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MAŽEIKIŲ R. ŽIDIKŲ MARIJOS PEČKAUSKAITĖS GIMNAZIJOS
NEFORMALIOJO UGDYMO ORGANIZAVIMO BEI PRIEŽIŪROS TVARKA
1. Neformaliojo ugdymo valandos skiriamos mokinių pasirinktos saviraiškos programoms:
meniniams, sportiniams, moksliniams, technologiniams, socialiniams, ekonominiams ir kitiems
mokinių gebėjimams ugdyti sporto, meninės raiškos, turizmo, gamtos, techninės kūrybos ir kituose
būreliuose, studijose, klubuose bei kituose popamokiniuose renginiuose.
2. Neformaliojo ugdymo būreliai, studijos, klubai ir kt. mokiniams neprivalomi ir laisvai
pasirenkami iki rugsėjo 5 d. Rekomenduojama rinktis ne daugiau 3 būrelius.
3. Neformaliojo ugdymo valandos neskiriamos pasirenkamiesiems dalykams.
4. Mokytojai iki gegužės 31 dienos mokiniams pateikia siūlomų būrelių veiklos projektus.
5. Siūlomų būrelių vizitiniai lapai kabinami stenduose, kad mokiniai galėtų užsirašyti pagal
savo poreikius;
6. Neformaliojo ugdymo būreliai sudaromi pagal užsirašiusių mokinių sąrašus:
6.1. siūlomo būrelio veiklos projektas atmetamas, nesurinkus minimalaus mokinių
skaičiaus;
6.2. pirmenybė, skirstant valandas, teikiama tiems būreliams ir klubams kurie vykdo
tęstinę veiklą;
6.3. minimalus būrelio mokinių skaičius – 8;
6.4. mokinių būrelio sudėtis per mokslo metus gali kisti.
7. Neformaliojo ugdymo valandos paskirstomos atsižvelgiant į neformaliojo ugdymo
organizavimo tradicijas bei tikslingumą, bei mokinių pageidavimus.
8. Neformaliojo ugdymo būrelių veikla prasideda nuo rugsėjo 5 dienos.
9. Neformaliojo ugdymo veikla įrašoma į neformaliojo ugdymo tvarkaraštį.
10. Neformaliojo ugdymo veikla fiksuojama elektroniniame dienyne.
11.Neformaliojo ugdymo programos mokinių atostogų metu vykdomos pagal būrelių
veiklos planus.
12. Elektroninio dienyno pildymą kontroliuoja direktorės pavaduotoja ugdymui.
____________________

ŽIDIKŲ MARIJOS PEČKAUSKAITĖS GIMNAZIJOS
NEFORMALIOJO UGDYMO UŽSIĖMIMŲ PROGRAMA
_____________________ mokslo metai
Mokytojas_____________________________________________________________________

Projektinė veikla

Vaikų ir jaunimo
organizacijos

Klubai

Pilietinis ugdymas

Etninė kultūra

Ekologinis ugdymas,
gamtosauga

Kraštotyrinis
ugdymas

Intelektualinis
ugdymas

Techninė kūryba

Meninė raiška

Meno kolektyvas

Sveika gyvensena,
sportas

__________________ klasių grupė, klasė
Veiklos kryptis (pažymėti – x):

_______ savaitinių valandų skaičius
________ moksleivių skaičius
___________________vieta (kabinetas, salė ir kt.) ir ___________ laikas
Tikslai ir uždaviniai:
Turinys (teorija ir praktika):
Numatomas rezultatas:
1. Dalyvavimas ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Organizavimas _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________Pedagogo parašas
____________Data
PRIDEDAMA: Teminis kalendorinis planas ( __________ lapų sk.)

