PATVIRTINTA
Akmenės rajono Akmenės gimnazijos
direktoriaus 2015 m. rugsėjo 25 d.
įsakymu Nr. V-94
AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOS
PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖS N U O S T A T A I
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie pailgintos dienos grupės nuostatai ( toliau - Nuostatai ) akmenės rajono Akmenės
gimnazijos pailgintos dienos grupės veiklą.
2. Pailgintos dienos grupė (toliau – Grupė ) – tai tėvų prašymu suburta grupė mokiniams,
kuriems teikiama neformalaus švietimo paslauga.
3. Pailgintos dienos grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Vyriausybės nutarimais, Lietuvos švietimo įstatymu, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais
aktais, bendrosiomis programomis, pradinio ugdymo samprata, Akmenės rajono savivaldybės
administracijos, Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
patvirtintais, gimnazijos nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis.
II. GRUPĖS SUDARYMAS IR VEIKLOS PRINCIPAI
4. Grupę sudaro 1-5 klasių mokiniai.
5. Grupę sudarant pirmenybė teikiama autobusu į mokyklą atvykstantiems ir
išvykstantiems mokiniams.
6. Į grupę mokiniai priimami tėvams pateikus rašytinį prašymą.
7. Grupės veikla vykdoma einamaisiais mokslo metais nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d.
8. Grupės darbo laikas nuo 12.00 val. iki 17.00 val.
9. Mokinių valgymas – 13.30 val.
10. Darbą grupėje reglamentuoja grupės veiklos planas.
11. Grupės veiklos priežiūrą vykdo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
12. Grupės veikla grindžiama šiais nuostatais, pailgintos dienos grupės auklėtojo
pareiginiais nuostatais, mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis.

III. PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
13. Grupės tikslas – plėtoti vaikų socializacijos galimybes, skatinti kultūrinės ir pilietinės
brandos ugdymą, užtikrinti saugų užimtumą po pamokų.
14. Grupės steigimo uždaviniai:
14.1. gerinti vaikų ugdymo(-si) kokybę, plėtoti užimtumo kryptis ir formas;
14.2. skatinti vaikų užimtumą, jo įvairovę;
14.3. užtikrinti socialinę, pedagoginę ir kitą pagalbą mokiniams.

IV. GRUPĖS FUNKCIJOS
15. Grupėje dirbantis auklėtojas organizuoja saugią mokinių priežiūrą, kryptingą pažintinę,
meninę, sportinę veiklą grupės patalpose ir lauke.
16. Nuosekliai, planingai ir turiningai organizuoja veiklą, atitinkančią mokinių amžių.
17. Įsipareigoja saugoti mokinius nuo fizinę, psichinę sveikatą žalojančių poveikių.
18. Pagal galimybes sudaro sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti.
19. Teikia pagalbą mokiniams atliekant namų darbų užduotis.
20. Užtikrina savalaikį mokinių nuvykimą į neformaliojo ugdymo užsiėmimus mokykloje.
21. Informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą
Grupėje.
V. PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS IR
KONTROLĖ
22. Grupė steigiama mokyklos direktoriaus įsakymu, pritarus Mokyklos tarybai.
23. Komplektuojama 20-25 mokinių grupė.
24. Veikla Grupėje organizuojama pagal sudarytą ir suderintą su mokyklos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui ir patvirtintą direktoriaus įsakymu veiklos planą ir dienotvarkę.
25. Į Grupę mokiniai priimami tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus rašytinį prašymą.
26. Už grupės veiklą pedagogas atsiskaito Mokytojų tarybos posėdyje bei visuotiniame
tėvų susirinkime.
VI. GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS
27. Darbą grupėje reglamentuoja grupės veiklos planas.
28. Veikla grupėje organizuojama pagal sudarytą, suderintą su direktoriaus pavaduotoja
ugdymui ir direktoriaus įsakymu patvirtinta grupės dienotvarkę.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
29. Nuostatai įsigalioja pritarus Mokyklos tarybai.
30. Esant reikalui nuostatai gali būti keičiami ar papildomi šalių susitarimu.
_________________

PRITARTA
Akmenės gimnazijos tarybos
2015 m. rugsėjo 3 d.
protokolo Nr. 4 nutarimu

