
                                                                                                        Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos 

                                                                                      Darbo tvarkos taisyklių, patvirtintų 

                                               direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. 

                                                                                       įsakymu Nr. 1.3.-124 

                                                                                       18 priedas 

    

 

MOKAMOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS 

PASLAUGOS TEIKIMO KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOJE 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

            1. Mokamos pailgintos dienos grupės paslaugos teikimo Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijoje 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos mokamos 

pailgintos dienos grupės veiklą.  

2.Grupės paskirtis − tėvų (globėjų) pageidavimu teikti papildomą mokamą neformaliojo 

švietimo paslaugą: po pamokų organizuoti ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus, 1−4 klasių 

mokinių priežiūrą, užimtumą, sudaryti sąlygas vaikų/mokinių laisvalaikiui organizuoti ir 

neformaliajam švietimui vykdyti.  

3.Gimnazija, komplektuodama grupę ir organizuodama darbą joje, vadovaujasi Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Gimnazijos 

nuostatais, Savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.  

            4.Grupės paslauga yra mokama ir teikiama laisvojo mokytojo (toliau tekste – Pedagogo), 
dirbančio pagal išduotą verslo liudijimą, sudarant su juo Mokamos pailgintos dienos  grupės patalpų 

panaudos sutartį, vadovaujantis Mokamos pailgintos dienos grupės pedagogo pareigybės aprašymu (1 

priedas).  

            5.Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatyme. 

II. SKYRIUS 

GRUPĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

6.Grupės veiklos tikslas – plėtoti vaikų socializacijos galimybes, užtikrinti saugų, kryptingą 

vaikų/mokinių ugdymą ir užimtumą po pamokų. 

7.Grupės veiklos uždaviniai: 

7.1. gerinti vaikų/mokinių ugdymo(-si) kokybę, plėtoti užimtumo kryptis ir formas; 

7.2. skatinti vaikų/mokinių užimtumą, jo įvairovę. 

 

III. SKYRIUS 

VAIKŲ/MOKINIŲ PRIĖMIMAS IR GRUPĖS FORMAVIMAS 

 

8. Vaikų/mokinių skaičius grupėje: 

8.1. minimalus – 10; 

8.2. maksimalus – 30.  

9.Grupė sudaroma iš vaikų/mokinių, priimtų mokytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ir pradinio ugdymo programas, tėvams (globėjams) pateikus raštišką prašymą (2 priedas) 

Gimnazijos direktoriui. 

10.Tėvų (globėjų) prašymai registruojami Gimnazijos nustatyta tvarka. 

11.Vaikų/mokinių priėmimas į Grupę įforminamas Gimnazijos direktoriaus įsakymu ir 

sutartimi (3 priedas), kurią pasirašo direktorius ir vienas iš tėvų (globėjų). 

 

IV. SKYRIUS 



GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

12.Grupės veikla ir vaikų/mokinių lankomumas fiksuojamas Grupės veiklos dienyne. 

           13.Grupės darbas organizuojamas pagal grupės pedagogo sudarytą ir suderintą su 

gimnazijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu Mokamos pailgintos dienos  grupės veiklos planą ir 

dienotvarkę (4 priedas).  

           14.Grupės pedagogas:  

           14.1.vykdo saugią vaikų/mokinių priežiūrą, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą 

grupės patalpose ar lauke;  

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

veiklą grupėje;  

           14.3.atlieka kitas funkcijas, numatytas pareigybės apraše.  

           15.Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę savo vaikams parinkti grupės lankymo trukmę.  

           16.Vienam vaikui/mokiniui teikiamos pailgintos dienos grupės valandos paslaugos įkainis 

0,25 Eur.  

           17. Pailgintos dienos grupę lankančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atsiskaitymas už 

teikiamas paslaugas nustatomas sudarant sutartį.  

           18.Grupę lankančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) įmokų už ugdymą grupėje apskaita 

tvarkoma vadovaujantis grupės pedagogo pildomu mokinių lankomumo žurnalu ir Lietuvos 

Respublikos finansų ministro patvirtintu Gyventojo, įgijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų 

apskaitos žurnalu.  

           19. Pailgintos dienos grupės paslaugos mokestis mokamas tik už faktinį grupės lankymo 

laiką (už kontaktines valandas).  

