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RIETAVO LOPŠELIO-DARŽELIO 

LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ 
VYKDYMO APRAŠAS  

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Rietavo lopšelio-darželio lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos priemonių 

vykdymo aprašas (toliau – Aprašas) nustato  ugdymo dienų lankomumo apskaitą Rietavo lopšelyje-

darželyje. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsniu,	

Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus	2019 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. AV-548 „Dėl  

Rietavo savivaldybės ugdymo įstaigų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos priemonių 

vykdymo aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Rietavo savivaldybės ugdymo įstaigų lankomumo 

apskaitos ir nelankymo prevencijos priemonių vykdymo aprašu. 

 
II SKYRIUS 

LANKOMUMO APSKAITA RIETAVO LOPŠELYJE-DARŽELYJE 

	

3.  Vaikų lankomumas žymimas elektroniniuose dienynuose arba vaikų lankomumo apskaitos 

žurnaluose. 

4.  Ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą vykdančiose grupėse vykdoma išankstinė vaikų 

lankomumo apskaita: t.y. tėvai (globėjai) privalo informuoti ugdymo įstaigą prieš dieną apie 

vaiko atvykimą ar neatvykimą iki 9 val., vaikui susirgus – informuoti įstaigą tą pačią dieną iki 9 

val. 

5.  Grupių mokytojų funkcijos: 

5.1. vykdyti lankomumo stebėseną savo grupėje; 



5.2. bendradarbiauti su įstaigos administracija, dirbančiais mokytojais ir kitais darbuotojais 

sprendžiant iškilusias ugdytinio  nelankymo problemas; 

5.3. ugdytiniui neatvykus į ugdymo įstaigą, kai apie tai nėra informuota ugdymo įstaiga, 

išsiaiškinti neatvykimo priežastis ir prireikus apie tai informuoti administraciją lopšelio-darželio 

nustatyta tvarka. 

 

III SKYRIUS 

PRALEISTŲ DIENŲ PATEISINIMAS 

6. Už nelankytas dienas mokestis nemokamas,  jei jos praleistos dėl šių priežasčių:  

6.1. vaiko ligos laikotarpiu ir savaitę po jo. Maksimalus pateisinamų dėl ligos dienų skaičius – 

10 (dešimt) dienų per mėnesį, tėvams (globėjams) pateikus rašytinį pranešimą dėl praleistų dienų 

pateisinimo (priedas Nr. 1). Grupių mokytojai registruoja gautus pranešimus grupių lankomumo 

žurnale; 

Per tris mėnesius vaikui praleidus daugiau negu 30 dienų dėl ligos, tėvai turi pateikti 

lopšelio-darželio direktoriui laisvos formos paaiškinimą dėl nelankymo priežasčių raštu arba 

skanuotą el. paštu rietavodarzelis@gmail.com. Nepateikus tokio paaiškinimo arba nenurodžius 

rimtų nelankymo priežasčių, tėvai kviečiami į Vaiko gerovės komisijos posėdį pasiaiškinti. 

6.2. tėvų (globėjų) kasmetinių, nemokamų ar kt. atostogų metu, pateikus atostogas patvirtinantį 

dokumentą; 

6.3. mokinių atostogų metu, esant šeimoje mokyklinio amžiaus vaikui; 

6.4. tėvams dirbant pamainomis ar slenkančiu grafiku ( pristačius darbo grafiką); 

6.5. vasaros metu (birželio-rugpjūčio mėn.); 

6.6. tėvų nedarbo metu (pateikus tai patvirtinančius dokumentus); 

6.7. priešmokyklinio ugdymo grupes lankantys vaikai – mokinių atostogų metu; 

6.8. nelaimės šeimoje atvejais (ne ilgiau kaip tris dienas) artimųjų sunki liga, mirtis ir pan.; 

6.9. išimtiniais atvejais, kai tėvai informuoja apie vaiko neatvykimą iki 9 val. (ne daugiau kaip 

vieną kartą per mėnesį). 

7. Praleistos dienos pateisinamos pačios įstaigos:  

7.1. dėl ypač nepalankių oro sąlygų (labai žemos oro temperatūros – 20 laipsnių šalčio ir 

daugiau, labai aukštos temperatūros  - 28 laipsnių karščio ir daugiau,  audros, liūties, uragano ar 

pan.); 

7.2. dėl autobuso, vežančio mokinius į mokyklą, neatvykimo ar vėlavimo; 

7.3. kai ugdytinis atstovauja įstaigai (rajone ar respublikoje) konkursuose, varžybose ir pan.; 



7.4. jeigu įstaiga (grupė) uždaryta dėl higienos normų pažeidimo, karantino, remonto darbų; 

7.5. 7.2. ir 7.3. punktuose nurodytos priežastys gali būti pateisinamos ir tėvų (globėjų) raštu, jei 

įstaigai apie šias priežastis nėra žinoma. 

8.  Praleistos dienos pateisinamos kitų institucijų, kai ugdytinis atstovauja kitoms švietimo, 

kultūros ir sporto įstaigoms, klubams, nevyriausybinėms organizacijoms respublikinėse 

olimpiadose, konkursuose, varžybose ir kituose renginiuose, gavus šių įstaigų ar organizacijų 

vadovų pranešimus raštu apie dalyvavimą renginyje. 

 

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9.  Ugdytinių nelankymo priežastys yra konfidenciali informacija, todėl negali būti viešinamos 

tretiesiems asmenims. Asmenims pažeidus šį punktą, taikomos priemonės vadovaujantis LR teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

10. Nesilaikant arba piktnaudžiaujant Aprašo nuostatomis, taikomos priemonės numatomos LR 

teisės aktuose. 

11. Nepateikus pateisinimo dokumento, praleistos dienos laikomos nepateisintomis. 

12. Tėvai (globėjai) atsako už pateisinamų dokumentų teisingumą. 

13. Aprašas gali būti koreguojamas ir tikslinamas, atsižvelgiant į Rietavo lopšelio-darželio 

bendruomenės pastebėjimus ir pasiūlymus. 

14. Aprašas skelbiamas darželio interneto svetainėje www.rietavodarzelis.lt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


