   				
    PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS
 PASLAUGOS TEIKIMO

S U T A R T I S

2007 m. ___________________ d.  Nr.____


            Dovilų pagrindinė mokykla, atstovaujama mokyklos direktoriaus Arūno Grimalio (toliau – Paslaugų teikėjas) viena šalis  ir tėvai / globėjai (reikalingą žodį pabraukti)   (toliau – Paslaugų gavėjai), atstovaujantys vaiko interesus__________________________________________________
                                                                                                                   ( motinos, tėvo / globėjo vardas, pavardė, adresas, kontaktinis telefonas )
________________________________________________________________________________
kita šalis , sudaro  šią sutartį :

SUTARTIES  OBJEKTAS

Paslaugų teikėjas įsipareigoja paslaugų gavėjo sūnų / dukrą 

________________________________________________________________________________
                                              ( vardas, pavardė, klasė, gimimo data )
prižiūrėti ir organizuoti veiklą  pagal  pailgintos dienos grupės nuostatus, veiklos planą ir dienotvarkę.	

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, Dovilų pagrindinės mokyklos nuostatais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, pailgintos dienos grupės nuostatais;
	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 vaikų/mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti;
	1.5. teikti pagalbą   mokiniams atliekant namų užduotis;
	1.6. užtikrinti savalaikį vaikų/mokinių nuvykimą į papildomojo ugdymo užsiėmimus mokykloje;
1.7. informuoti tėvus apie vaikų/mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą  pailgintos dienos grupėje;
1.8. prižiūrėti vaikus/mokinius ir organizuoti turiningą jų  veiklą nuo 12 val.  iki 16 val.
	1.9. vaikams/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 darbo tvarkos taisyklių ir pailgintos dienos grupės nuostatų;
2.2. suteikti reikiamą informaciją apie vaiką/mokinį;
2.3. nuolat domėtis vaiko/mokinio  elgesiu, veikla pailgintos dienos grupėje;
2.4. informuoti pedagogą apie vaiko/mokinio neatvykimą į pailgintos dienos grupę;
2.5. informuoti pedagogą raštu apie vaiko/mokinio savarankišką grįžimą namo;
2.6. neleisti vaikui/mokiniui nešiotis daiktų, nesusijusių su pailgintos dienos grupės veikla;
2.8. atlyginti vaiko/mokinio  padarytą žalą mokyklai pagal Civilinio kodekso 6.275 str.;



III.     SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR     NUTRAUKIMAS


Sutartis sudaryta vieneriems mokslo metams ir galioja nuo jos pasirašymo dienos.
	Sutartis gali būti nutraukta:
	 vienai iš šalių vienašališkai pareiškus apie jos nutraukimą;
	 jeigu sutarties šalys nevykdo įsipareigojimų.



GINČŲ  SPRENDIMAS


Ginčytini pailgintos dienos grupės veiklos organizavimo, sutarties pažeidimo klausimai sprendžiami su mokyklos direktoriaus pavaduotoju ugdymui, vykdančiam pailgintos dienos grupės priežiūrą.
	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:




 

Paslaugų teikėjas:                                                                                               Paslaugų gavėjas:  
Dovilų pagrindinė mokykla,
Mokyklos direktorius 


Arūnas Grimalis
                                                                                                                                   	                                             







                                                                                                                      PATVIRTINTA
                                                                                                                               Mokyklos direktoriaus
2006 m. gruodžio 18 d.
                                                                                                                          įsakymu Nr. V1-43



DOVILŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS

N U O S T A T A I

          BENDROSIOS  NUOSTATOS

	Šie pailgintos dienos grupės nuostatai (toliau -  Nuostatai)  reglamentuoja Dovilų pagrindinėje mokykloje  pailgintos dienos grupės veiklą.

 
	Pailgintos dienos grupė (toliau – Grupė) – tai tėvų prašymu suburta grupė vaikams/mokiniams, kuriems teikiama nemokama neformalaus švietimo paslauga.


	Pailgintos  dienos grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos švietimo įstatymu, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, bendrosiomis programomis, pradinio, pagrindinio ugdymo samprata, Klaipėdos r. savivaldybės tarybos  2006 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T11-307, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus patvirtintais dokumentais, Dovilų pagrindinės mokyklos Nuostatais. 


GRUPĖS SUDARYMAS IR VEIKLOS PRINCIPAI

	Grupę sudaro 1-10 klasių mokiniai, minimalus skaičius – 15 mokinių.
	Į grupę vaikai/mokiniai  priimami tėvams pateikus rašytinį prašymą.
	Sudaroma pailgintos dienos grupės paslaugos teikimo sutartis tarp vaikų/mokinių  tėvų/globėjų ir Dovilų pagrindinės mokyklos, atstovaujamos mokyklos direktoriaus.

Grupės  veiklos priežiūrą vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

     GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

Grupės veikla vykdoma kiekvienais mokslo metais. 
Grupės darbo laikas -  nuo 12 val. iki 16 val.
	Darbą grupėje reglamentuoja grupės veiklos planas.
	Veikla grupėje organizuojama pagal sudarytą ir suderintą su direktoriaus pavaduotoju grupės dienotvarkę.
Tėvai/globėjai  turi teisę savo vaikams  parinkti grupės lankymo trukmę : 
	nuo 12 val. iki 16 val.
	nuo 12 val. iki 14 val.
	nuo 14 val. iki 16 val.










