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AKMENES R. DABIKINES VLADIMIRO ZUBOVO MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS
GRUPES PASLAUGOS TEIKIMO MOKYKLOJE TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pailgintos dienos grupes paslaugos teikimo Akmenes r. Dabikines Vladimiro Zubovo
mokykloje tvarkos apra5as (toliau - Apra5as) reglamentuoja Akmenes r. Dabikines Vladimiro
Zubovo mokyklos pailgintos dienos grupes veikl4.

2. Apra5e vartojamos sEvokos:
Pailgintos dienos grup6 (toliau-grupe) - tevq (globejq, r[pintojq) pra5ymu suburta

mokiniq grupe, kuriai teikiama papildoma paslauga po pamokq.
3. Mokykla, steigdama grupes, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,

jungtiniq tautq vaiko teisiq konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, L.ietuvos
Respublikos Svietimo lstatymu, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos norminiais
aktais ,,Pailgintos dienos grupes paslaugos teikimo Akmenes rajono savivaldybes biudZetinese
Svietimo istaigose tvarkos apra5u'., kitais teises aktais ir ApraSu.

4. Grupes pedagogas turi atitikti pareigybes apra5yme nurodytus kvalifikacinius
reikalavimus.

II SKYRIUS
GRUPES VEIKLOS TIKSLAS IR UZDAVINIAI

5. Grupes veiklos tikslas - pletoti vaikq socializacijos galimybes, uZtikrinti saugq,
krypting4 vaikq ugdymq ir uZimtum4 po pamokq.

6. Grupes veiklos uZdaviniai:
6.1. gerinti vaikq ugdymo (-si) kokybg, pletoti uZimtumo kryptis ir formas;
6.2. skatinti vaikq uZimtum4, jo ivairovg.

III SKYRIUS
GRUPES STEIGIMAS

7. Grupe steigiama einamiesiems mokslo metams mokyklos direktoriaus isakymu,
surinkus ne maZiau 6 mokinius tevq (globejq, rUpintojq) pra5ymu. Nesant poreikio grupe gali buti
panaikinama mokyklos direktoriaus isakymu nesibaigus mokslo metams.

8. Norindiqfq lankyti grupg mokiniq tevai (globejai, rtpintojai) pateikia mokyklos
direktoriui ra5ytini pra5ym4. Mokinio priemimas i grupg iforminamas mokyklos direktoriaus
isakymu. Mokykla sudaro dvi5alg sutarti.

9. Grupes veikla grindZiama teises aktais ir Apra5u.
10. Pailgintos dienos grupes paslaugas gaunantys mokiniai gali bfti jungiami prie

gyvenandiq mokyklos bendrabutyje grupiq. Jq buvimo laikas grupeje nurodomas tevq (globejq,
rUpintoj q) praSymuose.
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IV SKYRIUS
GRUPES DARBO ORGANIZAVIMAS

11. Grupes veikla vykdoma einamaisiais mokslo metais. Jq pradZi4 ir trukmg nustato
Svietimo ir mokslo ministras.

12. Grupes darbas organizuojamas pagal grupes pedagogo parengtq, metodineje
taryboje aprobuotq grupes veiklos plan4.

13.Grupes pedagogai organizuoja saugiq mokiniq prieZi[r4, krypting4 paZintinE mokslo,
mening, sporting veikl4 grupes patalpose ar lauke.

14. Grupes pedagogai informuoja tevus (globejus, rupintojus) apie mokiniq savijautq,
sveikat4, elgesi, veikl4 grupeje.

15. Tevai (globejai, r[pintojai) turi teisg savo vaikams parinkti grupes lankymo trukmg.
16. Grupes pedagogas privalo pildyti mokiniq lankomumo ZiniaraSti.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Direktorius parengt4 mokyklos grupes paslaugos teikimo tvarkos apraS4 suderina su
Mokyklos taryba ir patvirtina savo isakymu.

18. Grupes veiklos prieZilr4 atlieka mokyklos direktorius ar jo igaliotas asmuo ir kitos
kontro les funkcij as vykdandio s institucij o s.

PRITARTA
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