
III SKYRIUS. PRIEDAI 

      1 priedas 
      

   PATVIRTINTA  

         Vilniaus r. Pagirių gimnazijos direktoriaus  

          2019 m. rugpjūčio 30 d.  

     įsakymu Nr. V - 264 

     

UGDOMOSIOS VEIKLOS SKIRTOS  PAŽINTINEI, KULTŪRINEI, MENINEI, 

KŪRYBINEI VEIKLOMS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ugdomosios veiklos, skirtos pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veikloms 

organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) apibrėžia šio dokumento įgyvendinimo tikslą, 

uždavinius, pamokinės veiklos, skirtos kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, 

praktinei ir kitoms veikloms  tvarkos  sandarą ir jų vykdymo principus. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis BUP 2019-2020 m. m. bei Švietimo ir mokslo 

ministerijos rekomendacijomis sudaryti sąlygas pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veikloms. 

3.Penkiolika papildomų ugdymo proceso dienų per mokslo metus organizuojamos pagal 

atskirą planą GUP (9.6 p.).   

4. Šios veiklos yra planuojamos visiems 1-4, 5-8, 9-12 (gimnazijos I-IV) klasių mokiniams. 

 

II. UGDOMOSIOS VEIKLOS SKIRTOS  PAŽINTINEI, KULTŪRINEI, MENINEI, 

KŪRYBINEI VEIKLOMS TVARKOS APRAŠO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Aprašo tikslas – nustatyti ugdomosios veiklos skirtos, pažintinei, kultūrinei, meninei, 

kūrybinei veikloms turinį ir jo įgyvendinimo ir organizavimo principus. 

6. Uždaviniai: 

6.1. ugdyti kompetencijas, padėsiančias vaikui formuotis ir išlaikyti tautinę savimonę; 

6.2. skatinti naujas ugdymo, pažinimo formas ir metodus; 

6.3. skatinti pažinti savo gyvenamą vietovę, regioną, šalį. 

 

III. UGDOMOSIOS VEIKLOS SKIRTOS, PAŽINTINEI, KULTŪRINEI, MENINEI, 

KŪRYBINEI  VEIKLOMS SANDARA 

 

7. Ugdomoji veikla, skirta pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veikloms (toliau – 

pažintinė, kultūrinė veiklos) yra susieta su Bendrųjų programų keliamais tikslais bei uždaviniais, 

skirtais ugdyti mokinių kompetencijas. Ši veikla siejama su gimnazijos veiklos tikslais, 

bendruomenės projektais, kultūrinėmis ir socializacijos programomis, tradicijomis, atsižvelgiant į 

turimas sąlygas bei mokinių mokymosi poreikius.  

8. Pažintinės, kultūrinės, meninės, kūrybinės veiklų temos pateikiamos gimnazijos dalyko 

mokytojų teminiuose planuose, MMG planuose, gimnazijos kultūrinių renginių plane, kultūrinių 

bendruomenių planuose, klasių veiklos bei socialinės pedagogės veiklos programose.  

9. Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė  veiklos  atskiru susitarimu  derinamos su socialine 

veikla. 
 

IV. UGDOMOSIOS VEIKLOS SKIRTOS, KULTŪRINEI, MENINEI, PAŽINTINEI, 

KŪRYBINEI, SPORTINEI, PRAKTINEI IR KITOMS VEIKLOMS, VYKDYMO 

PRINCIPAI  
 



10. Kultūrinės, meninės, pažintinės, kūrybinės, sportinės, praktinės, socialinės, prevencinės 

veiklų apimtis – neribojama per mokslo metus. Mokiniams skiriama  veikla: 

10.1. kultūriniams ir sportiniams gimnazijos pamokinimas projektams, renginiams;. 

10.2. dalykiniams konkursams ir olimpiadoms; 

10.3. gimnazijos I-II, IV klasių mokinių profesiniam informavimui ir konsultavimui; 

10.4. nepamokinių projektų vykdymui ir pristatymams; 

10.5. prevencinių programų įgyvendinimui; 

10.6. edukacinėms  išvykoms ir ekskursijoms; 

10.7 kultūrinio ugdymo dienoms (muziejų, parodų lankymui), integruotoms ir netradicinėms 

pamokoms ir dienos projektams. 

11. Renginių, edukacinių išvykų ir ekskursijų organizavimo tvarka: 

11.1.pagal nustatytą formą, ne vėliau nei prieš 3 dienas atsakingo asmens prašymas (ir 

atitinkami priedai) renginiui, išvykai; 

11.2. renginio nuostatai, planas arba scenarijus; 

11.3. integruotos ir netradicinės pamokos planas ir užduotys, mokinių-dalyvių sąrašas; 

11.4. direktoriaus įsakymas renginiui. 

12. Pažintinę, kultūrinę, meninę, kūrybinę veiklas prižiūri klasės vadovas arba/ir 

mokytojas(-i) dalykininkas(-i), organizuojantis veiklą. Tai derinama su kuruojančiu veiklą 

direktoriaus pavaduotoju ugdymui. 

13. Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veiklos registruojamos klasės arba/ir dalyko 

mokytojų el. dienyne: 

13.1. kultūrinės, meninės, pažintinės, kūrybinės veiklas bei veiklas nurodytas ugdymo plane  

9.6 p., fiksuoja šią veiklą organizuojantys mokytojai; 

13.2. pradinio ugdymo mokytojas savo klasės e-dienyne, skiltyje „Bendras klasės darbas“ 

įrašo „Pamoka įvyko pagal ugdymo plane 9.6 p. numatytas veiklas“. Šalia fiksuojama veiklos data, 

direktoriaus įsakymas. 

13.3. mokytojas dalykininkas e-dienyne įrašo „Pamoka įvyko pagal ugdymo plane 9.6 p. 

numatytas veiklas“. Šalia fiksuojama veiklos data, direktoriaus įsakymas. 

13.4. Pažintinė, kūrybinė, kultūrinė integruota veikla (ekskursijos, kelionės) organizuojama 

iš anksto numatytu laiku,  mokinių atostogų metu bei birželio mėnesį. 

15. Į praleistų per mokslo metus pamokų skaičių įskaičiuojamos ir praleistos pamokinės 

veiklos dienos (valandų skaičius), skirtos pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei ir/ar praktinei, 

socialinei, prevencinei veiklai. 

16. Pažintinė veikla ir profesinis konsultavimas vykdomi iš šioms veikloms skirtų mokinio 

krepšelio lėšų.  

17. Pažintinių, kultūrinių, meninių, kūrybinių, veiklų organizavimą ir vykdymą prižiūri 

direktoriaus įsakymu paskirtas direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 
 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

18. Šiuo Aprašu gimnazijos vadovai, klasės vadovai, mokytojai dalykininkai, specialusis ir 

socialinis pedagogai, vadovaujasi rengdami gimnazijos veiklos, metodinių grupių veiklos, klasės 

veiklos planus. 

19. Priežiūrą vykdo gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui. 
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