    GRUPĖS FUNKCIJOS

	Grupėje dirbantys pedagogai organizuoja saugią vaikų/mokinių priežiūrą, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą grupės patalpose ir lauke.
	 Nuosekliai, planingai ir turiningai organizuoja veiklą, atitinkančią vaikų/mokinių amžių.

      19.  Įsipareigoja saugoti vaikus/mokinius nuo fizinę, psichinę sveikatą žalojančių poveikių.
      20.  Pagal galimybes sudaro sąlygas vaikų/mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti.
      21.  Teikia pagalbą  mokiniams atliekant namų darbų užduotis.
      22.  Užtikrina savalaikį vaikų/mokinių nuvykimą į papildomojo ugdymo užsiėmimus mokykloje.
      23.  Informuoja tėvus/globėjus apie vaikų/mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą  pailgintos dienos   grupėje.

         BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Nuostatai įsigalioja pritarus Mokyklos tarybai.
25. Esant reikalui nuostatai gali būti keičiami ar papildomi šalių susitarimu.















      




						














_____________________________________________
( motinos, tėvo/globėjo vardas, pavardė )
______________________________________________
( namų adresas )
______________________________________________
( kontaktiniai telefonai )





Dovilų pagrindinės mokyklos
Direktoriui



P R A Š Y M A S

DĖL  DUKROS / SŪNAUS _______________________________
                           PRIĖMIMO   Į  PAILGINTOS      DIENOS   GRUPĘ

200__m.___________  mėn. _____d.     
Dovilai



	Prašyčiau priimti mano dukrą/sūnų  ________________________________________ 
                                                                                            ( vaiko vardas, pavardė, klasė )
į  pailgintos dienos grupę:

	nuo__________val. iki ___________ val.  











			___________	_______________________
			      (parašas)		              ( vardas, pavardė )














DOVILŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
  PAILGINTOS    DIENOS  GRUPĖS

D I E N O T V A R K Ė
2006 – 2007 m.m.





12.00  -  13.00  val.	Vaikų priėmimas ir pažintinė, kūrybinė veikla
		Žaidimai. Pažintinės, kūrybinės – meninės veiklos . 
		Veikla lauke ( žaidimai, sportiniai žaidimai, kelionės ir kt.)

13.00  -  14.30  val.	Neužbaigtų užduočių valandėlė.
		Individualios ar kolektyvinės užduotys, pamokų ruoša, knygelių        	                  skaitymas ir kita veikla.


14.30  -  16.00  val.	Vaikų saviraiška. 
Konkursai, viktorinos, kūrybinė–meninė veikla, teatras, parodėlės ir kt.
		Veikla lauke ( žaidimai, sportinės estafetės, kelionės ir kt.)
		























   


PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS PEDAGOGO
 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
	                                                                                   

1. Pailgintos dienos grupė (toliau – Grupė) – tai tėvų prašymu suburta grupė vaikams/mokiniams, kuriems teikiama  neformalaus švietimo paslauga.
2. Pedagogas – asmuo, teikiantis neformaliojo švietimo paslaugą pailgintos dienos grupėje.
3.  Pedagogas  privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį  vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, būti baigęs vieną iš mokytojų rengimo arba edukologijos studijų krypties programų, turintis mokytojo kvalifikaciją.
          4. Pedagogas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853),  Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, ratifikuota 1995 m. liepos 3 d.  Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. I -983 (Žin., 1995, Nr.60-1501) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, reglamentuojančiais   vaikų/ mokinių ugdymą, bei šiuo aprašu. 
           5.  Pedagogo  funkcijos: 
5.1 organizuoti saugią vaikų/ mokinių priežiūrą, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą grupės patalpose ir lauke;
5.2 nuosekliai, planingai ir turiningai organizuoti veiklą, atitinkančią vaikų/mokinių amžių;
5.3 pagal galimybes sudaryti sąlygas vaikų/mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti; 
5.4 teikti pagalbą mokiniams atliekant namų darbų užduotis;
5.5 informuoti tėvus/globėjams apie vaikų/mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą pailgintos dienos grupėje.
          6. Pedagogas turi teisę:
6.1. pasirinkti pedagoginės veiklos metodus ir formas;
6.2. gauti informaciją apie valstybės ir regiono švietimo naujoves;
6.3.gauti informacinę, konsultacinę, metodinę pagalbą iš socialinio, specialiojo pedagogo, logopedo, psichologo, sveikatos priežiūros specialisto, administracijos; 
6.4.  turėti saugias  ir higienos normas atitinkančias darbo sąlygas;
           7.   Pedagogas privalo: 
7.1. užtikrinti savo darbo kokybę; 
7.2. organizuodamas ir vykdydamas veiklą pailgintos dienos grupėje, atsižvelgti į individualius vaikų ugdymosi poreikius ir amžių;
7.3. rūpintis vaikų sveikata, fiziniu ir psichologiniu saugumu grupėje;
7.4. bendradarbiauti su šeima;
7.5. informuoti įstaigos administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą;
7.6. užtikrinti savalaikį vaikų nuvykimą į papildomo ugdymo užsiėmimus mokykloje;
7.7. laikytis įstaigos vidaus tvarkos taisyklių, pailgintos dienos grupės nuostatų;
           


SUSIPAŽINAU:

_________________________________________       
	(parašas, vardas, pavardė )

