PATVIRTINTA
Rieš s gimnazijos direktoriaus
2012 m. birželio 18 d.
"sakymu Nr. V1-277

RIEŠ S GIMNAZIJOS
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Neformalusis vaik( švietimas gimnazijoje "gyvendinamas pagal Neformaliojo vaik(
švietimo koncepcij+, patvirtint+ Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m.
gruodžio 30 d. "sakymu Nr. ISAK-2695 ( Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2012 m. kovo 29 d. "sakymo Nr. V-554 redakcija), Švietimo "statymu, Bendraisiais ugdymo planais,
kitais teis s aktais.
2. Neformalusis mokini( švietimas – kryptinga veikla, padedanti mokiniui "gyti
kompetencijas, tapti s+moninga asmenybe, sugeban:ia atsakingai ir k;rybingai spr<sti savo
problemas ir aktyviai veikti visuomen je bei prisitaikyti prie kintan:ios aplinkos. Kompetencijos
suprantamos kaip mok jimai atlikti tam tikr+ veikl+, remiantis "gyt( žini(, "g;dži(, geb jim(,
vertybini( nuostat( visuma. Neformaliojo švietimo b;du ugdomos šios kompetencijos: asmenin s,
edukacin s, socialin s, profesin s.
3. Neformalusis mokini( švietimas gimnazijoje yra formal(j" švietim+ papildantis ugdymas.
II. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
4. Neformaliojo švietimo tikslas yra ugdyti kompetencijas, teikian:ias galimybi( asmeniui
tapti aktyviu visuomen s nariu, s kmingai veikti visuomen je, pad ti tenkinti pažinimo ir
saviraiškos poreikius.
5. Neformaliojo švietimo uždaviniai:
5.1. ugdyti ir pl toti mokini( kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinim+;
5.2. ugdyti pagarb+ žmogaus teis ms, orum+, pilietiškum+, tautiškum+, demokratišk+ poži;r" "
pasaul ži;r(, "sitikinim( ir gyvenimo b;d( "vairov<;
5.3. ugdyti geb jim+ kritiškai m+styti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomen je;
5.4. spr<sti socialin s integracijos problemas: mažiau galimybi( turin:i( (esan:i( iš
kult;riškai, geografiškai, socialiai ir ekonomiškai nepalankios aplinkos ar turin:i( speciali(j(
poreiki(), ypating( poreiki( (itin gabi( ir talenting() mokini( integravimas " visuomenin"
gyvenim+, socialini( problem( sprendimas;
5.5. pad ti spr<sti integravimosi " darbo rink+ problemas;
5.6. tobulinti tam tikros srities žinias, geb jimus ir "g;džius, suteikti asmeniui papildom(
dalykini( kompetencij(.
III. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO KRITERIJAI
6. Skirstant neformaliojo švietimo valandas atsižvelgiama " šiuos kriterijus:
6.1. mokini( poreikius ir polinkius, t v( pageidavimus;
6.2. pedagog( sugeb jim+ organizuoti neformaliojo švietimo veikl+;
6.3. bendrojo lavinimo mokykl( bendr(j( ugdymo plan( reikalavimus;
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6.4. gimnazijos ugdymo plan+, skiriam( valand( skai:i(;
6.5. veiklos t<stinum+;
6.6. pra jusi( mokslo met( darbo efektyvum+, pasiektus rezultatus;
6.7. gimnazijos tikslus, uždavinius, galimybes.
7. Neformaliojo švietimo valandos gali b;ti skiriamos:
7.1. meniniam ugdymui (muzikos, šokio, dramos, dail s kryptys);
7.2. k;no kult;rai ir sportui;
7.3. sveikos gyvensenos propagavimui, žaling( "pro:i( prevencijai;
7.4. gamtosauginei ir turistinei veiklai;
7.5. etninei kult;rai ir pilietiniam ugdymui;
7.6. techninei k;rybai bei technologijoms;
7.7. socialiniams bei komunikaciniams geb jimams ugdyti (jaunieji lyderiai, savivalda,
projektai).
8. Neformaliojo švietimo valand( negalima skirti pasirenkamiesiems dalykams, pagilinto
dalyk( mokymo programoms.
IV. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS
9. Neformaliojo švietimo valand( skai:i( gimnazijoje apsprendžia klasi( komplekt(
skai:ius, turimos mokinio krepšelio l šos ar skirti biudžetiniai asignavimai, neformaliojo švietimo
organizavimo gimnazijoje tradicijos ir tikslingumas, mokini( poreikiai, gimnazijos galimyb s
