
  DARŽELIO GRUPIŲ DARBO LAIKAS  2020 /2021 M.M. 

     SU BUDINČIOM GRUPĖM NUO 6.30 VAL. IKI 18.30 VAL. 

 

                       GRUPĖS                          GRUPIŲ  DARBO  LAIKAS 

„Ančiukų“  gr. - lopšelis 7.30 val.  - 17.30 val.  

„Nykštukų“ gr. - lopšelis 7.30 val.  - 17.30 val.  

„Lašelių“  gr.    - lopšelis 7.30 val.  - 17.30 val.  

„Bitučių“ ikimokyklinio ugdymo grupė 7.30 val.  - 17.30 val.  

„Drugelių“  gr. 

ikimokyklinio ugdymo grupė 

7.30 val.  - 17.30 val. 

„Pelėdžiukų“ gr. 

ikimokyklinio ugdymo grupė 

7.30 val.  - 17.30 val. 

„Kačiukų“ gr. 

priešmokyklinio ugdymo grupė 

DARŽELIO BUDINTI GRUPĖ 

6.30 val. – 18.30   val. 

Vaikus priima iš paskirtų grupių, ryte nuo 6.30 val.  iki 7.30 val. 

ir vakare nuo 17.30 val. iki 18.30 val. 

Priima vaikus iš „Bitučių“ gr.; „Pelėdžiukų“ gr.; „Lašelių“ gr. 

„Voveriukų“ gr. 

ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo 

grupė 

DARŽELIO BUDINTI GRUPĖ 

6.30 val. – 18.30   val. 

Vaikus priima iš paskirtų grupių, ryte nuo 6.30 val.  iki 7.30 val. 

ir vakare nuo 17.30 val. iki 18.30 val. 

Priima vaikus iš  „Pūkuotukų“ gr.; „Voriukų“ gr.; „Ančiukų“ gr. 

„Ežiukų“ gr. 

 priešmokyklinio ugdymo grupė 

DARŽELIO BUDINTI GRUPĖ 

6.30 val. – 18.30   val. 

Vaikus priima iš paskirtų grupių, ryte nuo 6.30 val.  iki 7.30 val. 

ir vakare nuo 17.30 val. iki 18.30 val. 

Priima vaikus iš  „Boružėlių“ gr.; „Drugelių“ gr.; „Nykštukų“ 

gr. 

„Boružėlių“ gr. 

ikimokyklinio ugdymo grupė 

7.30 val.  - 17.30 val. 

„Pūkuotukų“  gr. 

ikimokyklinio ugdymo grupė 

7.30 val.  - 17.30 val. 

„Voriukų“ gr. 

 ikimokyklinio ugdymo grupė 

7.30 val.  - 17.30 val. 

 Atskirais  atvejais  prašome vaikus atvesti į grupę ne vėliau kaip iki 10 val. 

  Jei planuojate atvykti į darželį  po 10 val. ir pageidausite, kad vaikas pietautų grupėje, visada 

prašome apie tai  informuokite grupės auklėtoją  iš anksto.  

 Vaikučiui susirgus, prašome pranešti bendru darželio tel. (8 5) 216 4970 arba  tiesiogiai savo grupės 

auklėtojai, jos mobiliuoju telefonu. Auklėtojos mobiliojo telefono nr. prašom teirautis tiesiogiai pas 

pačią grupės auklėtoją. 

 Norint užtikrinti, kad ugdymo paslaugos būtų organizuojamos maksimaliai laikantis grupių 

izoliacijos principo, jūsų patogumui sudarėme kelias budinčias grupes darželyje. Pagal jūsų poreikį, 

vaikus į budinčias grupes prašome vesti pagal sudarytą grupių paskirstymą, kad būtų išvengta 

skirtingas grupes lankančių vaikų kuo mažesnio kontakto patalpose, kuriose teikiamos ugdymo 

paslaugos.  


