
Mieli tėveliai, 
džiaugiamės, sutikdami Jus ir Jūsų mažuosius  
lopšelyje – darželyje ,,Želmenėlis“. Pasirašydami 
ugdymo sutartį, mes susitariame, kad padėsime 
Jums auginti Jūsų vaiką.

Informavimo apie lopšelio-darželio 
,,Želmenėlis“ veiklą tvarka 

apie lopšelyje – darželyje vykstančius įvykius, 
tarybos nutarimus, susirinkimus, šventes ir pan. 
tėvai informuojami talpinant informaciją įstaigos 
ir grupių skelbimų lentose, internetinėje svetainėje 
www.zelmenelis.lt. arba facebook paskyroje /
Kauno lopšelis-darželis Želmenėlis/

Su direktore ir direktorės pavaduotojomis, 
slaugytoja galima susitikti iš anksto susitarus, 
direktorės darbo telefono numeris 8 37 312436, 
direktoriaus pavaduotojo, vyr. slaugytojos ir 
buhalterės darbo telefono numeris 8 37 312430
El.paštas: ldzelma@gmail.com

Adresas: V. Krėvės 95, Kaunas

*   *   *  

Įstaigą gali lankyti tik sveiki vaikai 

*	 susirgus	 vaikui	 darželyje,	 auklėtoja	 privalo	
pranešti	tėvams	(globėjams);	

*	 tėvai	privalo	skubiai	pasiimti	sergantį	vaiką	iš	
darželio.	

*	 ateinant	į	darželį	po	ligos	tėvai	privalo	pateikti	
pažymą	(forma	094/a);	

*	 kasmet,	 iki	 rugsėjo	 1	 dienos,	 būtina	 pateikti	
gydytojo	 pažymą	 (forma-Nr.027-1/a),	 patvir-
tinančią,	 kad	 vaikas	 yra	 sveikas,	 paskiepytas	
privalomais	skiepais	bei	odontologui	patikrinus	
dantukus;	

*	 prasidėjus	 mokslo	 metams,	 tėvai	 aprūpina	
vaiką	 asmens	 higienos	 priemonėmis	 (dantų	
pasta,	 šepetukas,	 šukos	 ir	 pan.),	 sportine	
apranga	 ir	 kitais	 vaikui	 būtinais	 daiktais	 bei	
kanceliarinėmis	 priemonėmis,	 kurių	 sąrašą	
auklėtojos	pateikia	rugsėjo	mėn;	

*	 draudžiama	į	darželį	neštis	bet	kokius	vaistus,	
auklėtojai	draudžiama	,,gydyti“	vaikus	atneštais	
medikamentais;	

Vaiko diena darželyje 

7:00	–	8:30	Vaikų	priėmimas,	ugdomoji	veikla,	
pokalbiai	su	tėvais.

8:00	Muzikinė	–	sveikatinė	mankšta.
9:00	Pusryčiai	(pagal	grafiką)
9:30	–	12:30	Ugdomoji	veikla	grupėje	arba	lauke.
12:30	Pietūs.	(pagal	maisto	išdavimo	grafiką)
13:00	–	15:00	Poilsio	ir	ramybės	laikas.
15:30	–	16:15	Ugdomoji	veikla.
16:15	Pavakariai	(pagal	grafiką);
17:00	–	19:00	Ugdomoji	veikla	grupėje	arba	

lauke,	pokalbiai	su	tėvais.

*	 kasmet	direktorius	tvirtina	dienotvarkę	kiekvie-
nai	grupei	atskirai,	atsižvelgiant	į	vaikų	amžių.	

 Lopšelio – darželio darbo laikas
*	 įstaiga	dirba	nuo	7.30	iki	18.00val.;	
*	 vaikai	priimami	į	grupę	iki	8.30	val.
*	 nuo	6:30-18:30		dirba	budinčioji	grupė;	
  

Lopšelio-darželio paslaugos
* ikimokyklinis	 vaikų	 ugdymas	 vykdomas	 nuo	

1,5	metų	iki	6	metų;
*	 priešmokyklinis	vaikų	ugdymas	–	nuo	(5)6	-	7	

metų;
*	 dirba	 budinčioji	 lopšelio	 ir	 darželio	 vaikų	

grupės;
*	 vaikų	 maitinimas	 adaptuojamas	 pagal	 vaiko	

poreikius	(pvz.	alergija),	teikiamas	papildomas	
nemokamas	maisto	davinys	(vaisiai);

*	 organizuojamos	vaikams	įvairios	išvykos,	pra-
mogos;

Įstaigos savitumas – ugdymas personažais.

Jūs patekote į darželį, į kurį nori kiekvienas 
vaikas ir visad jame esate laukiami. 



