
 
 
 

PATVIRTINTA  
Kauno „Santaros“ gimnazijos direktoriaus  
2019 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V1-168 

  
 

KAUNO „SANTAROS“ GIMNAZIJOS  
VISOS DIENOS MOKYKLOS TVARKOS APRAŠAS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Kauno “Santaros” gimnazijos (toliau – Gimnazija) visos dienos mokyklos (toliau – VDM)              

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato gimnazijos mokinių veiklos po pamokų tikslą ir uždavinius,              

visos dienos mokyklos (veiklos po pamokų) grupių steigimo, veiklos organizavimo, mokinių           

maitinimo organizavimo tvarką.  

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m.            

birželio 26 d. įsakymu Nr. V – 606 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl visos dienos mokyklos              

kūrimo ir veiklos organizavimo.  

3. Apraše vartojamos sąvokos: 

3.1. visos dienos mokyklos grupė – tai tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų pagrindu suburta              

grupė mokinių, kuriems teikiama neformaliojo švietimo paslauga po pamokų; 

3.2. grupės pedagogas/specialistas – pedagogas ar specialistas, organizuojantis veiklą po           

pamokų, atitinkantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus kvalifikacinius        

reikalavimus; 

3.3. grupės mokinys – gimnazijos mokinys, besimokantis pagal pagrindinio ugdymo           

programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą, kurio tėvai (globėjai, rūpintojai)           

pasirašė sutartį su gimnazija dėl grupės lankymo.  

4. Gimnazija, organizuodama VDM 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 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo              

ministro 2018 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 606 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl visos dienos              

mokyklos kūrimo ir veiklos organizavimo. 

5. Visos dienos mokykla yra nemokama paslauga, teikiama Mokykloje besimokantiems 9-12            

(I-IV gimnazijos) klasių mokiniams, pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) pateiktus prašymus.  



 

6. Visos dienos mokyklos paslaugas gali teikti gimnazijoje dirbantys pedagogai, būrelių vadovai,            

pagalbos mokiniui specialistai, savanoriai, socialiniai darbuotojai, visuomenės sveikatos priežiūros         

specialistai, kultūros darbuotojai, NVŠ teikėjai bei Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose            

švietimo dokumentuose numatyti paslaugų teikėjai ir specialistai. Rekomenduojama, kad visi          

specialistai, neturintys pedagogo kvalifikacijos, išklausytų pedagoginių-psichologinių žinių kursą.  

7. Visos dienos mokyklos darbas organizuojamas pasitelkiant socialinius partnerius, vietos          

bendruomenės narius. 

 
II. VISOS DIENOS MOKYKLOS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 
8. Visos dienos mokyklos veiklos tikslas – saugaus ir kryptingo gimnazijos mokinių užimtumo             

po pamokų užtikrinimas.  

9. Visos dienos mokyklos uždaviniai:  

9.1. individualios mokymosi pagalbos teikimas mokiniui ruošiant namų darbus ir mokytojų           

konsultacijos; 

 9.2. saugus mokinių užimtumas po pamokų ir visapusiškas ugdymas visą dieną;  

9.3. socialinės pagalbos teikimas mokiniui ir jo šeimai (pagalbos mokiniui specialistų           

konsultacijos mokiniams ir tėvams (globėjams, rūpintojams), mokinių socializacijos        

galimybių plėtojimas);  

9.4. ugdymo turinio papildymas nemokamomis įvairiomis ir kokybiškomis neformaliojo         

švietimo veiklomis, panaudojant ne tik Mokyklos, bet ir kitas erdves;  

9.5. socialinės Mokyklos partnerystės plėtojimas (plėtoja ir palaiko nuolatinius ryšius su           

universitetais, savo aptarnavimo teritorijoje veikiančiomis mokyklomis, policija,       

nevyriausybinėmis organizacijomis, Savivaldybės ir gyvenamosios vietos      

bendruomenėmis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis ir su vaiko teisių apsauga          

susijusiomis bei pagalbą VDM grupės mokiniams, šeimai teikiančiomis institucijomis ir          

įstaigomis – vaiko teisių apsaugos, socialinės paramos skyriais, seniūnijomis ir kt.);  

9.6. formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo dermės stiprinimas; 

9.7. mokinių maitinimo paslaugų organizavimas.  

10. VDM kuriama ir veikla vykdoma vadovaujantis  šiais principais: 

10.1. Kontekstualumo – vykdant VDM veiklą atsižvelgiama į kiekvieno vaiko ugdymosi         

poreikius, patiriamus sunkumus, kylančius mokykloje dėl socialinių, ekonominių,        

kultūrinių šeimų skirtumų, mokinių pasiekimus, turimą aplinką / infrastruktūrą, kurioje          



 

 

 

 

 

veikia mokykla, jos galimybes, socialinės partnerystės tinklą, programų, veiklų ir          

paslaugų pasiūlą ir kitas galimybes; 

10.2. Lankstumo – VDM vykdomos programos, veiklos, paslaugos, jų trukmė, intensyvumas        

ir kt. gali būti keičiama atsižvelgiant į gimnazijos bendruomenės poreikius; 

