PATVIRTINTA
Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos
direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu
Nr.
ROKIŠKIO R. KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJOS
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIAUS 2021–2022 M. M.
UGDYMO PLANAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos (toliau – Gimnazija) neformaliojo švietimo
skyriaus (toliau – NŠS) ugdymo planas reglamentuoja 2021 – 2022 mokslo metų fortepijono,
teatrinės raiškos, dailės, estradinės muzikos, liaudiškos muzikos, dainavimo, estetikos studijų
programų įgyvendinimą.
2. Ugdymo planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu,
Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, Bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų
finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu, Rekomendacijomis dėl meninio
formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo.
3. Ugdymo plano tikslas – nustatyti NŠS ugdymo proceso organizavimą, ugdymo turinio
formavimą, sudarant lygias galimybes kiekvienam mokiniui puoselėti meninius gebėjimus, kūrybines
galias, ugdyti muzikinį skonį.
4. Ugdymo plano uždaviniai:
4.1. sudaryti mokiniams galimybę plėtoti jų poreikius atitinkančias meninio ugdymo formas;
4.2. sudaryti palankią ir kūrybinę aplinką mokinių saviraiškai, vertybinių nuostatų formavimui;
4.3. tenkinti pažinimo ir individualios meninės raiškos poreikius.
5. Pagrindinės Ugdymo plano sąvokos:
5.1 Užsiėmimas – pagrindinė nustatytos trukmės mokymosi organizavimo forma.
5.3. Įskaita – mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas.
5.4. Nuotolinis ugdymas – mokymo(si) būdas, kai ugdymas vyksta pasitelkus virtualias
informacines, komunikacines ir/ar kitas ryšio technologijas.
6. Kitos gimnazijos Ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo
įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.
II SKYRIUS
UGDYMO PLANO SUDARYMAS
7. Ugdymo plano projektą rengia NŠS mokytojų darbo grupė, patvirtinta Gimnazijos direktoriaus
įsakymu.
7.1. Gimnazijos NŠS mokytojų darbo grupė parengtą NŠS skyriaus Ugdymo plano projektą
teikia derinimui Gimnazijos tarybai.
7.2. Gimnazijos taryba gali koreguoti Ugdymo plano projektą, siūlyti naujas meninio ugdymo
programas, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų.
7.3. Suderintą Gimnazijos NŠS Ugdymo plano projektą su Gimnazijos taryba, NŠ organizatorius
teikia tvirtinimui Gimnazijos direktoriui.
7.4. Gimnazijos direktorius Gimnazijos NŠS Ugdymo planą tvirtina įsakymu iki einamųjų metų
rugpjūčio 31 d.
7.5. Gimnazijos NŠS Ugdymo planas sudaromas vieneriems mokslo metams.

III SKYRIUS
UGDYMO PROCESO TRUKMĖ
8. Gimnazijos NŠS ugdymo procesas yra organizuojamas pusmečiais:
8.1. I- asis pusmetis: nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2022 m. sausio 28 d.
8.2. II- asis pusmetis: nuo 2022 m. sausio 31 d. iki 2022 m. birželio 9 d.
9. Mokslo metų trukmė – 37 savaitės: nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 21 d.
10. Atostogų laikas derinamas su Gimnazijos mokinių atostogų laiku:
Rudens atostogos
Kalėdų atostogos
Žiemos atostogos
Pavasario (Velykų) atostogos

2021 m. lapkričio 3 d. – 2021 m. lapkričio 5 d.
2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.
2022 m. vasario 15 d. – 2022 m. vasario 18 d.
2022 m. balandžio 19 d. – 2021 m. balandžio 22 d.

