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1. Prieš pradedant lankyti lopšelį – darželį 

1.1.  kai apsispręsta, kad vaikas lankys mūsų lopšelį-darželį, darželio vadovai susitinka su naujokų 

tėveliais, pasirašomos sutartys, aptariamos ugdymo nuostatos, atsakoma į klausimus. Vėliau visos 

lankymo pradžios ir adaptacijos smulkmenos aptariamos su grupės mokytojais, kad būtų galima kuo 

geriau prisitaikyti prie kiekvienos šeimos poreikių, o vaikas kuo lengviau adaptuotųsi;  

1.2.  visiems vaikams adaptacija yra nelengvas tarpsnis. Ir visai nesvarbu, ar vaikas verkia (išorinė 

adaptacija), ar vyksta iš pirmo žvilgsnio nepastebima (vidinė) adaptacija. Šį periodą išgyvena visi – 

skiriasi tik išgyvenimo būdas; 

1.3.  moksliškai įrodyta, kad normalios raidos vaiko adaptacija trunka 6–8 savaites nuo dienos, kai 

jis lieka ugdymo įstaigoje vienas, t. y. be tėvų ar kitų jo šeimos narių; 

1.4. siūlome savaitės įprastinę adaptaciją:  

I diena: vaikas ateina kartu su mama / tėte prieš prasidedant „Ryto ratui“, apie 9 val. ir pabūna 

darželyje apie dvi valandas.  

II diena: vaikas ateina kartu su mama / tėte ir būna darželyje  pusę dienos.  

III diena: vaikas ateina kartu su mama / tėte, kurie padeda jam apsiprasti (apie pusvalandį), tada su 

juo atsisveikina ir išeina; vaikas būna darželyje apie dvi valandas.  

IV diena: vaikas ateina kartu su mama / tėte, kurie padeda jam apsiprasti (apie pusvalandį), tada su 

juo atsisveikina ir išeina; vaikas būna darželyje pusę dienos.  

V diena: tėvai atveda vaiką ir atsisveikina su juo; vaikas būna darželyje pusę arba visą dieną. 

1.5.  jeigu Jūs manote, kad Jūsų vaikui labiau tiktų ilgesnė arba trumpesnė adaptacija, galima tartis 

dėl individualios adaptacijos, kuri būtų priimtina, būtent Jūsų vaikui; 

1.6.  jeigu manote, kad vaikui bus lengviau adaptuotis su mylimu žaisliuku ir / arba apklotėliu, ar 

Jūsų nuotrauka, prašome juos at(si)nešti; 
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1.7.  prašome, kad tėvai visada atsisveikintų su vaiku ir pasakytų, kada grįš. 

 

2. Ką turite žinoti, prieš pradedant lankyti darželį 

2.1. „Vyturėlio“ vaikų lopšelio-darželio budinti grupė dirba  – nuo 6.00 iki 19.00 val. Visų kitų 

grupių auklėtojai dirba nuo 7.00 iki 17.30 val., todėl 17.30 val. visus  dar esančius vaikus jie nuves į 

budinčią grupę, kuri trunka iki 19.00 val.  Labai prašome gerbti mokytojų asmeninį gyvenimą ir laiku 

išsivesti vaikus namo; 

2.2.  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus atvesti į darželį ir pasiimti iš jo gali tik 

pilnamečiai, blaivūs asmenys. Prašome užpildyti formą, kurie asmenys, be Jūsų, turi teisę išsivesti 

vaiką iš ugdymo įstaigos. Esant nenumatytai  situacijai,  Jūs  pageidautumėte kad vaiką išsivestų kitas 

asmuo, nenurodytas sąraše, prašome  informuoti mus apie tai iš anksto (vėliausiai – rytą dienos, 

kurią vaiko pasiimti ateis kitas asmuo); 

2.3.  pageidaujame, kad  ryte vaikus atvestumėte iki 9 val.; 

2.4.  jeigu dėl kokių nors priežasčių negalite vaiko atvesti, prašome TELEFONU pranešti iki 9.00 

val. Kiekvienos grupės mokytojas Jums duos telefono numerį, kuriuo galėsite parašyti žinutę ir 

pranešti, kad vėluosite arba neatvyksite. Taip pat, prašome nurodyti priežastį, kodėl vaikas neatvyks; 

2.5.  jeigu vaikas suserga užkrečiamąja liga, labai prašome pranešti diagnozę, kad galėtume imtis 

priemonių ir perspėti kitų vaikų tėvus; 

2.6.  jeigu iki 9.00 val. neatvyksite ir nepranešite, kad vėluosite, pietų ar vakarienės, Jūsų  vaikui, 

maistas užsakytas nebus.  

