Elektrėnų ,,Ąžuolyno“
progimnazijos
pailgintos dienos grupės
tvarkos aprašo
1 priedas

(vieno iš tėvų, globėjų, rūpintojų vardas, pavardė, telefonas)

(mokinio gyvenamosios vietos adresas, telefonas)

Elektrėnų ,,Ąžuolyno“ progimnazijos
Direktorei A. Skučienei
PRAŠYMAS
DĖL PRIĖMIMO DUKTERS/ SŪNAUS Į PAILGINTOS DIENOS GRUPĘ
20 m.___________________ ___d.
Elektrėnai
Prašau priimti mano dukrą/sūnų_____________________________________________
(mokinio vardas, pavardė, klasė)

į pailgintos darbo dienos grupę nuo ______val. iki _____val. nuo 20
d. iki 20
m.____________________ d.

m.___________________

Pateikiu šią papildomą informaciją:
1.Mano sūnus (dukra) lanko šiuos neformaliojo ugdymo būrelius ,,Ąžuolyno“ progimnazijoje:
...........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2.Mano sūnus (dukra) lanko šiuos neformaliojo ugdymo būrelius kitose ugdymo įstaigose: parašyti
1) kokiomis savaitės dienomis ir kokiu laiku vaikas turi eiti į būrelį; 2) mokinys eis vienas į būrelį, ar
jį palydės (nurodyti lydintį asmenį); 3) mokinys po būrelio eis namo, ar grįš į pailgintos dienos grupę
(vėl nurodyti, ar mokinys eis vienas ar jį palydės ir nurodyti lydintį asmenį).
Pirmadienis............................................................................................................................................
Antradienis...........................................................................................................................................
Trečiadienis..........................................................................................................................................
Ketvirtadienis........................................................................................................................................
Penktadienis..........................................................................................................................................

3.Informuoju, kad iš grupės mano sūnų (dukrą) namo gali parvesti: (nurodyti asmens, kuris turi teisę
paimti vaiką iš grupės vardą, pavardę, giminystės ryšius ir telefono Nr., kokiomis savaitės dienomis
ir kokiu laiku vaikas bus paimtas iš grupės)
Pirmadienis............................................................................................................................................
Antradienis...........................................................................................................................................
Trečiadienis..........................................................................................................................................
Ketvirtadienis........................................................................................................................................
Penktadienis..........................................................................................................................................

4.Informuoju, kad mano sūnus(dukra) grįš namo savarankiškai ( nurodyti, kokiomis savaitės
dienomis, kokiu laiku ir kokiu transportu).
Pirmadienis............................................................................................................................................
Antradienis...........................................................................................................................................
Trečiadienis..........................................................................................................................................
Ketvirtadienis........................................................................................................................................
Penktadienis..........................................................................................................................................

5. Pageidauju, kad mano sūnus(dukra) valgytų/nevalgytų (reikiamą pabraukti) pavakarius.
Įsipareigoju sumokėti už maitinimą pailgintos dienos grupėje kiekvieno mėnesio pradžioje (iki 5 d.
imtinai) už paeiti mėnesio maitinimą mokyklos buhalterijoje.
6. Informuoju apie mano sūnaus(dukros) sveikatos problemas :
...............................................................................................................................................................
7. Apie bet kokį mano sūnaus(dukters) dienos režimo pasikeitimą pažadu laiku informuoti pailgintos
dienos grupės auklėtoją.

______________________

_________________________________

(vieno iš tėvų, globėjų, rūpintojų parašas)

(vieno iš tėvų, globėjų, rūpintojų vardas, pavardė)

Elektrėnų „Ąžuolyno“
progimnazijos
Pailgintos darbo dienos grupės
tvarkos aprašo
2 priedas
ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PROGIMNAZIJOS
PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖS PASLAUGOS TEIKIMO
SUTARTIS
20

m. _______________________ d. Nr.____

Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazija, kodas 190659072, Rungos g. 24, Elektrėnai, tel.
(8 528) 39626,g. (toliau – Paslaugų teikėjas) atstovaujama direktorės Aldonos Skučienės, viena šalis,
ir tėvas, globėjas (reikalingą žodį pabraukti), atstovaujantis vaiko interesus (toliau – klientas), kita šalis,
tėvai/globėjai (reikalingą žodį pabraukti) (toliau – Paslaugų gavėjai),
atstovaujantys vaiko interesus _______________________________________________________
(motinos, tėvo / globėjo vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________
(adresas, kontaktinis telefonas)

sudaro šią sutartį:
I. SUTARTIES OBJEKTAS
Paslaugų teikėjas įsipareigoja paslaugų gavėjo sūnų/dukrą
________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, klasė, gimimo data)

prižiūrėti ir organizuoti veiklą pagal pailgintos darbo dienos grupės nuostatus ir dienotvarkę.
II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
1.1. organizuoti veiklą vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos Švietimo įstatymu, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, pradinio ugdymo
koncepcija, išsilavinimo standartais, kitais teisės ir steigėjo norminiais aktais, Elektrėnų „Ąžuolyno“
progimnazijos nuostatais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, pailgintos dienos grupės tvarkos
aprašu;
1.2. nuosekliai, planingai ir turiningai organizuoti veiklą, atitinkančią vaikų/mokinių amžių;
1.3. saugoti vaikus/moksleivius nuo fizinę, psichinę sveikatą žalojančių poveikių;
1.4. pagal galimybes sudaryti sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti;
1.5. sudaryti sąlygas atlikti namų užduotis;
1.6. užtikrinti savalaikį mokinių dalyvavimą papildomojo ugdymo užsiėmimuose mokykloje;
1.7. informuoti tėvus apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą pailgintos dienos
grupėje;

1.8. prižiūrėti mokinius ir organizuoti turiningą jų veiklą pagal patvirtintą pailgintos darbo
dienos grupės darbo grafiką.
1.9. 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 str.
2. Paslaugų gavėjai įsipareigoja:
2.1. laikytis mokyklos nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių ir pailgintos darbo dienos grupės
nuostatų;
2.2. suteikti reikiamą informaciją apie mokinį;
2.3. nuolat domėtis mokinio elgesiu, veikla pailgintos darbo dienos grupėje;
2.4. informuoti auklėtoją apie mokinio neatvykimą į pailgintos dienos grupę;
2.5. informuoti auklėtoją raštu apie mokinio savarankišką grįžimą namo;
2.6. neleisti mokiniui nešiotis daiktų, nesusijusių su pailgintos darbo dienos grupės veikla;
2.8. atlyginti mokinio padarytą žalą mokyklai pagal Civilinio kodekso 6.275 str.;
2.9. užtikrinti po užsiėmimų saugų vaiko grįžimą namo;
III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR
NUTRAUKIMAS
3. Sutartis sudaryta vieneriems mokslo metams ir galioja nuo jos pasirašymo dienos.
4. Sutartis gali būti nutraukta:
4.1. vienai iš šalių vienašališkai pareiškus apie jos nutraukimą;
4.2. jeigu sutarties šalys nevykdo įsipareigojimų.
IV. GINČŲ SPRENDIMAS
5. Ginčytini pailgintos darbo dienos grupės veiklos organizavimo, sutarties pažeidimo
klausimai sprendžiami su mokyklos direktoriumi.
6. Ginčai sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus taikiai susitarti, ginčai sprendžiami
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai šaliai).
Sutarties šalių parašai:
Mokyklos direktorius
(pareigos)

_____________________
(tėvas/globėjas)

_______________
(parašas)

_______________
(parašas)

Aldona Skučienė
(vardas, pavardė)

_________________________
(vardas, pavardė)

