
Pakeista Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro  

direktoriaus 2015-12-10 įsakymu Nr. T1-156 

 

PATVIRTINTA  

Kauno Prano Daunio aklųjų   

ir silpnaregių ugdymo centro  

direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d.  

įsakymu Nr. T1-132    

                                     

PAILGINTOS DIENOS (POPAMOKINĖS VEIKLOS) GRUPĖS PASLAUGOS 

TEIKIMO KAUNO PRANO DAUNIO AKLŲJŲ IR SILPNAREIGŲ UGDYMO CENTRE 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės paslaugos teikimo Kauno Prano 

Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja 

Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro (toliau – Centras) mokamos pailgintos 

dienos (popamokinės veiklos) grupės veiklą. 

2. Apraše vartojamos sąvokos: 

Pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupė (toliau − grupė) – tėvų (globėjų, 

rūpintojų) prašymu suburta mokinių grupė, kuriai teikiama mokama papildoma paslauga po 

pamokų. 

Grupės auklėtojas – pedagogas, teikiantis pailgintos dienos (popamokinės veiklos) 

grupės paslaugą.   

3. Centro pailgintos dienos grupė savo veikloje 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, Kauno miesto savivaldybės sprendimais, Centro veiklos 

nuostatais, kitais teisės aktais ir Aprašu. 

4. Grupės auklėtojas turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės 

aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus pedagogams.  

 

II. GRUPĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Grupės veiklos tikslas – plėtoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių 

socializacijos galimybes, užtikrinti saugų, kryptingą mokinių ugdymą ir užimtumą po pamokų. 
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6. Grupės veiklos uždaviniai: 

6.1. gerinti mokinių ugdymo (-si) kokybę, plėtoti užimtumo kryptis ir formas; 

6.2. tenkinti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius. 

III. GRUPĖS STEIGIMAS 

 

7. Grupė steigiama einamiesiems mokslo metams Centro direktoriaus įsakymu, surinkus 

raštiškus mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymus. Nesant poreikio grupė gali būti 

panaikinama Centro direktoriaus įsakymu nesibaigus mokslo metams. 

8. Norinčiųjų lankyti grupę mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia Centro 

direktoriui rašytinį prašymą. Centras sudaro dvišalę sutartį. Pailgintos dienos grupę lankančių 

mokinių sąrašą tvirtina Centro direktorius įsakymu. 

9. Grupės veikla grindžiama Centro direktoriaus įsakymu patvirtintu Centro pailgintos 

dienos grupės paslaugos teikimo tvarkos aprašu, kitais teisės aktais. 

10. Centro pailgintos dienos grupės paslauga teikiama darbo dienomis, darbo laikas 

prasideda nuo pamokų/ papildomo ugdymo užsiėmimų pabaigos ir trunka iki 18.30 valandos.  

 

IV. GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

11. Grupės veikla vykdoma einamaisiais mokslo metais. Jų pradžią ir trukmę nustato 

švietimo ir mokslo ministras.  

12. Grupės darbas organizuojamas pagal grupės auklėtojo parengtą ir su Centro 

direktoriaus įgaliotu asmeniu suderintą grupės veiklos planą.  

13. Grupės auklėtojai organizuoja saugią mokinių priežiūrą, kryptingą socialinių, 

komunikacinių, orientacinių įgūdžių ugdymą, pažintinę, meninę, sportinę veiklą grupės patalpose 

ar lauke. 

14. Grupės auklėtojai informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių savijautą, 

sveikatą, elgesį, veiklą grupėje. 

15.  Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę savo vaikams parinkti grupės lankymo trukmę. 

16. Vienam mokiniui teikiamos grupės paslaugos valandos įkainis – 0,10 Eur.   

17. Grupės auklėtojas privalo pildyti mokinių lankomumo žiniaraštį.  

18. Grupę lankančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atsiskaitymo būdai, sąlygos ir 

terminai nustatomi dvišalėje sutartyje laikantis Centro pailgintos dienos grupės paslaugos 

teikimo tvarkos aprašo nuostatų. 

19. Grupę lankančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) mokesčių už ugdymą grupėje 

apskaita tvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka. 
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20. Grupės paslaugos mokestis mokamas tik už faktinį grupės lankymo laiką pagal 

grupės auklėtojo pildomą mokinių lankomumo žiniaraštį. Susumavus faktinį buvimo grupėje 

laiką apskaičiuojamas mėnesio mokestis ir išrašoma sąskaita, kurią privaloma apmokėti iki kito 

mėnesio 10 dienos.   

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Centro pailgintos dienos grupės tvarkos aprašas tvirtinamas direktoriaus įsakymu.  

22. Grupės veiklos priežiūrą atlieka Centro direktorius ar jo įgaliotas asmuo ir kitos 

kontrolės funkcijas vykdančios institucijos. 
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Pailgintos dienos 

(popamokinės veiklos) 

grupės paslaugos teikimo 

Kauno Prano Daunio aklųjų  

ir silpnaregių ugdymo centre  

tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

_____________________________________________________________________________ 

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

_____________________________________________________________________________ 

(mokinio gyvenamosios vietos adresas) 

_____________________________________________________________________________ 

(tėvų, globėjų, rūpintojų telefonas, elektroninis paštas) 

 

Kauno Prano Daunio aklųjų ir  

silpnaregių ugdymo centro  

direktoriui 

 

PRAŠYMAS PRIIMTI  

 

_____________________________________________________________________________ 

(mokinio vardas, pavardė) 

 

Į PAILGINTOS DIENOS (POPAMOKINĖS VEIKLOS) GRUPĘ  

20__ m. _______________  ____d. 

