
 
 

PATVIRTINTA 
Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos 
direktoriaus 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-35 

 
MOKAMOS PAILGINTOS DIENOS (POPAMOKINĖS VEIKLOS) GRUPĖS 
PASLAUGOS TEIKIMO KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖJE 

MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
1. Mokamos pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės paslaugos teikimo Kalvarijos 

sav. Jungėnų pagrindinėje mokykloje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis 
Kalvarijos savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T-124 (Kalvarijos savivaldybės 
tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-36 redakcija) patvirtintu „Mokamos pailgintos 
dienos (popamokinės veiklos) grupės paslaugos teikimo Kalvarijos savivaldybės ugdymo įstaigose 
tvarkos aprašu“. 

2. Mokamos pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės paslaugos Aprašas 
reglamentuoja Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos mokamos pailgintos dienos 
(popamokinės veiklos) grupės veiklą. 

3. Apraše vartojamos sąvokos: 
Laisvasis mokytojas –  fizinis asmuo, užsiimantis individualia švietimo teikėjo veikla. 
Mokykla – Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinė mokykla (juridinis asmuo, kurio pagrindinė 

veikla yra formalusis arba (ir) neformalusis švietimas). 
Pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupė – tai tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu 

suburta grupė mokiniams, kuriems teikiama neformaliojo švietimo paslauga po pamokų. 
4. Mokykla, steigdama pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupę (toliau – grupė), 

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 bei kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu. 

5. Grupės paslauga yra mokama ir teikiama darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį ir 
vadovaujantis Mokamos pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės pedagogo pareigybės 
aprašymu (1 priedas). 
 

II. GRUPĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
6. Grupės veiklos tikslas – plėtoti vaikų socializacijos galimybes, užtikrinti saugų, kryptingą 

vaikų ugdymą ir užimtumą po pamokų. 
7. Grupės veiklos uždaviniai: 
7.1. gerinti vaikų ugdymo(-si) kokybę, plėtoti užimtumo kryptis ir formas; 
7.2. skatinti vaikų užimtumą, jo įvairovę. 

 
III. GRUPĖS STEIGIMAS 

8. Grupė steigiama pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) mokyklos direktoriui pateiktus prašymus 
(2 priedas). 

9. Mokinių amžius, mokinių skaičius ir veiklos laikas apibrėžiamas Mokamos pailgintos 
dienos (popamokinės veiklos) grupės paslaugos teikimo sutartyje (3 priedas) tarp mokinių tėvų 
(globėjų, rūpintojų) ir grupės pedagogo. 

10. Į grupę mokiniai priimami tėvams pateikus rašytinį prašymą.  
11. Grupės veikla grindžiama Kalvarijos savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 28 d. 

sprendimu Nr. T-124 (Kalvarijos savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-36 
redakcija) patvirtintu „Mokamos pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės paslaugos teikimo 
Kalvarijos savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašu“ ir 2018 m. kovo 27 d. direktoriaus 
įsakymu patvirtintu „Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos mokamos pailgintos dienos 
(popamokinės veiklos) grupės paslaugos teikimo tvarkos aprašu“. 



 
 

 
IV. GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS 

12. Grupės veikla vykdoma mokslo metais ugdymo proceso metu. 
13. Grupės darbas organizuojamas pagal grupės pedagogo sudarytą ir suderintą su mokyklos 

direktoriumi Mokamos pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės veiklos planą ir dienotvarkę 
(4 priedas). 

14. Grupės pedagogas: 
14.1.vykdo saugią vaikų/mokinių priežiūrą, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą 

grupės patalpose ar lauke; 
14.2. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą 

grupėje; 
14.3. atlieka kitas funkcijas, numatytas pareigybės apraše. 
15. Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę savo vaikams parinkti grupės lankymo trukmę. 
16. Vienam mokiniui teikiamos pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės valandos 

paslaugos įkainis 0,25 Eur. 
17. Grupę lankančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atsiskaitymas už teikiamas paslaugas 

nustatomas sudarant sutartį. 
18. Grupę lankančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) įmokų už ugdymą grupėje apskaita 

tvarkoma: 
18.1. grupės pedagogas pildo mokyklos vadovo nustatytos formos lankomumo žurnalą, o 

lėšos, pedagogo surinktos įgyvendinant šio Aprašo 16 punktą, apskaitomos Kalvarijos sav. Jungėnų 
pagrindinės mokyklos pajamose išlaidoms dengti; 

18.2. 60 proc. 18.1. punkte surinktų lėšų naudojamos grupės pedagogo darbo užmokesčiui, o 
40 proc. - grupės edukacinei aplinkai gerinti. 

