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KLATPEDOS LOPSELIS-DARZELIS,,zTOGELIS"
UGDYMO DrENU LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l.K1aipedos lop5elio-dafielio ,,Ziogelis'o (toliau - [staiga) ugdymo dienq lankomumo
apskaitos tvarkos apra5as (toliau - Apra5as) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Svietimo istatymu, Vaikq teisiq apsaugos pagrindq istatymu, Lietuvos respublikos Svietimo,
mokslo ir sporto ministerijos 2019 m. rugpjfidio 2 d. ra5tu Nr. SP-3174, Vaikq priemimo i
Klaipedos miesto savivaldybes Svietimo istaigas, igyvendinandias ikimokyklinio ir
priesmokyklinio ugdymo programas, tvarkos apra5u, patvirtintu Klaipedos miesto tarybos 2015

m. gruodZio 22 d. sprendimu Nr. T2-352, Klaipedos lop5elio-darZelio ,,Ziogelis" nuostatais,
patvirtintais 2019 m. kovo 21 d. Klaipedos miesto savivaldybes tarybos sprendimu Nr. T2-62.

2. Apra5as reglamentuoja [staigos ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo grupiq
ugdytiniq lankomumo apskait4, pateisinamas ugdymo dienq praleidimo prieZastis, prevencines
priemones ir pagalbos organizavim4 [staigos nelankantiems vaikams.

3. Tvarkos tikslai - nustatyti bendrus lankomumo apskaitos kriterijus.
4. Apra5e vartojamos s4vokos atitinka s4vokas, vartojamas Lietuvos Respublikos

Svietimo istatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatyme, Vaikq
priemimo i Klaipedos miesto savivaldybes Svietimo istaigas, igyvendinan6ias ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo programas, tvarkos apra5e, kituose teises aktuose ir fstaigos
nuostatuose.

II SKYRIUS
UGDYTINIU LANKOMUMO APSKAITA

5. Nuo pirmos vaiko ugdymo dienos prasideda Svietimo santykiai ir privalomas istaigos
lankymas:

5.1. Pagal Svietimo istatym4 privalomas ir valstybes garantuojamas ugdymas iki 16 metq
pagal priesmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas.

5.2. Remiantis LR Vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatymo 31 straipsnio 2 dalies 2 punktu

,,Vaiko tevai ar kiti vaiko atstovai pagal istatym4 turi teisg ir pareig4 rtipintis: kad bUtq sudarytos

s4lygos vaikui iki 16 metq mokytis".
5.3. Pagal Lietuvos Respublikos administraciniq nusiZengimq kodekso (toliau - LR ANK)

80 straipsnio 1 dali ,,Tevq (globejq, rUpintojq) vengimas leisti i mokykl4 vaik4 iki 16 metq arba

kliudymas vaikui iki 16 metq mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas uZtraukia

ispejim4 arba baud4 nuo vieno Simto keturiasdeSimt iki trijq Simtq eury".
5.4. Pagal LR ANK 80 straipsnio2 dali,,Sio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis

nusiZengimas, padarytas pakartotinai, uZtraukia baud4 nuo dviejq Simtq a5tuoniasde5imt iki Se3iq

Simtq eun+'..
5.5. Pagal LR ANK 80 straipsnio 3 dali ,,UZ Sio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus

administracinius nusiZengimus gali bfti taikoma administracinio poveikio priemone - ipareigojimas
dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos
prieZilros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose



programose (kursuose)". Jei tevai (globejai, rtipintojai) nesilaiko minetq LR ANK straipsniq

nuostatq, fstaiga turi teisg kreiptis i policij4, Valstybes vaiko teisiq apsaugos ir ivaikinimo tarnybos

prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos teritorinius padalinius, Lietuvos Respublikos

Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos Svietimo kokybes ir regionines politikos departament4.

5.6, Vadovaujantis Vaikq priemimo i Klaipedos miesto savivaldybes Svietimo istaigas,

igyvendinandias ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programas, tvarkos apra5o 59 p., jeigu

vaikas, besimokantis pagal ikimokyklinio program4, nelanko [staigos daugiau kaip 20 proc.

lankytinq dienq per menesi be pateisinamos prieZasties, fstaiga turi teisg viena5ali5kai nutraukti
mokymo sutarti, apie tai prie5 l0 darbo dienq ra5tu ispejus tevus.

