Grupių vidaus taisyklės
TĖVAMS
1. Pageidautina, kad vaikas į darželį ateitų iki 9.30 val.
Vėluojant ar vaikui susirgus būtina paskambinti iki 9.30 val.:
GRUPĖS VAVADINIMAS
GRUPĖS TELEFONAS
„EŽIUKAI“
8 683 58495
„ANČIUKAI“
8 683 58473
„BORUŽĖLĖS“
8 683 59196
„NYKŠTUKAI“
8 683 59155
„DRAKONIUKAI“
8 683 59145
„PELĖDŽIUKAI“
8 683 58426
Darželio bendras tel. (8 37) 42 24 87, 42 57 64
2. Vaikai turi būti atvesti tėvų ar juos lydinčių asmenų į grupę ir palikti pedagogų
globoje ( o nepaleidžiami ateiti į darželį vieni).
3. Prašome, nepamiršti paimti savo mažylio iš darželio iki 19.00 val.
(tokios įstaigos darbo valandos).
4. Vaiką iš darželio gali paimti tik pilnamečiai šeimos nariai. Grupės auklėtoja turi
teisę neatiduoti vaiko į namus neblaiviems ir nepažįstamiems asmenims. Jeigu vaiką iš
darželio ims ne šeimos narys, būtina informuoti grupės auklėtoją (nurodyta sutartyse su
šeima).
5. Prašome laiku sumokėti už mitybos ir ugdymo reikmes (iki kiekvieno mėnesio 20 d.,
išskyrus gruodžio mėn. – iki gruodžio 15 d.).
6. Tėveliai, kurie nori pasinaudoti teikiamomis lengvatomis, mokant už darželio
paslaugas, turi pateikti grupės auklėtojai atitinkamus dokumentus :
6.1. Dėl pamaininio ir slenkančio darbo grafiko (laisvos darbo dienos mėnesio eigoje) –
pažyma iš darbovietės;
6.2. Dėl atostogų (eilinių ir nemokamų) – pažyma iš darbovietės;
6.2. Dėl motinos (globėjos) nėštumo ir gimdymo atostogų – pažyma iš gydymo įstaigos;
6.3. Dėl lengvatų – pažymas atnešti sausio mėn. (visiems) ir rugsėjo mėn. (tik naujai
atvykusiems į darželį ir studentams);
6.4. Pažymos dėl socialinės pašalpos skyrimo pateikiamos kas tris mėnesius.
7. Po ligos vaikas yra priimamas į grupę tik su gydytojo pažyma apie ligą, jos trukmę
ir visišką pasveikimą. Pažyma suteikia galimybę pasinaudoti teikiamomis lengvatomis,
mokant už lopšelio – darželio paslaugas.
8. Jei vaikas nebuvo darželyje 5 kalendorines dienas ir daugiau, turi atnešti gydytojo
pažymą apie vaiko sveikatos būklę (forma Nr. 094/a).

9. Po vasaros atostogų vaikas į lopšelį - darželį priimamas:
 Naujai atvykęs su sveikatos pažyma (forma Nr. 027-1/a).
 Lankantis sveikatos pažymą (forma Nr. 027-1/a) atneša iki einamų metų rugsėjo 15 d.
(reglamentuoja HN75:2016)
10. Sloguojantis ar kitaip negaluojantis vaikas į grupę nevedamas, nes didėja tikimybė
užsikrėsti kitus vaikus (tėvų tarpusavio susitarimas).
11. Jei vaikui būnant darželyje pakilo temperatūra, kitą dieną vaikas bus priimtas į
darželį tik su gydytojo leidimu/pažyma.
12. Poilsio valandos (pietų miegas) nuo 13.00 iki 15.00 val. Fiziologiškai
neužmiegantiems vaikams pasiūlomi ramūs žaidimai „Nemiegalių grupėje“. Tuo tikslu
tėvai turi parašyti prašymą ir pateikti dir. pavad. ugdymui.
13. Pasikeitus tėvų kontaktininui telefono numeriui būtina pranešti grupės auklėtojai
arba įstaigos administracijai.
14. Nešti vaistus, vitaminus, maisto papildus į darželį griežtai draudžiama.
15. Norint pasirinkti įstaigos lankymo modelį (4 val., 2-3 maitinimai), prašymą pateikti
grupės auklėtojai.
16. Vaikų tėvai - PAVYZDYS SAVO VAIKUI! Todėl siekiant išvengti neaiškių
situacijų:
 reguokite į vaiko netinkamą elgesį „čia ir dabar“;
 laikykitės bendrų (su grupės auklėtoja sutartų) vaiko elgesio skatinimo ir
drausminimo būdų;
 skirkite laiko, kai su Jumis nori bendrauti vaikas, grupės auklėtojas.
Elkimės visi taip, kad vaikas būtų saugus.
VAIKAS GRUPĖJE PRIVALO
TURĖTI:
o
o
o
o
o
o

TINKAMĄ AVALYNĘ.
ATSARGINIUS DRABUŽIUS.
PIŽAMĄ (pagal įprotį namuose).
ŠUKAS.
VIENKARTINES NOSINAITES.
MAIŠELĮ ŠVARIEMS IR NEŠVARIEMS
DRABUŽIAMS.

VAIKUI DRAUDŽIAMA ATSINEŠTI
Į GRUPĘ:

KRAMTOMĄ GUMĄ.
PINIGUS.
KOSMETINES PRIEMONES.
ĮVAIRIUS ŽAISLUS, DAIKTUS,
PAPUOŠALUS AR KT., KURIE GALI
SUKELTI PAVOJŲ VAIKO
SVEIKATAI.
o MOBILIUS LELEFONUS AR KITAS
INFORMACINES TECHNOLIGINES
PRIEMONES.
VAIKUI GRUPĖJE NEPATARTINA TURĖTI
MAISTO PRODUKTUS
o
o
o
o
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