 

 

V. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 

           20. Gimnazijos Mokamos pailgintos dienos grupės paslaugos teikimo tvarkos aprašas 

suderinamas su Gimnazijos taryba ir patvirtinamas direktoriaus įsakymu.  

           21. Grupės veiklos priežiūrą atlieka direktoriaus pavaduotojas ugdymui.  

            22. Aprašas gali būti keičiamas ar pripažįstamas netekusiu galios Kazlų Rūdos savivaldybės 

tarybos sprendimu.  

 

______________________  
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 



 

 

 

                                                                                                            Mokamos pailgintos dienos grupės  

                                                                                                            paslaugos teikimo Kazlų Rūdos sav.  

                                                                                                            Plutiškių gimnazijoje tvarkos aprašo  

                                                                                                             1 priedas  

 

 

KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS 

MOKAMOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS PEDAGOGO  PAREIGYBĖS 

APRAŠYMAS 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos mokamos pailgintos dienos grupės 

paslaugos teikimo pedagogo  pareigybė yra priskiriama specialistų  grupei. 

2.  Pareigybės lygis – A2. 

3. Pareigybės paskirtis – vykdyti priežiūrą ir organizuoti užimtumą, teikti pagalbą   

pailgintą grupę lankantiems mokinimas. 

  4.  Pareigybės pavaldumas – pailgintos grupės pedagogas yra laisvasis pedagogas, 

dirbantis pagal Verslo liudijimą, jo pedagoginės veiklos priežiūrą vykdo Kazlų Rūdos sav. 

Plutiškių gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.  

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

5. Pailgintos dienos grupės pedagogu gali dirbti asmuo: 

 5.1. turintis ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro 

kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygtu išsilavinimu ir  pedagogo kvalifikaciją. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Pailgintos dienos grupės pedagogo funkcijos:  

6.1. vykdyti grupės lankomumo apskaitą; 

6.2. planuoti grupės veiklą;  

6.3. kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones;  

6.4. ugdyti ir/ ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese. 

7. Pailgintos dienos grupės pedagogas turi teisę:  

7.1. pasirinkti pedagoginės veiklos metodus ir formas;  

7.2. gauti informacinę, konsultacinę, metodinę pagalbą iš socialinių pedagogų, 

specialiojo pedagogo, logopedo, psichologo, sveikatos priežiūros specialisto, administracijos; 

7.3. teikti siūlymus administracijai dėl ugdymo proceso ir įstaigos veiklos tobulinimo;  

7.4. turėti darbo saugą ir higienos normas atitinkančias darbo sąlygas. 

8. Pailgintos dienos grupės pedagogas privalo: 

8.1. užtikrinti savo darbo kokybę;  



8.2. organizuojant ir vykdant veiklą grupėje, atsižvelgti į individualius vaikų 

poreikius ir amžių;  

8.3. saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą 

grupėje, salėje, kitose gimnazijos erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt.; 

8.4. derinti tarpusavyje vaikų ugdymą, priežiūrą, globą; 

8.5. bendradarbiauti su kitais mokykloje dirbančiais specialistais vaikų ugdymo 

klausimais;  

8.6. informuoti tėvus (globėjus) apie vaikų pasiekimus, ugdymo(-si) poreikius ar 

iškilusias problemas (sveikatos, prigimtinių, socialinių poreikių tenkinimo ir pan.); 

8.7. informuoti gimnazijos administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos 

problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą; 

8.8. grupės vaikus išleisti į namus tik su tėvais (globėjais), kitais suaugusiais 

asmenimis, turinčiais raštišką tėvų (globėjų) leidimą/prašymą, vyresniais broliais ar seserimis esant 

raštiškam tėvų sutikimui; 

8.10. laikytis gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklių, laiku pildyti dokumentaciją; 

8.11. tvarkyti grupę lankančių mokinių tėvų (globėjų) įmokų už ugdymą grupėje 

apskaitą vadovaujantis grupės pedagogo pildomu mokinių lankomumo žurnalu ir Lietuvos 

Respublikos finansų ministro patvirtintu Gyventojo, įgijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų 

apskaitos žurnalu. 

 

III.  ATSAKOMYBĖ 

 

 9. Pažeidus darbo drausmę, neatliekant numatytų pareigų, drausminės nuobaudos 

pailgintos dienos grupės pedagogui skiriamos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

_______________________________ 

 

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:  

______________________________________  

(vardas ir pavardė, parašas, data) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                            Mokamos pailgintos dienos grupės  

                                                                                                            paslaugos teikimo Kazlų Rūdos sav.  

