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  PATVIRTINTA 

  Rokiškio r. Juodupės gimnazijos  

  direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 31 d. 

  Įsakymu Nr. V-147 

 

ROKIŠKIO R. JUODUPĖS GIMNAZIJOS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIAUS 

2022 – 2023 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Rokiškio r. Juodupės gimnazijos neformaliojo švietimo skyriaus (toliau-NŠS) ugdymo planas 

(toliau- ugdymo planas) reglamentuoja 2022 - 2023 mokslo metų meninio formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą.  

2. Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 

pakeitimo įstatymą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 17 d. 

įsakymu  Nr. XI-1281, Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos naują redakciją,   patvirtintą 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymu  Nr. V-554. 

3. NŠS ugdymo turinį reglamentuoja švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymas 

Nr. V-48 „Dėl rekomendacijų dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo 

ir įgyvendinimo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m.  liepos 5 

d.  įsakymo Nr. V-1214 redakcija dėl LR švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymo 

Nr. ISAK-991 "Dėl bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių   biudžetų finansuojamų neformaliojo 

švietimo programų kriterijų aprašo patvirtinimo" pakeitimo, mokytojų parengtos ir Rokiškio r. 

Juodupės gimnazijos direktoriaus (toliau- direktoriaus) įsakymu patvirtintos meninio formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programos.  

4. NŠS ugdymo turinio formavimas grindžiamas vadovaujantis demokratinėmis nuostatomis, 

sudarant sąlygas NŠS bendruomenės kūrybinei veiklai, tenkinant mokinių švietimo, gabumų, 

kūrybiškumo atskleidimo, saviraiškos poreikius, suteikiant meninę brandą, laiduojant švietimo 

tęstinumą meninio profilio įstaigose.  

5. NŠS ugdymo planą rengia neformaliojo švietimo skyriaus vedėjas, derindamas su NŠS 

dirbančiais mokytojais. 

6. Ugdymo planas sudarytas atsižvelgiant į mokinių poreikius ir NŠS finansines galimybes.  

7. Ugdymo planas derinamas su steigėju ir gaunamas Rokiškio r. Juodupės gimnazijos tarybos 

pritarimas. 

8. Direktorius (įsakymu) iki rugsėjo 1 d. tvirtina:  

8.1. NŠS ugdymo planą; 

8.2. Naujas meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo 

programas; 

9. Sudarydama ir įgyvendindama ugdymo planą mokykla vadovaujasi Lietuvos higienos norma 

HN20:2012 ,,Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“, patvirtinta LR Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-599. 

10. NŠS gali priimti sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo karantino, ekstremalios 

situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu 

(toliau- ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms Rokiškio r. Juodupės gimnazijoje (toliau- 

gimnazija), dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso 

organizavimo būdu (gimnazija yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai 

gimnazijoje ir kt.), gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu 
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mokymo proceso organizavimo būdu, atsižvelgiant į ypatingų aplinkybių ar aplinkybių gimnazijoje, 

dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo 

būdu, pobūdį ir apimtis. Ugdymo organizavimo tvarka, esant ypatingoms aplinkybėms ar esant 

aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo 

proceso organizavimo būdu, nustatoma Ugdymo plano 1 priede. 

11. Esant ekstremaliai situacijai šalyje, rajone ar gimnazijoje NŠS ugdymą organizuoja 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios 

situacijos valstybės operacijų vadovo galiojančiais įsakymais, sprendimais bei kitais steigėjo 

oficialiais, neformalųjį švietimą reglamentuojančiais dokumentais. 

12. NŠS įvertinus finansines sąlygas, ugdymo plano nekeičia, tačiau gali koreguoti atskiriems 

dalykams naudojamų valandų skaičių, siūlyti mokiniams naujas programas, siūlyti suaugusiųjų ar 

ikimokyklinio amžiaus vaikų neformaliojo švietimo programas, organizuoti stovyklas mokinių 

atostogų metu.  

13. Pagrindinės ugdymo plano sąvokos: 

13.1. Neformalusis švietimas – švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos 

tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas, išskyrus formaliojo švietimo programas. 

