
Vaik  darželio paslaugosų

Su kuo dirba vaikų darželis:

Darželis dirba iš visapusio mokymosi perspektyvos, kur rūpinimasis, formavimasis, žaidimas ir
mokymasis yra glaudžiai susiję. Yra sudaromas pagrindas mokymuisi visose srityse visą 
gyvenimą. Mokymasis vyksta pirmiausia per žaidimą ir bendravimą su kitais vaikais ir 
suaugusiais. Gerai prižiūrimi vaikai gali išbandyti įvairius dalykus patys, tada jie jaučiasi 
saugūs, savarankiški ir ugdo pasitikėjimą savimi. Vaikai ugdo savo socialinę kompetenciją 
bendraudami su kitais. Jie mokosi suprasti savo ir kitų jausmus, pagarbos ir tolerancijos vieni 
kitiems, rasti konfliktų sprendimą. Komunikacija ir kalba yra esminiai įgūdžiai. 

Mums  svarbu gerų  santykių  sukūrimas
įtraukiančioje  bendruomenėje.  Tai  yra
saugumo,  geros  savijautos  ir  draugystės
pagrindas.  Žaisdami  ir  tyrinėdami  kartu
vaikai mokosi pažinti save, kitus ir pasaulį.
Vaikai  prisideda  prie  savo  mokymosi.
Mūsų  temos  ir  projektai  remiasi  vaikų
interesais.

Vaikų darželių įstatymas ir  vaikų darželių pagrindų planas  nustato vaikų darželio veiklą  ir
užduotis. Vaikų darželiai siekdami savo tikslų pasirenka skirtingus darbo metodus. Daugiau
informacijos gausite iš vaikų darželio personalo ir per metinį planą, periodų/mėnesio planus,
tėvų susirinkimus ir pokalbius su tėvais.

Planai, teisės aktai ir reglamentai

Vaikų darželių įstatymas su vaikų darželių pagrindų plano nuostatomis
Parlamentas  Vaikų  darželių  įstatyme  nustatė  bendrąsias  nuostatas  dėl  darželio  veiklos  ir
užduočių. Vaikų darželių pagrindų plano nuostatose dėl darželio veiklos ir užduočių (pagrindų
plane) pateikiamos papildomos nuostatos dėl darželio veiklos ir užduočių.

Vaikų darželio įstatymas §1
«Vaikų darželis, bendradarbiaudamas su tėvais, turi pasirūpinti vaikų poreikiais žaisti ir būti 
prižiūrimiems, ir skatinti mokymąsi ir formavimąsi kaip visapusiško vystymosi pagrindą. (…) 
Vaikų darželis turi sutikti vaikus su pasitikėjimu ir pagarba bei pripažinti vaikystės vertę. Jis 
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turi prisidėti prie geros savijautos ir žaidimo bei mokymosi džiaugsmo ir būti įdomia ir saugia 
vieta bendruomenei ir draugystei. Darželis turi skatinti demokratiją ir lygybę bei kovoti su 
visomis diskriminacijos formomis.» (Vyriausybė, 2018).

Bendras vaikų darželių planas
Bendras vaikų darželių planas pabrėžia vaikystės vertę. Vaikų darželio įgaliojimai nurodo, kad
darželis  kartu  su  tėvais  turi  pasirūpinti vaikų  žaidimo  ir  priežiūros  poreikiais  bei  skatinti
ugdymą ir  mokymąsi.  Visais  vaikais  turi  būti pasirūpinta pagal  jų poreikius.  Visuose vaikų
darželiuose  turi  būti skatinama  demokratija,  abipusė  pagarba,  įvairovė,  lygybė,  tvarus
vystymasis, gyvenimo įgūdžių įvaldymas ir gera sveikata.

Metinis veiklos planas
Kiekvienais metais darželiai rengia metinį veiklos planą, pagrįstą bendru vaikų darželių planu
ir  savivaldybių  gairėmis.  Tai  yra  darbo  priemonė  darželio  personalui  ir  teikia  informaciją
tėvams.