 

3. Ką reikia atsinešti  ateinant į lopšelį-darželį? 

3.1. sąrašą daiktų, kuriuos turi turėti vaikas konkrečioje grupėje, duos grupės mokytojas;   

3.2. prašytume, kad maišeliai, į kuriuos dėsite vaikų daiktus, nebūtų polietileniniai (pageidautini 

medžiaginiai arba iš kitos, vaikams nepavojingos, medžiagos). Nepamirškite ant maišelio užrašyti 

vaiko vardą; 

 
4. Vaikų sveikata  

4.1. Lankyti lopšelį - darželį vaikai gali  tik teisės akto  nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą. Sveikatos 

patikra galioja vienerius metus, tad – jeigu pradėjote lankyti ne metų pradžioje – ją gali tekti pristatyti 

kasmet tą mėnesį, kurį pradėjote lankyti;  

4.2. kai ikimokyklinio amžiaus vaikas pradeda bendrauti su kitais asmenimis kolektyve, labai 

sunku išvengti ligų. Be to, maži vaikai dažniau nei vyresni ar suaugusieji serga įvairiomis 

užkrečiamosiomis ligomis. Prašome gerbti kitas šeimas, lankančias grupę ir nevesti vaiko  jeigu jis 
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vemia, viduriuoja, pūlingai sloguoja, jį ėmė kamuoti ūmus kosulys, skauda gerklę ar kūno 

temperatūra pakilo daugiau nei iki 37,7 laipsnių; 

4.3.  į darželį nepriimami vaikai, jei turi užkrečiamųjų ligų ar kitų ūmių sveikatos sutrikimų 

požymių (karščiuoja, dūsta, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turi nežinomos kilmės bėrimo 

elementų), taip pat turi utėlių ar glindų; 

4.4. jeigu vaikas serga užkrečiamąja liga, prašome nedelsiant pranešti grupės mokytojui, kad 

galėtume informuoti bendruomenę;  

4.5. siekiant palaikyti švarą ir tvarką darželyje ir kuo geriau vaikus apsaugoti nuo infekcinių ligų, 

prašome tėvelių, kai atveda vaikus ir ateina jų išsivesti, naudotis tik savo grupės įėjimais;  

4.6. jeigu vaikui būnant darželyje pakilo temperatūra arba dėl kokios nors ligos, pedagogų 

nuomone, jis turėtų vykti namo, jo tėvams iškart apie tai yra pranešama. Tokiu atveju  pageidautina, 

kad tėvai, kuo skubiau (geriausiai – per valandą) atvyktų pasiimti vaiko. Todėl mums itin svarbu 

turėti visus duomenis, kaip su Jumis susisiekti, kad galėtume tai padaryti bet kuriuo metu. Todėl, Jūs 

turite nurodyti kelis kontaktinius telefonus, kad galėtumėte atsiliepti;  

4.7. darželį lankančių šeimų prašome pranešti, jeigu vaikas turi bėdų dėl sveikatos, nes jos gali 

trukdyti sėkmingai vaiko veiklai. Jeigu Jūs raštu neinformuosite apie vaiko sveikatos sutrikimus, 

darželis nebus atsakingas už padarinius;  

4.8. pedagogai jokių vaistų vaikams neduoda. NEBENT Jūsų vaikas serga chroniška liga. Tuomet 

vaistai duodami, vadovaujantis Molėtų vaikų l/d. „Vyturėlis“ vaikų, sergančių lėtinėmis 

neinfekcinėmis ligomis, kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojų rekomendacijas, vaistų 

administravimo tvarka. 

5.       Maitinimas 

5.1.    tėvai (globėjai) gali pasirinkti pagal vaiko buvimo darželyje trukmę  maitinimo variantą arba, 

informavę mokytoją, jį pakeičia kitu (maitinimas 1 kartą per dieną; maitinimas 2 kartus per dieną; 

maitinimas 3 kartus per dieną); 

5.2.     ikimokyklinio ugdymo įstaiga tėvų prašymą pakeisti vaiko maitinimą kitu variantu tenkina ne 

vėliau kaip per 5 darbo dienas; 

5.3.   jei vaikas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje būna ne ilgiau kaip 4 val., jis gali būti ir 

nemaitinamas. Tokiu atveju tėvai (globėjai) moka tik nustatytą atlyginimą už vietą darželyje. 

