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KELMĖS RAJONO KRAŽIŲ GIMNAZIJOS 
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pagrindinės neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos sąvokos:
Neformalusis vaikų švietimas – kryptinga veikla, padedanti vaikui įgyti kompetencijos, tapti 

sąmoninga asmenybe, sugebančia atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas ir aktyviai veikti 
visuomenėje bei prisitaikyti prie kintančios aplinkos.

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas – asmuo, ugdantis ir mokantis mokinius pagal 
neformaliojo vaikų ugdymo programas, turintis darbo patirtį ir kompetenciją.

Neformaliojo vaikų švietimo programa – neformaliojo vaikų švietimo mokytojo (įstaigos) 
parengta ir  iš anksto apibrėžtos neformaliojo švietimo veiklos, kuria siekiama numatyto rezultato, 
aprašymas.

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjas – organizacijos, kurioms neformalusis vaikų švietimas 
yra pagrindinė arba kita veikla, laisvasis mokytojas, šios Sampratos nustatytais principais teikiantis 
neformaliojo vaikų švietimo paslaugas.

2. Neformalusis vaikų švietimas yra sudėtinė mokinių ugdymo proceso dalis. 

3. Neformaliojo švietimo veiklos prioritetai: 
 3.1. kryptingas neformaliojo švietimo organizavimo, mokinių laisvalaikio užsiėmimų 

pasiūlos ir paklausos santykis;
3.2. mokinių poreikių ir tėvų lūkesčių tenkinimas;
3.3. visų gimnazijos mokinių aktyvaus dalyvavimo neformaliojo švietimo veikloje 

skatinimas;
3.4. formaliosios ir neformaliosios veiklos integracijos galimybių didinimas.

4. Neformaliojo švietimo veiklos tikslai: 
4.1. skatinti asmens kūrybiškumą, aktyvumą, gebėjimą sėkmingai veikti visuomenėje;
4.2. plėtoti mokinių kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą;
4.3. ugdyti mokinių pilietines, tautines, demokratines vertybes;
4.4. tenkinti pažinimo, lavinimosi, saviraiškos, savirealizacijos, savigarbos poreikius. 

5. Neformaliojo švietimo veiklos kryptys: 
5.1. meno kolektyvai;
5.2. meninė saviraiška;
5.3. sportinė – sveikatinimo veikla;
5.4. bendraminčių klubai, jaunimo organizacijos;
5.5. techninė kūryba;
5.6. intelektualinis ugdymas.

II. KOMPETENCIJŲ UGDYMAS 

6. Neformaliojo vaikų švietimo būdu kompetencijos įgyjamos per pasirinktos krypties 
veiklą. Kompetencijos suprantamos kaip mokėjimai atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų 
žinių, įgūdžių, gebėjimų, vertybinių nuostatų visuma. Neformaliojo švietimo būdu ugdomos 
šios kompetencijos:

6.1. asmeninės – savęs pažinimas, savistaba, pasitikėjimas savimi, savęs vertinimas, 
savianalizė, saviraiška, sveika gyvensena, atsakomybė už savo veiksmus;
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6.2. edukacinės (mokymosi) – savarankiškas mokymasis bei informacijos valdymas, 
mokymasis visą gyvenimą, informacijos gavimas, jos analizavimas bei panaudojimas, mąstymo
lankstumas (loginis, kritinis-probleminis, kūrybinis);

6.3. socialinės – bendravimas ir bendradarbiavimas, darbas komandoje, demokratinių 
struktūrų ir procedūrų išmanymas, sprendimų priėmimas, konfliktų sprendimas lygių galimybių 
įsisąmoninimas, ekologinė savimonė;

6.4. profesinės – specifinių sričių žinios gebėjimai ir įgūdžiai, supratimas apie šiuolaikinę 
darbo rinką, požiūris į veiklos kokybę.;

6.5. kultūrinė – sąmoningas tradicijų, kultūrinių vertybių  puoselėtojas ir aktyvus kultūrinio 
gyvenimo dalyvis.

