
KLAIPĖDOS „VARPELIO“ MOKYKLA-DARŽELIS 

 

Informacinis laiškas darželio tėvams 

2021-09-01 
 

Gerbiami Tėveliai, 

 2021–2022 mokslo metai organizuojami ir toliau laikantis operacijų vadovo – sveikatos apsaugos 

ministro nustatytų saugumo reikalavimų. Supažindiname Jus su tvarka, kuria vadovausimės nuo rugsėjo 1 d. 

 

INFORMACIJA DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO 

 

 1. Rugsėjo 1-ąją vaikučių darželyje laukiame atvykstant nuo 7.30 iki 9.00 val. Rugsėjo 1-osios rytmečiai 

vyks grupėse su draugais ir mokytojomis. 

 2. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. „Varpelio“ mokykloje-darželyje suformuotos 8 grupės pagal vaikų amžiaus 

grupes.  

 

Pavadinimas Amžiaus tarpsnis Grupės mokytojos Grupės 

telefonas  

Grupės 

vieta 

Grupės 

numeris 

 

Priešmokyklinio ugdymo grupės 

„Gudručių“ 

grupė 

6–7 m. 

(buvę „Strakaliukų“ 

grupės vaikai) 

Svetlana Kapočienė, 

Tatjana Virketienė 
8 657 75733 

Kairiojo 

korpuso  

2 aukštas 

3 grupė 

„Žiniukų“ 

 grupė 

6–7 m. 

(buvę „Kodėlčiukų“ 

grupės vaikai) 

Laimutė Ruginienė, 

Rasa Strumylienė 

 

8 657 75735 

Kairiojo 

korpuso 

2 aukštas 

5 grupė 

 

Ikimokyklinio ugdymo grupės 

„Strakaliukų“ 

 grupė 

5–6 m. 

(buvę „Pabiručių“ 

 grupės vaikai) 

Akvilė Mačiulaitytė, 

Ugnė Klipštaitė 
8 657 75732 

Dešiniojo 

korpuso  

2 aukštas 

2 grupė 

„Kodėlčiukų“ 

 grupė 

5–6 m. 

(buvę „Smalsučių“ 

 grupės vaikai) 

Jolanta Staugienė, 

Vaida Vaičiulėnienė 
8 657 71018 

Dešiniojo 

korpuso  

2 aukštas 

8 grupė 

„Šnekučių“ 

 grupė 

4–5 m. 

(buvę „Šnekučių“ 

 grupės vaikai) 

Jolanta Eitutienė, 

Regina Piekienė 
8 657 75731 

Kairiojo 

korpuso  

1 aukštas 

1 grupė 

„Smalsučių“ 

 grupė 

4–5 m. 

(buvę „Linksmučių“ 

 grupės vaikai) 

Osvalda Bukauskienė, 

Laura Kazlauskaitė 
8 657 75736 

Kairiojo 

korpuso  

1 aukštas 

6 grupė 

 

Naujai suformuotos ikimokyklinio ugdymo grupės 

„Linksmučių“ 

grupė 

3–4 m. amžiaus 
vaikų grupė 

Jolita Butkienė, 

Irena Donėlienė 
8 657 75734 

Dešiniojo 

korpuso  

1 aukštas 

4 grupė 

„Pabiručių“ 

grupė 

3–4 m. amžiaus 
vaikų grupė 

Gražina Briedienė, 

Rita Milkevičienė 
8 657 75737 

Dešiniojo 
korpuso  

1 aukštas 

7 grupė 

  

 3. Kaip ir praėjusiais mokslo metais, tėvai į darželio grupes nebus įleidžiami.  



 Rugsėjo 1–3 d. tėvai, kurie norėtų susipažinti su vaiko grupės ugdymo(si) aplinka, iš anksto suderina 

atvykimo laiką su grupės mokytojomis. Darželio patalpose asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias 

apsaugos priemones. 

 4. Siekiant sureguliuoti atvykusių vaikų srautus, prašome laikytis šių vaikų atvedimo į darželį taisyklių: 

 Priešmokyklinių „Žiniukų“ ir „Gudručių“ grupių vaikai į darželį įeina tik per kairiojo korpuso 
įėjimą. 

