ŠIAULIŲ „SANDOROS“ PROGIMNAZIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL ŠIAULIŲ „SANDOROS“ PROGIMNAZIJOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS
ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2017 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-101
Šiauliai
Vadovaudamasis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2017-05-25, Nr. T-177 „Dėl
priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokiniams skirtų pailginto darbo dienos grupių atidarymo
bendrojo ugdymo įstaigose“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais,
t v i r t i n u Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos pailgintos dienos grupės organizavimo tvarkos aprašą
(pridedamas).
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PATVIRTINTA
Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos
direktoriaus 2017 m. rugpjūčio
31 d. įsakymu Nr. V-101
ŠIAULIŲ „SANDOROS“ PROGIMNAZIJOS
PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS ORGANIZAVIMO
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pailgintos dienos grupės (toliau – grupė) organizavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas)
reglamentuoja Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos pailgintos dienos grupės veiklą.
2. Pailgintos dienos grupė steigiama vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
sprendimu 2017-05-25, Nr. T-177 „Dėl priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokiniams skirtų
pailginto 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 TIKSLAS
4. Pailgintos dienos grupės veikla grindžiama aprašu ir pailgintos dienos grupės pedagogo
pareigybės aprašu (1 priedas).
5. Grupės veiklos tikslas – plėtoti vaikų socializacijos galimybes, užtikrinti saugų, kryptingą
vaikų ugdymą ir užimtumą po pamokų.
6. Grupė sudaroma iš pirmų klasių mokinių, kurių tėvai (globėjai, rūpintojai) dirba ir neturi
galimybės prižiūrėti vaiko po pamokų.
7. Papildoma grupė gali būti sudaryta ir iš 2-4 kl. mokinių, kurių tėvai (globėjai, rūpintojai)
dirba ir neturi galimybės prižiūrėti vaiko po pamokų. Ši grupė formuojama, jeigu mokyklai užtenka
finansavimo arba turima kitų vidinių finansavimo resursų.
8. Grupė(-ės) steigiama(-os) pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) progimnazijos direktoriui pateiktus
prašymus (2 priedas).
III SKYRIUS
GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS
9. Mokinių skaičius vienoje grupėje – ne daugiau 26 mokinių.
10. Grupės veikla vykdoma ugdymo proceso metu (pasibaigus pamokoms) iki 17.00 val.
11. Grupės darbas organizuojamas pagal grupės pedagogo sudarytą ir su mokyklos direktoriumi
suderintą veiklos grafiką. Veiklos grafikas skelbiamas mokyklos internetinėje svetainėje, o detalūs
dienos planai elektroniniu formatu skelbiami mokyklos viešosiose erdvėse (mokyklos fojė).
12. 1 kl. mokinių grupės pedagogo atlyginimas mokamas Šiaulių m. iš savivaldybės biudžeto
lėšų.
13. 2-4 kl. mokinių grupės pedagogo atlyginimas gali būti mokamas iš Šiaulių m. iš savivaldybės
biudžeto lėšų ir / arba dalinai finansuojamas iš mokyklos ugdymo plane numatytų val., tėvų lėšų.
14. 2-4 kl. mokinių pailgintos grupės veiklą koordinuoja pailgintos grupės mokytojas, dirbantis
su 1 kl. grupe, ir savanoriai. 1 kl. mokinių grupės pedagogas 2-4 kl. mokiniams:
14.1. padeda orientuotis popamokinėje veikloje, t. y. nukreipia vaikus į tuos neformaliojo vaikų
švietimo (toliau – NVŠ) užsiėmimus, kuriuos vaikai lanko mokyklos patalpose;
14.2. „langų“ tarp 2-4 kl. mokinių pasirinktų NVŠ programų metu šiems mokiniams padeda
pasidaryti namų ruošos darbus, leidžia dalyvauti kitose veiklose kartu su 1 kl. mokiniais.
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IV SKYRIUS
GRUPĖS PEDAGOGO IR TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) ĮSIPAREIGOJIMAI
15. Grupės pedagogas įsipareigoja:
15.1. nuosekliai, planingai ir turiningai organizuoti veiklą, atitinkančią mokinių amžių;
15.2. saugoti mokinius nuo fizinę, psichinę sveikatą žalojančių poveikių;
15.3. pagal galimybes sudaryti sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti;
15.4. užtikrinti fizinį ir psichologinį mokinių saugumą;
15.5. pranešti tėvams (globėjams, rūpintojams) apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą
grupėje;
15.6. išleisti mokinį į namus tik pagal prašyme (2 priedas) nurodytą informaciją;
15.7. sužinoti iš pradinio ugdymo mokytojų, kurių mokinių nėra mokykloje, žymėti lankomumą;
15.8. užtikrinti patalpų, inventoriaus priežiūrą;
15.9. laikytis mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, vadovautis pailgintos dienos grupės tvarkos
aprašu.
16. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) įsipareigoja:
16.1. laikytis mokyklos nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių;
16.2. suteikti reikiamą informaciją grupės pedagogui apie mokinį;
16.3. nuolat domėtis mokinio elgesiu, veikla grupėje;
16.4. informuoti grupės pedagogą apie mokinio neatvykimą į užsiėmimus;
16.5. raštu informuoti grupės pedagogą apie mokinio savarankišką grįžimą namo;
16.6. neleisti mokiniui nešiotis daiktų, nesusijusių su grupės veikla;
16.7. pasirūpinti mokinio maitinimu (maisto dėžute), kuris atitiktų sveiko maisto reikalavimus;
16.8. pasiimti mokinį iš grupės iki 17.00 val.;
16.9. atlyginti mokinio padarytą žalą mokyklai ir kitiems asmenims (Lietuvos Respublikos
civilinis kodeksas 6.263, 6.275 ir 6.276 straipsniai).
V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Grupės organizavimo tvarkos aprašas tvirtinamas progimnazijos direktoriaus įsakymu.
18. Grupės veiklos priežiūrą vykdo progimnazijos direktorius ir / ar direktoriaus pavaduotojas
ugdymui.
19. Aprašas skelbiamas mokyklos interneto svetainėje www.sandora.eu.

