ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GEGUŽĖS 27 D.
SPRENDIMO NR. K-180 „DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS R. MENO IR SPORTO
MOKYKLĄ APRAŠO IR PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGAS
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019 m. spalio 5 d. Nr.
Alytus
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir
atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 14 d. įsakymą
Nr. V-568 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo
Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo“,
Alytaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarkos aprašo, patvirtinto
Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. K-180 „Dėl priėmimo į
Alytaus r. meno ir sporto mokyklą tvarkos aprašo ir priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas
tvarkos aprašo patvirtinimo“, 23.1 papunktį ir išdėstyti jį taip:
„23.1. vaiko ligos metu – tėvų (globėjų) Pranešimą dėl neatvykimo į ugdymo įstaigą dėl
ligos iki einamojo mėnesio paskutinės dienos;“.
2. Papildyti Priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarkos aprašą, patvirtintą
Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. K-180 „Dėl priėmimo į
Alytaus r. meno ir sporto mokyklą tvarkos aprašo ir priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas
tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir patvirtinti Pranešimo dėl neatvykimo į ugdymo įstaigą dėl ligos formą
(pridedama).
3. Sprendimo vykdymo kontrolę pavesti savivaldybės administracijos Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus vedėjui.

Savivaldybės meras

PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2014 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. K-180
(Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2019 m. spalio d. sprendimo
Nr. K- redakcija)

________________________________
tėvų (globėjų) vardas, pavardė
_______________________________________________________________
tėvų (globėjų) gyv. vietos adresas, tel. numeris, el. pašto adresas

______________________________
Ugdymo įstaigos pavadinimas
PRANEŠIMAS
Dėl vaiko neatvykimo į ugdymo įstaigą dėl ligos
_____
Data
Pranešu, kad mano dukra (sūnus) ___________________________, gimusi (-ęs)
(vaiko vardas, pavardė)

___________, gyvenanti (-is) ________________________________, negalėjo atvykti į ugdymo
(data)

(gyv. vietos adresas)

įstaigą dėl ligos. Neatvykimo laikotarpis (įskaitytinai) nuo ____________ iki ____________ .
(data )

(data)

Patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga.

_________________
(parašas)

________________________
(tėvų (globėjų) vardas, pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO
,,DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GEGUŽĖS 27 D.
SPRENDIMO NR. K-180 „DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS R. MENO IR SPORTO
MOKYKLĄ APRAŠO IR PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGAS
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“
2019 m. spalio 5 d.
Alytus
Sveikatos apsaugos ministras 2019 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-568 „Dėl Lietuvos
Respublikos sveikatos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr.-555 „Dėl sveikatos priežiūros
įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo“ nuo š. m. rugsėjo 1 d. panaikino formą
Nr. 094/a. Ši forma buvo išduodama ugdymo įstaigoms dėl vaiko ugdymo įstaigoje praleistų dienų
pateisinimo ligos atveju.
Siekiant užtikrinti vaikų lankomumo apskaitą ikimokyklinėse ugdymo įstaigose, siūloma
vietoje gydytojų pažymos Nr. 094/a naudoti tėvų ar globėjų Pranešimą dėl vaiko neatvykimo į
ugdymo įstaigą dėl ligos ir patvirtinti jo formą.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas

Jonas Žemaitis

