
 

Gerbiami ugdytinių Tėveliai, 

Kreipiamės į Jus, siekdami bendrų susitarimų dėl vaikų vedimo į darželį nuo 2020 m. 

gegužės 18 d. Po apklausos matome, kad nemažas vaikų skaičius turėtų ateiti 18 d., todėl 

informuojame Jus, kad tam tikra tvarka galios kitaip nei įprastai: 

Lopšelio-darželio ,,Linelis“ grupės nuo 2020 m. gegužės 18 d. karantino metu dirbs: 
 

,,Giliukų“  7.00-17. 30 val. 

,,Kiškučių“ + ,,Ančiukų“  7. 30-18.00  (veikla vykdoma ,,Kiškučių“ grupėje) 

,,Drugelio“  +M. Montessori ,,Smalsučių“  7.00-19.00 (veikla vykdoma ,,Drugelio“ grupėje) 

,,Bitutės“  7.00-17.30 

,,Gandriukų“  7.00-17.30 

,,Pelėdžiukų“  + ,,Saulutės“  7.00-17.30 (veikla vykdoma ,,Pelėdžiukų“ grupėje) 

M. Montessori ,,Boružėlių“  7.00-17.30 

,,Lino“  7.00-17.30 

Ugdytiniai lankys tą pačią grupę grupės darbo laiku ir nebus vedami į kitas grupės siekiant 

išvengti lankančių vaikų kontakto. 

SVARBU: Sujungtų grupių mokytojų kontaktus atsiųsime atskiruose laiškuose.  

 

Vykdant vaikų priėmimą bus laikomasi tokios tvarkos: 
 Vaikai į lopšelį-darželį ..Linelis“ priimami tik įvertinus vaiko tėvų (įtėvių, globėjų) 

pateiktą užpildytą deklaraciją (ją galite užpildyti namuose 18 d. data ar kita data dienos, 

kurią ateisite; neturintiems galimybės užpildyti iš anksto, anketą pildymui duosime 

įstaigoje).  

 Vaikus lydintys asmenys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. 

 Priėmimas bus vykdomas per du įėjimus – I pagrindinį ir III (,,Pelėdžiukų“  ir 

,,Saulutės“ grupės įėjimas). Siūlome rinktis artimesnį grupės punktą. (,,Pelėdžiukų“, 

,,Saulutės“, ,,Giliukų“ , ,,Lino“ ir ,,Gandriukų“  grupių ugdytiniams eiti per  - III įėimą).  

 Atvykus prašome SUSISIEKTI TELEFONU (skambinti) su grupės mokytoja. 

Mokytoja ateis jūsų pasitikti iki įėjimo (I arba III) dėvėdama apsaugos priemonę. 

Nepavykus telefonu susisiekti su grupės mokytoja, maloniai prašome susisiekti su 

raštvede tel. 8683 58197, pavaduotoja tel. 8683 58231 arba bendruoju tel. (8-37) 312335. 

Tėveliai į įstaigą įeiti negalės, todėl atsisveikinti galėsite prie įėjimo, - prašome tai aptarti 

su vaikais, kad nesukelti streso.  

 Mokytoja su vaiku nueis į punktą, kur įstaigos darbuotojas, dėvintis kaukę pamatuos 

temperatūrą bekontakčiu termometru ir duomenis užrašys vaikų sveikatos stebėjimo 

žurnale. Mokytojas iš karto tėvelius informuos telefonu apie vaiko priėmimą/nepriėmimą.  

 Pasiimant vaiką iš įstaigos, tėveliai prašome SUSISIEKTI su grupės mokytoja 

telefonu, nepavykus -  kitais nurodytais telefonais (bendruoju, raštvedės, administracijos), 

mokytoja su kauke palydės vaiką iki punkto, darbuotojas su kauke pamatuos vaiko 

temperatūrą, fiksuos žurnale ir palydės iki išėjimo (I arba III).  

 Apie vaiko neatvykimą į įstaigą ir apie vaiko sveikatą prašome informuoti iki 10 val. 

grupės mokytojas, nepavykus su jomis susisiekti, informuokite tel. 8 683 58197 (raštvedė) 

arba bendruoju tel. (8-37) 312335.    

 Įstaigoje vaikai bus stebimi visą dieną ir išryškėjus bent menkiausiems vaiko 

sveikatos negalavimams, būsite nedelsiant informuoti ir turėsite skubiai pasiimti vaiką iš 

įstaigos. 



 Prie įėjimų į įstaigą bus padėtos dezinfekcinės priemonės, prašome jomis naudotis, 

taip pat laikytis karantinui būtinos etikos bei tvarkos.  

 Draudžiama vaikams į lopšelį-darželį ,,Linelis“ atsinešti maisto produktus, žaislus ar 

kitas priemones iš namų. 

 PASTABA. Tvarka šiek tiek gali keistis dėl atvykstančių skaičiaus bei atvykimo laiko 

ar pan., - apie tai busite informuoti iš anksto. 

 

Nerekomenduojama vesti: 
 vaikų, kurie turi lėtinių ligų Sveikatos apsaugos ministro 2020-03-23 įsakyme V-483 

numatytame apraše.  

 vaikų, kurie gyvena kartu su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms (60 metų ir 

vyresniais arba sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytomis tame pačiame apraše). 

Negalėsime priimti:  
 vaikų, kurių kūno temperatūra atvykimo metu bus aukštesnė nei 37,3 arba turės 

išorinių ligos požymių (pasunkėjęs kvėpavimas, sloga, čiaudulys, kosulys). 

Mokestis už paslaugas 
 Vaikams, kurie karantino metu nelankys įstaigos, vadovaujantis Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2019-10-15 sprendimu Nr. 454 patvirtintu „Atlyginimo už vaikų, 

ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo 

dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo“ 10.7 papunkčiu (dėl ekstremalių 

įvykių), mokestis už paslaugas lopšelyje-darželyje nebus skaičiuojamas. 

 Vaikams, kurie karantino metu lankys įstaigą, mokestis už paslaugas bus 

skaičiuojamas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-10-15 sprendimu 

Nr. 454 patvirtintu „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) 

priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos 

aprašu“. 

 

Labai tikimės susitarimų ir kad padėsite mums apsaugoti jūsų vaikus ir vieniems kitus. Dėl 

esamos situacijos, vaikų skaičiaus, atvykimo laiko ir pan, pasikeitimų gali būti kasdien, bet 

padarysime viską, kad kuo anksčiau apie juos sužinotumėte. 

Labai tikimės, kad laikysitės ir mūsų taisyklių prie vartų (neužstatyti, neįvažiuoti į kiemą), 

nes aptarnaujantis personalas (maistas ir kt.), administracija bei darbuotojai stengiasi dėl 

vaikų.   

Su šypsena 

Direktorė 

 


