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ŠIAULIŲ „SANTARVĖS“ GIMNAZIJOS 

PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

  

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos pailgintos dienos grupės organizavimo tvarkos aprašas 

(toliau – Aprašas)  reglamentuoja Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos pailgintos dienos grupės (toliau – 

pailgintos dienos grupė) veiklą. 

2. Pailgintos dienos grupė steigiama vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos      

2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-177 „Dėl priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių 

mokiniams skirtų pailgintos darbo dienos grupių atidarymo bendrojo ugdymo įstaigose“, Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos norminiais  aktais bei kitais teisės aktais. 

3. Apraše vartojamos sąvokos: 

Pedagogas – asmuo, įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją. 

 Pailgintos dienos grupė -  tai tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu suburta pirmų klasių mokinių 

grupė, kuriai po pamokų teikiama neformaliojo švietimo paslauga. 

 

II SKYRIUS 

GRUPĖS STEIGIMAS IR VEIKLOS TIKSLAI 

  
4. Pailgintos dienos grupės veikla grindžiama šiuo aprašu ir pailgintos dienos grupės pedagogo 

pareigybės aprašu. 

5. Pailgintos dienos grupės veiklos tikslas – plėtoti vaikų socializacijos galimybes, užtikrinti 

saugų, kryptingą vaikų ugdymą ir užimtumą po pamokų. 

6. Pailgintos dienos grupė steigiama pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) grupės pedagogui pateiktus 

prašymus suderinus su gimnazijos direktoriumi (1 priedas). 

7. Grupė sudaroma iš pradinių klasių mokinių, kurių tėvai (globėjai, rūpintojai) dirba ir neturi 

galimybės prižiūrėti vaiko po pamokų. 

 

III SKYRIUS 

GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS 

  
8. Mokinių skaičius grupėje – ne daugiau 15 mokinių. 

9. Pailgintos dienos grupės veikla vykdoma mokslo metais ugdymo proceso metu (pasibaigus 

pamokoms) iki 18.00 val. 

10.  Pailgintos dienos grupės darbas organizuojamas pagal grupės pedagogo sudarytą ir su 

gimnazijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu suderintą grupės veiklos planą ir dienotvarkę. 

 

IV SKYRIUS 

GRUPĖS PEDAGOGO IR TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

11. Pailgintos dienos grupės pedagogas: 

11.1. nuosekliai, planingai ir turiningai organizuoja veiklą, atitinkančią mokinių amžių; 

11.2. saugoja mokinius nuo fizinę, psichinę sveikatą žalojančių poveikių; 

11.3. pagal galimybes sudaro sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti; 

11.4. užtikrina fizinį ir psichologinį mokinių saugumą; 



11.5. praneša tėvams (globėjams, rūpintojams) apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą 

grupėje; 

11.6. išleidžia mokinį į namus tik pagal prašyme (1 priedas) nurodytą informaciją; 

11.7. užtikrina patalpų, inventoriaus priežiūrą; 

11.8. laikosi gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklių, vadovaujasi pailgintos dienos grupės 

tvarkos aprašu. 

12. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) įsipareigoja: 

12.1. laikytis gimnazijos nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių; 

12.2. suteikti reikiamą informaciją grupės pedagogui apie mokinį; 

12.3. nuolat domėtis mokinio elgesiu, veikla grupėje; 

12.4. informuoti grupės pedagogą apie mokinio neatvykimą į užsiėmimus; 

12.5. raštu informuoti grupės pedagogą apie mokinio savarankišką grįžimą namo; 

12.6. neleisti mokiniui nešiotis daiktų, nesusijusių su grupės veikla; 

12.7. pasirūpinti mokinio maitinimu (maisto dėžute), kuris atitiktų sveiko maisto reikalavimus; 

12.8. pasiimti mokinį iš grupės iki 17.50 val.; 

12.9. atlyginti mokinio padarytą žalą gimnazijai ir kitiems asmenims (Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso 6.263, 6.275 ir 6.276 straipsniais). 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

13. Pailgintos dienos grupės veiklos priežiūrą atlieka gimnazijos direktorius ar jo įgaliotas 

asmuo ir kitos kontrolės funkcijas vykdančios institucijos. 

14. Šis Aprašas skelbiamas gimnazijos interneto svetainėse. 

 

 

  



Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos 

pailgintos dienos grupės 

organizavimo tvarkos aprašo 

1 priedas  

 

Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos  

pailgintos dienos grupės pedagogui 

  

  

PRAŠYMAS 

DĖL PRIĖMIMO Į PAILGINTOS DIENOS GRUPĘ 
  

20___ m. _________________ mėn. ____ d. 

Šiauliai 

  

Prašau priimti mano dukrą/sūnų    
  (mokinio vardas, pavardė, klasė) 
į pailgintos dienos grupę nuo __________ val. iki __________ val. nuo 20___ m. _______ 

______________________ d. iki 20___ m. ______________________ d. 

 

Informuoju, kad iš grupės mokinį namo paims: _____________________________________.  

Pats savarankiškai grįš namo: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________. 

  

 

 

  

        

  (vieno iš tėvų (globėjo, rūpintojo) parašas)   (vieno iš tėvų (globėjo, rūpintojo) vardas, pavardė) 

  

 


