
PATVIRTINTA  

Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazijos 

direktorės Dalios Paunksnės 

2022 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-114   

 

VILNIAUS ŽYGIMANTO AUGUSTO PROGIMNAZIJOS 

VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPĖS TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazijos (toliau – progimnazijos) visos dienos mokyklos 

grupės tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato progimnazijos pradinių klasių mokinių veiklos po 

pamokų tikslą ir uždavinius, visos dienos (veiklos po pamokų) grupės (toliau – VDM grupė) veiklos 

organizavimą.  

2. Aprašas parengtas 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.  

3. Apraše vartojamos sąvokos:  

3.1. VDM grupė – tai tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų pagrindu suburta grupė iš 1-4 

kl. mokinių, kuriems teikiama neformaliojo švietimo paslauga po pamokų;  

3.2. VDM grupės pedagogas – pedagogas arba specialistas, organizuojantis veiklą po 

pamokų, atitinkantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus kvalifikacinius reikalavimus; 

3.3. VDM grupės mokinys – mokyklos mokinys, besimokantis pagal pradinio 

ugdymo programą, kurio tėvai (globėjai, rūpintojai) pasirašė sutartį su progimnazija dėl VDM 

grupės lankymo. 

4. Progimnazija, organizuodama visos dienos mokyklos grupės veiklą, vadovaujasi 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 ir šiuo 

Aprašu.  

5. VDM grupės veikla yra nemokama paslauga, teikiama tik progimnazijoje besimokantiems 1–4 

klasių mokiniams, pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) pateiktus prašymus.  

 

II. VDM GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

6. VDM grupės veiklos tikslas – saugaus, visapusiško ir socialiai teisingo pradinių klasių mokinių 

užimtumo po pamokų užtikrinimas.  

7. VDM grupės veikla grindžiama VDM grupės lankymo sutartimi.  

8. VDM grupė (grupės) steigiama (-os) vieneriems mokslo metams pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) 

pateiktus prašymus. Prašymai pateikiami progimnazijos direktoriui kasmet iki einamųjų metų 

rugsėjo 5 d.  

9. Progimnazijos direktorius iki einamųjų metų rugsėjo 6 d., atsižvelgdamas į poreikį, 

progimnazijos galimybes, progimnazijai skirtus asignavimus, kreipiasi į Švietimo, kultūros ir sporto 

departamentą dėl leidimo formuoti VDM grupę (grupes). 

10. Progimnazijos direktorius, gavęs Švietimo, kultūros ir sporto departamento sprendimą dėl VDM 

grupės steigimo, steigia VDM grupę (grupes), paskiria VDM grupės (grupių) pedagogus bei už šios 

veiklos organizavimą ir koordinavimą atsakingą asmenį, patvirtina VDM grupės (grupių) darbo 

laiką bei pateikia informaciją Švietimo, kultūros ir sporto departamentui (pagal departamento 

pateiktą formą). 

11. VDM grupė progimnazijoje veikia nuo įsteigimo iki einamųjų mokslo metų ugdymo proceso 

pabaigos pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu mokslo metams 

patvirtintus bendruosius ugdymo planus.  



12. VDM grupės darbas organizuojamas pagal šį Aprašą ir atsižvelgiant į Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus 2020-09-30 

įsakymu Nr. A15-1653/20(2.1.4E-ŠVA) patvirtintas rekomendacijas.  

13. VDM grupė vykdo veiklą penkias darbo dienas per savaitę.  

14. VDM grupės(ių) darbo laikas:  

14.1. pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo grupės mokinių pamokų pabaigos iki 18.00 

val.;   

14.2. penktadieniais (ir prieššventinėmis dienomis) – iki 17.00 val.  

14.3. spalio 5 d. ir gruodžio 23 d. VDM grupė veiklos nevykdo. 

15. VDM grupės mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę parinkti kitokią grupės lankymo 

trukmę, neviršijant nustatytos grupės veiklos laiko pabaigos.  

16. VDM grupės gali būti komplektuojamos iš vienos klasės, paralelių klasių ar skirtingų klasių 

mokinių. 

17. VDM grupės veikla mokinių atostogų metu neorganizuojama.  

18. VDM grupės(ių) veikla finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto (ne daugiau kaip 

50 proc. progimnazijos pradinio ugdymo klasių komplektų, patvirtintų Vilniaus miesto 

savivaldybės tarybos mokslo metams, skaičiaus).  

19. Vaikų skaičius VDM grupėje (dirbant vienam VDM grupės pedagogui) – ne mažiau kaip 12 

mokinių.  

20. Įgyvendinant VDM grupės veiklą:  

20.1.mokinių maitinimą VDM grupės veiklos metu apmoka tėvai (globėjai, rūpintojai) 

pagal mokykloje nustatytus maitinimo įkainius; socialiai remtinų vaikų maitinimas apmokamas iš 

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų; sudaromos sąlygos VDM grupės mokiniams nusipirkti 

maisto mokykloje arba suvalgyti savo atsineštą maistą;  

20.2. VDM grupės mokinių lankomumas fiksuojamas grupės lankymo dienyne;  

20.3. VDM grupės veiklos planuojamos atsižvelgiant į mokinių neformaliojo švietimo 

būrelių tvarkaraščius, progimnazijos kabinetų, aktų, sporto salių, lauko sporto aikštynų užimtumą;  

20.4. sudaromos sąlygos grupės mokiniams pailsėti, racionaliai panaudojant 

progimnazijos ugdymo erdves;  

20.5. skatinamas vaikų fizinis aktyvumas, esant palankioms meteorologinėms 

sąlygoms kasdien skiriama ne mažiau kaip 0,5 val. aktyviam vaikų poilsiui gryname ore 

(progimnazijos teritorijoje, sporto aikštynuose) prižiūrint VDM grupės pedagogui (specialistui);  

20.6. pagal galimybes VDM grupės aprūpinamos veiklai reikalingomis priemonėmis;  

20.7. kiekvienas VDM grupės pedagogas (specialistas) supažindina vaikus su saugaus 

elgesio bei grupės tvarkos taisyklėmis, veiklos tvarkaraščiais.  

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. VDM grupės veiklos priežiūrą atlieka progimnazijos direktoriaus įgaliotas asmuo bei kitos 

trečiųjų šalių kontrolės funkcijas vykdančios institucijos. 

22. Šis Aprašas gali būti keičiamas, pildomas pasikeitus VDM grupės steigimą, veiklą 

reglamentuojantiems teisės aktams bei kitoms aplinkybėms, turinčioms įtakos efektyviam grupės 

darbui. Aprašas ir visi jo pakeitimai skelbiami progimnazijos interneto svetainėje. 

 

______________________________________ 


