
    PATVIRTINTA 

    Šiaulių Zoknių progimnazijos direktoriaus 

    2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.1- 

 

 

ŠIAULIŲ ZOKNIŲ PROGIMNAZIJOS VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPĖS 

ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

          1. Visos dienos mokyklos grupės (toliau – VDM grupė) organizavimo tvarkos aprašas (toliau 

– aprašas) reglamentuoja Šiaulių Jovaro progimnazijos visos dienos mokyklos grupės veiklą. 
          2. Visos dienos mokyklos grupė steigiama vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

2020 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. T-290 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visos dienos mokyklos 

tvarkos aprašo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais bei kitais 

teisės aktais. 
          3. Apraše vartojamos sąvokos: 

          VDM grupė – tai tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu suburta 1 – 4 klasių mokinių grupė, kuriai 

po pamokų teikiamos ugdymo, priežiūros, švietimo pagalbos, laisvalaikio organizavimo bei 

neformaliojo švietimo paslaugos ir kuri formuojama įgyvendinant VDM I modelį. 
          VDM grupės mokytojas – pedagogas, švietimo pagalbos specialistas, paslaugų teikėjas ar 

kitas asmuo, įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją arba specialistas, išklausęs 

pedagoginių-psichologinių žinių kursą. 
          VDM grupės mokytojo padėjėjas – nepedagoginis darbuotojas, ne žemesnio kaip vidurinio 

išsilavinimo, bendradarbiaudamas su VDM grupės mokytoju, kitais specialistais, teikia pagalbą 

VDM grupės mokiniams.  

 
II SKYRIUS 

GRUPĖS STEIGIMAS IR TIKSLAS  

 

          4. VDM grupės veikla grindžiama aprašu, savivaldybės VDM tvarkos aprašu ir VDM grupės 

pedagogo pareigybės aprašu. 
          5. VDM grupės veiklos tikslas – sudaryti sąlygas kokybiškam, įtraukiam, socialiai teisingam 

ir lygias galimybes užtikrinančiam vaikų ugdymui(si) visą dieną saugioje aplinkoje, plėtoti vaikų 

socializacijos galimybes, užtikrinti saugų, kryptingą vaikų ugdymą ir užimtumą po pamokų. 
          6. VDM grupė sudaroma iš pirmų klasių mokinių, kurių tėvai (globėjai, rūpintojai) dirba ir 

neturi galimybės prižiūrėti vaiko po pamokų. 
          7. VDM grupė steigiama pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) progimnazijos direktoriui pateiktus 

prašymus.  

 
III SKYRIUS 

GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS  

          8. Maksimalus mokinių skaičius grupėje – 24 mokiniai. 

          9. VDM grupės veikla progimnazijoje vykdoma darbo dienomis (išskyrus mokinių atostogas) 

pasibaigus  mokinių pamokoms iki 17.30 val. 
          10. VDM grupės darbas organizuojamas pagal grupės mokytojo sudarytą ir su mokyklos 

direktoriumi suderintą veiklos planą. 



11. VDM grupės veiklą organizuoja grupės mokytojas ir mokytojo padėjėjas pagal VDM 

grupės organizavimo tvarkos ir jų pareigybių aprašus. 
          12. VDM grupės mokytojo ir mokytojo padėjėjo atlyginimas mokamas iš Šiaulių m. 

savivaldybės biudžeto skirtų lėšų.  

 
IV SKYRIUS 

GRUPĖS MOKYTOJO, MOKYTOJO PADĖJĖJO IR TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) 

ĮSIPAREIGOJIMAI  

 

          13. VDM grupės mokytojas įsipareigoja: 

          13.1. nuosekliai, planingai ir turiningai organizuoti veiklą, atitinkančią mokinių amžių; 

          13.2. pagal galimybes sudaryti sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti; 

          13.3. užtikrinti fizinį ir psichologinį mokinių saugumą; 

          13.4. pranešti tėvams (globėjams, rūpintojams) apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą 

grupėje; 
          13.5. sužinoti iš pradinio ugdymo mokytojų, kurių mokinių nėra mokykloje, žymėti 

lankomumą; 
          13.6. užtikrinti patalpų, inventoriaus priežiūrą; 

          13.7. laikytis mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, vadovautis VDM grupės tvarkos aprašu. 

