
                                                                                                    PATVIRTINTA  

Vilniaus darželio-mokyklos  

                                                                                                            „Saulutė“ direktoriaus 

                                                                                                             2019 m.  rugsėjo  2 d.  

                                                                                                          įsakymu Nr. V- 114 

    

 

VILNIAUS DARŽELIO-MOKYKLOS „SAULUTĖ“ IKIMOKYKLINIŲ IR 

PRIEŠMOKYKLINIŲ GRUPIŲ UGDYTINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR 

NELANKYMO DĖL LIGOS PATEISINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus darželio-mokyklos  „Saulutė“ (toliau – Mokykla) ikimokyklinių ir priešmokyklinių 

grupių ugdytinių lankomumo apskaitos ir nelankymo dėl ligos pateisinimo tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 58 straipsnio 2 dalies 7 

punktu, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2019 m. rugpjūčio 2 d. raštu 

Nr. SP-3174, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2019 m. rugpjūčio 30 d. raštu 

Nr. (10.1.1-421)10-5422 

2. Aprašas reglamentuoja Mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių 

lankomumo apskaitą ir nelankymo dėl ligos pateisinimo tvarką.  

 

 

II SKYRIUS 

IKIMOKYKLINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIŲ GRUPIŲ UGDYTINIŲ LANKOMUMO 

APSKAITA IR TĖVŲ/GLOBĖJŲ  BEI GRUPIŲ MOKYTOJŲ(AUKLĖTOJŲ) VEIKSMAI 

 

3. Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytinių lankomumas žymimas Ikimokyklinės grupės 

dienyne (ikimokyklinio amžiaus vaikų) bei Priešmokyklinės grupės dienyne (priešmokyklinio 

amžiaus vaikų), interneto svetainėje adresu  www.manodienynas.lt 

4. Tėvų/globėjų veiksmai susirgus ugdytiniui ir negalint atvykti į Mokyklą:  

4.1. susirgimo dieną iki 9.30 val. ryto informuoti grupės mokytoją(auklėtoją) apie vaiko 

neatvykimą;  

4.2. informaciją pateikti telefono skambučiu, žinute ar atvykus į Mokyklą; 

4.3 ugdytiniui pasveikus, atvykimo į Mokyklą dieną tėvai/globėjai užpildo Prašymą dėl vaiko ligos 

pateisinimo ( Priedas 1) ir siunčia į grupės elektroninio pašto adresą mokytojai(auklėtojai); 

tėvai/ globėjai gali pateisinti tik 9 dienos dėl vaiko ligos, jeigu vaikas serga daugiau nei 10 dienų, 

turi būti pateiktas tai patvirtinantis dokumentas iš www.esveikata.lt svetainės, nepažeidžiant 

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento; 

4.4  už pateikiamos informacijos teisingumą atsako ją pateikiantis asmuo. 

5. Mokytojų(auklėtojų) veiksmai:  

5.1. gavus tėvų/globėjų pranešimą apie vaiko susirgimą ir neatvykimą į Mokyklą žymėti 

neatvykimą raide „L“ Ikimokyklinės grupės dienyne (ikimokyklinio amžiaus vaikų) bei 

Priešmokyklinės grupės dienyne (priešmokyklinio amžiaus vaikų), interneto svetainėje adresu  

www.manodienynas.lt; 

5.2. grupių mokytojai(auklėtojai) tėvų pateiktą informaciją dėl nelankytų dienų  pateisinimo dėl 

ligos kaupia ir saugo grupės kompiuteryje aplankale „Lankomumas. Pateisinta dėl ligos“.  

 

III SKYRIUS 

NELANKYMO DĖL LIGOS PATEISINIMAS 

 

6. Ugdytinio neatvykimas į Mokyklą dėl ligos pateisinamas:  

 

http://www.manodienynas.lt/
http://www.esveikata.lt/
http://www.manodienynas.lt/


6.1. jei tėvai/globėjai atliko visus šiame Apraše nustatytus veiksmus.  

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

7. Mokyklos mokytojai(auklėtojai) atsako už informacijos teisingumą pagal šiame Apraše jiems 

pavestas funkcijas.  

8. Šis Aprašas tvirtinamas, keičiamas, pripažįstamas netekęs galios keičiantis teisės aktams 

Mokyklos direktoriaus įsakymu.  

9. Su šiuo Aprašu Mokyklos mokytojai(auklėtojai) supažindinami jį skelbiant viešai Mokyklos 

interneto svetainėje adresu  www.saulute.vilnius.lm.lt 

10. Tėvai/globėjai supažindami grupių susirinkimų, individualių pokalbių metu bei skelbiant viešai 

Mokyklos interneto svetainėje adresu www.saulute.vilnius.lm.lt 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

  

http://www.saulute.vilnius.lm.lt/
http://www.saulute.vilnius.lm.lt/


 

Priedas 1 

 

________________________________________________________________________________ 

Vieno iš tėvų /globėjų vardas, pavardė 

 

________________________________________________________________________________ 

Gyvenamosios vietos adresas, telefonas 

 

 

 

Vilniaus darželio-mokyklos  „Saulutė“ 

Direktorei Anželikai Selezniovai 

 

 

 

 

 

PAŽYMA 

DĖL VAIKO LIGOS PATEISINIMO 

 

20.......m .......-........ 

Vilnius 

 

         Pažymiu, kad mano sūnus/duktė .................................................................................,  

                                                                                 (vardas, pavardė)                          

 

lankantis(-i) grupę .....................................................................................................................  

 

 

sirgo ir nelankė darželio nuo  20...... metų ............mėnesio ..........dienos  iki   

 

 

20.......metų ...........mėnesio ..........dienos. 

 

Ar buvo kreiptasi į gydytoją?       TAIP/NE (pažymėkite) 

Po ligos vaikas sveikas atėjo į  įstaigą. 

 

 

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

                                                  (Parašas)                          (Vardas, Pavardė)  

 

 


