MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „LINELIS“

 2022 08 29
 Direktorė Saulė Sadauskienė

www.linelis.lt



KAS MES?

 Darželio darbuotojai – atsakingi, myli ir gerbia vaikus,
augina jiems sparnus.

Vaikai – žaidžia, svajoja, kuria, piešia, siekia sužinoti
ir augti gerais, dorais žmonėmis.



MES-LIETUVOS ATEITIS

 MES-LIETUVOJE
 Atvirumas – kitokiam požiūriui, pozityvioms inovacijoms, dialogui,
bendradarbiavimui, naujovėms;
 Kūrybingumas – generuojant vertingas idėjas ir jas įgyvendinant,
iššūkius vertinant kaip naujas galimybes savo sėkmei kurti;
 Atsakomybė – už savo veiksmus, moralumas, aktyvus rūpinimasis
ne tik savimi, bet ir savo aplinka, bendruomene, savo šalimi.

 (Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“).

 KO SIEKIAME?

 BENDRAUTI IR BENDRADARBIAUTI SU ŠEIMA;
 TEIKTI KOKYBIŠKĄ, ATITINKANTĮ VAIKO POREIKIUS IKIMOKYKLINĮ IR
PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ;
 PUOSELĖTI TAUTINĘ SAVIMONĘ, TRADICIJŲ TĘSTINUMĄ;
 UŽTIKRINTI GERĄ VAIKO JAUSENĄ;
 UGDYTI SVEIKĄ GYVENSENĄ, SAUGOTI SVEIKATĄ;

 KURTI ESTETIŠKĄ, FUNKCIONALIĄ UGDYMO(SI) APLINKĄ;
 RENGTI VAIKĄ SĖKMEI MOKYKLOJE IR GYVENIME.

 KAIP SIEKIAME?
 VIZIJA- saugi, sveiką gyvenseną puoselėjanti, ugdymosi sėkmės
siekianti ir savo veiklą grindžianti bendruomenės susitarimais
įstaiga.
 MISIJA-kurti atvirą ir lanksčią ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikų ugdymo paslaugų sistemą, kurioje pripažįstami
kiekvieno vaiko gebėjimai ir poreikiai, plėtojamos kokybiškos
švietimo pagalbos teikimo galimybės vaikams ir jų šeimoms.
 VERTYBĖS – atsakomybė, bendradarbiavimas, sąžiningumas.

 IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS
 Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat
etninės, socialinius, pažintinius gebėjimus, ugdyti vaiko kognityvinius įgūdžius, padėti
vaikui pasirengti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
 Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo gimimo iki jam pradedamas teikti
priešmokyklinis ugdymas. Ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą yra visuotinis
nuo 4 m. amžiaus nuo 2023 09 01, nuo 3 m. amžiaus nuo 2024-09-01, nuo 2 m. amžiaus
nuo 2025-09-01.
 Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal
pradinio ugdymo programą.
 Priešmokyklinis ugdymas vyksta pagal 1 erių metų švietimo ir mokslo ministro patvirtintą
priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.
 Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6
metai. Gali būti teikiamas anksčiau, tėvų sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5
metai. Gali trukti 2 metus.

 Tikslas – vadovaujantis raidos dėsningumais padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo,
sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo,
mokėjimo mokytis pradmenis, atsižvelgiant į jo prigimtines galias, individualią patirtį.

 Uždaviniai:
 Saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, užtikrinant saugią, ugdymąsi
skatinamą aplinką;
 Plėtoti individualias, fizines, socialines, pažinimo, kalbos ir bendravimo kūrybines
galias;
 Tenkinti vaiko prigimtinius poreikius, padedančius atsiskleisti ir ugdytis gebėjimus
perimant liaudies tradicijas, papročius, tautos kultūros vertybes
 Pozityviai bendrauti ir bendradarbiauti sus suaugusiaisias ir vaikais, mokytis spręsti
kasdienes problemas, atsižvelgti į savo ir kitų ketinimus, veiksmų pasekmes;
 Mokytis pažinti ir veikti: tyrinėti, samprotauti, numatyti tolesnius veiklos žingsnius;

 Sudaryti sąlygas tėvams dalyvauti ugdymo(si) procese, sistemingai teikti
informaciją apie vaiko pažangą ir pasiekimus.

