
Sveiki atvykę 

Prieš pradedant lankyti ugdymo įstaigą kalbėkite su vaiku apie naujus laukiančius pokyčius. Pasakokite kur 

keliausite, ką vaikas veiks, kiek laiko jis bus naujoje aplinkoje, kada jį pasiimsite. Pasakokite apie naujus 

draugus ir auklėtojas, kurios saugos ir globos. Klauskite vaiko, ar kas nors jį neramina ir kodėl. Sumažinkite jo 

nerimą draugiškais ir argumentuotais paaiškinimais. 

Adaptacija darželyje – pereinamasis laikotarpis, kol vaikas pratinasi prie darželio aplinkos ir auklėtojų. 

Pirmąsias savaites nusiteikite lankyti kartu su vaiku tol, kol pajusite, jog vaikas gali būti paliktas ir dėl to jausis 

gerai. Taip pat svarbu, kad pirmąsias savaites lankytumėte be praleidimų, o šeimos atostogas ir kitas ilgesnes 

išvykas suplanuotumėte kitu metu (arba atvirkščiai – nukeltumėte darželio lankymo pradžią). 

Atvykimas ir išvykimas laiku yra labai svarbus tiek Jūsų vaikui, tiek ir ugdymo įstaigos kolektyvui. Ryte 

vėluojantis vaikas praleidžia ryto ratą – svarbią ugdymo dalį. Tuo tarpu ugdytojui yra labai sunku organizuoti 

vaiko ugdymą, sunku užtikrinti visuminį kompetencijų vystymą. Vakare vėluojant tėvams, vaikas priverstas 

jaustis nepatogiai, nes mato, kaip pas jo draugus vis atvyksta pasiilgę tėveliai, o pas jį vis dar ne… Be to, 

ugdytojas gali būti priverstas dirbti neplanuotus viršvalandžius. 

Neatvykimas. Jei netikėtai pasikeitė planai ir tą dieną neatvyksite, iki 9 val. praneškite ugdytojui, kad 

neatvyksite ir neatvykimo priežastį. Jeigu planuojate tam tikrą laiką vaiko nevesti į ugdymo įstaigą, prašome 

apie tai mus informuoti iš anksto. 

Sveikata 

Ligos. Sergantys vaikai (temperatūra, kosėjimas, nusilpimas, užkrečiama liga) turi likti namuose. Mes būtinai 

informuosime tėvus, jeigu pastebėsime, kad vaikui kyla temperatūra. Šiuo atveju vaiką privaloma pasiimti 

nedelsiant. 

Traumos. Ugdymo įstaigos lankymo metu egzistuoja normali rizika, kad vaikas gali užsigauti, susižeisti, patirti 

traumą. Įvykus incidentui mes taikysime adekvačias priemones, apimant, bet neapsiribojant, dezinfekuojančias 

ir / arba skausmą malšinančias priemones, pirmają pagalbą ar medikų iškvietimą. Apie medikų iškvietimą Jus 

informuosime nedelsiant. 

Saldumynai. Draudžiama neštis saldumynus: saldainius, kramtomą gumą, saldžius sūrelius, šokoladus ar 

cukraus pagrindu glaistytus maisto produktus bei saldžius gaiviuosius gėrimus. 

Vaišės. Bendruomenės švenčių metu, kuomet šventėje dalyvauja vaikai ir tėvai, tėvai vaišes pasirenka savo 

nuožiūra, taip pat atsako už savo vaiko priežiūrą šventės metu, įskaitant valgymą. Nepaisant to, suneštiniam 

stalui rekomenduojame rinktis sveikesnius produktus. Vaiko asmeninių švenčių metu, kuomet šventėje vaikų 

tėvai nedalyvauja, draudžiama neštis kreminius riebius tortus ar panašius kepinius, saldžiuosius gazuotus 

gėrimus. 

Daiktai 

Vaiko daiktai.  Prašome užtikrinti šiuos daiktus: 

 vienkartinių servetėlių pakelį, 

 polietileninį maišelį šlapių drabužių laikymui, 

 patogią grupės patalpų avalynę, 

 šukas, 

 pižamą, 

 atsarginių drabužių: apatinius (arba sauskelnes, jei vaikas jas naudoja), pėdkelnes, viršutinius rūbus. 



Prašome pažymėti visus vaiko daiktus – užrašyti vaiko vardą ant drabužių, avalynės, gėrimo buteliuko,  

miegojimo priemonių, higienos ir kt. reikmenų. 

Žaislai. Vaikai į darželį gali atsinešti žaislus (išskyrus minkštus; smulkius) ir priemones iš namų, bet už jų 

praradimą ar sugadinimą personalas neatsako. Draudžiame į ugdymo įstaigą neštis elektronikos priemones, 

vaikiškus žaislus su maitinimo elementais (baterijomis), bet kokio tipo ginklus, įskaitant vandens šautuvus, 

žaislinius kardus, aštrius daiktus (peilis, adatos, smeigtukai ir pan.), degiklius. 

Parama. Galima siūlyti ugdymo įstaigai paramą, dovanojant daiktus arba skiriant savo asmeninį laiką, 

prisidedant darbais, skiriant laiko vaikams ir t. t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


