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ŠVIETIMO PAGALBOS IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKUS NAMUOSE
AUGINANČIOMS ŠEIMOMS, GYVENANČIOMS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS
TERITORIJOJE, ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaikus namuose auginančioms šeimoms,
gyvenančioms Kauno miesto savivaldybės teritorijoje (toliau – Pagalba), organizavimo tvarkos
aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Pagalbos rūšis, teikėjus, Pagalbos užsakymo, skyrimo,
organizavimo procedūrą ir finansavimo šaltinius.
2. Pagalbos gavėjai – šeimos, gyvenančios Kauno miesto savivaldybės teritorijoje ir
namuose auginančios ir ugdančios vaikus nuo gimimo iki 5/6 metų. Pagalba teikiama tėvų (globėjų)
pageidavimu arba Vaiko teisių apsaugos tarnybai rekomendavus.
II. PAGALBOS RŪŠYS
3. Pagalbos rūšys:
3.1. institucinis ikimokyklinis ugdymas, skirtas 1–5/6 metų vaikui ugdytis pagal
ikimokyklinio ugdymo programą, teikiamas rekomendavus Vaiko teisių apsaugos tarnybai;
3.2. pedagoginė pagalba, teikiama tėvams (globėjams), vykdant suaugusiųjų neformaliojo
švietimo programas, kurių paskirtis – didinti tėvų (globėjų) kompetencijas (pedagogines žinias)
ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaiką;
3.3. psichologinė pagalba, teikiama vaikui nuo gimimo iki 5/6 metų, įvertinus jo
psichologines problemas, kurios sprendžiamos Pagalbos teikėjams bendradarbiaujant su vaiko
tėvais (globėjais), juos konsultuojant ir / arba vykdant suaugusiųjų neformaliojo švietimo
programas;
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3.4. specialioji pedagoginė pagalba, teikiama vaikui nuo gimimo iki 5/6 metų, įvertinus jo
specialiuosius ugdymosi poreikius ir dirbant su vaiku, konsultuojant tėvus ir / arba vykdant tėvams
skirtas suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas;
3.5. socialinė pedagoginė pagalba, teikiama tėvams (globėjams) vykdant suaugusiųjų
neformaliojo švietimo programas.
III. PAGALBOS TEIKĖJAI IR JŲ FUNKCIJOS
4. Pagalbos teikėjai:
4.1. Kauno miesto savivaldybės įsteigtos mokyklos, vykdančios ikimokyklinio ugdymo
programas (lopšeliai-darželiai, vaikų darželiai, darželiai-mokyklos, Kauno vaikų invalidų
abilitacijos centras) teikia Pagalbą, nurodyta šios Tvarkos aprašo 3.1 punkte.
4.2. Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba:
4.2.1. įvertina Pagalbos, nurodytos šios Tvarkos aprašo 3.2–3.4 punktuose, teikimo
pagrįstumą ir priima sprendimus dėl Pagalbos konkrečiam asmeniui skyrimo;
4.2.2. teikia pedagoginę, psichologinę, specialiąją pagalbą 3–5(6) metų vaikams;
4.2.3. teikia informacinę, konsultacinę, metodinę pagalbą tėvams (globėjams);
4.2.4. vykdo tikslines suaugusiųjų neformaliojo švietimo (pedagoginio, psichologinio,
specialiojo pedagoginio) programas;
4.2.5. nustato Pagalbos teikimo laiką ir vietą.
4.3. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras:
4.3.1. registruoja tėvų (globėjų) prašymus arba Vaiko teisių apsaugos tarnybos siuntimus dėl
Pagalbos skyrimo, grupuodamas juos pagal programas – pedagoginio, psichologinio, socialinio,
specialiojo pedagoginio švietimo;
4.3.2. vykdo suaugusiųjų pedagoginio, psichologinio, socialinio, specialiojo pedagoginio
švietimo programas, jeigu susidaro 10–15 klausytojų grupė;
4.3.3. informuoja būsimus klausytojus apie programos vykdymo laiką, vietą ir kainą.