                                                                                                            Plutiškių gimnazijoje tvarkos aprašo  

                                                                                                             2 priedas  

________________________________________________________________________________  
(vieno iš tėvų,/globėjo vardas, pavardė) 

________________________________________________________________________________  
(vaiko/mokinio gyvenamosios vietos adresas) 

________________________________________________________________________________  
(tėvų/globėjų telefonas, elektroninis paštas) 

 

Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos  

direktorei Irenai Kašauskienei 

 

PRAŠYMAS 

DĖL DUKTERS/SŪNAUS ____________________________________________PRIĖMIMO 
(mokinio vardas, pavardė) 

Į MOKAMĄ PAILGINTOS DIENOS  GRUPĘ 
2017 m. _______________ ____d. 

Plutiškės 

Prašyčiau priimti mano dukrą/sūnų ____________________________________________________  
                                                         (vaiko/mokinio vardas, pavardė, grupė/klasė ) 

į mokamą pailgintos dienos  grupę nuo 2017 m. _____________________ d. 

 

Vaikas/mokinys pailgintos dienos grupę lankys tokiu grafiku: 

 

Pirmadieniais nuo               val. iki               val. Iš viso per dieną                        val. 

Antradieniais  nuo               val. iki               val. Iš viso per dieną                        val. 

Trečiadieniais  nuo               val. iki               val. Iš viso per dieną                        val. 

Ketvirtadieniais  nuo               val. iki               val. Iš viso per dieną                        val. 

Penktadieniais  nuo               val. iki               val. Iš viso per dieną                        val. 

Iš viso planuojamų lankyti valandų per savaitę: 

 

 

Įsipareigoju atsiskaityti už laisvojo pedagogo, dirbančio pagal verslo liudijimą, darbą pagal pateiktą 

apskaičiavimą (po 0,25 Eur už valandą) iki kito mėnesio 5 dienos.  

 

Informuoju, kad į grupės užsiėmimus vaikas/mokinys ateis pats, o iš grupės užsiėmimų namo grįš:     

o Su vienu iš tėvų 

o vaiką/mokinį namo parves ______________________________________________________ 

o pats savarankiškai grįš namo. 

 

 

 

 

______________________             __________________________________________  
(vieno iš tėvų, globėjo, rūpintojo parašas)                 (vieno iš tėvų, globėjo, rūpintojo vardas, pavardė ) 

 

 



 

 
                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                           Mokamos pailgintos dienos grupės  

                                                                                                            paslaugos teikimo Kazlų Rūdos sav.  

                                                                                                            Plutiškių gimnazijoje tvarkos aprašo  

                                                                                                             3 priedas  

 
MOKAMOS PAILGINTOS  DIENOS GRUPĖS PASLAUGOS TEIKIMO 

S U T A R T I S    Nr. - 

20__  m. ____ ____ d.  

 

       Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazija (toliau – Paslaugos teikėjas), atstovaujama 

direktorės Irenos Kašauskienės, veikiančios pagal Gimnazijos nuostatus, patvirtintus Kazlų Rūdos 

savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. TS IV(39)-2156,viena šalis  

 

ir ________________________________________________________(toliau – mokinys / vaikas), 
                  (mokinio / vaiko  vardas, pavardė, grupė/klasė, gimimo data) 

 

atstovaujamas motinos/tėvo/globėjo (reikalingą žodį pabraukti)___________________________________  
                                                                                                           (vardas, pavardė, gimimo data) 
_______________________________________________________________________________ 

     

___________________________________________________________________________, 
               (mokinio / vaiko globėj duomenys, globos/rūpybos forma, teisinis pagrindas) 

(toliau – Paslaugos gavėjas) kita šalis, sudaro šią sutartį: 

 

I SKYRIUS 

SUTARTIES OBJEKTAS 

 

Paslaugos tiekėjo organizuojamas  Paslaugos gavėjo sūnaus/dukros 

____________________________________________________________________________ 
                                                                      (mokinio / vaiko  vardas, pavardė, grupė/klasė, gimimo data) 

 užimtumas mokamoje pailgintos dienos grupėje, kurioje dirba laisvasis pedagogas  

 

_______________________________________________________________________________, 
                                                                  (pedagogo vardas, pavardė) 

Verslo liudijimo Nr. _______________________, išdavimo data __________________________. 
 