6. Pagal LR Svietimo istatymo 47 straipsnio 2 dalies 7 punkt4 tevai (globejai, riipintojai)
turi pareig4 uZtikinti vaiko punktualq ir reguliantr fstaigos lankym4. Jeigu vaikas negali atvykti,
tevai (globejai, rupintojai) turi nedelsdami informuoti [staig4.

7. Tevq (globejq, riipintojq) veiksmai, ugdytiniui negalint atvykti i fstaig4:
7.t. Tq padiq dien4 iki 9 val. ryto informuoti grupes mokytoj4 apie neatvykim4 ir jo

prieZasti;
7.2. Informacij4 prane5ti grupes mokytojai skambudiu, trumpqia (SMS) i.inute, palikus

Zinutg sistemoje ,,MOsq darZelis" ar atvykus i lstaig4.
8. Mokyojo veiksmai:
8.1. Iki 9 val. ryto suZymeti (ne)atvykusius ugdytinius i [staig4 intemetineje sistemoje

,,Miisq darZelis" (wuy-,m..uqpdarzelis,l0;
8.2. Jeigu ugdytinio neatvykimo i [staig4 prieZastis yra numatyta Vaikq priemimo i

Klaipedos miesto savivaldybes Svietimo istaigas, igyvendinandias ikimokyklinio ir prie5mokyklinio
ugdymo programas, tvarkos apraSo 59 punkte, atvykus vaikui i fstaig4 meniu skyriuje

,,Pateisinimai'o nurodomas neatvykimo laikas ir neatvykimo prieZastis;
8.3. Jeigu ugdytinio neatvykimo prieZastis i [staig4 yra liga, ugdytiniui pasveikus ir

atvykus i fstaig4 tevai uZpildo form4-pra5ym4, patvirtint4 2019 m, rugsejo 2 d. Klaipedos lop5elio-

darZelio,,Lio gelis" direktoriaus isakymu Nr. V-7 1 .

8.4. Jeigu vaiko liga tgsiasi einam4ji ir sekanti menesi, skyriuje ,,Pateisinimai" neatvykimo
laikotarpis ir prieZastis turi blti pildoma paskuting einamojo menesio ugdymo dien4 (pateisinant

einamojo menesio praleistas ugdymo dienas del ligos). Sekandio menesio praleistas ugdymo dienas

pildyti pirm? dien4 po ligos ugdytiniui atvykus i istaig4.
8.5. Praleistas nepateisintas dienas internetineje sistemoje Lymiraide,,noo.

9. UZ pateikiamos informacijos teisingum4 apie nelankytq ugdymo dienq pateisinim4

atsako jq pateikiantis asmuo.

III SKYRIUS
PATEISINAMOS UGDYMO DIENU PRALEIDIMO PRTEzASTYS

10. Pateisinamos ugdymo dienq praleidimo prieZastys:

10.1. Tevq kasmetines atostogos (4 savaites per kalendorinius metus), pateikus ra5ytini
pra5ym4 ir dokument4 i5 darbovietes (atostogq isakymo, grafiko kopijos, palyma apie atostogas).

10.2. Mokiniq atostogos, pateikus ra5ytini pra5ymq ir vasaros menesiais, pateikus ra5ytini
pra5ym4 ne veliau kaip iki einamqjq metq geguZes 30 d.

10.3. Vaiko liga:
10.3.1. Maksimalus pateisinamq ugdymo dienq del ligos skaidius 20 (dvideSimt) ugdymo

dienq per menesi;
10.3.2. Vaikui del ligos apsilankius pas gydytoj4 ir praleidus daugiau negu 20 ugdymo

dienq per menesi, sudetingais ligos atvejais, tevai (globejai, rtipintojai), fstaigai pareikalavus,

pristato informacij4 apie vaiko apsilankymus asmens sveikatos prieZiiiros istaigoje. Informacij4 gali

perZi[reti ir atspausdinti prisijungg prie vaiko asmenines paskyros internetineje sistemoje



esveikata.lt adresu www.esveikata.lt, arba internetinese pacientq pas gydytojus registravimosi
sistemose (eigu apsilankym4 pas gydytoj4 registravo internetu) e-pacientas, Pincetas.lt ir kt.

10.4. Tevq papildomos poilsio dienos, kai Seima augina du ir daugiau vaikq iki 12 metq ar

neigalq vaik4 iki 18 metq, i5 anksto informavus grupes mokytoj4.
10.5. Nelaimingq atsitikimq Seimoje atvejai.
10.6. Oro temperaturayraL,emesne kaip -200C arba ekstremalios situacijos bei ivykiai.

