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KLAIPEDOS LOPSELIO-DAR LnrlO 
''BERZELIS(' 

UGDYTINIU UGDYMO DIENU
LANKOMUMO APSKAITOS BEI PREVENCIJOS TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipedos lop5elio-darlelio,,BerZelis" (toliau - fstaigos) mokiniq ugdymo dienq lankomumo

apskaitos bei nelankymo prevencijos tvarkos apra5as (toliau - Tvarkos apra5as) parengtas,

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Vaikq teisiq apsaugos pagrindq istatymu,
Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2019 m. rugpj[dio2 d. ra5tuNr.SP-
3174, Vaikq priemimo i Klaipedos miesto savivaldybes Svietimo istaigas, igyvendinandias
ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programas, tvarkos apra5u, patvirtintu Klaipedos miesto

tarybos 2015 m. gruodZio 22 d. sprendimu Nr.T2-352, Klaipedos lop5elio-darZelio ,,BerZelis"
nuostatais, patvirtintais 2009 m. rugpjDdio 28 d. Klaipedos miesto savivaldybes administracijos

direktoriaus isakymu Nr.AD1-1424, reglamentupja praleistq ugdymo dienq ir nelankymo apskaitos

bei nelankymo prevencijos priemoniq taikymo lvark4 fstaigoje.
2. Tvarkos apra5u siekiama:
2.L tlti\<rinti vaiko mokym4si pagal ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programas;

2.2. nustatyti lankomumo apskaito s kriterij us { stai goj e ;

2.3. vykdyli ugdymo dienq fstaigoje nelankymo prevencij4.

3. Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo mokytojai (toliau - Mokytojai) pildo vaikq
lankymo Ziniara5ti vadovaudamiesi pakeitimu patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2019 m. geguZes 14 d. isakymu Nr. V- 568 ,,Del Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 1999 m.lapkridio 29 d. isakymo Nr. 515 ,,Del sveikatos prieZiDros istaigrl veiklos apskaitos

ir atskaitomybes tvarkos pakeitimo".
4. Tvarkos apra5e naudojamos s4vokos:
4.1. fstaigos nelankantis vaikas - vaikas, be pateisinamos prieZasties per menesi praleidgs

daugiau kaip 20 procentq ugdymo dienq;
4.2. ugdymo dienq nelankantis vaikas - vaikas, be pateisinamos prieZasties praleidZiantis

pavienes ugdymo dienas;
4,3. Vaiko gerovGs komisija - komisija, organizuojanti ir koordinuojanti prevencini darb4,

Svietimo pagalbos teikimq, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos ktrim4, Svietimo programq
pritaikym4 mokiniams, turintiems specialiqjq ugdymosi poreikiq, ir atliekanti kitas su vaiko gerove

susijusias funkcijas;
4.4, prevencija - tai priemonds, kuriomis siekiama uZkirsti keli4 socialines rizikos veiksniams

dar prie5 susiduriant su jais.
5. Kitos Tvarkos apra5e naudojamos s4vokos atitinka s4vokas, vartojamas Lietuvos

Respublikos Svietimo istatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatyme,
Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutines prieZi[ros istatyme ir kt. teises aktuose.



II SKYRIUS
LANKOMUMO APSKAITA

6. {staigos ugdymo dienq lankomumas fiksuojamas kiekvien4 dien4 elektroniniame Dienyne

,,Mlsq darZelis" vadovauj antis dienyno tvarkymo nuostatomis.

7. Praleistos ugdymo dienos Zymimos raide ,,n".
8. Praleistos ugdymo dienos laikomos pateisintomis ir jq praleidimas pateisinamas:

8.1. oficialiu ra5ytiniu tevq (globejq) paai5kinimu abiem pusdms priimtinu/sutartu b[du:

8.1.1. del vaikq ligos ar vizito pas gydytoj q (pagal 1 priede pateikt4 form4);

8.1.2. pristadius paZymas apie tevq (globejq) kasmetines atostogas, motinystes atostogas, apie

kintamus tevq darbo grafikus, prastovas ir kitus istatymo tvarka numatytus atvejus (paZymos

pristatomos ne veliau kaip dien4 prie5 numatyt4 vaiko neatvykim4 i fstaig4).
8.2. del kitq svarbiq prieZasdiq:

8.2.I. ypad nepalankiq oro s4lygq: audros, li[ties, uragano' Saldio ar pan.;

8.2.2. del kitq Seimyniniq aplinkybiq (artimqjq mirties ar kitq itin svarbiq prieZasdiq), pateikus

tevq (globejq) neatvykima i ugdymo dienas pateisinanti dokument4 @rie5 tai informavus grupes

Mokytoj4 telefonu, Zinute, el. pa5tu).

