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VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „MEDYNĖLIS“ 

VAIKŲ LANKYMO/NELANKYMO INORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“ (toliau – Darželis) vaikų lankymo/nelankymo 

informavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vaikų nelankymo darželio dėl ligos 

pateisinimo sąlygas ir tvarką. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020-07-08 sprendimu 

Nr. 1-595 „Dėl tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą 

Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo 

normos nustatymo“ 

 

II SKYRIUS 

 DARŽELIO INFORMAVIMAS VAIKUI SUSIRGUS 

 

3. Tėvai (globėjai) susirgus vaikui, privalo pranešti grupės, kurią lanko vaikas, auklėtojai, tą 

pačią dieną, kai vaikas neatvyko į įstaigą, iki 9:00 val. ryto. 

                 3.1. Pranešant apie vaiko ligą nurodoma vaiko vardas, pavardė. 

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

kuri informuoja ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogus apie gautus pranešimus 

iš tėvų (globėjų) dėl susirgusių vaikų. 

           4.1. Pranešant darželio administracijai apie vaiko ligą, tėvai (globėjai) nurodo vaiko 

vardą, pavardę, lankomą grupę.  

5. Vadovaujantis Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu, tėvai neturi pranešti 

diagnozės (kokia liga serga vaikas), tačiau siekiant stabdyti užkrėčiamų ligų plitimą gali 

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

6. Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo auklėtojas grupės dienyne vaiko neatvykimą dėl 

ligos žymi raide „L“. 

 

III SKYRIUS 

DĖL LIGOS IR KITŲ PRIEŽASČIŲ NELANKYTŲ DIENŲ MOKESČIO TVARKA IR 

PATEISINIMAS  

 

 7.  Jeigu vaikas serga tris ir daugiau darbo dienų iš eilės mokestis už maitinimą neskaičiuojamas 

nuo pirmos į ugdymo įstaigą neatvykimo dienos, apie ligą informavus ugdymo įstaigą II skyriuje 

nurodyta tvarka. 



 

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

dienos po ligos, raštu pateisinti praleistas dienas. 

  7.2. Pateisinimo dėl ligos nelankytų dienų forma yra: 

                 7.2.1. pridėta šio aprašo priede (1 priedas); 

                 7.2.2. patalpinta darželio internetinėje svetainėje www.medynelis.lt; 

                 7.2.3. grupėje (teirautis auklėtojos); 

                 7.2.4. darželio administracijoje. 

8. Jei vaikas mažiau nei tris darbo dienas dėl ligos nelankė ugdymo įstaigos – mokestis 

skaičiuojamas, pateikti pateisinimo raštu nereikia. 

9. Jei vaikas serga daugiau nei 10 kalendorinių dienų, įstaigos Vaikos gerovės komisija, įvertinusi 

aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti tėvų pateikti informaciją iš www.esveikata.lt svetainės 

apsilankymo pas gydytoją faktą nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento. 

10. Mokestis už maitinimą neskaičiuojamas, jeigu vaikas nelanko įstaigos 3 ir daugiau dienų dėl 

mamos nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu iki 90 dienų pateikus prašymą. Taip pat dėl kitos 

ypatingos šeimos aplinkybės, kuri bus nagrinėjama individualiai tėvams (globėjams) pateikus 

prašymą Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“ direktoriui (2 priedas).  

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

11.  Tėvai (globėjai) su vaikų lankymo/nelankymo informavimo tvarkos aprašu supažindinami 

grupių informaciniuose stenduose, susirinkimuose, darželio internetinėje svetainėje 

www.medynelis.lt. 

12.  Tvarkos aprašas gali būti keičiamas ir papildomas Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 

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

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esveikata.lt/
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1 priedas 

 

 

 

 

Vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė 

 

 

Gyvenamosios vietos adresas, telefonas, e-paštas 

 

Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“ 

Direktorei Vijolei Leleikienei 

 

 

PAŽYMA 

DĖL VAIKO LIGOS PATEISINIMO 

202... m .......-........ 

Vilnius 

 

 

         Pažymiu, kad mano sūnus/duktė ......................................................................., lankantis(-i)  
 (vardas, pavardė)                          

 

grupę ................................... sirgo ir nelankė darželio nuo  202.... metų ................ 

mėnesio ..........dienos iki  202... metų .....................mėnesio ..........dienos. 

 

 

 .......................................                                                        ....................................................... 

  Parašas                                                        

Vardas, Pavardė 
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2 priedas 

 

 

 

 

Vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė 

 

 

Gyvenamosios vietos adresas, telefonas, e-paštas 

 

 

 

Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“ 

Direktorei Vijolei Leleikienei 

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL VAIKO NELANKYTŲ DIENŲ PATEISINIMO 

202... m .......-........ 

Vilnius 

 

 

Prašau neskaičiuoti mokesčio už maitinimą mano sūnui/dukrai  

 

............................................................................................................................., lankančiam(-iai)  
 (vardas, pavardė)                          

 

grupę ................................... kuri nelankys darželio nuo  202.... metų ................ 

mėnesio ..........dienos iki  202... metų .....................mėnesio ..........dienos dėl mūsų šeimai svarbių 

aplinkybių  (įrašyti) ............................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 

 

 .......................................                                                        ....................................................... 

  Parašas                                                        

Vardas, Pavardė 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA 

Vilniaus lopšelio-darželio 

„Medynėlis“ 

direktorės 2020 m. rugsėjo 28 d. 

įsakymu Nr. V – 81 
 


