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PATVIRTINTA  

Kauno r. Batniavos mokyklos-daugiafunkcio centro 

direktoriaus 2019 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr.V-113 

 

 

 

KAUNO R. BATNIAVOS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO UGDYTINIŲ 

LANKANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES UGDYMO 

DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno r. Batniavos mokyklos-daugiafunkcio centro ugdytinių lankančių ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo grupes ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) nustato ugdymo dienų registravimo, duomenų pateikimo, lankomumą pateisinančių 

dokumentų pateikimo tvarką, ugdymo dienų lankomumo kontrolės būdus ir kontrolę vykdančius 

asmenis. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2018-10-31 įsakymu Nr. V-1183 panaikintos Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“  82 punktu: 

 „Po ligos vaikas gali būti priimtas tik tėvams  (globėjams) pateikus gydytojo pažymą (F  094/a).“. 

 

II SKYRIUS 

UGDYTINIŲ LANKOMUMO REGISTRAVIMAS, DUOMENŲ PATEIKIMAS  

 

 3. Tėvai: 

 3.1. informuoja apie vaiko vėlavimą grupės pedagogą (el. paštu, telefonu, trumpąja 

žinute), arba bendruoju įstaigos telefonu (8 37) 567 767 iki lankymo dienos 8.30 valandos; 

 3.2. informuoja apie vaiko neatvykimą dėl ligos grupės pedagogą pirmą ligos dieną raštu 

(elektroniniu paštu, trumpąja žinute), iki 8.30 valandos. 

 3.3. informavus ugdymo įstaigą raštu apie ugdytinio nelankymą/neatvykimą pirmąją 

dieną, vėliau nei 8.30 val., tėvai mokesčio už vaiko išlaikymą švietimo įstaigoje nemoka nuo antros 

nelankymo dienos. 

 4. Grupės pedagogas prieš penkias dienas iki einamojo mėnesio pabaigos primena 

tėvams, abiem pusėms priimtinu būdu (žodžiu, telefonu, trumpąja žinute) apie pateisinančių 

dokumentų pateikimą. 

 5. Grupės pedagogas atvykusius ugdytinius registruoja kiekvieną darbo dieną iki 8.40 

valandos Ikimokyklinės/priešmokyklinės grupės dienyne. 

 6. Kasdien, iki 9.00 val., kiekvienoje grupėje dirbantys pedagogai tą dieną atvykusių 

ugdytinių skaičių įrašo ir pasirašo į „6 grupių dienyną“, kuris yra Prailginto laiko grupėje. 

 7. Grupių pedagogai dienos ugdytinių skaičių registruoja Valgyklos „Ugdytinių 

lankomumo formoje“ ir išsiunčia grupių dienos ugdytinių skaičių dietistui trumpąja žinute iki 8.45 

valandos. 

 8. Paskutinę einamojo mėnesio darbo dieną, grupės pedagogas užpildo „Kasdienio vaikų 

įstaigos lankymo apskaitos“ formą: 

  8.1. skiltyje „Praleista dienų“ įrašo „iš viso“ praleistų dienų skaičių, „tame skaičiuje 

užskaitomų“ pateisintų praleistų dienų skaičių. 
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  8.2. skiltyje „Apmokėtinos lankymo dienos“ įrašo ugdytinio lankymo dienas atėmus 

užskaitomas/pateisintas praleistas dienas. 

  8.3. skiltyje „Nelankymo priežastys (pagrindimas)“ įrašo laikotarpį su pagrindimu: 

  8.3.1. „dėl ligos“ (tėvų pateisinimai pagal Aprašo 1 priedą) – L; 

 8.3.2. „dėl kitų priežasčių“ – A (tėvų kasmetinės atostogos; priešmokyklinukų atostogos 

mokinių atostogų metu; vasaros atostogos), K (kintantis tėvų darbo grafikas), M (papildoma laisva nuo 

darbo diena tėvams auginantiems du ir daugiau vaikų iki 12 metų; mamos vaiko priežiūros atostogos), 

E (ekstremalūs įvykiai; karantinas; nelaimė šeimoje) (tėvų pateisinimai pagal Aprašo 2 priedą). 

 8.4. Paskutinėje „Kasdienio vaikų įstaigos lankymo apskaitos“ formos eilutėje „Iš viso 

nelankė vaikų“ įrašo bendrą kiekvienos ugdymo dienos nelankiusių vaikų skaičių; 

  9. Atlikus aukščiau aprašytus veiksmus, pedagogas „Kasdienio vaikų įstaigos lankymo 

apskaitos“ formą pristato į raštinę atspausdintus ir pasirašytus 2 egzempliorius iki paskutinės einamojo 

mėnesio darbo dienos pabaigos. 

 10. Sekretorė „Kasdienio vaikų įstaigos lankymo apskaitos“ formą išsiunčia 

Centralizuotai Kauno rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus buhalterijai per 2 darbo dienas. 

