
 

 

INFORMACIJA „VARPELIO“ MOKYKLOS-DARŽELIO IKIMOKYKLINIO IR 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ TĖVAMS 

 

Nuo 2020 m. lapkričio 27 d. „Varpelio“ mokykla darželis (toliau – Mokykla) grįžta į 

kontaktinį ugdymą. Kadangi virtuvės darbuotojų saviizoliacija baigiasi lapkričio 27 d., maitinimą 

vaikams būsime pasiruošę tiekti nuo pirmadienio, lapkričio 30 d. 

Lapkričio 27 d. laukiame visų ikimokyklinio ugdymo grupių ir priešmokyklinio ugdymo 

„Gudručių“ grupės vaikučių su savo pietumis (termose) ir užkandžiais. 

Priešmokyklinio ugdymo „Žiniukų“ grupės izoliacija baigiasi lapkričio 29 d., todėl šios 

grupės vaikai Mokykloje laukiami lapkričio 30 d. (pirmadienį). 

Ugdymo procesas visoje Mokykloje bus organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę 

situaciją ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. 

Karantinas pratęstas iki gruodžio 17 d., todėl karantino metu Mokykloje nustatytos šios 

ugdymo organizavimo taisyklės: 

1. Mokykloje privaloma maksimaliai laikytis numatytų saugos priemonių, visiškai ribojami 

Mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo. Visi darbuotojai dėvi apsaugos 

priemones. Draudžiamas kontaktinis darbuotojų bendravimas su kitų grupių darbuotojais. 

Bendravimui naudojame tik grupių telefonus. 

2. Nuo penktadienio, lapkričio 27 d., tėvai į Mokyklą neįleidžiami. Atvedę vaiką į darželį, 

tėvai skambina grupės telefonu ir grupės darbuotojai pasitinka vaiką prie lauko įėjimo į grupę. 

Tėvai vaikus į darželį atveda iki 9.00 val. Informaciją dėl vaiko neatvykimo į įstaigą grupės 

mokytojai tėvai turi pranešti iki 9.00 val.  

3. Atsiimant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikus, tėvai skambina grupės 

telefonu, o grupės darbuotojai palydi vaikus prie durų ir saugiai perduoda tėvams. 

4. Jei yra būtinybė susitikti su administracija, specialistais ar mokytojais, tėvai susitikimo 

datą, laiką ne vėliau kaip prieš vieną dieną suderina su asmeniu, su kuriuo nori susitikti. 

5. Mokytojai atsako už betarpišką bendradarbiavimą su tėvais. Visa informacija tėvams 

privalo būti pateikta aiškiai, suprantamai ir laiku. Neapsiriboti vien tik bendravimu Eduka dienyne. 

Rekomenduojame kiekvienai grupei turėti tėvų grupę socialiniuose tinkluose, į kurią galėtumėme 

perduoti svarbią ir skubią informaciją. 

6. Tiek Mokyklos viduje, tiek lauke vengiama skirtingo amžiaus vaikų kontakto.  

7. Maksimaliai išnaudojamos galimybės veiklas/užsiėmimus, grupines veiklas organizuoti 

lauke. Jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai, oro temperatūros sąlygos, rekomenduojama veiklas 

organizuoti lauke. Fizinio ugdymo veiklas, jei leidžia oro sąlygos, būtina organizuoti lauke. 

Prašome pasirūpinti vaikams tinkama apranga. 

8. Pagal galimybes logopedo konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik 

su tos pačios grupės vaikais. Konsultacijų metu vengiama fizinio kontakto. Po kiekvienos 

konsultacijos patalpos išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės. 

9. Vaikas, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar 

ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant izoliuojamas visuomenės sveikatos specialisto kabinete 

ir apie tai informuojami jo tėvai. Gavus informaciją iš Mokyklos, tėvai privalo pasiimti vaiką iš 

įstaigos ir kreiptis į savo šeimos gydytoją. 

10. Labai prašome visų Tėvelių sąmoningumo ir nevesti vaiko į darželį, jei kam nors iš 

šeimos narių pasireiškia bet kokie užkrečiamųjų ligų požymiai. Turėjome atvejų, kai tėvai, pajutę 

pirmuosius ligos požymius iki Covid-19 atvejo nustatymo, vedė vaikus į įstaigą.  



11. Apie kiekvieną nustatytą Covid-19 atveją vaikui ar šeimos nariui tėvai privalo pranešti 

grupės mokytojai ar mokyklos administracijai. 

Susitarimai griežti, tačiau tik mes visi kartu esame atsakingi už savo, vaikų ir Mokykloje 

dirbančių darbuotojų sveikatą. Dirbkime, padėkime vieni kitiems, tarkimės, ieškokim išeičių ir 

viskas bus gerai. Būkime sveiki. Būkime kartu. 

 

„Varpelio“ mokyklos-darželio administracija 

 

Primename grupių telefonus: 

Grupės 

numeris 

Pavadinimas Telefonas 

1 grupė „Šnekučiai“ 8 657 75731 

2 grupė „Strakaliukai“ 8 657 75732 

3 grupė „Gudručiai“ 8 657 75733 

4 grupė „Linksmučiai“ 8 657 75734 

5 grupė „Žiniukai“ 8 657 75735 

6 grupė „Smalsučiai“ 8 657 75736 

7 grupė „Pabiručiai“ 8 657 75737 

8 grupė „Kodėlčiukai“ 8 657 71018 

 


