
 

                                                                                                  PATVIRTINTA 

                                                                                                  Kamajų Antano Strazdo gimnazijos 

                                                                                                  Direktoriaus įsakymu 

                                                                                                  2017-09-01 Nr.V-152 

                                                                                               

                                                                                                                

KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJA 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIUS 

 

UGDYMO PLANAS 

2017/2018 m. m. 

Kamajai 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.2017/2018 mokslo metų ugdymo planas reglamentuoja neformaliojo švietimo programų  

įgyvendinimą Kamajų Antano Strazdo gimnazijos neformaliojo švietimo skyriuje. Ugdymo 

turinys formuojamas mokiniams. 

2.Ugdymo planas sudarytas vadovaujantis: 

muzikos, meno, choreografijos mokyklų (skyrių) ugdymo planais; 

2005-2007 metų Bendruoju ugdymo planu; 

mokytojų paruoštomis, bei direktoriaus patvirtintomis dalykų ar ugdymo sričių 

programomis. 

 

II. UGDYMO PLANO SUDARYMAS 

3. Ugdymo planą rengia direktoriaus įsakymu patvirtinta darbo grupė. 

4. Ugdymo planą sudaro: 

      4.1. pagrindinių ugdymo dalykų (instrumento, vokalo, keramikos)  pamokos, 

rekomenduojamos visiems skyrių lankantiems mokiniams ( instrumentinė-vokalinė  liaudies 

muzikos studija, instrumentinė-vokalinė estradinės muzikos studija, fortepijono studija, estetinio 

lavinimo studija, keramikos studija); 

      4.2. pasirenkamųjų ugdymo dalykų pamokos ( įvairūs ansambliai,  šokio pradmenys, dailės 

pradţiamokslis) skiriamos atsiţvelgiant į mokinių poreikius; 

       4.3. meninė praktika. 

      5. Ugdymo plano projektas parengiamas iki birţelio 1d., su juo supaţindinama bendruomenė. 

6.Mokiniams siūloma rinktis: 

      6.1. dviejų metų trukmės pradinį meninį ugdymą, teikiantį galimybę atskleisti kūrybines 

galias ir gebėjimus; 

      6.2. keturių metų trukmės pagrindinį meninį ugdymą, teikiantį lankomo uţsiėmimo 

pradmenis, atskleidţiantį gabumus ir formuojantį praktinius įgūdţius; 

      6.3. vienerių metų trukmės išplėstinį meninį ugdymą, baigusiems pagrindinio ugdymo 

programą ir plėtojantį pasirinktą meninę raišką, lavinantį kūrybinius sugebėjimus; 
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 6.4. vienerių metų meninės saviraiškos ugdymą vyresniems mokiniams ir suaugusiems,  

pageidaujantiems įgyti įgūdţių pradmenis. 

3. Mokinių amţius neribojamas. Uţsiėmimus gali lankyti visi, norintys įgyti papildomų 

kompetencijų.  

4. Mokslas mokamas- 3eur. 

5. Minimalus mokinių skaičius grupėje 6. 

6. Baigus neformaliojo skyriaus pagrindinio ugdymo programą išduodamas neformaliojo 

vaikų švietimo paţymėjimas. Baigus kitas programas išduodamas Kamajų Antano 

Strazdo gimnazijos Neformaliojo ugdymo skyriaus paţymėjimas, kuriame nurodoma 

programos apimtis ir trukmė. 

7. Kiekvieno pusmečio pabaigoje vyksta skyriaus mokinių pasirodymai- koncertai. 

Pagrindinio ugdymo mokinių pasiekimai surašomi į individualaus darbo dienyną. 

 

 

III. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

8. Neformaliojo ugdymo skyrius dirba penkias dienas per savaitę. 

9. Pamokų trukmė 45 minutės. Pamokų laikas: 

                     0 pamoka 12.50 -13.35. 

                     1 pamoka 13.40. -14.25. 

                     2.pamoka  14.30 -15.15 

                     3 pamoka  15.20 -16.05 

                     4 pamoka  16.05 -16.50 

                     5 pamoka  16.50 -17.35 

                     6 pamoka  17.35-18.20 

10.  Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., baigiasi birţelio 4d. 

11. Birţelio mėnesį vykdoma paţintinė veikla, išvykos, kūrybinės akcijos. 

12. Metiniai mokinių veiklos pasiekimai surašomi į individualios veiklos dienyną, kai 

baigiama ugdomoji veikla. 

13.  Mokslo metai skirstomi į du pusmečius: 

                      1 pusmetis 2017 09 01 – 2018 01 27 

                      2 pusmetis 2018 02 01 -2010 06 04 

14. Mokiniams skiriamos atostogos: 

                Rudens:  spalio 30 – lapkričio 3d. 

                Kalėdų:  gruodţio 27 - sausio 3d.  

                Ţiemos: vasario19-23d. 

                Velykų: balandţio 3-6d.  

15. Mokinių atostogų metu vyksta renginiai, uţsiėmimai ir kita veikla pagal atskirą grafiką. 
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 IV. UGDYMO TURINYS 

 

Mokytojai:  

Ramunė Glinskienė (fortepijonas) 

Asta Mičelienė (liaudiška muzika, 

estetinis lavinimas ikimokyklinio ugdymo skyriuje),  

Robertas Mičelis (estradinė muzika, dainavimas) 

Daiva Baltakytė ( keramikos studija „ Molinukas“) 

Skyrių lanko 70 mokinių. 

 

18. Visų studijų pradinio ugdymo dalykai. 

Pradiniai keramikos įgūdţiai 2 sav.val. 

Pradiniai grojimo liaudies instrumentu,vokalo ir muzikinio rašto 

įgūdţiai 

2 sav. val. 

