
    PATVIRTINTA 

    Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ 

    Direktoriaus 2019 m. spalio 29 d. 

    įsakymu Nr. V - 49 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽELMENĖLIS“ UGDYMO DIENŲ 

LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO DĖL LIGOS PATEISINIMO  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ (toliau – Mokykla) ugdytinių lankomumo 

apskaitos ir nelankymo dėl ligos pateisinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

reglamentuoja Mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių 

lankomumo apskaitą ir nelankymo dėl ligos pateisinimo tvarką, nustato ugdymo dienų 

nelankymo priežastis, pateisinamą ugdymo dienų skaičių, pateisinimą patvirtinančius 

dokumentus ir jų pateikimo tvarką, ugdymo dienų lankomumo kontrolės būdus ir kontrolę 

vykdančius asmenis. 

2. 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. SP-3174, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 

2019 m. rugpjūčio 30 d. raštu Nr. (10.1.1-421)10-5422, Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto 

savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas, tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015m. 

gruodžio 22 d. sprendimu Nr.T2-352.  

3. Aprašas galioja nuo Mokyklos interneto svetainėje paskelbimo dienos. 

 

II SKYRIUS 

UGDYTINIŲ LANKOMUMO APSKAITA IR TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BEI 

MOKYTOJŲ VEIKSMAI  

 

4. Ugdytinių lankomumas žymimas elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“, kurio nuostatai 

yra patvirtinti Mokyklos vadovo įsakymu.  

5. Tėvų (globėjų, rūpintojų) veiksmai, susirgus vaikui ir negalint atvykti į Mokyklą: 

5.1. susirgimo dieną iki 9 val. ryto informuoti grupės mokytoją apie ugdytinio neatvykimą; 

5.2. informaciją pateikti telefono skambučiu, žinute ar atvykus į Mokyklą; 

5.3. vaikui pasveikus, atvykimo į Mokyklą dieną, tėvai (globėjai, rūpintojai) turi užpildyti 

Mokyklos vadovo įsakymu patvirtintą formą „Pranešimas dėl nelankytų ugdymo dienų, dėl 

ligos, pateisinimo“ (priedas Nr.1) ir pateikia grupės mokytojui arba užpildytą formą su tėvų 

parašu (skenuotą) atsiunčia į grupės elektroninį paštą ne vėliau, kaip priešpaskutinę einamo 

mėnesio ugdymo dieną. Pranešimo dėl nelankytų ugdymo dienų, dėl ligos pateisinimo formą 

galima rasti įstaigos internetinėje svetainėje adresu: www.zelmenelisklaipeda.lt           Paslaugos    

          Nelankymo dėl ligos pateisinimo tvarkos aprašas.  

http://www.zelmenelisklaipeda.lt/


5.4. jei vaiko liga tęsiasi ir kitą mėnesį, pranešimo forma turi būti pildoma raštu paskutinę 

einamojo mėnesio ugdymo dieną, pateisinant einamojo mėnesio nelankytas dėl ligos ugdymo 

dienas (arba kaip nurodo šios tvarkos 5.3. punktas).  Už sekančio mėnesio nelankytas ugdymo 

dienas tėvai pildo pranešimo formą pirmą dieną atvykus vaikui į Mokyklą po ligos. 

5.5. maksimalus pateisinamų nelankytų ugdymo dienų dėl ligos skaičius – dešimt (10) ugdymo 

dienų per mėnesį; 

5.6. išimties tvarka (stacionarinis, reabilitacinis gydymas, gydytojo paskirtas namų režimas po 

ligos ar po(prieš) operaciją ir kt.), kai vaikas nelanko daugiau negu 10 ugdymo dienų per 

mėnesį, tėvai rašo pranešimą, kuriame nurodo priežastis dėl vaiko ilgalaikio ugdymo dienų 

nelankymo, kuris yra svarstomas Mokyklos vaiko gerovės komisijoje; 

5.7. Už informacijos pateikimą atsako ją pateikęs asmuo. 

6. Mokytojo veiksmai: 

6.1. susirgus vaikui, gautą tėvų pranešimą (telefono skambučiu, žinute ar atvykus į Mokyklą) 

užregistruoja registracijos formoje (priedas Nr.2); 

6.2. elektroniniame dienyne vaiko neatvykimą pažymi „n“ raide; 

6.3. atvykus vaikui po ligos, Aprašo priede Nr. 2 (grafoje „ligos pateisinimas“) pažymi, ar tėvai 

laiku pateikė dokumentą dėl nelankytų dienų pateisinimo; 

6.4. einamo mėnesio tėvų pateiktą pranešimą dėl nelankytų dienų pateisinimo kaupia ir saugo 

grupėje, o paskutinę mėnesio dieną juos pateikia Mokyklos direktoriui kartu su vaikų 

lankomumo žiniaraščiu;  

6.5. vaikui dėl ligos praleidus daugiau negu 10 ugdymo dienų per mėnesį, grupės mokytojas 

raštu informuoja apie vaiko nelankymo priežastis Mokyklos vaiko gerovės komisiją. 

