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ALYTAUS LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS 
VEIKLOS TVARKOS APRAŠAS 

 
I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Pailgintos darbo dienos grupės (toliau – Grupė) veiklos tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) nustato Alytaus Likiškėlių progimnazijoje veikiančių pailgintos darbo dienos grupių 
paskirtį, mokinių priėmimo, veiklos organizavimo, reikalavimus pailgintos darbo dienos grupės 
auklėtojui. 

2. Grupės paskirtis – teikti bendrojo lavinimo progimnazijos nuostatuose reglamentuotą 
mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu papildomą nemokamą neformalaus švietimo 
paslaugą, po pamokų organizuojant PUG ir 1-4 klasių mokinių priežiūrą, užimtumą, teikti pagalbą 
mokiniams atliekant namų užduotis, sudaryti sąlygas mokinių laisvalaikiui organizuoti. 
 

II. MOKINIŲ PRIĖMIMAS IR GRUPIŲ FORMAVIMAS 
 

3. Grupės sudaromos iš PUG ir 1–4 klasių mokinių, kurių tėvai (globėjai, rūpintojai) 
pateikia raštišką prašymą progimnazijos direktoriui. 

4. Prašymai registruojami.  
5. Grupės darbo laikas suderinamas su pradinių klasių pamokų tvarkaraščiu.  
6. Grupėje gali būti nuo 15 iki 30 mokinių.  
7. Grupės mokinių sudėtis per mokslo metus gali kisti, atsižvelgiant į tėvų (globėjų, 

rūpintojų) pageidavimus, pasikeitusias jų gyvenimo aplinkybes. 
 

III. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 
 

8. Grupės auklėtoju gali dirbti pedagoginį išsilavinimą turintis asmuo. Jis vadovaujasi 
progimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtintu pareigybės aprašymu ir progimnazijos darbo tvarkos 
taisyklėmis.  

9. Grupių ugdomoji aplinka turi būti tinkamai paruošta popamokinei PUG ir 1–4 klasių 
mokinių veiklai: namų darbų ruošai, komunikacinei, pažintinei veiklai, žaidimams ir gyvenimo 
įgūdžių formavimui, bei atitikti Lietuvos higienos normas HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo 
ugdymo programas. Bendrieji sveikatos ir saugos reikalavimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-610 „Dėl Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos 
normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos 
reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo.  

10. Grupės veikla vykdoma kasmet nuo rugsėjo 1 d. iki ugdymo proceso pabaigos. 
11. Grupės auklėtojas, vadovaudamasis progimnazijos veiklos prioritetais, pradinio 

ugdymo uždaviniais bei gyvenimo įgūdžių formavimo filosofija parengia mokslo metų veiklos planą, 
kurį suderina su direktoriaus pavaduotoju ugdymui, kuruojančiu šią veiklą. 

12. Grupės veikla fiksuojama grupės veiklos dienyne arba elektroniniame dienyne.   
13. Mokinių lankomumas pildomas grupės veiklos dienyne arba elektroniniame 

dienyne.  



14. Grupės veikla yra vientisas procesas. Jis yra neskaidomas į atskiras sritis ir vyksta 
integruotai. Užsiėmimų pobūdį ir trukmę lemia ugdymo(si) tikslai, grupės vaikų interesai, gyvenimo 
įgūdžių formavimo filosofija.  

15. Grupėje rekomenduojami veiklos etapai: namų darbų ruoša, komunikacinė veikla, 
meninė veikla, pažintinė veikla, kūno kultūra ir sveikata, darbo veikla, žaidimai ir kt. 
 

IV. FINANSAVIMAS 
16. Ugdymo priemonės įsigyjamos iš Alytaus Likiškėlių progimnazijos lėšų. 
17. Atlyginimas pailgintos darbo dienos grupės auklėtojams mokamas iš savivaldybės 

biudžeto lėšų. 
 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

18. Grupės veiklos priežiūrą vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 
 

________________________ 
    
 
 
  