          14. VDM grupės mokytojo padėjėjas įsipareigoja: 

          14.1. padėti grupės mokytojui organizuoti saugią mokinių priežiūrą; 

          14.2. prižiūrėti mokinius, lydėti juos į veiklas, renginius mokykloje ir už jos ribų; 

          14.3. padėti grupės mokytojui kurti grupės aplinką, erdves ugdymui(si), priimti ir išleisti 

vaikus, dalyvauti mokinių maitinimo(si), poilsio procese; 
          14.4. vykdyti kitas mokytojo pavestas funkcijas, susijusias su VDM grupės veikla. 

          15. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) įsipareigoja: 

          15.1. pasirašyti sutartį (1 priedas) su progimnazija dėl mokinio dalyvavimo VDM veikloje ir 

laikytis sutarties sąlygų; 
          15.2. laikytis mokyklos nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių; 

          15.3. suteikti reikiamą informaciją grupės pedagogui apie mokinį; 

          15.4. nuolat domėtis mokinio elgesiu, veikla grupėje; 

          15.5. informuoti VDM grupės mokytoją apie mokinio neatvykimą į užsiėmimus; 

          15.6. raštu informuoti VDM grupės mokytoją apie mokinio savarankišką grįžimą namo; 

          15.7. neleisti mokiniui nešiotis daiktų, nesusijusių su grupės veikla; 

          15.8. pasirūpinti mokinio maitinimu (pinigais ar maisto dėžute), kuris atitiktų sveiko maisto 

reikalavimus; 
          15.9. pasiimti mokinį iš grupės iki 17.30 val.; 

          15.10. iki kiekvieno mėnesio 25 d. sumokėti savivaldybės nustatytą ugdymo aplinkos mokestį 

į progimnazijos nurodytą sąskaitą; 
          15.11. atlyginti mokinio padarytą žalą mokyklai ir kitiems asmenims įstatymų nustatyta tvarka 

(Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 6.263., 6.275. ir 6.276. straipsniai).   

V SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 
16. VDM grupės organizavimo tvarkos aprašas tvirtinamas progimnazijos direktoriaus 

įsakymu. 



          17. VDM grupės veiklos priežiūrą vykdo progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

atsakingas už pradinio ugdymo programos veiklos stebėseną. 
18. VDM grupės organizavimo tvarkos aprašas skelbiamas mokyklos interneto svetainėje 

www.zokniuprogimnazija.lt . 

–––––––––––––––––––––––––  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zokniuprogimnazija.lt/


              Visos dienos mokyklos grupės organizavimo 

               tvarkos aprašo  

               1 priedas                                                                                                                                                                                                               
 

VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPĖS LANKYMO SUTARTIS 

 

20__  m. _________________d., Nr. 

 

Šiauliai 

 

Šiaulių Zoknių progimnazija (toliau – progimnazija), atstovaujama direktorės Erikos 

Burneckienės, veikiančios pagal progimnazijos nuostatus, ir motina/tėvas/globėjas/rūpintojas 

(reikalingą žodį pabraukti) ____________________________________ , atstovaujantis vaiką 

_____________________________________ sudaro susitarimą dėl visos dienos mokyklos (toliau - 

VDM) grupės lankymo. 

 

I SKYRIUS 

SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

1. Progimnazija įsipareigoja:  

1.1. organizuoti  veiklą vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 2 

d. sprendimu Nr. T-290 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visos dienos mokyklos tvarkos aprašo“, 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais bei kitais teisės aktais. 