 

II SKYRIUS 

SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

1. Paslaugos tiekėjas įsipareigoja: 

1.1.  organizuoti  saugią vaikų/mokinių priežiūrą vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, 

pradinio ugdymo koncepcija, išsilavinimo standartais, kitais teisės ir steigėjo norminiais  aktais, 

Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos nuostatais, gimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis, 

direktoriaus įsakymu patvirtintu Mokamos pailgintos dienos grupės paslaugos teikimo Kazlų 

Rūdos sav. Plutiškių gimnazijoje tvarkos aprašu; 

1.2. Įpareigoti laisvąjį pedagogą, dirbantį grupėje pagal verslo liudijimą:  

1.2.1.teikti saugią, nuoseklią, planingą ir turiningą veiklą, atitinkančią mokinio / vaiko amžių; 

1.2.2.teikti pagalbą mokiniams  kartojantis, gilinant pamokose išmoktą ugdomąją medžiagą; 



1.2.3.organizuoti mokinių / vaikų saviraiškos ugdymą, derinant gimnazijos galimybes ir 

mokinio / vaiko poreikius; 

1.2.4.informuoti tėvus (globėjus) apie vaikų/mokinių sveikatos sutrikimus, elgesį, veiklą 

Grupėje; 

1.3. Prižiūrėti vaiką/mokinį ir organizuoti turiningą jo veiklą šiomis valandomis: 

Pirmadieniais nuo                     val. iki                       val. 

Antradieniais  nuo                     val. iki                       val. 

Trečiadieniais  nuo                     val. iki                       val. 

Ketvirtadieniais  nuo                     val. iki                       val. 

Penktadieniais  nuo                     val. iki                       val. 

Iš viso planuojamų lankyti valandų per savaitę: 

 

2. Paslaugos gavėjas  įsipareigoja:  

2.1.  laikytis gimnazijos nuostatų, darbo tvarkos taisyklių ir Mokamos pailgintos dienos 

grupės paslaugos teikimo Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijoje tvarkos aprašo; 

2.2.  suteikti reikiamą informaciją apie mokinį / vaiką; 

2.3.  domėtis nuolat sūnaus/dukros elgesiu, veikla pailgintos dienos grupėje; 

2.4.  informuoti tą pačią dieną grupės pedagogą apie mokinio / vaiko neatvykimą į 

pailgintos dienos grupę; 

2.5. raštu  informuoti grupės pedagogą apie sūnaus / dukros savarankišką vykimą namo; 

2.6.  paimti mokinį / vaiką iš pailgintos dienos grupės pagal raštu pateiktą grafiką;  

2.7.  atlyginti mokinio / vaiko pailgintoje dienos grupėje padarytą žalą gimnazijai pagal 

Civilinio kodekso 6.275 straipsnį; 

2.8.  Laiku sumokėti 0,25 Eur už kiekvieną vaiko/mokinio priežiūros valandą pailgintos 

dienos grupėje (iki einamojo mėnesio 5 d.). 

 

III SKYRIUS  

SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS  

 

3. Sutartis sudaryta  vieneriems mokslo metams ir galioja nuo jos pasirašymo dienos. 

4. Atskiru šalių susitarimu sutartis gali būti nutraukta, papildyta arba pakoreguota. Šalių 

susitarimas yra neatskiriamas šios sutarties priedas.  

5. Kitais atvejais vienai iš šalių pažeidus sutarties sąlygas, sutartis gali būti nutraukiama 

vienašališkai kitai šaliai pareiškus apie jos nutraukimą per 3 (tris) mokymosi dienas.  

 

IVSKYRIUS 

 GINČŲ SPRENDIMAS  
 

6. Ginčytini pailgintos mokymosi dienos grupės veiklos organizavimo, sutarties pažeidimo 

klausimai sprendžiami derybomis su mokinio / vaiko (jo atstovais), atskirais atvejais – dalyvaujant 

gimnazijos direktoriaus pavaduotojui ugdymui, atsakingam už pailgintos dienos grupės priežiūrą 

arba skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

7.  Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną 

kiekvienai šaliai).  

