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I. BENDROSIOSNUOSTATOS

1. 2022 - 2023 mokslo metq Ugdymo planas reglamentuoja Vilniaus vaikq ir jaunimo klubo

,,Kregzdute" neformaliojo vaikq Svietimo programos ig/vendinimq, sudarant galimyb9

vaikams vystyti savo gebejimus ivairiuose meno, kDrybos bei laisvalaikio praleidimo

birreliuose.

2. Nustato biireliq skaiaiq bei skiriamq savaitiniq vatandq skaidiq kiekvienam biireliui.

3. Ugdymo turinio kiirimas grindziamas klubo galimyb6mis, atsizvelgiant i klubo turimas
patalpas, bireliq populiarumq, individualius biireliq vadovq planus.

PAGRINDINES S4VOKOS

l. N€formalusis vaikq Svietimas - kryptinga veikla, padedanti vaikui igyti kompetencijos tapti

sqmoninga asmenybe, sugeband ia atsakingai irk[rybingai spr9sti savo problemas irakryviai veikti
visuomeneje bei prisitaikyti prie kintandios aplinkos.

2. Biirelio veiklos programa neformaliojo vaikq Svietimo mok),tojo parengta ir neformaliojo

Svietimo metodais igyvendinama programa, kuria siekiama ugdyti vaiko kompetencijas, pletojant

prigimtinius vaiko gebejimus.

3. Uhiomimas (pamoka) - nustatytos trukmes biirelio vadovo organizuojama kryptinga veikla,

kurios metu siekiama numatytq tikslq ir planuotq rezultatq. Pamokos trukme -45 min.

4. B[relio vadovas - neformaliojo vaikq avietimo mokytojas, ugdantis ir mokantis vaikus pagal

neformaliojo vaikq ugdymo programas, turintis darbo patirties ir kompetencijos.

II. UGDYMO PROGRAMU JGYVENDINIMAS

l. Ugdymo planas derinamas su klubo Taryba bei Vilniaus miesto savivaldybes administracijos

Jaunimo skyriumi. Tvirtina klubo direktorius isakymu iki rugs€jo l5 d.

2. Rengiant ugdymo planq vadovaujamasi:

2.1.LR Svietimo istatymu (Zin., 201 l, Nr.38-l804);

2.2.Neformaliojo vaikq Svietimo koncepcija ( patvirtinta LR Svietirno ir mokslo ministro

2005 m. gruodzio 30 d. isakymu Nr. ISAK-2695):

3. Vaikq irjaunimo kultiirinio ugdymo koncepcija (patvirtinta LR Svietimo ir mokslo ministro 2008-

0l-09 isakymu Nr. ISAK-43):
4. Srietimo. mokslo ir spono minisrro isaklmais:

5. Lietuvos higienos nomomis HN 20:2006 "Neformaliojo vaikq svietimo mokykla: bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai", patvirtinti 2006 m. sausio 5 d. LR Sveikatos apsaugos ministro

isakymu Nr. V-13;

6. Vilniaus miesto savivaldyb6s Tarybos sprendimais;

7. Vilniaus vaikq irjaunimo klubo ,,KregZdute" strateginiu 2021-2026 m. planu;

8. Vilniaus miesto savivaldybes neformaliojo Svietimo istaig! veiklos organizavimo veiklos aprasu,

patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2016 m. guodrio 30 d.

isaklmu Nr. l0-2882i
9. Vilniaus miesto savivaldybds tarybos sprendimu 2022 m. birzelio 13 d.Nr-1-1481 "Del mokejimo

uZ ugdymq Vilniaus miesto savivaldybes vaikq irjaunimo klubuose, moksleiviq kurybos namuose,



jaunqjq turistq, moksleiviq sveikatos ir saugaus miesto centruose bei atviruosejaunimo centruose,

tvarkos apralo ir ikainiq tvirtinimo";

10. Neformaliojo vaikq Svietimo ir jaunimo Svietimo organizavimo, bttinq sqlygq uztikinimo

Vilniaus miesto savivaldybes administracijos Jaunimo sky aus reguliavimo sridiai priskirtose

lstaigose tvarkos aprasu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybes administracrjos direktoiaus

2020 m. rug6jo 16 d. isakymu Nr. 30-2242120;

I L Kitais LR norminiais teisas akais.

12. Programas ir teminius planus rengia kiekvieno burelio vadovas, kuriuos iki rugs6jo l5 d-

isakymu tvirlina klubo direktorius.

III. UGDYMO ORGANIZAVIMAS

l. Mokslo metai prasideda 2022 m. rugsejo I d., baigiasi - 2023 m. birzelio 30 d.

