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LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO KĖDAINIŲ „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS 

PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖS VEIKLOS TVARKOS APRAŠAS 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos (toliau – Progimnazijos) 

pailgintos darbo dienos grupės tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja pailgintos darbo 

dienos grupės tikslą, uždavinius, struktūrą, veiklos principus, vykdomas programas, veiklas 

teikiamas paslaugas ir jų vykdytojus, ugdymo ir kitų paslaugų planavimą ir įgyvendinimą, kokybės 

užtikrinimą bei galimus finansavimo šaltinius. 

2. Aprašas parengtas siekiant sudaryti visapusiškai palankias sąlygas mokiniams, kurie 

mokosi pagal pradinio ugdymo programas. 

3. Pailgintos darbo dienos grupės mokyklos vykdomos programos, teikiamos paslaugos ir 

veiklos organizuojamos progimnazijos patalpose, jos teritorijoje ir kitose ugdymui, edukacijai, 

kultūrai, poilsiui, pramogoms vykdyti pritaikytose erdvėse. 

4. Apraše vartojamos sąvokos: 

Pailgintos dienos darbo grupė (toliau PDDG) – ugdymosi procesas, kurio metu tikslingai 

planuojamas ir derinamas formalusis ugdymas ir neformalusis švietimas, teikiama individuali 

mokymosi, švietimo pagalba ir socialinės paslaugos vaikui ir jo tėvų pareigų turėtojams (tėvams 

globėjams, rūpintojams), organizuojamas maitinimas dienos metu ir užtikrinama saugi aplinka 

vaikui iki grįžtant į namus. 

Pailgintos darbo dienos grupė (toliau PDDG) – tėvų pareigų turėtojų (tėvų, globėjų, rūpintojų) 

prašymu suburta mokinių grupė, kuriai teikiama neformaliojo vaikų švietimo veiklos, pagalbos 

mokymuisi ir popamokinės mokinių priežiūros paslaugas. 

Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas (toliau- auklėtojas) – direktoriaus įsakymu       

paskirtas pedagoginis darbuotojas, organizuojantis PDD grupės veiklas. 

Mokytojo padėjėjas – progimnazijos darbuotojas, padedantis auklėtojui organizuoti PDD 

grupės veiklas. 

5. Progimnazija, steigdama ir organizuodama grupės veiklą, vadovaujasi Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymo, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

norminiais aktais, kitais teisės aktais, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir aprašu, 

Kėdainių rajono savivaldybės sprendimais, Progimnazijos nuostatais,  vidaus darbo tvarka bei 

pareigybės aprašymu. 

 

II SKYRIUS 

GRUPĖS STEIGIMAS,  VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

6.  Pailgintos darbo dienos grupės veiklos tikslas – sudaryti sąlygas kokybiškam, socialiai 

teisingam ir lygias galimybes užtikrinančiam visapusiškam kiekvieno vaiko ugdymui(si) 

popamokinėje saugioje aplinkoje, tai pat plėtoti vaikų socializacijos galimybes, skatinti kultūrinės ir 

pilietinės brandos ugdymą, užtikrinti kryptingą vaikų ugdymą ir užimtumą po pamokų. 

7. Grupės steigimo uždaviniai: 

7.1. skatinti pradinių klasių mokinių saviraišką, ugdyti mokinių mąstymo, kūrybiškumo,  

lyderystės, elgesio, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius; 

7.2. teikti pagalbą ugdant pradinių klasių mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas; 

7.3. organizuoti vaikų užimtumą po pamokų, sudarant sąlygas paruošti namų darbus, plėtoti  



vaikų socializacijos galimybes, mažinti socialinę atskirtį; 

7.4. užtikrinti socialinę, pedagoginę, psichologinę ir kitą pagalbą mokiniams. 

 

III SKYRIUS 

PDD GRUPIŲ FORMAVIMAS 

 
8. PDD grupės sudaromos iš 1 klasių bei 2-4 klasių mokinių norinčiųjų lankyti grupę. Tėvai  

(globėjai, rūpintojai) pateikia progimnazijos direktoriui raštišką prašymą (1 priedas). 

9. Grupėje gali būti ne mažiau kaip 12 mokinių ir ne daugiau kaip 24 mokiniai. Pirmumo teisę 

lankyti grupę turi tie mokiniai, kurių abu tėvai dirba.  

