Mielieji,
Džiaugiamės Jūsų pasirinkimu!
Jūsų vaikams lopšelyje-darželyje
„Vaivorykštė“ bus gera! Tikimės, kad
maloniai
bendrausime
ir
bendradarbiausime. Tai, ką norime
Jums priminti – svarbu!
Apranga
Vaikui labai svarbi judėjimo laisvė.
Judėdamas, tyrinėdamas aplinką, vaikas
paţįsta pasaulį. Netrukdykime jam to daryti,
padėkime jam tapti savarankišku:
 Prašome aprengti vaikus patogiais,
sezoną atitinkančiais drabuţiais.
 Ţiemai vaikas turi turėti specialiai
laukui
pritaikytus
drabuţius.
Pageidaujame, kad pirštinės būtų
kumštinės. Jaunesni vaikai nemoka
pirštuotų pirštinių uţsimauti, todėl
patiria neigiamų emocijų.
 Pavasario – vasaros sezonui vaikas
visuomet turi turėti kepurę nuo saulės.
 Pasirūpinkite, kad grupėje vaikas turėtų
basutes/sportbačius neslidţiu padu ir
tvirtu uţkulniu, uţsegamais lipdukais.
Taip jo laikysena formuosis taisyklinga.
Tai padės Jūsų vaikui išmokti kuo
anksčiau apsirengti ir nusirengti pačiam
 Turėkite šukas, vienkartinių nosinių,
gertuvę su uţrašytu vaiko vardu.
 Vaikas turi turėti atsarginių drabuţių
pamainą.
 Lopšelinio amţiaus vaikai (nuo 1,5 iki
3 m.) turi turėti atsarginių sauskelnių.



Čiulptukas turi būti pakabintas ant
specialios grandinėlės su uţrašytu vaiko
vardu.
Nepykite jei Jūsų vaikas iš įstaigos grįš
nešvariais drabuţiais. Aktyviai veikdamas
jis jaučiasi uţsiėmęs svarbesniais dalykais
negu drabuţių išsaugojimas .

Sveikata



Maistas
 Jeigu Jūsų vaiko gimtadienis – prašome
nenešti jokių vaišių, jos draudţiamos.
 Penktadieniais vyksta palankių vaiko
sveikatai kokteilių gamyba. Kviečiame
bendradarbiauti.
 Vaikai maitinami 3 kartus per dieną šiltu
maistu. Valgiaraščiai sudaromi pagal
rekomenduojamas paros energijos ir
maistinių medţiagų normas vaikams.
Ţaislai
 Prašome neleisti vaikams iš namų
atsinešti ţaislų (išskyrus adaptacijos metu,
pasitarus su grupės mokytoju). Tai padės
išvengti neigiamų emocijų, jei ţaislas
pasimes ar bus sulauţytas.
 Nuteikite vaiką, kad ţaislą (3-7 metų) bus
galima atsinešti „Dalinimosi dieną“ –
pirmadieniais.








Saugumas

Ugdymo priemonės
 Individualiomis ugdymo priemonėmis
vaiką aprūpina tėvai (globėjai) pagal LR
ŠMM 2006 m. spalio 26 d. Nr. ISAK-2077
„Dėl individualiųjų mokymosi priemonių
sąrašo patvirtinimo“.

Kiekvienais mokslo metais turi būti
pateiktas elektroninis vaiko sveikatos
paţymėjimas, forma Nr. 027-1/a.
Higienos normos HN 75:2016
„Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir
(ar)
priešmokyklinio
ugdymo
programą. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“ 95 punktas nurodo:
draudţiama priimti sergančius ar (ir)
turinčius uţkrečiamųjų ligų poţymių
(karščiuoja, skundţiasi skausmu,
viduriuoja, vemia, kosti, yra išskyrų iš
nosies ir kt.), vaikus, turinčius utėlių
ar glindų“.
Į įstaigą priimami tik sveiki vaikai.
Apie ligą ir jos pobūdį gali spręsti tik
medikai, tačiau mokytojai pastebėjus,
kad vaikas blogai jaučiasi, apie tai
nedelsiant informuojami tėvai.
Pašome apie vaiko ligą pranešti
grupės mokytojui telefonu pirmą ligos
dieną.
Į įstaigą negalima nešti vaistų.
Jeigu vaikas susiţeis, personalas
suteiks pirmąją pagalbą, esant reikalui
iškvies Greitąją medicinos pagalbą ir
informuos tėvus (globėjus).



Vaiką atvesti į įstaigą ir paimti iš
jos gali tik tėvai (globėjai), seneliai
ir broliai, seserys ne jaunesni nei 14
metų.

Problemų sprendimas







Jeigu kyla kokių nors klausimų, susijusių
su Jūsų vaiko ugdymui(si), santykiais
su
bendraamţiais,
nedelsiant
pasikalbėkite su grupės mokytoju.
Jeigu negavote atsakymų, problemos
išspręsti nepavyko, kreipkitės į įstaigos
direktorių, direktoriaus pavaduotoją
ugdymui ar Vaiko gerovės komisiją.
Nepalikite problemos neišspręstos!
Nebijokite diskutuoti su mumis ir reikšti
savo nuomonę.
„Mokykimės kalbėti tiesiogiai, o ne per
trečius asmenis. Mokykimės nepainioti
problemos, galimybės ir simptomų“. (V.
Mažeika)

Mielieji, dėkojame, kad patikėjote
mums savo vaikus. Mes dėsime
visas pastangas, kad Jūsų vaikams
pas mus būtų gera!

Parengė Silvija Sipavičienė,
2020 m.
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