Įstatai
Visi vaikų darželiai turi įstatus, kurie yra sutartis tarp vaikų darželio ir tėvų. Privatūs vaikų
darželiai turi savus įstatus.

Praktinė informacija:

Savivaldybių vaikų darželių darbo valandos:

Savaitės dienomis 06:45 - 16:30

Savivaldybių vaikų darželiai yra uždaryti šiomis dienomis:

Šeštadieniais/sekmadieniais
Uždaryta 28, 29 ir 30 savaitę
Kalėdų vakarą ir dvi dienas tarp Kalėdų ir Naujųjų Metų
Užsidaro 12.00 val. Naujųjų metų išvakarėse
Uždaryta nuo pirmadienio iki trečiadienio prieš Velykų savaitės ketvirtadienį
Metų bėgyje vaikų darželis užsidaro penkioms planavimo dienoms 

Vaikų darželiai yra uždaromi per visas „raudonos dienos“/slenkančias šventines dienas.

Privatūs vaikų darželiai gali turėti kitas nuostatas savo įstatuose. 
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Kiekvienas vaikų darželis turi kasdieninį ritmą, kad vaikams būtų numatomos nuspėjamos 
dienos. Dienos ritmas gali skirtis skirtinguose darželiuose. Jūs gausite informaciją apie vaikų 
darželio dienos ritmą prieš vaikui pradedant eiti į darželį.

Svarbu pranešti darželiui, jei atvesite vaiką vėliau nei 09:30 arba pasiimsite prieš 14:00, nes 
reikia atsižvelgti į išvykas ar pasivaikščiojimus už vaikų darželio ribų. Visada pasakykite 
darželio darbuotojui, kai atvedate ir pasiimate vaiką, kad visada žinotume apie tai, kokie 
vaikai yra darželyje. Jei vaiką paims kas nors kitas, mums reikia apie tai pranešti.
Vaikų darželis užsidaro 16.30 val., ir vaikai turi būti paimti iki darželio uždarymo.

Kai vaikas pradeda eiti į darželį
Tyrimai apie mažų vaikų ryšį su kitais vaikais ir suaugusiais rodo, kad svarbu užtikrinti gerą 
tėvų ir darželio darbuotojų bendradarbiavimą kai vaikas pradeda eiti į vaikų darželį. 
Kviečiame apsilankyti darželyje prieš vaikui pradedant eiti į vaikų darželį. Iš pradžių tėvai turi 
būti kartu su vaikais. Kartu mes parengiame atskirą planą, skirtą pirmosioms vaiko dienoms 
darželyje. Yra skiriamos bent 3 dienos, kad vaikas priprastų vaikų darželyje.

Personalas
Visi vaikų darželiai turi vadovą, vieną ar daugiau asistuojančių vadovų, vaikų darželių 
mokytojų, kvalifikuotų darbuotojų ir asistentų.
Darbuotojai dirba pagal pamainų sistemą, pagal kurią darželyje yra daugiausia darbuotojų 
dienos viduryje, kai dauguma vaikų yra darželyje.

Ligos
Sergantys vaikai turi nebūti vedami į darželį. Praneškite mums, kai vaikas serga. Jei vaikas 
susirgs vaikų darželyje, mes su jumis susisieksime.
Mes laikomės nuorodų dėl sergančių vaikų, kurios buvo paruoštos Norvegijos visuomenės 
sveikatos instituto (www.fhi.no).
Paprastai darželio darbuotojai neturėtų duoti vaistų 
vaikams vaikų darželyje. 

Drabužiai ir įranga
Svarbu, kad vaikai visą laiką turėtų drabužius, pritaikytus
prie sezono. Mes ištisus metus kasdien esame lauke,
nepriklausomai nuo oro sąlygų. Paklauskite darželio
darbuotojų, jei jums reikia informacijos apie tai, kokių
drabužių jūsų vaikui reikia. Visi drabužiai ir įranga turi būti
pažymėti vaiko vardu.



