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2019-2020 m. m.  

Vaikui garantuojamos teisės ir galimybės: 

1. Po pamokų būti saugioje aplinkoje; 

2. Jaustis mylimam ir vertingam; 

3. Jaustis visaverte asmenybe; 

4. Plėtoti socialinius tarpasmeninius santykius ir pasitikėjimą. 

5. Šios galimybės užtikrinamos: 

5.1. gerbiant mokinį; 

5.2. apsaugant mokinį nuo žalos ir galimybių atėmimo; 

5.3. dalyvaujant mokiniui priimant sprendimus, susijusius su jo gerove; 

5.4. nediskriminuojant mokinio ir jo šeimos dėl ekonominių, rasinių ar socialinių skirtumų. 

  

Mokinių elgesio taisyklės. 

1. Pailgintą darbo dienos grupę lankantys mokiniai privalo: 

1.1. Pagarbiai bendrauti su mokyklos darbuotojais, stropiai ir sąžiningai atlikti gautas užduotis; 

1.2. Elgtis drausmingai, netrikdyti užsiėmimų rimties; 

1.3. Negadinti grupės inventoriaus; 

1.5. Saugoti jiems patikėtus savo ir kitų daiktus, apavą, drabužius; 

1.6. Laikytis darbuotojų nustatytos tvarkos, vykdyti jų geranoriškus prašymus; 

1.7. Be darbuotojų žinios draudžiama neštis į namus kanceliarines, laisvalaikio praleidimo priemones; 

1.8. Be mokytojo leidimo nesinaudoti elektriniais prietaisais (telefonais, virduliais ir kt.). 

1.9. Informuoti grupės mokytoją, jei nori išvykti į namus ar eiti į kitą patalpą. 

1.10. Iškilus konfliktui tarp grupės narių, kreiptis į grupės mokytoją ir kartu jį spręsti;  

1.11 Elgtis draugiškai, savo elgesiu nekelti pavojaus grupės narių sveikatai ir saugumui; 

1.12. Mokyklos teritorijoje laikytis nustatytų ribų. Išeiti iš mokyklos teritorijos be mokytojos leidimo 

draudžiama. 

 

Grupės nariai išleidžiami namo tik atvykus pasiimti jų šeimos nariams ar įgaliotiems 

atstovams arba paskambinus grupės telefonu, jei parašytas tėvų prašymas dėl vaikų išleidimo ir 

vykimo savarankiškai iki sutartos vietos, nurodytos prašyme bei prisiimant atsakomybę už vaiko 

saugumą. 

Tėvai, privalo savo vaiką pasiimti iki 17.30 valandos.  

Mokytojai už vaikų, kurių tėveliai neatvyko pasiimti iki 17.30 val., saugumą neatsako. 

Mokiniai, nesilaikantys pailgintos darbo dienos grupės taisyklių  svarstomi mokyklos vaiko 

gerovės komisijos posėdyje ir pagal komisijos nutarimą gali būti šalinami iš pailgintą dienos grupę 

lankančių mokinių sąrašų. 

Tėvai/globėjai įsipareigoja supažindinti vaiką su pailgintos grupės taisyklėmis ir atsako už jų 

laikymąsi. 

 

 

______________________                                _________________________________ 

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