10. Mokiniai PDD grupėje per mokslo metus gali kisti, atsižvelgiant į tėvų (globėjų, 

rūpintojų) pageidavimus (2 priedas) 

  

IV SKYRIUS 

UGDYMO, KITŲ VEIKLŲ IR PASLAUGŲ PLANAVIMAS, ĮGYVENDINIMAS IR 

MOKINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS, VEIKLOS ORGANIZAVIMAS NUOTOLINIO 

UGDYMO METU 

 

  11. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už pradinio ugdymo įgyvendinimą. 

  12. PDD grupės auklėtojo funkcijos: 

  12.1. sudaro PDD grupės dienotvarkę (3 priedas); 

  12.2. vykdo saugią mokinių priežiūrą, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą grupės 

patalpose ar lauke, saugo mokinius nuo fizinę, psichinę sveikatą žalojančių veiksnių; 

 12.3. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaikų (mokinių) savijautą, sveikatą, elgesį, 

veiklą  PDD grupėje; 

 12.4. teikia pagalbą mokiniams atliekant namų darbų užduotis; 

 12.5. užtikrina savalaikį mokinių nuvykimą į neformaliojo švietimo užsiėmimus 

Progimnazijoje; 

 12.6. nuosekliai, planingai ir turiningai organizuoja veiklą, atitinkančią mokinių amžių, 

pasirenka pedagoginės veiklos būdus ir formas. 

13. Ugdomąją veiklą ir mokinių lankomumą grupės auklėtojas pildo „Mokinių lankomumo 

dienyne“ (4 priedas). 

14. PDD grupės darbo laikas  tvirtinamas progimnazijos direktoriaus įsakymu. PDD grupės 

darbo laikas suderinamas su pradinio ugdymo klasių mokinių pamokų tvarkaraščiu. 

15. Tėvai (globėjai, rūpintojai) gali savo vaikams parinkti grupės lankymo trukmę, ją 

nurodydamas raštiškame prašyme. 

16. Tėvai  (globėjai, rūpintojai) užtikrina vaikų kultūringą elgesį PDD grupėje. 

17. PDD grupėje siekiant užkirsti kelią infekcijos plitimui, grupės darbą planuojama vykdyti 

koncentrais. Tarpusavyje būtina laikytis atstumo, tarp vaikų riboti socialinius kontaktus, laikytis 

kvėpavimo etiketo, rankų higenos, nesidalinti mokymosi priemonėmis bei asmeniniais daiktais. 

18. Esant karantino sąlygom, PDD grupės darbas bus organizuojamas nuotoliniu būdu. 

Svarbius vaikų, tėvų ( rūpintojų, globėjų) klausimus atsakysime bei teiksime individualias 

rekomendacijas, konsultacijas „ZOOM“ platformoje vaizdo skambučiais, telefonu, el. paštu, 

Messenger, Skype.  

 

V SKYRIUS 

GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS IR FINANSINĖ APSKAITA 

 

 

 19. Vienam mokiniui teikiamos pailgintos darbo dienos grupės dienos paslaugos įkainis - 0,30 

Eur. Progimnazija gali atleisti nuo grupės paslaugos mokesčio socialiai remtinų šeimų vaikus. 

Mokestį už PDD grupės paslaugas nustato Kėdainių rajono savivaldybės taryba. 



 20. Mokestis mokamas už  mėnesį iki sekančio mėnesio 20 d., pervedant lėšas į 

Progimnazijos atsiskaitomąją sąskaitą. 

 21. PDD grupės paslaugos mokestis mokamas tik už faktinį grupės lankymo laiką.  

 22. Jeigu dėl nepateisinamų priežasčių 1 mėnesį mokinys nelanko PDD grupės, grupės 

auklėtojas turi teisę išbraukti mokinių iš grupės sąrašų, prieš savaitę  įspėjęs tėvus (globėjus, 

rūpintojus). 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOS NUOSTATOS 
  

 23. PDD grupės veiklos priežiūrą atlieka direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

 24. Šis Aprašas skelbiamas Progimnazijos interneto svetainėje. www.kedainiuausra.lt 

 

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