19. Grupės paslaugos mokestis mokamas tik už faktinį grupės lankymo laiką (už kontaktines 
valandas). 
 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
20. Mokamos pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės paslaugos teikimo tvarkos 

aprašą, suderina su Mokyklos taryba, tvirtina direktorius savo įsakymu. 
21. Grupės veiklos priežiūrą atlieka mokyklos direktorius pavaduotojas ugdymui ir kitos 

kontrolės funkcijas vykdančios institucijos. 
22. Aprašas gali būti keičiamas ar pripažįstamas netekusiu galios pasikeitus galiojantiems 

įsakymams. 
___________________________________________ 

 
SUDERINTA 
2018 m. kovo 23 d. Mokyklos tarybos posėdyje, protokolo Nr. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Mokamos pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės paslaugos 
teikimo Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinėje mokykloje tvarkos aprašo 1 priedas  

 
PATVIRTINTA 
Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos  
direktoriaus 2018 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-36 
 

KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS  
MOKAMOS PAILGINTOS DIENOS (POPAMOKINĖS VEIKLOS) GRUPĖS PEDAGOGO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

I SKYRIUS 
PAREIGYBĖ 

 
1. Mokamos pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės pedagogas (Lietuvos profesijų 
klasifikatoriaus kodas 235905)                                                                    yra III  
___________________________________________________________________________ 

(pareigybės pavadinimas)   (nurodoma pareigybės grupė 
 
2. Pareigybės lygis – A2 
________________________________________________________________________ 

(nurodoma, kuriam lygiui A(A1 ar A2). B, C, D ) priskiriama pareigybė 
 
3. Pareigybės paskirtis. Ugdyti mokinių socialines, asmenines, edukacines kompetencijas, padėti 
tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius. 
4. Pareigybės pavaldumas: darbo organizavimo klausimais pavaldus mokyklos direktoriaus 
pavaduotojui ugdymui, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas mokyklos direktoriui. 

 
II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 
5.1. Mokamos pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės pedagogas privalo turėti ne 

žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu 
išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam 
prilygintu išsilavinimu. 

5.2. Mokamos pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės pedagogas privalo mokėti 
lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688. reikalavimus; būti 
išklausę lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei 
skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2106 per metus nuo darbo mokytoju pradžios, 
jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu. 

5.3. Mokamos pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės pedagogas privalo būti 
išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus mokytojams pagal Specialiosios 
pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 per 
metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 
studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu (šis reikalavimas netaikomas mokytojams, baigusiems 
specialiosios pedagogikos ir (ar) psichologijos studijų programas). 

5.4. Mokamos pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės pedagogas privalo būti įgiję 
kompetencijas, numatytas Reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms, 
patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 
ISAK-555. 



 
 

5.5. Dirbti vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaikų teisių konvencija, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, 
reglamentuojančiais mokyklinio amžiaus vaikų ugdymą. 

5.6. Laikytis konfidencialumo principo, neviešinti informacijos, susijusios su asmens 
duomenimis, su kuriais susipažino vykdydamas savo pareigas. 
 

III SKYRIUS 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
6.1. organizuoja saugią mokinių priežiūrą, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą 

grupės patalpose ir lauke (mokyklos teritorijoje); 
6.2. nuosekliai, planingai ir turiningai organizuoja veiklą, atitinkančią mokinių amžių; 
6.3. pagal galimybes sudaro sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti; 
6.4. teikia pagalbą mokiniams atliekant namų darbų užduotis; 
6.5. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą 

pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupėje. 
 

