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I. BENDROSIOS NUOSTATOS  
 

1. 2020 – 2021 mokslo metų Ugdymo planas reglamentuoja Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo 

„Kregždutė“ neformaliojo vaikų švietimo programos įgyvendinimą, sudarant galimybę vaikams 

vystyti savo gebėjimus įvairiuose meno, kūrybos bei laisvalaikio praleidimo būreliuose. 

2. Nustato būrelių skaičių bei skiriamų savaitinių valandų skaičių kiekvienam būreliui. 

3. Ugdymo turinio kūrimas grindžiamas klubo galimybėmis, atsižvelgiant į klubo turimas 

patalpas, būrelių populiarumą, individualius būrelių vadovų planus.  

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

1.  Neformalusis vaikų švietimas – kryptinga veikla, padedanti vaikui įgyti kompetencijos tapti 

sąmoninga asmenybe, sugebančia atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas ir aktyviai 

veikti visuomenėje bei prisitaikyti prie kintančios aplinkos. 

2. Būrelio veiklos programa – neformaliojo vaikų švietimo mokytojo parengta ir neformaliojo 

švietimo metodais įgyvendinama programa, kuria siekiama ugdyti vaiko kompetencijas, plėtojant 

prigimtinius vaiko gebėjimus. 

3. Užsiėmimas (pamoka) – nustatytos trukmės būrelio vadovo organizuojama kryptinga veikla, 

kurios metu siekiama numatytų tikslų ir planuotų rezultatų. Pamokos trukmė – 45 min. 

4. Būrelio vadovas – neformaliojo vaikų švietimo mokytojas, ugdantis ir mokantis vaikus pagal 

neformaliojo vaikų ugdymo programas, turintis darbo patirties ir kompetencijos.  

 

III. UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS  

1. Ugdymo planas derinamas su klubo Taryba bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

Jaunimo skyriumi. Tvirtina klubo direktorius įsakymu iki rugsėjo  15 d.  

2. Rengiant ugdymo planą vadovaujamasi: 

2.1. LR Švietimo įstatymu (Žin., 2011, Nr.38-1804); 

2.2. Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija ( patvirtinta LR Švietimo ir mokslo ministro 

2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695); 

3. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo koncepcija (patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 

2008-01-09 įsakymu Nr. ISAK-43); 

4. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais;   

5. Lietuvos higienos normomis HN 20:2006 "Neformaliojo vaikų švietimo mokykla: bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai", patvirtinti 2006 m. sausio 5 d. LR Sveikatos apsaugos ministro 

įsakymu Nr. V-13;  

6. Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimais; 

7. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo ,,Kregždutė“ strateginiu 2015-2020 m. planu; 



8. Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigų veiklos organizavimo veiklos aprašu, 

patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. 

įsakymu Nr. 30-2882; 

9. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr-1-1107 “Dėl 

mokėjimo už ugdymą Vilniaus miesto savivaldybės vaikų ir jaunimo klubuose, moksleivių 

kūrybos namuose, jaunųjų turistų, moksleivių sveikatos ir saugaus miesto centruose bei atviruose 

jaunimo centruose, tvarkos aprašo ir įkainių tvirtinimo”; 

10. Neformaliojo vaikų švietimo ir jaunimo švietimo organizavimo, būtinų sąlygų užtikrinimo 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo skyriaus reguliavimo sričiai priskirtose 

įstaigose  tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

2020 m. rugėjo 16 d. įsakymu Nr. 30-2242/20; 

11. Kitais LR norminiais teisės aktais.  

12.  Programas ir teminius planus rengia kiekvieno būrelio vadovas, kuriuos iki rugsėjo 15 d. 

įsakymu tvirtina klubo direktorius.  

 

IV. UGDYMO ORGANIZAVIMAS  

1. Mokslo metai prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d., baigiasi – 2021 m. birželio 30 d. 

2. Liepos – rugpjūčio mėnesiais vykdomas projektinis darbas. Klubo darbo valandos: pirmadienis – 

penktadienis nuo 10.00 iki 20.00 val. 

3. Esant COVID-19 koronaviruso grėsmei, klubas „Kregždutė“ gali suteikti neformaliojo ugdymo 

paslaugas ir nuotoliniu būdu. 

