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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos (toliau – Gimnazija) neformaliojo švietimo
skyriaus (toliau – NŠS) ugdymo planas reglamentuoja 2019 – 2020 mokslo metų fortepijono,
teatrinės raiškos, choreografijos, dailės, estradinės muzikos, liaudiškos muzikos, dainavimo,
estetikos studijų 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 koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-554.
3. NŠS studijų programų ugdymo turinį reglamentuoja Rekomendacijos dėl meninio formalųjį
švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo, patvirtintos Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-48, Bendrųjų iš
valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio mėn. 18 d. įsakymu
Nr. ISAK-991 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymo
Nr. V-1214 redakcija).
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. Pagrindinės Ugdymo plano sąvokos:
5.1. Neformalusis švietimas - švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos
tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas, išskyrus formaliojo švietimo programas.
5.2. Užsiėmimas – pagrindinė nustatytos trukmės mokymosi organizavimo forma.
Ugdymo planas – studijų programos vykdymo reglamentas.
5.3. Ugdymo turinys – integruota žinių, įgūdžių, gebėjimų, vertybinių nuostatų sistema.
5.4. Įskaita – mokinių žinių ir gebėjimų įvertinimo forma.
5.5. Ankstyvojo meninio ugdymo studijos programa – formalizuota vienerių metų meninio
ugdymo programa, kurią baigus išduodamas Gimnazijos pažymėjimas.
5.6. Pradinio meninio ugdymo studijos programa – formalizuota dvejų-ketverių metų meninio
ugdymo studijų programa, kurią baigus išduodamas Gimnazijos pažymėjimas.
5.7. Pagrindinio meninio ugdymo studijos programa – formalizuota penkerių-septynerių meninio
ugdymo studijų programa, kurią baigus išduodamas Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas.
5.8. Tęstinio meninio ugdymo studijos programa – formalizuota dvejų metų meninio ugdymo
programa. Tęstinio meninio ugdymo studijos programą mokinys gali rinktis, baigęs pagrindinio
meninio ugdymo programą.

II. UGDYMO PLANO SUDARYMAS
6. NŠS ugdymo planą rengia neformaliojo švietimo skyriaus vedėjas, derindamas su NŠS
dirbančiais mokytojais.
7. Ugdymo planą tvirtina Gimnazijos Direktorius.
8. NŠS mokytojų taryba gali koreguoti ugdymo planą, siūlyti mokiniams naujas programas,
neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų.
9. Minimalus mokinių skaičius studijoje – 6.
III. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS
10. Gimnazijos NŠS ugdymas organizuojamas pusmečiais.
11. Mokslo metų trukmė – 37 savaitės, nuo rugsėjo 2 d. iki birželio 23 d.
12. Atostogų laikas derinamas su Gimnazijos mokinių atostogų laiku:
Rudens atostogos: 2019 m. spalio 28 d. – 2019 m. spalio 31 d.
Kalėdų atostogos: 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos: 2020 m. vasario 17 d. – 2020 m. vasario 21 d.
Pavasario atostogos: 2020 m. balandžio 14 d. – 2020 m. balandžio 17 d.
14. Mokinių atostogų metu mokiniams sudaroma galimybė lankyti užsiėmimus pagal poreikį.
15. Birželio mėnesį vykdoma pažintinė veikla, išvykos, kūrybinės akcijos, stovyklos, projektinė
veikla.
16. NŠS dirba penkias dienas per savaitę.
17. Užsiėmimų trukmė – 45 minutės. Estetikos studijos užsiėmimų trukmė – 20 min. Fortepijono
studijos užsiėmimų trukmė gali būti 20 min.
18. Užsiėmimai vyksta pagal tvarkaraštį. Užsiėmimų laikas:
1 užsiėmimas 12.45 -13.30
2 užsiėmimas 13.40 -14.25
3 užsiėmimas 14.30 -15.15
4 užsiėmimas 15.20 -16.05
5 užsiėmimas 16.05 -16.50
6 užsiėmimas 16.50 -17.35
7 užsiėmimas 17.35- 18.20
19. NŠS mokiniai mokosi pagal ankstyvojo estetinio ugdymo programą bei pradinio, pagrindinio
ir tęstinio estradinės muzikos, liaudiškos muzikos, dailės, choreografijos, teatrinės raiškos, dailės,
dainavimo ugdymo programas:
20. Mokymosi pagal ankstyvojo meninio ugdymo programą – estetikos studijoje trukmė – 1
metai. Ši programa skirta 5-6 metų vaikams.
21. Mokymosi pagal pradinio ugdymo programas: fortepijono, teatrinės raiškos, estradinės
muzikos, liaudiškos muzikos, dainavimo, choreografijos trukmė – 4 metai, dailės – 2 metai.
22. Mokymosi pagal pagrindinio ugdymo programas: fortepijono, teatrinės raiškos, estradinės
muzikos, liaudiškos muzikos, dainavimo, choreografijos trukmė – 7 metai, dailės – 4 metai.
23. Mokymosi pagal tęstinio ugdymo programas trukmė – 2 metai.
24. Neformaliojo švietimo mokytojai gali organizuoti integruotus užsiėmimus.
IV. UGDYMO TURINYS
25. Ugdymo turinys planuojamas vieneriems mokslo metams.
26. Meninio ugdymo studijų programas rengia NŠS mokytojai vieneriems mokslo metams.
27. Neformaliojo vaikų švietimo studijų ugdymo turinys išdėstomas mokytojo parengtoje
studijos programoje.

