
 

                                             Lukšių Vinco Grybo gimnazijos 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų 

                                             priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo plano 

 4 priedas  

 

 

 PAŽINTINĖS, KULTŪRINĖS, MENINĖS, KŪRYBINĖS, SPORTINĖS, PRAKTINĖS, 

PREVENCINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS  

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Lukšių Vinco Grybo gimnazijos mokinių pažintinės, kultūrinės, meninės, kūrybinės, sportinės, 

praktinės, prevencinės (toliau – pažintinė ir kultūrinė veikla) veiklos organizavimo tvarka  

reglamentuoja tikslingą mokinių pažintinės, kultūrinės, meninės, kūrybinės, sportinės, praktinės, 

prevencinės  veiklos organizavimą.  

2. Tvarka parengta vadovaujantis 2018–2019 ir 2020 - 2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, Lukšių Vinco Grybo  gimnazijos vidaus tvarkos 

taisyklėmis. 

 

II. PAŽINTINĖS IR KULTŪRINĖS VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRINCIPAI  

 

3. Pažintinės ir kultūrinės veiklos tikslas – padėti suvokti savo tautos istorijos, kultūros, gamtos 

savitumą, puoselėti ir išlaikyti tautinę savimonę. 

4. Organizuojant pažintinę ir kultūrinę veiklą keliami šie uždaviniai:  

4.1. ugdyti kompetencijas, padėsiančias mokiniui formuotis ir išlaikyti tautinę savimonę;  

4.2. skatinti naujas pažinimo formas ir metodus;  

4.3. skatinti pamokų organizavimą netradicinėse aplinkose už mokyklos ribų (muziejuose, parodose, 

gamtoje ir pan.); 

4.4. skatinti pažinti savo gyvenamąją vietovę, regioną, šalį, jos papročius bei tradicijas.  

5. Organizuojant pažintinę ir kultūrinę veiklą, laikomasi šių principų:  

5.1. aktualumo - veikla atitinka pažintinį objektą lankančių mokinių kultūrinę ir socialinę patirtį;  

5.2. demokratiškumo – gimnazijos bendruomenė identifikuoja poreikius ir nustato prioritetus;  

5.3. prieinamumo – veikla prieinama visiems mokiniams, nepriklausomai nuo jų mokymosi 

galimybių, rezultatų ir socialinės padėties;  

6. Siekdama pažintinės veiklos kokybės, veiksmingumo didinimo, savikainos mažinimo, gimnazija 

gali sudaryti bendradarbiavimo sutartis dėl pažintinės veiklos organizavimo su neformaliojo 

švietimo, kultūros ir kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.  

7. Pažintinė veikla organizuojama pirmiausia išnaudojant teritorijos, kurioje yra gimnazija, teikiamas 

galimybes, palaipsniui pereinant prie savivaldybės, apskrities ar šalies pažintinių objektų.  

 

III. PAŽINTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS  

 

8. Gimnazijoje  vykdomai pažintinei ir kultūrinei  veiklai organizuoti  per mokslo metus skiriama nuo 

30 iki 60 pamokų/valandų klasei. 

9. Rekomenduojami tokie pažintiniai objektai kaip muziejai, istorijos, gamtos, geografijos, kultūros 

paminklai, teatrai ir šios veiklos formos: ekskursijos, išvykos, kraštotyrinė veikla, spektakliai, 

parodos, vaikų turizmo renginiai pažintiniais tikslais. Šios veiklos metu vykdoma socialinė veikla, 

kultūros paveldo, meninės veiklos, profesinio informavimo ir konsultavimo, karjeros planavimo 

projektai bendradarbiaujant su šalies muziejais, teatrais, bibliotekomis, kultūros centrais ir kitomis 

įstaigomis.  

10. Veikla organizuojama atsižvelgiant į gimnazijoje organizuojamus tradicinius renginius bei 

gimnazijos  metodinių grupių siūlymus, siejama su gimnazijos ugdymo tikslais, mokinių mokymosi 

poreikiais ir organizuojama gimnazijoje ir už jos ribų. 