IV SKYRIUS 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS PAREIGOS 

7. Mokamos pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės pedagogas turi teisę: 
7.1. pasirinkti pedagoginės veiklos metodus ir formas; 
7.2. gauti informaciją apie valstybės ir Kalvarijos savivaldybės švietimo naujoves; 
7.3. gauti informacinę, konsultacinę, metodinę pagalbą iš socialinių, specialiųjų pedagogų, 

logopedų, psichologų, sveikatos priežiūros specialistų ir administracijos;  
7.4. turėti saugias ir higienos normas atitinkančias darbo sąlygas. 
8. Mokamos pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės pedagogas privalo:  
8.1. užtikrinti savo darbo kokybę;  
8.2. organizuodamas ir vykdydamas veiklą pailgintos dienos (popamokinės veiklos) 

grupėje, atsižvelgti į individualius mokinių ugdymo (si) poreikius ir amžių; 
8.3. rūpintis mokinių sveikata, fiziniu ir psichologiniu saugumu grupėje; 
8.4. bendradarbiauti su šeima (tėvais, globėjais, rūpintojais); 

8.5. pranešti mokyklos administracijai apie mokinio turimas socialines ar sveikatos problemas, 
pastebėtą ar įtariamą mokinio teisių pažeidimą; 

8.6. priimti mokinį į pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupę ir išleisti jį į namus tik 
pagal raštišką tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą; 

8.7. laikytis mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, pailgintos dienos (popamokinės veiklos) 
grupės nuostatų. 

_________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Mokamos pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės paslaugos 
teikimo Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinėje mokykloje tvarkos aprašo 2 priedas  

 
(Prašymo forma) 

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

 
________________________________________________________________________________ 

 (mokinio gyvenamosios vietos adresas) 
 

________________________________________________________________________________ 
(tėvų, globėjų, rūpintojų telefonas, elektroninis paštas) 

 
Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos direktoriui 

 

PRAŠYMAS  
DĖL DUKTERS/SŪNAUS ____________________________________________PRIĖMIMO 

(mokinio vardas, pavardė) 
Į MOKAMĄ PAILGINTOS DIENOS (POPAMOKINĖS VEIKLOS) GRUPĘ  

Jungėnai 

20__ m. _______________   ____d. 
Prašyčiau priimti mano dukrą/sūnų  ________________________________________  

(mokinio vardas, pavardė, klasė ) 
į mokamą pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupę nuo ________val. iki _________ val.  

nuo 20     m. _____________________ d. iki 20     m. _____________________ d. 

Įsipareigoju atsiskaityti už pedagogo darbą pagal pateiktą apskaičiavimą iki kito 

mėnesio 5 dienos. 

Informuoju, kad iš grupės mokinį namo parves:  

________________________________________________________________________________ 

Pats savarankiškai grįš namo: 

_______________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________ 
 

______________________ __________________________ 
(vieno iš tėvų, globėjo, rūpintojo parašas) (vieno iš tėvų, globėjo, rūpintojo vardas, pavardė ) 



 
 

Mokamos pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės paslaugos 
teikimo Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinėje mokykloje tvarkos aprašo 3 priedas  

 
(Paslaugos teikimo sutarties forma) 

 
KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

MOKAMOS PAILGINTOS DIENOS (POPAMOKINĖS VEIKLOS) GRUPĖS 
PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS 

 
20___ m. ____________d.  Nr.____ 

 
 

Mokamos pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės pedagogas (toliau – Paslaugos 
teikėjas)______________   __________________________,  

(pedagogo  vardas, pavardė ) 
viena šalis, ir tėvai (globėjai, rūpintojai) (reikalingą žodį pabraukti) (toliau – Paslaugos gavėjai), 

atstovaujantys vaikui/mokiniui, 
________________________________________________________________________________ 

(vieno iš tėvų  (globėjo, rūpintojo) vardas, pavardė, adresas, kontaktinis telefonas ) 
________________________________________________________________________________ 
kita šalis, sudaro šią sutartį. 
 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 
 

1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja Paslaugos gavėjo sūnų /dukrą  
________________________________________________________________________________ 

( mokinio vardas, pavardė, klasė, gimimo data ) 
prižiūrėti ir organizuoti veiklą pagal mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintą pailgintos dienos 
(popamokinės veiklos) grupės veiklos aprašą.  
 

