
1. Ruošiantis į ikimokyklinę įstaigą (lopšelio grupes nuo 2 m. – 3 m. amžiaus), vaikai turi 

turėti savarankiškumo įgūdžių (pratinami apsirengti), būti atpratinti nuo sauskelnių, 

mokėtų naudotis tualetu. Mokėtų valgyti sėdint prie stalo, naudotis valgymo įrankiais 

(nors šaukštu). 

2. Vaikus į darželį galima atvesti ne anksčiau kaip 6.45 val., o pasiimti privaloma ne 

vėliau kaip 18.45 val. 

3. Laikytis įstaigos dienos ritmo. Vaikus į grupę atvesti galima iki 9.00 val. Apie 

vėlesnį atvykimą (neatvykimą arba ligą) pranešti. 

4. Laiku atsiskaityti (iki einamojo mėnesio 25 dienos) už vaiko išlaikymą darželyje. 

5. Į grupę atvesti tik sveikus vaikus. 

6. Grįžus po ligos, jeigu sirgote daugiau nei 10 d. d. užpildyti ligos pateisinimo pažymą, kurią 

rasite www.darzelispusaite.lt skiltyje Prašymai. 

7. Vaikus iš darželio pasiimti gali tik tėvai. Jeigu pasiima kiti suaugusieji (močiutės, 

auklės) asmenys, tėvai privalo parašyti prašymą. 

8. Pasiimant vaikus, tėvai turi pasakyti auklėtojai. Nekviesti vaiko pro langus, pro 

darželio tvorą, iš automobilio. 

9. Jeigu be pateisinamos priežasties vaikas nelanko įstaigos 1 mėnesį per paskutiniuosius 3 

mėnesius, jis išbraukiamas iš sąrašų. 

10. Tėvai privalo informuoti pedagogus apie vaiko specifinius sveikatos 

sutrikimus (alergiją maistui ir kitkam, buvusias operacijas, traumas, epilepsiją ir 

kitus susirgimus) 

11. Tėvų pareiga nustatyti vaikų elgesio ribas, laikantis visuomenėje nusistovėjusių 

bendravimo ir elgesio normų. Domėtis vaikų ugdymu ir elgesiu darželyje, o esant 

reikalui, jį koreguoti. 

12. Tėvai privalo kontroliuoti, ką vaikai nešasi į darželį. Griežtai draudžiama neštis 

aštrius, smulkius daiktus, žiedus, pinigus, kosmetiką ir parfumeriją, žiebtuvėlius ir 

kitus daiktus pavojingus vaiko sveikatai. 

13. Draudžiama vaikams ant kaklo nešioti papuošalus. 

14. Vaikus pagal galimybes rengti patogiais drabužėliais. Turėti atsarginių drabužių 

spintelėje. Vaikai negali būti grupėje tais pačiais drabužiais, kuriais žaidė lauke. 

15. Vaikus į darželį atvesti švarius, trumpai kirptais nagais, tvarkingais plaukais. 

Neprieštarauti, kad būtų atliktas vaiko higienos patikrinimas. 

16. Tausoti, saugoti darželio inventorių, žaislus, kitą turtą. Už vaiko tyčinį inventoriaus 

ir žaislų sugadinimą atlyginti darželiui. 

17. Atvykti į darželio ir grupės tėvų susirinkimus. 

http://www.darzelispusaite.lt/