IV SKYRIUS
PREVENCINES PRIEMONES UZTIKRINANT UGDYTINIU LANKOMUM.T IR

PAGALBOS ORGANIZAVIMAS ISTAIGOS NELANKANTIEMS VAIKAMS

11. Mokyojas:
11.1. Ugdytiniui neatvykus ifstaig4 (eigu tevai (globejai, rfipintojai) neinformavo apie

ugdytinio neatvykimq) tq pa()i4 dienq i5siai5kina neatvykimo prieZastis ir esant reikalui informuoja

[staigos administracij 4;
1 1.2. Bendradarbiauja su ugdytiniq tevais (globejais, rflpintojais), aiSkinasi nelankymo

prieZastis, kviedia tevus i individualius pokalbius, pasitarimus;
11.3. Vaikui praleidus daugiau negu 20 ugdymo dienq per mdnesi be pateisinamos

prieZasties, grupes mokytojas teikia duomenis apie vaiko nelankymo prieZastis fstaigos Vaiko
geroves komisijai;

11.4. Ugdytiniui, nelankandiam [staigos ilgiau negu 20 ugdymo dienq, ugdymosi veikl4
patalpina internetinej e sistemoj e,,M[sq darZelis".

12. Vaiko geroves komisija:
12.1. Apsvarsdiusi kiekvien4 individualq praleistq ugdymo dienq atveji ir i5siai5kinusi

aplinkybes, teikia sprendim4 del praleistq ugdymo dienq pateisinimo arba nepateisinimo;
12.2. Bendradarbiauja su ugdytiniq tevais (globejais, rflpintojais), teikia informacij4 ir

pagalb4 j iems r[pimais klausimais;
12.3. Esant b0tinybei kviediasi tevus (globejus, rupintojus) i posedi paai5kinti praleistq

ugdymo dienq prieZastis. Nesant galimybes atvykti, tevai (globejai, rtipintojai) gali pateikti
pasira5yt4 laisvos formos paai5kinim4 ra5tu, del daugiau nei 20 praleistq ugdymo dienq per menesi.

Paai5kinimq gali atsiqsti skenuot4 el. pa5tu z.iogelisdar-zel-is-9@gmail.coJp.

I2.4. Teikia pasitilymus [staigos direktoriui, direktoriaus pavaduotojui ugdymui ddl
prevenciniq priemoniq taikymo f staigos nelankantiems vaikams.

13. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:
13.1. PriZiUri, kaip grupiq mokytojai vykdo praleistq ugdymo dienq apskait4;

13,2. Analizuoja fstaigos nelankandiq ugdytiniq nelankymo prieZastis, teikia pasifllymus
direktoriui del prevenciniq priemoniq taikymo;

13.3. Periodi5kai teikia informacij4 apie taikytas prevencijos priemone del fstaigos
ugdytiniq nelankymo Mokytoj q tarybos posedyj e;

13.4. Savo iniciatyva kviedia pokalbiui nelankandio ugdytinio tevus (globejus, rflpintojus);
1 3.5. Teiki a medliagq Vaiko geroves komisij ai.
14. fstaigos direktorius:
14.1. Uhrikrina Svietimo pagalbos teikim4 fstaigoje;
14.2. Siekdamas gerinti ugdytiniq lankomum4, veiksmingai bendradarbiauja su Vaiko

geroves komisija, fstaigos bendruomenes nariais ir socialiniais partneriais;
14.3. Esant bltinybei kreipiasi i savivaldybes administracijos direktoriq del minimalios ar

vidutines prieZitiros priemones skyrimo;
14.4. Ultikrina Sio Apra5o igyvendinim4 fstaigoje.



V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. fstaigos mokytojai atsako uZ informacijos teisingumq pagal Siame Apra5e jiems
pavestas funkcijas.

16. Sis Apra5as tvirlinamas, keidiamas, pripaZistamas netekgs galios keidiantis teises

aktams {staigos direktoriaus {sakymu.
17. Su Siuo ApraSu [staigos darbuotojai supaZindinami ji skelbiant vie5ai fstaigos

internetiniame tinklapyj e www.k lzi ogel i s. I t.

18. Tevai supaZindinami grupiq susirinkimq, individualiq pokalbiq metu bei skelbiant
vie5ai [staigos interneto tinklapyj e www. klzio seli s. lt.


