
 

 

Kartu gera būti, kurti, bendrauti, žaisti, pažinti, augti, tobulėti, atrasti, išreikšti bei suprasti save ir kitus 
 

 
Mieli Tėveliai,  

 
Džiaugiamės sutikdami Jus ir Jūsų vaikus mūsų įstaigoje. Tikimės išmintingo bei atsakingo bendravimo ir bendradarbiavimo, kalbėjimo ir 

susikalbėjimo. Manome, kad ypatingai svarbu visiems žinoti bendrus susitarimus ir jų vieningai laikytis.  
Abipusė pagarba ir supratimas – labai svarbūs kokybiškam bendravimui, todėl prašome nespręsti kilusių konfliktinių situacijų vaikų akyse, 

nekomentuoti pedagogų ir kitų darželio darbuotojų elgesio vaikui girdint, nekalbėti pakeltu tonu. 
 

Ugdomoji veikla planuojama pagal lopšelio-darželio „Puriena“ pedagogų parengtą ir Vilniaus m. savivaldybės administracijos patvirtintą ikimokyklinio 
ugdymo programą, ugdytinių pasiekimai vertinami pagal „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą“. 
 
Lopšelis-darželis „Puriena“ veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 
Švietimo ir mokslo ministerijos bei steigėjo norminiais aktais ir Darželio nuostatais. 
Darželio darbo laikas:  7.00-19.00 val. 
Grupių darbo laiko pradžia derinama prie daugumos grupės tėvelių poreikio. 

 
2021-2022 m.m. lopšelyje - darželyje „Puriena“ veiks 12  grupių: 
o dvi ankstyvojo amžiaus grupės (2-3 m.), septynios ikimokyklinio amžiaus grupės (3-6 m.), trys priešmokyklinio amžiaus grupės (6-7 m.). 

 
Susitarimai: 
• Vaikus prašome atvesti iki 9 val.  
• Jeigu susirgote ar dėl kitos priežasties neateisite, praneškite pirmąją ugdytinio neatvykimo dieną iki 9 val., įvardindami nelankymo priežastį. 
• Jeigu vėluosite iki 9 val., taip pat prašome informuoti grupės pedagogus. 
• Grupę lanko tik sveiki vaikai. Vaikai nepriimami, jei turi užkrečiamųjų ligų ar kitų ūmių sveikatos sutrikimų požymių (karščiuoja, dūsta, skundžiasi 

skausmu, viduriuoja, vemia, turi nežinomos kilmės bėrimo elementų), taip pat turi utėlių ar glindų.“ įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 
m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ 
pakeitimo Nr. V-1183, 2018-10-31. 

•  Pradėjus lankyti lopšelį-darželį privalu pristatyti pažymą apie vaiko sveikatą elektroninėje erdvėje (www.e.sveikata.lt) iki rugsėjo 15 d. 
•  Vaiką atvesti ir pasiimti iš darželio gali tik tėvai (globėjai) arba raštiškai tėvų nurodyti suaugę asmenys. 
•  Vaikai paliekami ir paimami tik informavus dirbantį grupėje personalą. 
•  Vaiko pasiekimai, pažangos vertinimai aptariami su pedagogais suderintu laiku. 



 

 

•  Budinti grupė skirta tėvams, negalintiems pasiimti vaiko iki grupės darbo pabaigos. 
•  Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas kvitai yra 

pateikiami el. svetainėje: https://svietimas.vilnius.lt/ arba https://darzelis.vilnius.lt/ .  
•  Laiku, nustatyta tvarka sumokėti Savivaldybės nustatyto dydžio mokestį už teikiamas paslaugas (2019 m. gruodžio 4 d. Nr. 1-305): 

1. Vienos dienos vaiko maitinimo normos: lopšelio grupėse – 2,20 Eur; darželio grupėse – 2,50 Eur; 
2. Vienos dienos ugdymo norma: už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas) visoms šeimoms – 1,0 Eur, socialiai 
remtinoms šeimoms – 0,29 Eur. 
•  Vaiko apranga turi būti patogi ir pritaikyta pagal oro sąlygas tiek buvimui grupėje, tiek lauke. 
•  Spintelėje turi būti pakaitinių drabužių, asmeninių higienos priemonių. 
•  Kūno kultūros užsiėmimams turėti sportavimui tinkamus drabužius ir avalynę. 
•  Važinėjantis dviračiu, paspirtuku, turėti apsaugas. 

 
Tėvai turi teisę: 
• Žinoti vaiko ugdymosi rezultatus, iškylančias socializacijos, psichologines ar pedagogines problemas. 
• Parinkti papildomo ugdymo veiklą pagal vaiko poreikius ir darželio galimybes. 
• Teikti siūlymus dėl ugdymo darbo organizavimo, ugdymo kokybės gerinimo, dalyvauti Tėvams skirtuose renginiuose, susirinkimuose, savivaldoje. 
• Atsakingai bendrauti ir bendradarbiauti su grupės personalu, įstaigos vadovu, administracija. 
• Dalyvauti organizuojamuose renginiuose, šventėse, talkose. 

 
Dienos ritmas: 
• Rytinė mankšta kiekvieną dieną. 
• Aktyvi ugdomoji veikla. 
• Muzikiniai užsiėmimai salėje 2 kartus per savaitę. 
• Kūno kultūros užsiėmimai 2 kartus per savaitę. 
• Pasivaikščiojimai, žaidimai  lauke 2 kartus per dieną, priklausomai nuo oro sąlygų. 
• Maitinimas tris kartus per dieną, kas 3,5 val. 
• Pietų miegas nuo 13 iki 15 val. 
• Ankstyvojo amžiaus vaikams rugsėjo – spalio mėn. skiriamas adaptacijos laikotarpis. 
 

Vilniaus lopšelis-darželis „Puriena“ 
Tujų g. 1, Vilnius 



 

 

El. p. rastine@puriena.vilnius.lm.lt 
www.ldpuriena.lt 

 
   Telefonai pasiteiravimui: direktorės 8 52412221, bendras 8 52410201 