28. Studijų programose nurodomi mokomi ir integruojami dalykai bei jų proporcingas
paskirstymas atsižvelgiant į programos apimtį.
29. Mokiniai turi galimybę rinktis šias menines programas, kurios atitinka LR Švietimo ir
mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 16d. įsakymu Nr. V-1240 patvirtintą neformaliojo vaikų
švietimo krypčių klasifikatorių:
29.1. Dailės studijos programa (dailės ugdymo kryptis, kodas 2);
29.2. Choreografijos studijos programa (choreografijos, šokio ugdymo kryptis kryptis, kodas 3);
29.3. Teatrinės raiškos programa (teatrinio, dramos ugdymo kryptis, kodas 4);
29.4. Fortepijono studijos programa ( muzikinio ugdymo kryptis, kodas 1);
29.5. Estradinės muzikos studijos programa ( muzikinio ugdymo kryptis, kodas 1);
29.6. Liaudiškos muzikos studijos programa ( muzikinio ugdymo kryptis, kodas 1);
29.7. Dainavimo studijos programa (muzikinio ugdymo kryptis, kodas 1)
29.8. Estetikos studijos programa (kita ugdymo kryptis, kodas 20).
30. Mokiniai turi galimybę rinktis ir lankyti keletą skirtingų meninių programų.
31. Mokslas meninėse studijose mokamas. Mokesčio dydis nustatomas vadovaujantis Rokiškio r.
savivaldybės tarybos sprendimu priimtais įkainiais.
32. Valandų paskirstymas 2019-2020 m. m.:
Eil.
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
VISO

Studijos pavadinimas

Dailės studija
Choreografijos studija
Teatrinės raiškos studija
Fortepijono studija
Estradinės
muzikos
studija
Liaudiškos
muzikos
studija
Dainavimo studija
Estetikos studija

Ankstyvasis
ugdymas
Metinis
val. sk.

Pradinis
ugdymas
Metinis
val. sk.
111
148
148
296
333

Pagrindinis
ugdymas
Metinis
val. sk.
111
148

Tęstinis
ugdymas
Metinis
val. sk.

148

74

Metinis
val. sk.
222
370
148
296
555

185

111

74

370

111

111
148
2220

74

111
148
148

1258

703

Iš viso

V. NŠS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS
33. Mokinių lankomumas fiksuojamas neformaliojo švietimo dienynuose.
34. Kiekvieno mokinio pažanga ir pasiekimai fiksuojami asmeniniame mokinio pažangos ir
pasiekimų aplanke, laikantis Gimnazijos NŠS mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos.
35. Metinis įvertinimas – įskaita – fiksuojama neformaliojo švietimo dienyne.
_______________________________________
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