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VILNIAUS PAVILNIO PAGRINDINES MOKYKLOS

NEF'ORMALIOJO UGDYMO ORGAI\IZAVIMO TVARI(OS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Neformalusis vaikq Svietimas mokykloje igyvendinamas pagal Neformaliojo vaikq

Svietimo koncepcij4, patvirtint4 Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2005 m.

gruodZio 30 d. isakymu Nr. ISAK-2695.

Neformaliojo ugdymo veikla yra skirta mening, sporting ar kit4 veikl4 pasirinkusiq

mokinitl asmeninems, socialinems, edukacinems ir profesine,ms kompetencijoms ugdyti.

il. NEFORMALIOJO UGDYMO TIKSLAI IR UZDAVINIAI

Neformaliojo vaikq Svietimo tikslas yra per kompetencrjq ugdyme formuoti asmeni, sugebanti

tapti aktyviu visuomends nariu, sekmingai veikti visuomeneje, padeti tenkinti paZinimo, lavinimosi

ir saviraiSkos poreikius.

Neformaliojo vaikq Svietimo uZdaviniai:

1. Ugdyti ir pletoti vaikq kompetencijas per saviraiSkos poreikio tenkinim4.

2. Ugdytt pilieti5kum4, tauti5kum4, demokrati5k4 poZitrri i pasauleZi@, isitikinimq ir

gyvenimo btidq ivairovg.

3. Lavinti gebejim4 kritiSkai m4styti, rinktis ir orientuotis dinami5koje visuomeneje.

4. Sprgsti socialines integracijos problemas: maliau galimybiq turindiq (esandiq i5

kultlri5kai, geografiSkai, socialiai * ekonomi5kai nepalankios aplinkos ar turindiq

specialiqiq poreikiq), ypatingrl,poreikir4 (itin gabiq ir talentingq) r'aikq, i5kritusirl i5

Svietimo sistemos integravimas i visuomenini gyvenim4, socialiniq problemq

sprendimas.

5. Padeti sprgsti integravimosi i darto rink4 problemas.

UI. NEFORMALIOJOUGDYMOORqANIZAVIMOKRITERI.IAI



skirstant neformaliojo ugdymo valandas atsiZvelgiama i siuos kriterijus:

1. Mokiniq poreikius ir polinkius.

2. Pedagogq sugebejim4 organizuotitqar kit4 popamoking veikl4.

3. Bendrojo lavinimo mokyklq bendryiq ugdymo planq reikalavimus.

4. Mokiniq krepieliui skirtas le5as.

5. Mokyklos ugdymo plan4, skiriamq valandq skaidiq.

w. NEF'ORMALIOJO UGDYMO ORGANIZAVIMAS

Neformalioj o ugdymo mokykl oj e ot ganizav imo tvarka :

1. B[reliai steigiami 1 - 10 klasiq mokiniq ir pedagogq, pageidaujandiq vadovauti
btreliams, pra5ymq pagrindu.

2. Valandq skaidius priklauso nuo klasiq koncentrams skirtq papildomo ugdymo valandq
skaidiaus Pagrindinio ugdymo programos l-ajai,lI-alaidalims pagalVilniaus pavilnio

pagrindines mokyklos patvirtint4 Pradinio ir pagrindinio ugdymo programq ugdymo
planq.

3' Neformaliojo ugdymo valandos popamokinei veiklai skiriamos b[reliq vadovams
pateikus veiklos programas - praSymus mokyklos direktoriui iki birZelio 15 dienos
(Priedas Nr. 1).

4. Neformaliojo ugdymo programq pasirinkimui atsiZvelgiama i mokiniq pageidavimus.
nagrinejami mokiniq pageidavimai iki birZelio 15 d.

5. Neformaliojo ugdymo valandos skiriamos m,okyklos direktoriaus isakymu.
6. Jei mokytojq sitlomi bflreliai tenkina mokiniq poreikius, neformaliojo ugdy-mo

veiklos programas (Priedas Nr. 2) ir mokiniq s4raSus pristatyti direktoriaus
pavaduotojai ugdymui suderinimui iki rugsejo 6 dieqos.

7. Neformaliojo ugdymo btrelio sqraSe mokiniq turi \ti ne maLiau negu nqroclyta
Vilniaus Pavilnio pagrindines mokyklos patvirtintame piadinio ir pagrindinio ugdymo
programq ugdymo plane.

8. Neformaliojo ugdymo veiklos programas tvirtina mokyklos direktorius iki rugsejo l0
dienos.

9. Papildomas ugdymas fiksuojamas neformaliojo ugd/mo veiklos dienynuose, laikantis
visq dienyno pildymo relkalavimq ir gale.metri/atiduodarnas i archyv4.

