PATVIRTINTA
Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos
direktoriaus 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V1-222

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO GIMNAZIJOJE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ši tvarkos parašas grindžiamas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-459 patvirtintu 2015–2016 ir 2016-2017 mokslo metų
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruoju ugdymo planu, 2005 m. gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. ISAK – 2695 patvirtinta Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija (nauja redakcija
2012 m. kovo 29 d. įsakymu Nr.V-554).
II. TURINYS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
2. Neformalusis vaikų švietimas – vaiko kompetencijų ir asmenybės, gebančios
sėkmingai veikti visuomenėje, ugdymas pasirinkta veikla, tenkinant saviraiškos poreikį.
3. Neformalusis vaikų švietimas mokiniams neprivalomas ir laisvai pasirenkamas.
4. Neformaliojo vaikų švietimo programų, vykdomų gimnazijoje, tikslai ir
uždaviniai:
4.1. ugdyti mokinių asmenines, socialines, edukacines ir profesines kompetencijas;
4.2. suteikti galimybę pasirinkti užsiėmimus pagal savo pomėgius, naudotis gimnazijos
sporto ir aktų sale, biblioteka, ugdymo karjerai centru, kabinetais;
4.3. puoselėti sveikatingumą ir sveiką gyvenseną, vykdyti žalingų įpročių prevenciją;
4.4. skatinti gimnazijos ir kitų institucijų bendradarbiavimą, sprendžiant mokinių
socializacijos problemas bei organizuojant prasmingą laisvalaikį;
4.5. inicijuoti šeimų dalyvavimą vaikų ir jaunimo užimtumo programose;
4.6. racionaliai planuoti ir organizuoti laisvalaikį;
4.7. veikti kūrybiškai, prisiimti atsakomybę.
II. VYKDYMAS
5.
Neformalusis vaikų švietimas vykdomas per neformaliojo švietimo programas,
kurioms vykdyti naudojamos mokinio krepšelio lėšos.
6.
Neformaliojo švietimo valandos skiriamos mokinių pasirinktoms saviraiškos
programoms – meniniams, kalbiniams, sportiniams, sveikatos ugdymo, moksliniams,
technologiniams, socialiniams, komunikacinių technologijų ir kitokiems mokinių gebėjimams bei
tautiniam tapatumui ugdyti.
7.
Gimnazijos tarybai pritarus, neformaliojo švietimo valandos klasėms
paskirstomos atsižvelgus į mokyklos tipą, ugdymo koncentrus, klasių komplektų skaičių,
neformaliojo švietimo organizavimo tradicijas ir tikslingumą.
8.
Neformaliojo ugdymo veikla įrašoma į neformaliojo ugdymo tvarkaraštį.
9.
Mokinių skaičius neformaliojo ugdymo grupėje yra ne mažesnis kaip 12
mokinių.
10. Neformaliojo švietimo būrelių vadovai pateikia būrelio veiklos programą mokslo
metams direktoriaus pavaduotojui, atsakingam už neformaliojo švietimo veiklos organizavimą.

2

11. Neformaliojo švietimo veiklos programos turinys įrašomas į elektroninį
neformaliojo švietimo dienyną. Už elektroninio neformaliojo švietimo dienyno tvarkymą
atsakingas būrelio vadovas.
12. Neformaliojo švietimo veikla pristatoma gimnazijos bendruomenei organizuojant
renginius.
_________________

