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VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PILAITUKAS“ 

NELANKYMO LIGOS METU TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus lopšelio-darželio  „Pilaitukas“  (toliau  –  Darželis)  nelankymo  ligos  metu  

tvarkos  aprašas (toliau  –  Aprašas) reglamentuoja vaikų nelankymo darželio dėl ligos pateisinimo 

sąlygas ir tvarką.  

2. Dokumentas parengtas vadovaujantis „Mokesčio už vaiko išlaikymo Vilniaus miesto 

savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 

nustatymo tvarkos aprašu“, patvirtintu 2019 m. gruodžio 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 

sprendimu Nr. 1-305.  

II SKYRIUS 

DARŽELIO NELANKYMO DĖL LIGOS PATEISINIMO SĄLYGOS IR TVARKA 

 

3. Tėvai  (globėjai)  susirgus  vaikui, apie vaiko ligą privalo pranešti  grupės,  kurią  lanko  

vaikas, auklėtojai, tą pačią dieną, kai vaikas susirgo, iki 9.00 val. ryto. 

4. Tėvai (globėjai) auklėtojai pranešdami apie ligą nurodo vaiko vardą, pavardę. 

5. Nepavykstant  susisiekti  su  grupės  auklėtoja,  tėvai  (globėjai)  praneša  darželio 

administracijai apie vaiko ligą, nurodydami grupę, kurią lanko vaikas, vaiko vardą bei pavardę.  

6. Administracija apie gautus pranešimus iš tėvų (globėjų) dėl susirgusių vaikų informuoja 

ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogus.   

7. Vadovaujantis  Bendruoju  asmens  duomenų  apsaugos  reglamentu,  tėvai  neturi  

pranešti diagnozės  (kokia  liga  serga  vaikas),  tačiau  siekiant  išvengti užkrečiamų  ligų  plitimą  

informuoja darželio darbuotojus, kad laiku būtų imtasi tinkamų ligų prevencijos priemonių.  

8. Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo auklėtojas, gavęs pranešimą apie vaiko ligą,  

grupės dienyne vaiko neatvykimą  dėl ligos žymi raide „L“. 

9. Nepateikus pateisinamo dokumento  arba laiku (tą pačią dieną) nepranešus apie ligą, 

dėl ligos praleistos dienos laikomos nepateisintomis, jos žymimos raide „N“.   

10. Tėvai atsako už pateikiamų dokumentų ir informacijos teisingumą.  

 

III SKYRIUS 

NELANKYTŲ DIENŲ PATEISINIMAS DĖL LIGOS 

 

11. Tėvai (globėjai) privalo per 3 darbo dienas nuo pirmos vaiko atvykimo į darželį dienos  

po ligos, raštu pateisinti praleistas dienas (pateisinimo dėl ligos forma, priedas Nr. 1).  



12. Pateisinimo dėl ligos formą galima rasti mūsų tinklalapyje www.pilaitukas.lt, pas savo 

grupės auklėtoją, administracijoje.  

 

IV SKYRIUS 

MOKESTIS UŽ DARŽELĮ NELANKYMO DĖL LIGOS METU 

13.    Vaikui susirgus mokestis už vaiko maitinimą neskaičiuojamas nuo trečiosios  dėl 

ligos nelankytos darbo dienos iki vaikas pasveiks ir ateis į darželį. 

14.   Mokestis už vaiko maitinimą skaičiuojamas:  

15.1. vaikui susirgus už dvi pirmas dėl ligos praleistas dienas; 

15.2.  tėvams  (globėjams)  neužpildžius  ir  nepateikus  pateisinimo  dėl  nelankytų  dienų 

ligos metu formos. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

17.    Tėvai  (globėjai)  su  darželio  nelankymo  ligos  metu  tvarkos  aprašu  

supažindinami  grupių informaciniuose  stenduose,  susirinkimuose,  darželio  internetinėje  

svetainėje, www.pilaitukas.lt 

18.    Tvarkos aprašas gali būti keičiamas ir papildomas  Vilniaus miesto savivaldybės 

Tarybos sprendimu ir Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ Tarybos sprendimu. 

_________________________ 

http://www.pilaitukas.lt/
http://www.pilaitukas.lt/

