
                                                                                         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.  

Pateikiu šią papildomą informaciją: 

1. Mano sūnus (dukra) lanko šiuos neformaliojo ugdymo būrelius ,,Ąžuolyno“ progimnazijoje: 

........................................................................................................................................................... 

2. 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.) 

1 asmuo................................................................................................................................................... 

2 asmuo................................................................................................................................................... 

3 asmuo................................................................................................................................................... 

3. Jei mano sūnus (dukra) grįš namo savarankiškai, tai informuoju, kelintą valandą ir kokiu būdu. 

Pvz.: Pirmadieniais 15.00 val. namo grįš savarankiškai, pėstute ARBA Pirmadieniais ir 

trečiadieniais 15.00 val. namo grįš su mokykliniu autobusu ir t.t. 

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................... ............................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 



4. Jei mano sūnus (dukra) lanko neformaliojo ugdymo būrelius kitose ugdymo įstaigose, tai 

informuoju: 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). Pvz.: 

Pirmadienį ir trečiadienį 14.50 val. mano sūnus, lydimas močiutės, eina į Meno mokyklą. Į 

pailgintos dienos grupę nesugrįžta. ARBA  Pirmadienį ir trečiadienį 14.50 val. mano sūnus 

savarankiškai eina į Meno mokyklą. Į pailgintos dienos grupę sugrįžta 16.00 val. 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

5. Pageidauju, kad mano sūnus(dukra) valgytų/nevalgytų (reikiamą pabraukti) pavakarius. 

Įsipareigoju mokyklos buhalterijoje sumokėti už maitinimą pailgintos dienos grupėje kiekvieno 

mėnesio pradžioje (iki 5 d. imtinai) už praėjusio mėnesio maitinimą. 

6. Informuoju apie mano sūnaus (dukros) sveikatos problemas : 

............................................................................................................................................................... 

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)                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


