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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1.Visos dienos mokyklos grupės paslaugos teikimo Vilniaus Gerosios Vilties 

progimnazijoje modelio aprašas (toliau – Aprašas)  reglamentuoja progimnazijos visos dienos 

mokyklos grupės veiklą. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Vilniaus miesto tarybos 2020 m. rugsėjo 17 d. 

sprendimu Nr.1-653 patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos 

mokyklos tvarkos aprašu bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus vyriausiojo 

patarėjo įsakymu  patvirtintas  rekomendacijas. 

3.Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose 

įstatymuose ir jų įgyvendinamuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 

 

II. GRUPĖS STEIGIMAS IR VEIKLOS TIKSLAI 

 

 

4.Visos dienos mokyklos grupė steigiama pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) direktoriui  

pateiktus prašymus .VDM yra nemokama paslauga, teikiama tik mokykloje besimokantiems 1-4 

klasių mokiniams. 

5.VDM grupė nėra privaloma, tai laisvai pasirenkama paslauga, atsižvelgiant į mokinio 

galimybes ir specialiuosius poreikius. 

 

6.Visos dienos mokyklos grupės veiklos tikslas –sudaryti galimybę 1-4 klasių mokiniams 

,saugiai , kryptingai ir kokybiškai praleisti laiką, plėtoti vaikų socializacijos galimybes po pamokų  . 

7. Visos dienos mokyklos grupės veikla grindžiama šiuo Aprašu, grupės lankymo sutartimi  

. 

 

 

III. GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

 

8. Visos dienos mokyklos grupės paslauga yra teikiama grupės pedagogo arba specialisto, 

dirbančio pagal darbo sutartį . 

 

9. Visos dienos mokyklos grupė vykdo veiklą penkias darbo dienas per savaitę, nuo  

   2021 m. rugsėjo 7d.  iki 2022 m. birželio 8d. 

 



 

 

 9.1. Visos dienos mokyklos grupės  darbo laikas ir vieta: 

 

 

Grupės Klasės 

Mokinių 
skaičius Vieta Veiklos laikas 
Bendras 

1 klasės 

A 
1a 

 
(21 mokinys) 117 kab. 

I-IV     13.00-17.00 

V         12.00-16.00 

B 
1b 

 
(18 mokinių) 123 kab. 

I-IV     13.00-17.00 

V         12.00-16.00 

AB  
1a+1b 

(Jungtinė grupė) 
123 kab. 

I-IV     17.00-18.00 

V         16.00-17.00 

C 
1c 

 
(21 mokinys) 222 kab. 

I-IV     12.00-17.00 

V         12.00-16.00 

D 
1d 

 
(17 mokinių) 218 kab. 

I-IV     12.00-17.00 

V         13.00-16.00 

CD 
1c+1d 

(Jungtinė grupė) 
222 kab. 

I-IV     17.00-18.00 

V         16.00-17.00 

2 klasės 

E 
2a 

 
(21 mokinys) 215kab. 

I-IV     13.00-17.00 

 V         13.00-16.00 

F 
2b 

 
(22 mokiniai) 123 kab. 

I-IV     13.00-17.00 

V         13.00-16.00 

G 
2c 

 
(19 mokinių) 125 kab. 

I-IV     13.00-17.00 

V         13.00-16.00 

EFG 
2a+2b+2c 

(Jungtinė grupė) 
124 kab. 

I-IV     17.00-18.00 

V         16.00-17.00 
3 klasės 

H 
3a 

3b 

(13 mokinių) 

(14 mokinių) 
225 kab. 

I-IV     13.00-18.00 

V         13.00-17.00 

I 
3c 

 
(19 mokinių) 126 kab. 

I-IV     13.00-18.00 

V         13.00-17.00 
4 klasės 

J 
4a 

4b 

4c 

(7 mokiniai) 

(11mokinių)                  

( 8 mokiniai) 

219 kab. 
I-IV     13.00-18.00 

V         13.00-17.00 

 

 

9.2.Visos dienos mokyklos grupės dirba pagal veiklos tvarkaraštį (1 priedas). 

 

10.Visos dienos mokyklos grupės veikla mokinių atostogų metu neorganizuojama. 

 

11.Visos dienos mokyklos grupės pedagogas savo veiklą vykdo pagal pedagogo pareigybės 

aprašymą 

            11.1. sudaro visos dienos mokyklos grupės veiklos planą mokslo metams, pagal patvirtintus   

darbo grafikus; 

11.2. siekia ieškoti efektyvių ugdymo organizavimo būdų, skatina gerosios patirties sklaidą, 

užtikrina kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą grupės mokyklos patalpose ir už jos ribų 

VDM grupės darbo laiko metu; 



 

 

11.3.sudaro galimybę VDM grupės mokiniams lankyti neformaliojo ugdymo būrelius 

progimnazijoje ir baseine; 

11.4.sudaro galimybę grupės mokiniams pailsėti , racionaliai išnaudoti klasės erdves , 

organizuoti įvairius žaidimus; 

11.5.teikia pagalbą mokiniams atliekant namų darbų užduotis;  

11.6.informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaikų (mokinių) savijautą, sveikatą, elgesį, 

veiklą  visos dienos mokyklos grupėje. VDM grupės metu; 

          11.7.bendradarbiauja su pagalbos mokiniui specialistais, socialiniais partneriais, tėvais 

(globėjais, rūpintojais); 

          11.8.grupės mokinių tėvus supažindina su LR sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 

10 d. patvirtintu įsakymu Nr.V-394 ,,Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo , 

bendrojo ugdymo mokyklos ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

11.9. praveda vaikams saugaus elgesio instruktažus pasirašytinai; 

            11.10. vykdo kitas su grupės veikla susijusias funkcijas; 

            11.11 vykdo grupės lankomumo apskaitą.  

11.12 palydi  mokinius į progimnazijos valgyklą  pavalgyti pagal grafiką VDM grupės darbo 

laiko metu. 

 

12.Tėvai (globėjai, rūpintojai) gali savo vaikams parinkti grupės lankymo trukmę. 

Šis susitarimas įforminamas paslaugos teikimo sutartyje kiekvienu individualiu atveju. 

 

13. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniams organizuojamas maitinimas pagal 

žodinį vieno iš vaiko tėvų prašymą, suderinus su progimnazijos valgykla. Visos dienos mokyklos 

grupės  pedagogas užtikrina vaiko nuvykimą į valgyklą ir grįžimą iš jos pagal iš anksto parengta 

grafiką. 

14.Visos dienos mokyklos grupės mokinių lankomumas kiekvieną dieną fiksuojamas  

dienyne https://www.manodienynas.lt  iki paskutinės mokslo metų dienos (2022 m. birželio 8 d.).  

 

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15.Visos dienos mokyklos grupės veiklos priežiūrą atlieka progimnazijos direktorius ir 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Marcinkevičiūtė. ir kitos kontrolės funkcijas vykdančios 

institucijos. 

16.Šis Aprašas skelbiamas  progimnazijos interneto svetainėje www.vilties.vilnius.lm.lt  

 

 
 

 

https://www.manodienynas.lt/