10. Apie savo darbo laik4 ir vigp 4etdlnaliojo ugdymo burelio va,lovas informuoja
direktoriaus pavaduotoj 4 ugdymui i{- mokinius.



ll.Neformaliojo ugdymo btireliq vadovai sudarydami darbo grafikus atsiLvelgia i

mokiniq pageidavimus.

12. Sudaromas visq btireliq veiklos grafikas, sporto sales uZimtumo grafikas, kuriuos

tvirtina mokyklos direktorius

13. Neformaliojo ugdymo bflrelio vadovas uZtikrina mokiniq saugum4 uZsiemimq metu.

14. Neformalusis ugdymas mokykloje organizuojamas ir atostogq metu, vadovaujantis

mokykloj e nustatyta tvarka.

V. ATSISKAITYMAS UZ NNTORMALIOJO UGDYMO BURELIO VEIKLA

Bfrreliq vadovai pasiekimus parodo organizuodami parodas, koncertus, dalyvaudami

ivairiuose mokyklos ir bendruomenes renginiuose, Sventdse, varZybose, konkursuose.

U2 alrJcyviqveikl4 mokiniai skatinami mokyklos padekos ra5tais.

Mokslo metq pabaigoje neformaliojo ugdymo burelio vadovas direktores pavaduotojai

ugdymui pateikia ataskut1apie b0relio veikl4 (Priedas Nr. 3).
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Neformalioj o ugdymo or ganizavimo tvarkos
priedas Nr. 1

YILNIAUS PAVILNIO PAGRINDINE MOKYKLA

NEFORMALIOJO UGDYMO

PROGRAMA - PRASYMAS

mokslo metams

Programos pavadinimas

Mokytojo vardas, pavarde

Planuojamas valandq skaidius
Per savaitg I I5 viso

Mokiniq amZiaus grupe (kl.)

Planuojamas mokiniq skaidius

Programos tikslai

Programos
uZdaviniai

Trumpas programos
apraSymas

Programoje
numatyti Jlsq
organizuojami
renginiai arba
dalyvavimas kiQ
Svietimo istaigq
organizuojamuose
renginiuose
(konkursuose,
parodose,
varZybose,
vakaronese)

Renginio pavadinimas

(Vardas, pavarde) (para5as)



VILNIAUS PAVILNIO PAGRINDINE MOKYKLA

VARDAS PAVARDE

NEFORMALIOJO UGDYMO PROGRAMA

(veiklos pavadinimas)
2017-2018 m. m.

KLASE

Neformalioj o ugdymo organizavimo tvarkos
priedas Nr.2

PATVIRTINTA
Vilniaus Pavilnio pagrindines mokyklos
direktoriaus
2017 m. d. isakymuNr.

Aprobuota
Vilniaus Pavilnio pagrindines mokyklos
metodines grupes posedyje
2417 - Protokolas Nr.

Suderinta:
Vilniaus Pavilnio pagindines mokyklos
direktoriaus pavaduotoj a ugdymui
2017
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PROGRAMOS PAVADINIMAS IR TRUMPAS PROGRAMOS APRASYMAS:

SITUACIJOS ANALIZE:

KLASE: Programa skirta klasiq mokiniams

VALANDV SKAIdIUS PER SAVAIT{: ........ (...... per metus)

TIKSLAS:

o

UZDAVINIAI:

a

a

METODAI:

o

a

VEIKLOS PLANAS

Laikotarpis Tema Valandq
skaidius

Pastabos

NUMATOMI REZUL,'TATAI: (dalyvavimas (mokyklos ir kitq Svietimo istaigq organizuojamuose
renginiuose, konkursuoie ir pan.) bei organizavimas renginiq, parodq, vakaroniq ir pan.).

LITERATUru.IRSALTINIAI: ..
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Neformalioj o ugdymo or ganrzavimo tvarkos
priedas Nr. 3

VILNIAUS PAVILNIO PAGRINDINE MOKYKLA

NEF'ORMALIOJO UGDYMO

BI]RELIO ATASKAITA

mokslo metai

Programos pavadinimas

Mokytojo vardas, pavard6

Dalyvavimas | (molEklos ir kitq ivietimo istaigq organizuojamuose
I renginiuose, konkursuose ir pan.).

Organizavimas (renginiq, parodq, vaknroniq ir pan.)

Laimdjimai (uZimtos prizinds vietos, burelio pasiekimai ir pan.)

Diplomais uZ akfyvi4 veikl4
apdovanoti mokiniai

(sur aiyti mo lcsl e iv ius, kurie buv o apdov anoti dire ktori aus
isalcymu diplomais ui aktyviq veiklq)

Nuotraukos (paskelbiamos
mokyklos svetainOje), iia
talninama nuoroda

(Vadovo vardas, pavarde) ' :, (paraSas)
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