9. Tvarkos apra5o 8 punkte nustatytais atvejais nepateikus pateisinamo dokumento, praleistos

ugdymo dienos laikomos nepateisintomis, kuriq per menesi gali bflti 20 procentq.

III SKYRIUS
PREVENCINES PRIEMONES UZTIKRINANT MOKINIU UGDYMO DIENAS IR

LANi<OMUM4

10. Ugdyinio tevai (globejai):
10.1. u7tilffina punktualq ir reguliarq fstaigos lankym4 bei operatyviai sprendZia vaiko

lankomumo ir ugdymo(si) klausimus;
10.2. iki 8.30 val. neatvedus vaiko, informuoja skambudiu arba Zinute grupes Mokytoj4 (arba

fstaigos administracijq) apie neatvykim4. Gali informuoti apie neatvykim4 ir i5 vakaro;

10.3. ra5tu pateikia informacrj4 apie vaiko neatvykimo i istaig4 prieZastis pirm4 dien4 atvykus

i [staig4po ligos (1 priedas);
10.+. Outyvauja organizuojamuose susitikimuose, pokalbiuose ir {staigos (miesto) vaiko

gerovds komisijos posedZiuose vaiko ugdymo dienq lankomumo/ne lankomumo klausimais;

10.5. pasikeitus gyvenamajai vietai, kontaktiniams telefono numeriams, elektroninio pa5to

adresui, apie tai operatyviai informuoja grupes Mokyoj4;
10.6. atsako uZ informacij4, pateikt4 pateisinamuose dokumentuose apie nelankymq.

11. Mokytojai:
1 1.1 . kiekvien4 dien4 Dienyne paLymt neatvykusius vaikus ,,n" raide;

1 1.2. tevq (globejq) pateisintas dienas Dienyne Lymi ,,tp" (tevq pateisinimas);

1 1.3. vykdo susitarimus su vaikq tevais (globejaisl) ir fstaigos administracija ugdymo dienq ir
Mokyklos nelankymo apskaitos bei prevencijos priemoniq taikymo klausimais;

11.4, vaikui neatvykus i {staig4 ir tevams (globejams) nepranesus, t4 padia dien4 i5siai5kina

neatvykimo prieZastis;
1 1.5. renka informacij4 ir pateisinandius dokumentus apie vaikq praleistas ugdymo dienas;

11.6. apie praleistas ugdymo dienas pateisinandi4 informacij4 iDienynq iraSo i5kart gavus

pateisinandius dokumentus.
1!.7. rengia ir Mokyklos administracijai teikia einamojo menesio ataskaitas apie grupes

mokiniq ugdymo dienq lankomum4 ir taikytas prevencines priemones;



11.8. tvarko lankomumo apskaitos dokumentus. Ugdymo dienas pateisinandius dokumentus

sega i segtuv4, kurie saugomi iki kitq mokslo metq pradZios;

11.9. kartu su [staigos nelankandiq vaikq tevais (globejais) ir fstaigos administracija vykdo
nelankymo prevencij4: nurodo praleist4 ugdymo dienq skaidiq, aiSkinasi ugdymo dienq praleidimo
prieZastis, kviedia tevus (globejus) i individualius pokalbius, pasitarimus ir kt.

1 2. Mokyklos administracija:
12.I. uLtiI<rina Svietimo pagalbos teikim4;
12.2. siekdama gerinti vaikq ugdymo dienq lankomum4, veiksmingai bendradarbiauja su

{staigos ir miesto Vaiko geroves komisijomis;
12.3. tevants (globejams) nuolat ir sistemingai vengiantiems uZtikrinti vaiko lankomum4

I stai goj e, inicij uoj a admini stracing atsakomyb g i statymq numatyta tvarka.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Mokykla uZtikrina Tvarkos apra5o nuostatq igyvendinim4.
14. Tvarkos apraSas skelbiamas fstaigos intemetineje svetaineje.

15. Tevai (globejai) ir Mokytojai su Tvarkos apraSu supaZindinami pasiraSytinai (2ir 3 priedai).

16. Klaipedos miesto savivaldybes Svietimo skyrius vykdo Tvarkos apra5o pneliirq.
17. Apra5as galioja nuo 2019 m. rugsejo 1 dienos.


