
 

 

KODĖL VERTA LANKYTI 

DARŽELĮ ?  
• Darželyje vaikas susiras daug 

draugų, patirs naujų emocijų, 

išmoks pripažinti bei vertinti save ir 

kitus.  

• Išmoks bendrauti su 

bendraamžiais, dalintis žaislais, 

drauge žaisti, kurti, linksmintis.  

• Vaiką lavins specialistai;  

• Praturtės vaiko pažinimo pasaulis, 

darželyje mažieji kasdien prisiliečia 

prie dailės, muzikos, sporto ir kitų 

svarbių jo vystymuisi dalykų.  

• Darželį lankę vaikai, tyrimų 

duomenimis, lengviau bendrauja, 

atviresni, žaismingesni, jie geriau ir 

lengviau adaptuojasi mokykloje, 

geriau joje jaučiasi.  

 

JŪSŲ IŠSISKYRIMAS SU VAIKU 

GALI BŪTI LENGVESNIS:  
• Prieš pradėdami lankyti darželį, 

pasivaikščiojimų metu lankykitės 

darželio teritorijoje, kieme, tai 

padės Jūsų vaikučiui susipažinti su 

aplinka.  

• Susipažinkite ir vaiką 

supažindinkite su būsimomis 

auklėtojomis.  

• Pirmomis dienomis pabūkite 

grupėje su vaiku, kad jis jaustųsi 

saugesnis.  

• Nepalikite pirmąsias darželio 

lankymo dienas vaikučio grupėje 

ilgiau nei 2 – 3valandas.  

• Dienos miegui palikite vaiką po 7- 

10 darželio lankymo dienų.  

• Leiskite vaikučiui neštis į grupę 

savo mylimą žaisliuką. Tai suteiks 

vaikui saugumo jausmą. Tik 

paaiškinkite mažyliui, kad žaisliuku 

teks dalintis su draugais.  

 

PRADEDANT LANKYTI 

DARŽELĮ:  
• Atsineškite:  

o dokumentus iš gydytojo;  

o šlepetes;  

o nosinaitę (galima vienkartines)  

o šukas  

o atsargines kelnaites; atsarginius 

marškinėlius.  

• Atvykti į darželį privaloma iki 8.30 

val., jeigu atvyksite vėliau, 

informuokite apie tai grupės 

auklėtoją.  

• Mokestis už darželį apie 46 Eur. už 

vieną mėnesį (priklauso nuo darbo 

dienų skaičiaus ir pasirinkto 

maitinimosi varianto). 

Pageidaujantys lankyti M. 

Montessori grupę sumoka 40 Eur. 

vienkartinį stojamąjį mokestį, už 

antrą vaiką imamas 20 Eur. 

stojamasis mokestis, o už trečią 

šeimos vaiką mokestis 

nebeimamas.)  

• Įstaigos darbo laikas: 7.00 – 

17.00val.  

• Yra budinti grupė, jos darbo 

laikas: 17.00 – 17.30 val.  

• Paimti vaiką gali tik tėvai, broliai, 

seserys ne jaunesni kaip 18 metų, 

Seneliai. Svetimi asmenys gali 

paimti vaiką tik asmeniškai tėvams 

pristačius (iš anksto nurodžius 

vardą, pavardę, kontaktinį telefoną 

ir tėvams parašius prašymą). Kilus 

neaiškumui dėl asmens tapatybės, 

auklėtoja turi teisę paprašyti 

asmenybę patvirtinančio 

dokumento.  

 


