PATVIRTINTA
Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro
direktoriaus 2020 m. birželio 12 d.
įsakymu Nr. V-126
JONIŠKIO RAJONO VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRO
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS VAIKŲ GLOBOS SKYRIUJE IR
BENDRUOMENINIUOSE VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE
GYVENANTIEMS VAIKAMS
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Joniškio rajono vaiko ir
šeimos gerovės centro Vaikų globos skyriaus globotinių (rūpintinių) ir bendruomeniniuose vaikų
globos namuose (toliau – BVGN) gyvenančių globotinių (rūpintinių) dienos režimą, teises, pareigas,
bendrąsias vaikų elgesio taisykles, elgesio vertinimą, vaikų skatinimą ir atsakomybę.
2. Vaikų vidaus tvarkos taisyklės parengtos vadovaujantis Vaiko teisių konvencija, Lietuvos
Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais, Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro
nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-02-20 įsakymu
Nr. A1-46, patvirtintomis socialinės globos normomis su pakeitimais, higienos normomis, darbuotojų
darbo saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos įstatymais, užtikrinant globotinių (rūpintinių) saugias
gyvenimo sąlygas, poreikius, ugdymąsi, privačią erdvę ir rengimą savarankiškam gyvenimui.
II SKYRIUS
DIENOS REŽIMAS
IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ GRUPĖS DIENOS RITMAS DARBO
DIENOMIS
VALANDOS
7.00 – 8.00
8.00 – 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 20.30
20.30 – 21.00
21.00 – 7.00

REŽIMAS
Kėlimasis, prausimasis, savitvarka
Pusryčiai
Ugdymas darželyje
Parėjimas iš darželio
Žaidimai
Pasiruošimas vakarienei, vakarienė
Savitvarka
Naktipiečiai
Prausimasis, pasiruošimas miegui
Miegas

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ DIENOS RITMAS SAVAITGALIAIS
VALANDOS
9.00 – 9.30
9.30 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 13.00

REŽIMAS
Kėlimasis, prausimasis
Pusryčiai
Ugdomoji veikla, žaidimai
Priešpiečiai
Žaidimai lauke
Pietūs
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13 00 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 18.30
18.30 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00- 21.00
21.00 – 7.00

Pietų miegas
Kėlimasis
Žaidimai
Vakarienė
Žaidimai lauke
Naktipiečiai
Savitvarka, prausimasis
Pasiruošimas miegui
Miegas

JAUNESNIOJO MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, VYRESNIOJO MOKYKLINIO
AMŽIAUS MERGAIČIŲ IR BERNIUKŲ GRUPIŲ DIENOS RITMAS
DARBO DIENOMIS
VALANDOS
6.30 – 6.50
6.50 – 7.00
7.00 – 7.20
7.20 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.30
17.30 – 18.00
18.00 – 20.00
20.00 – 20.30
20.30 – 21.00
21.00 – 6.30

REŽIMAS
Kėlimasis, prausimasis, rengimasis
Ruošimasis į mokyklą
Pusryčiai
Išėjimas į mokyklą, pamokos
Pietūs
Ugdomoji veikla
Pamokų ruoša
Pasiruošimas vakarienei. Vakarienė.
Ugdomoji veikla, laisvalaikis
Naktipiečiai
Prausimasis, ruošimasis miegui
Miegas

JAUNESNIOJO MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, VYRESNIOJO MOKYKLINIO
AMŽIAUS MERGAIČIŲ IR BERNIUKŲ GRUPIŲ DIENOS RITMAS SAVAITGALIAIS,
ATOSTOGŲ IR ŠVENČIŲ DIENOMIS
VALANDOS
10.30 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 19.30
19.30 – 20.00
20.00 – 21.30
21.30 – 22.00
22.00- 22.30
22.30 – 23.00
23.00 – 10.30

REŽIMAS
Kėlimasis, prausimasis
Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai
Savitvarka
Pasivaikščiojimai lauke, žaidimai
Pasiruošimas pietums, pietūs
Laisvalaikis
Pasiruošimas vakarienei. Vakarienė
Pramogos, laisvalaikis. Savitvarka
Naktipiečiai
Laisvalaikis
Prausimasis, pasiruošimas miegui
Miegas

