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ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS 

 VISOS DIENOS MOKYKLOS PIRMOJO MODELIO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Vadovaujantis  Šiaulių miesto savivaldybės visos dienos mokyklos tvarkos aprašu, 

patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos, parengtas Šiaulių Gegužių progimnazijos visos 

dienos mokyklos I modelio tvarkos aprašas (toliau – aprašas). Aprašas nustato mokykloje 

veikiančios visos dienos mokyklos, dirbančios pagal pirmąjį modelį, (toliau VDM I) paskirtį, 

mokinių priėmimą, veiklos organizavimą. 

2. VDM I paskirtis – teikti Šiaulių Gegužių progimnazijos nuostatuose reglamentuotą 

veiklą, mokinių tėvų (globėjų) pageidavimu, po pamokų organizuojant 1-4 klasių mokinių 

priežiūrą, užimtumą, sudaryti sąlygas mokinių laisvalaikiui organizuoti. 

3. VDM I veikla planuojama ir organizuojama vadovaujantis mokyklos bendruomenės 

numatytais tikslais ir uždaviniais, mokytojų, mokinių ir jų tėvų bendradarbiavimu bei 

demokratinėmis nuostatomis. 

 

II SKYRIUS 

PRIĖMIMO Į VDM I GRUPĘ TVARKA 

 

4. VDM I grupė sudaroma iš 1-4 klasių mokinių, kurių tėvai (globėjai) direktoriui pateikia 

raštišką prašymą. 

5. Grupėje mažiausias mokinių skaičius – 12, didžiausias – 24. 

6. Pirmumo teisę lankyti VDM I grupę turi: 

6.1. 1-ų klasių mokiniai; 

6.2. dirbančių tėvų vaikai;  

6.3. socialiai remtinų šeimų vaikai; 

6.4. važinėjantys iš tolimesnių vietų į mokyklą autobusu; 

6.5. našlaičiai ir netekę tėvų globos. 

7. VDM I grupė komplektuojama per kiekvienų mokslo metų 1 darbo savaitę. 

8. Mokiniai ir jų skaičius VDM I grupėje per mokslo metus gali kisti, atsižvelgiant į tėvų 

(globėjų) pageidavimus, pasikeitusias jų gyvenimo aplinkybes.  

 

III SKYRIUS 

VDM I GRUPĖS DARBO LAIKAS IR VEIKLOS ETAPAI 

 

9. VDM I grupės darbo laikas: 

Savaitės diena Darbo laikas Valandų skaičius 

Pirmadienis 13.30 – 17.30 4 val. 

Antradienis 13.30 – 17.30 4 val. 

Trečiadienis 13.30 – 17.30 4 val. 

Ketvirtadienis 13.30 – 17.30 4 val. 

Penktadienis 13.30 – 17.30 4 val. 

Iš viso:  20 val. 

 



10. VDM I darbo laikas ir veiklos etapai gali keistis, atsižvelgiant į 1-4 klasių mokinių 

pamokų, neformaliojo švietimo veiklos tvarkaraštį. 

11. VDM I grupės veiklos etapai: 

Laikas Veikla 

13.30 – 13.40  Poilsis, žaidimai, sportas lauke. 

13.40 – 15.00 Integruojamos, prevencinės programos, pažintinė, projektinė veikla. 

Socialinių partnerių, neformaliojo švietimo veiklos. Knygų skaitymas, 

individuali veikla, poilsis.  

15.00 – 15.20  Pertrauka, pavakariai. 

15.20 – 17.30 Švietimo pagalba mokiniams ir jų tėvams (globėjams) pagal poreikį. 

Nebaigtų darbų valandėlė. Pažintinė veikla. 

 

IV SKYRIUS 

ATLYGINIMO DYDIS UŽ IŠLAIKYMĄ VDM I GRUPĖJE 

 

12. Už VDM I grupėje teikiamas paslaugas tėvai (globėjai) kas mėnesį moka 5 eurų 

ugdymo aplinkos mokestį (toliau – mokestis).  

13. Šio mokesčio dydis nepriklauso nuo to, kiek valandų per dieną ir kiek dienų per mėnesį 

mokinys lankė VDM I grupę, ir yra mokamas už kiekvieną mėnesį, kol nėra nutraukiama sutartis 

dėl mokinio dalyvavimo VDM I veikloje. 

14.  Paskelbus karantiną ir (ar) ekstremalią situaciją LR ir privalomai sustabdžius ugdymo 

procesą, mokestis yra nemokamas. 

15. Mokestis tėvams (globėjams) mažinamas 50 procentų, jeigu: 

15.1. šeima augina tris ir daugiau vaikų; 

15.2. vienas iš tėvų atlieka privalomąją tarnybą; 

15.3. mokiniui nustatytas neįgalumas; 

15.4. mokinį augina tik vienas iš tėvų (vienas iš tėvų yra miręs ar dingęs be žinios, jei 

mokiniui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė); 

15.5. vidutinės šeimos pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 1,5 

valstybės remiamų pajamų dydžio. 

16. Mokestis nemokamas, jeigu: 

16. 1. šeima gauna socialinę pašalpą; 

16. 2. šeima patiria socialinę riziką ir jai taikoma atvejo vadyba. 

17. Mokestis turi būti sumokamas iki einamojo mėnesio 25 d. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Už darbą VDM I grupėje apmokama gavus iš steigėjo tikslinį finansavimą; 

19. VDM I grupėje mokiniai naudoja asmenines ugdymo priemones. 

20. Aprašas skelbiamas progimnazijos internetinėje svetainėje. 

___________________________________ 

 