4. Klubui skirtos 88 savaitinės pedagoginės valandos, kurios paskirstomos būreliams klubo Tarybos 

sprendimu, atsižvelgiant į būrelių specifiką, paklausumą bei vaikų skaičių juose: 

Eil. 

Nr. 

Ugdomojo dalyko pavadinimas Valandų skaičius 

(per savaitę) 

Grupių 

skaičius 

Ugdytinių 

amžius 

1. Vaizduojamoji dailė 6 sav. val. 2 grupės 6 – 19 m. 

2. Taikomoji dailė 4 sav. val. 1 grupė 6 – 19 m. 

3. Rūbų dizainas ir siuvimas 8 sav. val. 2 grupės 12 – 29 m. 

4. Miuziklas 4 sav. val. 1 grupė 12 – 19 m. 

5. Pop choras 8 sav. val. 2 grupės 6 – 19 m. 

6. Vokalo pradmenys 2 sav. val. 1 grupė 6 – 19 m. 

7. Tapyba ir akademinis piešimas 6 sav. val. 2 grupės 12 – 29 m. 

8. Joga  4 sav. val. 1 grupė  19-29 m. 

9. Dainavimo studija 8 sav. val. 2 grupės 12 – 19 m. 

10. Muzikavimo studija  3 sav. val. 1 grupė 12 – 19 m. 

11. Dailės studija „Akvarelė“  5 sav. val. 2 grupės 12 – 29 m. 

12. Piešimas ir stalo žaidimai 4 sav. val. 1 grupės 6 – 12 m. 

13. Muzika (fortepijonas) 4 sav. val. 1 grupė 12 – 19 m. 

14. Indiški šokiai 4 sav. val. 1 grupė 12 – 29 m. 

15. Joga (jaunimui) 8 sav. val. 2 grupės 19 – 29 m. 

16. Jogos motorika vaikams 3 sav. val. 1 grupė 6 – 12 m. 

17. Dailės pradmenys 7 sav. val. 2 grupės 10 – 19 m. 

 Viso: 88 sav. val. 25 grupės  

 



V. PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

1. Neformalaus švietimo programos vaikų ir jaunimo laisvai pasirenkamos.  

2. Vaikų ir jaunimo pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami.  

3. Du kartus per metus rengiami ataskaitiniai renginiai klubo bendruomenei. 

4. Pažangiausi vaikai ir jaunimo apdovanojami klubo padėkos raštais. 

5. Baigusiems klubą gali būti įteikiamas pažymėjimas apie dalyvavimą neformalaus švietimo 

programoje. 

 

Naudota literatūra: 

1. LR Švietimo įstatymas (Žin., 2011, Nr.38-1804.); 

2. Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2005 m. 

gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695; 

3. Lietuvos higienos normos HN 20:2006 "Neformaliojo vaikų švietimo mokykla: bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai", patvirtinti 2006 m. sausio 5 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-

13; 

4. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo ,,Kregždutė“ 2015-2020 m. strateginis planas, patvirtintas 2015 m. 

kovo 10 dienos direktoriaus įsakymu Nr. V-5, pritarta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojos 2015m. kovo 6 d. įsakymu Nr. A30-767; 

5. Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigų veiklos organizavimo veiklos aprašas, 

patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. 

įsakymu Nr. 30-2882; 

6. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas 2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr-1-1107 “Dėl mokėjimo 

už ugdymą Vilniaus miesto savivaldybės vaikų ir jaunimo klubuose, moksleivių kūrybos namuose, 

jaunųjų turistų, moksleivių sveikatos ir saugaus miesto centruose bei atviruose jaunimo centruose, 

tvarkos aprašo ir įkainių tvirtinimo”. 

7. Neformaliojo vaikų švietimo ir jaunimo švietimo organizavimo, būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus 

miesto savivaldybės administracijos Jaunimo skyriaus reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose  

tvarkos aprašas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. 

rugėjo 16 d. įsakymu Nr. 30-2242/20. 

8. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo ,,Kregždutė“ nuostatai, patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. 1-1764. 

 

 

 Direktorius                                                                                                               Jonas Endrijaitis                                                                                                                                                                                         


