
PATVIRTINTA 

Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ 

Direktorės 2020 m. gegužės 18 d. 

įsakymu Nr. V-68 

 

 

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“ UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO 

APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ (toliau – lopšelis-darželis) ugdymo dienų 

lankomumo apskaitos tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato įstaigos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų lankomumo apskaitą (ugdymo dienų praleidimo priežastis, 

pateisinamą ugdymo dienų skaičių), pateisinimą patvirtinančius dokumentus ir jų pateikimo tvarką, 

ugdymo dienų lankomumo kontrolės būdus ir kontrolę vykdančius asmenis.  

2. Tvarkos aprašu siekiama užtikrinti lopšelio-darželio ugdytinių mokymąsi pagal 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatyti lankomumo apskaitos kriterijus, 

vykdyti ugdymo dienų nelankymo prevenciją.  

3. Apraše vartojamos sąvokos: 

3.1. pateisinamasis dokumentas – dokumentas, oficialiai patvirtinantis praleistų dienų 

teisėtumą; tėvų (globėjų) pateisinamieji dokumentai turi būti pateikti prašymo forma „Dėl praleistų 

ugdymo dienų pateisinimo“. 

 

II SKYRIUS 

VAIKŲ LANKOMUMO APSKAITA  

 

4. Lopšelis-darželis vykdo vaikų ugdomų pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo 

programas, kasdieninę ir kasmėnesinę apskaitą. Vaikų lankomumo apskaitą pedagogai fiksuoja 

kiekvieną dieną elektroninėje sistemoje ,,Mūsų Darželis“: 

4.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių mokytojai kasdien iki 8:30 val. 

pažymi vaikų lankomumą: p – nelankyta pateisinta diena (ne daugiau kaip 5 d.), n – nelankyta 

nepateisinta diena, 1 – vaikas lanko, bet nevalgo, A – atostogos, L – vaiko liga; 

4.2. pažymėjus vaikų skaičių sistemoje, negalima jo panaikinti, taisyti; 

4.3. paskutinę mėnesio dieną ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių mokytojai  

suregistruoja ugdymo dienų praleidimą pateisinančius dokumentus, užpildę lankomumo 

žiniaraščius, juos sutikrina, suderina su maitinimo organizavimo specialistu bei perduoda 

direktoriaus pavaduotojui ugdymui. Vadovaujantis pateiktais dokumentais paskaičiuojama vaikų 

lankytos dienos už kurias tėvai (globėjai) turi susimokėti (maitinimas).  

 

III SKYRIUS 

PATEISINIMĄ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI IR JŲ PATEIKIMO TVARKA 

 

5. Pateisinamasis dokumentas: 

5.1. tėvai (globėjai) užpildo prašymo „Dėl praleistų ugdymo dienų pateisinimo“ formą (1 

priedas); nurodydami priežastis visais atvejais, jeigu vaikas nelanko lopšelio-darželio daugiau nei 5 

dienas; jeigu vaikas nelanko įstaigos be pateisinamos priežasties 15 ir daugiau ugdymo dienų per 

mėnesį, ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytojas teikia raštu duomenis apie vaiko 

nelankymo priežastis Vaiko gerovės komisijai (toliau – VGK);  



5.2. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių mokytojai surenka iš tėvų prašymus, 

įregistruoja juos į „Pranešimų registras (TP)“ formą (2 priedas); 

5.3. vaikui atėjus po ligos, prašymo formą tėvai (globėjai) pateikia (arba užpildo) pirmą 

dieną atvykus į lopšelį-darželį ir savo parašu patvirtina pateiktos informacijos teisingumą; 

5.4. jeigu vaiko liga tęsiasi ir persikelia į kitą mėnesį, pateisinant einamojo mėnesio 

praleistas ugdymo dienas dėl ligos ar kt. priežasčių, vadovaujamasi telefono ar el. pašto žinute, 

prašymo forma pildoma ligai pasibaigus ir pirmą dieną vaikui atvykus į lopšelį-darželį.  

