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KAUNO R. KULAUTUVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS  

VAIKŲ DIENOS CENTRO REGLAMENTAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno r. Kulautuvos pagrindinės mokyklos vaikų dienos centro su atvira jaunimo erdve (toliau - 

VDC su AJE) veiklos reglamentas parengtas vadovaujantis Jungtinių Tautų Vaiko teisių 

konvencija, LR Konstitucija, Lietuvos respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. 

spalio 27 d. Nr. A 1-609 įsakymu „Dėl vaikų dienos centrų veiklos rekomendacijų patvirtinimo", 

Atviro darbo su jaunimu koncepcija,  Kauno r. Kulautuvos pagrindinės mokyklos nuostatais, 

vidaus darbo tvarkos taisyklėmis. 

2. Dienos centras nėra juridinis asmuo. Jo adresas yra Lelijų g. 15, Kulautuva, Kauno r., LT-53482.  

 

II. VAIKŲ DIENOS CENTRO VEIKLOS PRINCIPAI, TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR 

FUNKCIJOS 

 

  3. Vykdant vaikų dienos centro veiklą, vadovaujamasi šiais principais:  

  3.1. atvirumo - veikla vykdoma atsižvelgiant į socialinius pokyčius, skirtingas gyvenimo situacijas, 

sąlygas, vaiko ir jo šeimos narių poreikius;  

  3.2. prieinamumo - paslaugos teikiamos visiems bendruomenės nariams, kuriems jų reikia;  

  3.3. interesų ir gerovės pirmumo - vaiko ir jo šeimos narių interesai, atsižvelgiant į centro galimybes, 

tam tikslui pasiekti turi būti imamasi visų reikiamų priemonių;  

  3.4. šeimos įgalinimo - sistemingai dirbama su vaiku, jo šeima, kad šeimos nariai prisiimtų 

atsakomybę už savo sprendimus;  

  3.5. bendradarbiavimo - centro paslaugų teikimas remiasi vaiko, jo šeimos narių, centro, valstybės ir 

savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų aktyviu tarpusavio 

bendradarbiavimu ir tarpusavio pagalba;  

  3.6. bendruomeniškumo - skatinamas aktyvus bendruomenės dalyvavimas, iniciatyva siekiant 

bendrų centro tikslų ir vaiko ir jo šeimos narių poreikių.  



  4. VDC su AJE teikiamų paslaugų ir vykdomų veiklų tikslinės grupės yra priešmokyklinio ir 

mokyklinio amžiaus vaikai iš socialinės rizikos, nepasiturinčių gyventojų šeimų, taip pat kiti Kulautuvos 

ir aplinkinių vietovių vaikai ir jų šeimos nariai, jaunimas iki 29 metų amžiaus. 

  5. Centro veiklos tikslai – teikti dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos 

nariams, ginti vaiko teises, padėti vaikams ir jaunimui adaptuotis šeimoje bei visuomenėje, skatinanti 

jaunus žmones dalyvauti įvairiose veiklose ir ugdyti jų socialinius įgūdžius.  

  6. Centras, siekdamas 2 punkte nurodytų tikslų, įgyvendina šiuos uždavinius ir atlieka šias funkcijas: 

6.1. užtikrina, kad teikiamos paslaugos ir vykdomos veiklos atitiktų vaiko, jaunuolio ir jo 

šeimos narių poreikius ir prisidėtų prie visapusiškos jų asmenybės tobulinimo, socialinių ir gyvenimo 

įgūdžių ugdymo; 

6.2. sukuria sąlygas, kad vaikas, jaunuolis ir jo šeimos nariai būtų motyvuoti dalyvauti centro 

veiklose; 

6.3. ugdo santykių šeimoje kultūrą, skatinant šeimų telkimąsi ir savitarpio pagalbą; 

6.4. užtikrina atvirą patalpų, pritaikytų vykdyti įvairias jaunimui skirtas veiklas prieinamumą; 

6.5. siekia, kad Kulautuvoje ir aplinkinėse teritorijose gyvenantys jauni žmonės turėtų kur 

saugiai ir konstruktyviai praleisti laisvalaikį; 

6.6. vykdo veiklas atviroje jaunimo erdvėje pagal Atviro darbo su jaunimu koncepciją, sudaro 

galimybes jaunimui susitikti ir „būti“: bendrauti su kitais jaunais žmonėmis, žaisti žaidimus, klausytis 

muzikos ar tiesiog būti drauge, nereikalauja lankytis reguliariai ar kaip nors įsipareigoti, išskyrus tai, kad 

prašo laikytis visiems lankytojams privalomų taisyklių; 

6.7. siūlo, bet nereikalauja dalyvauti įvairiose veiklose, projektuose, akcijose, kurios vykdomos 

pagal pačių jaunų žmonių išreikštus poreikius; 

6.8. teikia socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas su vaiko ugdymu, jo 

teisių apsauga, integracija į šeimą, visuomenę susijusias paslaugas (socialinių, higienos įpročių 

formavimas, pagalba ruošiant pamokas ir kt.); 