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

2. Paslaugos teikėjas įsipareigoja: 
2.1. organizuoti veiklą vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymu, Jungtinių Tautų  vaiko teisių konvencija, pradinio ugdymo 
koncepcija, išsilavinimo standartais, Higienos normomis, kitais teisės ir steigėjo norminiais aktais, 
Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos nuostatais, mokyklos vidaus tvarkos taisyklėmis, 
mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintu Mokamos pailgintos dienos (popamokinės veiklos) 
grupės paslaugos teikimo tvarkos aprašu; 

2.2. nuosekliai, planingai ir turiningai organizuoti veiklą, atitinkančią vaikų/mokinių amžių; 
2.3. saugoti mokinius nuo fizinę, psichinę sveikatą žalojančių poveikių; 
2.4. pagal galimybes sudaryti sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti; 
2.5. teikti pagalbą mokiniams atliekant 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 nuo _____ val.  iki _________ val. 
2.8. mokiniams, pažeidusiems darbo tvarkos taisykles, taikyti drausmines priemones, 

numatytas mokyklos vidaus tvarkos taisyklėse, reikalauti iš tėvų padengti mokyklai padarytą žalą 
pagal Civilinio kodekso 6.275 straipsnį. 

3. Paslaugos gavėjas įsipareigoja: 



 
 

3.1. laikytis mokyklos nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių ir Mokamos pailgintos dienos 
(popamokinės veiklos) grupės paslaugos teikimo tvarkos aprašo reikalavimų; 

3.2. suteikti reikiamą informaciją apie mokinį; 
3.3. nuolat domėtis mokinio elgesiu, veikla pailgintos dienos (popamokinės veiklos)  

grupėje; 
3.4. informuoti pedagogą apie mokinio neatvykimą į pailgintos dienos grupę; 
3.5. raštu informuoti pedagogą apie mokinio savarankišką grįžimą namo; 
3.6. neleisti mokiniui nešiotis daiktų, nesusijusių su pailgintos dienos (popamokinės veiklos) 

grupės veikla; 
3.7. atlyginti mokinio  padarytą žalą mokyklai pagal Civilinio kodekso 6.275 straipsnį; 
3.8. laiku sumokėti ____________ Eur už mokinio priežiūrą pailgintos dienos grupėje (iki 

einamojo mėnesio 5 d.); 
3.9. mokinį iš pailgintos dienos grupės išsivesti iki __________val. 

 
III. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 
4. Sutartis sudaryta vieniems mokslo metams ir galioja nuo jos pasirašymo dienos. 
5. Sutartis gali būti nutraukta: 
5.1. vienai iš šalių pareiškus apie jos nutraukimą; 
5.2. jeigu sutarties šalys nevykdo įsipareigojimų. 
6. Sutartis gali būti keičiama bei papildoma abipusiu raštišku susitarimu. 

 
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
7. Ginčytini pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės veiklos organizavimo, sutarties 

pažeidimo klausimai sprendžiami su mokyklos direktoriaus pavaduotoju ugdymui, atsakingu už 
pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės priežiūrą. 

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 
_____________________________                          ____________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Mokamos pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės paslaugos 
teikimo Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinėje mokykloje tvarkos aprašo 4 priedas  

 
(Veiklos plano formos pavyzdys) 

 
KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

MOKAMOS PAILGINTOS DIENOS (POPAMOKINĖS VEIKLOS) GRUPĖS  
VEIKLOS PLANAS 

 
20__ – 20___m. m. 

 
Tikslas: 
Uždaviniai: 
Darbo metodai: 

Planuojama veikla: 
Rugsėjis 
Spalis 
Lapkritis 
Gruodis 
Sausis 
Vasaris 
Kovas 
Balandis 
Gegužė 
Birželis 

 
MOKAMOS PAILGINTOS DIENOS (POPAMOKINĖS VEIKLOS) GRUPĖS 

DIENOTVARKĖ 
 

12.00-13.40  val. Vaikų priėmimas ir pažintinė, kūrybinė veikla 
Žaidimai. Pažintinės, kūrybinės (meninės) veiklos.  
Veikla lauke (žaidimai, sportiniai žaidimai, kelionės ir kt.) 

 
13.40-14.30  val. Neužbaigtų užduočių valandėlė 

Individualios ar kolektyvinės užduotys, knygelių skaitymas ir   
   kita veikla. 
 
14.30-15.00  val. Pavakariai 
 
 
15.00-18.00  val. Vaikų saviraiška  

Konkursai, viktorinos, kūrybinė (meninė) veikla, teatras, parodėlės ir kt. 
Veikla lauke (žaidimai, sportinės estafetės, kelionės ir kt.). 

 
 


