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 PATVIRTINTA 

                                                            Prienų “Žiburio” gimnazijos 

  Direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. 

                                                                                    Įsakymu Nr. (1.5) V - 160 

 

 

PRIENŲ ,,ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS 

 NEFORMALIOJO MOKINIŲ ŠVIETIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Neformalusis mokinių švietimas mokykloje įgyvendinamas vadovaujantis Neformaliojo vaikų 

švietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. 

įsakymu Nr. V-554.  

      2. Neformaliojo švietimo veikla yra skirta ugdyti vaiko gyvenimo įgūdžius, asmeninę, iniciatyvumo ir 

kūrybingumo, socialinę pilietinę, kultūrinę ir kitas bendrąsias kompetencijas.  

 

II. NEFORMALIOJO MOKINIŲ ŠVIETIMO  TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

  3. Neformaliojo mokinių švietimo tikslas yra ugdyti asmenį, sugebantį tapti aktyviu bendruomenės 

nariu, sėkmingai veikti visuomenėje, tenkinti mokinių  pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, 

ugdyti bendrąsias kompetencijas.  

  4. Neformaliojo mokinių švietimo uždaviniai: 

  4.1.Ugdytis ir plėtoti bendrąsias kompetencijas, saviraišką.  

       4.2.Ugdytis pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo 

būdų įvairovę. 

  4.3. Gebėti kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje. 

       4.4. Spręsti socialinės integracijos problemas: mažiau galimybių turinčių (esančių iš kultūriškai, 

geografiškai, socialiai – ekonomiškai nepalankios aplinkos ar turinčių specialiųjų poreikių), ypatingų 

poreikių (itin gabių ir talentingų) mokinių. 

       4.5. Padėti spręsti integravimosi į darbo rinką problemas. 

 

III. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO  ORGANIZAVIMO KRITERIJAI 

 5. Skirstant neformaliojo švietimo valandas atsižvelgiama į šiuos kriterijus: 

       5.1.Mokinių poreikius ir polinkius; 

       5.2. Pedagogų sugebėjimą organizuoti kurios nors krypties popamokinę veiklą; 

       5.3. Bendrojo lavinimo mokyklų bendrųjų ugdymo planų reikalavimus; 
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       5.4. Mokinio krepšeliui skirtas lėšas; 

       5.5. Mokyklos ugdymo planą, skiriamų valandų skaičių; 

       5.6. Neformaliojo švietimo veiklą pasirinkusių mokinių skaičių.  

 

IV. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 

6.  Neformaliojo švietimo organizavimo tvarka: 

      6.1. Mokslo metų II pusmetyje  I-IV klasių mokiniai apklausiami dėl  būrelių paklausos, 

pasiūlos, kokybės. 

            6.2. Neformaliojo švietimo užsiėmimų ateinantiems mokslo metams pasiūla sudaroma 

atsižvelgiant į mokinių pageidavimus, poreikius, pastabas,  mokytojų siūlymus, mokyklos galimybes. 

           6.3. Neformaliojo švietimo mokytojai ir vadovai ne vėliau kaip iki balandžio 20 dienos direktoriaus 

pavaduotojai pristato paruoštas neformaliojo ugdymo programų, siūlomų kitiems mokslo metams, 

anotacijas (aprašai įkeliami į mokyklos tinklapį arba išsiunčiami mokiniams į dienyną). 

          6.4. Gegužės mėnesį būrelių vykdyta veikla ir ateinančių metų būrelių pasiūla pristatoma 

mokiniams mokinių susirinkime.  

          6.5. Susidarydami savo individualius ugdymo planus mokiniai kartu renkasi ir neformaliojo 

švietimo valandas,  kartu pateikiami ir trumpi veiklų aprašai.  

          6.6. Neformaliojo  švietimo  valandos skiriamos reikiamam mokinių skaičiui pasirinkus užsiėmimą 

ir mokytojui ar vadovui pateikus neformaliojo švietimo veiklos programą (užpildytą pagal metodinės 

tarybos patvirtintą formą ) 

          6.7. Rugsėjo pirmosiomis dienomis neformaliojo švietimo mokytojai ir vadovai pristato direktorės 

pavaduotojai ugdymui būrelio narių sąrašus ir užpildytus mokinių prašymus dalyvauti neformaliojo 

švietimo (būrelio ) veikloje. 

         6.8.  Neformaliojo švietimo mokytojai ir vadovai suderina su mokiniais užsiėmimų laiką, 

atsižvelgdami į mokinių formaliojo ugdymo tvarkaraščius ir pageidavimus bei pateikia juos direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, kartu nurodydami patalpas, kuriose vykdys veiklas. 

         6. 9.  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui sudaro neformaliojo mokinių švietimo tvarkaraštį, kurį 

tvirtina mokyklos direktorius.  

         6. 10.  Neformaliojo švietimo veiklos sąraše turi būti ne mažiau negu 12 mokinių. 

         6.11. Neformaliojo švietimo temos ir valandos fiksuojamos elektroniniame dienyne, laikantis visų 

dienyno pildymo reikalavimų. 

         6.12. Atsižvelgiant į mokinių pageidavimus, neformaliojo švietimo tvarkaraštis gali būti 

koreguojamas. 

        6.13.  Mokiniams pageidaujant, mokytojui pateikus programą  ir mokykloje esant lėšų  neformaliojo 

švietimo veiklų   sąrašas gali būti papildomas nuo II pusmečio pradžios.   
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         6.13.  Neformaliojo mokinių švietimo mokytojas ar vadovas užtikrina mokinių saugumą užsiėmimų 

metu. 

 

              V. ATSISKAITYMAS UŽ  NEFORMALIOJO  ŠVIETIMO  VEIKLĄ 

  

7.  Neformaliojo mokinių švietimo mokytojai ir vadovai už būrelio veiklas atsiskaito 

organizuodami renginius, parodas, koncertus, dalyvaudami įvairiuose mokyklos, miesto ir 

respublikiniuose renginiuose, šventėse, varžybose, konkursuose ir kt.  

          8. Mokslo metų pabaigoje būreliai pristato savo veiklą mokinių  susirinkime.  

          9. Mokytojai savo neformaliojo švietimo veiklas lankančių mokinių pasiekimus nurodo  pildydami 

savo  metodinės veiklos ataskaitas.  

 

 

 

PRITARTA: 

Metodinės tarybos  2015 -08-27  

Posėdyje  Nr.2 
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