Pradiniai grojimo estradiniais instrumentais,vokalo ir muzikinio rašto 

įgūdţiai 

2 sav.val. 

Pradiniai fortepijono ir vokalo įgūdţiai 2 sav. val. 

Pradiniai estetinio lavinimo  įgūdţiai 2 sav. val. 

                                                                                                

 

19.Visų studijų pagrindinio-tęstinio ugdymo dalykai. 

Pagrindiniai keramikos pagrindai 2sav.val. 

Pagrindiniai grojimo liaudies instr., vokalo ir 

muzikinio rašto įgūdţiai 

2sav.val. 

Pagrindiniai grojimo estradiniais instr., vokalo ir 

muzikinio rašto įgūdţiai 

2sav.val. 

Pagrindiniai grojimo fortepijonu ir vokalo įgūdţiai 2sav.val. 

Pagrindiniai estetinio lavinimo įgūdţiai 2sav.val. 

 

 

20.Pagrindinį ugdymą papildantys dalykai 

Fortepijono ansamblis 2 sav. val. 

Instrumentinis-vokalinis liaudies muzikos 

ansamblis 

2 sav. val. 

Instrumentinis- vokalinis estradinės muzikos 

ansamblis 

2 sav.val.     

 

 

        21.Saviraiškos ugdymas vyresniems mokiniams 

Keramika 2 sav. val. 

Liaudies instrumentai 2 sav. val. 

Estradinė studija 2 sav. val. 

Fortepijonas 2 sav.val. 
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Veiklos planas 

2017/2018m.m. 

Kamajai 

 

I.NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIAUS VIZIJA-šiuolaikiškas, modernus  ugdymo ir 

lavinimo centras siūlantis plačias pasirinkimo galimybes, aktyviai bendraujantis su partneriais 

Lietuvos regionuose ir rajone. 

II. Misija- tenkinti paţinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, ugdyti aktyvius visuomenės 

narius. 

III. PRIORITETINĖS KRYPTYS- Kamajų miestelio kultūrinio gyvenimo aktyvinimas ir 

reprezentavimas, skyriaus narių meninės veiklos propagavimas, ugdymo proceso kokybė ir 

rezultatų siekimas. 

IV. TIKSLAS- visapusiškos asmenybės ugdymas. 

V.UŢDAVINIAI:   

     1. Organizuoti koncertinę veiklą, dalyvauti renginiuose. 

     2. Rūpintis mokytojų kvalifikacijos tobulinimu. 

     3. Sudaryti sąlygas siekti aukštos ugdymo kokybės. 

VI. SKYRIAUS CHARAKTERISTIKA.. 

     Kamajų Antano Strazdo gimnazijos neformaliojo švietimo skyriuje veikia šios veiklos 

kryptys:  dainavimo, fortepijono,  liaudiškos muzikos, estradinės muzikos. estetinio lavinimo ir 

keramikos. 

     2017/2018m.m. skyrių lanko 70 mokinių, dirba 4 mokytojai. 

VII. RENGINIŲ PLANAS. 

Eil. 

Nr. 

             Renginys             Mėnuo   Atsakingas 

1. Rugsėjo-1osios dienos šventė      09 R.Mičelis 

2. Atvirų durų dienos NŠS      10 Visi mokytojai 

3. Koncertas ,,Kuc kuc Kamajuos“      11 A.Mičelienė 

4. Koncertas ,,Baltų Kalėdų belaukiant“     12 R.Glinskienė 

5. Atvirų durų dienos NŠS      01 Visi mokytojai 

6. Koncertas Kamajų bendruomenei skirtas Vasario 16d.      02 R.Mičelis 

7. Motinos diena      04 A.Mičelienė 

8. Festivalis ,,Strazdo giesmė“      05 D.Baltakytė 

9. ,,Metų fiesta“     05 A.Mičelienė 

10. Dalyvavimas tarptautiniuose konkursuose, koncertuose, 

festivaliuose, renginiuose 

Visus 

metus 

Visi mokytojai 

11. Dalyvavimas respublikiniuose konkursuose, 

koncertuose, festivaliuose, renginiuose 

Visus 

metus 

Visi mokytojai 

12. Dalyvavimas rajoniniuose konkursuose, koncertuose, 

festivaliuose, renginiuose 

Visus 

metus 

Visi mokytojai 

13. Dalyvavimas Kamajų seniūnijos švenčių rengime Visus 

metus 

Visi mokytojai 

14. Pagalba Kamajų gimnazijos mokytojams organizuojant 

renginius . 

Visus 

metus 

Visi mokytojai 

4 



 

VII. PROJEKTINĖ VEIKLA. 

    Dalyvauti seniūnijos, rajono, regiono, šalies ir tarptautiniuose projektuose. 

 

IX. BENDRADARBIAVIMAS.  

     Bendradarbiauti su Kamajų gimnazijos mokytojais, Kamajų seniūnija, Kamajų vaikų darţeliu, 

Kamajų bendruomene, savo srities kolegomis rajone ir šalyje. 

 

X. VEIKLOS FORMOS. 

     1. Pamokos. 

     2. Atviros pamokos. 

     3. Šventės. 

     4. Koncertinė veikla. 

     5. Koncertinės gastrolės. 

     6. Teminės dienos.    

     7. Minėjimai. 

     8. Akcijos. 

     9. Konkursai. 

    10. Projektai. 

    11. Popietės. 

    12. Renginiai skyriuje. 

______________________________________________________________________________

__ 

 

 

 

Parengė: 

NŠ skyriaus kuratorė 

Daiva Baltakytė 

 

 

 

 

 

 

PRITARTA 

Kamajų Antano Strazdo gimnazijos tarybos 

2017m. rugpjūčio 30d.  

Posėdţio protokoliniu nutarimu 

(protokolas Nr.1) 
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