(specialistai, patalpos, materialin baz ).
10. Neformaliojo švietimo valand( skai:ius priklauso nuo klasi( koncentrams skirt(
neformaliojo švietimo valand( skai:iaus I-ajai, II-ajai, III-ajai pakopai pagal ugdymo plan+.
11. Gimnazija kiekvien( mokslo met( pabaigoje "vertina ateinan:i(j( mokslo met( mokini(
neformaliojo švietimo poreikius, prireikus juos tikslina mokslo met( pradžioje ir atsižvelgusi " juos
si;lo neformaliojo švietimo programas.
12. Mokytojas, pageidaujantis gauti neformaliojo švietimo valand(, turi:
12.1. pateikti veiklos program+ - prašym+ kitiems mokslo metams gimnazijos direktoriui iki
einam(j( met( liepos 1 d. pagal nustatyt+ form+ (Priedas Nr. 1);
12.2. pritarus programai – prašymui, parengti ir suderinti neformaliojo švietimo veiklos
program+ metodin je grup je iki rugs jo 1 d.
12.3. supažindinti mokinius su neformaliojo švietimo programa (Priedas Nr. 2) iki rugs jo 10
d.;
12.4. teikti tvirtinimui neformaliojo švietimo veiklos program+ gimnazijos direktoriui iki
rugs jo 1 d.;
12.5. pateikti dalyvi( s+raš+, užpildyta pagal mokini( pateiktus prašymus, iki rugs jo 14 d.
pagal form+. (Priedas Nr. 3).
13. Neformaliojo švietimo valandos skiriamos gimnazijos direktoriaus "sakymu.
14. Neformaliojo vaik( švietimo programas mokiniai renkasi laisvai, jos yra neprivalomos.
15. Mokini( skai:ius neformaliojo švietimo grup je yra ne mažesnis kaip 12 mokini(. Grup s
sudaromos iš tos pa:ios klas s, paraleli( ar gretim( klasi( mokini(. Mokini( grup s sud tis per
mokslo metus gali keistis.
16. Neformaliojo švietimo b;reli( vadovai sudarydami darbo grafikus atsižvelgia " mokini(
pageidavimus.
17. Apie savo darbo laik+ ir viet+ neformaliojo švietimo b;relio vadovas informuoja
direktoriaus pavaduotoj+ ugdymui, mokinius.
18. Sudaromas vis( neformaliojo švietimo b;reli( veiklos bei gimnazijos patalp( užimtumo
grafikas, kur" tvirtina gimnazijos direktorius.
19. Neformaliojo švietimo programos mokini( atostog( metu vykdomos gimnazijos ar
savininko teises ir pareigas vykdan:ios institucijos nustatyta tvarka.
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20. Neformaliojo švietimo b;relio vadovas užtikrina mokini( saugum+ užsi mim( metu.
21. B;reli( vadovai, mokytojai organizuodami renginius, parodas, konkursus, varžybas pildo
nuostatus (Priedas Nr. 4), teikia direktoriaus pavaduotojui ugdymui derinimui.
22. Neformalusis švietimas fiksuojamas elektroniniame dienyne, laikantis vis( dienyno
pildymo reikalavim(. Mokslo met( pabaigoje elektroninio dienyno administratoriai informacij+
perkelia " skaitmenin< laikmen+ ir atiduoda saugoti " archyv+.
V. ATSISKAITYMAS UŽ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKL
23. B;reli( vadovai, mokytojai pasiekimus parodo organizuodami parodas, koncertus,
teikdami informacij+ stenduose bei gimnazijos internetiniame puslapyje, dalyvaudami "vairiuose
gimnazijos ir bendruomen s renginiuose, švent se, varžybose, konkursuose.
24. Neformaliojo švietimo b;relio vadovai metodini( grupi( pirmininkams ir direktoriaus
pavaduotojui ugdymui pateikia pusme:io ataskait+ apie b;relio veikl+ (Priedas Nr. 5).
25. Klasi( aukl tojai, dalyk( mokytojai metodini( grupi( pirmininkams ir direktoriaus
pavaduotojui ugdymui pateikia pusme:io ataskait+ apie neformaliojo švietimo veikla. (Priedas
Nr. 6).
PRITARTA:
Rieš s gimnazijos tarybos
2012 m. birželio 14 d.
pos džio protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr.V2-4)
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Neformaliojo švietimo organizavimo tvarkos aprašo
Priedas Nr. 1
RIEŠ S GIMNAZIJA
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO
PROGRAMA - PRAŠYMAS
_____________________ mokslo metams