 KUO MES YPATINGI?
 50-ties darbuotojų ir 170 - ties vaikų gerai vienas kitą pažįstanti bendruomenė, motyvuoti ir
kvalifikuoti mokytojai, stipri pagalbos vaikui specialistų komanda – psichologas, specialusis
pedagogas, socialinis darbuotojas, 2 logopedai ir 4 mokytojų padėjėjai ugdymui. Išskirtinė,
atsinaujinanti lauko aplinka (modernus sporto aikštynas, daržinėlis jaunesniojo amžiaus
vaikams, šiltnamis, STEAM laboratorija, terapijos kampelis, eismo kampelis, lauko kavinė,
basų kojų takas, knygynėlis, besikuriantis miško namelis mažiesiems, dailės erdvė, ABC
kampelis, sensorinis kampelis mažiesiems, vidaus aplinka (mažųjų žaidimų kambarys,
sporto salė, muzikos salė, dailės akademija, etno kambarėlis, prevencinių užsiėmimų erdvė,
besikuriantis žaliasis kampelis), darželio „po atviru dangumi“ modelio kūrimas, atvirumas
naujovėms, pokyčiams, netradicinėms, į vaiką orientuotoms veikloms, dėmesys vaikų
emocinei, psichinei sveikatai, aukšti vaikų pasiekimai(vaikai motyvuoti, yra konkursų –
dainų, sporto, dailės ir kitų konkursų nugalėtojai, dalyviai).

 PASLAUGOS
 Maitinimas (sveikas maistas);
 Pailginta, budinti, 12 val. grupė;

 Logopedinė, spec. pedagogo, socialinio darbuotojo, psichologo
pagalba;
 Neformaliojo švietimo užsiėmimai (sporto, dailės, dainavimo,
etnokultūros, STEAM, grojimo pianinu, prevenciniai užsiėmimai),

 Mokamos paslaugos – futboliukas, choreografijos būrelis ir
robotikos būrelis.

 KAIP MES?
Gerbiame save ir kitus;
Padedame kitiems;
Laikomės susitarimų;
Esame mandagūs;
Rūpinamės aplinka;
Augame sveiki;
Didžiuojamės savo šalimi ir jos tradicijomis.

 MES DRAUGAUJAME
 Pavasario progimnazija;
 Vilniaus lopšelis-darželis „Gintarėlis“;
 Kroatijos darželis „Sodas“;
 Visuomenės sveikatos biuras;
 Mažeikių ir kitų rajonų ikimokyklinėmis įstaigomis;
 Muzikos mokykla;
 Muziejus;
 Kultūros centras;

 Pagalbą teikiančios institucijos (Policija, greitoji pagalba, gaisrinė,
miškų ūrėdija, seniūnija ir kt.).

KO TIKITĖS JŪS?

 LŪKESČIAI
Prašome išsakyti savo lūkesčius, norus,
pageidavimus ir svajones.

 KO MES TIKIMĖS?
 47 straipsnis, LR Švietimo įstatymas;

 2. Tėvai privalo:
 Užtikrinti vaikų punktualų, PU reguliarų lankymą;
 Sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas;

 Bendradarbiauti su darželio vadovu;
 Kontroliuoti ir koreguoti vaikų elgesį;
 Užtikrinti vaiko parengimą mokyklai, jo mokymąsi pagal pradinio
ugdymo programą;
 (kiti punktai yra ugdymo sutartyje...)

Sutarties šalių įsipareigojimai
Darželis įsipareigoja
 Sukurti emociškai sveiką, saugią, vaiko asmenybės augimui, brandai ir ugdymuisi palankią, užkertančią smurto kelią,
prievartos apraiškoms aplinką darželyje;
 Įgyvendinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas;

 Užtikrinti, kad suteiktos paslaugos atitiktų: galiojančius teisės aktus, ugdytinio poreikius, ugdymo turinį pritaikytų
specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams;
 Organizuoti medicininę pagalbą ugdytiniui nelaimės atveju, susirgus ar susižeidus, bei apie tai informuoti ugdytinių
tėvus (globėjus);
 Ugdymosi pasiekimus vertinti, vadovaujantis ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu;
 Bendradarbiauti su tėvais, inicijuoti tėvų (globėjų) dalyvavimą darželio savivaldoje;
 Atiduoti vaiką tik blaiviems asmenims, ne jaunesniems kaip 14 metų šeimos nariams, vadovaujantis darželio
direktoriaus patvirtintu tėvų prašymu;
 Organizuoti vaikų normaliam augimui ir vystymuisi būtiną subalansuotą maitinimą;
 Pateikti tėvams (globėjams) išsamią informaciją apie teisę į priklausančią lengvatą dėl sumažinto mokesčio už vaiko
išlaikymą darželyje (plačiau Atlyginimo už vaikų išlaikymą įstaigoje tvarkos apraše);

