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KAUNO R. LAPIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO 

UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKA 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kauno r. Lapių lopšelio-darželio (toliau - Darželis) ugdymo dienų lankomumo 

apskaitos tvarkos  (toliau – Tvarka) tikslas – užtikrinti mokinių lankomumo apskaitą panaikinus 

medicininės pažymos formą Nr. 094/A „Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą 

ar ugdymo instituciją“. 

2. Ši Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos 2019 m. rugpjūčio 2 d. raštu Nr. SR – 3174 ir Kauno rajono savivaldybės tarybos 

2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 13 

d. sprendimo Nr. TS-6 „Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

išlaikymą Kauno rajono švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

3. Ši Tvarka įsigalioja nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. 

II.  APSKAITOS TVARKA 

4. Vaikui susirgus apie jo neatvykimą vaiko tėvai (globėjai) Darželio mokytojus 

informuoja raštu, trumpąja SMS žinute, į grupėse nurodytus mobiliųjų  telefonų numerius iki 

8.30 val. nurodant sergančio vaiko vardą, pavardę. 

5. Sugrįžus vaikui po ligos tėvai (globėjai) tą pačią dieną pildo nustatytos formos 

prašymą Darželio direktoriui. Pridedamas priedas Nr. 1. 

6. Mokestis už maitinimą dėl vaiko ligos, pateikus tėvų (globėjų) raštišką prašymą 

(priedas Nr. 1), nebus skaičiuojamas nuo antros nelankymo dienos. 

7. Darželio mokytojams atidavus tėvams sergantį vaiką (pakilo temperatūra, skauda 

galvą, pykina, viduriuoja ir pan.) mokestis už maitinimą dėl vaiko ligos nebus skaičiuojamas 

nuo pirmos nelankymo dienos. 

 

 



8. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas 

daugiau kaip 4 val. per dieną, tėvai (globėjai) moka 0,65 Eur mokestį už ugdymo sąlygų, 

edukacinių aplinkų gerinimą ir už priemones, skirtas vaikų pažinimo kompetencijai ugdyti, už 

kiekvieną vaiko lankytą ar nelankytą dieną.  

  



Pildo ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

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

(trumposios SMS žinutės data) 

 

 

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

(tėvų (globėjų) vardas pavardė) 

 

 

Kauno r. Lapių lopšelio-darželio 

Direktorei 

Inai Krisikaitienei 

 

PRAŠYMAS 

 

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

(data) 

 

 

 Prašau neskaičiuoti mokesčio už maitinimą mano sūnui (dukrai)......................... 

........................................................................................... nelankiusiam darželio dėl ligos 

                     (vardas pavardė) 

 

..................................................................laikotarpiu. 

 

 

 

 

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

  (vardas pavardė)      (parašas) 

 

 

 

 

 



 

 