___________________________________

1 priedas
ŠIAULIŲ „SANDOROS“ PROGIMNAZIJOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS MOKYTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Pailgintos dienos grupės mokytojo pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Mokytojas pavaldus tiesiogiai direktoriaus pavaduotojui ugdymui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI
4. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1 Pailgintos dienos grupės mokytojo išsilavinimas – turėti aukštąjį išsilavinimą ir pedagogo
kvalifikaciją;
4.2 gebantis bendrauti su mokiniais;
4.3 dirbti su mokiniais padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą;
4.4 gebanti bendradarbiauti su klasės mokytoju, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais);
4.5 gebanti suteikti pirmąją medicininę pagalbą;
4.6 žinanti saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimus;
4.7 gebanti savarankiškai organizuoti darbą;
4.8
bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, kitais specialistais ir
mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais);
4.9
privalo turėti šiuos pažymėjimus: pirmosios medicinos pagalbos, higienos reikalavimų
renginiuose, turizmo renginių organizavimo;
4.10 išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą,
progimnazijos nuostatus, progimnazijos darbo tvarkos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius
mokinių ugdymą ir mokytojo darbą.

III SKYRIUS
MOKYTOJO FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ
5. Vykdydamas LR Švietimo įstatyme nustatytas pareigas, einamaisiais mokslo metais
mokytojas atlieka šias funkcijas:
5.1. padeda mokiniui (mokinių grupei):
5.1.1 apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;
5.1.2 įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti;
5.1.3 ruošiant namų darbus, paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
5.1.4 atlieka kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą.
5.2. organizuoja saugią mokinių priežiūrą, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą grupės
patalpose ir lauke (mokyklos teritorijoje);
5.3. nuosekliai, planingai ir turiningai organizuoja veiklą, atitinkančią mokinių amžių;
5.4. pagal galimybes sudaro sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti;
5.5. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą
pailgintos dienos grupėje;
5.6. atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą bei mokinio, mokinių grupės, kuriems teikia
pagalbą, saugumą;
5.7. organizuoja mokinių edukacines išvykas;
5.8. mokyklos administracijai nurodžius, užtikrina mokytojų (išvykusių į kvalifikacijos kėlimo
seminarus, organizuojančius renginius ar dėl kitų svarbių priežasčių negalinčių vesti pamokos pagal
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direktoriaus patvirtintą pamokų tvarkaraštį) klasėje paliktų mokinių, savarankiškai atliekančių
mokytojo paliktas užduotis, saugumą.

SUSIPAŽINAU

Data ____________________
_________________________
(parašas)

___________________________
(vardas, pavardė)
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2 priedas
______________________________________________________
(vardas, pavardė didžiosiomis raidėmis)
_______________________________________________________
(adresas)
Tel.: _________________________
El. paštas: ______________________________
Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos
Direktoriui
PRAŠYMAS
DĖL VIENO VAIKO ĖJIMO NAMO
20_ _ m. ____________mėn. __d.
Šiauliai
Prašau leisti mano sūnui/dukrai_________________________________________________,
(vardas, pavardė)

_________ kl. mokiniui(-ei), lankančiam(-iai) „Sandoros“ progimnazijos pailgintos dienos grupę, nepasibaigus
mokyklos organizuojamoms veikloms, savarankiškai grįžti namo.
Sutinku, kad už vaiko saugumą atsako tėvai.

____________________
(parašas)

________________________________
(vardas, pavardė)