3. Ryte vaikus kelia socialinis darbuotojas ar socialinio darbuotojo padėjėjas, dirbęs naktį.
4. Darbo dienomis socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai rytais palydi visus globotinius
(rūpintinius) į mokyklą.
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5. Vyr. socialinis darbuotojas rytais tikrina ar visi globotiniai (rūpintiniai) išvyko į mokyklą.
apie iškilusias problemas informuoja administraciją, kitus specialistus, ugdymo įstaigas.
6. Pirmokus, naujai atvykusius globotinius (rūpintinius) nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 1 d.,
esant poreikiui ir ilgiau, į mokyklą lydi, parsiveda socialiniai darbuotojai ar socialinių darbuotojų
padėjėjai.
7. Pamokų ruoša pagal globotinių (rūpintinių) amžių, poreikį, gebėjimus ir sveikatos būklę
vykdoma individualiai, padedant spec. pedagogui, socialiniam darbuotojui ar socialinio darbuotojo
padėjėjui.
8. Dienos režimas vykdomas atsižvelgiant į globotinių (rūpintinių) amžių, sveikatą ir
poreikius.
9. Globotiniai (rūpintiniai) privalo laikytis patvirtinto dienos režimo mokslo metais.
Atostogų metu vaikams suteikiama daugiau privatumo, saviraiškos, įvairių laisvalaikio užimtumo
formų.
10. Globotiniai (rūpintiniai) privalo grįžti į namus:
- nuo 7 iki 14 metų iki 19,00 val., tamsiu paros metu iki 18,00 val. (vasaros atostogų metu
iki 22,00 val., būnant Vaikų globos skyriaus teritorijoje;
- nuo 14 iki 16 metų iki 20,00 val., tamsiu paros metu iki 19,00 val. (vasaros atostogų metu
iki 22,00 val. būnant Vaikų globos skyriaus teritorijoje;
- nuo 16 iki 18 metų iki 20,00 val. (vasaros atostogų metu iki 23,00 val. būnant Vaikų
globos namų teritorijoje).
III SKYRIUS
GLOBOTINIŲ (RŪPINTINIŲ) TEISĖS IR PAREIGOS
11. Kiekvienas globotinis (rūpintinis) yra visuomenės narys ir laikydamasis nustatytų
elgesio normų turi teisę:
11.1. į minties, žodžio, religijos laisvę;
11.2. palaikyti ryšius su tėvais, fiziniais asmenimis priimančiais vaiką laikinai svečiuotis,
artimaisiais, draugais, jei tai neprieštarauja jo paties interesams;
11.3. išvažiuoti savaitgaliais, švenčių ar atostogų metu , pas fizinius asmenis priimančiais
vaiką laikinai svečiuotis, gavus VVTAĮT specialistų sutikimą, jei tai neprieštarauja paties globotinio
(rūpintinio) interesams (užtikrinta saugi aplinka, užtikrinta globotinio (rūpintinio) priežiūra);
11.4. dalyvauti Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro organizuojamuose
renginiuose, projektuose, išvykose (koncertai, spektakliai, ekskursijos) jei:
11.4.1. teigiamas elgesys (pagal mokinių elgesio skatinimo ir vertinimo nuostatus);
11.4.2. teigiami pasiekimai moksle;
11.4.3. sąžiningas globotinio (rūpintinio) pareigų vykdymas;
11.4.4. tam neprieštarauja socialiniai darbuotojai.
11.5. dalyvauti globotinių (rūpintinių) susirinkimuose ir juos inicijuoti;
11.6. gauti informaciją apie save, dalyvauti, kai yra svarstomas jo elgesys;
11.7. raštu arba žodžiu pateikti pasiūlymus globotinių elgesio, laisvalaikio užimtumo,
buities klausimais;
11.8. turėti savo asmeninę sąskaitą: globotinių (rūpintinių) asmenines sąskaitas koordinuoja
socialiniai darbuotojai;
11.9. turėti savo asmeninius daiktus: rūbus, avalynę, higienos priemones, žaislus, stalo
žaidimus, ausinukus;
11.10. sudaroma saviraiškos ir įgūdžių ugdymosi galimybė, skatinama pagal galimybes
savarankiškai tvarkyti savo buitį;
11.11. į Joniškio vaiko ir šeimos gerovės centro administraciją kreiptis su prašymais ir
skundais ir dalyvauti jų svarstyme;
11.12. į saugią ir sveiką globotinių (rūpintinių) ugdymosi ir vystymosi aplinką, formuojant
savarankiško gyvenimo įgūdžius;
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11.13. savaitgaliais, atostogų metu, švenčių dienomis svečiuotis pas giminaičius, kitose
šeimose, kurios turi leidimą priimti vaiką svečiuotis, jei tai neprieštarauja vaiko interesams;
