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KLAIPĖDOS MAKSIMO GORKIO PROGIMNAZIJOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS 

DARBO TVARKA 

 

                     I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijos (toliau ˗ Progimnazijos) pailgintos dienos grupės 

darbo tvarka (toliau ˗Tvarka) reglamentuoja priėmimo bei grupės veiklos organizavimo tvarką. 

2. Pailgintos dienos grupės darbą organizuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui, vykdo – 
direktoriaus įsakymu paskirtas mokytojas. 

 

       II. GRUPĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

3. Organizuoti pailgintos dienos grupės mokinių veiklą. 

4. Lavinti vaikų kūrybiškumą žaidžiant. 

5. Laiduoti palankias sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams. 

6. Mokyti vaikus sveikos gyvensenos pagrindų. 

7. Ugdyti draugystę tarp kitų tautybių vaikų. 

8. Puoselėti savo ir lietuvių tautų tradicijas. 

9. Ugdyti mokinių savarankiškumą, atsakomybę už savo poelgius. 

10. Bendrauti ir bendradarbiauti su Progimnazijos vadovais, mokytojais ir tėvais (globėjais, 

rūpintojais). 

 

 III. PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS KOMPLEKTAVIMAS 

11. Į pailgintos dienos grupę mokiniai priimami tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu ir Progimnazijos 

direktoriaus įsakymu, pasirašoma mokamos pailgintos dienos grupės paslaugos teikimo sutartis. 

12. Minimalus vaikų skaičius grupėje − 15 mokinių, maksimalus – 24. Pailgintos dienos grupės 

veikloje gali dalyvauti tik tos pačios klasės (grupės, srauto) mokiniai. 

13. Jei per mokslo metus mokinių sumažėja daugiau, nei nustatytas minimalus mokinių skaičius, 

sprendimą dėl pailgintos dienos grupės veiklos tęstinumo, perkomplektavimo ar iškomplektavimo 

priima Progimnazijos direktorius, atsižvelgdamas į surenkamas įmokų lėšas. 

14. Pirmumo teisę turi vaikai iš asocialių, daugiavaikių, socialiai remtinų šeimų bei vaikai, turintys 

specialiųjų ugdymosi poreikių. 

  

       IV. DARBO ORGANIZAVIMAS 

15. Progimnazija užtikrina vaikų užimtumą pailgintos dienos grupės darbo metu. 

16. Grupės darbas nustatomas, atsižvelgiant į mokiniams privalomą pamokų skaičių. 

17. Grupės mokytojas dirba pagal Progimnazijos direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį (15-20 val.) per 

savaitę. 

18. Pailgintoje dienos grupėje darbas vyksta pagal tos dienos mokytojo numatytus veiklos 

uždavinius, vaikų pageidavimus, vykdo veiklos programą. 

19. Mokiniai į valgyklą eina visi kartu prižiūrimi mokytojo.  

20. Palankiomis oro sąlygomis mokinių poilsis organizuojamas kieme, prižiūrint mokytojui. 

21. Iš pailgintos dienos grupės mokinius pasiima tėvai (globėjai, rūpintojai), seneliai, broliai, 

seserys. Į Progimnazijos patalpas tėvai (globėjai, rūpintojai) neįleidžiami. Norėdami asmeniškai 

susitikti su pailgintos dienos grupės mokytoja, tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo iš anksto 

pageidaujamą susitikimo laiką suderinti su grupės mokytoja.  

22. Jei mokiniai eina vieni namo, privalomas raštiškas tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas. 



23. Mokinys turi teisę grupės darbo metu išeiti į Progimnazijoje veikiantį būrelį, už Progimnazijos 

ribų gali išeiti, tik raštiškai tėvams (globėjams, rūpintojams) leidus. 

24. Mokiniai gali atsinešti iš namų papildomų priemonių laisvalaikiui. Mobiliuoju telefonu 

Mokinys gali naudotis tik grupės mokytojui leidus, jei tai netrukdo vykdyti grupės veiklos planą. 

25. Už klasės, kurioje dirba grupė, tvarką ir švarą atsakingas grupės mokytojas ir mokiniai.  

26. Sugadintas inventorius turi būti sutaisytas ar nupirktas naujas. 

27. Pasibaigus grupės darbui, mokytojas ir Progimnazija už mokinio saugumą neatsako. 

28. Atlygintinai teikiant pailgintos dienos grupės paslaugą vadovaujamasi Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T2-124 „Dėl kainų už atlygintinai teikiamą 

pailgintos dienos grupės paslaugą savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose patvirtinimo“ (2018 

Nr. T2-270, 2020 Nr. T2-215 pakeitimai): 

28.1. tėvai (globėjai, rūpintojai) už suteiktas pailgintos dienos grupės paslaugas privalo sumokėti į 

einamojo  mėnesio 20 dienos;  

28.3. atsisakydami pailgintos dienos grupės paslaugų, tėvai (globėjai, rūpintojai) ne vėliau kaip 

prieš 3 dienas iki einamojo mėnesio pabaigos grupės veiklą kuruojančiam direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui pateikia prašymą Progimnazijos direktoriaus vardu. Progimnazijos direktoriui prašymą 

patenkinus, mokinys išbraukiamas iš sąrašų nuo kito mėnesio 1 d.; 

29. Su pailgintos dienos grupės tvarka mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) supažindina grupės 

mokytojas. 

30. Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijos pailgintos dienos grupės darbo tvarka skelbiama 

Progimnazijos el. svetainėje. 

 

____________________________________ 

 