2. Liepos - rugpjiidio m6nesiais vykdomas projektinis darbas. Klubo darbo valandos: pirmadienis -
penktadienis nuo 10.00 iki 20.00 val.

3. Esant COVID-l9 koronaviruso grEsmei, klubas ,,Kregzdut6" gali suteikti neformaliojo ugdymo

paslaugas ir nuotoliniu biidu.

4. Klubui skirtos 84 savaitines pedagogines valandos, kurios paskirstomos biireliams klubo Tarybos

sprendimu, atsizvelgiant i bnreliq specifikq, paklausum4 bei vaikq skaiaiqjuose:

Eil.
Nr.

Jgdomojo dalyko prvadinimas r'alandq skaiiius
(per savaitg)

Crupirl
skaidius

Ugdytiniq
amiius

l Vaizduojamoji daile 6 sav. val. 2 grupes 6-19nl.
2. Taikomoji daile I grupe 6-19m.
3. Riibq dizainas ir siuvimas 8 sav. val. 2 grupes 12 -29 m.

4. Pop choras 8 sav. val, 2 grupes 6-19m.
5. Vokalo pradmenys 2 sav. val. I grupe 6 19 m.

6. Tapyba ir akademinis piesimas 6 sav. val. 2 grupes 12 29 m.

1. Joga 2 sav. val. I grupe 19-29 m.

8. Dainavimo studija 8 sav, val. 2 grupes l2 l9 m.

9. Muzikavimo sludiia 3 sav. val. I gropd 12 19 m.

0. Dailes studija,,AkvarelC" 5 sav. val. 2 grupes 12 -29 m.

ll Piesimas ir stalo iaidimai I grupes 6-12m.
t2. Muzika (fortepijonas) 4 sav, val. I grupe l2- l9 m.

13. IndiskiSokiai 6 sav. val. I grupe 12 29 m.

14. Joga (iaunimui) 8 sav. val. 2 grupes 19 -29 m.

15. Jogos motorika vaikams 3 sav. val. I grup€ 6-12m.
6. Dailes pradmenys 7 sav. val. 2 grupes l0-19m.
7. Atvirajaunimo erdve

,,Samb[ris"

I grupe 14 -29 m.

84 sav- val. 25 grup€s



IV. PAZANGOS IR PASIEKIMV VERTINIMAS

L Neformalaus Svietimo programos vaikq irjaunimo laisvai pasirenkamos.

2. Vaikq irjaunimo paianga ir pasiekimai pazymiais nevertinami.

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

4. Pazangiausi vaikai irjaunimo apdovanojami klubo padakos rastais.

5. Baigusiems klubq gali bnti iteikiamas pazymejimas apie dalyvavim4 neformalaus lvietimo
programoje.

Naudota literatira:

l. LR Svietimo istao,mas (Zin.,20l l, Nr.38-1804.);

2. Neformaliojo vaikq Svietimo koncepcl4 patvirtinta LR Svietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodzio
30 d. isakymu Nr. ISAK-2695;

3. Lietuvos higienos nonnos HN 20:2006 "Neformaliojo vaikq Svietimo mokykla: bendrieji sveikatos
saugos reikalavimai", patvirtinti 2006 m. sausio 5 d. LR Sveikatos apsaugos ministro isakymu Nr. V-
l3i

Vilniaus vaikq irjaunimo klubo ,,Kregzdute" 202l-2026 m. strateginis planas, patvirtinras 2021-01-08
direktoriaus isakymu Nr. V-1:

4. Vilniaus miesto savivaldybes neformaliojo Svietimo istaigq veiklos organizavimo veiklos apra5as,

patvirtintas Vilniaus miesto savivaldyb6s administracijos direktoriaus 2016 m. gruodzio 30 d. isakymu
Nr.30-2EE2:

5. Vilniaus miesto savivaldybes tarybos sprendimas 2022 m. birzelio I3 d. Nr-l-1481 "Del mokejimo uZ
ugdymq Vilniaus miesto savivaldybes vaikq ir jaunimo klubuose, moksleiviq klrybos namuose,
jaunqiq turistrl, moksleiviq sveikatos ir saugaus miesto centruose bei atviruose jaunimo centruose,
tvarkos apraso ir ikainiq tvirtinimo".

6. Neformaliojo vaikq Svietimo irjaunimo Svietimo organizavimo, bltinq sqlygq uZtikinimo Vilniaus
miesto savivaldybes administracijos Jaunimo skyriaus reguliavimo sridiai priskirtose istaigose tvarkos
aprasas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldytes administracijos direktoriaus 2020 m. rugsejo l6 d.

isakymu Nr. 30-2242120.

7. Vilniaus vaikq ir jaunimo klubo ,,Kregzdut6" nuostatai, patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybes
tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimu Nr. 1-1064.
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