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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ugdymo planas reglamentuoja Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų (toliau – Kūrybos namų) 

techninės kūrybos, gamtos, ekologijos, technologijos neformaliojo vaikų švietimo ugdymo krypčių 

programų įgyvendinimą 2022–2023 mokslo metais.  

2. Ugdymo planas parengtas vadovaujantis Bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų 

finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2022 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-4 „Dėl bendrųjų iš valstybės ar 

savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašo patvirtinimo“, 

Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo 

koncepcijos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 15 d. 

įsakymu Nr. V-599 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2012 „Neformaliojo vaikių švietimo 

programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (su pakeitimais), Šiaulių 

rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-209 ,,Dėl mokslo metų trukmės 

Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo bei formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

mokyklose 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metais“, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. 

sausio 26 d. sprendimu Nr. T-7 ,,Dėl didžiausio leistino mokinių skaičiaus nustatymo Šiaulių rajono 

savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklose“, 

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. T-97 ,,Dėl mokinių 

priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo mokyklas  tvarkos aprašo patvirtinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 

3 d. sprendimu Nr. T-194 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo mokinių atostogų 

metu tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

3. Ugdymo plano paskirtis – užtikrinti ir įgyvendinti vaikų ir jaunimo kryptingas užimtumo, 

prevencijos ir edukacines programas, sąlygojančias sėkmingą vaikų ir jaunimo socializaciją, 

ugdančias jų kultūrinę brandą, pilietiškumą, socialinius įgūdžius, saviraišką, gebėjimus ir polinkius.  

4. Ugdymo plano uždaviniai:  

4.1. užtikrinti galimybes mokinių gabumams atskleisti ir plėtoti, jų interesus vykdant 

techninės kūrybos, gamtos, ekologijos, technologijos ugdymo krypties veiklas; 

4.2. racionaliai paskirstyti valandas, skirtas būrelių programoms įgyvendinti; 

4.3. nustatyti reikalavimus, ugdymo procesui organizuoti; 

4.4. pateikti rekomendacijas Kūrybos namų ugdymo turiniui, būrelių planams ir ugdymosi 

aplinkai kurti. 

 

II SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

5. Mokslo metai pradedami 2022 m. rugsėjo 1 d., baigiami 2023 m. rugpjūčio 31 d. 

6. Ugdymo procesas baigiasi 2023 m. birželio 23 d. 

7. Nuo 2023 m. birželio 26 d. iki birželio 30 d. – užtikrinamas mokinių ugdymosi veiklos 

tęstinumas ir užimtumas: meninės saviraiškos veikloje, dieninėse vasaros poilsio stovyklose, 

kūrybinėse, kultūrinėse pažintinėse veiklose, projektinėje veikloje.  

8. Mokinių vasaros atostogos prasideda nuo 2023 m. liepos 1 d. ir baigiasi 2023 m. rugpjūčio 

31 d.  

9. Ugdymo proceso trukmė – 205 ugdymo dienos. 

10. Kūrybos namai dirba 5 dienas per savaitę, užsiėmimai vyksta pagal Kūrybos namų 

direktoriaus įsakymu patvirtintą tvarkaraštį. 

11. Minimalus mokinių skaičius grupėse –12. 

12. Užsiėmimai prasideda 12.30 val., baigiasi – 18.10 val. Būrelio veiklos trukmė – 45 min. 

13. Dienynuose mokytojai fiksuoja ugdomąją veiklą, mokinių lankomumą. 



 3 

14. Dienynas yra skirtas neformaliojo vaikų švietimo mokytojo vienerių mokslo metų darbo 

su mokinių grupe (grupėmis) apskaitai. 

15. Tėvų (globėjų, rūpintojų), mokinių pageidavimu leidžiama mokiniams pasirinkti po dvi 

programas. 

16. Mokiniai gali lankyti būrelius ir per bendrojo ugdymo mokyklų nustatytas atostogas: 

Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d. 

Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d. 

17. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali 

temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei laikotarpiu 

(toliau – ypatingos aplinkybės), ar esant aplinkybėms Kūrybos namuose, dėl kurių ugdymo procesas 

negali būti organizuojamas kasdieniu ugdymo proceso būdu (vyksta remonto darbai Kūrybos 

namuose ir kt.), ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba 

organizuojamas nuotoliniu ugdymo  proceso organizavimo būdu (toliau – nuotolinis ugdymo būdas). 

18. Kūrybos namai, planuodami organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu ugdymo  būdu, 

vadovaujasi Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr.1-13 „Dėl Šiaulių r. 

Kuršėnų kūrybos namų darbo nuotoliniu būdu  aprašo patvirtinimo“. 

