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VILNIAUS GABIJOS PROGIMNAZIJOS VISOS DIENOS MOKYKLOS TVARKOS
APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus Gabijos progimnazijos visos dienos mokyklos (toliau VDM) tvarkos aprašas
parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018-06-25 įsakymą
Nr. V-601 ir vadovaujantis Vilniaus miesto tarybos 2020 m. rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. 1–653
patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos
aprašu bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento
direktoriaus įsakymu

patvirtintomis rekomendacijomis, Lietuvos Respublikos Konstitucija,

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymu, Geros mokyklos koncepcija, Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerijos norminiais bei kitais teisės aktais, Vilniaus Gabijos progimnazijos veiklą
reglamentuojančiais dokumentais.
2. VDM grupės darbas organizuojamas pagal pailgintos dienos modelį: formalusis
ugdymas vykdomas pirmojoje dienos pusėje, neformalusis ugdymas – antrojoje dienos pusėje.
Antroji dienos pusė po formaliojo ugdymo pamokų nėra privaloma visiems mokiniams.
3. VDM grupė nėra privaloma, tai laisvai pasirenkama paslauga, atsižvelgiant į mokinio
galimybes ir specialiuosius poreikius
II. VISOS DIENOS MOKYKLOS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. VDM tikslas – saugaus, visapusiško ir socialiai teisingo pradinių klasių mokinių
užimtumo po pamokų užtikrinimas.
4. Visos dienos mokyklos uždaviniai:

4.1. užtikrinti mokymosi pagalbos teikimą ir mokytojų konsultacijas mokiniams ruošiant
namų darbus;
4.2. papildyti ugdymo turinį nemokamomis įvairiomis neformaliojo švietimo veiklomis:
4.3. plėtoti mokyklų socialinę partnerystę;
4.4. stiprinti formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo dermę;
4.5. organizuoti mokinių maitinimo paslaugas VDM grupės metu.
III. VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPĖS STEIGIMAS
5. VDM grupės paslauga yra nemokama ir teikiama grupės pedagogo arba specialisto,
dirbančio pagal darbo sutartį.
6. VDM grupė steigiama pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) mokyklos direktoriui pateiktus
prašymus. Prašymai pateikiami mokyklai iki einamųjų metų rugsėjo 5 d. (Priedas Nr.1)
7. VDM mokinių grupės komplektuojamos iš 1–4 klasių mokinių.
7.1. Grupių skaičius komplektuojamas atsižvelgiant į einamųjų mokslo metų poreikį ir
mokyklos galimybes, bet ne daugiau negu pusę pradinių klasių komplektų skaičiaus.
IV. VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS
8. Grupės darbas organizuojamas pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą darbotvarkę.
9. Grupė veikia nuo rugsėjo 10 d. iki ugdymo proceso pabaigos pagal Vilniaus Gabijos
progimnazijos ugdymo planą, parengtą pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
įsakymu mokslo metams patvirtintus bendruosius ugdymo planus.
10. VDM grupės veikla grindžiama VDM grupės lankymo sutartimi.
11. VDM grupė vykdo veiklą penkias darbo dienas per savaitę.
11.1. VDM grupės darbo laikas:
11.1.1. pirmadieniais − ketvirtadieniais iki 18 val.;
11.1.2. penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis − iki 17 val.
12. Grupės veikla grindžiama mokinių priežiūra saugioje aplinkoje, kryptinga mokomąja,
pažintine, kultūrine, menine, sportine, socialine veikla mokykloje ir už jos ribų.

13. Didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) turintiems
mokiniams VDM grupės lankymo laikas gali būti paskiriamas pagal pedagoginės, psichologinės
tarnybos (toliau – PPT) rekomendacijas. Dėl rekomendacijų gavimo į PPT kreipiasi mokyklos
Vaiko gerovės komisija.
14. Pagal mokyklos galimybes SUP turintiems vaikams teikiama pagalba.
15. VDM grupės veikla mokinių atostogų metu neorganizuojama.
16. Mokiniams pagal galimybes sudaromos sąlygos lankyti neformaliojo ugdymo būrelius.
Jei neformaliojo ugdymo paslaugas teikia ne mokyklos specialistai, už jas moka tėvai.
17. Esant palankioms meteorologinėms sąlygoms bent kartą per dieną pedagogo numatytos
veiklas vykdomos lauke, nepriklausomai nuo metų laiko.
18. VDM grupės mokinių lankomumas fiksuojamas grupės pedagogo sudarytame
lankomumo dienyne.
19. VDM grupės veiklos sudaromos atsižvelgiant į mokinių pamokų tvarkaraščius,
kabinetų, aktų salės, sporto salių užimtumą.
20. Grupės pedagogas (specialistas):
21.1. atsižvelgdamas į VDM grupės veiklą, praveda saugaus elgesio instruktažus, pagal
mokyklos nustatytą tvarką.
21.2. teikia pagalbą mokiniui ruošiant namų darbus;
21.3. vykdo saugią mokinių priežiūrą VDM grupės metu ir po jos, jeigu tėvai (globėjai,
rūpintojai) retsykiais vėluoja pasiimti vaiką iki 10 min. po grupės darbo pabaigos;
21.4. jeigu tėvai (globėjai, rūpintojai) negali pasiimti vaiko iki 18 val. ir/arba nuolat vėluoja
daugiau nei 10 min, raštiškai sutaria su tėvais dėl vaiko priežiūros po 18 val. (Priedas Nr.2)
21.5. siekia ieškoti efektyvių ugdymo organizavimo būdų, skatina gerosios patirties
sklaidą, pagal galimybes užtikrina kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą grupės mokyklos
patalpose ir už jos ribų;
21.6. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie grupės mokinių savijautą, sveikatą,
elgesį, veiklą VDM grupės metu;
21.7. bendradarbiauja su pagalbos mokiniui specialistais, socialiniais partneriais, tėvais
(globėjais, rūpintojais);
21.8. organizuoja kokybišką mokinių laisvalaikį;
21.9. vykdo kitas su grupės veikla susijusias funkcijas;