11. Mokinių atostogų metu mokiniams sudaroma galimybė lankyti užsiėmimus pagal poreikį.
12. Užsiėmimai visose meninėse studijose vyksta iki birželio 9 d.:
12.1. birželio mėnesį vykdoma pažintinė veikla, išvykos, kūrybinės akcijos, stovyklos, projektinė
veikla;
12.2. atsiskaitymai meninėse studijose vyksta kiekvieną pusmetį: gruodžio/sausio ir gegužės
mėn.;
12.2.1. atsiskaitymų forma: koncertai ir/ar atviros pamokos, parodos, darbų pristatymai;
12.2.2. jeigu atsiskaitymo mėnesį vyksta nuotolinis mokymas(sis), atsiskaitymo formą nuotoliniu
būdu parenka ir pritaiko kiekvienos studijos mokiniams studijos mokytojas.
13. NŠS dirba penkias dienas per savaitę.
14. Pagrindinė mokymo(si) forma – užsiėmimas, kuris gali vykti už Gimnazijos NŠS ribų:
gamtoje, bibliotekose, muziejuose, kultūros įstaigose, kitose išvykose.
14.1. Užsiėmimų trukmė – 45 minutės. Estetikos studijos užsiėmimų trukmė – 20 min.
14.2. Užsiėmimai vyksta pagal tvarkaraštį. Pertraukos tarp užsiėmimų – 5 min.
14.3. Užsiėmimų laikas:
1 užsiėmimas 12.50-13.35
2 užsiėmimas 13.40-14.25
3 užsiėmimas 14.30-15.15
4 užsiėmimas 15.20-16.05
5 užsiėmimas 16.10-16.55
6 užsiėmimas 17.00-17.45
14.4.Užsiėmimų laikas Estetikos studijoje:
1 užsiėmimas 9.25-9.45
2 užsiėmimas 9.50-10.10
14.5. Estetikos studijos užsiėmimai vyksta Gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje.
15. Esant oro temperatūrai 20 laipsnių šalčio ar žemesnei užsiėmimai nevyksta. Šios dienos
įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Į užsiėmimus atvykusiems mokiniams ugdymo procesas
vykdomas.
15.1. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus Lietuvos higienos
normos HN 21:2017, ugdymo procesas koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse.
16. Gimnazijos direktorius, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei,
priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo.
17. Šalyje paskelbus ekstremaliąją situaciją, karantiną ir/ar pandemiją ugdymo procesas vykdomas
nuotoliniu būdu mokytojų parinktose virtualiose platformose: Moodle, Messenger, Zoom, Google
Meet bei kitose.