 Nutraukti sutartį tada, kai pilnai atsiskaitoma už vaiko išlaikymą darželyje;
 Suteikti galimybę ugdytiniams lankyti budinčią grupę (išskyrus tais atvejais, kai tai draudžia numatyti teisės aktai).
 DARŽELIS TURI TEISĘ: Reikalauti, kad tėvai imtųsi konkrečių priemonių dėl netinkamo ugdytinio elgesio.

Sutarties šalių įsipareigojimai
Tėvai įsipareigoja


Ugdyti vaiko pagarbą mokytojams, bendraamžiams bei darželio bendruomenės nariams;



Laiku pateikti reikalingus dokumentus lengvatai dėl sumažinto mokesčio už vaiko išlaikymą darželyje;



Kuo skubiau pasiimti vaiką iš darželio po to, kai tėvams (globėjams) buvo pranešta apie įtariamą ugdytinio ligą ar susižeidimą;



Užtikrinti punktualų darželio lankymą, ryte atvesti vaiką iki 8:30 val.,



Ligos atveju, nevesti ugdytinio į darželį;



Informuoti apie bet kokius ugdytinio poreikius (ugdymosi, maisto, alergijos ir pan.);



Vadovaujantis „Mokesčio už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje „Linelis“ įgyvendinančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašu“, tėvai (globėjai) privalo sumokėti už praėjusį mėnesį iki kito mėnesio 20 dienos;



Neleisti ugdytiniui neštis į darželį vertingų ir pavojingų daiktų, bei maisto produktų;



Aprūpinti ugdytinį individualiomis ugdymosi priemonėmis (pratybų sąsiuviniais, kūno kultūros apranga ir kt.);



Bendradarbiauti su darželio vadovu, mokytojais ir kitais specialistais, ne tik kontaktiniu būdu, bet ir informacinėmis sistemomis
(elektroniniu dienynu, elektroniniu paštu, facebook paskyroje);



Vaiką atvesti į darželį tik sveiką, neturintį ūmių ligų požymių, švarų, tvarkingai bei tinkamai aprengtą pagal oro sąlygas;



TĖVAI TURI TEISĘ: Žinoti vaiko ugdymosi rezultatus; iškylančias socializacijos, psichologines ar pedagogines problemas;
teikti siūlymus dėl ugdymo darbo organizavimo; dalyvauti tėvams (globėjams) skirtuose renginiuose, susirinkimuose,
savivaldoje.

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MAŽEIKIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE
„LINELIS“, ĮGYVENDINANČIOJE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO
UGDYMO PROGRAMAS, KAINOS (EURAIS)
Eil.
Nr.

Grupės pavadinimas

Maitinimo kaina
Pusryčiai

Pietūs

Vakarienė

Naktipiečiai

Iš viso:

1

Lopšelio grupė

0,70 Eur.
(25%)

1,26 Eur.
(45%)

0,84 Eur.
(30%)

2,80 Eur.

2

Darželio ir priešmokyklinio
ugdymo grupė

0,87 Eur.
(25%)

1,45 Eur.
(45%)

1,05 Eur.
(30%)

3,50 Eur.

3

Specialiojo ugdymo grupė

0,87 Eur.
(25%)

1,58 Eur.
(45%)

1,05 Eur.
(30%)

3,50 Eur.

4

24 val. grupė

0,81 Eur.
(21,5%)

1,45 Eur.
(38,5%)

0,97 Eur.
(25,6%)

0,55 Eur.
(14,4%)

3,78 Eur.

