PATVIRTINTA
Lazdijų mokyklos-darželio
„Kregždutė“ direktoriaus
2015 m. rugsėjo 1d.
įsakymu Nr. V1-53
PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS DARBO TVARKOS APRAŠAS
1. Ši tvarka nustato pailgintos dienos grupių veiklos tikslus, sudarymo principus, reikalavimus
pailgintos dienos grupės auklėtojai, veiklos organizavimo ypatumus.
2. Pailgintos dienos grupės skirtos padėti mokiniams įgyti kokybišką pradinį išsilavinimą,
kryptingai skatinti mokinių gebėjimą nuolatos mokytis bei sudaryti sąlygas mokinių produktyviam
laisvalaikio užimtumui.
3. Pailgintos dienos grupės veiklos programos kūrimas grindžiamas mokyklos bendruomenės
numatytais tikslais ir uždaviniais, mokytojų, mokinių ir jų tėvų bendradarbiavimu bei
demokratinėmis nuostatomis.
4. Pailgintos dienos grupės sudaromos iš mokinių, kurių tėvai pateikė raštišką prašymą. Grupėje
didžiausias vaikų skaičius 30.
5. Prašymai registruojami Prašymų registravimo knygoje. Mokinių priėmimas į pailgintos dienos
grupę įforminamas direktoriaus įsakymu.
6.1 Pirmumo teisę lankyti pailgintos dienos grupę turi:
6.1. rizikos grupės šeimų vaikai;
6.2. socialiai remiamų šeimų vaikai, jeigu abu tėvai dirbantys
6.2. važinėjantys į mokyklą autobusu;
6.3. našlaičiai ir tėvų globos netekę;
6.4. turintys socializacijos problemų;
6.5. mokiniai kurių abu tėvai dirba;
6.6. pirmaklasiai.
6.7. priešmokyklinio ugdymo 4 val. modelio grupės mokiniai
7. Pailgintos dienos grupės formuojamos nuo rugpjūčio 25 iki rugsėjo 10 dienos, esant laisvoms
vietoms mokiniai priimami ištisus metus.
8. Pailgintos dienos grupės organizavimas:
8.1. grupės auklėtoju gali dirbti pedagoginį išsilavinimą turintis asmuo. Jis vadovaujasi grupės
auklėtojo pareigine instrukcija ir mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis;
8.2. grupės veikla organizuojama pagal grupės auklėtojo paruoštą ir mokyklos direktoriaus
patvirtintą planą laikantis Lietuvos higienos normos HN 21:2011;
8.3. ugdomoji veikla prasideda rugsėjo 2 d. ir baigiasi priešpaskutinę mokslo metų dieną;
8.4. Mokinių priežiūra vykdoma nuo rugsėjo 1 d. iki mokslo metų pabaigos;
8.5. Dirbančių tėvų vaikams, atskiru tėvų prašymu, mokinių atostogų metu, mokslo metų eigoje,
teikiama mokinių priežiūra pailgintos dienos grupėje be maitinimo nuo 8 iki 17 val.;
8.4. pailgintos dienos grupės auklėtojas parengia darbo su pailginta dienos grupe veiklos
programą iki rugsėjo 15 dienos;
8.5. ugdomoji veikla fiksuojama pailgintos dienos veiklos dienyne ir elektroniniame dienyne;
8.6. pailgintos dienos grupės auklėtojas per savaitę dirba 30 valandų;
8.7. pailgintos dienos grupės darbo laikas kiekvieną darbo dieną
8.7.1. pirma pailgintos dienos grupė dirba nuo 11 val. iki 17 val.;
8.7.2. antra pailgintos dienos grupė dirba nuo 12 45 val. iki 17 15 val.
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8.7.3. trečia pailgintos dienos grupė dirba nuo 1300 val. iki 1730 val.
8.8. Pailgintos dienos grupės veiklos sritys:
8.8.1. namų darbų ruoša;
8.8.2. komunikacinė veikla;
8.8.3. meninė veikla;
8.8.4. pažintinė veikla;
8.8.5. kūno kultūra ir sveikata;
8.8.6. darbo veikla (žaidimai ir kt.).
8.9. Grupės veikla yra vientisas procesas. Jis yra neskaidomas į atskiras sritis ir vyksta
integruotai. Užsiėmimų pobūdį ir trukmę lemia ugdymosi tikslai ir grupės vaikų interesai.
9. Finansavimas:
9.1. auklėtojo atlyginimas mokamas iš Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų,
priemonės permokamos iš savivaldybės biudžeto asignavimų arba kitų lėšų;
9.2. už mokyklos mokinių priežiūrą pailgintos dienos grupėse iš tėvų renkamas 1.45 eurų
mokestis;
9.3. Mokestis nemokamas:
9.3.1. Kai vaikas nelankė pailgintos dienos grupės:
9.3.1.1. dėl ligos ilgiau nei dvi savaites, pateikus gydytojo pažymą;
9.3.1.2. kai septynias dienas iš eilės buvo fiksuota 20 laipsnių šalčio ar žemesnė oro temperatūra
9.3.1.3 jeigu šeima gauna socialinę pašalpą, pateikus Lazdijų rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriaus pažymą apie pašalpos skyrimą. Lengvata taikoma socialinės pašalpos
skyrimo laikotarpiu, kuris nurodytas pažymoje;
9.3.1.4 jeigu vaikas auga socialinės rizikos šeimoje, pateikus Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pažymą.
9.3.2. Mokestis mažinamas 50 procentų, jeigu:
9.3.2.1. Šeimoje yra 3 ir daugiau mokyklinio amžiaus vaikų;
9.3.2.2. Vienas iš tėvų atlieka tikrąją karo tarnybą, yra įkalinimo įstaigoje ar dingęs be žinios;
9.3.2.3. Vaikas auga moksleivių ar studentų iki 24 m. šeimoje, kurioje bent vienas iš tėvų
mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba
studijuoja aukštojoje mokykloje.
Mokytojų tarybos
2015 m. gegužės 26 d.
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