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                                                                                              Vilniaus lopšelio-darželio ,,Kodėlčiukas“ 

                                                                                              direktoriaus 2020 m. vasario 28 d.  

                                                                                              įsakymu Nr. V-25 

 

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,KODĖLČIUKAS“ VAIKŲ UGDYMO DIENŲ 

LANKOMUMO APSKAITOS  APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus lopšelio-darželio ,,Kodėlčiukas“ (toliau – įstaiga) vaikų ugdymo dienų 

lankomumo apskaitos  aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Švietimo įstatymo 58 straipsnio 2 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos 2019 m. rugpjūčio 2 d. raštu Nr. SR-3174, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos 2019 m. rugpjūčio 30 d. raštu Nr.(10.1.1-421)10-5422, Mokesčio už vaiko išlaikymą 

Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka (2019-12-04 Tarybos sprendimas Nr. 1-305, 

suvestinė redakcija 2020-02-18) ir Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

grupes tvarka (2019-12-04 Tarybos sprendimas Nr.1-303). Aprašas reglamentuoja įstaigos 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų lankomumo apskaitą ir nelankymo 

pateisinimo tvarką. 

 

II SKYRIUS 

VAIKŲ UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITA  

 

2. Vaikų lankomumas fiksuojamas grupės ir elektroniniame dienyne (toliau – 

dienynas)  įstaigos nustatyta tvarka. 

3. Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu vaikas nelanko įstaigos šiais 

atvejais: 

     3.1. dėl ligos, jei liga tęsėsi tris ir daugiau nelankytų dienų iš eilės mokestis už 

maitinimą neskaičiuojamas (jei mažiau nei tris dienas vaikas nelankė ugdymo įstaigos, mokestis už 

maitinimą skaičiuojamas), apie ligą informavus ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir 

pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. 

Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 kalendorinių dienų, įstaigos Vaiko gerovės komisija, įvertinusi 



aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti informaciją iš www.esveikata.lt svetainės 

apie apsilankymo pas gydytoją faktą nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento;  

                    3.2. šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto socialinės paramos centro 

pateiktas pažymas;  

        3.3. jeigu tėvai (globėjai), augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos arba du vaikus iki 

dvylikos metų ar auginantiems  tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, suteikiamos Lietuvos 

Respublikos darbo kodekso 138 straipsnyje numatytų papildomų poilsio dienų per mėnesį; 

                    3.4. tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų pateikus dokumentą iš 

darbovietės; 

                    3.5. tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, dirbant nuotoliniu būdu, pateikus 

iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius, o 

užsiimančių individualia veikla – verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, iki kiekvieno 

mėnesio paskutinės dienos; 

                    3.6. mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigą 

lankantis vaikas turi  brolių ar  seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), tėvams pateikus 

prašymą;     

                     3.7. vasaros metu (birželio-rugpjūčio mėn.) tėvams (globėjams) pateikus prašymą 

įstaigos nustatyta tvarka;  

                     3.8. nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.) ne ilgiau kaip 3 dienas;  

                     3.9. įstaigos uždarymo remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force 

majeure atvejų; 

                     3.10. dėl kitų priežasčių, jeigu vaikas nelanko įstaigos tris ir daugiau dienų, tėvams 

(globėjams) pateikus prašymą įstaigos nustatyta tvarka; 

                    3.11. mokestis už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą nemokamas priešmokyklinio 

ugdymo grupėje, jeigu vaikas ją lanko ne ilgiau kaip 4 valandas. 

 

 

III SKYRIUS 

PREVENCINĖS PRIEMONĖS UŽTIKRINANČIOS  VAIKŲ  LANKOMUMĄ 

                   

                      4. Vaikų tėvai (globėjai): 

4.1. užtikrina punktualų ir reguliarų įstaigos lankymą; 

4.2. iš anksto arba pirmą vaiko neatvykimo į įstaigą dieną iki 9.00  val. informuoja 

grupės pedagogą telefono skambučiu ar žinute apie  neatvykimo priežastį; 



4.3. atvykimo dieną po ligos ar dėl kitos nelankymo priežasties pateikia grupės 

pedagogui reikalingą pateisinantį dokumentą (pagal 3.1 punktą); 

4.4. laiku sumoka už vaiko išlaikymą už praėjusį mėn. pagal pateiktą kvitą (iki 25 d.); 

4.5. pasikeitus gyvenamąjai vietai, kontaktiniams telefono numeriams, elektroninio 

pašto adresui, informuoja grupės mokytoją, dirbančią pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo 

programą (toliau -  mokytojas); 

4.6. bendradarbiauja (esant reikalui) su įstaigos direktoriumi, pavaduotoju mokymo 

reikalams, grupės mokytojais bei pagalbos vaikui specialistais dėl ugdymo dienų lankymo. 