 

III SKYRIUS 

UGDYTINIŲ LANKOMUMĄ PATEISINANTYS DOKUMENTAI, JŲ PATEIKIMAS, 

REGISTRAVIMAS 

  

11. Lankomumą pateisinantys dokumentai: 

11.1. Pažyma iš tėvų darbovietės apie suteiktas papildomas poilsio dienas darbovietėje, 

auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos arba du vaikus iki dvylikos metų ar auginantiems tris ir 

daugiau vaikų iki dvylikos metų; 

11.2. Pažyma iš tėvų darbovietės apie suteiktas kasmetines ar neapmokamas atostogas;  

prastovas darbovietėje; 

11.3. Pažyma iš tėvų darbovietės apie suteiktas vaiko priežiūros atostogas; 

11.4. Tėvų darbovietės patvirtintas kintantis darbo grafikas. 

 12. Visi dokumentai pažymėti Aprašo 11 punkte pateikiami grupės pedagogui (el. paštu 

arba atnešami į grupę). 

 13. Tėvų prašymai pateisinantys vaiko nelankymo dienas: 

13.1. tėvų prašymai dėl ligos (Aprašo priedas Nr. 1), mokestis nemokamas nuo antrosios 

dėl ligos nelankytos dienos, apie ligą informavus ugdymo įstaigą 3.3. Aprašo punkte nustatyta tvarka ir 

pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos: 

13.1.1. jeigu vaikas serga daugiau nei 10 dienų, turi būti pateiktas tai patvirtinantis 

dokumentas iš www.esveikata.lt svetainės, nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento; 

13.1.2. jeigu vaiko liga tęsiasi į kitą mėnesį, apie neatvykimo dėl ligos tęstinumą kitą 

mėnesį patvirtinama grupės pedagogui raštu (el. paštu, trumpąja žinute) ir prašymo forma pildoma per 

tris darbo dienas atvykus į švietimo įstaigą po ligos. 

13.2. tėvų prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo dėl kitų priežasčių Aprašo 8.3.2. 

nurodytais atvejais ir pateikus Aprašo 11 punkte nurodytus patvirtinančius dokumentus  (Aprašo 

priedas Nr. 2); 

13.3. tėvų prašymas išleisti priešmokyklinio amžiaus vaiką atostogų, mokinių atostogų 

metu (vadovaujantis Batniavos mokyklos-daugiafunkcio centro pradinio ugdymo programos ugdymo 

plane pateiktu pradinių klasių mokinių atostogų grafiku). 

14. Tėvų prašymai pažymėti Aprašo 13.2 ir 13.3 punktuose gali būti pateikiami iš anksto, 

bet ne vėliau prieš 5 darbo dienas iki vaiko nelankymo švietimo įstaigos dienos.  

 

http://www.esveikata.lt/


3 

 

15. Kitos pateisinančios priežastys: 

15.1. vasaros metas (birželio-rugpjūčio mėn.); 

15.2. įstaigos uždarymo remontui, avariniams darbams, dėl karantino, paskelbus 

epidemiją ir dėl kitų ekstremalių atvejų; 

16. Lankomumą dėl kitų priežasčių pateisinančius dokumentus tėvai gali pateikti grupės 

pedagogui elektroniniu paštu, atnešti į grupę, užpildyti raštinėje.  

17. Lankomumą dėl ligos pateisinančius dokumentus registruoja grupės pedagogas 

„Lankomumą pateisinančių dokumentų registre“ (Aprašo 3 priedas) dokumentų gavimo dieną. 

Dokumentai kaupiami segtuve „Lankomumą pateisinantys dokumentai“, kuris saugomas grupėje 1 

metus pasibaigus mokslo metams. 

18. Nepateikus lankomumą pateisinančių dokumentų iki paskutinės mėnesio dienos, 

nelankytos dienos laikomos nepateisintomis.  

 

IV SKYRIUS 

 UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO KONTROLĖ 

 

19. Grupių auklėtojai atsakingi už savalaikį tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą, 

priminimą, pranešimų registravimą ir pateikimą kartu su grupės vaikų lankomumo žiniaraščiu 

atsakingam asmeniui, pasibaigus einamajam mėnesiui. 

20. Ugdymo dienų lankomumo kontrolę vykdo direktorius.  

21. Mokesčio skolos už vaiko išlaikymą įstaigoje išieškomos vadovaujantis LR teisės 

aktais, Steigėjo norminiais teisės aktais. 

 

V SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Aprašas gali būti koreguojamas ir tikslinamas, atsižvelgiant į Kauno rajono 

savivaldybės teisės aktų pakeitimus, Mokyklos bendruomenės pastebėjimus patvirtintus mokyklos-

daugiafunkcio centro direktoriaus įsakymu. 