* teikiama (logopedo, socialinio pedagogo) 
pagalba vaikams; Talkina muzikos, šokio, kūno 
kultūros pedagogai; 

* rengiamos individualios vaikų ugdymo 
programos, atsižvelgiant į individualius vaikų 
poreikius; 

* vykdoma vaiko sveikatos priežiūra;
* vyksta tėvų švietimas;

Papildomos paslaugos
tėvai turi pateikti direktoriui prašymą ir pagristi 
reikiamais dokumentais, kai  pageidauja:
* gauti sutikimą, kad vaiką atvestų į lopšelį-

darželį  ir pasiimtų kiti šeimos nariai;
* sumažinti mokestį už lopšelį – darželį;
* neatvesti vaiko į darželį, kai turi laisvas nuo 

darbo dienas ar dirba pamainomis;
* pakeisti kai kuriuos maisto davinius dėl 

alergijos;
* nevalgyti pusryčių ar pavakarių;
* tėvų patogumui prašymą kartais galima 

perduoti direktoriui per auklėtoją. 

Ugdymo programos 
* lopšelio – darželio ikimokyklinio ugdymo 

programa „Želmenėlis“; 
* valstybinė ,,Priešmokyklinio ugdymo ir 

ugdymosi programa“;
* integruojamos programos: „Gyvenimo įgūdžių 

ugdymas“, „Po tėviškės dangum“, ,,Zipio drau-
gai“, „Ikimokyklinio amžius vaikų saugios gy-
vensenos įgūdžių ugdymo programa“.

Pagrindinės vidaus tvarkos taisyklės:
mokestis už paslaugas

* už gautas paslaugas tėvai privalo sumokėti iki 
kito mėnesio 23 dienos;

* mokesčio už paslaugas sumą sudaro mokestis 
už maitinimą ir nustatyto dydžio įmoka ugdymo 
ir priežiūros reikmėms;

*	 už	paslaugas	mokoma	pagal	buhalterės	pateiktą	
kvitą	į	nurodytą	banko	sąskaitą.	

*	 jeigu	 naudojatės	 elektroninės	 bankininkystės	
paslaugomis,	įmoką	galite	sumokėti	internetu;

*	 direktorius	turi	teisę	išbraukti	vaiką	iš	sąrašų	už	
paslaugą	nesumokėjus	2	mėnesius;	

Apranga
*	 vaikai	 turi	 vilkėti	 tvarkingus,	 patogius	

drabužius	 ir	 avėti	 patogią	 avalynę	 veikloms		
grupėje,	kieme,	sporto	salėje;

*	 pakeitimui	aprangą	vaikai	privalo	turėti	spinte-
lėse.	

*	 šokiams	vaikai	turi	turėti	šokio	avalynę.	Sporto	
užsiėmimams	taip	pat	arba	kojinytes,	turinčias	
stabdžius	(	guminius,	nenudevėtus);	

*	 šventėms	reikalingi	berniukams:	balti	baltinukai	
juodos	 kelnės,	 mergaitėms-	 baltos	 palaidinės,	
juodi	sijonėliai.

Konfliktinių situacijų sprendimas
*	 konfliktinių	situacijų	klausimus	tėvai	ir	moky-

tojai	 turėtų	 spręsti	korektiškai	–	 rekomenduo-
jama	laikantis	lopšelio-darželio	vidaus	tvarkos	
taisyklių,	diskutuoti	 iš	 anksto	 sutartu	 laiku	ne	
vaikų	akivaizdoje.	

Savivalda
*	 grupės	 tėvų	 susirinkimai	 organizuojami	 ne	

rečiau	kaip	2	kartus	per	metus;	
*	 tėvų	 konferencija	 vyksta	 pavasarį	 pirmą	

dekadą;	
*	 grupėse	renkami	tėvų	komitetai;	
*	 lopšelio-darželio	 tarybos	posėdžiai	vyksta	3-4	

kartus	per	metus	pagal	metinį	planą.	

Vaikų saugumas
*	 tėveliai	vaikus	turi	atvesti	į	grupę	iki	8.30val.;
*	 vaikus	 atveda	 į	 grupę	 ir	 pasiima	 iš	 darželio	

tėvai	(globėjai)	būtinai	informavus	auklėtoją;	

*	 vaikui	 neatvykus	 ar	 vėluojant,	 	 tėvai	 privalo	
pranešti	 auklėtojai	 iki	 8.30val.	 ar	 dieną	 prieš	
tai; 

*	 atvykus	 į	 lopšelį-darželį	 automobiliu	 tėvai	
transportą	palieka		prieš	vartus	gatvėje,	vaikus	
galima	 išlaipinti	ant	šaligatvio	 ir	pro	vartelius	
atvesti	 į	 įstaigą,	 įvažiuoti	 į	 lopšelio-darželio	
teritoriją	draudžiama

*	 draudžiama	neštis	žaislus	ar	priemones,	kurios	
gali	pakenkti	vaikų	ir	mokytojų	saugumui;	

*	 iš	 lauko	 į	 grupę	 visi	 privalo	 įeiti	 per	 ,,savo“	
grupės	 laiptinę,	 įeiti	 būtina	 tvarkingai,	
nedaužant	uždaryti	duris;	

*	 vaikų	 saugumo	 užtikrinimui	 nuo	 10.00	 iki	
15.30	val.	įstaigos	vartai	užrakinami.

*   *   *