IV SKYRIUS
UGDYMO ORGANIZAVIMAS
18. Meninių studijų programas NŠS mokytojai rengia vieną kartą, įsteigus naują studiją (1,2
priedai) ir suderina su NŠS organizatoriumi;
18.1. meninių studijų programas tvirtina Gimnazijos direktorius;
18.2. meninių studijų programas NŠS mokytojai koreguoja pagal poreikį.
19. Meninių studijų ilgalaikius planus NŠS mokytojai rengia vieneriems mokslo metams (3
priedas).
19.1. Meninių studijų ilgalaikiai planai ateinantiems mokslo metams parengiami iki einamųjų
metų birželio 15 d.
19.2. Meninių studijų ilgalaikius planus NŠS skyriaus mokytojai suderina su NŠS skyriaus vedėju
iki einamųjų metų birželio 18 d.
19.3. NŠS skyriaus vedėjas meninių studijų ilgalaikius planus teikia tvirtinti Gimnazijos
direktoriui iki einamųjų metų rugpjūčio mėn. 29 d.
20. Ugdymo vykdymas:
20.1. estetikos studijoje pagal ankstyvojo meninio ugdymo programą, skirtą 5-6 metų vaikams,
programos trukmė 1-2 metai;
20.2. dailės studijoje mokiniai mokomi pagal pradinio, pagrindinio bei tęstinio dailės ugdymo
programas, skirtas 7-18 m. mokiniams: pradinio ugdymo dailės programos trukmė 2 metai,
pagrindinio ugdymo dailės programos trukmė 4 metai, tęstinio ugdymo dailės programos trukmė 2
metai;
20.3. teatrinės raiškos studijoje mokiniai mokomi pagal pradinio, pagrindinio bei tęstinio teatrinės
raiškos ugdymo programas, skirtas 7-18 m. mokiniams: pradinio ugdymo teatrinės raiškos programos
trukmė 2 metai, pagrindinio ugdymo teatrinės raiškos programos trukmė 4 metai, tęstinio ugdymo
teatrinės raiškos programos trukmė 2 metai;
20.4. dainavimo studijoje mokiniai mokomi pagal pradinio, pagrindinio bei tęstinio dainavimo
ugdymo programas, skirtas 7-18 m. mokiniams: pradinio ugdymo dainavimo programos trukmė 2
metai, pagrindinio ugdymo dainavimo programos trukmė 4 metai, tęstinio ugdymo dainavimo
programos trukmė 2 metai;
20.5. fortepijono studijoje mokiniai mokomi pagal pradinio, pagrindinio bei tęstinio fortepijono
ugdymo programas, skirtas 7-18 m. mokiniams: pradinio ugdymo fortepijono programos trukmė 3
metai, pagrindinio ugdymo fortepijono programos trukmė 4 metai, tęstinio ugdymo fortepijono
programos trukmė 2 metai;
20.6. estradinės muzikos mokiniai mokomi pagal pradinio, pagrindinio bei tęstinio estradinės
muzikos ugdymo programas, skirtas 7-18 m. mokiniams: pradinio ugdymo estradinės muzikos
programos trukmė 3 metai, pagrindinio ugdymo estradinės muzikos programos trukmė 4 metai,
tęstinio ugdymo estradinės muzikos programos trukmė 2 metai;
20.7. liaudiškos muzikos mokiniai mokomi pagal pradinio, pagrindinio bei tęstinio liaudiškos
muzikos ugdymo programas, skirtas 7-18 m. mokiniams: pradinio ugdymo liaudiškos muzikos
programos trukmė 3 metai, pagrindinio ugdymo liaudiškos muzikos programos trukmė 4 metai,
tęstinio ugdymo liaudiškos muzikos programos trukmė 2 metai.
21. Mokiniams sudaromos galimybės lankyti vieną pagrindinę studiją ir papildomai pasirinkti
mokytis ne daugiau kaip trijose papildomose meninio ugdymo programose.
22. Tęstinio meninio ugdymo programas gali rinktis mokiniai, baigę tos pačios meninės studijos
pagrindinio meninio ugdymo programą.
23. Mokiniams, baigusiems pagrindinio meninio ugdymo programas išduodamas Lietuvos
Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas.
24. Minimalus mokinių skaičius fortepijono studijos užsiėmimuose –2 mokiniai, kitų meninių
studijų užsiėmimuose – 4 mokiniai.

V SKYRIUS
UGDYMO TURINYS
25. Meninėse studijose mokoma šių mokomųjų dalykų:
25.1. estetikos studijoje: dailės, teatrinių žaidimų, muzikavimo pagrindų;
25.2. dailės studijoje: piešimo, tapybos, skulptūros, kompozicijos, fotografijos;
25.3 teatrinės raiškos studijoje: vaidybos, sceninio judesio;
25.4 dainavimo studijoje: solinio dainavimo, ansamblinio dainavimo;
25.5 fortepijono studijoje: fortepijoninio muzikavimo;
25.6 estradinės muzikos studijoje: estradinio muzikavimo, mokymo groti gitara;
25.7 liaudiškos muzikos studijoje: liaudinio muzikavimo, mokymo groti kanklėmis;
26. Mokomųjų dalykų integravimas į užsiėmimus:
26.1. dailės studijoje: dailės istorijos;
26.2. teatrinės raiškos studijoje: filosofijos pagrindų, literatūros, muzikos ir judesio raiškos,
teatro istorijos, sceninės kultūros, scenos kalbos;
26.3. dainavimo, fortepijono, estradinės muzikos, liaudiškos muzikos studijose: muzikos
kalbos, muzikos istorijos, sceninės kultūros, ansamblinio muzikavimo, natų skaitymo.
27. Meninės studijos ir joms skirtų užsiėmimų skaičius per savaitę:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.

