
   

 

3 PRIEDAS  

 

PATVIRTINTA 

Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio 

progimnazijos direktoriaus 

2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr.169 

(1.51) 

 

KURŠĖNŲ STASIO ANGLICKIO PROGIMNAZIJOS  

PAŽINTINĖS, KULTŪRINĖS, MENINĖS, KŪRYBINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO 

TVARKOS APRAŠAS  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos (toliau - progimnazija) mokinių pažintinės, 

kultūrinės, meninės, kūrybinės (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) veiklos organizavimo tvarka 

(toliau – tvarka) reglamentuoja mokinių pažintinės, kultūrinės, meninės, kūrybinės veiklos 

organizavimą ir yra Progimnazijos ugdymo turinio dalis. Ji įgyvendinama atsižvelgiant į Pradinio ir 

Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose numatytą dalykų turinį, mokinių amžių.  

2. Tvarka parengta vadovaujantis 2019 – 2020 ir 2020 - 2021 mokslo metų pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais ir kitais aktualiais 

dokumentais, reglamentuojančiais ugdymo procesą Progimnazijoje. 

 

II. PAŽINTINĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRINCIPAI 

 

3. Pažintinės kultūrinės veiklos tikslas – padėti mokiniams suvokti pasaulio ir savo tautos 

istorijos, kultūros, gamtos savitumą, puoselėti ir išlaikyti savimonę, skatinti ir plėtoti mokinių 

domėjimąsi įvairiomis kultūros ir meno veiklos formomis. 

4. Organizuojant pažintinę kultūrinę veiklą keliami šie uždaviniai:  

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

4.2. taikyti naujas pažinimo formas ir metodus;  

4.3. pamokas organizuoti netradicinėse aplinkose už mokyklos ribų (muziejuose, parodose, 

gamtoje, virtualiosiose mokymosi aplinkose ir pan.); 

4.4. pažinti savo gyvenamąją vietovę, regioną, šalį, pasaulį, jų papročius bei tradicijas; 

4.5.  sudaryti sąlygas mokiniams geriau pažinti įvairias kultūros ir meno sritis, skatinti jų 

kūrybiškumą.  

5. Organizuojant pažintinę kultūrinę veiklą, laikomasi šių principų:  



   

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

patirtį;  

5.2. prieinamumo – veikla prieinama visiems mokiniams, nepriklausomai nuo jų 

mokymosi galimybių, rezultatų ir socialinės padėties; 

5.3. nuoseklumo – veikla yra planuojama ir renginiai, užsiėmimai paskirstomi per visus 

mokslo metus. 

6. Siekdama pažintinės kultūrinės veiklos kokybės, veiksmingumo didinimo, savikainos 

mažinimo, progimnazija gali sudaryti bendradarbiavimo sutartis dėl pažintinės veiklos 

organizavimo su neformaliojo švietimo, kultūros ir kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis 

organizacijomis.  

 

III. PAŽINTINĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

                

               7. Pažintinė veikla organizuojama pirmiausia išnaudojant progimnazijos, Kuršėnų miesto, 

Šiaulių rajono ar miesto teikiamas galimybes šiai veiklai organizuoti, palaipsniui pereinant prie 

regiono ar šalies pažintinių objektų. 

8. Progimnazijoje vykdomai pažintinei kultūrinei veiklai organizuoti per mokslo metus 

skiriama:  

8. 1. 1-4 kl. mokiniams 50 valandų per mokslo metus; 

8.2.  5-8 kl. mokiniams 60 valandų per mokslo metus. 

9. Rekomenduojami pažintiniai objektai: muziejai, istorijos, gamtos, geografijos, kultūros 

paminklai, teatrai ir kt. Veiklos formos: ekskursijos, išvykos, kraštotyrinė veikla, spektakliai, 

parodos, vaikų turizmo renginiai pažintiniais tikslais ir kt. 

10. Veikla organizuojama atsižvelgiant į progimnazijos tradicinius renginius, 

progimnazijos bendruomenės narių siūlymus, siejama su ugdymo tikslais, mokinių mokymosi 

poreikiais ir organizuojama progimnazijoje ir/ar už jos ribų. 

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

mokytojo organizuojamoje pažintinėje kultūrinėje veikloje.  

12. Elektroninis dienynas pildomas pagal tos dienos tvarkaraštį: 

12.1. dienyne žymimos datos ir skiltyje „Pamokos tema” parašoma: „Pažintinė kultūrinė 

veikla. Tema (pvz.: Edukacinė programa „Duonos kepimas“ „Aušros“ muziejuje)“; 

12.2. jei pažintinėje kultūrinėje veikloje dalyvauja ne visa klasė, o keli mokinai, tada jų 

nedalyvavimas pamokose pažymimas „n“ raidėmis, kurias pateisina pažintinę kultūrinę veiklą 

organizavęs mokytojas. 



   

13. Į ekskursiją, edukacinį renginį 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 direktoriaus įsakymu paskirti pedagogai. 

14. Pažintinės kultūrinės veiklos organizavimui skiriamo finansavimo šaltiniai: 

14.1. mokyklos metinės sąmatos lėšos, skirtos mokymui; 

14.2. projektų lėšos; 

14.3. Kultūros paso lėšos; 

14.4. rėmėjų lėšos. 

15. Lėšos mokinių pažintinei kultūrinei veiklai organizuoti naudojamos vadovaujantis: 

15.1. Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-07-11 nutarimu  Nr.679 bei jo pakeitimais; 

15.2. Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro direktoriaus įsakymu 

patvirtintu Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo tvarkos aprašu. 

16. Mokinio mokymosi laikas išvykose, ekskursijose ir kitais panašiais atvejais, trunkantis 

ilgiau nei pamoka, perskaičiuojamas į konkretaus dalyko mokymosi laiką (pagal pamokos trukmę). 

Šiuo atveju koreguojami mokomųjų dalykų teminiai planai. 

17. Jei veikla organizuojama už mokyklos ribų, vadovaujamasi edukacinių išvykų 

susiejimo su ugdymo turiniu aprašu. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Šis aprašas keičiamas ar naikinamas progimnazijos direktoriaus įsakymu, suderinus su 

Mokytojų taryba. 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


