
PATVIRTINTA
Vilniaus lopSelio-darZelio,,Pakalnutd"

VILNIAUS LOPSELIO.DARZELIO,,PAKALNUTE" UGDYTINIV UGDYMO
DIENU LANKOMUMO APSKAITOS IR PATEISINIMO TVARKA

Pagal Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo 47 straipsnio 2 dalies 7 punkt4 tevai

(globejai, rtpintojai) turi teisg ir pareig4 uZtikrinti vaiko punktualq ir reguliary mokyklos lankym4

,jeigu vaikas negali atvykti i mokykl4, nedelsdami informuoti mokykl4". Pagal Lietuvos

Respublikos Vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatymo 31 straipsnio 2 dalies 2 punkt4 - ,,vaiko tOvai

ar kiti vaiko atstovai pagal istatymq turi teisg ir pareig4 r0pintis: kad b[tq sudarytos s4lygos vaikui

iki 16 metq mokytis", taip pat uZtikrinti mokiniq teisg ir pareig4 lankyti mokykl4, kuri itvirtinta

Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo 46 straipsnio 2 dalies 2 punktu ,,mokinys privalo lankyti

mokykl4".

AtsiZvelgdami iLietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 2019 m. rugpjtdio

30 d. ra5t4 Nr. (10.1.1.1-421)10-5422,,DeI formos 0941A paskirties pakeitimo,, ir Vilniaus miesto

savivaldybes tarybos sprendim4 ,,Del vaiko priemimo i Vilniaus miesto Svietimo istaigq ir

ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos apraS4oo, patvirtint4 2019 m.

gruodZio 4 d. Nr. 1-303 ir2022 m. gruodZio 19 d. Nr. 1-1711 sprendimo pakeitimo bei siekdami

uZtikrinti ugdytiniq lankomumo apskait4, nustatome Vilniaus lop5elio-darZelio ,,Pakalnute"

ugdytiniq ugdymo dienq lankomumo apskaitos ir pateisinimo tvark4:

Tdvai (globejai) informuoja istaig4 (informuoja vaiko lankomos grupes mokytoj4 skambudiu arba

SMS Zinute, arba el. pa5tu) pirm4 nelankymo dien4 ir per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo

po nelankymo dienos pateikia pra5ym4 istaigos nustatyta tvarka, kai vaikas nelanko istaigos

d6l:

1. tevams (globejams), auginantiems neigalq vaik4 iki 18 arba vien4 ir daugiau vaikq iki 12

metq, suteikiamq Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnio 3 dalyje numatytq papildomq

poilsio dienq;

2. ligos, jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienq, tevai apie tai turi informuoti istaig4

papildomai;

3. tevq (globejq) kasmetiniq ar nemokamq atostogq;
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4. prastovq tevq (globejq) darbovieteje;

5. tevq (globejq) darbo pagal kintanti darbo grafik4, darbo nuotoliniu b0du arba vykdomos

individualios veiklos;

6.mokiniq atostogq (eigu vaikas turi broliq ar seserq, kurie mokosi bendrojo ugdymo

mokykloje);

7. vasaros metu (birZelio-rugpjudio menesiais);

8. nelaimiq Seimoje (artimqjq mirtis ir pan.);

9. kitq prieZasdiq;

Mokestis uZ vaiko maitinim4 nemokamas, jeigu:

f . istaigos uZdarymo remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir ddlki1a4force

majeure atvejq;

2. Seima gauna socialing paSalp4 pagal Vilniaus miesto savivaldybes socialines pa5alpos

skyrimo fakt4 vaikui Socialines paramos Seimai informacineje sistemoje (SPIS);

Mokytojos surenka ugdytiniq nelankytq ugdymo dienq pateisinandius dokumentus i5

vaiko (-q) tevq (globejq, rflpintojq). Elektroniniame dienyne musu.darzelis.lt suveda, sutikrina

grupes lankomumo Ziniara5dius (tabelius) iki menesio I d.
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Vilnius

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos2019 m. rugpjfldio

30 d. ra5tu Nr. (10.1 .1.1-421)10-5422,,DeI formos 0941A paskirties pakeitimo" ir Vilniaus miesto

savivaldybes tarybos sprendimu ,,Del vaikq priemimo i Vilniaus miesto Svietimo istaigq

ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos apra5uo', patvirtintu 2019 m.

gruodZio 4 d. Nr. 1-303 ir 2022 m. gruodZio 19 d. Nr. 1-171 1 sprendimo pakeitimo

1. T v i r t i n u Vilniaus lop5elio-darZelio ,,Pakalnute" ugdytiniq ugdymo dienq

lankomumo apskaitos ir pateisinimo tvark4 i paZymq del vaiko nelankymo pateisinimo.

2. P r i p a Li s t u netekusi galios Vilniaus lop5elio-darZelio Pakalnutdoo 2022 m. sausio

5 d. isakym4 Nr. Y-2 ,, Del Vilniaus lop5elio-darLelio ,,Pakalnuteoo ugdymo dienq lankomumo

apskaitos ir pateisinimo tvarkos tvirtinimo".

PRIDEDAMA: PaZymos form4.

Direktore Renata Rudiene


