PATVIRTINA
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio
direktoriaus 2019 m. birželio 3 d.
įsakymu Nr. V-47

KELMĖS „KŪLVERSTUKO“ LOPŠELIO-DARŽELIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IR
DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS NEĮGALIEMS VAIKAMS PADALINIO
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šie nuostatai reglamentuoja Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio ikimokyklinio
ugdymo ir dienos socialinės globos neįgaliems vaikams padalinio veiklos tikslus, funkcijas, teises,
veiklos organizavimą, vidaus kontrolę.
2. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės
globos neįgaliems vaikams padalinys yra savarankiškas struktūrinis padalinys, pavaldus Kelmės
„Kūlverstuko“ lopšelio-darželio pavaduotojui socialiniam darbui, sprendžiantis jo kompetencijai
priklausančius klausimus.
3. Dienos socialinės globos padalinys savo veikloje vadovaujasi Kelmės rajono
savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-245 patvirtintais Kelmės
„Kūlverstuko“ lopšelio-darželio nuostatais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu (Žin.,
2006, Nr. 17-589), kitais Lietuvos Respublikos Seimo primintais teisės aktais, Lietuvos
Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro
Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais,
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio direktoriaus patvirtintomis darbo saugos ir sveikatos
instrukcijomis, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
II. SOCIALINIO PADALINIO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS.
4. Svarbiausiai socialinio padalinio darbo tikslai yra:
4.1. Teikti dienos socialinę globą neįgaliems ikimokyklinio amžiaus vaikams;
4.2. Sudaryti pedagogines, psichologines, materialines, higienos sąlygas
ikimokyklinio amžiaus specialiųjų poreikių vaikų protinėms ir fizinėms galimybėms plėtoti,
socialiai adaptuotis ir integruotis visuomenėje;
4.3. Pažinti sutrikusio intelekto ikimokyklinio amžiaus specialiųjų poreikių vaiko
dvasines ir fizines galias;
4.4. Ugdyti vaikus turinčius lengvą, vidutinę ir sunkią negalią atsižvelgiant į jų
individualybę, sutrikimo specifiką bei sveikatos būklę, atsižvelgiant į gydytojų rekomendacijas;
4.5. Užtikrinti neįgaliems vaikams globos ir ugdymo teikiamų paslaugų kokybę.
5. Užtikrinti, kad neįgaliems vaikams, pagal įvertintus individualius vaiko poreikius,
būtų sudaromas ir įgyvendinimas individualaus vaiko ugdymo ir socialinių paslaugų teikimo planas.
6. Bendradarbiauti su švietimo ir mokslo, sveikatos ir socialinės apsaugos įstaigomis,
Pedagogine psichologine tarnyba, neįgaliųjų visuomeninėmis organizacijomis, analogiškomis
užsienio organizacijomis.
7. Bendrauti ir bendradarbiauti su tėvais ar vaiko globėjais (rūpintojais), padėti jiems
įveikti nerimą dėl vaiko negalės, teikti psichologinę-socialinę pagalbą, ieškoti naujų darbo formų ir
metodų.
8. Sudaryti vaikams sveikas ir saugias ugdymo(si) ir socialinių paslaugų sąlygas.
9. Užtikrinti sanitarinio-higieninio dienos rėžimo laikymąsi.
10. Organizuoti racionalią mitybą.
11. Organizuoti ikimokyklinį ugdymą.