Savaitinių valandų skaičius

Studijos pavadinimas
Dailės
Teatrinės raiškos
Dainavimo
Fortepijono
Liaudiškos muzikos
Estradinės muzikos
Estetikos
Kapela
Vokalinis - instrumentinis ansamblis
Rezervuota (choreografijos studijai)
Iš viso:

6
5
4
8
8
8
4
6
6
16
71

28. Metinių valandų paskirstymas:

1.

Dailės studija

222

88,80

Nekontaktinės
val., susijusios
su profesiniu
tobulėjimu ir
veikla
gimnazijos
bendruomenei
20,91

2.

185

74,00

17,44

276,44

3.

Teatrinės raiškos
studija
Dainavimo studija

148

59,20

13,97

221,17

4.

Fortepijono studija

296

118,10

27,95

442,35

5.

Liaudiškos muzikos
studija

296

118,40

27,95

442,35

Eil.
Nr.

Studijos
pavadinimas

Kontaktinės
Nekontaktinės
privalomos ir
privalomos
kontaktinės
valandos
pasirenkamosios
val. pagal
ugdymo planą

Iš viso
valandų

331,71

296

118,40

27,95

442,35

7.

Estradinės muzikos
studija
Estetikos studija

148

59,20

13,98

221,18

8.

Kapela

222

88,80

20,91

331,71

9

Vokalinis –
instrumentinis
ansamblis
Rezervas
(choreografijos
studijos)
Iš viso:

222

88,80

20,91

331,71

592

236,80

55,90

884,70

6.

10.

2627

1050,80

247,87

3925,67

V SKYRIUS
MOKINIŲ LANKLOMUMO, PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS
29. Mokinių lankomumas fiksuojamas neformaliojo švietimo dienynuose.
30. Mokinių lankomumas, pažanga ir pasiekimai fiksuojami asmeniniuose mokinių pažangos ir
pasiekimų vertinimo lapuose, vadovaujantis Gimnazijos NŠS mokinių pažangos ir pasiekimų
vertinimo tvarkos aprašu.
31. Mokslas meninio ugdymo studijose mokamas vadovaujantis Gimnazijos NŠS mokinių
priėmimo ir mokesčio mokėjimo tvarkos aprašu.
32. Pagrindinių studijų mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pažymiu, o papildomų – įskaita.
_______________________________________
PRITARTA
Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos
neformaliojo švietimo skyriaus mokytojų metodinės grupės
2021 m. rugpjūčio 30 d. posėdžio nutarimu Nr. NŠSM-1.
PRITARTA
Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos tarybos
2021 m. rugpjūčio 17 d. posėdžio nutarimu Nr. GTP-1

Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos
Neformaliojo švietimo skyriaus 2021–2022 m. m.
ugdymo plano
1 priedas
ROKIŠKIO R. KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJA
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIUS
......................................................STUDIJA
PROGRAMA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Paskirtis:
2. Trukmė: pradinio ugdymo programa – ..... mokymosi metai, pagrindinio ugdymo programa
– ....metai, tęstinio ugdymo programa....... m. m.
3. Ugdymo aplinka:
4. Priemonės:
5. Nuotolinio ugdymo priemonės:
II SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI
6. Programos tikslas: .............................................................................................................
7. Programos uždaviniai:
7.1. .........................................................................................................................................
7.2. .........................................................................................................................................
III SKYRIUS
PROGRAMOS TURINYS
8. Pradinis ugdymas (.......mokymo metai)
Eil. Programos turinys
Nr.

Metinių valandų skaičius

1.
...

