
PRIEDAS NR. 1 PRIE IKIMOKYKLINIO UGDYMO  SUTARTIES __________Nr. ____  

 
DĖL VAIKO PRIEŽIŪROS EKSTREMALIOS SITUACIJOS KARANTINO METU 

 
202..... m. .................................................... d. Nr. ..... 

 

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinė mokykla 
(mokyklos visas pavadinimas, kodas) 

kodas 191020750, Barupės g. 2, Labūnava, Kėdainių r. 

(adresas) 

(toliau–mokykla), atstovaujama         mokyklos  direktorės  Ritos Karnilavičienės, ____________ 
            (vardas, pavardė, pareigos ) 

 

viena šalis ir tėvas/globėjas (reikalingą žodį pabraukti) ( toliau – Klientas),  
 

 (vardas, pavardė, adresas ir telefonas)  

___________________________________________________________________________________________ 
 

atstovaujantis vaiko interesus,  kita šalis, sudaro šią sutartį: 
 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 
 
______________________________________________________________________________________________ 

(vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, skyrius, grupė) 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

1. Mokykla įsipareigoja: 
 
 1.1.organizuoti kokybišką vaiko priežiūrą; 
 1.2. užtikrinti vaikui sveikas ir saugias buvimo  sąlygas, atitinkančias higienos reikalavimus; 

       1.3. informuoti vaiko tėvus (globėjus)  apie vaiko sveikatą ir elgesį;  
       1.4. teikti informaciją tėvams (globėjams) apie įstaigos sąlygų pasikeitimą; 
       1.5. švietimo pagalbos specialistų pagalbą teikti nuotoliniu būdu; 
       1.6. prireikus suteikti pirmąją  pagalbą vaikui ir apie tai nedelsiant pranešti tėvams (globėjams); 
       1.7. vykdyti kitus leidžiamus karantino metu įsipareigojimus, nustatytus įstatymuose, Švietimo 
teikėjo nuostatuose bei vidaus tvarką nustatančiuose dokumentuose. 

 
2. Klientas  įsipareigoja: 
 
2.1. pradėjus vaikui lankyti ugdymo įstaigą karantino metu, kiekvieną rytą telefonu informuoti 

grupės darbuotojus apie atvykimo laiką; 
2.2. vaiką atvesti tik iki vartų ir laikantis saugaus atstumo perduoti grupės darbuotojui; 
2.3. vaiką į ugdymo įstaigą atvesti tik sveiką, neturintį ūmių ligų požymių (nekarščiuoja, 

nesiskundžia skausmais viduriuose, nevemia, aštriai nekosėja, nesloguoja, neišbertas, neturi utėlių ir 
glindų ir pan.), švarų ir tvarkingai aprengtą pagal oro sąlygas; 

2.4. vaikui susirgus, tą pačią dieną iki 8.00 val. informuoti skyriaus vedėją; 



2.5. esant tinkamoms oro sąlygoms, neprieštarauti vaiko išvedimui į lauką, pasirūpinti tam 
tinkamais drabužiais ir avaline, atsarginiais drabužiais vaikui perrengti; 

2.6. atsižvelgiant į vaiko dienos ritmą grupėje, kiekvieną dieną aprūpinti vaiką iš namų atsineštu 
maistu, priklausomai nuo buvimo laiko ir užtikrinant maisto saugą ir kokybę; 

2.7. suteikti grupės darbuotojui visą reikalingiausią informaciją apie vaiko sveikatą, jo stipriąsias ir 
silpnąsias puses, mėgstamą veiklą, žaidimus ir kitą būtiną informaciją; 

2.8. nuotolinio ugdymo metu mokytojų pateiktas užduotis atlikti namuose; 
2.9. neleisti Ugdytiniui į ugdymo įstaigą neštis jokių daiktų, nenešti į ugdymo įstaigą vaistų ir 

maisto produktų, galinčių sukelti pavojų vaikų sveikatai ir saugumui (saldumynai su kremu ar 
šokoladu, gėrimai su dažikliais, konservantais, saldikliais, bulvių traškučių ir pan.); 

2.10. iš ugdymo įstaigos ugdytinį privalo pasiimti vienas iš tėvų arba tėvų raštiškai nurodytas 
suaugęs asmuo, prieš tai paskambinus ir laukti prie vartų.  

 
 
 
 
Sutarties šalių parašai: 
 
Direktorė                          __________________                   Rita Karnilavičienė  
   (pareigos)                        (parašas)                                                    (vardas, pavardė) 

 
 
Klientas______                        __________________              __________________ 
(tėvas, globėjas)                                      (parašas)                                                                (vardas, pavardė) 
 
 