12. Taikyti specialiųjų priemonių kompleksą negalių korekcijai ir ugdymui:
specialiojo pedagogo-logopedo, socialinio pedagogo, socialinio darbuotojo, kineziterapeuto,
masažuotojo pagalbą, judesio korekcijos įrengimo ir salės panaudojimą.
13. Padalinio veiklą organizuoto 5 dienas per savaitę, 10,5 valandų per dieną.
III. NEĮGALIŲ VAIKŲ PRIĖMIMAS Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO IR DIENOS
SOCIALINĖS GLOBOS PADALINĮ
14. Institucinė socialinė globa ikimokyklinio amžiaus vaikams teikiama vadovaujantis
Lietuvos Respublikos 2006 m. sausio 19 d. socialinių paslaugų įstatymu Nr. X-493, specialiojo
ugdymo įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.
15. Į ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos padalinį priimami 1 – 6 metų
amžiaus vaikai, turintys lengvą, vidutinę ir sunkią negalią. Ugdytiniai priimami pagal Kelmės
rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus nukreipimą, parengus ir suformavus ugdytinio
bylą.
16. Padalinys komplektuojamas iki mokslo metų pradžios ir gali būti papildomas metų
eigoje pagal patvirtintą planinį vaikų skaičių.
IV. UGDYMO IR DIENOS SOCIALINIO PADALINIO NARIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR
ATSAKOMYBĖ
17. Ugdytinis turi teisę į ikimokyklinį ugdymą (si) ir socialinių paslaugų gavimą, kuris
užtikrina jo bendrą kultūrinį išprusimą, pažiūras, dorovinę bei socialinę atsakomybę.
18. Vaiko teisė būti sveikam:
18.1. Vaikui sukuriama sveika fizinė psichologinė aplinka;
18.2. Vaikas gauna jo fiziologinius poreikius atitinkantį, mitybos normose patvirtintą,
kaloringą maistą, esant būtinumui vaiko šeima konsultuojama dėl vaiko maitinimo;
18.3. Vaikas turi teisę būti apsaugotas nuo smurto, įžeidinėjimo dėl negalios,
socialinės padėties, asmeninių savybių, sugebėjimų.
19. Sudaromos sąlygos ir galimybės vaiko savivertės augimui, santykių, pagrįstų
abipusiu pasitikėjimu ir pagarba formavimusi:
19.1. Vaikui sukuriama stabili, teigiama emocinė aplinka, kurioje jis išklausoma ir
vertinamas, jaučiasi pripažintas;
19.2. Skatinamas pozityvaus vaiko individualumo jausmas.
20. Vaikui sudaroma palanki ugdomoji ir socialinių įgūdžių formavimo(si) aplinka:
20.1. Pagal galimybes ir poreikius sudaromos sąlygos naudotis informacinėmis
technologijomis ir kitomis priemonėmis, reikalingomis ugdymui ir socialinių įgūdžių
formavimui(si);
20.2. Vaikui ir jo šeimai (globėjui, rūpintojui) suteikiamos specialaus transporto
paslaugos vaiko atvežimui į padalinį ir grįžimui iš jo;
20.3. Vaikui užtikrinama saugi ir apsaugota nuo pašalinių asmenų teritorija;
20.4. Šeimos nariams (globėjams, rūpintojams) teikiama informacija apie vaikų
ugdymą ir socialinę globą;
20.5. Tėvai (globėjai, rūpintojai), kurie nevykdo savo įsipareigojimų, fiziškai,
psichologiškai ar moraliai žaloja vaikus, atsako įstatymo nustatyta tvarka;
20.6. Padalinio auklėtojai, socialinis darbuotojas, socialinis pedagogas
bendradarbiauja su tėvais, reabilitacijos specialistais, ugdo įvairaus lygio gebėjimus, puoselėja visas
vaikų galias, parengia juos mokyklai.
21. Socialinis pedagogas tiria ir vertina ugdymo(si) sunkumų, socialines-psichologines
priežastis, konsultuoja, teikia socialinę-psichologinę pagalbą ugdytiniams, jų tėvams (globėjams) ir
specialistams.

22. Socialinis darbuotojas padeda asmeniui (jo atstovui) spręsti savo socialines
problemas pagal jų galimybes ir jiems vadovaujant, nežeidžiant žmogiškojo orumo ir didinant jų
atsakomybę, pagrįsta asmens, šeimos ir visuomenės bendradarbiavimu.
23. Socialinio darbuotojo padėjėjas dirba socialinį darbą pagal socialinio darbuotojo
nurodymus.
24. Specialusis pedagogas ir logopedas vertina vaikų pažinimą, akademinį žinių lygį,
kalbėjimą, kalbos ir komunikacijos lygį, šalina sutrikimus, teikia rekomendacijas specialistams ir
tėvams dėl vaikų kalbos ugdymo ir sutrikimų šalinimo, rengia individualias programas, padeda
įveikti ugdymo(si) sunkumus, pritaiko individualizuotus mokymo būdus, metodus, kitų specialistų
rekomendacijas, šalina kalbėjimo, kalbos, komunikacijų sutrikimus.
25. Kineziterapeutas, atsižvelgdamas į šeimos gydytojo nurodymus, specialiomis
pratybomis koreguoja, atstato ugdytinių bendruosius judesius, moko specialistus ir tėvus (globėjus)
judesių formavimo pratimų.
26. Bendrosios praktikos slaugytojas seka vaikų sveikatos būklę, atlieka reabilitacijos
procedūras.
27. Masažuotojas, atsižvelgdamas į šeimos gydytojo nurodymus, atlieka specialųjį
gydomąjį kūno masažą ir vandens procedūras vaikams, turintiems negalią.
V. DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PADALINIO VIDAUS ADMINISTRAVIMO
KONTROLĖ
28. Dienos socialinio globos padalinio vidaus kontrolę atlieka Kelmės „Kūlverstuko“
lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu patvirtinta vidaus kontrolės komisija.
VI. NUOSTATŲ TVIRTINIMAS, KEITIMAS IR PAPILDYMAS
29. Ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos padalinio nuostatus tvirtina
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio direktorius.
30. Ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos padalinio nuostatai keičiami ir
papildomi įstaigos direktoriaus ar institucijos tarybos iniciatyva. Naują nuostatų redakcija arba
pataisas tvirtina Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio direktorius.
VII. DOKUMENTŲ VALDYMAS IR SAUGOJIMAS
31. Padalinio dokumentų saugojimą ir valdymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos
archyvų įstatymas, raštvedybos taisyklės ir kiti teisės aktai.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS,
32. Padalinys gali būti pertvarkomas, reorganizuojamas ir likviduojamas įstatymų ir
kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
______________________