 

IV SKYRIUS 

UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO KONTROLĖ, JĄ VYKDANTYS ASMENYS 

 

6. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių mokytojai, vaikui neatvykus į lopšelį-

darželį (tuo atveju, kai tėvai (globėjai) nepraneša), tą pačią dieną išsiaiškina neatvykimo priežastis 

(susisiekia su tėvais (globėjais) pedagogams priimtinais būdais). 

7. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių mokytojai atsakingi už savalaikį tėvų 

(globėjų) informavimą, priminimą, prašymų registravimą ir pateikimą kartu su grupės vaikų 

lankomumo žiniaraščiu atsiskaito atsakingam asmeniui, direktoriaus pavaduotojui ugdymui 

kiekvieno mėnesio paskutinę dieną. Pedagogai supažindina tėvus (globėjus) su dokumentais, 

reglamentuojančiais lopšelio-darželio lankomumo apskaitą.  

8. VKG gali kviesti į posėdį vieną iš tėvų (globėjų) siekiant išsiaiškinti vaiko praleistų 

nepateisinamų ugdymo dienų priežastis. VGK apsvarsčiusi kiekvieną individualų praleistų ugdymo 

dienų atvejį ir išsiaiškinusi aplinkybes, teikia rekomendaciją įstaigos direktoriui, dėl sprendimo 

priėmimo šio ugdytinio atžvilgiu. Lopšelio-darželio VGK nariai prireikus, bendradarbiauja su 

ugdytinių tėvais (globėjais), teikia papildomą informaciją ir pagalba jiems rūpimais klausimais. 

9. Ugdytinių tėvai (globėjai) užtikrina punktualų ir reguliarų savo vaikų lopšelio-darželio 

lankymą bei operatyviai reaguoja į ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytojų ir vadovų 

pastabas dėl įstaigos nelankymo be pateisinamų priežasčių. 

10. Ugdymo dienų lankomumo kontrolę vykdo lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, derina su maitinimo organizavimo specialistu ir buhalterija, atsiskaitant direktoriui 

kiekvieno mėnesio paskutinę dieną.   

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Aprašas aptariamas ir suderinamas Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ tarybos 

posėdyje. 

12. Aprašas gali būti koreguojamas ir tikslinamas įstaigos bendruomenės narių iniciatyva.  

13. Aprašas skelbiamas lopšelio-darželio interneto svetainėje www.puriena.kedainiai.lm.lt 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.puriena.kedainiai.lm.lt/
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1 priedas 

 

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

tėvų (globėjų) vardas, pavardė, tel. Nr. 

 

Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“  

Direktorei Birutei Naruševičienei 

   

 

PRAŠYMAS  

DĖL PRALEISTŲ UGDYMO DIENŲ PATEISINIMO  

 

 

20....... m................................... mėn.  ........ d. 

 

           Pranešame, kad ........................................................................................................................ 
                     (vaiko vardas, pavardė, gimimo metai, ugdymo grupės pavadinimas) 

 

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

 

nelankė nuo 20......m.........................mėn. ......d. iki 20......m. .........................mėn. ......... d.  ir  

praleido ............(įrašyti dienų skaičių)  ugdymo dienų dėl (ligos, atostogų ar kt. priežasčių) 

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

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

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

(Nurodyti nelankymo priežastį) 

 

 

Prižadu nereikšti pretenzijų dėl mano sūnaus / dukros / globotinio nelankymo laikotarpiu 

neįsisavintos ugdymo programos medžiagos.  

 

  

Savo parašu patvirtinu pateiktų duomenų teisingumą, tikslumą ir išsamumą.  

                                      

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

Tėvų, (globėjų) vardas, pavardė, parašas 
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2 priedas 

 

PRANEŠIMŲ REGISTRAS (TP) 

Ugdymo grupės .............................................................. 

20.......m...............................mėnuo 

Reg. 

Nr. 

Data Vardas ir pavardė Dokumento 

pavadinimas 

(antraštė)  

Bylos, į kurią įdėtas 

(kuriai priskirtas) 

dokumentas, nuoroda 

  

 

 

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja ................................................................ 


