėse, šiltuoju metų laiku grupių aikštelėse arba 

netradicinėse erdvėse. 

 63. Vaiko gerovės komisijos nariai, pagalbos mokiniui specialistai kartu su tėvais aptaria 

vaikų individualias ugdymo programas, įvertinta pasiekimus, trūkumus. 

 64. Kultūriniai renginiai vyksta pagal metinį veiklos planą, kuris derinamas su strateginiu 

lopšelio-darželio planu. 

 65. Išvykstant į kvalifikacijos kėlimo kursus, seminarus, mokymus pedagogas iš anksto turi 

suderinti su pavaduotoju ugdymui ar direktoriumi darbo grafiką, kuris pedagogas jį pavaduos. 

 66. Sergant pedagogams, išvykus pedagogams į kvalifikacijos kėlimo kursus arba 

sumažėjus vaikų skaičiui grupėse (mokinių atostogų metu, vasaros atostogų, kalendorinių švenčių 

metu) gali būti jungiamos vaikų grupės, nepažeidžiant Lietuvos higienos normą HN 75:2010 

,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai“,  informuojant tėvus (globėjus) apie susidariusias aplinkybes. 

 67. Auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas kasdien (iš ryto) registruoja vaikų 

neatvykimą į darželį dienynuose, lankomumo tabeliuose (galimas elektroninės laikmenos 

variantas). Už teisingą įrašą lankomumo tabelyje atsako pedagogas. Rūpinasi, kad laiku būtų 

atsiskaitoma už vaikų maitinimąsi. Vaikui neatvykus į lopšelį-darželį daugiau nei vieną dieną, 

domisi pedagogas, kodėl nelanko vaikas (privalo žinoti vaiko neatvykimo į lopšelį-darželį 

priežastį). Darželyje dirbant socialiniam pedagogui, psichologui auklėtojas savo grupės problemas 

išsako šiems darbuotojams ir kolegialiai jas sprendžia. 

            68. Tėvai, kurie nesumoka mokesčio už darželį, vėluoja pasiimti vaiką iš lopšelio-darželio 

yra įspėjami žodžiu. Kartojantis tiems patiems atvejams, auklėtojai privalo informuoti lopšelio-

darželio direktorių. Direktorius rašo pranešimą Kėdainių rajono Vaikų teisių apsaugos skyriaus 

specialistams. 

 69. Pedagogai ar tėvai (globėjai) organizuoja vaikų išvykas bei ekskursijas vadovaujantis 

LR Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-330 „Dėl vaikų turizmo 

renginių organizavimo aprašu“ bei direktoriaus sudaryta ir patvirtinta vaikų išvykų bei ekskursijų 

organizavimo tvarka“.  

 

IX. BENDROSIOS DARBUOTOJŲ PAREIGOS 

 

 70. Lopšelio-darželio darbuotojai privalo: 

 70.1. darbo metu būti tvarkingai apsirengę, pasitempę, mandagiai elgtis, kalbėti normaliu 

balso tembru; 

 70.2. dirbti dorai ir sąžiningai, tikslingai panaudojant darbo laiką; 

 70.3. savitarpio santykius grįsti supratimo, tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės 

pagarbos principais; 

 70.4. laiku informuoti darbdavį apie netinkamą situaciją darbo vietose, iškilusius 

nesklandumus, pablogėjus darbo atmosferai grupėje, ar tarp kolegų, kylantį pavojų darbuotojų 

sveikatai bei darbo saugos pažeidimus, kurie neigiamai gali atsiliepti lopšelio-darželio darbui bei 

prestižui. 

 70.5. ateiti į darbą ir išeiti iš jo nustatytu laiku. Jeigu į darbą neateinama dėl svarbių 

priežasčių (liga, avarija, nelaimingas atsitikimas ar pan.), pranešti apie tai kaip galima greičiau 

lopšelio-darželio administracijai. 

 71. Lopšelio-darželio darbuotojams draudžiama: 
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 71.1. darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, kitas toksines ar narkotines medžiagas, būti 

neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, toksinių medžiagų ar medicininių preparatų. 

Asmenų neblaivumas ar apsvaigimas turi būti nustatomas ne vėliau kaip per keturias valandas nuo 

sulaikymo momento. 

 71.2. lopšelyje-darželyje ir jos teritorijoje rūkyti ir turėti tabako ir elektroninių cigarečių. 

 

X. DARBUOTOJŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS 

 

 72. Už gerą darbo pareigų vykdymą, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą, taip pat už kitus 

darbo rezultatus darbuotojas gali būti skatinamas (pareikšta padėka, apdovanotas dovana, suteiktos 

papildomos atostogos, pirmumo teise pasiųstas tobulintis ir kt.). 

            73. Darbuotojai gali užsisakyti pietų porciją pagal vaikų maitinimo valgiaraštį-reikalavimą. 

 74. Už  vidaus darbo tvarkos taisyklių nevykdymą, neatvykimą į darbą, netinkamą pavestų 

pareigų vykdymą dėl darbuotojo kaltės, darbuotojai baudžiami drausminėmis nuobaudomis 

(pastaba, papeikimu, atleidimu iš darbo). 

 75. Prieš skirdamas drausminę nuobaudą, darbdavys turi raštu pareikalauti, kad darbuotojas 

raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo, jei per darbdavio arba administracijos nustatytą 

terminą be svarbių priežasčių darbuotojas nepateikia pasiaiškinimo, drausminę nuobaudą galima 

skirti ir be pasiaiškinimo. 

 76. Vadovaujantis LR Darbo kodeksu šiurkščiu darbo pažeidimu gali būti laikoma:  

 76.1. neleistinas elgesys su ugdytiniais ar jų šeimos nariais arba kiti veiksmai, tiesiogiai 

pažeidžiantys žmonių konstitucines teises; 

 76.2. dalyvavimas veikloje, kuri pagal įstatymų, kitų norminių teisės aktų, darbo tvarkos 

taisyklių, kolektyvinių ar darbo sutarčių nuostatas nesuderinama su darbo funkcijomis; 

 76.3. pasinaudojimas pareigomis, siekiant gauti neteisėtų pajamų sau ar kitiems asmenims 

arba dėl kitokių asmeninių paskatų, taip pat savivaliavimas ar biurokratizmas; 

 76.4. moterų vyrų lygių teisių pažeidimas arba seksualinis priekabiavimas prie 

bendradarbių, pavaldinių ir interesantų; 

 76.5. atsisakymas teikti informaciją, kai įstatymai, kiti norminiai teisės aktai ar darbo 

tvarkos taisyklės įpareigoja ją teikti arba kitais atvejais žinomai neteisingos informacijos teikimas; 

 76.6. veiklos, turinčios vagystės, sukčiavimo, turto pasisavinimo arba iššvaistymo, 

neteisėto atlyginimo paėmimo požymių, nors už šias veiklas darbuotojas ir nebuvo traukiamas 

baudžiamajai ar administracinei atsakomybei; 

 76.7. tai, kad darbuotojas darbo metu darbe yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar 

toksinių medžiagų; 

 76.8. neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną; 

 76.9. atsisakymas tikrintis sveikatą. 

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 77. Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos visiems lopšelio-darželio darbuotojams. 

 78. Visi darbuotojai turi būti supažindinami su šiomis taisyklėmis pasirašytinai. 

 79. Darbuotojai, nepageidaujantys dirbti taisyklėse nustatyta tvarka, turi apie tai pranešti 

raštu lopšelio-darželio direktoriui. 

 

______________________________________________ 

 

 


