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JUDRIŲJŲ-AKTYVIŲJŲ PERTRAUKŲ  

ORGANIZAVIMO TVARKA 
 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Vadovaujantis 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio 
ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų  rekomendacijomis, progimnazijoje sudaromos sąlygas 
mokiniui kasdien turėti fiziškai aktyvią pertrauką tarp pamokų, ne trumpesnę kaip 20 min. 

2. Vienas iš progimnazijos veiklos prioritetų – aktyvios ir sveikos asmenybės ugdymas, tad 
judriųjų-aktyviųjų pertraukų organizavimas leidžia sėkmingai įgyvendinti šią nuostatą. 
 

II. JUDRIŲJŲ-AKTYVIŲJŲ PERTRAUKŲ ORGANIZAVIMO PRINCIPAI 
 

3. Judriųjų-aktyviųjų pertraukų tikslas – sudaryti optimalias sąlygas kiekvieno mokinio 
fiziniam aktyvumui jam priimtina motorinės veiklos forma. 

4. Aktyviųjų pertraukų uždaviniai: 
4.1. organizuoti įvairių motorinių formų aktyviąsias-judriąsias pertraukas; 
4.2. sudaryti galimybes mokiniams savanoriškai pasirinkti fizinės veiklos formą; 
4.3. ugdyti mokinių fizinio aktyvumo nuostatas savarankiškam aktyviam laisvalaikiui; 
4.4. stiprinti mokinių sveikatą ir grūdinimosi įgūdžius. 
5. Aktyviosios pertraukos organizuojamos dviem koncentrais: 
5.1.  priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1-4 klasių mokiniams; 
5.2.  5-8 klasių mokiniams. 
6. Judriąsias-aktyviąsias pertraukas organizuoja progimnazijos pedagogai ir Mokinių taryba. 

Judriosios-aktyviosios pertraukos organizuojamos po   2 pamokų – 5-8 klasių mokiniams, po 3 
pamokų – 1-4 klasių mokiniams.  

7. Judriųjų-aktyviųjų pertraukų metu budintieji mokytojai: 
7.1. privalo budėti judriųjų-aktyviųjų pertraukų organizavimo vietoje (kai veiklos vyksta 

lauke); 
7.2. I aukšto fojė ir kieme užtikrina priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1-4 klasių mokinių 

saugumą bei tvarką judriųjų-aktyviųjų pertraukų vietoje.  
 

III. JUDRIŲJŲ-AKTYVIŲJŲ PERTRAUKŲ ORGANIZAVIMAS 
 

8. Judriosios-aktyviosios pertraukos priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1-4 klasių mokiniams: 
8.1. vyksta kiekvieną savaitės dieną pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą tvarkaraštį; 
8.2. judriosios-aktyviosios pertraukos veiklos, esant tinkamoms oro sąlygoms, vyksta 

progimnazijos kieme; 
8.3. dalyvauja pageidaujantys priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1-4 klasių mokiniai. 
9. Judriosios-aktyviosios pertraukos 5-8 klasių mokiniams vyksta: 
9.1. kiekvieną savaitės dieną pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą tvarkaraštį; 



9.2. dalyvauja pageidaujantys 5-8 klasių mokiniai. 
 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

10.  Judriųjų-aktyviųjų pertraukų turinys ir forma gali keistis: 
10.1. atsižvelgiant į mokinių poreikius; 
10.2. progimnazijos renginius bei veiklas; 
10.3. oro sąlygas. 
11. Už judriųjų-aktyviųjų pertraukų organizavimą atsakinga direktoriaus įsakymu sudaryta darbo 

grupė. 
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