6.9. plėtoja ir palaiko nuolatinius ryšius su savo veiklos teritorijoje veikiančiomis mokyklomis, 

policija, nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybės ir gyvenamosios vietos bendruomenėmis, 

religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, su vaiko teisių apsauga susijusiomis bei pagalbą vaikams, 

šeimai teikiančiomis institucijomis ir įstaigomis - savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos, 

socialinės paramos skyriais, seniūnijomis; 

6. 10. patalpose, kuriose teikiamos paslaugos ir vykdomos veiklos, užtikrina viešosios tvarkos, 

darbų saugos, higienos normų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi; 

6.11. viešai skelbia visuomenei informaciją apie centro misiją ir viziją, darbo formą, tikslus, 

uždavinius, jų įgyvendinimo priemones ir teikiamas paslaugas. 



 

6.12. VDC su AJE gali vykdyti šią papildomą veiklą: 

 6.12.1. teikti vaikų ir jaunimo užimtumo vasarą paslaugas;  

 6.12.2. vykdyti vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo, socialinės reabilitacijos, 

integracijos, sportines, prevencijos, laisvalaikio užimtumo ir kitas programas; 

 6.12.3. organizuoti ir vykdyti projektinę veiklą; 

 6.12.4. pagal kompetenciją vykdyti vaiko minimalios priežiūros priemones, numatytas 

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme; 

 6.12.5. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktams ir centro veiklos tikslams 

neprieštaraujančias veiklas. 

 

III. VAIKŲ DIENOS CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

7. Centrui vadovauja mokyklos direktorius, kuris kontroliuoja veiklą, skiria ir atleidžia darbuotojus 

Lietuvos Respublikos darbo kodekso numatyta tvarka. Dienos centro veiklai koordinuoti mokyklos 

direktorius gali paskirti atsakingą asmenį. 

8. Centro kultūrinė, socialinė, pedagoginė, šeimos įgalinimo veikla organizuojama pagal metinį veiklos 

planą, kurį tvirtina mokyklos direktorius.  

9. Centre dirba socialiniai darbuotojai, socialinio užimtumo specialistas, savanoriai ir kiti specialistai 

pagal poreikį.  

 

IV. VAIKŲ PRIĖMIMAS IR ŠALINIMAS 

 

10. Tėvai raštiškai užpildo prašymą, kuriame nurodo vaiko įsipareigojimą lankyti centrą ir dalyvauti 

vykdomoje veikloje.  

11. Vaikų dienos centro socialinis darbuotojas susipažįsta su šeimos socialine padėtimi.  

12. Priėmimas įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu.  

13.Vaikų dienos centre sudaromas vaikų dienos centrą lankančių vaikų sąrašas, pildomas lankomumo 

apskaitos žiniaraštis. 

14. Vaikas dėl asocialaus elgesio gali būti pašalintas iš dienos centro.  

15. Šalinimo atveju sudaroma centre dirbančių darbuotojų komisija. Susirikime dalyvauja vaiko tėvai, 

vaikas.  

16. Sudaryta komisija išanalizuoja netinkamo vaiko elgesio priežastis, padarinius ir priima sprendimą 

dėl jo šalinimo iš vaikų dienos centro. Surašomas protokolas.  



 

V. VALDYMAS 

 

17. Už vaikų dienos centro veiklą atsakingas direktoriaus paskirtas direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

kuris:  

17.1. atsako už visą centro veiklą, ugdymo strategiją ir keliamų uždavinių įgyvendinimą;  

17.2. atsako už centro reglamento laikymąsi;  

17.3. telkia centro bendruomenę valstybės švietimo politikos įgyvendinimui, ilgalaikių ir 

trumpalaikių centro veiklos planų vykdymui;  

17.4. inicijuoja ilgalaikių ir trumpalaikių centro veikos planų rengimą;  

17.5. puoselėja demokratinius centro bendruomenės santykius;  

17.6. rengia centro reglamentą ir teikia jį mokyklos tarybai aprobuoti. Reglamentas – centro 

bendruomenės darbą reglamentuojantis dokumentas;  

17.7. kartu su mokyklos taryba nustato vaikų skatinimo ir nuobaudų sistemą;  

17.8. rūpinasi centro intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais;  

17.9. stebi vaikų namų ruošą, neformalųjį švietimą ir sanitarinių - higieninių normų laikymąsi;  

17.10. palaiko ryšius su vaikų tėvais, centro rėmėjais, visuomene.  

17.11. kuria ugdymui palankią socialinę - kultūrinę aplinką;  

17.12. teikia mokyklos tarybai informaciją apie tėvų ir juos atstovaujančių asmenų kliudymą leisti 

į centrą vaikus;  

17.13. atsako už vaikų teisės pažeidimų prevenciją;  

17.14. užtikrina centro saugų darbą.  

