
Priedas Nr. 4 

KAUNO TARPTAUTINĖS GIMNAZIJOS  

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Neformalus švietimas gimnazijoje organizuojamas pagal  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro Neformaliojo švietimo koncepciją patvirtintą 2012 m. kovo 29 d. Nr. V – 554. Neformalus 

švietimas (toliau NŠ) – organizuojama ir mokinio krepšelio lėšomis finansuojama neformaliojo vaikų 

švietimo veikla, skirta mokinių, pasirinkusių meninę, sportinę, technologinę, sveikatinimo ir panašią 

veiklą, asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. 

II. TIKSLAS 

2. Ugdyti kompetencija, kurios svarbios jo, o vėliau ir suaugusiojo gyvenime – socialines, edukacines, 

asmenines, profesines.  

III. UŽDAVINIAI 

 

3. Ugdyti ir plėtoti mokinių kompetencijas per saviraiškos poreikių tenkinimą; 

4. Ugdyti pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę; 

5. Lavinti gebėjimą kritiškai mąstyti; 

6. Spręsti socialinės integracijos problemas; 

 

IV. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PASKIRTIS 

7. Tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais 

visuomenės nariais. Plėtoti kūrybines galias, ugdyti kultūrinę, tautinę ir pilietinę savimonę, išryškinti 

mokinių polinkius, žadinti aktyvumą, savarankiškumą, mokyti bendrauti, sudaryti sąlygas džiaugtis 

savo pasiekimais. Mokinio dalyvavimas NŠ veikloje suteikia jam pasitikėjimo savo jėgomis, kas 

skatina geresnį mokomųjų dalykų žinių įsisavinimą. Dalyvavimas NŠ veikloje ugdo mokinio 

pasididžiavimą savo gimnazija, bendruomeniškumo jausmą.  

V. NEFORMALAUS ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAO TVARKA 

8. Gimnazija sudaro galimybes ir sąlygas kiekvienam mokiniui, ypatingai turinčiam nepalankias 

socialines, ekonomines, kultūrines sąlygas namuose, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

pasirinkti jo poreikius atliepiančius įvairių krypčių  NŠ programas. 

9. NŠ valandų skaičių gimnazijoje lemia klasių komplektų skaičius, turimos krepšelio lėšos, NŠ 

organizavimo gimnazijoje tradicijos ir tikslingumas, mokinių poreikiai, gimnazijos galimybės 

(specialistai, patalpos, materialinė bazė) 

10. NŠ valandos gali būti skiriamos  

 Meniniam ugdymui (muzikos, šokio, dramos, dailės) 

 Kūno kultūrai ir sportui 

 Sveikos gyvensenos propagavimui 

 Gamtosauginei ir turistinei veiklai 

 Etninei kultūrai ir pilietiniam ugdymui 



 Techninei kūrybai ir technologijoms 

 Socialiniams ir komunikaciniams gebėjimams ugdyti 

 Savivaldos inicijavimui 

11. Mokslo metų pabaigoje mokytojai pristato mokiniams būrelio pasiūlymus kitiems mokslo metams 

(priedas Nr. 4.1), aiškina jiems būrelio specifiką, laukiamus rezultatus. Būrelio pasiūlymus teikia 

gimnazijos vadovui kuruojančiam neformalųjų švietimą su preliminariais mokinių sąrašais. 

Prasidėjus naujiems mokslo metams,  iki rugsėjo 5 d., mokiniai užsirašo į pasirinktus būrelius. Būrelių 

vadovai rengia būrelių programas. Mokytojo parengta programa tvirtinama direktoriaus įsakymu . 

Programa parengiama pagal pateiktą formą ( priedas Nr. 4.2). Būrelių veiklos pristatymas ir 

įvertinimas vyksta birželio mėnesį (priedas Nr.4.3), ataskaita apie pasiektus rezultatus pristatoma 

mokytojų tarybos posėdyje. Neformalaus švietimo apskaita vykdoma ,,Tamo“ dienyne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