Žiūrėkite patarimus dėl tinkamos aprangos, kai šalta:  http://morsmal.no/no/foreldre-
norsk/2382-kle-barna-riktig-i-vinterkulda
Daug gražių ir tvarkingai naudotų drabužių ir įrangos galite rasti www.finn.no ir įvairių 
pardavimų ir mainų svetainėse Facebook.

Gimtadienių šventimas
Visi vaikų darželiai pažymi vaikų gimtadienius dainuodami dainas, su karūna, vėliava ir 
balionais. Prašome susisiekti su vaikų darželiu, jei norite sužinoti daugiau apie gimtadienių 
šventimus. Vaikų darželiai nepatiekia pyragų.

Kultūrinio identiteto ugdymas ir švenčių paminėjimas
Vaikų darželis atlieka svarbų
vaidmenį kaip arena kultūrinio
identiteto ugdymui. Darželiuose yra
vaikų iš keleto skirtingų kultūrų,
religijų ir įsitikinimų. Svarbu, kad visi
vaikai jaustųsi priimti ir gautų savo 
identiteto patvirtinimą darželyje.
Tuo pat metu darželis padės vaikams
ugdyti toleranciją ir pagarbą vieni
kitiems. Svarbus šio darbo metodas
yra paminėti šventes ir tradicijas,
susijusias su įvairiomis vaikų grupėje
atstovaujamomis kultūromis.
Daugiau apie tai skaitykite Karljohansvern vaikų darželio parengtoje brošiūroje: 
https://www.horten.kommune.no/_f/p1/iabe63f98-3795-4b6d-a6b6-
253c16f0a965/hoeytidshefte_norsk_ferdig.pdf

Maitinimas
Tėvai moka mokestį už maistą.
Darželyje yra  atsižvelgiama į vaiko
alergijas ir individualius maisto poreikius.
Todėl svarbu, kad apie tai
informuotumėte darželį prieš vaikui
pradedant eiti į darželį. Vaikų darželyje 
yra kasdien patiekiami pietūs. Vaikai taip
pat gali valgyti pusryčius ir popietinį
maistą darželyje. Visi vaikų darželiai 
kreipia dėmesį į sveiką mitybą ir kasdien 
patiekia vaisius ir daržoves.

Konfidencialumas

4 Informacija apie Hortensbarnehagen (HORTEN VAIKŲ DARŽELĮ)

http://www.finn.no/
http://morsmal.no/no/foreldre-norsk/2382-kle-barna-riktig-i-vinterkulda
http://morsmal.no/no/foreldre-norsk/2382-kle-barna-riktig-i-vinterkulda
https://www.horten.kommune.no/_f/p1/iabe63f98-3795-4b6d-a6b6-253c16f0a965/hoeytidshefte_norsk_ferdig.pdf
https://www.horten.kommune.no/_f/p1/iabe63f98-3795-4b6d-a6b6-253c16f0a965/hoeytidshefte_norsk_ferdig.pdf


Vaik  darželio paslaugosų

Visi vaikų darželio darbuotojai turi konfidencialumo pareigą. Tai užtikrina, kad informacija, 
susijusi su tėvais ir vaikais, jokiu būdu nebūtų prieinama neįgaliotiems asmenims.

Teistumo (neteistumo) pažyma
Kiekvienas darželyje dirbantis asmuo turi pateikti Teistumo (neteistumo) pažymą iš policijos 
sertifikatą prieš įsidarbindamas darželyje. Valdyba taip pat svarsto, ar kiti, kurie nuolat yra 
darželyje taip pat turi pateikti Teistumo (neteistumo) pažymą.