5. Grupės mokytojas: 

5.1. kiekvieną dieną iki 9.00 val. pažymi vaikų lankomumą grupės ir įstaigos dienyne; 

5.2. mėnesio paskutinę dieną atlieka lankomumo žiniaraščio suvestinę, pažymi pagal 

atneštas tėvų pažymas dienas, kurios bus išskaičiuotos iš apmokamų dienų; 

5.3. mėnesio paskutinę dieną ir sekančio mėnesio 2 d. baigia pildyti vaikų lankomumo 

apskaitos žiniaraštį už praėjusį mėnesį, suregistruoja pažymas  ir pateikia grupės dienyną įstaigos 

direktoriaus pavaduotojui mokymo reikalams; 

5.4. sistemingai analizuoja vaikų ugdymo dienų nelankymo priežastis  su socialiniu 

pedagogu, pagalbos specialistais, sveikatos priežiūros specialiste ir tėvais (globėjais); 

5.5. grupių mokytojai tėvų pateiktą informaciją dėl ligos nelankytų dienų pateisinimo 

kaupia ir saugo grupėje, atskirame ,,Informacija dėl ligos nelankytų dienų pateisinimo“ segtuve. 

5.6. su lankomumo problemomis (esant reikalui)  supažindina įstaigos vadovą ir vaiko 

tėvus (globėjus). 

6. Direktoriaus pavaduotojas mokymo reikalams: 

6.1. prižiūri kaip vykdoma grupėse vaikų lankomumo apskaita; 

6.2. analizuoja ir vertina kiekvieno mėnesio lankomumo ataskaitas dienyne; 

6.4. teikia pasiūlymus direktoriui dėl prevencinių priemonių taikymo; 

6.5. grupių mokytojų pateiktus mėnesinius lankomumo žiniaraščius pildo e-dienyne ir 

pateikia BĮ „Biudžetinių įmonių buhalterinė apskaita“ buhalterei iki einamojo mėn. 5 d. 

7. Sveikatos priežiūros specialistas: 

7.1. kas mėnesį atlieka vaikų nelankymo dėl ligos suvestines; 

7.2. informuoja grupių mokytojus, esant reikalui, apie vaikų sveikatos sutrikimus. 

8. Vaiko gerovės komisija: 

8.1. atlieka situacijos vertinimą, nagrinėja prevencinio darbo, susijusio su vaikų 

lankomumu, klausimus; 

8.2. vykdo įstaigos bendruomenės švietimą, vaiko teisių apsaugą, teisės pažeidimų 

prevenciją. 



9. Direktorius: 

9.1. užtikrina šio aprašo įgyvendinimą įstaigoje; 

9.2. atsako už tai, kad tėvai mokestį mokėtų laiku. Esant reikalui gali deleguoti šią 

atsakomybę kitam asmeniui. Nelankius įstaigos ir/ar nesumokėjus mokesčio be pateisinamos 

priežasties daugiau kaip 60 kalendorinių dienų, įstaigos vadovas įsakymu pašalina vaiką iš ugdymo 

grupės  sąrašų, apie tai tėvus (globėjus) įspėjęs raštu prieš 10 darbo dienų. 

9.3. užtikrina švietimo pagalbos teikimą įstaigoje; 

9.4. siekdamas gerinti vaikų lankomumą, veiksmingai bendradarbiauja su Vaiko 

gerovės komisija, įstaigos bendruomenės nariais ir socialiniais partneriais. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. Įstaiga, įgyvendindama aprašo nuostatas, siekia užtikrinti ugdymo dienų 

lankomumą ir kontrolę.  

11. Įstaigos darbuotojai atsako už informacijos teisingumą pagal šiame apraše jiems 

pavestas funkcijas. 

12. Šis aprašas tvirtinamas, keičiamas, pripažįstamas netekęs galios keičiantis teisės 

aktams direktoriaus įsakymu. 

13. Su šiuo aprašu įstaigos bendruomenė supažindinama jį skelbiant viešai įstaigos 

internetinėje svetainėje,  grupių susirinkimų, individualių pokalbių metu. 

 

___________________________________________________________ 

 

 


