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I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2021 – 2022 mokslo metų Ugdymo planas reglamentuoja Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo 

     „Meteoras“ ir jo padalinio „Žvaigždutė“ (nuo 2021-10-01 d.) 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 – švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, 

kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas, išskyrus formaliojo 

švietimo programas. 
 

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, tvirtinamas klubo direktorius įsakymu. 
 

2. Rengiant ugdymo planą vadovaujamasi: 
 

2.1. LR Švietimo įstatymu (Žin., 2011, Nr.38-1804 bei galiojančia redakcija 2015 m. birželio 30 d. 

Nr. XII-1909.); 

2.2. Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija (patvirtinta LR Švietimo ir mokslo ministro 2005 m.  

gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 bei patvirtinta pakeitimo redakcija 2012 m. kovo 29 d. 

įsakymo Nr. V-554); 

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 normos HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo  

  bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", patvirtinti 2012 m. birželio 25 d. LR Sveikatos apsaugos  

  ministro įsakymu Nr. V-599; 



 

 

6.   Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo ,,Meteoras“ strateginiu 2016-2020 m. planu, patvirtintas Vilniaus  

  miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. A30-1098.; 

7. 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; 
 

8. 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” bei 2019-07-24 sprendimu 1-146 „Dėl 

tarybos 2017-08-30 sprendimo 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 

tvirtinimo“ pakeitimu; 
 

9. 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; 
 

10. Kitais LR norminiais teisės aktais. 
 

11. Programas  ir  teminius  planus  rengia  kiekvieno  būrelio  vadovas,  kuriuos  iki  rugsėjo 03  d. 
 

pateikia klubo direktoriui tvirtinti. 
 

 

IV. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 
 

1. Mokslo metai prasideda 2021 m. rugsėjo 1 d., baigiasi – 2022 m. birželio 30 d. 
 

2. Liepos – rugpjūčio mėnesiais gali būti organizuojamos  dieninės vaikų vasaros poilsio stovyklos  

ar kita projektinė veikla. Klubas dirba penkias dienas per savaitę. 
 

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

paslaugas ir nuotoliniu būdu.Valstybės, savivaldybės lygiu ar klubo vadovui priėmus sprendimą 

ugdymą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu, klubas vadovaujasi klubo parengtomis ugdymo 

organizavimo gairėmis, mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 2 d. 

įsakymu Nr. V-1006 „Dėl Mokymo nuotloliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų 

aprašo patvirtinimo“, įvertina, ar visi ugdytiniai gali dalyvauti ugdymo procese pasirinkta kita 

mokymo forma ir būdu, susitarti dėl galimų šios problemos sprendimo būdų, pasirinkimo 

alternatyvų, galimos pagalbos priemonių.  



 

3.1. pertvarko užsiėmimų tvarkaraštį, pritaikydama jį ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu 

mokymo būdu: numato sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui skiriamas veiklas;  

3.2. pritaiko užsiėmimo struktūrą sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui, atsižvelgdama į 

mokinių amžių, užsiėmimo programos ir ugdymo programos ypatumus;  

3.3. susitaria dėl užduočių, skiriamų atlikti namuose apimties, pobūdžio, dėl mokymosi krūvių 

stebėsenos ir jų koregavimo, grįžtamosios informacijos teikimo, dėl ugdytinio darbotvarkės 

nustatymo, atsižvelgdama į ugdytinių amžių;  

3.4. numato ugdytinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo būdus;  

3.5. paskiria asmenį kuris teiks bendrąją informaciją apie ugdymo proceso organizavimo tvarką, 

komunikuos kitais aktualiais švietimo bendruomenei klausimais tol, kol neišnyksta ypatingos 

aplinkybės ar aplinkybės, dėl kurių ugdymo procesas klube negalėjo būti organizuojamas 

kasdieniu būdu. Informacija apie tai skelbiama klubo tinklalapyje; 

 3.6. numato planą, kaip pasibaigus ypatingoms aplinkybėms sklandžiai grįžti prie įprasto 

ugdymo proceso organizavimo 
 

4.   Būrelių grupės komplektuojamos bei grupei skirtas konkretus pedagoginių valandų skaičius per 

savaitę nustatomas atsižvelgiant į klubui nustatytus einamųjų metų biudžeto asignavimus, kitų 

metų išlaidų projektą, būrelių specifiką, paklausumą bei vaikų skaičių juose: 

 
 

Eil. 