10.1. Pažintinė veikla 1-4, 5-8, 1g - 4g klasių mokiniams (Priedas Nr.1) 



11. Mokiniai per visus mokslo metus dalyvauja gimnazijos, klasės vadovo ar dalyko mokytojo 

organizuojamoje pažintinėje ir kultūrinėje  veikloje.  

12. Mokytojas, organizuojantis pažintinės veiklos renginį, prieš tris dienas mokyklos direktoriui 

pateikia prašymą vykti į renginį, moksleivių sąrašą . 

13. Mokytojas instruktuoja mokinius, kurie pasirašo saugos lape. 

14. Mokytojas (raštu) informuoja tėvus apie išvykos tikslus, vietą, laiką bei gauna sutikimą vykti 

(mokiniams iki 16 m.) bei suteikti pirmąją pagalbą nelaimingo įvykio atveju (priedas Nr.2). 

15. Elektroninis dienynas pildomas pagal tos dienos tvarkaraštį: 

15.1.  Dienyne žymimos datos ir skiltyje „Tema, klasės darbai”  parašoma: „Kultūrinė pažintinė 

veikla. Gimnazijos direktoriaus įsakymas Nr..”, jei į renginį, ekskursiją, išvyką ir pan. vyksta ne 

mažiau kaip 75% tos klasės mokinių. Tokiu atveju lankomumas nežymimas.  

15.2. Jei direktoriaus įsakymu išvyksta mažiau nei 75% klasės mokinių, vyksta planuota pamoka. 

Mokinių nedalyvavimas pamokose fiksuojamas, jį pateisina klasės auklėtojas  direktoriaus įsakymu. 

15.3.  Į turizmo renginį, ekskursiją, išvyką ar žygį nevykstantys mokiniai privalo būti pamokose, 

jiems organizuojama ugdomoji veikla pagal numatytą tvarkaraštį. Jei dalyko mokytojas išvykęs su 

klase, likusiems mokiniams ugdomąją veiklą organizuoja socialinis pedagogas. 

16. Pažintinę ir kultūrinę veiklą vykdantys mokytojai, paskirti direktoriaus įsakymu atsakingais už 

mokinius, veda saugaus elgesio instruktažus, atsako už mokinių saugumą ir sveikatą pažintinės ir 

kultūrinės veiklos metu.  

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

17. Mokinių pažintinės, kultūrinės, meninės, kūrybinės, sportinės, praktinės, prevencinės veiklos 

organizavimo tvarka keičiama ar naikinama gimnazijos direktoriaus įsakymu, suderinus Mokytojų 

taryboje ir Gimnazijos taryboje. 

 

___________________________________________________



 

Priedas Nr.1 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas        Koncentrai Data Atsakingas Pastabos Ugdomos 

kompetencijos 
1-4 5-8 I II III-IV 

III IV 

Gimnazijos sprendimas dėl 10 ugdymo dienų organizavimo 

1. Mokslo ir žinių diena + + + + + + 2019-09- 

02 
Klasių 

vadovai 

4 pamokos Iniciatyvumo ir 

kūrybiškumo. 

Saviraiškos ir aktyvaus 

dalyvavimo įvairiose 

veiklose 

2. Pažinkime savo  gimtąjį kraštą +      2019 m.  
spalio 
mėn. 

Pradinių 

klasių 

mokytojos 

6 pamokos Pagarbos tautos 

tradicijoms, kultūrinėms 

vertybėms 

3. Savivaldos diena, skirta Tarptautinei 
Mokytojo dienai paminėti 

+ + + + + + 2019 m.  
spalio 
mėn. 

Sonata 

Kurienė, 

klasių 

seniūnai 

4 pamokos Iniciatyvumo ir 

kūrybiškumo 

4. Advento popietės klasėse  

„Kalėdų belaukiant“ 

+ + + + + + 2019 m. 

gruodžio 

mėn. 

