
 

                                                                                                                       
 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

SPRENDIMAS 

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 

PAILGINTOS DIENOS GRUPIŲ VEIKLOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

   

2017 m.  balandžio 27 d.  Nr. 1-121 

Tauragė 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 16 

straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 7 dalimi, Tauragės rajono 

savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos 

grupių veiklos tvarkos aprašą (pridedama). 

2. Pripažinti netekusiu galios Tauragės rajono savivaldybės 2003 m. spalio 1 d. sprendimą 

Nr. 1-180 „Dėl pailgintos dienos grupių”. 

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 1 d. 

4. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Tauragės rajono savivaldybės interneto 

svetainėje. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka.                

 

 

SAVIVALDYBĖS MERAS SIGITAS MIČIULIS  

______________ 
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                                                                                      PATVIRTINTA 

 Tauragės rajono savivaldybės tarybos  

  2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. 1-121                                                

 
TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 

PAILGINTOS DIENOS GRUPIŲ VEIKLOS TVARKOS APRAŠAS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintų dienos grupių veiklos 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklose veikiančių  pailgintų dienos grupių  (toliau – Grupės) paskirtį, Grupių formavimo, 

mokinių priėmimo ir mokesčio mokėjimo  tvarką. 

2. Grupių paskirtis – teikti mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu bendrojo ugdymo 

mokyklų nuostatuose reglamentuotą papildomą mokamą neformalaus švietimo paslaugą, po 

ugdomosios veiklos organizuojant priešmokyklinių grupių vaikų ir 1–8 klasių mokinių priežiūrą, 

užimtumą, teikti pagalbą mokiniams atliekant namų darbų užduotis, sudaryti sąlygas mokinių   

laisvalaikiui  organizuoti. 

3. Bendrojo ugdymo mokyklos, steigdamos Grupes ir organizuodamos darbą jose, 

vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais teisės aktais, Tauragės rajono savivaldybės 

tarybos sprendimais, mokyklos veiklos nuostatais, šiuo Aprašu ir kitais teisės aktais. 

 

II SKYRIUS 

GRUPIŲ FORMAVIMAS IR MOKINIŲ PRIĖMIMAS 
  

4. Grupės steigiamos Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu, gavus bendrojo 

ugdymo mokyklos direktoriaus prašymą dėl naujos Grupės įsteigimo. 

5. Grupės sudaromos iš priešmokyklinės grupės vaikų ir 1−8  klasių mokinių, kurių tėvai 

(globėjai, rūpintojai) pateikia raštišką prašymą mokyklos direktoriui.  

6. Prašymai registruojami Prašymų registracijos žurnale.  

7. Mokinių priėmimas į Grupę mokslo metams įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu 

ir sutartimi, kurią pasirašo mokyklos direktorius ir vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų). 

8. Grupės veiklos trukmę per dieną nustato mokykla. Grupės darbo laikas suderinamas su 

priešmokyklinės grupės vaikų ugdomąja veikla ir 1−8 klasių pamokų tvarkaraščiu.   

9.   Minimalus mokinių skaičius Grupėje: 

9.1. Miesto bendrojo ugdymo mokykloje – 20 mokinių; 
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9.2. Kaimo bendrojo ugdymo mokykloje – 10 mokinių. 

 

 

III SKYRIUS 

MOKESČIO NUSTATYMAS IR LENGVATŲ TAIKYMAS 

 

10.  Vienos dienos mokesčio dydis Grupėje: 

10.1. 0,30 Eur – kai Grupės veiklos trukmė 3 val. per dieną; 

10.2. 0,40 Eur – kai Grupės veiklos trukmė 4 val. per dieną; 

10.3. 0,50 Eur – kai Grupės veiklos trukmė 5 val. per dieną; 

10.4. 0,60 Eur – kai Grupės veiklos trukmė 6 val. per dieną. 

11. Mokyklos gautos įmokos už neformalųjį ugdymą Grupėje laikomos jos pajamomis už 

teikiamas paslaugas ir naudojamos kaip specialiųjų programų lėšos. 

12. Mokestis nemokamas, kai  mokinys nelankė Grupės dėl: 

12.1. ligos (pateikus gydytojo pažymą); 

12.2. mokinių atostogų metu; 

12.3. tėvų (globėjų, rūpintojų) atostogų metu (pateikus pažymą iš darbovietės); 

12.4. kai oro temperatūra žemesnė kaip minus 20o C; 

12.5. už mokslo dienas, skiriamas kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, 

praktinei, socialinei veiklai (pagal ugdymo programos ugdymo planą). 

13. Mokestis mažinamas 50 procentų, jei mokiniui paskirtas  nemokamas maitinimas. 

14. Mokestis nemokamas, jei šeima gauna socialinę pašalpą. 

15. Tėvai (globėjai, rūpintojai) mokestį už  mokinių  priežiūrą Grupėje sumoka ne rečiau 

kaip 1 kartą ketvirtyje. 

IV SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 16. Už šio Aprašo įgyvendinimą ir Grupių komplektavimą atsako mokyklos direktorius. 

 17. Aprašo vykdymo priežiūrą atlieka Tauragės rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo skyrius.   

______________________________________                                                                                                                                


