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                                                                                   Ukmerg÷s Dukstynos pagrindin÷s mokyklos  
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UKMERG öS DUKSTYNOS PAGRINDINö MOKYKLA 
 

PAILGINTOS DIENOS GRUPöS PASLAUGŲ TEIKIMO 
                                                                          SUTARTIS Nr.  

 
202.. m. .......................  ....... d. 

Ukmerg÷ 
 

Ukmerg÷s Dukstynos pagrindin÷ mokykla, mokyklos kodas - 190342499, adresas -
Vaižganto g. 44, LT-20177, Ukmerg÷je, atstovaujama mokyklos direktor÷s Daivos Liumparien÷s, ir 
 
mokinio(÷s) t÷vai (glob÷jai) ................................................................................................................. 

                                                                                (vardas, pavard÷; adresas, tel. Nr.) 
 
atstovaujantys mokinio (÷s)....................................................................................................interesus  
                                                                                                   (vardas, pavard÷; klas÷) 
sudarome šią sutartį: 
 

I SKYRIUS 
SUTARTIES DALYKAS 

 
1. Mokinio(÷s) papildomas neformalusis švietimas ir užimtumas ...............val. per dieną 

pailgintos dienos grup÷je. 
 

II SKYRIUS 
SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 
2. Mokykla įsipareigoja: 
2.1.  organizuoti mokinių užimtumą, teikti pagalbą jiems atliekant namų darbų užduotis, 

vykdyti kryptingą pažintinę, meninę, sportinę, komunikacinę veiklą; 
2.2.  ugdyti socialines, emocines, pilietines ir tautines nuostatas, psichologinį mokinio 

atsparumą neigiamam socialinių rizikų poveikiui; 
2.3. sudaryti sąlygas vaikui naudotis mokyklos mokymo baze, valgykla, biblioteka, 

internetu, sporto sale, aikštynu; 
2.4. užtikrinti savalaikį mokinių dalyvavimą neformaliojo švietimo veikloje, 

organizuojamoje mokykloje; 
2.5.  informuoti t÷vus (glob÷jus) apie mokinių savijautą, veiklą ir elgesį Grup÷je; 
2.6. teikti pedagoginę, pirmąją medicinos pagalbą; saugoti informaciją apie vaiko asmenį; 
2.7. reikalauti vaiko padarytą mokyklai žalą atlyginti įstatymų numatyta tvarka; 
2.8. pasibaigus Grup÷s darbo laikui aukl÷tojas įsipareigoja leisti vaiką pasiimti tik t÷vams 

(glob÷jams) arba jų nurodytiems asmenims.  
3. Mokinio(÷s) t÷vai (glob÷jai) įsipareigoja: 
3.1. Bendradarbiauti su pailgintos dienos grup÷s aukl÷toju ir ugdyti vaiko pagarbą 

bendraamžiams, mokytojams bei kitiems mokyklos bendruomen÷s nariams. 
3.2.  Užtikrinti, kad mokinys punktualiai ir reguliariai lankytų pailgintos dienos grupę. 

Apie mokinio neatvykimą tą pačią dieną informuoti grup÷s aukl÷toją. 



3.3. Nuolat dom÷tis vaiko ugdymo(si) rezultatais ir elgesiu. 
3.4. Ukmerg÷s rajono savivaldyb÷s nustatyta tvarka už pailgintos dienos Grup÷je teikiamas 

paslaugas nepriklausomai nuo mokinio lankytų dienų skaičiaus iki einamojo m÷nesio 25 dienos 
sumok÷ti ........... eurų mokestį. 