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MAŽEIKIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE
„LINELIS“, ĮGYVENDINANČIOJE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO
UGDYMO PROGRAMAS, KAINOS (EURAIS)
 II SKYRIUS
 4. Tėvai (globėjai), kurių vaikas lanko Mažeikių lopšelio-darželio „Linelis“ priešmokyklinio
ugdymo grupę, moka už pasirinktą maitinimų skaičių, išskyrus pietus, Aprašo 3 punkte numatytą atlyginimo
dydį.
 5. Atlyginimas už maitinimą ir ugdymo aplinkos išlaikymą nenustatomas, kai vaikas lanko
ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupę 4 val. per dieną ir nesinaudoja maitinimo paslauga.
7. Už ikimokyklinio ugdymo įstaigos lankymą taikomas 11 eurų Savivaldybės tarybos
nustatytas ugdymo aplinkos išlaikymo mėnesinis atlyginimo dydis, kuris naudojamas:
 7.1. priemonėms, priskiriamoms trumpalaikio turto grupei ir skirtoms ugdymui įgyvendinti
bei ugdymo aplinkai kurti, įsigyti;

 7.2. higienos, dezinfekcinėms ir valymo reikmėms įsigyti (ne daugiau 10% nuo surinktos
ugdymo aplinkos išlaikymo atlyginimo sumos);
 7.3. kitoms priemonėms, priskiriamos ilgalaikio turto grupei ir skirtoms ugdymo
įgyvendinimui (lauko žaidimų įrenginiai, elektroninės, interaktyvios ugdymo priemonės), įsigyti;
 7.4. paslaugoms, susijusioms su ugdymo įgyvendinimu, pažintinei, kultūrinei ar edukacinei
veiklai apmokėti.

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MAŽEIKIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE
„LINELIS“, ĮGYVENDINANČIOJE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO
UGDYMO PROGRAMAS, KAINOS (EURAIS)
 III SKYRIUS
ATLYGINIMO LENGVATŲ TAIKYMAS IR JAS PATVIRTINANČIŲ
DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 9. Atlyginimas už vaiko maitinimą ir ugdymo aplinkos išlaikymą kompensuojamas 100%
jeigu:
9.1. vaikas auga šeimoje, kuriai teikiamos socialinės priežiūros paslaugos (pateikus
Biudžetinės įstaigos Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos pažymą);
 9.2. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikui yra paskirtas privalomas
ikimokyklinis ugdymas.
 10. Atlyginimas už pietus kompensuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
nustatyta tvarka, kai vaikas lanko priešmokyklinio ugdymo grupę.

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MAŽEIKIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE
„LINELIS“, ĮGYVENDINANČIOJE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO
UGDYMO PROGRAMAS, KAINOS (EURAIS)
 12. Atlyginimas už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvų
prašymu kompensuojamas 50 procentų Savivaldybės tarybos nustatytos vaikų dienos maitinimo
normos už kiekvieną lankytą dieną, jeigu:

 12.1. vaikas turi tik vieną iš tėvų kai:
 12.1.1. vienas iš tėvų miręs (pateikus mirties liudijimo bei vaiko gimimo liudijimo kopijas);
 12.1.2. vienas iš tėvų dingęs be žinios (pateikus pažymą iš teisėsaugos institucijos bei vaiko
gimimo liudijimo kopiją).
 12.2. šeima augina tris ir daugiau vaikų (pateikus vaikų gimimo liudijimo kopijas, pažymą
iš mokymo įstaigos, jei vaikas (vaikai) mokosi mokyklų dieniniuose skyriuose ne ilgiau kaip iki 24
m. amžiaus);
 12.3. vienas iš tėvų (globėjų) atlieka tikrąją karo tarnybą (pateikus tai patvirtinančią
pažymą);
12.4. vaikas auga Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centre ir jam reikalinga švietimo
pagalba (pateikus įstaigos vadovo prašymą ir vaiko gimimo liudijimo kopiją);
 12.5. vaikui nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai ar neįgalumas
(pateikus vaiko didelius, labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius ar neįgalumą
patvirtinančius dokumentus).