5.4.     į darželį negalima neštis maisto, nebent Jūsų vaikas, dėl tam tikrų priežasčių) negali maitintis 

darželio maistu. 

 

6. Miegas  

6.1. vaikai darželyje miega popiečio miego. Tačiau tie, kurie  chroniškai negali užmigti, gali ir 

nemiegoti. Darželyje veikia nemiegančių popiečio miego saviraiškos grupė. Rugsėjo mėn., dvi  
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savaites migdomi visi vaikai ir įsitikinus, kurie vaikai negali užmigti, sudaromas nemiegančių vaikų 

sąrašas, derinama su tėvais. 

7. Apranga   

7.1. pageidautina, kad į darželį vaikai ateitų aprengti patogiai. Ant aprangos neturėtų būti 

įžeidžiamų užrašų arba tokių, kurie reklamuoja narkotinių medžiagų vartojimą. Pageidautina, kad 

vaikas būtų aprengtas keliais drabužių sluoksniais – tada galima ką nors nuvilkti, jeigu jam šilta, arba 

apvilkti, jeigu vėsu;   

7.2. kadangi vaikas darželyje daro daug darbelių, dalyvauja visokiose veiklose lauke, 

pageidautina, kad drabužiai netrukdytų jam išreikšti kūrybinius gebėjimus, būtų patogūs, ir paprasti, 

vaikas nebijotų išsitepti; 

7.3. kadangi maži vaikai į tualetą dažnai eina paskutinę minutę, rekomenduojame vaiką aprengti 

lengvai nu(si)velkamais drabužiais. Pavyzdžiui, kelnėmis su guma. Kelnės su petnešomis ir sunkiai 

atsegamomis sagomis šiuo atveju pridarys vaikui rūpesčių, nes ikimokyklinio amžiaus mažylio 

smulkioji motorika dar nėra išsivysčiusi taip gerai kaip suaugusiojo;   

7.4. ikimokyklinio amžiaus vaikui atsitinka visokių bėdų (ypač mažiesiems), todėl prašome, kad 

vaikas darželyje turėtų bent vieną atsarginį drabužių komplektą (apatinių drabužėlių, kojines, kelnes 

/ sijoną, marškinėlius ir kt.). Prašome, kad maišelis (ne polietileninis!) su atsarginiais drabužėliais 

visą laiką būtų vaiko spintelėje; 

7.5. būtina, kad vaikas turėtų avalynę, skirtą vaikščioti darželio  patalpose. Tai gali būti kambarinis 

apavas kietu padu arba basutės. Šis apavas būtinas dėl higienos ir saugumo. Mes stengiamės užtikrinti 

švarą ir tvarką.  

8. Ėjimas į lauką  

8.1. į lauką einame kasdien. Jeigu manote, kad Jūsų vaikui negalima eiti į lauką, vadinasi jis negali 

lankyti darželio. Jeigu vaikas ateina po ligos, irgi turėtų eiti į lauką, nes jeigu negali, vadinasi Jūsų 

vaikas nėra visiškai pasveikęs, arba nepakankamai sveikas, kad galėtų dalyvauti mūsų numatytoje 

ugdymo veikloje;    

8.2. tėvai turi pasirūpinti, kad vaikai į darželį kasdien ateitų  aprengti taip, jog galėtų eiti į lauką. 

Be to, prašome, kad kiekvienas vaikas turėtų lietaus apsiaustą, guminius batus ir lietsargį (3-6 m.). 

Mes vadovaujamės požiūriu, kad nėra blogo oro, yra tik bloga apranga !;  

8.3. vaikus vedame į lauką, vadovaudamiesi Higienos normos rekomendacijomis;  

8.4. žiemos metu į lauką einame esant ne žemesnei, kaip minus 12 laipsnių temperatūrai ir silpnam 

vėjo greičiui (iki 2  m/sek.), arba ne žemesnei kaip minus 8 laipsnių temperatūrai ir vidutiniam vėjo 

greičiui (nuo2 iki 6 m/sek.). Pvz.: jeigu lauke yra ‐13 - ‐15 laipsnių temperatūra, bet šviečia saulė, 

lauke gražu, nėra vėjo, vaikai į lauką eina trumpam --‐ kol išsivėdins grupė. Jeigu yra ‐7, bet, slidu, 

didelis vėjas --‐ į lauką neiname, nes svarbiausia --‐ vaikų saugumo užtikrinimas. Kai yra labai šalta 
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arba nepalankus oras (daugiau, nuo ‐12 iki - 15), su 3-6 m. vaikais lauke būname tik kol išsivėdina 

grupė.  5-10 min.; 

