PATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
2021 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-94
VISOS DIENOS MOKYKLOS / PAILGINTOS MOKYMOSI DIENOS GRUPĖS
PASLAUGŲ TEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO
MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Visos dienos mokyklos / pailgintos mokymosi dienos grupės paslaugų teikimo Šiaulių
rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose (toliau – BUM) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)
nustato visos dienos mokyklos / pailgintos mokymosi dienos grupės paskirtį, vaikų / mokinių
priėmimo į visos dienos mokyklos / pailgintos mokymosi dienos grupę bei veiklos organizavimo joje
tvarką.
2. Visos dienos mokyklos / pailgintos mokymosi dienos grupės paskirtis – teikti pagalbą
šeimai ir sudaryti sąlygas socialiai teisingam, lygias galimybes užtikrinančiam visapusiškam
kiekvieno grupės mokinio ugdymui(si) bei saugiam užimtumui po pamokų.
3. Visos dienos mokyklos / pailgintos mokymosi dienos grupės veikla organizuojama
vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais, Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimais bei kitais teisės
aktais ir šiuo Aprašu.
4. Visos dienos mokyklos / pailgintos mokymosi dienos grupės paslauga tėvams yra
nemokama. Grupės auklėtojo pareigybės etatas yra finansuojamas iš Savivaldybės biudžeto lėšų
pagal Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintus švietimo įstaigų darbuotojų etatų, finansuojamų iš
savivaldybės biudžeto lėšų, normatyvus.
5. Apraše vartojamos sąvokos:
5.1. Visos dienos mokyklos grupė – tai vaikų / mokinių grupė, kurioje teikiamos
neformaliojo švietimo, socialinės pedagoginės pagalbos, popamokinės priežiūros paslaugos,
vadovaujantis rekomendacijomis dėl visos dienos mokyklos kūrimo ir veiklos organizavimo,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 26 d. įsakymu Nr.
V-606 „Dėl Rekomendacijų dėl visos dienos mokyklų kūrimo ir veiklos organizavimo
patvirtinimo“ (toliau – VDM grupė);
5.2. Pailgintos mokymosi dienos grupė – vaikų / mokinių grupė, kurioje teikiamos
neformaliojo švietimo, socialinės pedagoginės pagalbos, popamokinės priežiūros paslaugos,
atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius (toliau – PMD grupė);
5.3. Grupės auklėtojas – asmuo, organizuojantis vaikų / mokinių veiklą VDM / PMD
grupėje, kurio funkcijos, atsakomybė ir specialieji reikalavimai pareigas einančiam darbuotojui yra
nustatomi pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojo pareigybės aprašymu.
5.4. VDM / PMD grupės mokinys – BUM vaikas / mokinys, kuris naudojasi VDM / PMD
grupės paslaugomis.
5.5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme bei
kituose įstatymuose ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.
II SKYRIUS
GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS IR MOKINIŲ PRIĖMIMAS
6. VDM / PMD grupė (-ės) steigiama (-os) atsižvelgiant į poreikį bei finansines BUM
galimybes.
7. BUM direktorius iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. suderina su Savivaldybės
administracijos Švietimo ir sporto skyriumi VDM / PMD grupės (-ių) formavimą ir mokinių skaičių.
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Atsiradus poreikiui steigti papildomą VDM / PMD grupę – derinama papildomai.
8. Vaikai / mokiniai į VDM / PMD grupę priimami pateikus tėvų rašytinį prašymą.
9. Išskirtiniais atvejais (ypatingai žemi mokinio mokymosi pasiekimai, nepakankami
socialiniai įgūdžiai, dėl nepalankios aplinkos veiksnių patiriami mokymosi sunkumai ir pan.) VDM /
PMD grupės paslauga mokiniui gali būti siūloma įstaigos Vaiko gerovės komisijos sprendimu.
10. VDM / PMD grupė komplektuojama einamiems mokslo metams iš vaikų / mokinių,
ugdomų pagal priešmokyklinio, pradinio (jei yra poreikis – pagrindinio) ugdymo programas.
11. Maksimalus VDM / PMD grupės mokinių skaičius – 30. Minimalų mokinių skaičių
nustato BUM direktorius, atsižvelgdamas į BUM galimybes.
12. Mokinių priėmimas į VDM / PMD grupę įforminamas BUM direktoriaus įsakymu.
III SKYRIUS
GRUPIŲ DARBO ORGANIZAVIMAS
13. BUM direktorius užtikrina, kad VDM / PMD grupėje mokiniams būtų sudarytos saugios
ir sveikos ugdymo(si) sąlygos teisės aktų nustatyta tvarka.
14. VDM / PMD grupės darbas organizuojamas pagal BUM direktoriaus patvirtintą grupės
metinį veiklos planą (programą) ir dienotvarkę, kuri derinama su priešmokyklinės grupės vaikų
ugdomosios veiklos ir 1−4 (jei yra poreikis – 1–5) klasių pamokų tvarkaraščiu. Grupės veiklos planas
(programa) turi atitikti BUM keliamus tikslus, uždavinius ir turi būti grindžiamas mokytojų, mokinių
ir jų tėvų bendradarbiavimu.
15. VDM / PMD grupės mokinių veiklą organizuoja grupės auklėtojas, pasitelkdamas BUM
pedagogus, pagalbos mokiniui specialistus, neformaliojo švietimo mokytojus, visuomenės sveikatos
priežiūros specialistus, socialinius partnerius, vietos bendruomenės narius bei kitus, Lietuvos
Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytus specialistus ir paslaugų teikėjus.
16. Grupės auklėtojas:
16.1. organizuoja mokinių užimtumą, teikia pagalbą jiems atliekant namų darbų užduotis,
vykdo kryptingą pažintinę, meninę, sportinę, komunikacinę ir kt. veiklą;
16.2. užtikrina mokinių dalyvavimą mokykloje organizuojamoje neformaliojo švietimo
veikloje, individualios švietimo pagalbos užsiėmimuose laiku;
16.3. prireikus informuoja tėvus apie grupės mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą VDM
/ PMD grupėje ir kt.
17. Organizuojant VDM / PMD grupės darbą užtikrinama neformaliojo ugdymo veiklų
įvairovė. Grupės mokinių veiklos gali būti organizuojamos ne tik mokyklos patalpose ar jos
teritorijoje, bet ir kitose ugdymui, edukacijai, kultūrai, poilsiui, pramogoms vykdyti pritaikytose
erdvėse – parkuose, muziejuose, bibliotekose, įmonėse ir pan.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. VDM / PMD grupės veiklos priežiūrą vykdo BUM direktorius ar jo įgaliotas asmuo.
19. Šis Aprašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt ir
Savivaldybės BUM interneto svetainėse.
__________________________________

