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JURBARKO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ PRIEŠMOKYKLINIO 

UGDYMO GRUPĖS UGDYTINIŲ UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR 

MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS 

 

III SKYRIUS 

PRALEISTŲ UGDYMO DIENŲ PATEISINIMO KRITERIJAI 

 

7. Praleistas ugdymo laikas pateisinamas: 

7.1. jei ugdytinis Mokyklos nelanko mokinių atostogų metu, dėl ligos, sanatorinio gydymo 

ir tėvai (globėjai/rūpintojai) pateikia pagal nustatytą tvarką pateisinančius dokumentus ir/ar prašymą; 

7.2. nelaimės atveju šeimoje iki 3 darbo dienų (artimųjų mirtis ir pan.), jei tėvai 

(globėjai/rūpintojai) apie tai informuoja pedagogą raštu, žinute, skambučiu ir pateikia tai įrodantį 

dokumentą; 

7.3. jei ugdytinis neatvyksta dėl atstovavimo renginiuose kitai ugdymo įstaigai (ne daugiau 

5 ugdymo dienų per mokslo metus) ir tėvai (globėjai/rūpintojai) pateikia tai įrodantį dokumentą; 

7.4. jei ugdytinis laikinai nelanko Mokyklos dėl svarbių asmeninių šeimos interesų ir 

poreikių ir apie išvykimą raštu pateikia Mokyklos direktoriui prašymą ne vėliau kaip prieš 5 darbo 

dienas iki išvykimo ir užtikrina, kad gautų užduotis ugdytiniui iš grupės pedagogų (pagalbos 

specialistų, jei tokia pagalba ugdytiniui teikiama) už praleidžiamą laikotarpį, prisiima atsakomybę už 

jų vykdymą. Grįžus informuoja pedagogus apie užduočių vykdymą; 

7.5. jei ugdytinis nelanko Mokyklos dėl vykimo poilsiauti su tėvais ne daugiau kaip 5 

ugdymo dienas per mokslo metus ir ne mažiau kaip prieš 5 darbo dienas iki išvykimo pateikia 

prašymą raštu Mokyklos direktoriui. 

8. Praleistas ugdymo laikas Mokyklos direktoriaus įsakymu teisinamas šiais atvejais: 

8.1. jei ugdytinis Mokyklos nelanko dėl nepalankių oro sąlygų (esant žemesnei nei 20 

laipsnių oro temperatūrai, esant aukštesnei nei 30 laipsnių temperatūrai ir Mokyklai negalint užtikrinti 

ugdymo vėsesnėje aplinkoje ir kt.); 

8.2. jei ugdytinis atstovauja Mokyklą įvairiuose renginiuose, konkursuose ir pan.; 

8.3. jei koreguojamas ugdymo procesas dėl susidariusios situacijos, keliančios pavojų 

ugdytinių sveikatai, gyvybei ar paskelbus ekstremalią padėtį; 

8.4. šio Aprašo 7.4., 7.5. punktuose nurodytais atvejais. 

9. Praleistos ugdymo dienos laikomos nepateisintomis, jei ugdytinio tėvai (globėjai, 

rūpintojai) nepateikė pateisinančių dokumentų iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos. 

_________________________ 

 