 

Sutarties šalių parašai: 

Paslaugos  tiekėjas                                                         Paslaugos gavėjas 

__________________________                                     _____________________________ 

 

__________________________                                     _____________________________ 

 



 

MOKAMOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS 

PASLAUGOS TEIKIMO KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOJE 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

            1. Mokamos pailgintos dienos grupės paslaugos teikimo Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijoje 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos mokamos 

pailgintos dienos grupės veiklą.  

2.Grupės paskirtis − tėvų (globėjų) pageidavimu teikti papildomą mokamą neformaliojo 

švietimo paslaugą: po pamokų organizuoti ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus, 1−4 klasių 

mokinių priežiūrą, užimtumą, sudaryti sąlygas vaikų/mokinių laisvalaikiui organizuoti ir 

neformaliajam švietimui vykdyti.  

3.Gimnazija, komplektuodama grupę ir organizuodama darbą joje, vadovaujasi Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Gimnazijos 

nuostatais, Savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.  

            4.Grupės paslauga yra mokama ir teikiama laisvojo mokytojo (toliau tekste – Pedagogo), 
dirbančio pagal išduotą verslo liudijimą, sudarant su juo Mokamos pailgintos dienos  grupės patalpų 

panaudos sutartį, vadovaujantis Mokamos pailgintos dienos grupės pedagogo pareigybės aprašymu (1 

priedas).  

            5.Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatyme. 

II. SKYRIUS 

GRUPĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

6.Grupės veiklos tikslas – plėtoti vaikų socializacijos galimybes, užtikrinti saugų, kryptingą 

vaikų/mokinių ugdymą ir užimtumą po pamokų. 

7.Grupės veiklos uždaviniai: 

7.1. gerinti vaikų/mokinių ugdymo(-si) kokybę, plėtoti užimtumo kryptis ir formas; 

7.2. skatinti vaikų/mokinių užimtumą, jo įvairovę. 

 

III. SKYRIUS 

VAIKŲ/MOKINIŲ PRIĖMIMAS IR GRUPĖS FORMAVIMAS 

 

8. Vaikų/mokinių skaičius grupėje: 

8.1. minimalus – 10; 

8.2. maksimalus – 30.  

9.Grupė sudaroma iš vaikų/mokinių, priimtų mokytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ir pradinio ugdymo programas, tėvams (globėjams) pateikus raštišką prašymą (2 priedas) 

Gimnazijos direktoriui. 

10.Tėvų (globėjų) prašymai registruojami Gimnazijos nustatyta tvarka. 

11.Vaikų/mokinių priėmimas į Grupę įforminamas Gimnazijos direktoriaus įsakymu ir 

sutartimi (3 priedas), kurią pasirašo direktorius ir vienas iš tėvų (globėjų). 

 

IV. SKYRIUS 

GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

12.Grupės veikla ir vaikų/mokinių lankomumas fiksuojamas Grupės veiklos dienyne. 

           13.Grupės darbas organizuojamas pagal grupės pedagogo sudarytą ir suderintą su 

gimnazijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu Mokamos pailgintos dienos  grupės veiklos planą ir 

dienotvarkę (4 priedas).  



           14.Grupės pedagogas:  

           14.1.vykdo saugią vaikų/mokinių priežiūrą, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą 

grupės patalpose ar lauke;  

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

veiklą grupėje;  

           14.3.atlieka kitas funkcijas, numatytas pareigybės apraše.  

           15.Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę savo vaikams parinkti grupės lankymo trukmę.  

           16.Vienam vaikui/mokiniui teikiamos pailgintos dienos grupės valandos paslaugos įkainis 

0,25 Eur.  

           17. Pailgintos dienos grupę lankančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atsiskaitymas už 

teikiamas paslaugas nustatomas sudarant sutartį.  

           18.Grupę lankančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) įmokų už ugdymą grupėje apskaita 

tvarkoma vadovaujantis grupės pedagogo pildomu mokinių lankomumo žurnalu ir Lietuvos 

Respublikos finansų ministro patvirtintu Gyventojo, įgijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų 

apskaitos žurnalu.  

           19. Pailgintos dienos grupės paslaugos mokestis mokamas tik už faktinį grupės lankymo 

laiką (už kontaktines valandas).  

 

 

V. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 

           20. Gimnazijos Mokamos pailgintos dienos grupės paslaugos teikimo tvarkos aprašas 

suderinamas su Gimnazijos taryba ir patvirtinamas direktoriaus įsakymu.  

