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KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAŽINTINĖS, 

KULTŪRINĖS, MENINĖS, KŪRYBINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS 

APRAŠAS 

  

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos mokinių pažintinės, kultūrinės, meninės (toliau – 

pažintinė kultūrinė veikla) veiklos organizavimo tvarkos aprašas  reglamentuoja tikslingą mokinių 

pažintinės, kultūrinės, meninės, kūrybinės  veiklos organizavimą.  

2.Pažintinė kultūrinė veikla yra gimnazijos turinio dalis. Visos organizuojamos veiklos yra 

edukacinio pobūdžio. 

3.Tvarka parengta vadovaujantis 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo bendraisiais ugdymo planais. 

4.Mokinių pažintinė kultūrinė veikla siejama su gimnazijos ugdymo tikslais ir uždaviniais, 

mokinių mokymosi poreikiais.   

5.Pažintinės kultūrinės veiklos organizatoriai dalykų mokytojai, klasės vadovai, būrelių 

vadovai, projektų vadovai, gimnazijos administracija. 

II.MOKINIŲ PAŽINTINĖS IR KULTŪRINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

6.Tikslas – padėti suvokti savo tautos istoriją, kultūros, gamtos savitumą, puoselėti ir 

stiprinti tautinę savimonę. 

7.Uždaviniai: 

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

7.2.skatinti naujas pažinimo formas ir metodus; 

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

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

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

patirtį;  

8.2.demokratiškumo – gimnazijos bendruomenė identifikuoja poreikius ir nustato 

prioritetus;  

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

galimybių, rezultatų ir socialinės padėties;  

8.4.visuotinumo – lėšos pažintinei kultūrinei veikla yra skiriamos kiekvienam mokiniui, 

besimokančiam pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. 

9.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.  

10.Pažintinė veikla organizuojama pirmiausia išnaudojant teritorijos, kurioje yra gimnazija, 

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

11.Gimnazijoje  vykdomai pažintinei ir kultūrinei  veiklai organizuoti  per mokslo metus 

skiriama nuo 20-24  pamokos/valandos klasei. 

12.Gimnazijoje pažintinė kultūrinė veikla organizuojama nuosekliai, per visus mokslo 

metus. 



13.Veikla gali būti organizuojama gimnazijoje ir už jos ribų. Ji gali būti vykdoma pamokų 

metu, savaitgaliais, mokinių atostogų metu. 

14.Kiekvienas mokinys per kalendorinius metus dalyvauja bent vienoje pažintinėje 

kultūrinėje veikloje. 

15.Kiekvienų metų pabaigoje (gruodžio mėn.), gimnazijos administracijos iniciatyva 

organizuojama pažintinė kultūrinė veikla labai gerai besimokantiems, labai gerai lankantiems 

pamokas ir aktyviems mokiniams. 

16.Kiekvienų mokslo metų pabaigoje (birželio mėn.) klasių vadovai organizuoja pažintinę 

kultūrinę veiklą visiems I-III klasių mokiniams (BE sesijos metu). Tam skiriama viena mokslo diena. 

17.Veiklai finansuoti  lėšos gali būti skiriamos iš mokinio krepšelio lėšų, skirtų pažintinei 

kultūrinei veiklai,   mokinių tėvų, rėmėjų finansavimas, projektų tikslinės lėšos. 

18.Gimnazija mokinių Lietuvos kultūros pažinimo įpročiams ugdyti naudojasi Kultūros paso 

paslaugomis. 

19.Gimnazija, pagal galimybes,  sudaro sąlygas pažintinės kultūrinės veiklos organizavimui, 

naudotis geltonuoju mokykliniu autobusu, kai nereikia mokinių vežti į gimnaziją ar iš jos. 

Mokyklinio autobuso skyrimas pažintinei kultūrinei veiklai, įforminamas gimnazijos direktoriaus 

įsakymu, paskiriant atsakingą asmenį. 

20.Rekomenduojami tokie pažintiniai objektai kaip muziejai, teatrai, parodos  ir kita.  

21.Veiklos formos: ekskursijos, išvykos, spektaklių, parodų lankymas, vaikų turizmo 

renginiai pažintiniais tikslais ir kt. 

22.Kita veikla (pvz.: spektaklis, koncertas ar kt. ugdymo institucijos ar socialinio partnerio 

inicijuotas projektas, renginys, konkursas, ekskursija, išvyka ir kt.) gali vykti pamokų metu, 

atskiroms klasėms, mokinių grupėms jei veikla integruojama į mokomųjų dalykų temas, siejama su 

mokinių patirtimi, gyvenamąja aplinka, gimnazijos tradicijomis ir vertybėmis.  

23.Jei pažintinė kultūrinė veikla vykdoma per mokomųjų dalykų pamokas, elektroninis 

dienynas pildomas pagal tos dienos tvarkaraštį, mokytojai prie dalyko temos įrašo vykusio renginio 

pavadinimą (pvz.: Vytauto Didžiojo karo muziejaus projektas „ 100 kariuomenės pėdsakų“). 

24.Jei pažintinėje kultūrinėje veikloje dalyvauja ne visa klasė, o keli mokinai, tada jų 

nedalyvavimas pamokose pažymimas „n“ raidėmis, kurias pateisina klasės vadovas, vadovaujantis 

direktoriaus įsakymu. 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

25.Aprašo organizavimo tvarka keičiama ar naikinama Gimnazijos direktoriaus įsakymu. 

26.Su šio Aprašo nuostatomis visi gimnazijos bendruomenės nariai supažindinami per 

elektroninį dienyną „Mano dienynas“. 

 

______________________ 

 

 

 
 

 

 


