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VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VISOS
DIENOS MOKYKLOS GRUPĖS TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjaus (toliau - licėjus) visos
dienos mokyklos grupės tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato licėjaus 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 2018-07-25 sprendimu Nr. 11675 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 bei vadovaujantis
Vilniaus miesto Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus įsakymu dėl grupių
skaičiaus nustatymo kiekvieniems einamiesiems mokslo metams, sudaryta grupė iš 1-4 kl. mokinių,
kuriems nemokamai teikiamos vaikų priežiūros, švietimo pagalbos, laisvalaikio organizavimo
paslaugos po pamokų;
3.2. VDM grupės pedagogas – pedagogas arba specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį,
(Pareigybės aprašymas pridedamas, 1 priedas). Visos dienos mokyklos paslaugas gali teikti licėjuje
dirbantys pedagogai, būrelių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai, savanoriai, socialiniai
darbuotojai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, kultūros darbuotojai bei Lietuvos
Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimo dokumentuose numatyti paslaugų teikėjai ir
specialistai.
3.3. VDM grupės mokinys – licėjaus mokinys, besimokantis pagal pradinio ugdymo
programą, kurio tėvai (globėjai, rūpintojai) pasirašė sutartį su mokykla dėl VDM grupės lankymo
(Sutartis pridedama, 2 priedas).
4. Licėjus, organizuodamas 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 licėjuje besimokantiems 1–4
klasių mokiniams, pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) pateiktus prašymus.
II. VDM GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA
6. VDM grupės veiklos tikslas – saugaus ir turiningo pradinių klasių mokinių užimtumo po
pamokų užtikrinimas.
7. VDM grupės veikla grindžiama VDM grupės lankymo sutartimi.
8. VDM grupė (grupės) steigiama vieneriems mokslo metams pagal tėvų (globėjų, rūpintojų)
pateiktus laisvos formos prašymus (Prašymo forma, 3 priedas). Prašymai pateikiami licėjaus
direktoriui kasmet iki einamųjų metų rugsėjo 5 d.

9. Licėjaus direktorius iki einamųjų metų rugsėjo 6 d., atsižvelgdamas į poreikį, mokyklos
galimybes, mokyklai skirtus asignavimus kreipiasi į Švietimo, kultūros ir sporto departamentą dėl
leidimo formuoti VDM grupę (grupes).
10. Licėjaus 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(us) asmenį(is), patvirtina VDM grupės
(grupių) darbo laiką bei pateikia informaciją Švietimo, kultūros ir sporto departamentui (pagal
departamento pateiktą formą).
11. VDM grupė licėjuje 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 Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018-06-25 įsakymu Nr. V-601 ir Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus įsakymu
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..
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.
17. VDM grupės veikla mokinių atostogų metu neorganizuojama.
18. VDM grupės(ių) veikla finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto (ne
daugiau kaip 50 proc. licėjaus 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 ir ne daugiau kaip 24 mokinių.
20. Įgyvendinant VDM grupės veiklą:
20.1. mokinių tėvai supažindinami su LR sveikatos apsaugos ministro 2018-04-10
patvirtintu įsakymu Nr.V-394 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo
ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“;
20.2. 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 licėjuje arba suvalgyti savo atsineštą maistą;
20.3. VDM grupės mokinių lankomumas fiksuojamas grupės lankymo dienyne;
20.4. VDM grupės veiklos planuojamos atsižvelgiant į mokinių neformaliojo švietimo
būrelių tvarkaraščius, licėjaus kabinetų, aktų, sporto salių, lauko sporto aikštynų užimtumą;
20.5. sudaromos sąlygos grupės mokiniams pailsėti, racionaliai panaudojant licėjaus
ugdymo erdves;
20.6. skatinamas vaikų fizinį aktyvumas, esant palankioms meteorologinėms sąlygoms
kasdien skiriama ne mažiau kaip 0,5 val. aktyviam vaikų poilsiui gryname ore (licėjaus teritorijoje,
sporto aikštynuose) prižiūrint VDM grupės pedagogui;
20.7. pagal galimybes VDM grupės aprūpinamos veiklai reikalingomis priemonėmis;
20.8. kiekvienas VDM grupės pedagogas (specialistas) supažindina vaikus su saugaus
elgesio bei grupės tvarkos taisyklėmis, veiklos tvarkaraščiais.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. VDM grupės veiklos priežiūrą atlieka licėjaus direktorius ir jo 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 licėjaus interneto svetainėje
http://www.vgtulicejus.lt/.
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