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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

 NEFORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo 
koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. 
Nr. ISAK-2695 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 
V-554 redakcija). 

2. Neformalusis vaikų švietimas mokiniams neprivalomas ir laisvai pasirenkamas. 
3. Neformalusis vaikų švietimas vykdomas per: 
3.1. ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų neformaliojo švietimo valandų veiklas; 
3.2. Visos dienos mokyklos modelio veiklas; 
3.3.  neformaliojo švietimo programas, finansuojamas iš mokinio neformaliojo švietimo 

krepšelio lėšų; 
3.4. socialinių partnerių organizuojamas neformaliojo švietimo veiklas; 
3.5.  pažintinę veiklą, organizuojamą pagal Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo 

metodines rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. 
spalio 2 d. įsakymu Nr. ISAK-1934 (Žin., 2007, Nr. 205-4319); 

3.6. socialinę bei projektinę veiklas. 
4. Progimnazijos neformaliojo švietimo prioritetinės kryptys – meninė saviraiška, sportas ir 

sveika gyvensena, pilietinis  ugdymas, techninė kūryba, interaktyvios veiklos, projektinė-intelektinė 
veikla. 

5. Neformaliuoju švietimu siekiama ugdyti sąmoningą asmenybę, turinčią reikiamas 
kompetencijas prasmingam gyvenimui kurti, sugebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti savo, 
bendruomenės, visuomenės problemas. 

6. Neformaliojo švietimo paskirtis – tenkinti pagal bendrojo ugdymo programas 
besimokančių vaikų pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais 
visuomenės nariais. 

 
 

II. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI 
 

7. Aktualumo – neformaliojo švietimo veiklų pasiūla skirta socialinėms, asmeninėms, 
profesinėms, edukacinėms kompetencijoms ugdyti, leidžiančioms išlaisvinti ir įgalinti mokinį 
sėkmingai gyventi. 

8. Prieinamumo – sudaromos sąlygos vaiko kompetencijoms ugdytis per pasirinktą veiklą. 
Siūlomos veiklos ir mokymosi būdai yra prieinami visiems vaikams pagal amžių, išsilavinimą, 
turimą patirtį, nepriklausomai nuo socialinės padėties. 

9. Savanoriškumo –  bet kuri neformalaus švietimo veikla yra reikalinga tiek, kiek yra 
prasminga pačiam jaunam žmogui ir tik jo paties laisvai pasirinkta. 



10. Specifinės aplinkos – neformalusis švietimas vyksta tam tikroje autonominėje 
aplinkoje, leidžiančioje saugiai eksperimentuoti, išbandyti save, nepakenkiant sau ir aplinkiniams 
fizine bei moraline prasme. Tai erdvė mokymuisi iš savo klaidų, mokymuisi vieniems iš kitų, 
ugdytojo ir ugdytinio augimui kartu.  

11. Aktyvaus dalyvavimo – neformalaus švietimo proceso dalyviai rezultatų pasiekia savo 
aktyvumo dėka, įvardijant ir suvokiant savo asmeninį patyrimą, įgyjant ir pritaikant gyvenime 
naujas patirtis. 

12. Visumos – neformaliajame švietime derinami emociniai, fiziniai, intelektiniai metodai, 
užtikrinantys visuminį asmenybės ugdymą. Dėmesys kreipiamas tiek į asmenį, tiek į grupę. 

13. Mokymosi iš patirties – ugdymas įgauna prasmę tik tada, kai yra suvoktas ir 
įsisąmonintas. Patyrimas yra aptariamas (reflektuojama), įvardijamas, daromos išvados, kurios 
įprasminamos ir pritaikomos gyvenime. 
 

III. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 
 

14. Mokslo metų pabaigoje direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už neformaliojo 
švietimo organizavimą, inicijuoja mokinių apklausą, įvertina neformaliojo švietimo veiksmingumą 
bei ištiria neformaliojo švietimo poreikius kitiems mokslo metams (prireikus juos tikslina mokslo 
metų pradžioje) ir atsižvelgiant į tai siūlo mokytojams rengti atitinkamas neformaliojo švietimo 
programas. 

15. Progimnazijos tarybai pritarus, neformaliojo švietimo valandos paskirstomos 
atsižvelgiant į Bendrojo ugdymo planų rekomendacijas, neformaliojo švietimo mokykloje 
organizavimo prioritetus, turimas mokinių krepšelio lėšas. 

16. Neformaliojo švietimo veiklai įgyvendinti valandos skiriamos atsižvelgiant į veiklos 
pobūdį, periodiškumą, trukmę. Valandos nustatomos mokslo metams kiekvienai ugdymo 
programai. 

17. Neformaliojo švietimo valandų neskiriama pasirenkamiems dalykams, pagilintiems 
dalykams ar jų moduliams mokyti.  

18. Neformaliojo švietimo programas mokytojai pagal formą (priedas Nr. 1) parengia ir 
suderina su kuruojančiu neformalųjį švietimą direktoriaus pavaduotoju iki rugsėjo 1 d.. 

