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NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Neformalusis vaikų švietimas mokykloje įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo 

koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. 

įsakymu Nr. ISAK-2695  

2. Neformalusis vaikų švietimas – organizuojama ir mokinio krepšelio lėšomis finansuojama 

neformaliojo vaikų švietimo veikla, skirta ugdyti vaiko gyvenimo įgūdžius, asmenines, socialines ir 

kitas bendrąsias kompetencijas. 

 

II.  NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 
3. Neformaliojo vaikų švietimo tikslas – ugdyti kompetencijas, teikiančias galimybių asmeniui tapti 

aktyviu visuomenės nariu, sėkmingai veikti visuomenėje, padėti tenkinti pažinimo ir saviraiškos 

poreikius. 

4. Neformaliojo vaikų švietimo uždaviniai: 

4.1. Ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą. 

4.2. Ugdyti pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo 

būdų įvairovę. 

4.3. Ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje. 

4.4. Spręsti socialinės integracijos problemas: mažiau galimybių turinčių, ypatingų poreikių (itin 

gabių ir talentingų) vaikų, socialinės adaptacijos problemų turinčių vaikų integravimas į 

visuomeninį gyvenimą. 

4.5. tobulinti tam tikros srities žinias, gebėjimus ir įgūdžius, suteikti asmeniui papildomų dalykinių 

kompetencijų. 

 

III. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PRINCIPAI 

 

5. Neformaliojo vaikų švietimo principai: 

5.1. savanoriškumo – vaikai laisvai renkasi švietimo teikėją ir jo siūlomas veiklas;  

5.2. prieinamumo – veiklos ir metodai yra prieinami visiems vaikams pagal amžių, išsilavinimą, 

turimą patirtį nepriklausomai nuo jų socialinės padėties;  

5.3. individualizavimo – ugdymas individualizuojamas atsižvelgiant į jo asmenybę, galimybes, 

poreikius ir pasiekimus;  

5.4. aktualumo – veiklos, skirtos socialinėms, kultūrinėms, asmeninėms, edukacinėms, profesinėms 

ir kitoms kompetencijoms ugdyti;  

5.5. demokratiškumo – mokytojai, tėvai ir vaikai yra aktyvūs ugdymo(si) proceso kūrėjai, kartu 

nustato ugdymosi poreikius;  

5.6. patirties – ugdymas grindžiamas patyrimu ir jo refleksija;  

5.7. ugdymosi grupėje – mokomasi spręsti tarpasmeninius santykius, priimti bendrus sprendimus,  

dalytis darbais ir atsakomybėmis;  

5.8. pozityvumo – ugdymosi procese kuriamos teigiamos emocijos, sudaromos sąlygos gerai vaiko  

savijautai.  

 



 

 

IV. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 

 

6. Neformalusis vaikų švietimas organizuojamas atsižvelgiant į šiuos kriterijus: 

6.1. mokinių polinkius, poreikius, amžių, tėvų pageidavimus; 

6.2. pedagogų sugebėjimą organizuoti veiklą; 

6.3. mokyklos tikslus, uždavinius, galimybes 

7. Neformaliojo vaikų švietimo valandos gali būti skiriamos: 

7.1. meniniam ugdymui (muzikos, šokio, dramos, dailės kryptys); 

7.2. kūno kultūrai ir sportui; 

7.3. sveikos gyvensenos propagavimui, žalingų įpročių prevencijai; 

7.4. gamtosauginei ir turistinei veiklai; 

7.5. etninei kultūrai ir pilietiniam ugdymui; 

7.6. techninei kūrybai bei technologijoms; 

7.7. socialiniams bei komunikaciniams gebėjimams ugdyti. 

8. Neformaliojo vaikų švietimo valandų skaičius mokykloje priklauso nuo steigėjo nustatytų sąlygų, 

mokyklos tradicijų ir galimybių. 

9. Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų vadovai iki rugsėjo 10 d. supažindina mokinius su 

neformaliojo vaikų švietimo programomis ir elektroniniame dienyne sukuria grupes. 

10. Neformaliojo vaikų švietimo valandos skiriamos mokyklos direktoriaus įsakymu. 

11. Programa parengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. 

liepos 5 d. įsakymu Nr. V- 1214 redakcija  

12. Neformaliojo vaikų švietimo programas ir grafikus tvirtina direktorius. 

13. Neformaliojo vaikų švietimo mokinių grupės komplektuojamos iš vienos klasės ar klasių 

grupių.  

14. Neformalusis vaikų švietimas fiksuojamas elektroniniame dienyne, laikantis visų dienyno 

pildymo reikalavimų. 

15. Neformaliojo vaikų švietimo būrelio vadovai užtikrina higienos normų reikalavimų laikymąsi 

bei atsako už mokinių saugumą užsiėmimų metu. 

16.  Neformaliojo vaikų švietimo būrelių mokinių sudėtis metų eigoje gali keistis. 

17. Neformaliojo vaikų švietimo būrelių vadovai mokinių veiklos rezultatus demonstruoja 

organizuodami parodas koncertus, dalyvaudami įvairiuose renginiuose, šventėse, varžybose, 

konkursuose mokykloje, bendruomenėje, rajone ar šalyje. 

18. Už veiklos pasiekimus mokiniai ir jų vadovai skatinami mokyklos padėkos raštais, 

edukacinėmis išvykomis.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Neformalusis vaikų švietimas mokykloje apmokamas iš Mokinio krepšelio lėšų arba steigėjo 

skirtų asignavimų.  

20. Mokykla apie mokykloje vykdomą neformalųjį vaikų švietimą skelbia mokyklos internetinėje 

svetainėje. 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 


