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KELMĖS „KŪLVERSTUKO“ LOPŠELIO-DARŽELIO 
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ VAIKŲ UGDYMO 

DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1.   Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  

grupių vaikų ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas ) reglamentuoja 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų ugdymo dienų lankomumo apskaitą ir 
nelankymo pateisinimo tvarką.  

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 
d. sprendimu Nr. T-3 patvirtintu „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Kelmės rajono ikimokyklinį ir 
(ar) priešmokyklinį ugdymą teikiančiose įstaigose lengvatų taikymo“ tvarkos aprašu. 

 
II SKYRIUS 

PREVENCINĖS PRIEMONĖS, UŽTIKRINANČIOS VAIKŲ LANKOMUMĄ 
 

3. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui: 
3.1. Aprašą paskelbia lopšelio-darželio internetinėje svetainėje; 
3.2. supažindina ugdytinių tėvus (globėjus/rūpintojus) su Aprašu visuotinių tėvų 

susirinkimų metu. 
4. Grupės mokytojas: 
4.1. supažindina ugdytinių tėvus (globėjus/rūpintojus) su Aprašu grupių tėvų susirinkimų 

metu, elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“ informuoja tėvus, kokia yra ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų ugdymo dienų lankomumo apskaita ir nelankymo pateisinimo 
tvarka; 

4.2. kiekvieną dieną iki 9.10 val. pažymi vaikų lankomumą elektroniniame dienyne „Mūsų 
darželis“; 

4.3. surenka iš ugdytinių tėvų (globėjų/rūpintojų) vaiko nelankytų ugdymo dienų 
pateisinančius dokumentus, fiksuoja juos elektroniniame dienyne, nurodo, dėl kokios priežasties 
ugdymo dienos buvo praleistos; 

4.4. iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos baigia pildyti vaikų lankomumo 
apskaitos žiniaraštį; 

4.5. paskutinę einamojo mėnesio darbo dieną grupės vaikų lankomumo apskaitos 
žiniaraštį, vaiko nelankytų ugdymo dienų pateisinimo dokumentus atiduoda direktoriaus pavaduotojui 
ugdymui. Vaikų lankomumo apskaitos žiniaraščius tvirtina lopšelio-darželio direktorius. 

5. Tėvai (globėjai/rūpintojai):  
5.1. atsako už vaiko ugdymo dienų lankomumą, užtikrina punktualų ir reguliarų ugdymo 

įstaigos lankymą; 
5.2. pirmą vaiko neatvykimo į grupę dieną iki 9.00 val. informuoja grupės mokytoją 

telefonu skambučiu ar žinute apie vaiko neatvykimo priežastį; 
5.3. iki einamojo mėnesio 25 d. sumoka užmokestį už vaiko išlaikymą už praėjusį mėnesį; 
5.4. laiku pateikia dokumentus, kuriais vadovaujantis taikomos lengvatos. Laiku 

nepateikus reikiamų dokumentų, mokestis imamams bendra tvarka, o pateikus dokumentus naujas 
mokestis nustatomas nuo kito mėnesio pirmos dienos;  

5.5. gydytojams skyrus ilgalaikį arba sanatorinį ugdytinio gydymą, tėvai 
(globėjai/rūpintojai) informuoja grupės mokytoją ir /ar lopšelio-darželio administraciją; 

5.6. neinformavus apie vaiko ligą, pirmą susirgimo dieną, bus skaičiuojamas mokestis iki 
tos dienos, kol tėvai informuos, kad vaikas susirgo. 



6. Lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisija: 
6.1. įvertinusi aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti papildomą 

informaciją apie nelankymo priežastis, jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų. 
 

III SKYRIUS 
PRALEISTŲ UGDYMO DIENŲ PATEISINIMO KRITERIJAI IR  

PATEISINIMO DOKUMENTAI 
 
7. Praleistos ugdymo dienos laikomos pateisintomis ir jų pateisinimo dokumentai: 
7.1. tėvai (globėjai/rūpintojai) dėl vaiko nelankymo raštiškai informuoja grupės mokytoją  

per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos (Priedas Nr. 1); 
7.2. tėvų kasmetinių, mokymosi atostogų metu (pateikus tai patvirtinančius dokumentus) 

ir vasarą (birželio–rugpjūčio mėnesiais); 
7.3. tėvų nemokamų atostogų metu, ne darbo metu (nedarbingumo pažymėjimas, prastova, 

priverstinės atostogos), pateikus tai patvirtinančius dokumentus; 
7.4. kai tėvai nuolatos dirba pamainomis, nuolatos turi laisvas dienas, apie tai iš anksto 

raštiškai pranešus ugdymo įstaigai; 
7.5. mokinių atostogų metu; 
7.6. esant oro temperatūrai, kai ikimokyklinis ir/ar priešmokyklinis ugdymas 

neorganizuojamas įstaigoje vadovaujantis reglamentuojančiais teisės aktais; 
7.7. karantino metu. 
8. Jei vaikas, lankantis priešmokyklinę ugdymo grupę, be pateisinamos priežasties 

praleidžia priešmokyklinio ugdymo užsiėmimus 2 dienas iš eilės, grupės priešmokyklinio ugdymo 
mokytojas aiškinasi nelankymo priežastis. 
                      9. Jeigu vaikas, augantis socialinę riziką patiriančioje šeimoje, be pateisinamos priežasties 
praleidžia priešmokyklinio ugdymo užsiėmimus 2 dienas iš eilės, informuojamas šeimai priskirtas atvejo 
vadybininkas.  
                      10. Jei tėvai (globėjai/rūpintojai) nebendradarbiauja su priešmokyklinio ugdymo mokytoju 
sprendžiant darželio nelankymo problemas, priešmokyklinio ugdymo mokytojas informuoja apie tai 
VGK. 
                      11. VGK su darželio nelankančiu ir (ar) darželio nelankyti linkusiu priešmokyklinio 
amžiaus vaiku ir jo tėvais (globėjais/rūpintojais) aiškinasi darželio nelankymo priežastis, imasi 
priemonių vaiką sugrąžinti į darželį: 
                      12. Jei priešmokyklinio amžiaus vaikas per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidžia 
daugiau kaip pusę ugdymui skirtų valandų ir nustačius, kad tėvai (globėjai/rūpintojai) neužtikrina vaiko 
reguliaraus darželio lankymo ir nebendradarbiauja su darželiu, sprendžiant darželio nelankymo 
problemas, darželio direktorius informuoja savivaldybės vaiko teisių apsaugą užtikrinančią instituciją, 
nurodydamas problemą ir taikytus jos sprendimo būdus. 

 
IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
13. Aprašas skelbiamas lopšelio-darželio interneto svetainėje https://kulverstuko.lt/ 

                     14. Tai, kas nereglamentuota Apraše, sprendžiama taip, kaip numatyta Lietuvos 
Respublikos teisės aktuose. 

–––––––––––––––––––––– 
 
PRITARTA  
Kelmės „Kūlverstuko“  lopšelio-darželio 
įstaigos tarybos 2022 m. kovo 25 d. protokoliniu nutarimu 
(protokolas Nr. ĮT-2) 