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MAŽEIKIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE
„LINELIS“, ĮGYVENDINANČIOJE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO
UGDYMO PROGRAMAS, KAINOS (EURAIS)
 13. Aprašo 7 punkte numatytas ugdymo aplinkos išlaikymo mėnesinis atlyginimo dydis
proporcingai mažinamas tiek dienų, kiek įstaigoje ar grupėje ugdymo procesas nebuvo vykdomas
(taikant to mėnesio vienos dienos įkainio vidurkį):
 13.1. dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybei šalyje paskelbtos ekstremalios situacijos arba
karantino, kai vaikų ugdymas nevykdomas ar organizuojamas nuotoliniu būdu;
 13.2. dėl avarinės situacijos Mažeikių lopšelyje-darželyje „Linelis“, kai nevykdomas
ugdymo procesas.
 14. Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą, pateikiami Mažeikių lopšelio-darželio
„Linelis“ direktoriui, priimant vaiką į įstaigą, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą –
bet kuriuo metu.
 15. Lengvata taikoma nuo prašymo bei visų dokumentų, patvirtinančių lengvatos taikymą,
pateikimo kitos dienos. Už praėjusį laikotarpį atlyginimas neperskaičiuojamas.
 16. Lengvatos taikymas įforminamas Mažeikių lopšelio-darželio „Linelis“ direktoriaus
įsakymu.
17.Tėvams (globėjams) laiku nepateikus lengvatas pateisinančių dokumentų, atlyginimas
skaičiuojamas bendra tvarka.
 18. Tėvai (globėjai) atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą. Neteisėtai gavus lengvatą
už vaiko maitinimą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, piniginės lėšos išieškomos įstatymų nustatyta
tvarka.

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MAŽEIKIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE
„LINELIS“, ĮGYVENDINANČIOJE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO
UGDYMO PROGRAMAS, KAINOS (EURAIS)
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 19. Atlyginimas už ugdymo aplinkos išlaikymą mokamas už praėjusį mėnesį iki kito
mėnesio 20 d.
 20. Už atlyginimų surinkimą laiku atsakingas Mažeikių lopšelio-darželio „Linelis“
direktorius ar jo įgaliotas asmuo. Jeigu dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokamas atlyginimas,
susidaręs įsiskolinimas išieškomas įstatymų nustatyta tvarka.
 21. Mažeikių lopšelis-darželis „Linelis“ kiekvieno ketvirčio pabaigoje savo internetinėje
svetainėje pateikia surinkto aplinkos išlaikymo atlyginimas panaudojimo ataskaitą.

 22. Už Aprašo įgyvendinimą atsakingas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

Manome, kad Jums puikiai seksis. Šiame nelengvame Jūsų ir vaikučio
gyvenimo etape nebūsite vieni. Jums visada pasiruošę padėti pedagogai ir
specialistai, vadovai. Pirmasis mūsų Linelio darelio bendruomenės uždavinys,
atėjus vaikui į darželį – sukurti tokia sąlygas, kad vaikas jaustųsi saugus,
mylimas ir laimingas;
Galime pasidžiaugti, kad didžioji dalis vaikučių tėvelių , vedančių vaikus į mūsų
įstaigą čia vertina tai, kad vaikams čia patinka, kad vaikai noriai eina į darželį,
daug ko išmoksta ir yra laimingi;
Keletas minčių iš tėvų pasisakymo apie darželį:
„Nuostabus bendravimas tiek su vaikais, tiek su mumis suaugusiaisiais“;
„Esame labai patenkinti“;
„Darželis paskatino daug daugiau viskuo domėtis“;
„Šiuolaikinis ir modernus darbuotojų požiūris į darželio vaikų ugdymą“;
„Sveikatai palanki mityba“;
„Ramia širdimi palieku vaiką darželyje“.

 „Įstaigos vadovo komunikabilumas ir bendravimas su vaikų tėvais“;
 „Inovatyvūs, įdomūs užsiėmimai vaikams, skatinantys kūrybingumą, meilę
gamtai, aplinkai“;
 „Sutvarkyta darželio infrastruktūra, sutvarkytos žaidimų aikštelės“;
 „Geranoriški, kūrybingi bei mylintys savo darbą darbuotojai, šiltas
bendravimas su tėvais, dėmesys vaikui“;
 „Daug skirtingų lavinamųjų užsiėmimų (pamokėlių) vaikams (dailė, šokiai,
fizinis lavinimas, muzika, socialinis lavinimas, logopedas, psichologas“;
 „Šypsena – besišypsantys veidai, kurie sukuria jaukią ir malonią, drąsią
aplinką, Spalva – spalvota aplinka įkvepia kurti, svajoti ir džiaugtis,
Draugystė – vyrauja atvirumas ir kalbėjimas, kuris suartina, Tvarka –
skatina ir lavina įgūdžius, pratina vaikus prie rutinos ir savikontrolės,
Pagarba – tai savybė, kuri reikalinga tobulėjimui, savęs atradimui ir geram
tarpusavio sutarimui su vienas kitu“.
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