 III. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO REZULTATAS
 
7. Laukiamas neformaliojo vaikų švietimo rezultatas vaikui: 
7.1. vaikas įgis kompetencijų, būtinų asmeniniam, visuomeniniam ir profesiniam gyvenimui;
7.2. įgyjamos kompetencijos turės tiesioginės įtakos sėkmingam vaiko ugdymui(-si) 

formaliojo švietimo sistemoje;
7.3. įgytos kompetencijos padės vaikui tapti brandžia asmenybe, gebančia atsakingai spręsti 

savo problemas ir aktyviai veikti bendruomenėje, visuomenėje bei įsitvirtinti darbo rinkoje.
8. Laukiamas neformaliojo vaikų švietimo rezultatas visuomenei:
8.1. išaugs vaikų pilietiškumas ir tautiškumas, mokiniai aktyviau dalyvaus 

bendruomeniniame ir visuomeniniame (politiniame) gyvenime;
8.2. savarankiški, kryptingai motyvuoti mokiniai gebės kurti bendruomeniškumą skatinančią

aplinką ir į savanorišką veiklą įtraukti daugiau  narių;

IV. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PASIRINKIMO GALIMYBĖS 

         9. Visi gimnazijos mokiniai gali laisvai pasirinkti neformaliojo švietimo programas.      
Pagrindinis tikslas – ugdymo procesas: patyrimas, kuris formuoja įgūdžius, požiūrį, vertybines 
nuostatas.
         10. Neformalus švietimas mokiniams neprivalomas ir laisvai pasirenkamas. 
         11. Neformaliojo švietimo valandos skiriamos mokinių saviraiškai.  Dominuoja aktyvieji 
mokymosi metodai, integracija, pačių vaikų iniciatyva.
         12. Neformaliojo švietimo programas rengia dalykų mokytojai, atsižvelgdami  į mokinių 
poreikius, veiklos tęstinumą, suderinamumą su mokomuoju procesu, kolektyvų brandumą, 
gimnazijos tradicijas, vertybinę orientaciją. 
          13. Neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis sudaromas atsižvelgiant į higienos ir darbo
saugos reikalavimus, suderinamumą su pamokų tvarkaraščiu. 
 

V. FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO UGDYMO INTEGRAVIMAS GIMNAZIJOJE

          14. Integravimas išryškėja projektinėje veikloje, organizuojant renginius, rengiant parodas, 
dalyvaujant konkursinėje veikloje, karjeros ugdyme. 

VI. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

           15. Neformaliojo švietimo programos rengiamos atsižvelgiant į gimnazijos mokinių 
poreikius, bendruomenės tradicijas ir galimybes;
           16. Programos sudaromos vieniems metams. Programą rengia būrelių vadovai, jos 
aprobuojamos dalykų metodinėse grupėse ir patvirtinamos gimnazijos direktoriaus įsakymu;
           17. Neformaliojo švietimo valandos skiriamos programoms atsižvelgiant į mokinių 
poreikius, gimnazijos galimybes, tradicijas, veiklos tęstinumą, aktyvų veiklos organizavimą;
           18. mokinių skaičius grupėje 10 – 30 mokinių;
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           19. Neformaliojo vaikų švietimo programos mokinių atostogų metu vykdomos atsižvelgiant į
mokinių poreikį;
           20. Neformaliojo vaikų švietimo rezultatai išanalizuojami būrelių užsiėmimų pabaigoje su 
dalyviais ir jų tėvais. Neformaliojo švietimo dienyne surašomi įvykę renginiai. Veiklos analizė ir 
apibendrinimas pateikiami gimnazijos bendruomenei stendiniame ar žodiniame pranešime. 

VII. BENDRIEJI REIKALAVIMAI POPAMOKINĖS VEIKLOS
IR RENGINIŲ VYKDYMUI

            21. Būrelių veiklos ir renginių organizatoriai (koordinatoriai) privalo susipažinti ir vadovautis
gimnazijos direktoriaus  patvirtintu  neformaliojo vaikų švietimo organizavimo aprašu.
             22. Popamokinės veiklos ir renginio organizatorius (koordinatorius) ne vėliau kaip prieš 5 darbo
dienas iki numatytos veiklos ar renginio pradžios pateikia: 
      22.1. programą (užpildo mokyklos numatytą formą), kur nurodyti veiklos dalyviai, laikas
(trukmė), vieta,  organizuojamos veiklos rūšis (pavadinimas, turinys,  tema (temų ciklas) ar  pan.) bei
nurodomi visi  atsakingi  (lydintys) grupę asmenys.  Šią  organizuojamą veiklą,  iš  anksto suderintą su
gimnazijos skyriaus vedėju neformaliajam ugdymui, užpildytoje prašymo formoje patvirtina parašu; 