 

VI. DARBO LAIKAS IR POILSIS 

 

18. Centre nustatoma penkių darbo dienų savaitė.  

19. Darbo laikas darbuotojams nustatomas kiekvieno asmeniniame grafike.  

20. Darbuotojams atostogos suteikiamos nustatyta tvarka pagal iš anksto parengtą grafiką.  

21. Darbo metu draudžiama dirbti pareiginėje instrukcijoje nenumatytus ir su vadovais nesuderintus 

darbus.  

22. Mokslo metų eigoje dienos centras dirba 12.00 val. – 20.30 val. Atostogų metu dienos centras dirba 

8 val. - 20.30 val.  

23. Į ekskursijas, išvykas vaikai vyksta pagal mokyklos "Vaikų turizmo renginių organizavimo tvarką".  

 



VII. PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

24. Paslaugų gavėjų teisės:  

24.1. Ugdytis saugioje aplinkoje.  

24.2. Jaustis mylimam ir vertingam.  

24.3. Jaustis visaverte asmenybe.  

24.4. Plėtoti socialinius tarpasmeninius santykius ir pasitikėjimą.  

25. Šios galimybės užtikrinamos:  

25.1. gerbiant vaiką ir jo šeimą, neatsižvelgiant į jos gebėjimą rūpintis vaiku;  

25.2. apsaugant vaiką nuo žalos ir galimybių atėmimo;  

25.3. dalyvaujant vaikui priimant sprendimus, susijusius su jo gerove;  

25.4. bendradarbiaujant visoms visuomenės institucijoms ir grupėms;   

25.5. nediskriminuojant vaiko ir jo šeimos dėl ekonominių, rasinių ar socialinių skirtumų.  

26. Paslaugų gavėjų pareigos:  

      26.1. dalyvauti sociokultūrinėje veikloje, "šeimos įgalinimo" paslaugos teikimo veikloje.  

      26.2. laikytis centro reglamento.  

      26.3. santykius grįsti tarpusavio pasitikėjimu, pagarba.  

     26.4. sutikti, jog reikalui esant, būtų atlikti psichologiniai tyrimai asmenybės pokyčiams nustatyti.  

     26.5. domėtis paslaugų teikimo kokybe, sąlygomis.  

     26.6. atlyginti dienos centrui padarytą žalą. 

 

VIII. PASLAUGŲ GAVĖJŲ IR DARBUOTOJŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS 

 

27. Skatinant ir drausminant vadovaujamasi Mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, patvirtintomis 

2015 m. vasario 12 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-30.  

 

IX. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 

28. Vaikų dienos centrą lankantys vaikai privalo:  

28.1. Kiekvienas centro dalyvis turi atlikti namų darbus. 

28.2. Atlikus namų darbus, vaikas gali žaisti stalo žaidimus, daryti darbelius, naudotis internetu, skaityti 

žurnalus, knygas, klausytis muzikos, sportuoti ir kt. 



28.3. Jei vaikas piktybiškai triukšmauja, atsikalbinėja prieš darbuotojus, smurtauja prieš kitus vaikus ir 

darbuotojus, nedalyvauja centro veikloje, jis tą dieną turi apleisti Vaikų dienos centro patalpas ir vykti į 

namus. 

28.4. Galima bėgioti, žaisti tik centro teritorijoje, darbuotojo nurodytoje vietoje. 

28.5. Pranešus darbuotojui, galima išeiti iš centro teritorijos.  

28.6. Drausmingai elgtis sporto salėje, kitų užsiėmimų metu, vykdyti darbuotojų numatytas užduotis. 

28.7. Kultūringai, pagarbiai bendrauti su kitais vaikais ir darbuotojais.  

28.8. Saugoti centro daiktus, apavą, rūbus.  

28.9. Kanceliarines, laisvalaikio praleidimo priemones naudoti tik centre.  

28.10. Išvykų metu, einant į sporto salę ar kitas įstaigas, vaikų grupė privalo eiti kartu su darbuotoju.  

28.11. Šiukšles, įvairias atliekas mesti į šiukšliadėžę.  

28.12. Draudžiama naudoti aštrius, žmogaus gyvybei pavojingus įrankius prieš vaikus ir darbuotojus. 

28.13. Draudžiama elektriniais prietaisais naudotis savarankiškai.  

 

X. TURTO NAUDOJIMAS IR APSAUGA 

 

29. Teikiant pedagogines, socialines paslaugas dienos centro darbuotojai turi teisę naudotis 

inventoriumi, kitomis patalpomis, kabinetais.  

30. Kiekvienas darbuotojas privalo tausoti turtą, saugoti inventorių, nenaudoti savanaudiškiems 

tikslams.  

31. Privaloma laikytis nustatyto gaisrinio ir darbo saugos režimo.  

32. Darbo dienos pabaigoje darbuotojai privalo apžiūrėti patalpas, išjungti elektros įrenginius, patikrinti 

ar nėra pavojaus kilti gaisrui ir užrakinti patalpas.  

 

XI. REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS 

 

33. Dienos centrą reorganizuoja arba likviduoja steigėjas LR Vyriausybės nustatyta tvarka. 