7. Mokyklos vaiko gerovės komisijos veiksmai: 

7.1. renkasi į neeilinius Mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdžius, į kuriuos gali būti 

kviečiamas vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) paaiškinti daugiau nei 10 nelankytų dėl ligos 

ugdymo dienų priežastis. Kitu atveju gali būti pateiktas tėvų laisvos formos paaiškinimas raštu 

su tėvų parašu (arba skenuotas) dėl daugiau nei 10 nelankytų ugdymo dienų per mėnesį el. paštu 

rastine@zelmenelisklaipeda.lt, ne vėliau, kaip priešpaskutinę einamo mėnesio ugdymo dieną.  

7.2. apsvarsčiusi kiekvieną individualų nelankytų daugiau nei 10 ugdymo dienų atvejį ir 

išsiaiškinusi aplinkybes, teikia sprendimą dėl daugiau nei 10 nelankytų ugdymo dienų per 

mėnesį pateisinimo ar nepateisinimo;  

7.3. Mokyklos vaiko gerovės komisiją sprendimą dėl nelankytų ugdymo dienų pateisinimo ar 

nepateisinimo pateikia Mokyklos direktoriui raštu paskutinę einamojo mėnesio darbo dieną. 

 

III SKYRIUS 

NELANKYMO DĖL LIGOS PATEISINIMAS 

 

8. Ugdytinio neatvykimas į Mokyklą dėl ligos pateisinamas šiais atvejais: 

8.1. jei ugdytinis neatvyko ne mažiau kaip 5 ugdymo dienas iš eilės; 

8.2. jei tėvai (globėjai, rūpintojai) atliko visus šiame Apraše nustatytus veiksmus; 

8.3. Mokyklos vaiko gerovės komisijai pateikus sprendimą dėl daugiau nei 10 praleistų ugdymo 

dienų pateisinimo. 

mailto:rastine@zelmenelisklaipeda.lt


8.4.nelankytos ugdymo dienos dėl ligos laikomos nepateisintomis, jei vaiko tėvai nepateikė 

„Pranešimo dėl nelankytų ugdymo dienų, dėl ligos, pateisinimo“ pagal šio Aprašo nustatytą 

tvarką; 

 

IV SKYRIUS 

UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO KONTROLĖ 

 

9. Grupių mokytojai atsako už informacijos teisingumą, ugdytinių lankytinų dienų 

elektroniniame dienyne lankomumo apskaitą bei savalaikį tėvų (globėjų, rūpintojų) 

informavimą, priminimą, pranešimų registravimą ir pateikimą kartu su grupės vaikų 

lankomumo žiniaraščiu atsakingam asmeniui, pasibaigus einamajam mėnesiui. 

10. Mokyklos vaiko gerovės komisijos nariai bendradarbiauja su ugdytinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais), teikia informaciją ir pagalbą jiems rūpimais klausimais. 

11. Ugdymo dienų lankomumo kontrolę vykdo Mokyklos direktorius ir specialistas. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Grupių mokytojai ir specialistai, neformaliojo ugdymo mokytojai pasirašytinai 

supažindinami su šiuo Aprašu, su vėlesniais jo pakeitimais – jam įsigaliojus. 

13. Aprašas viešai skelbiamas Mokyklos interneto svetainėje www.zelmenelisklaipeda.lt.  

14. Tėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami su šiuo Aprašu grupių susirinkimų, individualių 

pokalbių metu bei skelbiant viešai Mokyklos interneto svetainėje 

www.zelmenelisklaipeda.lt. Aprašo nuostatos sistemingai primenamos tėvų susirinkimų 

metu. 

15. Už aprašo vykdymą atsakingi grupių mokytojai, specialistai, neformaliojo ugdymo 

mokytojai, administracija. 

16. Aprašas gali būti keičiamas ir/ar papildomas inicijavus Mokyklos bendruomenės nariams.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zelmenelisklaipeda.lt/
http://www.zelmenelisklaipeda.lt/


Lopšelio-darželio „Želmenėlis“ 

ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

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

(Tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė, tel. Nr. 

Lopšelio-darželio „Želmenėlis“  

Direktoriui 

   

 

 

 

P R A N E Š I M A S 

DĖL NELANKYTŲ UGDYMO DIENŲ, 

 DĖL LIGOS, PATEISINIMO 

 

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

Klaipėda 

 

           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. 

  

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

(nurodyti sveikatos įstaigos, į kurią kreipėtės pavadinimą) 

 

Gydytojo  rekomendacijos po ligos    ................................................................................................. 

 

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

 

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

 

             Patvirtinu, kad  pateikta informacija dėl praleistų ugdymo dienų yra teisinga. 

 

 

 

 

       

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

   (Tėvų, (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė, parašas) 

 
 

 

                                                                  



      Lopšelio-darželio „Želmenėlis“ 

              ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašo 

 2 priedas 

 

PRANEŠIMŲ REGISTRACIJOS FORMA 

Grupės pavadinimas .................................... 

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

Eil. 

Nr. 

Vaiko vardas ir pavardė Pranešimo apie 

susirgimą 

pateikimo data 

Pranešimo dėl ligos 

pateisinimo 

pateikimo data 

Auklėtojo 

parašas 

  

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 


