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ALYTAUS R. KROKIALAUKIO TOMO NORAUS-NARUŠEVIČIAUS GIMNAZIJOS  

PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pailgintos dienos grupės (toliau − grupė) veiklos tvarkos aprašas (toliau − aprašas) 

nustato Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijoje veikiančios pailgintos 

dienos grupės paskirtį, mokinių priėmimo, veiklos organizavimo, reikalavimus  grupės auklėtojui. 

2. Grupės paskirtis − teikti gimnazijos nuostatuose reglamentuotą mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) pageidavimu papildomą neformalaus švietimo paslaugą, po pamokų organizuojant 

mokinių priežiūrą, užimtumą, teikti pagalbą mokiniams atliekant namų užduotis, sudaryti sąlygas 

mokinių laisvalaikiui organizuoti ir neformaliam ugdymui vykdyti 

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, apraše 

nurodytuose ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 

II. MOKINIŲ PRIĖMIMAS IR GRUPIŲ FORMAVIMAS 

 

4. Grupė sudaroma iš mokinių, priimtų mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programas, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus raštišką prašymą gimnazijos direktoriui. 

5. Tėvų prašymai registruojami Prašymų registracijos knygoje. 

6. Mokinių priėmimas į grupę įforminamas gimnazijos direktoriaus įsakymu ir sudarant su 

gimnazija sutartį, kurią pasirašo direktorius ir vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų). 

7. Grupės darbo laikas derinamas su mokinių pamokų tvarkaraščiu. Mokinių veiklos trukmė 

grupėje 3 val. per dieną.  

8. Grupė formuojama esant ne mažiau kaip 10 mokinių.  

9. Gimnazijos direktorius, pritarus gimnazijos tarybai, iki kovo 1 d. pateikia savivaldybės 

administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui informaciją apie grupių formavimą ir mokinių 

skaičių kitais mokslo metais, o iki rugsėjo 25 d. šiuos duomenis patikslina. 

 

III. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖJE  

 

10. Grupės veikla organizuojama gimnazijos direktoriaus įsakymu paskirtoje patalpoje. 

11. Grupės auklėtoju gali dirbti pedagoginį išsilavinimą turintis asmuo. Jis vadovaujasi 

gimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtintu pareigybės aprašymu, Grupės veiklos programa, 

darbotvarke ir gimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis. 

12. Grupės ugdomoji aplinka turi būti tinkamai paruošta popamokinei mokinių veiklai: 

namų darbų ruošai, komunikacinei, pažintinei veiklai, žaidimams ir kt. veiklai, bei atitikti Lietuvos 

higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos ir apsaugos ministro 

2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla 

vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 

reikalavimus. 



13. Mokinių veikla grupėje pradedama rugsėjo 5 d. ir baigiama paskutinę mokslo metų 

dieną. Grupės auklėtojas parengia grupės veiklos programą ir darbotvarkę iki rugsėjo 5 d. ir teikia 

tvirtinti gimnazijos direktoriui. Grupės veiklos programa turi atitikti gimnazijos keliamus tikslus, 

uždavinius ir turi būti grindžiama mokytojų, mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) 

bendradarbiavimu bei užtikrinti mokinio saugumą gimnazijoje, suteikti galimybes vaikams mokytis 

remiantis supančia erdve (biblioteka, sporto baze, internetu, literatūra, mokymo priemonėmis ir 

kita). 

14. Grupės veikla fiksuojama Pailgintos dienos grupės veiklos el. dienyne kiekvieną dieną. 

15. Grupės veikla yra vientisas procesas. Jis neskaidomas į atskiras sritis ir vyksta 

integruotai. Mokinių užsiėmimų pobūdį ir trukmę lemia ugdymo(-si) tikslai ir grupės vaikų 

interesai. 

16. Grupėje rekomenduojami veiklos etapai: namų darbų ruoša, komunikacinė veikla, 

meninė veikla, pažintinė veikla, sportinė ir sveikatos stiprinimo veikla, darbo veikla, žaidimai ir kt. 

17. Grupės auklėtojas ne rečiau kaip kartą per metus – pasibaigus mokslo metams iki 

birželio 30 dienos – atsiskaito už grupės veiklą gimnazijos tarybai bei teikia informaciją apie grupės 

veiklą mokinių tėvų susirinkime. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Už šio aprašo įgyvendinimą ir grupės komplektavimą atsako gimnazijos direktorius. 
19. Šio aprašo vykdymo priežiūrą atlieka savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius. 



 