Sumažintas mokestis už vaikų darželį
Tais atvejais, kai darželio vietos kaina viršija 6% visų namų ūkio bendrųjų (brutto) pajamų, 
galite pateikti prašymą dėl sumažinto mokesčio arba atleidimo nuo mokesčio už vaikų darželį.
Dviejų, trijų, keturių ir penkerių metų amžiaus vaikams gali būti taikomas sumažintas 
mokestis arba atleidimas nuo mokesčio už vaikų darželį už 20 valandų per savaitę. Mokesčio 
sumažinimas apskaičiuojamas pagal bendrą namų ūkio pajamų sumą. Prašymas yra 
siunčiamas darželio vadovui. https://www.horten.kommune.no/_f/p1/i2051ea25-1602-
4558-9644-f7f678a94daf/soknadsskjema-betalingsmoderasjoner-i-barnehagen-2019.pdf

Adreso/telefono/elektroninio pašto pasikeitimai
Turite įvesti adreso, telefono ir el. pašto pasikeitimus savo puslapyje (Din side) „Horten 
kommune.no“ (https://horteng2.ist-asp.com/NO00701-pub/login.htm), kur prisijungiate 
naudodami savo ID ar Bank ID. Taip pat apie tai informuokite darželį, kad visada turėtume 
jūsų atnaujintą kontaktinę informaciją tiems atvejams, jei dienos bėgyje reikėtų su jumis 
susisiekti.

Leidimai, sutikimai ir apribojimai
Darželyje reikia tėvų leidimo ir sutikimo dėl, pavyzdžiui, kelionės viešojo ir privataus 
transporto priemonėmis, vaikų fotografavimo ir filmavimo ir tt. Vaikui pradedant eiti į darželį 
jums bus duodama atskira forma, kurioje atsakysite ar sutinkate dėl šių dalykų.

Miegas
Dauguma vaikų, kurie miega vaikų darželyje,
miega lauke vežimėlyje. Pagal susitarimą 
vaikas gali miegoti viduje. Darželio
darbuotojai jus informuos apie tai, ko reikia,
kad vaikas galėtų miegoti lauke skirtingais
metų laikais. Vaikų darželiai gerai prižiūri
vaikus, nesvarbu, ar jie miega lauke, ar
viduje.

Vaikai, kurie miega lauke, turi turėti
vežimėlį, antklodę/vežimėlio 
miegmaišį/pledą, drabužius miegojimui,
tinklelį nuo uodų ir dangą nuo lietaus.
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Buvo parengtas vadovas tėvams ir darbuotojams, kuris vadinasi „Poilsis, ramybė ir miegas“ 
Horten vaikų darželyje.

Bendradarbiavimas su tėvais
Darželiai turi glaudžiai bendradarbiauti su tėvais. Yra keletas punktų, kur tėvai gali prisidėti 
prie vaikų dienos darželyje įtakojimo. Darželio darbuotojai ir tėvai yra bendrai atsakingi už 
tarpusavio bendradarbiavimą. Tėvai turi jausti paramą iš darželio pusės ir turėti įtakos dėl 
savo vaiko dienos darželyje. Bendradarbiavimas turi būti grindžiamas abipusiu atvirumu ir 
pasitikėjimu.

Kasdieninis kontaktas:
Atvedant ir pasiimant vaikus, tėvai ir darželio darbuotojai keičiasi informacija. Kai kuri 
informacija yra pateikiama taip pat skaitmeniniu būdu.

Pokalbiai su tėvais:
Tėvams kasmet siūloma ne mažiau kaip 2 pokalbiai, taip pat galima susitarti dėl daugiau 
pokalbių, jei tam yra poreikis. Pedagoginis vadovas kartu su tėvais gali nuspręsti, ar į pokalbį 
reikia pakviesti darželio vadovą ar kitus. Pavyzdžiui, tai gali būti seselė, vaiko teisių apsaugos 
tarnyba arba pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT).