           21. Grupės veiklos priežiūrą atlieka direktoriaus pavaduotojas ugdymui.  

            22. Aprašas gali būti keičiamas ar pripažįstamas netekusiu galios Kazlų Rūdos savivaldybės 

tarybos sprendimu.  

 

______________________  
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

                                                                                                            Mokamos pailgintos dienos grupės  

                                                                                                            paslaugos teikimo Kazlų Rūdos sav.  

                                                                                                            Plutiškių gimnazijoje tvarkos aprašo  



                                                                                                             1 priedas  

 

 

KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS 

MOKAMOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS PEDAGOGO  PAREIGYBĖS 

APRAŠYMAS 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos mokamos pailgintos dienos grupės 

paslaugos teikimo pedagogo  pareigybė yra priskiriama specialistų  grupei. 

2.  Pareigybės lygis – A2. 

3. Pareigybės paskirtis – vykdyti priežiūrą ir organizuoti užimtumą, teikti pagalbą   

pailgintą grupę lankantiems mokinimas. 

  4.  Pareigybės pavaldumas – pailgintos grupės pedagogas yra laisvasis pedagogas, 

dirbantis pagal Verslo liudijimą, jo pedagoginės veiklos priežiūrą vykdo Kazlų Rūdos sav. 

Plutiškių gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.  

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

5. Pailgintos dienos grupės pedagogu gali dirbti asmuo: 

 5.1. turintis ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro 

kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygtu išsilavinimu ir  pedagogo kvalifikaciją. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Pailgintos dienos grupės pedagogo funkcijos:  

6.1. vykdyti grupės lankomumo apskaitą; 

6.2. planuoti grupės veiklą;  

6.3. kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones;  

6.4. ugdyti ir/ ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese. 

7. Pailgintos dienos grupės pedagogas turi teisę:  

7.1. pasirinkti pedagoginės veiklos metodus ir formas;  

7.2. gauti informacinę, konsultacinę, metodinę pagalbą iš socialinių pedagogų, 

specialiojo pedagogo, logopedo, psichologo, sveikatos priežiūros specialisto, administracijos; 

7.3. teikti siūlymus administracijai dėl ugdymo proceso ir įstaigos veiklos tobulinimo;  

7.4. turėti darbo saugą ir higienos normas atitinkančias darbo sąlygas. 

8. Pailgintos dienos grupės pedagogas privalo: 

8.1. užtikrinti savo darbo kokybę;  

8.2. organizuojant ir vykdant veiklą grupėje, atsižvelgti į individualius vaikų 

poreikius ir amžių;  

8.3. saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą 

grupėje, salėje, kitose gimnazijos erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt.; 

8.4. derinti tarpusavyje vaikų ugdymą, priežiūrą, globą; 



8.5. bendradarbiauti su kitais mokykloje dirbančiais specialistais vaikų ugdymo 

klausimais;  

8.6. informuoti tėvus (globėjus) apie vaikų pasiekimus, ugdymo(-si) poreikius ar 

iškilusias problemas (sveikatos, prigimtinių, socialinių poreikių tenkinimo ir pan.); 

8.7. informuoti gimnazijos administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos 

problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą; 

8.8. grupės vaikus išleisti į namus tik su tėvais (globėjais), kitais suaugusiais 

asmenimis, turinčiais raštišką tėvų (globėjų) leidimą/prašymą, vyresniais broliais ar seserimis esant 

raštiškam tėvų sutikimui; 

8.10. laikytis gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklių, laiku pildyti dokumentaciją; 

8.11. tvarkyti grupę lankančių mokinių tėvų (globėjų) įmokų už ugdymą grupėje 

apskaitą vadovaujantis grupės pedagogo pildomu mokinių lankomumo žurnalu ir Lietuvos 

Respublikos finansų ministro patvirtintu Gyventojo, įgijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų 

apskaitos žurnalu. 

 

III.  ATSAKOMYBĖ 

 

 9. Pažeidus darbo drausmę, neatliekant numatytų pareigų, drausminės nuobaudos 

pailgintos dienos grupės pedagogui skiriamos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

_______________________________ 

 

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:  

______________________________________  

(vardas ir pavardė, parašas, data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Mokamos pailgintos dienos grupės  

                                                                                                            paslaugos teikimo Kazlų Rūdos sav.  