8.5. kasdien vedami į lauką vaikai, rečiau serga kvėpavimo takų ligomis. 5-10 min. išeiti į lauką 

labai rekomenduojama:  vaikams nepakinta rutina (tai ikimokyklinukams yra labai svarbu), ir galima 

išvėdinti grupes (o tai stiprina vaikų imunitetą); 

8.6. vaikai greičiau nušąla, todėl būtina stebėti jų veido odą bei užtikrinti, kad būtų su pirštinėmis 

(ypač jaunesni nei trejų metų). Šaltojo sezono metu, jei vaiko veido oda jautri, galite atnešti kremo, 

tik jo sudėtyje neturi būti vandens; 

8.7. vaikai daugiau juda, todėl jiems yra šilčiau, nei suaugusiems; 

8.8. esant šalčiams nuolat tikrinama, ar vaikams nėra per šilta/šalta. Tikrinamos ne rankytės, o 

užkišami keli pirštai už nugarytės  (turi būti ne vėsi ir nesuprakaitavusi); 

8.9. kai padidėja užterštumas ir aplinkos visuomenės sveikatos centras rekomenduoja, dėl 

užterštumo ikimokyklinio amžiaus vaikams į lauką neiti, ‐ neiname. 

9. Vaikų išvykos  

9.1. vaikai, (nuo 3 metų) pagal ugdymo planą, keliaudami į išvykas už darželio ribų,  privalės 

vilkėti ryškias liemenes, todėl prašytume tėvelių jas įsigyti; 

9.2. visose išvykose galės dalyvauti tik vaikai, kurių tėveliai bus pasirašę sutikimą, kad   vaikas 

gali eiti į išvykas; 

9.3. lopšelio (iki 3 m.) grupės leidžiasi į išvykas tik po darželio teritoriją ir nedideliu spinduliu 

aplink ją;  

9.4. 4-6 m. vaikams rengiamos reguliarios ir teminės išvykos, kurias, norėdami praplėsti ugdymo 

programos turinį, kartą per mėnesį suplanuoja mokytojai.   

 
10. Saugumas 

10.1. darželyje nelipame laiptais ir nevaikščiojame koridoriais be suaugusiųjų, patalpose ne 

lakstome, o vaikščiojame, nekramtome kramtomosios gumos. Jeigu vaikas ateina kramtydamas ją, 

tuojau paprašome išspjauti; 

10.2. vaikščiojame arba basomis (šiltuoju metų laiku) arba avėdami apavą kietu padu; 

10.3. darželis atsakingas už vaiko saugumą tik tomis valandomis, kai vaikas būna darželyje be tėvų. 

Tėvams atėjus išsivesti vaikučio ir visose kitose situacijose, kai yra ir tėvai ir mokytojai, atsakomybę 

už vaiko saugumą prisiima tėvai; 

10.4. įvykus nelaimingam atsitikimui ar sutrikus vaiko sveikatai,  pirmąją pagalbą darželyje privalo 

suteikti tuo metu dirbantys darbuotojai, reikalui esant,  kviečiame greitąją medicinos pagalbą.  

 
11. Asmeniniai daiktai  
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11.1.  darželis neprisiima atsakomybės už asmeninius vaiko daiktus, at(si)neštus į grupę; 

11.2. mūsų darželyje vaikai nesineša iš namų žaislų, nebent adaptacijos metu, arba kai mokytojas 

organizuoja atsineštų iš namų žaislų dieną. Jeigu be priežasties  vis tik atsineša iš namų žaislą, jį turi 

palikti spintelėje. 

11.3. į darželį vaikai negali neštis mobiliųjų telefonų, elektroninių laikrodžių ar kitų brangių dalykų, 

kuriuos gali sugadinti, ar pamesti;  Kadangi ikimokyklinukai dar nėra tokie savarankiški ir atsakingi, 

kad galėtų juos saugoti.   