13.2. Pradinė meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa- parengta ir įgyvendinama 

pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-48 

patvirtintas  rekomendacijas neformaliojo vaikų švietimo programa. 

13.3. Pagrindinė meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa– parengta ir 

įgyvendinama pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu 

Nr. V-48 patvirtintas  rekomendacijas neformaliojo vaikų švietimo programa. 

13.4. Neformaliojo vaikų švietimo programa- mokytojų parengta pagal Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2011 m.  liepos 5 d.  įsakymo Nr. V-1214 redakcijos dėl LR švietimo ir 

mokslo ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-991 "Dėl bendrųjų iš valstybės ir 

savivaldybių   biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašo patvirtinimo" 

pakeitimą ir Direktoriaus patvirtinta neformaliojo vaikų švietimo programa. 

13.5.  Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma. 

13.6. Ugdymo planas – ugdymo programos vykdymo reglamentas. 

13.7. Ugdymo turinys – integruota žinių, įgūdžių, gebėjimų, vertybinių nuostatų sistema.  

13.8. Nuotolinis mokymas – mokymo proceso organizavimo būdas, kai mokiniai, būdami 

skirtingose vietose ir naudodamiesi informacinėmis komunikacijos priemonėmis ir technologijomis, 

bendrauja su mokytoju mokymo tikslams pasiekti. Galima tiek pavienio, tiek grupinio mokymo 

forma. 

13.9. Įskaita – meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo 

programos pusmečio mokinių įvertinimo forma, kuria įvertinamos mokinio įgytos žinios bei 

kompetencijos. 
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II. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

14. NŠS mokiniai mokomi pagal pradinio ir pagrindinio meninio formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo ir  neformaliojo vaikų švietimo programas. 

14.1. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo paskirtis – pagal ilgalaikes programas sistemiškai 

plėsti tam tikros srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius ir suteikti asmeniui papildomas 

dalykines kompetencijas. 

14.2. Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – pagal ilgalaikes programas tenkinti mokinių 

pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. 

15. Pradinio ir pagrindinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo bei neformaliojo vaikų 

švietimo programų trukmė yra 4 (keturi) mokslo metai, pramoginių šokių NVŠ programos trukmė- 1 

metai.  

16. NŠS  2022 – 2023 mokslo metai prasideda 2022 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2023 m. birželio 

2 d. 

17. Mokslo metų trukmė NŠS 2022 - 2023 m. m. yra 35 savaitės. 

18. Švietimo programos vykdomos pusmečiais: 

I pusmetis: 2022 m.  rugsėjo 1 d. – 2022 m. gruodžio 31 d. (16 savaičių) 

II pusmetis:  2023 m. sausio 1 d. – 2023 m. birželio 2 d. (19 savaičių)  

19. Atostogų laikas derinamas su Rokiškio r. Juodupės gimnazijos mokinių atostogų laiku: 

Rudens atostogos: 2022 m. spalio 31 – 2022 m. lapkričio 4 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos: 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d. 

Žiemos atostogos: 2023 m. vasario 13 d. – 2023 m. vasario 17 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos: 2023 m. balandžio 11 d. - 2023 m. balandžio 14 d. 

Mokiniams rudens, žiemos ir pavasario atostogų metu sudaroma galimybė lankyti menines programas 

pagal atskirą, su mokytoju suderintą tvarkaraštį. 

20. Mokinio pamokos trukmė - 1 akademinė (45 min.) arba 0,5 (25 min.) valandos. Tarp pamokų 

numatomos ne mažesnės kaip 5 minučių pertraukos.  

21. Pamokų pradžia NŠS derinama su mokinių pamokų pabaigos laiku Rokiškio r. Juodupės 

gimnazijoje. 

22. Pamokų tvarkaraštis rengiamas penkių darbo dienų savaitei. 

23. Mokinių pamokų krūvis nustatomas pagal ugdymo plano lentelėse nurodytą savaitinių pamokų 

skaičių. 

24. Mokiniui baigus pradinę ir pagrindinę meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

programą ar neformaliojo vaikų švietimo programą išduodamas LR Švietimo ir mokslo ministerijos 

nustatyto pavyzdžio Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas jei mokinys įvykdo pasirinktos 

programos bei Neformaliojo vaikų švietimo sutartyje  apibrėžtus reikalavimus. 