22.2. dalyvaujančių mokinių sąrašą. 
              23. Renginio organizatorius ( instruktuoja mokinius saugos ir sveikatos klausimais, supažindina
su  saugaus  elgesio  renginyje  taisyklėmis.  Mokiniai  už  taisyklių  nesilaikymą  atsako  drausmine  ir
administracine tvarka pagal mokykloje nustatytą tvarką. 
             24. Jeigu renginys finansuojamas iš MK lėšų, tai finansinius dokumentus (sąskaitą–faktūrą),
ataskaitas apie lėšų panaudojimą renginio vadovas (koordinatorius) pateikia per tris dienas po renginio
skyriaus vedėjui neformaliam ugdymui. 
              25. Raštvedė-sekretorė parengia organizuojamo renginio įsakymą ir pateikia patvirtinti
mokyklos direktoriui ne vėliau kaip prieš dieną iki numatytos veiklos ar renginio pradžios. 
              26.  Renginio vadovas (koordinatorius)  skelbia dalyvių sąrašą mokytojų kambaryje ir
elektroninio dienyno sistemoje informuoja apie renginį dalykų mokytojus, jei renginys vyksta pamokų
metu. 
               27. Renginių vadovas (koordinatorius) vadovaujasi gimnazijos direktoriaus patvirtinta renginio
programa ir yra atsakingas už renginio paruošimą ir saugų jo vykdymą. 
              28. Popamokinė veikla ir renginiai mokykloje vyksta ne vėliau kaip iki 20 val. 
              29. Į mokykloje organizuojamus renginius įleidžiami tik mokyklos bendruomenės nariai,
kultūringi, tvarkingai apsirengę, neapsvaigę nuo kvaišalų. Renginio metu, pastebėjus renginio dalyvių
elgesio  normų  pažeidimus  (alkoholio  vartojimą,  rūkymą  ir  kt.),  asmenys  pašalinami  iš  renginio;
išskirtinais atvejais renginys nutraukiamas, informuojami atitinkami asmenys (tėvai, globėjai ar kt.) ir
atitinkamos institucijos (policija, greitoji medicinos pagalba, priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba ar kt.). 
                30. Pašaliniai asmenys, t.y. ne mokyklos bendruomenės nariai, į renginius neįleidžiami, jei to
nenumato renginio programa. 
               31. Renginio organizatoriai (koordinatoriai) atsakingi už patalpų tvarką prieš ir po renginio. 
               32. Popamokinės veiklos ir mokyklos renginių organizavimo išlaidas planuoja ir pagal
galimybes apmoka mokykla, organizatoriams pateikus prašymus. Organizatoriai pateikia ataskaitas apie
lėšų panaudojimą skyriaus vedėjui neformaliam ugdymui. 
               33. Įstaigos vadovas, užtikrindamas popamokinės veiklos ir renginių dalyvių saugumą: 

33.1. tvirtina renginio programą, dalyvių sąrašą; 
33.2. saugos ir sveikatos klausimais moko ir atestuoja renginių vadovus, koordinatorius

vadovaudamasis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų nuostatų,
patvirtintų  LR  socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministro  ir  LR  sveikatos  apsaugos  ministro  2003  m.
gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-223/V-792 (Žin., 2004, Nr.13-395), nustatyta tvarka; 

33.3.  atsako už pasirengimą popamokinei  veiklai  ar  renginiui,  jo  eigą ir  pedagoginius
rezultatus; 

33.4.  už  gerą  popamokinės  veiklos  ir  mokyklos  renginių  programų  vykdymą  gali
paskatinti organizatorius (koordinatorius) ir mokinius; 

33.5. už programos vykdymo pažeidimus organizatorius (koordinatorius) bei atsakingus
asmenis gali nubausti drausmine tvarka. 
                  34. Atvykstančių menininkų ir meno kolektyvų koncertai bei renginiai gali būti mokami. 
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VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

                   35. Už šios tvarkos nurodymų nevykdymą darbuotojui taikoma LR įstatymų nustatyta
drausminė, materialinė, administracinė atsakomybė, priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio ir pasekmių. 
                   36. Mokinių popamokinės veiklos ir renginių organizavimo tvarkos nuostatai keičiami ar
naikinami tik gimnazijos direktoriaus įsakymu. 

___________________

Suderinta
Gimnazijos metodinėje taryboje 
2014-09-15 