                                                                                                            Plutiškių gimnazijoje tvarkos aprašo  

                                                                                                             2 priedas  

________________________________________________________________________________  
(vieno iš tėvų,/globėjo vardas, pavardė) 

________________________________________________________________________________  
(vaiko/mokinio gyvenamosios vietos adresas) 

________________________________________________________________________________  
(tėvų/globėjų telefonas, elektroninis paštas) 

 

Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos  

direktorei Irenai Kašauskienei 

 

PRAŠYMAS 

DĖL DUKTERS/SŪNAUS ____________________________________________PRIĖMIMO 
(mokinio vardas, pavardė) 

Į MOKAMĄ PAILGINTOS DIENOS  GRUPĘ 
2017 m. _______________ ____d. 

Plutiškės 

Prašyčiau priimti mano dukrą/sūnų ____________________________________________________  
                                                         (vaiko/mokinio vardas, pavardė, grupė/klasė ) 

į mokamą pailgintos dienos  grupę nuo 2017 m. _____________________ d. 

 

Vaikas/mokinys pailgintos dienos grupę lankys tokiu grafiku: 

 

Pirmadieniais nuo               val. iki               val. Iš viso per dieną                        val. 

Antradieniais  nuo               val. iki               val. Iš viso per dieną                        val. 

Trečiadieniais  nuo               val. iki               val. Iš viso per dieną                        val. 

Ketvirtadieniais  nuo               val. iki               val. Iš viso per dieną                        val. 

Penktadieniais  nuo               val. iki               val. Iš viso per dieną                        val. 

Iš viso planuojamų lankyti valandų per savaitę: 

 

 

Įsipareigoju atsiskaityti už laisvojo pedagogo, dirbančio pagal verslo liudijimą, darbą pagal pateiktą 

apskaičiavimą (po 0,25 Eur už valandą) iki kito mėnesio 5 dienos.  

 

Informuoju, kad į grupės užsiėmimus vaikas/mokinys ateis pats, o iš grupės užsiėmimų namo grįš:     

o Su vienu iš tėvų 

o vaiką/mokinį namo parves ______________________________________________________ 

o pats savarankiškai grįš namo. 

 

 

 

 

______________________             __________________________________________  
(vieno iš tėvų, globėjo, rūpintojo parašas)                 (vieno iš tėvų, globėjo, rūpintojo vardas, pavardė ) 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                           Mokamos pailgintos dienos grupės  

                                                                                                            paslaugos teikimo Kazlų Rūdos sav.  



                                                                                                            Plutiškių gimnazijoje tvarkos aprašo  

                                                                                                             3 priedas  

 
MOKAMOS PAILGINTOS  DIENOS GRUPĖS PASLAUGOS TEIKIMO 

S U T A R T I S    Nr. - 

20__  m. ____ ____ d.  

 

       Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazija (toliau – Paslaugos teikėjas), atstovaujama 

direktorės Irenos Kašauskienės, veikiančios pagal Gimnazijos nuostatus, patvirtintus Kazlų Rūdos 

savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. TS IV(39)-2156,viena šalis  

 

ir ________________________________________________________(toliau – mokinys / vaikas), 
                  (mokinio / vaiko  vardas, pavardė, grupė/klasė, gimimo data) 

 

atstovaujamas motinos/tėvo/globėjo (reikalingą žodį pabraukti)___________________________________  
                                                                                                           (vardas, pavardė, gimimo data) 
_______________________________________________________________________________ 

     

___________________________________________________________________________, 
               (mokinio / vaiko globėj duomenys, globos/rūpybos forma, teisinis pagrindas) 

(toliau – Paslaugos gavėjas) kita šalis, sudaro šią sutartį: 

 

I SKYRIUS 

SUTARTIES OBJEKTAS 

 

Paslaugos tiekėjo organizuojamas  Paslaugos gavėjo sūnaus/dukros 

____________________________________________________________________________ 
                                                                      (mokinio / vaiko  vardas, pavardė, grupė/klasė, gimimo data) 

 užimtumas mokamoje pailgintos dienos grupėje, kurioje dirba laisvasis pedagogas  

 

_______________________________________________________________________________, 
                                                                  (pedagogo vardas, pavardė) 

Verslo liudijimo Nr. _______________________, išdavimo data __________________________. 
 

