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KAUNO TIRKILIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO 

UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno Tirkiliškių lopšelio - darželio (toliau – lopšelio-darželio) ugdymo dienų lankomumo 

apskaitos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokytojų (ikimokyklinio ugdymo ir 

priešmokyklinio ugdymo) veiklą vedant lopšelio-darželio vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinę ir 

priešmokyklinę programas (toliau – ugdytinių), ugdymo dienų lankomumo apskaitą. 

2. Šis Aprašas yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, o taip 

pat kitais aktualiais norminiais teisės aktais. 

 

II SKYRIUS 

UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO REGISTRACIJA IR APSKAITA 

 

3. Mokytojas (ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo) pildo kasdienio vaikų lankymo 

žiniaraštį, vadovaudamasis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimu Nr. T-83 

„Dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo 

programas, išlaikymo nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir vėlesniu jo pakeitimu. 

4. Ugdytinių lankomumo apskaitą mokytojas (ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo) 

pildo kiekvieną dieną. 

5. Kasdien iki 9.30 val. pažymi ugdytinio lankytą ar praleistą dieną. 

6. Pažymėjus ugdytinių skaičių informacinėje sistemoje „Mūsų darželis“, ugdytinių skaičiaus 

negalima taisyti. 

7. Paskutinę mėnesio dieną mokytojas (ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo) 

suregistruoja įvairias iš tėvų (globėjų) gautas pažymas kasdieniame lopšelio-darželio lankymo 

apskaitos žiniaraštyje. Vadovaujantis pažymomis, paskaičiuoja pateisinamas ir nepateisinamas 

ugdytinių nelankytas dienas. Suskaičiuoja ugdytinių lankytas dienas, už kurias tėvai (globėjai) turi 

susimokėti. 

8. Apskaičiavus kasdienę ugdytinių lankomumą lankymo apskaitos žiniaraštyje, paskutinę 

mėnesio dieną duomenys suderinami su direktoriaus pavaduotoja ugdymo reikalams pasirašytinai. 

9. Tiksliai užpildytas ugdytinių kasdienio lankymo žiniaraštis paskutinę mėnesio dieną 

atiduodamas apskaityti įstaigą aptarnaujančiam BĮBA specialistui. 

 

III SKYRIUS 

DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS APSKAIČIUOJAMAS MOKESTIS UŽ 

VAIKO IŠLAIKYMĄ ĮSTAIGOJE 

 

10. Tėvai (globėjai) atlyginimo nemoka: 

10.1. pateikus elektronine forma išsaugoto gydymo įstaigos dokumento atspausdintą 

egzempliorių (dokumento nuorašą), kitą nustatytos formos gydymo įstaigos išduotą pažymą;  

10.2. tėvų (globėjų) kasmetinių atostogų metu, pateikus prašymą ir darbovietės pažymą; 
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10.3. ugdytinio vasaros atostogų metu ne trumpiau kaip vieną savaitę (birželio–rugpjūčio 

mėnesiais);  

10.4. motinos (globėjos) nėštumo ir gimdymo atostogų metu, pateikus prašymą ir gydymo 

įstaigos pažymos kopiją; 

10.5. paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų ugdytinių gyvybei ar sveikatai, 

nustačius ypatingųjų epideminių situacijų dėl staigaus užkrečiamų ligų išplitimo viename ar 

keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose, kai žiemą oro temperatūra yra žemesnė kaip – 

20° C ir (ar) esant kitoms nepalankioms oro sąlygoms (dėl pūgos nepravažiuojami keliai); 

10.6. kai lopšelis-darželis ar grupė uždaroma dėl remonto darbų, karantino, paskelbus 

epidemiją; 

10.7. dėl įvairių šeimyninių aplinkybių (ugdytinio ligos atveju, artimųjų mirtis ir pan.) 

kiekvieną mėnesį iki 5 kalendorinių dienų, pateikus tėvams (globėjams) prašymą; 

10.8. tėvų (globėjų) nemokamų atostogų metu ar prastovos metu, pateikus prašymą ir 

darbovietės pažymą; 

10.9. tėvų (globėjų) darbas pagal kintamą grafiką, iš darbovietės pateikus darbo grafikus ir 

pažymas; 

10.10. tėvams (globėjams), vykdantiems veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios 

veiklos vykdymo pažymą, pateikus tai patvirtinančius dokumentus. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Šis Aprašas yra privalomas lopšelio – darželio darbuotojams. Mokytojai (ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo) pakartotinai supažindinami su šiuo Aprašu kiekvienų mokslo metų 

rugsėjo mėnesį. 

12. Tėvai (globėjai) supažindinami su šiuo Aprašu grupių tėvų susirinkimuose. 

13. Aprašo nuostatos yra suderintos su lopšelio-darželio taryba. 

 

 

 

____________________ 
 