Kaunas 

 

Prašyčiau priimti _________________________________________________________ 

                                                       (mokinio vardas, pavardė, klasė )  

į mokamą pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupę nuo 20__ m. _____________  ___ d.                 

darbo dienomis iki _________ val. (ne ilgiau 18.30 val.)  

Įsipareigoju atsiskaityti už grupės auklėtojo darbą pagal pateiktus apskaičiavimus iki kito 

mėnesio 10 dienos. 

Mokinį iš grupės į namus parves: ___________________________________________ 

                                                                                                     (nurodyti asmenį) 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

(vieno iš tėvų, globėjo, rūpintojo parašas)                                                                           (vieno iš tėvų, globėjo, rūpintojo vardas, pavardė ) 
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Pakeista Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro  

direktoriaus 2015-12-10 įsakymu Nr. T1-156 

 

Pailgintos dienos  

(popamokinės veiklos) 

grupės paslaugos teikimo 

Kauno Prano Daunio aklųjų  

ir silpnaregių ugdymo centre  

tvarkos aprašo 

2 priedas 

 

 

KAUNO PRANO DAUNIO AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ UGDYMO CENTRO 

MOKAMOS PAILGINTOS DIENOS (POPAMOKINĖS VEIKLOS) GRUPĖS 

PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS 

20__ m. ____________  ____d.  Nr.__ 

Kaunas 

 

Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras, įstaigos kodas 

190983430, Taikos pr. 6a, LT-50188 Kaunas, tel. (837) 331824 (toliau – Paslaugos teikėjas), 

atstovaujamas ________________________________________________________________,                                  

ir tėvai (globėjai, rūpintojai) (reikiamą žodį pabraukti)  (toliau – Paslaugos gavėjas), 

atstovaujantys mokiniui  

____________________________________________________________________________________________________________________,  

(vieno tėvų  (globėjo, rūpintojo) vardas, pavardė, adresas, kontaktinis telefonas) 

sudaro  šią sutartį. 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

1. Paslaugos gavėjo sūnaus, dukters, globotinio (reikiamą žodį pabraukti) 

 

_____________________________________________________________________________ 

(mokinio vardas, pavardė, klasė, gimimo data) 

 

priežiūra pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupėje pagal Centro direktoriaus įsakymu 

patvirtintą Grupės paslaugos teikimo tvarkos aprašą.  

 

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

2. Paslaugos teikėjas įsipareigoja: 

2.1. organizuoti veiklą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymu, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, pradinio ir pagrindinio 

ugdymo koncepcija, higienos normomis, kitais teisės ir steigėjo norminiais aktais, Kauno Prano 
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Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro nuostatais, Centro vidaus tvarkos taisyklėmis, 

Centro pailgintos dienos grupės paslaugos teikimo tvarkos aprašu; 

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

specialiuosius ugdymosi poreikius; 

2.3. saugoti mokinius nuo fizinę, psichinę sveikatą žalojančio poveikio; 

2.4. užtikrinti savalaikį mokinių dalyvavimą papildomo ir specialiojo ugdymo 

užsiėmimuose: 

2.5. padėti mokiniams atlikti namų užduotis; 

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

veiklą  pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupėje; 

2.7. prižiūrėti mokinius ir organizuoti turiningą jų veiklą, iki kol iš grupės išvyks 

paskutinis mokinys.  

3. Paslaugos gavėjas įsipareigoja: 

3.1. laikytis Centro nuostatų, vidaus darbo tvarkos taisyklių, Centro pailgintos dienos 

grupės paslaugos teikimo tvarkos aprašo reikalavimų; 

3.2. suteikti reikiamą informaciją apie mokinį; 

3.3. nuolat domėtis mokinio elgesiu ir veikla pailgintos dienos grupėje; 

3.4. informuoti grupės auklėtoją apie mokinio neatvykimą į pailgintos dienos grupę; 

3.5. neleisti mokiniui nešiotis daiktų, nesusijusių su pailgintos dienos grupės veikla; 

3.6. už mokinio priežiūrą pailgintos dienos grupėje sumokėti pagal pateiktus 

apskaičiavimus (0,10 Eur už 1 val.) iki kito mėnesio 10 d.; 

3.7. mokinį iš pailgintos dienos grupės išsivesti iki 18.30 val.; 

3.8. užtikrinti po užsiėmimų saugų mokinio grįžimą namo. 

 

III. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 

4. Sutartis sudaryta einamiesiems mokslo metams ir galioja nuo jos pasirašymo dienos. 

5. Sutartis gali būti nutraukta: 

5.1. vienai iš šalių pareiškus raštu apie jos nutraukimą prieš 5 darbo dienas; 

5.2. vienašališkai, jeigu kita sutarties šalis nevykdo įsipareigojimų. 

6. Sutartis gali būti keičiama ir papildoma abipusiu raštišku šalių susitarimu. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

7. Ginčytini pailgintos dienos grupės veiklos organizavimo, sutarties pažeidimo 

klausimai sprendžiami su Centro direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu. 

8. Ginčai sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus taikiai susitarti, ginčai 

sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

9. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną 

egzempliorių kiekvienai šaliai). 

10. Sutarties šalių parašai: 

        

 

Paslaugos teikėjas                                                                                                 Paslaugos gavėjas 


