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MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“  

LANKOMUMO APSKAITOS IR ĮSTAIGOS LANKOMUMO PREVENCIJOS TVARKA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“ (toliau – įstaiga) ugdytinių lankomumo apskaitos ir 

įstaigos lankomumo prevencijos tvarką (toliau -  tvarka) reglamentuoja LR švietimo įstatymu (Žin., 

1991, Nr. 23-593;  2011, Nr. 38-1804 ), LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m liepos 21 d. įsakymu 

Nr. V-1393 „Dėl socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas“, vaiko teisių konvencija 

(Žin., 1995-07-21, Nr. 60-1501, kitais teisės aktais ir įstaigos direktoriaus įsakymais. 

 2. Ši tvarka reglamentuoja grupių auklėtojų, socialinio pedagogo, direktoriaus pavaduotojo 

ugdymui veiklą gerinant vaikų lankomumą, stiprinant kontrolę ir vykdant nelankymo prevenciją. 

    3. Tvarka nustato įstaigos ugdytinių lankomumą įstaigoje, lankomumo apskaitą ir prevencines 

poveikio priemones įstaigos nelankymui mažinti bei padedančias ugdymui įgyvendinti teisę į ugdymą 

ir ugdymąsi.  

 4. Grupių pedagogai, socialinis pedagogas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui vadovaujasi 

LR švietimo įstatymu, LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m liepos 21 d. įsakymu Nr. V-1393 „Dėl 

socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos“ , kitais teisės aktais, įstaigos direktoriaus įsakymais 

ir šia tvarka. 

 

II SKYRIUS 

LANKOMUMO REGISTRACIJA IR APSKAITA 

 

5. Ugdytinių lankomumas fiksuojamas grupių dienynuose. 

6. Ugdytinių tėvai (globėjai): 

6.1. informuoja grupės auklėtoją apie vaiko neatvykimą į įstaigą pirmąją neatvykimo dieną, 

nurodo priežastis. Atvykus ugdytiniui į ugdymo įstaigą, tą pačią dieną tėvai (globėjai) grupės auklėtojai 

pristato gydytojo pažymą arba kitą įstaigos nelankymą pateisinantį dokumentą. 

7. Grupės auklėtoja: 

7.1. kontroliuoja savo grupės ugdytinių lankomumą; 

                        7.2. bendradarbiauja su socialiniu pedagogu, administracija sprendžiant ugdytinio įstaigos 

nelankymo problemas; 

                        7.3. dėl nežinomų priežasčių ugdytiniui neatvykus į įstaigą 6 dienas iš eilės, ne vėliau kaip 

per 2 darbo dienas  apie tai informuoja socialinį pedagogą, o esant reikalui ir įstaigos administraciją; 

                        7.4. socialiniui pedagogui, direktoriaus pavaduotojui ugdymui paprašius, parengia ir 

pateikia ataskaitą apie grupės vaikų lankomumą ir taikytas prevencijos priemones. 

 

 

 

 



III SKYRIUS 

PRALEISTŲ DIENŲ PATEISINIMO KRITERIJAI 

 

              8. Nelankytos dienos laikomos pateisintomis: 

              8.1. jei ugdytinis neatvyko į įstaigą, tėvai (globėjai) pristato pateisinamąjį dokumentą 

(gydytojo pažymą apie ligą, pažymą iš darbovietės apie nedarbo dienas). 

 

IV SKYRIUS 

LANKOMUMO PREVENCIJA 

 

               9. Grupės auklėtoja: 

               9.1. išsiaiškina neatvykimo į įstaigą priežastis; 

               9.2. planuoja ir teikia socialinę pedagoginę pagalbą grupės vaikui ar jo tėvams 

(globėjams); 

               9.3. esant reikalui pasitelkia į pagalbą darželio socialinį pedagogą.  

               10. Socialinis pedagogas: 

               10.1. įvertina ugdytinio įstaigos nelankymo priežastis, jo socialines problemas; 

               10.2. planuoja socialinės pedagoginės pagalbos teikimą vaikui ar jo tėvams (globėjams), 

grupių pedagogams; 

               10.3. esant reikalui kreipiasi pagalbos į direktoriaus pavaduotoją ugdymui;  

               10.4. du kartus per metus teikia direktoriaus pavaduotojai ugdymui ataskaitą apie 

ugdytinių lankomumą .  

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

                 11. Įstaigos ugdytinių lankomumo prevencijos ir lankomumo apskaitą vykdo grupių 

auklėtojos, socialinis pedagogas ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui.  
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Darželio tarybos susirinkimo 

2017  m. gruodžio 28 d. 

protokolas Nr. 5  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