 
12. Bendruomenės santykiai  

12.1. mūsų darželyje daug dėmesio skiriame tinkamam vaikų elgesiui ugdyti, nes vertybiniai 

pagrindai įdiegiami, kol vaikas yra ikimokyklinio amžiaus. Mes stengiamės, kad vaikai užaugtų 

garbingais Lietuvos piliečiais, sėkmingai dirbančiais visuomenėje, todėl ugdome jų pagarbą sau ir 

aplinkiniams.  Mes negimstame mokėdami elgtis visuomenėje, tai įgyjama, todėl nuo pirmų dienų 

ugdome vaiko atsakomybę ir pagarbą aplinkiniams. Darželyje mokomės:  

- konfliktus spręsti ne fizine jėga, o žodžiais;  

- su kitais elgtis pagarbiai ir empatiškai;  

- priemonėmis naudotis pagal paskirtį;  

- mandagiai bendrauti su draugais ir pedagogais;  

- laikytis darželio ir grupės taisyklių;  

- drąsiai išbandyti naujas idėjas, reikšti savo nuomonę ir užduoti klausimus;  

- baigti pradėtą darbą; 

- baigus žaisti sutvarkyti žaislus;  

- Būti savarankiškais (ką vaikas geba, turi atlikti pats); 

12.2. jeigu vaikas elgsis netinkamai (konfliktus spręs fizine jėga, tyčiosis, nemandagiai kalbės, 

vartos keiksmažodžius ir pan.),  kartu su tėvais  spręsime, ką drauge galėtume padaryti, kad vaikas 

liautųsi elgtis netinkamai.  Vaiką, kuris tyčia elgsis agresyviai, sieks sukelti fizinį arba emocinį 

skausmą, iškart suturėsime ir apie tai informuosime tėvus. Kartu su tėvais spręsime, ką daryti, kad 

patyčios liautųsi. Tyrimai rodo, kad patyčioms kelias turi būti užkertamas vaikystėje, nes būtent šiame 

amžiaus tarpsnyje vaikai mokosi tinkamai bendrauti su aplinka.   

 

13. Vaikų drausminimas  

13.1. mūsų darželyje vaikų auklėjimas pagrįstas humanistine pedagogika, todėl stengiamės skatinti 

tik tai, ką vaikas daro pozityvaus;   
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13.2. pastebėję nepageidautiną elgesį pedagogai nukreipia vaiko dėmesį (iki 2 metų) arba pasikalba 

su vaiku apie tai, kokio elgesio iš jo tikisi (nuo 2 m.). Drausminama visada teisėtu pagrindu, 

nemenkinant vaiko orumo, apie klaidas ir pageidavimus pasakoma ramiu tonu;   

13.3. fizinės bausmės darželyje netaikomos jokiomis aplinkybėmis;  

13.4. už netinkamą elgesį pedagogai gali taikyti pasekmes (malonumo atėmimas); 

13.5. kadangi, už vaikų elgesį būvimo darželyje metu yra atsakingi auklėtojai, tai, esant 

konfliktinėms situacijoms ar nesusipratimams tarp vaikų santykių, aiškintis reikia tik su  pedagogais,  

vaikams negirdint. Draudžiami bet kokie komentarai ar santykių aiškinimasis apie kitus vaikus, jiems 

girdint.  

 

14. Rasti ir pamesti daiktai 

14.1. budinčioje grupėje yra radinių dėžė. Į ją dedama viskas, ką pedagogai randa. Jeigu ko nors 

pasigedote – žvilgtelėkite į radinių dėžę arba paklauskite auklėtojų. 

 

15. Vaikų gimtadieniai  

15.1.  grupėse yra įvairiai pažymimi (švenčiami) vaikų gimtadieniai. Kaip jie švenčiami susitariama  

grupinių susirinkimų metu. Jeigu nusprendžiama atnešti vaišių, pageidautina, kad būtų sveikatai 

palankūs produktai: vaisiai, uogos, riešutai, mažiau cukrų turintys keksiukai ir t.t. 

16. Svarbūs prašymai   
 
16.1. kadangi rytais ir vakarais durys varstomos labai dažnai, prašome kaskart įsitikinti, ar tikrai jas 

uždarėte; 

16.2. labai prašome, dėl vaikų saugumo, nestatyti automobilio darželio kieme (už vartų). 

Pageidautina, kad paliktumėte jį artimiausioje aikštelėje. Tikimės, kad būsite supratingi.  

 

 

  _______________________________ 


