
INFORMACIJA BŪSIMŲ
DARŽELINUKŲ ŠEIMOMS

Tikimės, kad Rugsėjo pirmosios šventinė nuotaika tęsis
visą mėnesį, kol sulauksime visų atvykstančiųjų. Kaip ir
minėjome, siunčiame Jums trumpą atvykimo į darželį

atmintinę. Adaptacija nėra paprastas procesas, tad visiems
linkime kantrybės, supratimo, bendradarbiavimo ir

bendrystės. Kalbėkime, išsakykime, tarkimės.

Trumpa atmintinė kaip turime elgtis
1.     Pirmąją, numatytą darželio lankymo dieną atvykstame nuo 8.45 iki 9.45
val. (asmeniškai susisieksime ir susitarsime dėl konkretaus laiko).
2.     Į darželį ateiname tik per savo grupės įėjimą, atvykę prie durų
spaudžiame savo grupės pavadinimą telefonspynėje ir pedagogai Jus įleis į
grupę (kviečiame šeimas elgtis atsakingai ir į grupės patalpas eiti tik
vienam suaugusiam šeimos nariui su galimybių pasu).
3.     Prieš įeidami į grupę, dezinfekuojame rankas, užsidedame, kaukę ir
antbačius.
4.     Persirengiame rūbinėlėje ir einame plauti vaikučiams rankytes.
5.     Suaugusieji, grupės erdvėje būna ne ilgiau kaip 15-20 min. Taip
grupėje lankytis galėsite tris dienas.



9. Pasikalbėję su pedagogais
turėsite apsispręsti dėl maitinimosi
ir buvimo laiko darželyje (grupėje
užpildysite prašymus). Kaip ir
minėjome susirinkimo metu,
maitinimosi tipo keitimas galimas
tik nuo einamojo mėnesio pirmos
dienos. 
Pasirinkimo variantai:
- Visa diena su maitinimu – 2,20
Eur. + 1 Eur. ugdymo mokestis ;
- 4 val. su maitinimu, t.y. pusryčiai
ir pietūs – 1,65 Eur. + 1 Eur.
ugdymo mokestis;
- 4 val. be maitinimo – ugdymo
mokesčio nėra. 
10. Jeigu iš darželio Jūsų vaikutį
pasiima kiti šeimos nariai, pedagogai
Jums duos užpildyti prašymą,
kuriame turėsite nurodyti asmenis,
kurie atvyks.
11. Taip pat pedagogai Jūsų teirausis
dėl mokesčių lengvatų ir paprašys
dokumentų.

6. Lauko aikštelėje tėvelių buvimo
laikas neribojamas, bet ne ilgiau
trijų dienų (tai labai svarbu, kad
netrikdytume kitų vaikų, kurių
adaptacinis periodas eina į
pabaigą).
7. Pirmąją dieną pedagogai su
Jumis turės individualų pokalbį
apie Jūsų vaikučio pomėgius,
nusiraminimo būdus, mitybą,
miegą ir atsakys į visus Jums
rūpimus klausimus.
8. Visada su pedagogais galėsite
susisiekti telefonu ir sužinoti kaip
jaučiasi Jūsų vaikutis.

Nepamirškime į darželį
ateidami pasiimti savo
mylimo žaisliuko!

12.     Kelias dienas, prieš numatytą lankymo datą nuo 16 iki 17 val. val. galite su vaikučiu
atvykti į darželio teritoriją, mažųjų aikštelę, susipažinti su pedagogais ir lauko erdve.

 


