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PATVIRTINTA  

Vilniaus r. Pagirių gimnazijos direktoriaus  

2019 m.  rugpjūčio 30 d. 

 įsakymu Nr. V-264 

 

NEPAMOKINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Nepamokinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) apibrėžia šio 

dokumento įgyvendinimo tikslą, uždavinius, nepamokinio ugdymo sandarą ir jo vykdymo 

principus. 

 2. Aprašas parengtas vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro Lietuvos švietimo ministro 2012 m. kovo 29 d. 

įsakymu Nr. V-554,  BUP 2019-2020 m. m, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu. 

 3. Nepamokinio ugdymo valandos, gimnazijos tarybai (GT) pritarus, skiriamos 

mokinių pasirinktos saviraiškos programoms vykdyti, kurias mokiniai renkasi laisvai. Prioritetinės - 

kokybiškos tęstinės programos. 

 4. Nepamokinio ugdymo organizavimą gimnazijoje įtvirtina Gimnazijos ugdymo planas, 

patvirtintas gimnazijos direktoriaus įsakymu, gimnazijos nepamokinio ugdymo organizavimo 

programa. 

 

II. NEPAMOKINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS  APRAŠO TIKSLAS IR 

UŽDAVINIAI 

 

5. Aprašo tikslas – nustatyti nepamokinio ugdymo organizavimo turinį ir jo įgyvendinimo ir 

organizavimo principus. 

6. Uždaviniai: 

6.1. atnaujinti neformalųjį ugdymo turinį gimnazijoje; 

6.2. papildyti socialinį solidarumą ir pilietinį tautinį aktyvumą skatinančia visuomenei 

naudinga veikla, kurti ir įgyvendinti šios veiklos projektus; 

6.3. sustiprinti bendrąją gimnazijos kultūrą; 

6.4. ieškoti patrauklių saviraiškos, gabumų, tautinio ir patriotinio ugdymo formų. 

 

III. NEPAMOKINIO  UGDYMO  SANDARA 

 

7. Nepamokinis ugdymas gimnazijoje organizuojamas pagal demokratijos ir pilietiškumo 

ugdymo, saviraiškos ir polinkių plėtojimo, gabumų ir talentų plėtojimo, socializacijos ir 

resocializacijos kryptis. Pagrindinė nepamokinio ugdymo koncepcija Pagirių gimnazijoje – 

visapusiškas ir platus mokinių poreikių ir pasirinkimų tenkinimas. 

8. Nepamokinis ugdymas gimnazijoje sudarytas iš: 

8.1. neformaliojo vaikų švietimo formų (būrelių, grupių, studijų, klubų veiklos); 

8.2. nepamokinės projektinės veiklos; 

8.3. formuojamų nepamokinės veiklos grupių (NVG) darbui su itin gabiais, mokymosi 

sunkumų turinčiais, specialių poreikių, panašių poreikių  mokiniais bei įvairių raiškų ugdymui; 

8.4. skirtingų (arba tos pačios klasės) klasių mokinių grupių dalyko konsultacijoms. Pagal 

BUP rekomendacijas numatomos individualios dalyko konsultacijos. 

9. Nepamokinio ugdymo turinys formuojamas, atsižvelgiant į mokinių ir gimnazijos 

bendruomenės poreikius, keliamus tikslus, mokytojų patirtį bei gimnazijos nepamokinio ugdymo 



tradicijas ir tikslingumą - meniniams, kalbiniams, sportiniams, sveikatos ugdymo, moksliniams, 

technologiniams, socialiniams, komunikacinių technologijų ir kitokiems mokinių gebėjimams, 

kompetencijoms bei tautiniam tapatumui ugdyti. Šis turinys fiksuojamas pagal susitartą formą 

rengiamose nepamokinio ugdymo programose.  

10. Paliekama galimybė derinti nepamokinio ugdymo turinį su veikla skirta kultūrinei, 

meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei ir kitoms veikloms. 

 

IV. NEPAMOKINIO UGDYMO  VYKDYMO PRINCIPAI  

 

11. Nepamokinio ugdymo apimtis mokslo metams planuojama atsižvelgus į klasių 

komplektų skaičių, turimas mokinių krepšelio lėšas. 

12. Nepamokinio ugdymo grupės: būreliai, studijos, klubai, projektinės bei nepamokinės 

veiklos grupės (NVG) formuojamos remiantis steigėjo nustatytu mokinių skaičiumi – ne mažiau 7 

mokinių, jų veikla fiksuojama el.dienyne;  

13. Nepamokinio ugdymo veiklos vadovas: 

13.1. pagal priimtus bendruosius programų rengimo kriterijus, rengia nepamokinio ugdymo 

programas, planuojamą turinį aptaria dalyko metodinėje grupėje, derina su kuruojančiu direktoriaus 

pavaduotoju bei teikia direktoriui tvirtinimui; 

13.2. fiksuoja neformaliojo ugdymo el. dienyne (vadovaujantis el. dienyno nuostatais) 

programos pavadinimą, mokinių, pasirinkusių nepamokinę (grupę, būrelį, studiją, kolektyvą, 

projektą, nepamokinės veiklos grupę (toliau - NVG) veiklą vardus, pavardes (rekomenduojama 

abėcėlės tvarka) bei veiklos turinį. Dienyną pildo laikydamasis jo pildymo reikalavimų; 

13.4. pasibaigus mokslo metams pildo nepamokinio ugdymo veiklos lapus, t.y. fiksuoja 

mokinių veiklos pasiekimus, vertinimus. 

13.5. dalyvauja nepamokinio ugdymo mugėje ir nepamokinio ugdymo programas teikia 

mokinių pasirinkimui iki gegužės 20 d. 

13.6. dalyvauja kasmetinėje nepamokinio ugdymo mugėje. 

14. Nepamokinio ugdymo veiklos organizavimą ir vykdymą prižiūri direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui: 

14.1. po nepamokinės veiklos stebėjimo, rengia apibendrinančią pažymą. 

14.2. stebėsenos išvadas ir pasiūlymus aptaria su nepamokinio ugdymo vadovais. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Šiuo Aprašu mokytojai vadovaujasi rengdami nepamokinės veiklos programas. 

16. Į šiame Apraše išdėstytas nuostatas atsižvelgiama rengiant gimnazijos ugdymo planą ir 

pamokinės veiklos skirtos kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei ir kitoms 

veikloms tvarkos aprašą. 

17. Aprašu vadovaujasi gimnazijos vadovai, nepamokinės veiklos vadovai, būrelių studijų, 

kolektyvų bei projektinės veiklos vadovai, mokiniai. 

18. Šio Apraše numatytų veiklos nuostatų laikymosi priežiūrą vykdo direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui. 

__________________________________ 
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