Nemokamos papildomo ugdymo paslaugos:

Rankų darbų studijos ugdytinių
darbai


Muzikinis ugdymas (meninio ugdymo
mokytojo);

Dailės;

Rankų darbų;

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ
LOPŠELIS DARŽELIS

Mažieji dainininkai dalyvauja meniniuose
projektuose

Labai svarbu žinoti, kad


Dailės studijos užsiėmimai

Už kiekvieną vaiko, ugdomo pagal
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas,
lankytą,
nelankytą
ir
nepateisintą dieną taikomas 0,60 Eur
mokestis ugdymo sąlygoms, edukacinėms
aplinkoms gerinti ir kitoms įstaigos
išlaikymo išlaidoms.



Už lopšelį - darželį prašome sumokėti iki
kiekvieno mėnesio 20 d.



Jeigu vaikas susirgo, neateis į darželį ar
vėluos, prašome pranešti telefonu grupės
mokytojui.



Informaciją apie įstaigos veiklą galite rasti
internetinėje svetainėje:
www.ldsypsenele.lt

TĖVELIAMS SVARBU
ŽINOTI
R. Juknevičiaus g. 80,
LT-68192
Tel. 8 343 72 524
Direktorė Aldona Stagniūnienė
Tel. 8 699 85 579
El. paštas info@ldsypsenele.lt

Marijampolė 2019 m.

Žmogaus asmenybės ir sveikatos ištakos
glūdi jo vaikystėje. Tėvai – pirmieji vaiko ugdytojai.
Vaikų ugdymas tampa sėkmingu, jei tame procese
aktyviai dalyvauja tėvai, kiti šeimos nariai, vėliau
įsijungia ikimokyklinės įstaigos, mokyklos.

Maitinimo paslaugos
Įstaigoje didelis dėmesys skiriamas
sveikos ir saugios gyvensenos puoselėjimui. Mūsų
tikslas – užtikrinti sveiką, saugią ir kokybišką vaikų
mitybą. Vaikų maitinimas vykdomas, vadovaujantis
LR sveikatos apsaugos ministro 2018-04-10
įsakymu Nr. V-394 patvirtinta Lietuvos higienos
norma HN 75:2016, lopšelio – darželio
„Šypsenėlė“ direktoriaus 2018-05-16 įsakymu Nr.
V1-84 patvirtintu „Vaikų maitinimo organizavimo
tvarkos aprašu lopšelyje – darželyje „Šypsenėlė“,
pagal sveikatai palankaus ir tausojančio maisto
receptūras, patvirtintas darželio direktoriaus
įsakymu ir suderintas su Marijampolės valstybine
maisto ir veterinarijos tarnyba.
L/d organizuojamas vaikų mokamas ir nemokamas
maitinimas.
Vaikams,
turintiems
sveikatos
problemų,
pateikus
šeimos
gydytojo
rekomendacijas, vykdomas pritaikytas maitinimas.

Maitinimo kainos
Pusryčiai lopšelio grupėje -0,63 Eur
Pietūs lopšelio grupėje – 1,00 Eur
Vakarienė lopšelio grupėje – 0,87 Eur
Viso: 2,50 Eur
Pusryčiai darželio grupėje -0,70 Eur
Pietūs darželio grupėje – 1,12 Eur
Vakarienė lopšelio grupėje – 0,98 Eur
Viso: 2,80 Eur

Nemokamas maitinimas
Siekdami pagerinti vaikų mitybą, skatinti
pieno produktų bei vaisių ir daržovių vartojimą, nuo
2011 metų įstaiga dalyvauja paramos programose:
 „Pienas vaikams“.
 „Vaisių
ir
daržovių
vartojimo
skatinimas ikimokyklinėse įstaigose“.
1 kartą dienoje vaikai maitinami pieno
produktais arba vaisiais. Jie į maitinimo kainą
neįskaičiuojami.

Mokamos papildomo ugdymo paslaugos:

 Choreografijos;
 Anglų kalbos;
Už vieną užsiėmimą mokama 1,20 Eur.
 Sporto (krepšinis) – mokestis pagal
sutartį.






Švietimo pagalbos vaikui
specialistų paslaugos
Logopedo;
Socialinio pedagogo;
Specialiojo pedagogo;
Psichologo;

Sveikatos priežiūros specialisto
paslaugos

Vaikų maitinimo dažnumas
Lopšelyje-darželyje „Šypsenėlė“
vaikai maitinami 3 kartus per dieną (ne rečiau kaip
kas 3,5 valandas).
Tėvų prašymu, vaikai gali būti maitinami 2 kartus
dienoje (pasirinktinai pusryčiai ir pietūs arba pietūs
ir vakarienė).

Papildomo ugdymo paslaugos
Papildomo ugdymo metu galima
įgyvendinti daug reikalingų ir į formalius rėmus
netelpančių ugdymo uždavinių, suteikti vaikams
papildomų žinių ir įgūdžių, mokyti spręsti
iškilusias problemas ir kt.
Darželyje teikiamos mokamos ir
nemokamos papildomo ugdymo paslaugos.