25. Mokiniui ar  jo tėvams (globėjams, rūpintojams) pageidaujant, esant poreikiui, išduodamos 

NŠS pažymos, kuriose nurodoma mokymosi įstaiga, trukmė, programos pavadinimas, apimtis ir 

įvertinimas. 

26.  Neformaliojo švietimo mokytojas gali organizuoti pamokas grupėmis,  pogrupiais, esant 

poreikiui gali organizuoti individualias arba jungti, integruoti, skirtingų programų pamokas. 

27. Minimalus mokinių skaičius programoje yra ne mažiau nei 6 mokiniai. Esant mažesniam 

mokinių skaičiui, programos mokymas organizuojamas jungiant dviejų skirtingų programų mokinius 

(grupes). 
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28. Mokiniai į NŠS priimami ir mokestis už mokslą mokamas remiantis Rokiškio r. Juodupės 

gimnazijos neformaliojo švietimo skyriaus priėmimo ir mokesčio mokėjimo už neformalųjį švietimą 

tvarkos aprašu, patvirtintu 2022 m. rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-146. 

29. NŠS vykdoma kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, praktinė ir kita veikla sudaro 

formuojamo NŠS ugdymo turinio dalį. Ši veikla siejama su Rokiškio r. Juodupės gimnazijos ugdymo 

tikslais, mokinių mokymosi poreikiais ir organizuojama Gimnazijoje ir už jos ribų. Veikla 

organizuojama nuosekliai per visus mokslo metus, įvairiose mokymosi aplinkose, NŠS ugdymo plano 

2 priede numatytu laiku. 

 

III. UGDYMO TURINYS 

 

30. NŠS ugdymo turinys planuojamas vieneriems mokslo metams. 

31. Neformaliojo vaikų švietimo programų ugdymo turinys išdėstomas programose.  

32. Mokiniai 2022 - 2023 m. m. turi galimybę rinktis šias programas:  

32.1. Pradinė dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa; 

32.2. Pagrindinė dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa; 

32.3. Pradinė šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa; 

32.4. Pagrindinė šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa; 

32.5. Pradinė muzikinė formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa: 

32.5.1. Dainavimo ansamblyje programa; 

32.5.2. Fortepijono instrumento programa; 

32.5.3. Solfedžio pagrindai. 

32.6. Pagrindinė muzikinė formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa: 

32.6.1. Dainavimo ansamblyje programa; 

32.6.2. Fortepijono instrumento programa; 

32.6.3. Solfedžio. 

32.7. Jaunojo keramiko neformaliojo vaikų švietimo programa; 

32.8. Šiuolaikinio šokio neformaliojo vaikų švietimo programa; 

32.9. Pramoginių šokių neformaliojo vaikų švietimo programa; 

32.10. Savigynos sporto (dziudo/ sambo) meno neformaliojo vaikų švietimo programa. 

32.11. Tinklinio neformaliojo vaikų švietimo programa. 

33. Mokiniai turi galimybę rinktis ir lankyti keletą skirtingų krypčių meninių programų, jei gali 

suderinti užsiėmimų laiką. 

34. Savaitinių valandų paskirstymas 2022 – 2023 m. m. :   

34.1. Pradinė dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa:  

 1-2  ugdymo metai 3-4 ugdymo metai 

Dailės pažinimas ir raiška 4 sav. val. 6 sav. val. 

Viso: 4 sav. val. 6 sav. val. 

 

34.2.  Pagrindinė dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa: 

 1-4 ugdymo metai 

Piešimas 2,5 sav. val. 

Tapyba 2 sav. val. 

Skulptūra 1 sav. val. 

Kompozicija 1  sav. val.  

Dailėtyra 0,5 sav. val. 

Viso: 7 sav. val. 
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34.3. Pradinė šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir pagrindinė šokio formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programos: 

 Pradinė programa Pradinė programa Pagrindinė 

programa 

 1 ugdymo metai 2-4 ugdymo metai 1-4  ugdymo metai 

Klasikinis šokis 1 sav. val. 1 sav. val. 1 sav. val. 

