
Informuojame , kad nuo gegužės18 d. darželyje organizuojamas kontaktinis (ne tik 

nuotolinis) ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. 

 

Darbo laikas: 7.30 val. – 17.30 val. Grupių darbo laikas gali būti koreguojamas pagal poreikį. 

 

Maitinimas bus tiekiamas. Vaikai bus maitinami grupėse (siekiant išvengti didesnio vaikų 

kontakto). Maisto tiekėjas – UAB „Grūstė“. 

 

Vežiojimas. Priešmokyklinio ugdymo vaikams bus organizuojamas vežiojimas mokykliniu 

autobusu tokiu laiku: 

 

    Iš Šiaudinės išvyksta 7.30 val. 

    Iš Kalniškių išvyksta 7.40 val. 

    Iš darželio autobusas išvyksta 14.00 val. 

 

Autobusas vaikus išleis/įleis prie darželio vartų nuo upės pusės. Atkreipiame dėmesį, kad šie vaikai 

( nuo 6 m. ) turi dėvėti apsaugines kaukes. Ugdymo proceso metu tiek vaikams, tiek pedagogams 

dėvėti apsauginių kaukių neprivaloma. 

 

Darželio nerekomenduojama lankyti: 

 

 vaikams, sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių 

ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo 

pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių 

ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo 

pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“ (toliau — Įsakymas Nr. V-483); 

 

 vaikams, gyvenantiems kartu su asmenimis, priskirtinais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 

m. amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Įsakyme Nr. 

V- 483: 

 

Nepriimami į įstaigą: 

 

 vaikas (-ai), kuriam pasireiškia karščiavimas (37,3° C ir daugiau); 

 vaikai, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų 

užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, 

vėmimas, bėrimai ir pan.). 

 

Būkime sąmoningi, neveskime sergančių vaikų. Saugokime savo ir kitų sveikatą! 

 

Apie Jūsų apsisprendimą nuo gegužės 18 d. lankyti / nelankyti darželio būtinai informuokite grupės 

auklėtoją ar ikimokyklinio ugdymo skyriaus vadovę R. Lupeikienę iki gegužės 14 d. 

 

Įvertinus visas aplinkybes, vaikų ugdymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kontaktiniu 

būdu grupėse pradedamas įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui su ugdytinio tėvais (įtėviais, 

globėjais, rūpintojais) pasirašius susitarimą. 

 

Švietimo padalinio (skyriaus) vadovė Roma Lupeikienė 