11.14. bendrauti su tėvais, savo biologinių šeimų nariais, jei tai neprieštarauja vaiko
interesams;
11.15. naudotis socialinėmis garantijomis, numatytomis LR įstatymuose ir kituose
poįstatyminiuose aktuose;
11.16. pagal vaiko pageidavimus ir natūralų prieraišumą turėti „Savąjį asmenį“, kuris juo
rūpinasi, prižiūri, išklauso, padeda spręsti iškilusias problemas;
11.17. iškilus problemai, aptarti ir spręsti ją su „Savuoju asmeniu“, vyr. socialiniu
darbuotoju, socialiniais darbuotojais, administracija, kitais specialistais;
12. Visos globotinių (rūpintinių) problemos turi būti sprendžiamos su asmeniui rodoma
pagarba, supratimu, jautrumu, užtikrinant ir pripažįstant asmens teisę į privatumą.
13. Globotinis (rūpintinis) privalo:
13.1. sistemingai ir stropiai mokytis;
13.2. tausoti Vaikų globos skyriaus ir BVGN turtą, už padarytą žalą atsakyti įstatymu ir
šeimynos vidaus tvarkos nustatyta tvarka;
13.3. dorai elgtis, gerbti darbuotojus, šalia esančius globotinius (rūpintinius), laikytis
žmonių bendravimo normų;
13.4. nenaudoti ir neplatinti alkoholio, narkotinių, psichotropinių medžiagų bei kitų
kvaišalų;
13.5. susirgus ar susižeidus kreiptis į medikus;
13.6. diskotekose, kituose renginiuose laikytis socialinių darbuotojų nustatytos tvarkos,
vykdyti socialinių darbuotojų ir budinčiųjų reikalavimus.
14. Globotiniui (rūpintiniui) draudžiama:
14.1. savavališkai pasišalinti iš Vaikų globos skyriaus ir BVGN. Grįžus iš pasišalinimo
skiriama viena iš šių nuobaudų:
14.1.1. vieną mėnesį draudžiama vykti į renginius, ekskursijas, kultūrinius renginius už
Vaikų globos skyriaus ir BVGN ribų;
14.1.2. dvi savaites draudžiama naudotis kompiuteriu.
14.2. naudoti smurtą (fizinį, psichologinį, seksualinį), necenzūrinius žodžius arba kito
asmens garbę ir orumą įžeidžiančius veiksmus;
14.3. laikyti ir vartoti tabako gaminius, elektronines cigaretes, alkoholį, psichotropines ir
toksines medžiagas;
14.4. turėti šiuos daiktus:
14.4.1. plaktukus, vinis, reples, peilius ir kitus aštrius daiktus;
14.4.2. šaunamuosius ir šaltuosius ginklus;
14.4.3. savadarbius elektros prietaisus ir įrenginius, ar kitus daiktus keliančius pavojų
aplinkiniams;
14.5. be leidimo ant durų, sienų, langų, lubų klijuoti plakatus, nuotraukas, daryti užrašus ar
kitaip gadinti Vaikų globos skyriaus ir BVGN turtą;
14.6. įnešti ir laikyti greitai gendančius maisto produktus;
14.7. skolinti ir skolintis drabužius, avalynę ir kitus asmeninius daiktus;
14.8. žaloti savo kūną;
14.9. į Vaikų globos skyriaus ir BVGN patalpas savavališkai įsivesti pašalinius asmenis.
IV SKYRIUS
BENDROSIOS VAIKŲ ELGESIO TAISYKLĖS
15. Šeimynos gali susikurti savo elgesio taisykles, kurios neprieštarauja bendrosioms vaikų
elgesio taisyklėms.
16. Vaikų globos skyrius ir BVGN globotiniai (rūpintiniai) namuose privalo būti nustatytu
laiku.
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17. Privaloma lankyti pamokas, nepraleidinėti jų be pateisinamos priežasties.
18. Vykstant į mokyklą, papildomo ugdymo būrelius, laikytis saugaus eismo taisyklių.
19. Vaikų globos skyriaus ir BVGN patalpose, teritorijoje draudžiama rūkyti, vartoti
alkoholį, narkotines medžiagas, kitus kvaišalus, platinti šia tema nelegalią literatūrą.
20. Draudžiama seksualiai priekabiauti.
21. Draudžiama laipioti per langus.
22. Privaloma saugoti ir prižiūrėti Vaikų globos skyriaus ir BVGN patalpas ir gyvenamą
aplinką, baldus, inventorių, rūbus. Sugadinus suremontuoti ar atlyginti patirtus materialinius
nuostolius.
23. Gyvenamuose kambariuose privaloma laikytis tvarkos, visuomenėje priimtų elgesio
normų, pagarbos sau ir aplinkiniams, nepažeisti kitų asmens teisių.
24. Globotiniui (rūpintiniui) savavališkai keisti miegamąjį kambarį, ar gulimą vietą (lovą)
draudžiama.
25. Už kambario tvarką atsako jame gyvenantys globotiniai (rūpintiniai):
25.1. lovos privalo būti tvarkingai paklotos;
25.2. spintose rūbai turi būti tvarkingai sukabinti arba sulankstyti, higieniniai reikmenys turi
