
 

  PATVIRTINTA 

  Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ 

  direktoriaus 2019 m. rugsėjo 5 d. 

  įsakymu Nr. V-42 

 

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ UGDYTINIŲ PRALEISTŲ DIENŲ DĖL 

LIGOS PATEISINIMO PAGRINDIMO TVARKA 

 

1. Vietoje buvusios medicininės pažymos (forma Nr. 094/a) vaikui susirgus, tėvai 

(globėjai), apie vaiko ligą privalo informuoti grupės auklėtoją pirmąją ligos dieną raštišku, laisvos 

formos pranešimu, atvykus į Alytaus lopšelį-darželį „Saulutė“ (pranešimas rašomas grupėje ir 

pateikiamas grupės auklėtojai) arba trumpąją SMS žinute į grupės telefoną: 

1.1. „Vabaliukų“ grupė – 8 645 73263; 

1.2. „Drugelių“ grupė – 8 645 73267; 

1.3. „Nykštukų“ grupė – 8 645 73262; 

1.4. „Kiškučių“ grupė – 8 645 73250; 

1.5. Boružėlių“ grupė – 8 645 73215; 

1.6. „Giliukų“ grupė – 8 645 73195; 

1.7. „Voveriukų“ grupė – 8 645 73193; 

1.8. „Pelėdžiukų“ grupė – 8 645 73188. 
 

2. Neturint galimybės tėvams (globėjams) atvykti į Alytaus lopšelį-darželį „Saulutė“ 

parašyti rašytinio pranešimo apie vaiko ligą bei nepavykus išsiųsi trumposios SMS žinutės grupės 

auklėtojai į grupės telefoną, tėvai (globėjai) privalo pranešti Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ 

administracijai apie vaiko ligą elektroniniu paštu ld@saulute.alytus.lm.lt pirmąją ligos dieną, 

nurodant vaiko vardą, pavardę, gimimo metus, lankomą grupę.  

3. Tėvų (globėjų) pranešimo apie vaiko ligą data, fiksuojama Pažymoje dėl vaiko ligos 

pateisinimo, o gauta tėvų (globėjų), trumpoji SMS žinutė saugoma grupės telefone ne trumpiau nei 

30 kalendorinių dienų, o tėvų (globėjų) rašytinis pranešimas ar elektroninis laiškas apie vaiko ligą yra 

pridedamas prie pažymos dėl vaiko ligos pateisinimo.  

4. Grupės auklėtojai pranešus telefono skambučiu, pranešimas apie vaiko ligą nėra 

fiksuojamas.  

5. Pirmoji ligos fiksavimo diena yra laikoma ta diena kurią ugdymo įstaigoje parašė 

pranešimą laisvos formos, ugdytinio tėvai (globėjai) pranešė trumpąją SMS žinute auklėtojai ar 

Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ administraciją informavo elektroniniu paštu.  

6. Po vaiko ligos tėvai (globėjai) grupės auklėtojai pateikia Alytaus lopšelio-darželio 

„Saulutė“ direktoriaus įsakymu patvirtintą nustatytos formos dokumentą (pridedama). 

7. Tėvai (globėjai) įsipareigoja: 

7.1.  po ligos atvesti sveiką vaiką; 

7.2.  pateikti teisingą informaciją apie vaiko ligą, jos laikotarpį; 

7.3.  ypatingais atvejais, pristatyti iš gydytojo išrašą dėl ligos (be datos ir diagnozės) su 

rekomendacijomis, kurios gali būti aktualios grupės auklėtojai (pvz., alergija, epilepsija ir t. t.)  

8. Grupės pedagogai užtikrina, kad vaiko nelankytos dienos dėl ligos būtų pateisintos 

vadovaujantis šia tvarka. 

9. Neinformavus pirmąją ligos dieną apie vaiko ligos pradžią pateisinimas dėl ligos 

negalioja.  

__________________ 

 

 

 

 



 

  Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“  

  ugdytinių praleistų dienų dėl ligos  

  pateisinimo pagrindimo tvarkos  

  priedas 

 

PAŽYMA 

DĖL VAIKO LIGOS PATEISINIMO 

 

_____________ 
(data) 

 

Aš, ____________________________________________ nurodau, kad mano vaikas, 
    (tėvo/ motinos (globėjo) vardas, pavardė) 

 

__________________________________________, lankantis Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“  
                     (vaiko vardas, pavardė) 

 

 ___________________________________     sirgo nuo ________________ iki _____________.      
                        (grupės pavadinimas) 
 

Informaciją  apie vaiko ligos pradžią pateikiau ______________________________ . 
                                                                                                                           (data)    
      

 _____________________________________________________________________ . 
            (trumpąją SMS žinute į grupės auklėtojos telefoną, elektroninio pašto adresu ld@saulute.alytus.lm.lt ) 
 

 

 

                _________________________________           __________________ 
                                 (tėvo/ motinos (globėjo) vardas, pavardė)                                                   (parašas) 

 

 

 

 

 

 

Apie ligą tėvai informavo ___________________________________________________________ 

                                                         (data, grupės auklėtojos vardas, pavardė, parašas) 
 