Sceninis šokis  1 sav. val. 1 sav. val. 1 sav. val. 

Sceninio šokio 

ansamblis 

1  sav. val. 2 sav. val. 2 sav. val. 

Viso: 3 sav. val. 4 sav. val. 4 sav. val. 

34.4. Pradinė muzikinė formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa: 

 1 ugdymo metai 2-4  ugdymo metai 

Dainavimas/ muzikos instrumentas⃰ 2/1 sav. val. 2/1 sav. val. 

Solfedžio 1 sav. val. 1 sav. val. 

Ansamblis/ muzikos instrumentas⃰ (pasirinktinai) 0-1/0-1 sav. val. 0-1 sav. val. 

Viso: 2-4  sav. val. 2-4 sav. val. 

⃰ -galima rinktis fortepijono instrumentą 

34.5. Pagrindinė muzikinė formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa: 

 1-4  ugdymo metai 

Dainavimas/ muzikos instrumentas⃰ 2/1 sav. val. 

Solfedžio  1 sav. val. 

Ansamblis/ muzikos instrumentas⃰ (pasirinktinai) 1 sav. val. 

Viso: 3-4 sav. val. 

 

34.6. Jaunojo keramiko neformaliojo vaikų švietimo programa: 

 1-4 ugdymo metai 

Keramika 3 sav. val. 

 

34.7. Šiuolaikinio šokio neformaliojo vaikų švietimo programa: 

 1-2  ugdymo metai 

Šiuolaikinis šokis 1 sav. val. 

Šiuolaikinio šokio ansamblis 1 sav. val. 

Viso: 2 sav. val. 

34.8. Pramoginių šokių neformaliojo vaikų švietimo programa: 

 1  ugdymo metai 

Pramoginis šokis (valsas) 1 sav. val. 

Pramoginio šokio ansamblis 1 sav. val. 

Viso: 2 sav. val. 

 

34.9. Savigynos sporto (dziudo/ sambo) meno neformaliojo vaikų švietimo programa: 

 1-4 ugdymo metai 

Dziudo pagrindai 2 sav. val. 

Sambo pagrindai 2 sav. val. 

Viso: 4 sav. val. 

34.10. Tinklinio neformaliojo vaikų švietimo programa: 

 1-4 ugdymo metai 

Tinklinio pagrindai 3 sav. val. 
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IV. NŠS MOKINIŲ PAŽANGOS IR MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO SISTEMA 

35. Vertinimas NŠS orientuotas į švietimo tikslus, uždavinius, bendruosius kriterijus.  

36. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus vadovaujamasi neformaliojo vaikų švietimo programų 

mokytojų parengtais mokinių pažangos ir  pasiekimų vertinimo aprašais Direktorius patvirtintose 

neformaliojo vaikų švietimo programose. 

37. Visų NŠS programų mokinių pažanga ir pasiekimai individuliai apibendrinami kas pusmetį ir 

vertinami pusmečio pabaigoje įskaita, įrašant vertinimą NŠS popieriniame mokinio pasiekimų 

vertinimo žurnale bei TaMo dienyne. 

38. Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami užsiėmimų, koncertinės veiklos, darbų peržiūrų, 

atsiskaitymų, parodų, renginių metu,  aptariami pusmečiais NŠS mokytojų darbo grupėje. 

39. Tėvai susipažįsta su mokinių pažanga ir pasiekimais tėvų susirinkimų, renginių, koncertų, 

parodų, pusmečių įskaitinių pamokų ar baigiamųjų darbų gynimo metu. 