10.3. Geriausių vaiko interesų prioriteto – priimant sprendimus ar imantis bet kokių veiksmų,           

dėl VDM susijusių su vaiku, vadovaujamasi geriausiais vaiko interesais. Vaiko interesų           

principas taikomas remiantis konkrečia individualaus vaiko situacija, siekiant nustatyti,         

kas naudingiausia vaikui artimiausiu metu ir ateityje, nurodant, kad vaiko interesai buvo            

išnagrinėti ir kad į juos atsižvelgta pirmiausia. Vaikui turi būti teikiamos tokios            

paslaugos, siūlomos veiklos VDM, kokių reikia jo gerovei; 

10.4. Vaiko visapusiško ugdymosi užtikrinimo – VDM tinkamų aplinkų ir sąlygų sudarymu         

atskleisti kiekvieno vaiko ugdymosi potencialą ir ugdyti visas vaiko kompetencijas; 

10.5. Sistemiškumo – VDM kuriama kaip integrali edukacinių, socialinių, kultūrinių      

veiklų visuma. VDM sėkmė priklauso nuo darnaus visų prasminiais ryšiais susijusių        

struktūrinių dalių ir veiklų funkcionavimo siekiant bendro mokyklos tikslo; 

10.6. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo – kuriant VDM, planuojant veiklas, jas įgyvendinant        

dalyvauja ne tik švietimo, bet ir kitų sričių vaikui ir šeimai reikalingas paslaugas –            

socialines, sveikatos priežiūros, kultūros – teikiančių įstaigų      

atstovai, pasitelkiamos nevyriausybinės organizacijas ir kt. 

 
III. VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPĖS STEIGIMAS 

 
11. VDM grupių skaičius, mokinių skaičius grupėje ir jos veiklos trukmė nustatomi gimnazijos             

direktoriaus įsakymu iki rugsėjo 15 d. kiekvieniems einamiesiems mokslo metams. 

 12. VDM grupė steigiama pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) pateiktus prašymus . 

Prašymai pateikiami gimnazijai iki einamųjų metų rugsėjo 5 d. 

13. Gimnazijos direktorius iki einamųjų metų rugsėjo 6 d. atsižvelgdamas į poreikį, gimnazijos              

galimybes, gimnazijai skirtus asignavimus kreipiasi į Kauno miesto savivaldybės administracijos          

švietimo skyrių dėl leidimo formuoti VDM grupę (grupes).  

14. Mokyklos direktorius gavęs Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus          

sprendimą dėl VDM grupės steigimo, sudaro sutartis su VDM grupę lankysiančių mokinių tėvais             

(globėjais, rūpintojais) Sutartys registruojamos VDM grupės sutarčių registre ir saugomos LR           

įstatymų nustatyta tvarka. 

 



IV. VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS 

15.VDM grupės darbas organizuojamas pagal pailgintos dienos modelį: formalusis ugdymas          

vykdomas pirmojoje dienos pusėje, neformalusis ugdymas – antrojoje dienos pusėje.  

16. VDM grupė veikia nuo rugsėjo 15 d. iki ugdymo proceso pabaigos pagal Lietuvos              

Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu mokslo metams patvirtintus bendruosius ugdymo           

planus.  

17. VDM grupės darbui organizuoti sudaromi ir direktoriaus įsakymu patvirtinami: 

 17.1. VDM „Patirčių slėnis“  tvarkaraštis;  

 17.2. VDM  „Patirčių slėnis“ veiklos planas; 

 17.3. VDM grupes lankančių mokinių sąrašai. 

18. VDM grupės komplektuojamos iš I – II ir III – IV gimnazijos klasių.  

19. VDM grupės darbo laikas: 

19.1. pirmadieniais–penktadieniais nuo 14.50 iki 17.00 val.;  

19.2. VDM grupės veikla mokinių atostogų metu organizuojama pagal atskirą tvarkaraštį. 

20. VDM grupės lankomumo apskaita fiksuojama elektroniniame dienyne ir konsultacijų          

lapuose pagal grupes.  

21. VDM grupės veikla grindžiama mokinių priežiūra saugioje aplinkoje, kryptinga mokomąja,           

pažintine, kultūrine, menine, sportine, socialine veikla gimnazijoje ir už jos ribų.  

22. VDM grupės paslauga yra nemokama ir teikiama VDM grupės pedagogo arba specialisto,             

dirbančio pagal darbo sutartį ir pareigybės aprašymą. 

23. Atsižvelgdamas į VDM grupės veiklą, kiekvienas VDM grupės pedagogas/specialistas          

praveda saugaus elgesio instruktažus, pagal gimnazijos nustatytą tvarką. 

24. VDM grupę lankantiems mokiniams sudaroma galimybė valgyti savo atsineštą maistą            

gimnazijos valgykloje. 

25. Organizuojant VDM grupės darbą VDM grupės pedagogas/specialistas numato laiką ir            

sąlygas VDM grupės mokiniams pailsėti, užtikrina galimybę pabūti vienam ramybėje ir neformaliojo            

ugdymo veiklų įvairovę.  

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

26. VDM grupės veiklos priežiūrą atlieka direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir kitos kontrolės             

funkcijas vykdančios institucijos.  

27. Šis Aprašas skelbiamas Mokyklos internetiniame puslapyje www.santara.kaunas.lm.lt.  

                                 __________________________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


