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ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO 
PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖS 

VEIKLOS APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  
 

        1. Ši tvarka nustato: 
                  1.1. pailgintos  darbo dienos grupės veiklos paskirtį, tikslą; 
                  1.2. sudarymo principus; 
                  1.3.  reikalavimus pailgintos darbo  dienos grupės auklėtojui; 
                  1.4. veiklos organizavimo ypatumus. 
  2. Pailgintos darbo dienos grupės paskirtis – teikti mokinių tėvų ( globėjų, rūpintojų) 
pageidavimu papildomą mokamą neformalaus švietimo paslaugą, po pamokų organizuojant 
lavinamosios klasės, 1-4 spec. klasių mokinių priežiūrą, užimtumą, sudaryti sąlygas mokinių 
laisvalaikiui organizuoti. 
  3. Pailgintos darbo  dienos grupės veiklos plano kūrimas grindžiamas mokyklos- 
darželio bendruomenės numatytais tikslais ir uždaviniais, mokytojų, mokinių ir jų tėvų 
bendradarbiavimu bei demokratinėmis nuostatomis.  
 

II. PRIĖMIMO Į PAILGINTĄ DARBO DIENOS GRUPĘ TVARKA 
 

  4. Pailgintos darbo dienos grupė sudaroma iš lavinamųjų klasių ir 1-4 spec. klasių 
mokinių, kurių tėvai (globėjai, rūpintojai) direktoriui pateikia  raštišką prašymą ir dokumentus, 
kuriais vadovaujantis taikomos lengvatos priimant vaiką į pailgintą darbo  dienos grupę, o vėliau 
-  pagal aplinkybes, numatytas šio aprašo 12.1., 12.2., 12.3., 12.4. papunkčiuose.  
                  5. Laiku nepateikus reikiamų  dokumentų, mokama bendra tvarka. Pateikus 
dokumentus, mokestis už praėjusį laiką neperskaičiuojamas, išskyrus atvejus, kai socialinė 
pašalpa yra paskirta už praėjusį laikotarpį.  
                  6. Mokestis nemokamas nuo to mėnesio pirmos dienos, kada pristatyti dokumentai. 
                  7. Tėvai (globėjai, rūpintojai)  atsako už pateiktų dokumentų teisingumą.  
                  8. Grupėje  mokinių skaičius nuo 5 iki 17. 
  9. Pailgintos darbo  dienos grupė komplektuojama nuo kiekvienų mokslo metų 
rugsėjo 1 dienos  iki rugsėjo 5 dienos. 
                  10. Mokiniai ir jų  skaičius  pailgintoje  darbo  dienos grupėje  per mokslo metus gali 
kisti, atsižvelgiant į tėvų (globėjų, rūpintojų)  pageidavimus, pasikeitusias jų gyvenimo 
aplinkybes. 
                  11. Už popamokinę mokinių priežiūrą pailgintoje darbo dienos grupėje nuo 2009 m. 
rugsėjo 1 d. nustatomas 15,00 Lt (4,35 EUR) mėnesinis mokestis (vadovaujamasi Alytaus 
miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-131 patvirtintomis 
taisyklėmis).  Tėvai (globėjai, rūpintojai)   mokestį privalo  mokėti  kiekvieną mėnesį be 
įsiskolinimo. 



                 12. Nuo mokesčio už teikiamą popamokinę mokinių priežiūrą pailgintoje darbo 
dienos grupėje mokyklos-darželio direktoriaus įsakymu  gali būti  atleidžiami: 
                 12.1. vaikai iš šeimų, kurios gauna socialinę pašalpą (pažyma pristatoma kas trys 
mėnesiai iš Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus); 
                 12.2. vaikai, esantys socialinės rizikos šeimų įskaitoje (pateikus Alytaus miesto 
savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus rekomendaciją); 
                12.3. vaikai, kurių abu tėvai  arba motina (tėvas), viena(as) auginanti(is) vaiką, yra 
bedarbiai (pristačius iš darbo biržos pažymą kas trys mėnesiai); 
                12.4. vaikai, kuriems yra nustatytas neįgalumas (pateikus neįgaliojo pažymėjimą). 
                13. Mokestis už teikiamą popamokinę mokinių priežiūrą pailgintoje darbo dienos 
grupėje neskaičiuojamas ir nemokamas už nelankytas dienas šiais atvejais: 
                13.1. dėl vaiko ligos (pateikus gydymo įstaigos pažymą); 
                13.2. tėvų (globėjų, rūpintojų) kasmetinių, nemokamų atostogų metu (pateikus pažymą 
iš darbovietės). 
           13.3. mokinių atostogų metu; 
                13.4. kai pailgintos darbo dienos grupę lanko du ar daugiau vaikų iš tos pačios šeimos, 
susirgus vienam vaikui (pateikus gydymo įstaigos pažymą) mokestis neskaičiuojamas ir kitam (-
iems) vaikui (-ams) iš tos pačios šeimos, jeigu jie nelanko pailgintos darbo dienos grupės brolio 
(sesers) ligos metu). 
                 

III. PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖS  VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR 
FINANSINĖ APSKAITA  

 
      14. Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoju gali dirbti pedagoginį išsilavinimą 

turintis asmuo. Jis vadovaujasi grupės auklėtojo pareigybės aprašu ir mokyklos-darželio vidaus 
darbo  tvarkos taisyklėmis. 

 15. Grupės veikla organizuojama pagal grupės auklėtojo iki rugsėjo 1 d.  parengtą, 
specialiųjų pedagogų metodinėje grupėje suderintą, ir mokyklos-darželio direktoriaus 
pavaduotojo ugdymui patvirtintą darbo planą. 

 16. Ugdomoji veikla pradedama nuo kiekvienų mokslo metų  pradžios  ir baigiama 
paskutinę pradinių klasių  mokslo dieną  (pagal ugdymo planą).    

 17. Ugdomąją  veiklą grupės auklėtojas fiksuoja neformaliojo ugdymo  dienyne. 
                       18. Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas iš tėvų (globėjų, rūpintojų)  renka 
mėnesinį mokestį už vaiko popamokinę priežiūrą pailgintos darbo dienos grupėje, tvarko finansinę 
apskaitą pagal  skirtą formą (pridedama). 
                      19. Nesumokėjus mokesčio be pateisinamos priežasties už du mėnesius, direktorius 
turi teisę jį išreikalauti teisės aktų nustatyta tvarka. 
                      20. Surinktus pinigus už vaiko popamokinę priežiūrą pailgintos darbo dienos grupėje 
grupės auklėtojas įneša į AB SEB banko sąskaitą Nr. LT07704400060002019027 kiekvieno 
mėnesio priešpaskutinę darbo dieną. 
                      21. Sudaroma materialinės atsakomybės sutartis tarp grupės auklėtojo ir mokyklos- 
darželio direktoriaus. 
 

IV. FINANSAVIMAS 
 

                         22. Atlyginimas pailgintos darbo dienos grupės auklėtojui mokamas iš Alytaus 
miesto savivaldybės biudžeto asignavimų ir mėnesinio tėvų (globėjų, rūpintojų)   mokesčio už vaiko 
popamokinę priežiūrą pailgintos darbo dienos grupėje. 
 



 
ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLA-DARŽELIS 

 
MOKESČIO UŽ POPAMOKINĘ MOKINIŲ PRIEŽIŪRĄ PAILGINTOJE 

DARBO DIENOS GRUPĖJE APSKAITA 
2014 m.. ...........................mėn. 

 
 

Eil. 
Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė  Mokestis 
Lt 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) 
parašas 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

 
 Grupės auklėtoja                                                                                                         

 
 
 

 


