
PATVIRTINTA 

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio 

gimnazijos direktorės 

2022 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. IPU-13  

 

TRAKŲ RAJONO LENTVARIO MOTIEJAUS ŠIMELIONIO GIMNAZIJOS 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ DARBO VASAROS LAIKOTARPIU  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Trakų rajono Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupių 

darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja tėvų (globėjų) prašymų 

pateikimo, grupių formavimo, laikiną ugdytinių ir (ar) darbuotojų perkėlimo ir vaikų lankomumo 

apskaitos tvarką.  

2. Vieno mėnesio atlyginimas už vaiko išlaikymą vasaros laikotarpiu (birželio-rugpjūčio 

mėn.) nustatomas vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos patvirtinta tvarka. 

3. Ikimokyklinio ugdymo grupių darbo vasaros laikotarpiu ugdytiniams organizuojama 

pažintinė, projektinė, patirtinė ir kt. veikla. 

 

II SKYRIUS  

TĖVŲ (GLOBĖJŲ) PRAŠYMŲ PATEIKIMAS 

 

4. Tėvai (globėjai) dėl vaiko ugdymo įstaigos lankymo vasaros laikotarpiu informaciją 

pateikia einamųjų metų balandžio mėnesį grupės auklėtojai. 

5. Ugdymo įstaigos direktorė, atsiradus papildomam poreikiui ir esant laisvoms vietoms jau 

suformuotose grupėse, gali tenkinti ir vėliau pateiktus tėvų (globėjų) prašymus. 

6. Tėvų (globėjų), turinčių įsiskolinimų už vaiko išlaikymą įstaigoje, prašymai dėl vaiko  

lankymo vasaros laikotarpiu netenkinami.   

7. Trakų rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų, priskirtų mūsų įstaigai vasaros 

laikotarpiu, vaikų tėvai (globėjai) prašymus dėl sąlygų sudarymo vaikams lankyti mūsų švietimo 

įstaigą pateikia iki 2022 m. birželio 6 d. Laikinos sutartys pasirašomos iki 2022 m. birželio 10 d. 

tėvams (globėjams) sumokėjus išankstinį negrąžintiną mokestį už vaiko išlaikymą įstaigoje. 

 

III SKYRIUS 

GRUPIŲ FORMAVIMAS  

 

8. Grupės vasaros laikotarpiu formuojamos naujai ar performuojamos. 

9. Iki einamųjų metų gegužės mėn. 31 d. suformuotų grupių sąrašai ir darbo laikas 

patvirtinami lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu ir apie tai informuojami tėvai (globėjai).  

10. Grupės formuojamos iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų, užtikrinant vaiko dienos 

ir ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus, nepažeidžiant Lietuvos higienos normos 

reikalavimų.  

IV SKYRIUS 

VAIKŲ LANKOMUMO APSKAITA 

 

11. Vaikų lankomumas vasaros laikotarpiu fiksuojamas lankomumo apskaitos žiniaraštyje 

ir dienyne. 

12. Lankomumo ataskaita pateikiama įstaigos finansininkei. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Aprašas skelbiamas Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos interneto 

svetainėje.  

____________________________ 


