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KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS PROJEKTINĖS VEIKLOS
TVARKOS APRAŠAS

I.BENDROSIOS NUOSTATOS
1.Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos (toliau Gimnazija) projektinės veiklos tvarkos
aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja I–IV klasių mokinių projektinės veiklos tvarką.
Projektinė veikla vykdoma vadovaujantis pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendraisiais
ugdymo planais.
2.Projektinę veiklą mokiniams gali siūlyti mokytojai, psichologas, socialinis pedagogas,
bibliotekos vedėja.
3.Projektinę veiklą mokiniai pasirenka savarankiškai, pagal savo poreikius ir siekius.
4.Projektinė veikla gali būti vykdoma ugdymo proceso metu, po pamokų, savaitgaliais,
mokinių atostogų metu.
II.TIKSLAS, ORGANIZAVIMO TVARKA
5.Projektinės veiklos tikslas – gilinti dalykines bei bendrąsias kompetencijas, skatinti
mokinių bendravimą, bendradarbiavimą, kūrybiškumą ir iniciatyvumą, kritinį mąstymą, vertybines
nuostatas, sieti mokymąsi su gyvenimiška patirtimi.
6.Projektinis darbas – ugdymo procese mokinio/grupės mokinių rengiamas pasirinktos
krypties ilgalaikis/trumpalaikis darbas, skirtas ugdyti ir įvertinti bendrąsias ir pasirinktos krypties
dalykines kompetencijas.
7.Projektai gali būti ilgalaikiai (trunka 1–2 metus), trumpalaikiai, vieno mokomojo dalyko
ar integruoti mokomųjų dalykų projektai.
8.Projektai gali būti vykdomi individualiai arba grupėje. Jie gali būti įgyvendinami klasėje
pamokos metu, gimnazijoje, už gimnazijos ribų.
9.Mokinių poreikiai kitiems mokslo metams vykdomi balandžio mėnesį, organizuojant
apklausą.
10.Dalykų mokytojai, atsižvelgiant į mokinių poreikius, mokslo metų pabaigoje,
metodinėse grupėse, aptaria trumpalaikių projektų temas ir prasidėjus naujiems mokslo metams
pasiūlo projekto temas mokiniams.
10.1.Mokytojas, kartu su mokiniu/eis, aptaria darbo tikslus ir uždavinius, darbo struktūrą,
metodus, informacijos šaltinius, supažindina su projekto vykdymo etapais, vertinimu, nurodo darbų
pristatymo datą.
10.2.Mokiniai, vadovaujami mokytojo, paruošia ir pristato projektą.
10.3.Projektiniai darbai gali būti vertinami kaupiamuoju balu iš atitinkamo dalyko, pagal
mokytojo pateiktus vertinimo kriterijus, pažymiu.
11.Mokytojai, rengiantys ilgalaikius, finansuojamus/nefinansuojamus projektus
(savivaldybės, regiono, šalies, tarptautiniu mastu), projektų paraiškas pateikia paraiškų konkurso
nustatyta tvarka.
12.Projekto vadovas organizuoja projekto pasiūlos reklamą mokiniams, gavus projekto
paraiškos patvirtinimą. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos skelbiamų projektų pasiūlos
reklama mokiniams organizuojama nuo balandžio mėn. iki rugsėjo 15 d. (išskyrus vaikų vasaros
poilsio projektus).

13.Gavus Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos remiamų projektų programų
patvirtinimą, gimnazijos direktoriaus įsakymu rugsėjo mėnesį paskiriami projektų vadovai.
14.Projektinė veikla vykdoma pagal numatytą programą.
15.Projektinėje veikloje dalyvauja ne mažiau 10 mokinių.
16.Projektinės veiklos įgyvendinimui projektų vadovams skiriamos 35–40 val. per mokslo
metus iš valandų, skirtų bendruomenės veiklai.
17.Projekto dalyviai, įgyvendinant programoje numatytas veiklas už gimnazijos ribų, gali
naudotis gimnazijos geltonuoju autobusu, sumokant kuro išlaidas iš projekto lėšų arba mokinių tėvų
lėšomis.
18.Projekto vadovai iki gruodžio 1 d. pateikia projekto veiklai panaudotų lėšų ataskaitą.
19.Veiklos ataskaitą, pagal pateiktą formą pateikia iki gruodžio 15 d.
20.Projektų veiklos pristatymas Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos bendruomenei ir
miesto visuomenei organizuojamas balandžio mėnesio pabaigoje.
III.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21.Tvarkos aprašo nuostatomis vadovaujasi projektų vadovai ir I–IV gimnazijos klasių
mokiniai, dalyvaujantys projektinėje veikloje.
______________________

