Gerbiamieji Tėveliai,
Artėja rugsėjo 1-oji, Nauji mokslo metai.
Jūsų skambučiai telefonu, elektroniniai laiškai byloja,
kad domitės organizaciniais momentais pirmomis rugsėjo
dienomis.
Šis rugsėjis bus kitoks nei įprastai, ir ypač sudėtingesnis
tiems, kurių vaikučiai ateis pirmą kartą į lopšelio grupes.
Mes, darželio personalas, esame pasirengę jums padėti
įveikti kylančius sunkumus, glaudžiai bendradarbiauti,
siekiant užtikrinti sėkmingą naujai į darželį atvykusių
vaikučių ar perėjusių į kitą grupę, adaptaciją.
Drąsiai praverkite darželio vartelius.
Ugdymo procesas bus organizuojamas, vykdant LR Sveikatos apsaugos ministro Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų Vadovo sprendimus

Vaikų priėmimą vykdysime tokia tvarka:
•

Tėveliai, prašome vaikus į lopšelį-darželį atvesti nuo 7:30 val. iki 9:00
val. Jei ketinate atvesti vėliau, informuokite grupės mokytoją
nurodytais telefonais (skaidrėse “AKTUALI KONTAKTINĖ
INFORMACIJA”) ir pasiimti iki 18:00 val.

•

Į lopšelį-darželį vedami ir priimami tik sveiki vaikai, kuriems
nepasireiškė viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno
infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių.
•

Vaikus lydintys asmenys privalės dėvėti nosį ir burną
dengiančias apsaugos priemones
(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

• Grupių mokytojos ar kitas personalas jus
pasitiks prie įėjimų, pamatuos temperatūrą.
• Susisiekti su grupės mokytojais galėsite
paskambinę prie pagrindinio įėjimo į pastatą
įrengtais skambučiais, žyminčiais grupės
numerį arba nurodytais grupių telefonais,
kurie bus iškabinti prie šoninių įėjimų.
• Esant palankioms lauko sąlygoms,
vaikučius priimsime lauke. 

• Ugdytinius, kurie pirmą kartą įžengs į mūsų
įstaigą lopšelio grupes:
2 “Ančiukų”,
3 “Boružiukų”,
4 “Pelėdžiukų”,
tėveliai rugsėjo pirmą savaitę galės vaikučius
palydėti į grupės rūbinėlę suderinus su
grupių mokytojomis, laikantis nustatytų
reikalavimų (dezinfekuoti rankas, dėvėti nosį
ir burną dengiančias apsaugos priemones,
neturėti karščiavimo simptomų, laikytis
saugaus atstumo, vengti ilgalaikio artimo
kontakto
(max 15 min.)).

ATSIPRAŠOME,
tačiau norint sumažinant judėjimo srautus
pastato viduje,
vyresniųjų grupių vaikų (3-6m. amžiaus)
tėveliai(lydintys asmenys) į grupes NEBUS
ĮLEIDŽIAMI.

Esant palankioms oro sąlygoms
• ugdymo organizavimas;
• grupių susirinkimai;
• individualūs tėvelių pokalbiai su grupių
mokytojais
vyks įstaigos lauko erdvėse.

Rugsėjo 1-osios šventė planuojama 10:30
val. vaikams lauke.
(Pablogėjus oro sąlygoms, šventė bus atšaukta,
vaikai su grupių mokytojomis grupių patalpose
pažymės šią naujų mokslo metų šventę)
PRIMENAME, kad:
• renginio metu suaugusieji privalės dėvėti veidą
ir nosį dengiančią priemonę,
• laikytis saugaus 1 metro atstumo tarp grupių.
Taip pat bus laikomasi grupių izoliacijos principo.
Linkime saulėtų besibaigiančios vasaros dienų!
Ir iki malonaus susitikimo darželyje.
Bendruomenės vardu
Direktorė Rita Vaškelienė