23. Aprašas skelbiamas Mokyklos svetainėje https://batniava.kaunas.lm.lt/. 

 

 

__________________________________________ 

  

 

 

https://batniava.kaunas.lm.lt/
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Kauno r. Batniavos mokyklos-daugiafunkcio centro Ugdytinių 

lankančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes 

ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašo 1 priedas 
 

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

(Vieno iš tėvų (globėjų) Vardas, Pavardė) 

 

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

(Adresas, telefonas, e. paštas) 

 

Kauno r. Batniavos mokyklos – daugiafunkcio centro direktoriui, 

 

PRAŠYMAS DĖL VAIKO LIGOS PATEISINIMO 

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

Bubiai 

Prašau pateisinti mano sūnaus/dukros ............................................................ ikimokyklinio 

ugdymo grupės nelankymo dienas, nuo ............................. iki ...........................................(iš viso ....... 

darbo dienos), nes sirgo.  
Esu informuotas, kad mokestis už vaiko išlaikymą nemokamas nuo antros ugdymo įstaigos nelankymo dienos, jei 

apie vaiko susirgimą pranešama ikimokyklinio ugdymo mokytojai raštu (trumpąja žinute, elektroniniu laišku) pirmąją 

dieną, vėliau 8.30 valandos. 

 

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

(Vardas, Pavardė, parašas) 

 

 

Kauno r. Batniavos mokyklos-daugiafunkcio centro Ugdytinių 

lankančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes 

ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašo 1 priedas 
 

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

(Vieno iš tėvų (globėjų) Vardas, Pavardė) 

 

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

(Adresas, telefonas, e. paštas) 

 

Kauno r. Batniavos mokyklos – daugiafunkcio centro direktoriui, 

 

PRAŠYMAS DĖL VAIKO LIGOS PATEISINIMO 

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

Bubiai 

Prašau pateisinti mano sūnaus/dukros ............................................................ ikimokyklinio 

ugdymo grupės nelankymo dienas, nuo ............................. iki ...........................................(iš viso ....... 

darbo dienos), nes sirgo.  
Esu informuotas, kad mokestis už vaiko išlaikymą nemokamas nuo antros ugdymo įstaigos nelankymo dienos, jei 

apie vaiko susirgimą pranešama ikimokyklinio ugdymo mokytojai raštu (trumpąja žinute, elektroniniu laišku) pirmąją 

dieną, vėliau 8.30 valandos. 

 

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

(Vardas, Pavardė, parašas) 
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Kauno r. Batniavos mokyklos-daugiafunkcio centro Ugdytinių 

lankančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes 

ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašo 2 priedas 
 

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

(Vieno iš tėvų (globėjų) Vardas, Pavardė) 

 

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

(Adresas, telefonas, el. paštas) 

 

Kauno r. Batniavos mokyklos – daugiafunkcio centro direktoriui, 

 

PRAŠYMAS DĖL UGDYMO DIENŲ PATEISINIMO DĖL KITŲ PRIEŽASČIŲ 

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

Bubiai 

Prašau pateisinti mano sūnaus/dukters ..................................................................., lankančio(-ios)  
  (vardas, pavardė)  

....................................... grupę, ugdymo dienas nuo .............................. iki ......................................... d. 
(grupės pavadinimas)                  (data)  (data) 

 

nes ............................................................................................................................................................. . 

 

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

(Vardas, Pavardė, parašas) 

 

 

Kauno r. Batniavos mokyklos-daugiafunkcio centro Ugdytinių 

lankančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes 

ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašo 2 priedas 
 

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

(Vieno iš tėvų (globėjų) Vardas, Pavardė) 

 

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

(Adresas, telefonas, e. paštas) 

 

Kauno r. Batniavos mokyklos – daugiafunkcio centro direktoriui, 

 

PRAŠYMAS DĖL UGDYMO DIENŲ PATEISINIMO DĖL KITŲ PRIEŽASČIŲ 

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

Bubiai 

Prašau pateisinti mano sūnaus/dukters ..................................................................., lankančio(-ios)  
  (vardas, pavardė)  

....................................... grupę, ugdymo dienas nuo .............................. iki ......................................... d. 
(grupės pavadinimas)                  (data)  (data) 

 

nes ............................................................................................................................................................. . 

 

............................................................ 
(Vardas, Pavardė, parašas) 
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Kauno r. Batniavos mokyklos-daugiafunkcio centro 

Ugdytinių lankančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupes ugdymo dienų lankomumo apskaitos 

tvarkos aprašo  

3 priedas 
 

 

LANKOMUMĄ PATEISINANČIŲ DOKUMENTŲ REGISTRAS 

Ugdymo grupės pavadinimas ............................................................. 

20..... – 20...... mokslo metai 

Eil. 

Nr. 

Dokumento 

pateikimo data 

Vaiko vardas ir pavardė Dokumento pavadinimas Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojo 

parašas 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