19. Mokyklos direktorius tvirtina neformaliojo švietimo tvarkaraštį. 
20. Neformaliojo švietimo grupę sudaro ne mažiau kaip 15 mokinių. 
21. Neformaliojo švietimo grupės sudaromos iš tos pačios klasės, paralelių, gretimų, to paties 

ugdymo koncentro klasių mokinių. 
22. Neformaliojo švietimo mokinių grupės sudėtis gali kisti po kiekvieno trimestro. Apie 

pakeitimus informuojamas direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už neformaliojo švietimo 
organizavimą. 

23. Neformaliojo mokinių švietimo programos vykdomos ir mokinių atostogų metu. 
24. Neformaliojo švietimo programos realizuojamos tradicinėmis (pamoka, pratybos ir kt.) 

bei netradicinėmis (paskaita, ekskursija, seminaras, viktorina, laboratorinė pamoka, kūrybinės 
dirbtuvės, konkursai, šventės, diskusijos, susitikimai, žaidimai, kultūrinių, sportinių, meninių 
renginių lankymas, projektinė veikla, vakaronės ir kt.) formomis bei tradicinėse ir netradicinėse 
erdvėse. 

25. Neformaliojo švietimo apskaita vykdoma elektroniniame dienyne. 
26. Kiekvieno trimestro pabaigoje atliekama neformaliojo švietimo veiklos refleksija (raštu 

arba apskrito stalo diskusijos forma) ir pristatoma pagal kuruojančio neformalųjį švietimą 
direktoriaus pavaduotojo parengtą planą Neformaliojo švietimo veiklos stende arba kita laisvai 
pasirinkta forma, suderinus pristatymo formą bei planą prieš 15 dienų. 
 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 



 
27. Neformaliojo švietimo veiklos laukiami rezultatai: 
27.1. gilesnis savęs pažinimas ir suvokimas, gebėjimas save pristatyti, savęs vertinimas, 

savianalizės įgūdžiai, pasitikėjimas savimi, atsakomybė už savo veiksmus; 
27.2. savarankiško mokymosi bei informacijos valdymo įgūdžiai,    pozityvus požiūris į 

mokymąsi visą gyvenimą; 
27.3. bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, darbo komandoje ir dalinimosi atsakomybe 

įgūdžiai; 
27.4. specifinių sričių žinios bei įgūdžiai, supratimas apie šiuolaikinės visuomenės aktualijas, 

požiūris į veiklos kokybę. 
                               _________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 priedas 
 

KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJA 
 

neformaliojo vaikų švietimo programa  
_________________________ 

(programos pavadinimas) 

1. Programos rengėjas  

Vardas ir pavardė Pareigos, kvalifikacija 

                  

2. Programos kryptis                                                             

3. Programos trukmė (trumpalaikė – pusė 
metų ar vieneri metai, ilgalaikė – daugiau nei 
vieneri metai) 

Apimtis (valandų skaičius) 

Per savaitę Per mokslo metus 

   Trumpalaikė – vieneri metai   

4. Paskirtis (vaikų pažinimo, lavinimosi, saviraiškos poreikių tenkinimas, ugdomi specifiniai gebėjimai ir 
kompetencijos)  

 

5. Tikslas, uždaviniai ir jų įgyvendinimo priemonės (nurodote konkrečius veiklos rezultatus, kurie bus pasiekti baigus 
programą ar jos dalį) 

Tikslas Uždaviniai Priemonės 

   

  

6. Programos, dalyviai ir jų amžius 

Dalyvių skaičius grupėje (klasėje) Grupių (klasių) skaičius Vaikų amžius 

   

7. Programos turinys 

Teorija Praktika 

(Nurodote konkrečias temas. Pageidautina skirti ne 
daugiau 10 proc. laiko) 

(Nurodote konkrečias veiklas. Pageidautina skirti  ne 
mažiau 90 proc. laiko) 

8. Programos sėkmės kriterijai (nurodote konkrečius kriterijus, kurie leis sėkmingai įgyvendinti išsikeltus tikslus bei 
pasiekti planuojamus rezultatus) 

 

9. Dalyvių pasiekimų ir pažangos vertinimas  

 

 
Programą parengė:             ........................................................................................................................... 
    
PRITARTA 
.................................... mokytojų metodinės grupės 
2017 ................ posėdyje, 
Protokolo Nr............ 
 



SUDERINTA 
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui             ...................................................                    Filomena Beleškevičienė 
 
 
 
 
 
 

 
 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REFLEKSIJA 
 
 
 
MOKYTOJO NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮGYVENDINIMO REFLEKSIJA  

Planuoti rezultatai Pasiekti rezultatai Kas pasisekė? Ką reikia tobulinti? 
    
    
    
    
    
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ĮSIVERTINIMAS  
 
 

 


