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MOKINIŲ  KULTŪRINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO 

TVARKOS  APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

                  1.  Mokinių pažintinės ir kultūrinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas (toliau – 

aprašas) apibrėžia šios tvarkos įgyvendinimo tikslą ir sampratą bei šiai veiklai skirtų lėšų 

panaudojimą Raseinių meno mokyklos (toliau mokykla) mokiniams. 

                  2. Tvarkos tikslas – reglamentuoti kultūrinės veiklos organizavimą, vykdymą ir 

užtikrinti jų saugumą ir mokyklos gaunamų lėšų efektyvų panaudojimą. 

                  3. Kultūrinė- pažintinė veikla organizuojama išnaudojant teritorijos, kurioje yra 

mokykla, teikiamas galimybes, palaipsniui pereinant prie savivaldybės, apskrities ar šalies.  

                  4.  Šiame dokumente vartojamos sąvokos: 

kultūrinė- pažintinė veikla – viena iš neformaliojo vaikų švietimo formų, kuri skirta 

skatinti vaikų ir jaunimo tautinį, pilietinį ir kultūrinį ugdymą; 

                    pažintinis objektas – turintis sociokultūrinę ar meninę vertę objektas.                                                                                      

                  5. Mokyklos kultūrinės veiklos lėšos – konkrečios mokyklos mokinio kultūrinei veiklai 

skirtų lėšų dalis.                                                                                                                                          

                  6. Šiai veiklai gali būti naudojamos rėmėjų, mokinių tėvų ir įvairių projektų, programų 

lėšos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

II. MOKINIŲ  KULTŪRINĖS VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI, 

PRINCIPAI 

 

7. Mokinių pažintinės ir kultūrinės veiklos tikslas – padėti suvokti savo tautos 

istorijos, kultūros savitumą, puoselėti ir išlaikyti tautinę savimonę. 

8. Organizuojant mokinių kultūrinę veiklą keliami šie uždaviniai: 

8.1. ugdyti kompetencijas, kurios vaikui padės formuoti ir išlaikyti tautinę savimonę; 

8.2. skatinti naujas kultūros formas ir metodus; 

8.3. mokyti pažinti savo gyvenamą vietovę, regioną, šalį. 

9. Mokinių pažintinės ir kultūrinės veiklos organizavimo principai: 

9.1. aktualumas- veikla atitinka pažintinį objektą lankančių vaikų kultūrinę ir 

socialinę patirtį; 

9.2. demokratiškumas- mokyklos bendruomenė identifikuoja poreikius ir nustato 

prioritetus; 



9.3. prieinamumas- veikla prieinama visiems vaikams, nepriklausomai nuo jų 

mokymosi galimybių, pasiekimų ir socialinės padėties; 

9.4. visuotinumas -  lėšos mokinių kultūrinei veiklai yra skiriamos kiekvienam 

vaikui, besimokančiam mokykloje ar jos skyriuje; 

 

III. MOKINIŲ PAŽINTINĖS IR  KULTŪRINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

10. Metodinės grupės vadovas mokslo metų pradžioje su dalykų mokytojais ir 

mokiniais aptaria mokinių dalyvavimą kultūrinėje veikloje ir ją įrašo į vadovo planą.  

11. Rekomenduojami tokie pažintiniai objektai kaip muziejai, istorijos, 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, darnaus vystymosi 

integruoti projektai bendradarbiaujant su šalies muziejais, teatrais, bibliotekomis, kultūros centrais 

ir kitomis įstaigomis. Veiklas rekomenduojama organizuoti panaudojant virtualias, netradicines 

erdves mokyklos, Raseinių rajono aplinkose, skatinančias mokinių kūrybiškumą ir ugdančias 

mokėjimo mokytis kompetenciją. 

12. Veikla organizuojama atsižvelgiant į mokykloje organizuojamus tradicinius 

renginius bei metodikos grupių siūlymus. 

13. Kita veikla (pvz.: spektaklis, koncertas, mokomojo dalyko ar kt. ugdymo 

institucijos ar socialinio partnerio inicijuotas projektas, renginys, konkursas, ekskursija, išvyka ir 

kt.) gali vykti pamokų metu, jei veikla integruojama į mokomųjų dalykų temas, siejama su mokinių 

patirtimi, gyvenamąja aplinka, mokyklos tradicijomis ir vertybėmis. Dienynas pildomas pagal tos 

dienos tvarkaraštį, mokytojai prie dalyko temos įrašo vykusio renginio pavadinimą. 

14. Mokiniai per mokslo metus dalyvauja mokyklos, klasės ar dalyko mokytojo 

organizuojamoje veikloje. 

15. Asmuo, organizuojantis veiklos renginį: 

15.1. ne vėliau kaip prieš15 dienų raštu informuoja tėvus apie išvykos tikslus, vietą, 

laiką ir išlaidas (jei tokios yra) bei gauna sutikimą suteikti pirmąją pagalbą nelaimingo įvykio 

atveju; 

15.2. ne vėliau kaip prieš 3 dienas pateikia prašymą kartu su kitais nustatytos formos 

dokumentais: renginio programa, renginio dalyvių sąrašas ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimai; 

15.3. instruktuoja renginio dalyvius dėl saugaus elgesio pasirašytinai. 

16. Mokyklos direktorius tvirtina programą, dalyvių sąrašą, renginio vadovą ir 

lydinčius asmenis, 14 mokinių – vienas lydintis asmuo; renginio vadovu skiriamas asmuo, turintis 

Turizmo renginių vadovo pažymėjimą. 

17. Veiklą vykdantys asmenys paskirti direktoriaus įsakymu atsako už mokinių 

saugumą ir sveikatą veiklos metu. 

 

 

 



IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Mokykla, siekdama mokinių kultūrinės veiklos kokybės, veiksmingumo 

didinimo, paslaugų savikainos mažinimo, gali sudaryti bendradarbiavimo sutartis ar iš anksto 

susitarti dėl kultūrinės- pažintinės veiklos organizavimo su neformaliojo švietimo, kultūros ir 

kitomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis. 

19. Mokinių pažintinės ir kultūrinės veiklos organizavimo tvarka gali būti keičiama 

ir naikinama mokyklos direktoriaus įsakymu, suderinus mokytojų taryboje. 

 

_____________________________ 

 


