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VILNIAUS R. KALVELIŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJA 

 

PAILGINTOS DIENOS (POPAMOKINĖS VEIKLOS) GRUPĖS 

PASLAUGOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės paslaugos teikimo Vilniaus r. Kalvelių 

„Aušros“ gimnazijoje tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) reglamentuoja Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ 

gimnazijos nemokamos pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės veiklą. 

2. Apraše vartojamos sąvokos: 

Pailgintos (popamokinės veiklos) grupė - tai tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu suburta 

grupė vaikams/mokiniams, kuriems teikiama užimtumo paslauga po pamokų. 

3. Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ gimnazija, steigdama pailgintos dienos (popamokinės) 

veiklos grupes (toliau - grupė) vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko 

teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais bei kitais teisės 

aktais ir šiuo Aprašu. 

4. Grupės paslauga yra nemokama ir teikiama mokytojo pagalbos mokiniui specialisto bei 

mokytojo padėjėjo. 

5. Pailgintos dienos grupės paslaugas gali teikti mokytojas. 

 

II. GRUPĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

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

vaikų ugdymą ir užimtumą po pamokų. 

7. Grupės veiklos uždaviniai: 

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

7.2. skatinti vaikų užimtumą, jų įvairovę. 

 

III. GRUPĖS STEIGIMAS 

 

8. Grupė steigiama pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymus, suderinus su gimnazijos 

direktoriumi. 



 

9. Į grupę priimami 1-5 klasių mokiniai. 

10. Į grupę mokiniai priimami tėvams pateikus rašytinį prašymą. 
 

IV. GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

11. Grupės veikla vykdoma mokslo metais.  

12. Grupės darbas organizuojamas pagal sudarytą ir suderintą su direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui dienotvarkę. 

13. Grupės pedagogai vykdo saugią vaikų/mokinių priežiūrą, kryptingą pažintinę, meninę, 

sportinę veiklą grupės patalpose ar lauke, atlieka namų darbus. 

14. Grupėje dirbantis pagalbos mokiniui specialistas, mokytojas padėjėjas, mokytojas 

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

pailgintos dienos grupėje. 

15. Pailgintos grupės darbo laikas: 

pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 17.00 val.; 

 

16. Pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės dienotvarkė: pridedama 
 

12.00 - 13 .40 val. Vaikų priėmimas ir pažintinė, kūrybinė veikla 
Žaidimai. Pažintinės, kūrybinės (meninės) veiklos.  

Veikla lauke (žaidimai, sportiniai žaidimai, kelionės ir kt.) 
 
13.40 - 14.00 val.       Pietūs 
 
14.00 - 16.00 val. Neužbaigtų užduočių valandėlė 

Individualios ar kolektyvinės užduotys, knygelių skaitymas ir kita veikla, 

namų darbų ruoša. 
 
16.00 - 17.00 val. Vaikų saviraiška. 

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Grupės veiklos priežiūrą atlieka direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 
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