Vertėjo paslaugos:
Bendradarbiaujant su vaiko gerovės, būtina, kad tėvai ir darbuotojai tarpusavyje gerai 
bendrautų ir suprastų vieni kitus. Pedagoginis vadovas, bendradarbiaudamas su globėjais, 
nusprendžia, ar per pokalbius reikia vertėjo. Užsakyti vertėją yra vaikų darželio atsakomybė.

Susitikimai su tėvais: 
Tėvai yra kviečiami į vieną ar daugiau vakarinių susitikimų per metus.

Tėvų taryba: 
Tėvų tarybą sudaro visi vaikų darželio vaikų tėvai. Tėvų taryba iškelia tėvų bendrus interesus ir
padeda tėvams ir darbuotojams bendradarbiauti kuriant gerą vaikų darželio aplinką. Tėvų 
taryba renka atstovus į Bendradarbiavimo komitetą ir Tėvų darbo komitetą (FAU).

Bendradarbiavimo komitetas (SU):
Bendradarbiavimo komitetą sudaro tiek pat tėvų atstovų kaip ir darželio darbuotojų. Vadovas
kviečia į susitikimus ir rašo referatą. Komitetas nagrinėja klausimus, kurie yra svarbūs darželio
veiklai ir bendradarbiavimui su tėvais. SU sudaro metinį veiklos planą.

Tėvų darbo komitetas (FAU):
FAU susideda iš bent vieno iš tėvų iš kiekvieno skyriaus. Jie gali prisidėti prie darželio ir tėvų 
grupės bendradarbiavimo. FAU taip pat gali organizuoti socialinius renginius vaikams, tėvams 
ir darželio darbuotojams metų bėgyje.
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Tėvų apklausa:
Horten savivaldybė naudoja
Švietimo ministerijos (Udir.no)
tėvų apklausą, kuri kasmet
išsiunčiama skaitmeniniu būdu.
Ji yra išversta į kelias kalbas.
                                                     

Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis
Jei nerimaujate dėl savo vaiko, galite paprašyti pokalbio su švietimo vadovu ar darželio 
vadovu. Vaikų darželiai bendradarbiauja su keletu isntitucijų, tokių kaip pedagoginė 
psichologinė tarnyba (PPT), sveikatos centras, vaikų tesių apsaugos tarnyba, šeimos gerovės 
tarnyba ir mokykla. Bendradarbiavimas dėl kiekvieno atskiro vaiko visada vyksta gavus tėvų 
sutikimą.

Bendradarbiavimas su mokykla, į kurią eis vaikas
Horten savivaldybė parengė taisykles dėl perėjimo iš vaikų darželio į mokyklą.
Per paskutinį pokalbį su tėvais darželyje pedagoginis vadovas ir tėvai užpildo perkėlimo į 
mokyklą formą. Jei yra poreikis, vadovas kviečia tėvus ir mokyklos atstovus į susitikimą dėl 
perkėlimo į mokyklą.

Nuorodos mažakalbiams tėvams, kurių vaikai eina į Horten vaikų darželį:

 Bukletas apie darželio ir tėvų bendradarbiavimą: 
https://www.horten.kommune.no/_f/p1/iabe63f98-3795-4b6d-a6b6-
253c16f0a965/hoeytidshefte_norsk_ferdig.pdf

 Horten savivaldybės bukletas Vaikai su keliomis kalbomis: „Kaip mažakalbiai vaikai 
mokosi norvegų kalbos norvegiškuose vaikų darželiuose?“  - 
https://www.horten.kommune.no/_f/p1/i60420d03-3f0a-4a58-92a8-
db06bcf3bf9a/ressursheftet_barn_med_flere_spraak.pdf

 Daugiakalbė biblioteka: https://dfb.nb.no/
 Filmas apie „Hortensbarnehagen“: https://www.youtube.com/watch?v=B5efpFOOiKg
 http://morsmal.no/no/  
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