____________________________________ 

 

 

PRITARTA: 

Gimnazijos  tarybos 

2022 m. rugpjūčio 31 d. 

posėdžio protokolo Nr. S1-4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė: 

Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja 

 

Virginija Sadauskienė 

2022 m. rugpjūčio 31 d. 
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Priedas Nr.1 
 

ROKIŠKIO R. JUODUPĖS GIMNAZIJOS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIAUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS KARANTINO, EKSTREMALIOS SITUACIJOS, 

EKSTREMALAUS ĮVYKIO AR ĮVYKIO, KELIANČIO PAVOJŲ MOKINIŲ SVEIKATAI 

IR GYVYBEI, LAIKOTARPIU AR ESANT APLINKYBĖMS GIMNAZIJOJE, DĖL KURIŲ 

UGDYMO PROCESAS NEGALI BŪTI ORGANIZUOJAMAS KASDIENIU MOKYMO 

PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU 

 

1. Ugdymo procesas ypatingų aplinkybių laikotarpiu organizuojamas vadovaujantis Švietimo, 

mokslo ir sporto ministro įsakymais „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 

d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ aktualia redakcija,  Mokymo nuotoliniu ugdymo 

proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu (2020 m. liepos 2 d. Nr. V1066); Mokymosi pagal 

formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo 

organizavimo tvarkos aprašu (aktualia redakcija), Sprendimu dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

organizavimo būtinų sąlygų (2020 m. rugpjūčio 17 d. Nr.V-18,  Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) 

vadovu. 

2. Ypatingomis aplinkybėmis laikomos: 

2.1. karantinas, 

2.2. ekstremali situacija,  

2.3. įvykis, keliantis pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei (gaisras, potvynis, pūga, elektros, vandens 

teikimo gedimai ir kt.), 

2.4. ekstremali temperatūra – Gimnazijos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje: 

2.4.1. minus 20 °C ar žemesnė, – 5 klasių mokiniams; 

2.4.2. minus 25 °C ar žemesnė – 6–10, I–IV gimnazijos klasių mokiniams; 

2.4.3. 30 °C ar aukštesnė – 5–10, I–IV gimnazijos klasių mokiniams. 

2.5. aplinkybės Gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu 

mokymo proceso būdu (mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai 

mokykloje ir kt.). 

3. Esant ypatingoms aplinkybėms, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas grupinio 

mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, gali būti priimti sprendimai: 

3.1. laikinai  stabdyti ugdymo procesą, 

3.2. laikinai koreguoti ugdymo procesą, 

3.3. ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu. 

4. Gimnazijos direktorius, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo proceso 

organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo 

procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu, priima sprendimus:  

4.1. laikinai stabdyti ugdymo procesą: 

4.1.1. ugdymo procesas laikinai stabdomas, kai dėl susidariusių aplinkybių gimnazijos aplinkoje nėra 

galimybės jo koreguoti ar tęsti ugdymo procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo 

proceso organizavimo būdu nei grupinio mokymosi forma nuotoliniu mokymo būdu; 

4.1.2. ugdymo procesas gimnazijos direktoriaus sprendimu gali būti laikinai stabdomas 1–2 dienoms; 

4.1.3. jeigu ugdymo procesas turi būti stabdomas ilgesnį laiką, gimnazijos direktorius sprendimą dėl 

ugdymo proceso stabdymo derina su Rokiškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriumi (jo įgaliotu asmeniu); 

4.2.  laikinai koreguoti ugdymo procesą: 

4.2.1. keisti nustatytą pamokų trukmę; 

4.2.2. keisti nustatytą pamokų pradžios ir pabaigos laiką; 

4.2.3. ugdymo procesą perkelti į kitas aplinkas; 

4.2.4. priimti kitus aktualius ugdymo proceso organizavimo sprendimus, mažinančius/ šalinančius 

pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei; 
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4.2.5. jeigu ugdymo procesas koreguojamas ilgesnį laiką, gimnazijos direktorius sprendimą dėl 

ugdymo proceso koregavimo derina su Gimnazijos taryba. 

5. Ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu: 

5.1. Nuotolinis mokymas – mokymo proceso organizavimo būdas, kai mokiniai, būdami skirtingose 

vietose ir naudodamiesi informacinėmis komunikacijos priemonėmis ir technologijomis, bendrauja 

su mokytoju mokymo tikslams pasiekti: 

5.1.1. galima tiek pavienio, tiek grupinio mokymo forma; 

5.1.2. Galima taikyti mišrų mokymą, kai dalis mokinių mokosi klasėje, kita dalis – nuotoliniu būdu 

(esantys saviizoliacijoje). 