3.5. Jeigu vaikas valgys pavakarius mokyklos valgykloje, mok÷ti Ukmerg÷s rajono 
savivaldyb÷s tarybos nustatytą vieno vaiko vienos dienos maitinimo kainą ............. eurų. Už 
socialiai remiamų šeimų vaikų pavakarius apmokama iš Ukmerg÷s rajono savivaldyb÷s biudžeto; 

3.6. leisti skelbti mokinio nuotraukas ar filmuotą medžiagą viešinant mokyklos ir grup÷s 
veiklą mokyklos interneto tinklalapyje ir socialin÷je paskyroje; 

3.7. Laiku (pagal Grup÷s darbo grafiką) pasiimti mokinį iš pailgintos dienos grup÷s. 
Informuoti grup÷s aukl÷toją apie asmenį, kuriam t÷vai leidžia pasiimti mokinį iš grup÷s. 

3.8. Atlyginti mokinio tyčia padarytą žalą mokyklai. 
 

III SKYRIUS 
SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR 

NUTRAUKIMAS 
 

4. Sutartis sudaryta vieneriems mokslo metams ir galioja nuo jos pasirašymo dienos.  
5. Pailgintos dienos grup÷s veiklos pagal užsi÷mimų pobūdį organizuojamos mokyklos 

pradinio ugdymo korpuso klas÷se, mokyklos sporto ir aktų sal÷se, kieme ir sporto aikštyne.  
6. Grupių ugdomoji aplinka tinkamai paruošiama popamokinei 1-4 klasių mokinių veiklai, 

namų darbų ruošai, komunikacinei, pažintinei veiklai, žaidimams ir kitai veiklai, bei atitinka 
Lietuvos higienos norminius HN 21:2017 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos 
reikalavimai“ reikalavimus. 

8.  Grup÷ veikia penkias darbo dienas per savaitę. Veiklų pradžia suderinama su pradinio 
ugdymo programos klasių pamokų tvarkaraščiu. 

3 val. per dieną 4 val. per dieną 
13.00 – 13.15 vaikai renkasi į grupę, 
pasisveikinimas. 
13.15 – 13.45 pietūs. 
13.45 – 14.30 žaidimai lauke, užsi÷mimai 
būreliuose. 
14.30– 15.45 pamokų ruoša. 
15.45 – 16.00 darbo vietos sutvarkymas, 
atsisveikinimas.  
 

13.00 – 13.15 vaikai renkasi į grupę, 
pasisveikinimas. 
13.15 – 13.45 pietūs. 
13.45 – 14.45 žaidimai lauke, užsi÷mimai 
būreliuose. 
14.45 – 15.45 pamokų ruoša. 
15.45 – 16.45 žaidimai, grožin÷s literatūros 
skaitymas. 
16.45 – 17:00 darbo vietos sutvarkymas, 
atsisveikinimas.  

 
9. Veiklos Grup÷je organizuojamos pagal Grup÷s aukl÷tojo parengtą ir su mokyklos 

direktoriumi suderintą veiklos planą ir dienotvarkę.  
10. Mokinio t÷vų (glob÷jų) rašytiniu prašymu ir šalių susitarimu sutartis gali būti 

nutraukta, papildyta arba pakoreguota. Sutarties nutraukimas įforminamas mokyklos direktoriaus 
įsakymu. 

11. Vienai iš šalių grubiai pažeidus sutarties sąlygas, sutartis gali būti nutraukiama 
vienašališkai kitai šaliai pareiškus apie jos nutraukimą per 3 (tris) mokymosi dienas.  

 
IV SKYRIUS 

GINČŲ SPRENDIMAS 
 

12. Ginčai d÷l pailgintos dienos grup÷s veiklos organizavimo ar sutarties vykdymo 
pažeidimo sprendžiami derybomis su mokinio t÷vais (glob÷jais), atskirais atvejais – dalyvaujant 
mokyklos savininko atstovui arba skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  



13. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną 
kiekvienai šaliai).  

14. Sutarties šalių parašai: 
 

Direktor÷                                                                                                   Daiva Liumparien÷                                                                   
 
Mokinio atstovas                  ___________________        ______________________________  
(t÷vai, glob÷jai)                                              (parašas)                                                     (vardas, pavard÷)                                                   
 

 

____________________________ 