21.10. vykdo grupės lankomumo apskaitą.
22. VDM organizuojamas mokinių maitinimas:
22.1. Grupės mokinių maitinimą grupės veiklos metu apmoka tėvai (globėjai, rūpintojai),
pagal mokykloje nustatytus maitinimo įkainius.
22.2. Mokiniai gali valgyti savo atsineštą maistą.
22.3. Mokiniai, gaunantys nemokamą maitinimą, pagal tėvų prašymus maitinami
mokyklos valgykloje su klase formaliojo ugdymo metu arba grupės darbo metu pietums skirtu
laiku.
22.4. Grupės mokinių, kuriems pavakariai skirti Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos Socialinių išmokų skyriaus sprendimu, maitinimas apmokamas iš valstybės
biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų. Grupės mokinių iš socialinę pašalpą gaunančių
šeimų maitinimas apmokamas iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų. Šeimoms,
gaunančioms socialines pašalpas, pateikus Socialinių išmokų skyriaus pažymas, mokestis
perskaičiuojamas nuo pašalpos skyrimo mėnesio už praėjusį laikotarpį ne ilgesnį kaip 3 mėnesiai.
Dėl objektyvių priežasčių laiku nepateikus pažymos mokestis perskaičiuojamas nuo pašalpos
skyrimo mėnesio.
24. VDM grupės veikla vyksta ir dienynas pildomas iki ugdymo plane nurodytos
paskutinės mokslo metų dienos.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
25. VDM grupių veikla nuotoliniu būdu vykdoma nėra.
25.1.

Nuotolinio

ugdymo

metu,

suderinus

su

mokyklos

vadovu,

VDM

pedagogui/specialistui gali būti priskiriamos kitos veiklos funkcijos (pvz. išduodant maisto davinį
karantino metu ar pan.)
26. Esant ekstremaliai situacijai, grupės darbo laikas ir veiklos organizavimas gali būti
nutraukiamas ar kitaip koreguojamas atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus.
27. Ugdymo įstaigos vadovas ar mokykloje budintis direktoriaus pavaduotojas VDM
grupės darbo laiku būna mokykloje.
28. VDM grupės veiklos priežiūrą ir kontrolę vykdo mokyklos direktoriaus paskirtas
pavaduotojas ugdymui.

Priedas Nr. 1
______________________________________________________________
(vieno iš tėvų, globėjo vardas, pavardė)
______________________________________________________________
(mokinio gyvenamosios vietos adresas)
______________________________________________________________________
(tėvų, globėjų telefonas, elektroninis paštas)
Vilniaus Gabijos progimnazijos
direktoriui
PRAŠYMAS
DĖL VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPĖS LANKYMO
20.... m. ....................................... d.
Vilnius
Prašau priimti mano dukrą/sūnų/globotinį ______________________________________
(mokinio vardas, pavardė, klasė )

lankyti visos dienos mokyklos grupę nuo 20....... m. .......................... d. iki 20 .......
m. ............................... d. nuo ......... val. iki .......... val.
Informuoju, kad grupės mokinį paims arba pats savarankiškai grįš namo :
Savaitės dienos

Asmuo, kuris paims grupės mokinį,
vaikas grįš namo savarankiškai

Laikas

Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
Įsipareigoju:
suteikti reikiamą informaciją dėl savo vaiko/globotinio sveikatos sutrikimų;
laiku sumokėti už savo vaiko maitinimą, pagal mokykloje nustatytus maitinimo įkainius arba
užtikrinti savarankišką savo vaiko maitinimą.
Informuoju, kad mano vaikas nelanko vaiko dienos centro.
__________________________
(vieno iš tėvų, globėjo, rūpintojo parašas)

___________________________
(vieno iš tėvų, globėjo, rūpintojo vardas, pavardė)

Priedas Nr. 2
______________________________________________________________________________
(vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė)
______________________________________________________________________________
(mokinio gyvenamosios vietos adresas)
______________________________________________________________________________
(tėvų (globėjų, rūpintojų) telefonas, elektroninis paštas)
Vilniaus Gabijos progimnazijos
direktoriui
PRAŠYMAS
DĖL VAIKO PRIEŽIŪROS PO VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPĖS DARBO
PABAIGOS

20__ m. _______________ ____d.
Vilnius
Prašau mano dukrą/sūnų __________________________________________________
(pabraukti)

(vardas, pavardė, klasė)

po 18.00 val. iš visos dienos mokyklos grupės _______________________________________
____________________________________________________________________________,
Prisiimame atsakomybę už vaiko saugumą.

__________________________
(vieno iš tėvų, globėjo, rūpintojo parašas)
___________________________
(vieno iš tėvų, globėjo vardas, pavardė)