Nr. Ugdomojo dalyko pavadinimas 

Valandų skaičius 

     (per savaitę) 

Grupių 

skaičius 

Ugdytinių 

amžius 

1 
Technologijų-dailės, keramikos būrelis 
„Menukų kraitelis“ 5 sav. val. 2 grupės 

6 – 15 m. 

2 Konstravimo – keramikos studija 8 sav. val. 2 grupės 4 – 19 m. 

3 
Keliaukime anglų kalbos labirintais, 
pažindami pasaulį ir save 8 sav. val. 3 grupės 

6 – 19 m. 

4 Šokių studija „Siluetas“ 4 sav. val. 1 grupė 7 – 19 m. 

5 Vokalinio dainavimo studija Ilja 4 sav. val. 1 grupė 6 – 29 m. 

6 
Rankdarbių ir drabužių modeliavimo 
dizaino studija 8 sav. val. 3 grupės 

4 – 29 m. 

7 Lietuvių kalbos būrelis 10 sav. val. 4 grupė    4 – 19 m. 

8 Ritminės gimnastikos būrelis 10 sav. val. 3 grupės 4 – 19 m. 

9 Gatvės ir šiuolaikinių šokių būrelis 4 sav. val. 1 grupė 6 – 19 m. 

10 Komandos palaikymo šokių būrelis 2 sav. val. 1 grupė 7 – 19 m. 

11 Spalvų pasaulyje būrelis  10 sav. val. 3 grupės 5 – 27 m. 

12 Šiuolaikinių šokių studija  4 sav. val. 2 grupės 4 – 19 m. 

13 Matematika aplink mus būrelis 4 sav. val. 2 grupės 7 – 19 m. 

14 Kulinarijos studija  2 sav. val. 1 grupė 4 – 19 m. 

15 Fizinio aktyvumo būrelis  4 sav. val. 2 grupės 7 – 18 m. 

16 Knygų bičiulių klubo būrelis 2 sav. val. 1 grupė 7 – 19 m. 

17 Dainavimo ir muzikavimo būrelis 2 sav. val. 1 grupė 7 – 19 m. 

18 Gitaros studija 6 sav. val. 2 grupės 8 – 19 m. 

19 Dainavimo ir muzikavimo būrelis 6 sav. val. 1 grupė 8 – 19 m. 

 Viso: 102 sav. val. 36 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. Ugdytinių vertinimas grindžiamas amžiaus tarpsniais, psichologiniais ypatumais, individualiais 

ugdytinių poreikiais. 

4. Veiklų vadovai ne rečiau kaip kartą per metus parodo neformaliojo ugdymo veiklos pasiekimus 

organizuodami parodas, koncertus, dalyvaudami įvairiuose klubo ir bendruomenės renginiuose, 

šventėse, varžybose, konkursuose. 

5. Pažangiausi vaikai ir jaunimas apdovanojami klubo padėkos raštais. 
 
6. Baigusiems klubą gali būti įteikiamas pažymėjimas apie dalyvavimą neformalaus švietimo 

programoje. 

 

PASTABOS 

1.      Vaikų amžiaus grupėse nuo 3 iki 7 m. vieno užsiėmimo trukmė – 35 minučių, kitų amžiaus  

         grupių – 45 min. 

2.      Minimalus ugdytinių skaičius grupėje – 12 ugdytinių. 

3.     Atsiradus poreikiui neviršijant metinių biudžeto asignavimų mokslo metų eigoje ugdymo planas  

        gali būti koreguojamas. 

 

 

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 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai", patvirtinti 2012 m. birželio 25 d. LR Sveikatos apsaugos ministro 

įsakymu Nr. V-599; 
 
4. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo ,,Meteoras“ 2016-2020 m. strateginis planas, patvirtintas Vilniaus 

miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. A30-1098. 
 
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 ,,Meteoras“ nuostatais. 

 
 
 
 
 

 