 Penkiamečių „Strakaliukų“ ir „Kodėlčiukų“ grupių vaikai į darželį įeina tik per dešiniojo korpuso 
įėjimą. 

 Keturmečių „Šnekučių“ grupės vaikai į darželį įeina tik per kairiojo korpuso įėjimą. 

 Keturmečių „Smalsučių“ grupės vaikai į darželį įeina per kairiojo korpuso savo grupės lauko 
įėjimą. 

 Trimečių „Linksmučių“ grupės vaikai į darželį įeina tik per savo grupės lauko įėjimą dešiniajame 
korpuse. 

 Trimečių „Pabiručių“ grupės vaikai į darželį įeina tik per savo grupės lauko įėjimą dešiniajame 

korpuse. 
  

 5. 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. Esant reikalui, su grupės mokytojomis bendraukite telefonu. 

 6. Atsiimant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikus, tėvai skambina grupės telefonu, o grupės 

darbuotojai palydi vaikus prie durų ir saugiai perduoda tėvams. 

 7. Užtikrinsime vaikų sveikatos būklės stebėjimą, todėl prašome nevesti vaikų, kurie turi ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, nurodytų 

Lietuvos higienos normos HN 75:2016 80 punkte.  

 8. Ugdymo paslaugos bus organizuojamos maksimaliai laikantis izoliacijos principo: vaikai lankys jiems 

priskirtą grupę, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, tiek lauke. 

 9. Didžiąją dalį ugdymo proceso perkelsime į lauko erdves, tad prašome pasirūpinti vaikų apranga, 

tinkančia įvairioms oro sąlygoms.  

 10. Pasiimant vaiką iš lauko, prašome nesibūriuoti ir laikytis saugaus atstumo reikalavimų. Žaisti su vaikais 

darželio teritorijoje – draudžiama. 

 11. 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. 
 

Informacija dėl vaikų maitinimo 

 Tėvai moka Klaipėdos m. savivaldybės tarybos patvirtintą atlyginimą už maitinimo paslaugą. Nuo 2021 m. 

rugsėjo 1 d. keičiasi maitinimo paslaugos kaina.  

Atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams: 
 

Grupės 

Vienos dienos atlyginimo dydis (Eur) 

už maisto produktus* abonentinis mokestis (vieno 

mėnesio kaina) 

Darželio: 2,70 

22,00 
Pusryčiai 0,95 

Pietūs 1,20 

Vakarienė 0,55 

Priešmokyklinio ugdymo: 1,50 

12,00 Pusryčiai 0,95 

Vakarienė 0,55 
* Taikomas 0,10 Eur didesnis mokestis už maisto produktus vaikams, jeigu maistas jiems gaminamas pagal pritaikyto 

maitinimo valgiaraštį.  
Visiems priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams bus teikiami nemokami pietūs. 



Atlyginimas už maitinimo paslaugą įstaigoje mokamas už einamąjį mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo 

mėnesio 25 dienos, o gruodžio mėnesį – iki 20 dienos. 
 

Informacija dėl elektroninio dienyno 
 2021–2022 mokslo metais įdiegiamas naujas elektroninis dienynas – „Mano dienynas“. Prisijungimo prie 

dienyno duomenis tėveliai gaus rugsėjo mėnesį, kai bus perkelti duomenys iš Mokinių registro. Iki to laiko, kol 

pradės veikti elektroninio dienyno tėvų informavimo sistema, tėvai informaciją gaus elektroniniu paštu ar 

mokytojų sukurtomis socialinių grupių paskyromis. 

 Rugsėjo 6–10 dienomis visų grupių mokytojos pakvies jus į grupių tėvų susitikimus, kur galėsite aptarti 

iškilusius neaiškumus. 

 

 

 

 

 

Sėkmingų ir kūrybiškų naujų mokslo metų! 

Būkime kartu. Būkime sveiki. Tikėkime ir pasitikėkime vieni kitais 

 

 

 