5.2. Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, įvertinamos 

mokinių mokymosi sąlygos namuose, pagal galimybes aprūpinama mokymosi priemonėmis, 

reikalingomis dalyvauti nuotolinio mokymosi procese. Gimnazija sprendžia ir pagal galimybes šalina 

priežastis, dėl kurių mokiniai negali mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. 

Pastebėjus, kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, sudaromos sąlygos mokytis neformaliojo 

švietimo skyriuje.  
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Priedas Nr. 2 
 

 

Rokiškio r. Juodupės gimnazijos Neformaliojo švietimo skyriaus  planuojama kultūrinė, 

meninė, pažintinė veikla 2022 – 2023 mokslo metais 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pobūdis Vieta Planuojama 

data 
Atsakingas 

1.  Mokinių kūrybinių keramikos 

darbų paroda „Maži stebuklai“ 

Gimnazijos 

biblioteka, Juodupės 

miestelio biblioteka 

2022 m. 

gruodžio mėn. 

2023 m. 

gegužės mėn. 

V. Sadauskienė 

2.  Suvenyrų Juodupės 

bendruomenės šventei „Rojaus 

obuoliai“ gaminimas 

Juodupės miestelio 

bendruomenė 

2022 m. 

gruodžio mėn. 

V. Sadauskienė 

3.  Dalyvavimas Lietuvos mokyklų 

žaidynėse, tinklinio varžybose: 

merginos ir vaikinai atskirose 

kategorijose. 

Rokiškio r. I pusmetis V.Guzaitė-Kundelė 

4.  Koncertiniai numeriai Juodupės 

bendruomenės šventėje „Rojaus 

obuoliai“  

Juodupės miestelio 

aikštėje/ 

bendruomenės salėje 

2022 m. 

gruodžio mėn. 

A. Trasykė, 

A.Skruodienė 

5.  Adventinė popietė- mokinių 

pusmečio veiklos atsiskaitymas  

Gimnazijos aktų 

salėje 

2022 m. 

gruodžio mėn. 

V.Sadauskienė,  

A.Trasykė, 

A.Skruodienė, 

S.Daščioras 

6.  NŠS vidaus auditas: 

įsivertinimas pagal vieną 

pasirinktą sritį 

NŠS 2023 m. 

sausio- vasario 

mėn. 

V.Sadauskienė,  

A.Trasykė, 

V.Guzaitė-Kundelė 

7.  Dalyvavimas piešinių 

konkursuose 

Rokiškio rajono 

savivaldybė/ kitos 

įstaigos 

2023 m. 

sausio- kovo 

mėn. 

S.Daščioras 

8.  Dalyvavimas tarptautiniame 

vokalo konkurse „Lėkime dainų 

sparnais“ 

Rokiškis II pusmetis A. Trasykė 

9.  Dalyvavimas šokių konkurse 

„Šokių ringas“ 

Kupiškis II pusmetis A.Skruodienė 

10.  Dalyvavimas šokių konkurse 

„Šokių paletė“ Panevėžyje. 

Panevėžys II pusmetis A.Skruodienė 

11.  Gimnazijos erdvių dekoravimas Gimnazija II pusmetis S.Daščioras 
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12.  Mokslo metų užbaigimo 

renginys gimnazijoje; mokinių 

pusmečio veiklų atsiskaitymas 

Gimnazijos aktų 

salė/ Juodupės 

miestelio 

bendruomenės salė 

2023 m. 

birželio mėn. 

V.Sadauskienė,  A. 

Trasykė, A. 

Skruodienė 

13.  Baigiamųjų mokinių darbų 

gynimas 

NŠS patalpos 2023 m. 

birželio mėn. 

V. Sadauskienė, 

S.Daščioras 

14.  Dalyvavimas vokalistų konkurse 

„Obels žiedo giesmė“ 

Obeliai 2023 m. 

birželio mėn. 

A.Trasykė 

15.  Savigyną lankančių mokinių 

žinių patikrinimas- Sambo 

federacijos pažymėjimų 

teikimas 

NŠS patalpos 2023 m. 

gegužės- 

birželio mėn. 

V. Guzaitė- Kundelė 

 


