
PATVIRTINTA 

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Auksinis 

raktelis“  

direktoriaus 2019 m. gruodžio 4 d.  

įsakymu Nr. V-113 

 

PRAŠYMŲ DĖL NELANKYTŲ DIENŲ PATEIKIMO ŠIAULIŲ LOPŠELYJE-

DARŽELYJE „AUKSINIS RAKTELIS“ TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Prašymų dėl nelankytų dienų pateikimo Šiaulių lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“ 

tvarkos aprašas (Toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės 

tarybos 2018-11-08 sprendimu „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo 

įstaigose nustatymo tvarkos aprašu Nr. T-385. 

2. Aprašas reglamentuoja tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymų po ligos pateikimo tvarką ir 

laiką bei prašymų dėl įstaigos nelankymo mokinių atostogų (išskyrus vasaros atostogas) metu 

pateikimo laiką ir tvarką. 

II SKYRIUS 

PRAŠYMŲ PO LIGOS PATEIKIMAS 

 

3. Susirgus darželį lankančiam vaikui, tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) telefonu arba SMS žinute 

iki einamosios dienos 9.00 val. informuoja vieną iš grupės auklėtojų. 

4. Jeigu vaikas serga ilgiau negu buvo nurodyta teiktame auklėtojai pranešime, informaciją tėvai 

(kiti teisėti vaiko atstovai)  atnaujina telefonu arba SMS žinute. 

5. Pirmą dieną po ligos vaikui grįžus į darželį, tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) rašo įstaigos 

nustatytos formos (pridedama) prašymą dėl atleidimo nuo maitinimo paslaugų mokesčio už 

sirgtas dienas. 

6. Jeigu prašymas dėl atleidimo nuo maitinimo paslaugų mokesčio neparašytas iškart grįžus po 

ligos, nelankytos dienos laikomos nepateisintomis ir už jas įstaiga priskaičiuoja maitinimo 

paslaugos mokestį. 

7. Po infekcinės ligos vaikas į darželį gali būti vedamas tik visiškai pasveikęs. 

III SKYRIUS 

PRAŠYMŲ DĖL ATOSTOGŲ (IŠSKYRUS VASAROS LAIKOTARPIU) PATEIKIMAS 

 

8. Mokinių atostogų metu tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) turi teisę nevesti vaikų į darželį ir 

nemokėti mokesčio už maitinimo paslaugas. 

9. Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai), nusprendę mokinių atostogų metu nevesti vaiko į darželį, 

savivaldybės nustatytos formos prašymą grupės auklėtojai pateikia ne vėliau kaip likus 4 

darbo dienoms iki atostogų. Tokį prašymą rašo ir tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai), kurių vaikai 

tuo metu serga ir dėl ligos nelanko darželio. 
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