1.2. nuosekliai, planingai ir turiningai organizuoti veiklą, atitinkančią mokinių amžių, 

vadovaujantis VDM grupės tvarkos aprašu; 

1.3. saugoti mokinius nuo fizinę, psichinę sveikatą žalojančių poveikių; 

1.4. pagal galimybes sudaryti sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti; 

1.5. prižiūrėti mokinius, lydėti juos į veiklas, renginius mokykloje ir už jos ribų; 

1.6. organizuoti mokinių maitinimo(si), poilsio procesą; 

1.7. pranešti tėvams (globėjams, rūpintojams) apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą 

grupėje; 

1.8. priimti mokinį po pamokų ir išleisti jį į namus tik pagal prašyme nurodytą informaciją 

arba tiesiogiai tėvams pasiimant iš grupės. 

 

2. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) įsipareigoja: 

2.1. pasirašyti sutartį su progimnazija dėl mokinio dalyvavimo VDM veikloje ir laikytis 

sutarties sąlygų; 

2.2. laikytis mokyklos nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių; 

2.3. suteikti reikiamą informaciją grupės mokytojui ar jo padėjėjui apie mokinį; 

2.4. nuolat domėtis mokinio elgesiu, veikla grupėje; 

2.5. bendradarbiauti su progimnazijos vadovais, VDM grupės darbuotojais, švietimo 

pagalbos specialistais, sprendžiant vaiko elgesio ir ugdymo(si) klausimus ir vykdyti jų 

rekomendacijas; 



2.6. informuoti VDM grupės mokytoją apie mokinio neatvykimą į užsiėmimus; 

2.7. raštu informuoti VDM grupės mokytoją apie mokinio savarankišką grįžimą namo; 

2.8. aprūpinti mokinį būtinomis ugdymo(si) priemonėmis; 

2.9. užtikrinti, kad vaikas į grupę nesinešiotų nereikalingų ugdymuisi ir pavojingų sveikatai 

bei kitų asmenų saugumui daiktų; 

2.10. pasirūpinti mokinio maitinimu (pinigais ar maisto dėžute), kuris atitiktų sveiko maisto 

reikalavimus; 

2.11. laiku pasiimti mokinį iš grupės, t. y. iki 17.30 val.; 

2.12. iki kiekvieno mėnesio 25 d. pavedimu sumokėti 5 Eurų savivaldybės nustatytą ugdymo 

aplinkos mokestį į progimnazijos sąskaitą, nurodant, kad tai yra „VDM (nurodyti mėnesį) mokestis 

už vaiką (vardas, pavardė)”; 

2.13. atlyginti mokinio padarytą žalą mokyklai ir kitiems asmenims įstatymų nustatyta 

tvarka (Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 6.263., 6.275. ir 6.276. straipsniai).   

II SKYRIUS 
SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS  

3. Sutartis sudaryta 2021 m. ___________  __ d. – 2021 m. birželio 9 d. laikotarpiui, išskyrus 

pradinio ugdymo mokinių atostogų laiką. 

4. VDM grupės santykiai prasideda nuo mokinio pirmos grupės lankymo dienos ir galioja 

iki mokinys neišbraukiamas iš grupės sąrašo.  

5. Sutartis nutraukiama paskutinę mokslo metų pradinio ugdymo proceso organizavimo 

dieną.  

III SKYRIUS 
GINČŲ SPRENDIMAS 

6. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, progimnazijos veiklos, sutarties pažeidimo 

klausimai sprendžiami progimnazijos taryboje, atskirais atvejais – dalyvaujant Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistams arba apskundžiami Lietuvos 

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

7. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai šaliai), turinčiais vienodą 

juridinę galią.  

Šalių parašai: 

 

Direktorė             Erika Burneckienė 
A.V.    

 

 

________________________         ___________            __________________________ 
(Mama, tėvas (globėjas, rūpintojas)                 (parašas)                   (vardas, pavardė)  