Dalykų 

mokytojai ir 

klasių 
vadovai 

6 pamokos Tautinės savimonės, 

pagarbos tautos 

tradicijoms, kultūrinėms 

vertybėms 

5.  Žiemos sporto šventė ,,Sportas mus 
vienija“ 

+      2020 m. 

sausio 

mėn. 

Pradinių 

klasių 

mokytojos 

L.Matusienė

R.Kurienė 

3 pamokos Sveiko gyvenimo 

būdo, iniciatyvumo, 

bendradarbiavimo 

6.  Šimtadienis      
 

+ 

+ 2020 m. 
vasario 
mėn. 

III-IV klasių 

vadovai 

6 pamokos 

 

5 pamokos 

Iniciatyvumo ir 

kūrybiškumo. 

Saviraiškos ir 

aktyvaus 

dalyvavimo 



_____________________________________________________________________________________ 

įvairiose veiklose 

7.   Karjeros pamokos  + + +  
 

+ 

 Per 

mokslo 

metus 

Ugdymo 

karjerai 

koordinatori 

us, klasių 

vadovai 

5 pamokos 

 

4 pamokos 

Komunikavimo, 

pažinimo, karjeros 

planavimo 

8. Klasių vadovų diena (edukacinės –
pažintinės kelionės) 

+ + + +  
 

+ 

+ Viena 

diena 

per 

mokslo 

metus 

Klasių 

vadovai 

6 pamokos 

 

5 pamokos 

Pažinimo ir 

kūrybiškumo 

9. Integruotų netradicinių veiklų diena, 
patirtinis mokymas, tyriminė veikla 

 + + +  
 

+ 

 Viena 

diena 

per 

mokslo 

metus 

Dalykų 

mokytojai, 

būrelių 

vadovai 

6 pamokos 

 

4 pamokos 

Iniciatyvumo ir 

kūrybiškumo. 

Saviraiškos ir aktyvaus 

dalyvavimo įvairiose 

veiklose 

10.  Renginiai, skirti Mokyklos Jubiliejui: 
10.1 Pamokos su buvusiais mokiniais 
,,Gyvenimo pamoka“  
10.2 Istorijos pamokos ,,Mokyklos 
istorija“ 
10.3 Pėsčiųjų žygis į Antano Tatarės 
tėviškę 
10.4 Teminės parodos  
 
10.4 Konferencija 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 
+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 
+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
+ 
 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
+ 
 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
2019 m. 

rugsėjo-

lapkričio 

mėn. 

 

Atsakingi 

asmenys 

 

8 pamokos 
 

5 pamokos 

 

9 pamokos 
 

6 pamokos 
 

6 pamokos 

 

Pažinimo ir kūrybiškumo, 

bendradarbiavimo. 

Iniciatyvumo ir 

kūrybiškumo. Saviraiškos 

ir aktyvaus dalyvavimo 

įvairiose veiklose 

11. Paskutinio skambučio šventė      + 2020 m. 

gegužės 

mėn. 

Sonata 

Kurienė, 

klasių 

vadovai 

 5 pamokos Iniciatyvumo ir 

kūrybiškumo 



 

 

 

 

 

Priedas Nr.2 

 

 

 

 

 

Aš, ......................................................................................................................, sutinku, kad mano 

sūnus (dukra)...................................................................................................................................... 

20...........m...................................mėn...........d 

vyktų į................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Sutinku, kad, esant reikalui, mano vaikui būtų suteikta medicinos pagalba. 

Patvirtinu, kad neturėsiu pretenzijų mokytojui ir gimnazijai, jei įvyks nelaimingas atsitikimas ne dėl 

mokytojo kaltės. 

 

...................................      ....................................................... 
(parašas)                         (vardas, pavardė) 

 

 

__________________________________________________ 

 

 


