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VILNIAUS SIMONO STANEVIČIAUS PROGIMNAZIJOS
VISOS DIENOS MOKYKLOS DARBO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus Simono Stanevičiaus 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 2018 m. liepos 25 d. sprendimu Nr.11675 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.
2. VDM grupės darbas organizuojamas pagal pailgintos dienos modelį: formalusis ugdymas
vykdomas pirmojoje dienos pusėje, neformalusis ugdymas – antrojoje dienos pusėje.
II. VDM GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA
3. VDM grupės paslauga yra nemokama ir teikiama grupės pedagogo arba specialisto, dirbančio
pagal darbo sutartį.
4. VDM grupė steigiama pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) mokyklos direktoriui pateiktus prašymus.
Prašymai pateikiami Mokyklai iki einamųjų metų rugsėjo 5 d.
5. VDM grupės veikla grindžiama VDM grupės lankymo sutartimi.
6. VDM mokinių grupė komplektuojama iš 1-4 klasių mokinių.
7. VDM grupė vykdo veiklą penkias darbo dienas per savaitę.
8.1. VDM grupės darbo laikas:
8.1.1. pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo pamokų pabaigos iki 18 val.;
8.1.2. penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis − nuo pamokų pabaigos iki 17 val.
9. VDM grupės veikla mokinių atostogų metu neorganizuojama.
10. Grupė veikia nuo rugsėjo trečios mokslo metų savaitės iki ugdymo proceso pabaigos pagal
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu mokslo metams patvirtintus bendruosius
ugdymo planus.
11. Grupės veikla grindžiama mokinių priežiūra saugioje aplinkoje, kryptinga mokomąja, pažintine,
kultūrine, menine, sportine, socialine veikla mokykloje ir už jos ribų.

12. Grupės mokinių maitinimą grupės veiklos metu apmoka tėvai (globėjai, rūpintojai), pagal
mokykloje nustatytus maitinimo įkainius.
13. Mokiniams pagal galimybes sudarytos sąlygos lankyti neformaliojo ugdymo būrelius. Jei
neformaliojo ugdymo paslaugas teikia ne mokyklos specialistai, už jas moka tėvai.
14. Esant palankioms meteorologinėms sąlygoms kasdien pedagogo numatytos veiklos vykdomos
lauke, nepriklausomai nuo metų laiko.
15. VDM grupės mokinių lankomumas fiksuojamas grupės pedagogo sudarytame lankomumo
dienyne.
16. VDM grupės veiklos sudaromos atsižvelgiant į mokinių pamokų tvarkaraščius, kabinetų, aktų
salės, sporto salių užimtumą.
17. Atsižvelgdamas į VDM grupės veiklą, kiekvienas VDM grupės pedagogas (specialistas)
praveda saugaus elgesio instruktažus, pagal mokyklos nustatytą tvarką.
18. VDM grupės veikla vyksta ir dienynas pildomas iki ugdymo plane nurodytos paskutinės mokslo
metų dienos.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. VDM grupės veiklos priežiūrą ir kontrolę vykdo mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
20. Šis Aprašas skelbiamas Mokyklos internetiniame puslapyje.
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