 

II SKYRIUS 

SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

3. Paslaugos tiekėjas įsipareigoja: 

3.1.  organizuoti  saugią vaikų/mokinių priežiūrą vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, 

pradinio ugdymo koncepcija, išsilavinimo standartais, kitais teisės ir steigėjo norminiais  aktais, 

Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos nuostatais, gimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis, 

direktoriaus įsakymu patvirtintu Mokamos pailgintos dienos grupės paslaugos teikimo Kazlų 

Rūdos sav. Plutiškių gimnazijoje tvarkos aprašu; 

3.2. Įpareigoti laisvąjį pedagogą, dirbantį grupėje pagal verslo liudijimą:  

1.2.1.teikti saugią, nuoseklią, planingą ir turiningą veiklą, atitinkančią mokinio / vaiko amžių; 

1.2.2.teikti pagalbą mokiniams  kartojantis, gilinant pamokose išmoktą ugdomąją medžiagą; 

1.2.3.organizuoti mokinių / vaikų saviraiškos ugdymą, derinant gimnazijos galimybes ir 

mokinio / vaiko poreikius; 

1.2.4.informuoti tėvus (globėjus) apie vaikų/mokinių sveikatos sutrikimus, elgesį, veiklą 

Grupėje; 

3.3. Prižiūrėti vaiką/mokinį ir organizuoti turiningą jo veiklą šiomis valandomis: 

Pirmadieniais nuo                     val. iki                       val. 



Antradieniais  nuo                     val. iki                       val. 

Trečiadieniais  nuo                     val. iki                       val. 

Ketvirtadieniais  nuo                     val. iki                       val. 

Penktadieniais  nuo                     val. iki                       val. 

Iš viso planuojamų lankyti valandų per savaitę: 

 

4. Paslaugos gavėjas  įsipareigoja:  

4.1.  laikytis gimnazijos nuostatų, darbo tvarkos taisyklių ir Mokamos pailgintos dienos 

grupės paslaugos teikimo Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijoje tvarkos aprašo; 

4.2.  suteikti reikiamą informaciją apie mokinį / vaiką; 

4.3.  domėtis nuolat sūnaus/dukros elgesiu, veikla pailgintos dienos grupėje; 

4.4.  informuoti tą pačią dieną grupės pedagogą apie mokinio / vaiko neatvykimą į 

pailgintos dienos grupę; 

4.5. raštu  informuoti grupės pedagogą apie sūnaus / dukros savarankišką vykimą namo; 

4.6.  paimti mokinį / vaiką iš pailgintos dienos grupės pagal raštu pateiktą grafiką;  

4.7.  atlyginti mokinio / vaiko pailgintoje dienos grupėje padarytą žalą gimnazijai pagal 

Civilinio kodekso 6.275 straipsnį; 

4.8.  Laiku sumokėti 0,25 Eur už kiekvieną vaiko/mokinio priežiūros valandą pailgintos 

dienos grupėje (iki einamojo mėnesio 5 d.). 

 

III SKYRIUS  

SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS  

 

7. Sutartis sudaryta  vieneriems mokslo metams ir galioja nuo jos pasirašymo dienos. 

8. Atskiru šalių susitarimu sutartis gali būti nutraukta, papildyta arba pakoreguota. Šalių 

susitarimas yra neatskiriamas šios sutarties priedas.  

9. Kitais atvejais vienai iš šalių pažeidus sutarties sąlygas, sutartis gali būti nutraukiama 

vienašališkai kitai šaliai pareiškus apie jos nutraukimą per 3 (tris) mokymosi dienas.  

 

IVSKYRIUS 

 GINČŲ SPRENDIMAS  
 

10. Ginčytini pailgintos mokymosi dienos grupės veiklos organizavimo, sutarties 

pažeidimo klausimai sprendžiami derybomis su mokinio / vaiko (jo atstovais), atskirais atvejais – 

dalyvaujant gimnazijos direktoriaus pavaduotojui ugdymui, atsakingam už pailgintos dienos grupės 

priežiūrą arba skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

7.  Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną 

kiekvienai šaliai).  

 

Sutarties šalių parašai: 

Paslaugos  tiekėjas                                                         Paslaugos gavėjas 

__________________________                                     _____________________________ 

 

__________________________                                     _____________________________ 
 