būti sužymėti ir sudėti higienos kambario spintelėje, batai laikomi batų spintoje (batinėje);
25.3. draudžiama į kambarius įsinešti maisto produktus;
25.4. baldų perstatymą koordinuoja socialinis darbuotojas.
26. Pametus ar praradus savo rūbus, avalynę, mokymo, higienos priemones ar kitus daiktus,
nedelsiant informuoti vyr. socialinį darbuotoją, socialinį darbuotoją ar socialinio darbuotojo padėjėją.
27. Išeiti iš Vaikų globos skyriaus ar BVGN galima tik pranešus socialiniam darbuotojui,
socialinio darbuotojo padėjėjui ir gavus jų sutikimą.
28. Vaikų globos skyriuje, BVGN be direktoriaus, vyr. socialinio darbuotojo, socialinio
darbuotojo leidimo draudžiama filmuoti, fotografuoti kitų asmenų kalbas, veiksmus ir pan.
29. Dėl iškilusių problemų, bet kuriuo metu galima kreiptis į administraciją, vyr. socialinį
darbuotoją, socialinius darbuotojus, „Savą asmenį“.
30. Renginių metu į salę eiti be striukių, salėje netriukšmauti ir netrukdyti dalyviams. Be
socialinio darbuotojo leidimo nesivesti pašalinių asmenų.
31. Organizuojant laisvalaikį, žaidimus (ypač lauke) globotiniai (rūpintiniai), atsižvelgiant
į amžių, turi būti nuolat prižiūrimi darbuotojų.
32. 14-18 m. globotiniai (rūpintiniai) , lankantys sporto treniruotes, papildomo ugdymo
būrelius pagal suderintus tvarkaraščius gali vykti į užsiėmimus savarankiškai.
33. Vykti į turistinius žygius, išvykas, ekskursijas gali tik direktoriaus įsakymu paskirtų
socialinių darbuotojų ar kitų specialistų lydimi.
34. Apie išvykimą į renginius su mokyklos pedagogais, savanoriais, globėjais, giminėmis
iš anksto informuoti administraciją ir pateikti reikalingus dokumentus.
35. Savaitgaliais, švenčių dienomis, atostogų metu vykti svečiuotis šeimoje galima tik turint
galiojančius leidimus.
36. Lankytojai, leidus socialiniam darbuotojui, gali svečiuotis iki 18.00 val., jeigu tai
netrukdo vaiko interesams ir bendrai Vaikų globos skyriaus ir BVGN tvarkai.
V SKYRIUS
GLOBOTINIŲ (RŪPINTINIŲ) ELGESIO VERTINIMAS
37. Globotinių (rūpintinių) elgesį vertina, analizuoja psichologas, vyr. socialinis
darbuotojas, socialiniai darbuotojai, kiti specialistai. Reikalui esant, konsultuojami kitų įstaigų
specialistų.
38. Vyr. socialinis darbuotojas, spec. pedagogas, socialiniai darbuotojai ir kiti specialistai
analizuoja globotinių (rūpintinių) elgesio, mokymosi, sveikatos ir kitus pokyčius, juos fiksuoja
dokumentuose.
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39. Globotinių (rūpintinių) elgesys analizuojamas ir vertinamas atvejo peržiūros metu,
dalyvaujant Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistams, policijos
komisariato darbuotojams, mokyklų pedagogams, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui,
Vaikų globos skyriaus ir BVGN darbuotojams.
40. Ypatingais atvejais (sunkus nusikaltimas, piktybinis taisyklių nesilaikymas) direktorius,
vyr. socialinis darbuotojas gali kreiptis į Vaiko gerovės komisiją dėl minimalios ar vidutinės
priežiūros skyrimo globotiniui (rūpintiniui).
41. Dienos veiklos rezultatų aptarimas ir įvertinimas vyksta dalyvaujant globotiniams
(rūpintiniams) ir socialiniam darbuotojui.
VI SKYRIUS
GLOBOTINIŲ (RŪPINTINIŲ) SKATINIMAS
42. Už gerą elgesį ir mokymąsi, pozityvius pokyčius globotiniai (rūpintiniai) gali būti
skatinami:
42.1. padėkos raštu;
42.2. asmenine dovana;
42.3. išvyka, kelione;
42.4. kišenpinigių išmokos padidinimu.
43. Globotinių (rūpintinių) skatinimą inicijuoja socialiniai darbuotojai.
VII SKYRIUS
GLOBOTINIŲ (RŪPINTINIŲ) ATSAKOMYBĖ
44. Globotiniams (rūpintiniams) už pareigų nevykdymą, nustatytų taisyklių nesilaikymą ir
kitus drausmės pažeidimus gali būti taikomos drausminės nuobaudos:
44.1. pastaba;
44.2. įspėjimas;
44.3. papeikimas;
44.4. kišenpinigių sumažinimas.
45. Globotinių (rūpintinių) nuobaudų skyrimą inicijuoja vyr. socialinis darbuotojas,
socialiniai darbuotojai.