Programos pavadinimas
Mokytojo vardas, pavard
Per savait<

Iš viso

Planuojamas valand( skai:ius
Mokini( amžiaus grup (kl.)
Planuojamas mokini( skai:ius
Programos tikslai
Programos uždaviniai
Trumpas programos
aprašymas

Programoje numatyti J;s(
organizuojami renginiai arba
dalyvavimas kit( švietimo
"staig( organizuojamuose
renginiuose (konkursuose,
parodose, varžybose,
vakaron se)

(parašas)
(data)

(Vardas, pavard )
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Neformaliojo švietimo organizavimo tvarkos aprašo
Priedas Nr. 2

RIEŠ S GIMNAZIJA
____________________________________ B&RELIO
(Neformaliojo švietimo b;relio pavadinimas)

VEIKLOS PROGRAMA
_________________ mokslo metams
______________ klas'ms
(savaitini( valand( skai:ius)

_________________________________
(B;relio vadovo vardas, pavard )
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1.
2.
3.
4.

Tikslas.
Uždaviniai.
Darbo b2dai, metodai.
Literat2ra.
PLANAS

Eil. Nr.

Tema

Val.

Iš viso valand6:
Suderinta
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Neformaliojo švietimo organizavimo tvarkos aprašo
Priedas Nr. 3
RIEŠ S GIMNAZIJA

______________ m. m. neformaliojo švietimo programos
___________________________________
(pavadinimas)

B&RELIO

DALYVI= S RAŠAS
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Pavard', vardas

_________________________
(parašas)

Klas'

__________________________________
(B;relio vadovo vardas, pavard )
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Neformaliojo švietimo organizavimo tvarkos aprašo
Priedas Nr. 4

RIEŠ S GIMNAZIJA
_________________________________________
(Renginio pavadinimas)
NUOSTATAI

I. Tikslai ir uždaviniai
II. Renginio vieta ir laikas
III. Renginio dalyviai
IV. Dalyvi6 pasiruošimas
V. Renginio eiga
VI. Apdovanojimas
VII. Organizatoriai

(parašas)

(vardas, pavard )
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Neformaliojo švietimo organizavimo tvarkos aprašo
Priedas Nr. 5
RIEŠ S GIMNAZIJA
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO
___________________________________
(pavadinimas)

B&RELIO

______________ m. m. ________ pusme@io ATASKAITA
Veikla
Dalyvavimas (gimnazijos ir kit švietimo staig organizuojamuose renginiuose,

Data

konkursuose ir pan.).

Organizavimas (rengini , parod , vakaroni ir pan.)

Laim'jimai (užimtos prizin s vietos, b relio pasiekimai ir pan.)

(parašas)
(data)

(Vadovo vardas, pavard )
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Neformaliojo švietimo organizavimo tvarkos aprašo
Priedas Nr. 6

____________________ m. m. ________ pusme:io
________ klas s aukl tojo, dalyko mokytojo
veiklos ataskaita
Eil.
Nr.

Data

Vykdyta veikla

Dalyviai

Pasiekti
rezultatai

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Mokytojo pastabos:

__________________
(parašas)

____________________________
(vardas, pavard )

