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VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“   

VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO 

UGDYMO PROGRAMAS NELANKYMO DĖL LIGOS AR KITŲ PRIEŽASČIŲ 

TVARKOS APRAŠAS   
 

UGDYTINIŲ LANKOMUMO APSKAITA, TĖVŲ/GLOBĖJŲ BEI PEDAGOGŲ VEIKSMAI 

 

1. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas nelankymo 

dėl ligos ar kitų priežasčių tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja praleistų dienų apskaitos 

taikymo tvarką ir organizavimą Vilniaus lopšelio-darželio „Žibutė“ (toliau – Darželis) ugdytinių 

praleistų dienų apskaitos taikymo tvarką ir organizavimą.  

2. Šiuo aprašu siekiama įtvirtinti tėvų/globėjų ir Darželio susitarimus dėl vaikų ugdymo 

dienų lankomumo apskaitos.  

3.  Gydymo įstaigų gydytojams nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. neišduodant medicininių pažymų 

(forma Nr. 094/a) ar kitų medicininių dokumentų dėl vaiko ligos neatvykimo į Darželį pateisinimo 

tikslu, darželio Tarybai pritarus,  nutarta:   

3.1. prašyti tėvų/globėjų pateikti pažymą dėl vaiko ligos pateisinimo (pažymos forma 

pridedama). 

3.2. Prašyti tėvų/globėjų  pažymoje pažymėti vaiko sirgtos ligos pobūdį (infekcija, trauma, 

somatinis susirgimas), kad vaiką ugdantis pedagogas galėtų tinkamai įvertinti tolimesnį vaiko ugdymo 

procesą (užsiėmimai plaukiojimo baseine, sporto bei muzikos salėje, atsižvelgti į vaiko maitinimosi 

ypatybes).  

3.3. Prašyti tėvų/globėjų Darželiui pateikiamoje pažymoje pažymėti, kad vaikas, sugrįžęs po 

ligos, pirmą Darželio lankymo dieną, yra sveikas. 

3.4. Už pateiktos informacijos teisingumą atsako ją pateikiantis asmuo. 

4. Pedagogai kiekvieną darbo dieną elektroniniame lankomumo žiniaraštyje žymi 

neatvykusius vaikus, todėl tėvai pirmą vaiko neatvykimo dieną informuoja Darželį pasirinktinai jiems 

patogia forma apie vaiko negalėjimą atvykti į Darželį dėl ligos ar kitų asmeninių priežasčių iki 9 val. 

valandos ryto: 

4.1. Darželio el. paštu; 

4.2. Darželio grupės pedagogą; 

4.3. Darželio kontaktiniais telefonais: (8 5) 240 2823; (8 5) 244 2570. 

5. Pedagogai tėvų/globėjų Darželiui pateiktas pažymas dėl nelankytų dienų pateisinimo 

perduoda Darželio dietistui, kuris šią informaciją saugo ne ilgiau kaip 3 kalendorinius mėnesius.  

6. Šis aprašas yra patalpintas Darželio internetinę svetainėje. Darželio grupės pedagogas 

supažindina Tėvus/globėjus su šio aprašo nuostatomis.   

7. Pedagogai pasirašytinai su šiuo tvarkos aprašu supažindinami kiekvienų einamųjų metų 

rugsėjo mėnesį. 
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