4.4. Įstaigos, sudariusios bendradarbiavimo sutartis su Vaiko teisių apsaugos tarnyba dėl
pedagoginės, psichologinės, socialinės pagalbos šeimoms teikimo ir suaugusiųjų neformaliojo
švietimo programų vykdymo:
4.4.1. registruoja tėvų (globėjų) prašymus arba Vaiko teisių tarnybos siuntimus dėl Pagalbos
skyrimo;
4.4.2. vykdo suaugusiųjų pedagoginio, psichologinio, socialinio švietimo programas;
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4.4.3. informuoja būsimus klausytojus apie programos vykdymo laiką, vietą ir kainą.
IV. PAGALBOS UŽSAKYMO, SKYRIMO, ORGANIZAVIMO PROCEDŪRA
5. Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo departamento Švietimo ir
ugdymo skyrius:
5.1. teikia informaciją suinteresuotiems asmenims (fiziniams ir juridiniams) apie galimybes
gauti Pagalbą savivaldybėje;
5.2. Vaiko teisių apsaugos tarnybai priėmus sprendimą dėl Pagalbos šeimai, kurioje yra
pažeidžiamos vaiko teisės, skyrimo, organizuoja Pagalbos, nurodytos šios Tvarkos aprašo 3.1
punkte, teikimą, inicijuoja tikslines suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas tėvams
(globėjams), pažeidusiems vaiko teises;
5.3. koordinuoja Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos ir Kauno pedagogų
kvalifikacijos centro, teikiančių Pagalbą, nurodytą šios Tvarkos aprašo 3.2–3.5 punktuose, veiklą.
6. Vaiko teisių apsaugos tarnyba:
6.1. teikia informaciją suinteresuotiems asmenims (fiziniams ir juridiniams) apie galimybes
gauti Pagalbą savivaldybėje;
6.2. nustačiusi vaiko teisų pažeidimų, atsižvelgdama į vaiko interesus, priima sprendimus
dėl šios Tvarkos aprašo 3.1, 3.2, 3.3 ir 3.5 punktuose nurodytos Pagalbos teikimo, informuoja apie
tai Pagalbos teikėjus ir išduoda tėvams (globėjams) siuntimus dėl Pagalbos suteikimo.
7. Tėvai (globėjai) dėl šios Tvarkos aprašo 3.1 punkte nurodytos Pagalbos kreipiasi pagal
Kauno miesto savivaldybės nustatytą vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupes tvarką.
8. Tėvai (globėjai), pageidaujantys gauti šios Tvarkos aprašo 3.2–3.4 punktuose nurodytą
Pagalbą 3–5/6 metų amžiaus vaikui, pateikia prašymą Kauno pedagoginei psichologinei tarnybai.
9. Tėvai (globėjai), pageidaujantys gauti Pagalbą šios Tvarkos aprašo 4.4 punkte nurodytose
įstaigose, atsižvelgdami į tai, koks yra Pagalbos jiems poreikis (pedagoginio, psichologinio,
socialinio, specialiojo pedagoginio švietimo), teikia atitinkamų įstaigų vadovams prašymus arba
Vaiko teisių apsaugos tarnybos siuntimus.
10. Tėvai (globėjai), pageidaujantys dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo
programose, atsižvelgdami į tai, koks yra Pagalbos jiems poreikis (pedagoginio, psichologinio,
socialinio, specialiojo pedagoginio švietimo), teikia prašymą arba Vaiko teisių apsaugos tarnybos
siuntimą Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriui.
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V. PAGALBOS FINANSAVIMAS
11. Pagalba, nurodyta šios Tvarkos aprašo 3.1 punkte, finansuojama iš dviejų šaltinių:
11.1 Savivaldybės biudžeto pagal mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programas
(lopšeliai-darželiai, vaikų darželiai, darželiai-mokyklos, Kauno vaikų invalidų abilitacijos centras),
patvirtintas sąmatas;
11.2. tėvų (globėjų) užmokesčio, mokamo už vaiko išlaikymą ikimokyklinėse grupėse pagal
mokamo Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatytą tvarką.
12. Pagalba, nurodyta šios Tvarkos aprašo 3.2–3.5 punktuose, finansuojama iš Savivaldybės
biudžeto, fondų, organizacijų, konkursų tikslinės paskirties lėšų ir klausytojų mokesčio.