Iš viso metinių valandų:
8.1. Mokomieji dalykai........................................................................................................................
8.2. Integruojami dalykai.....................................................................................................................
9. Pagrindinis ugdymas (.......mokymo metai)

Eil. Programos turinys
Nr.

Metinių valandų skaičius

1.
...

Iš viso metinių valandų:
9.1. Mokomieji dalykai........................................................................................................................
9.2. Integruojami dalykai.....................................................................................................................
10. Tęstinis ugdymas (.............mokymo metai)
Eil. Mokomieji dalykai
Nr.

Metinių valandų skaičius

1.
...

Iš viso metinių valandų:
10.1. Mokomieji dalykai........................................................................................................................
10.2. Integruojami dalykai.....................................................................................................................
IV SKYRIUS
MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS
11. Vertinimo metodai:
12. Vertinimo fiksavimas:
13. Įgytų gebėjimų tikrinimo formos:
14. Bendradarbiavimo su mokinių tėvais formos:
15. Koncertinė veikla:
16. Veiklos viešinimas:
17. Pažymėjimų išdavimas: mokiniams, baigusiems neformaliojo švietimo skyriaus
...........................studijos pagrindinio ugdymo programą, išduodami Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai.
Programą parengė: ____________________________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)
Suderinta_____________________________________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas, data
PRITARTA
Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos
neformaliojo švietimo skyriaus metodinės grupės
posėdyje_________(data) protokoliniu nutarimu
Protokolo Nr.______

Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos
Neformaliojo švietimo skyriaus 2021–2022 m. m.
ugdymo plano 2 priedas
ROKIŠKIO R. KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJA
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIUS
ESTETIKOS STUDIJA
..........................................
(mokomasis dalykas)
PROGRAMA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
2.
3.
4.
5.

Paskirtis: 5-6 metų amžiaus vaikams
Trukmė: 1-2 mokymo metai
Ugdymo aplinka:
Priemonės:
Nuotolinio ugdymo priemonės:
II SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI

6. Programos tikslas: .............................................................................................................
7. Programos uždaviniai:
7.1. .........................................................................................................................................
7.2. .........................................................................................................................................
II SKYRIUS
PROGRAMOS TURINYS
8. Pirmieji mokymo metai
Eil. Programos turinys
Nr.

Metinių valandų skaičius

1.
...

Iš viso metinių valandų:
8.1. Integruojamieji dalykai:
..............................................................................................................................................................
9. Antrieji mokymo metai
Eil. Programos turinys
Nr.

Metinių valandų skaičius

1.
...

Iš viso metinių valandų:
9.1. Integruojami dalykai:
..............................................................................................................................................................
III SKYRIUS
PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS
10. Vertinimo metodai:
11. Vertinimo fiksavimas:
12. Įgytų gebėjimų tikrinimo formos:
13. Bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais formos:
14. Koncertinė veikla:
15.Veiklos viešinimas:
Programą parengė: ___________________________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

Suderinta:_____________________________________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

PRITARTA
Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos
neformaliojo švietimo skyriaus metodinės grupės
posėdyje_________(data) protokoliniu nutarimu
Protokolo Nr.______

Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos
Neformaliojo švietimo skyriaus 2021–2022 m. m.
ugdymo plano 3 priedas
ROKIŠKIO R. KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJA
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIUS
......................................................STUDIJA
ILGALAIKIS PLANAS
...................... M. M.
Mėnuo

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

Sausis

Vasaris

Tema

1. .......................
2. .......................
3. ........................
........................

Valandų Naudojami
skaičius metodai

Kokios
kompetencijos
ugdomos

Ugdymo
metai

Kovas

Balandis

Gegužė

Iš viso
metinių
valandų

Ilgalaikį planą parengė________________________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

PRITARTA
Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos
neformaliojo švietimo skyriaus metodinės grupės
_____________ (data) posėdyje protokoliniu nutarimu
(Protokolo Nr._______)

