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ALYTAUS  „SAKALĖLIO“ PRADINĖS MOKYKLOS  

PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖS VEIKLOS TVARKA 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Alytaus „Sakalėlio” pradinės mokyklos (toliau – mokykla) pailgintos darbo dienos grupės 

tvarka (toliau – tvarka) nustato mokykloje veikiančios pailgintos darbo dienos grupės paskirtį, mokinių 

priėmimo, veiklos organizavimo tvarką, reikalavimus pailgintos darbo dienos grupės auklėtojui.  

2. Pailgintos darbo dienos grupės paskirtis – teikti mokinių tėvų (globėjų) pageidavimu 

(rašytiniu prašymu) papildomą neformalaus švietimo paslaugą, po pamokų organizuojant 1–4 klasių 

mokinių priežiūrą, teikti pagalbą mokiniams atliekant namų darbų užduotis, organizuoti mokinių 

laisvalaikį.  

3. Pailgintos darbo dienos grupės veikla planuojama ir organizuojama vadovaujantis mokyklos 

metų veiklos programa, mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintomis neformaliojo švietimo 

(pailgintos darbo dienos grupės) programomis.  

              4. Pailgintos darbo dienos grupė komplektuojama iš 1–4 klasių mokinių nuo kiekvienų mokslo 

metų rugsėjo 1 dienos iki rugsėjo 10 dienos. 

5. Pailgintos darbo dienos grupėje minimalus mokinių skaičius – 12 mokinių. 

6. Mokiniai ir jų skaičius pailgintoje darbo dienos grupėje per mokslo metus gali kisti, 

atsižvelgiant į tėvų (globėjų) rašytinius prašymus.  

 

II. PRIĖMIMAS Į PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĘ  

 

7. Mokinių tėvai (globėjai) mokyklos direktoriui pateikia raštišką prašymą ir sudaro dvišalę 

sutartį dėl pailgintos darbo dienos grupės lankymo.  

8. Pirmumo teisę lankyti pailgintos darbo dienos grupę turi socialiai remtinų, rizikos grupės 

šeimų vaikai, važinėjantys iš tolimesnių vietų į mokyklą autobusu, našlaičiai ir netekę tėvų globos, 

turintys socializacijos problemų.  

 

III. PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS  

 

9. Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoju gali dirbti pedagoginį išsilavinimą turintis asmuo. 

Jis savo veikloje vadovaujasi pareigybės aprašymu, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis. 

10. Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas pavaldus mokyklos direktoriui. 

11. Pailgintos darbo dienos grupės veikla prasideda nuo mokslo metų pirmos dienos ir baigiasi 

paskutinę mokslo metų dieną.  

12. Pirmą mokslo metų dieną pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas informuoja mokinių 

tėvus (globėjus) apie pailgintos darbo dienos grupės veiklą, paskirtį, mokinių priėmimą, reikalavimus. 

13. Pailgintos darbo dienos grupės veikla organizuojama mokyklos direktoriaus paskirtoje 

klasėje. 

14. Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas pildo elektroninį dienyną. 

15. Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas saugo mokinius nuo fizinę, psichinę sveikatą 

žalojančių veiksnių, informuoja tėvus (globėjus) apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą 

pailgintos darbo dienos grupėje. 



16. Mokinius iš pailgintos darbo dienos grupės pasiima tėvai (globėjai) arba tėvų (globėjų) 

prašyme nurodyti asmenys. Mokiniai gali būti išleidžiami pareiti į namus savarankiškai, tėvų (globėjų) 

prašyme arba telefonu (skambutis, SMS) nurodytu laiku.  

 

IV. PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖS DARBO LAIKAS IR VEIKLOS 

ETAPAI 

 

17. Pailgintos darbo dienos grupės pavyzdinis darbo laiko grafikas:  

 

Savaitės diena Darbo laikas Valandų skaičius 

Pirmadienis  11.30-17.30 6 val. 

Antradienis  11.30-17.30 6 val. 

Trečiadienis  11.30-17.30 6 val. 

Ketvirtadienis  11.30-17.30 6 val. 

Penktadienis  11.30-17.30 6 val. 

Iš viso (1 etatas): 30 val. 

  
18. Pailgintos darbo dienos grupės rekomenduojami veiklos etapai: 

 

Laikas Veikla 

11.30–13.00 Vaikų priėmimas, laisvalaikio užsiėmimai, pažintinė veikla, judrieji 

žaidimai sporto salėje, lauke ir kt. 

13.00–14.30 Individuali veikla, nebaigtų užduočių valandėlė 

14.30–14.45 Pavakariai 

14.45–15.30 Veikla pagal programą 

15.30–17.00 Laikas saviraiškai, komunikacinė, meninė pažintinė veikla, judrieji 

žaidimai sporto salėje, lauke ir kt. 

17.00–17.30 Savitvarka ir išėjimas į namus 

 

19. Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojo darbo grafiką ir veiklos programą prieš mokslo 

metus tvirtina mokyklos direktorius.  

20. Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojo darbo grafikas ir veiklos etapai gali keistis, 

atsižvelgiant į mokinių poreikius, pamokų tvarkaraštį, oro sąlygas, mokinių skaičių grupėje ir kitas 

aplinkybes. 

21. Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas valandų skaičių, dirbtą ne pagal grafiką (kai lydi 

mokinius į ekskursijas, pas odontologą, prižiūri mokinius per laisvą mokiniams pamoką, kai nėra 

vaduojančio mokytojo, kai trumpinamos pamokos ir kitais atvejais) registruoja ir kompensuoja tuo 

metu, kai pailgintos darbo dienos grupės mokiniai į namus išeina anksčiau. 

  

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

22. Grupės veiklos priežiūrą atlieka mokyklos direktorius ir kitas direktoriaus įsakymu 

paskirtas asmuo. 

21. Už pailgintos darbo dienos grupės auklėtojo veiklą auklėtojas atsiskaito Pedagogų tarybos 

posėdyje. 

__________ 

______________________ 


