
ATMINTINĖ TĖVAMS/GLOBĖJAMS 

DARBO LAIKAS: 

1. Į darželį atvykti nuo 6:15 val. iki 9:00 val. ryto. 

2. Pasiimti vaiką iki 17:45 val.  

3. Vėluojant iš anksto pranešti darželio administracijai telefonu 8 (5) 2673731 arba grupės auklėtojoms. 

4. Nepiktnaudžiauti vėlavimu rytais bei atsiimant vaikus. 

5. Ryte atvedę vaiką į darželį, nepalikite jo vieno rūbinėje. Apie atvykimą informuokite auklėtoją.  

6. Neišsiveskite vaiko neatsisveikinę su tuo metu dirbančiu pedagogu. 

7. Vaiką iš darželio gali pasiimti tik pilnamečiai asmenys (nuo 18 m.) 

8. Prašome raštu nurodyti asmenis, kurie gali atsiimti Jūsų vaiką iš darželio. Iš anksto informuokite apie tai auklėtojas. 

  

DRABUŽIAI: 

1. Vaiko spintelėje turėtų būti atskiri drabužiai skirti žaidimams lauke ir drabužiai skirti buvimui grupėje. 

2. Vaikas tiek grupėje, tiek lauko aikštelėje turi avėti patogų apavą, kuris patogiai priglustų ir nevaržytų vaiko judėjimo.  

3. Vaiko spintelėje turėtų būti pamaininiai drabužiai: kelnaitės, pėdkelnės, marškinėliai,  (berniukams) kelnės, (mergaitėms) tamprės, kojinės. 

4. Šiltuoju metų sezonu būtinai pasirūpinkite lengvu galvos apdangalu. 

5. Šaltuoju metų sezonu būtina turėti drabužius pamainai: lietpaltį, kepurę, pirštines, atsargines lauko kelnes arba kombinezoną, kojines. 

6. Vaiko spintelėje turi būti maišelis sušlapusiems, išteptiems drabužiams sudėti. 

7. Pasirūpinkite drabužiais skirtais kūno kultūros užsiėmimams: sportiniais bateliais, marškinėliais, kelnėmis. 

8. Vaikams lankantiems lopšelį atneškite silikoninį seilinuką. Ant sielininkų turi būti užrašytas vaiko vardas.  

 

DRAUDŽIAMA: 

1. Vaiko spintelėje neturi būti paliekami įvairūs vaistai, maisto papildai, maisto produktai bei gėrimai. 

2. Griežtai draudžiama neštis ir grupėje turėti įvairių brangių daiktų bei žaislų: mobiliųjų telefonų, planšečių, fotoaparatų, pinigų.  

3. Draudžiama dėvėti brangius vaikiškus papuošalus. 

4. Draudžiama į darželį vesti sergantį vaiką.  

5. Atvestas į darželį vaikas turi būti švarus, vilkėti švarius drabužius. 

 

MOKESČIAI: 

1. Mokesčio už vaiko išlaikymą kvitai yra pateikiami el. svetainėje: https://svietimas.vilnius.lt/  

2. Nurodytoje svetainėje reikia prisijungti prie darželių informacinės sistemos „Mano darželis”. Tėvai, turintys paskyras, gali prisijungti ir matyti kvitus, o neturintieji 

paskyrų, kvitus gali matyti prisijungę per elektroninius valdžios vartus: www.epaslaugos.lt 

3. Mokestis už darželio teikiamas paslaugas turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos. 

4. Laiku turi būti sumokami mokesčiai už tėvų pageidavimu ugdytiniui teikiamas paslaugas, būrelius. 

5. Norint pasinaudoti lengvatomis privaloma laiku pasirūpinti reikiamomis pažymomis. Pažymos atnaujinamos kiekvienais mokslo metais, pažymos apie studijas - kas 

pusmetį. 

6. Su mokesčio už vaiko išlaikymo tvarką galima susipažinti darželio tinklalapyje: 

www.sauletekis.vilnius.lm.lt/tvarkos/ arba Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje: 

https://www.vilnius.lt/vaktai2011/Defaultlite.aspx?Id=3&DocId=30249943 
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