19. Kūrybos namai, priėmę sprendimą ugdymo procesą įgyvendinti nuotoliniu ugdymo  

būdu ir kasdieniniu mokymo proceso organizavimo būdu, Kūrybos namų ugdymo plane numato, 

kokią ugdymo proceso dalį, kada, kokios grupės mokiniai mokysis nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu, ir užtikrina, kad mokiniai pasiektų numatytus mokymosi pasiekimus ir nepatirtų 

mokymosi praradimų. Mokymuisi reikalinga informacija skelbiama virtualioje ugdymosi aplinkoje 

Moodle, interneto tinklapyje http://www.kurybosnamai.lt, Kūrybos namų socialinio tinklo paskyroje 

https://www.facebook.com/kurybosnamai. 

20. Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu, būtina įvertinti mokinių mokymosi 

sąlygas namuose, aprūpinimą mokymosi priemonėmis reikalingomis dalyvauti nuotolinio mokymosi 

procese. Kūrybos namai sprendžia ir šalina priežastis, dėl kurių mokiniai negali mokytis nuotoliniu 

mokymo proceso organizavimo būdu. Pastebėjus, kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, 

sudaromos sąlygos nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu mokytis Kūrybos namuose. 

21. Kūrybos namai, organizuodami ugdymo procesą nuotoliniu ugdymo būdu, turi užtikrinti 

visų mokymo procesui būtinų mokymosi išteklių organizavimą, struktūrą. 

22. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei į Kūrybos namus gali nevykti 1–5 

klasių mokiniai, esant 25 laipsnių šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. 

23. Atvykusiems į Kūrybos namus mokiniams ugdymo procesas vykdomas. Šios dienos 

įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.  

24. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus Lietuvos higienos 

normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 

d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo 

ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – Higienos 

norma), reikalavimus, ugdymo procesas gali būti koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse. 

25. Kūrybos namų direktorius, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar 

gyvybei, suderinus su Kūrybos namų taryba ir savivaldybės mokyklos (biudžetinės įstaigos) – 

savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu priima sprendimus dėl ugdymo proceso 

koregavimo ar sustabdymo. Laikinai sustabdžius ugdymo procesą, sprendimą dėl ugdymo laiko, 

kuriuo nevyko ugdymo procesas, įskaičiavimo ar neįskaičiavimo į ugdymo dienų skaičių ar dėl jo 

koregavimo derina su savivaldybės mokyklos (biudžetinės įstaigos) – savivaldybės vykdomąja 

institucija ar jos įgaliotu asmeniu. 

 

 

 

http://www.kurybosnamai.lt/
https://www.facebook.com/kurybosnamai
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III SKYRIUS 

UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 
 

26. Kūrybos namų ugdymo turinys formuojamas atsižvelgiant į mokinių turimą ugdymosi ir 

sociokultūrinę patirtį, mokytojų kompetencijas, ugdymosi aplinką ir kitus žmogiškuosius bei 

materialiuosius išteklius ir pritaikomas mokiniui. 

27. Formuojant ugdymo turinį ir rengiant ugdymo planą, remiamasi švietimo stebėsenos, 

mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, Kūrybos namų veiklos 

įsivertinimo duomenimis. 

28. Prieš formuojant Kūrybos namų ugdymo turinį, Kūrybos namų tarybos 2022 m. gegužės 

31 d. protokoliniu nutarimu Nr. 3 ir mokytojų tarybos 2022 m. birželio 1 d. protokoliniu nutarimu Nr. 

2 susitarta: 

28.1. dėl ugdymo turinio planavimo procedūrų ir ugdymo proceso organizavimo formų bei 

ugdymo turinio įgyvendinimo stebėsenos;  

28.2. dėl ugdymo turinio pritaikymo pagal mokinių amžiaus tarpsnį, turimą patirtį, 

gebėjimus, ugdymosi stilių ir tempą, specialiuosius ugdymosi poreikius; 

28.3. dėl sąlygų mokiniams ugdytis ne tik klasėje, bet ir gamtoje, ekskursijose ir kitose 

aplinkose; 

28.4. bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tikslų ir būdų; 

28.5. bendradarbiavimo su socialiniais partneriais ir kitomis institucijomis tikslų ir būdų. 

29. Kūrybos namų ugdymo planą rengė Kūrybos namų direktoriaus  2022 m. gegužės 10 d.  

įsakymu Nr. 1-19 „Dėl ugdymo plano 2022–2023 m. m. rengimo darbo grupės sudarymo“ sudaryta 

darbo grupė.  

30. Patyčių ir smurto prevencija įgyvendinama integruotai per neformaliojo vaikų švietimo 

veiklas, vadovaujantis Kūrybos namų direktoriaus 2017 m. birželio 14 d. įsakymu Nr.1-36 „Dėl 

smurto ir paryčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namuose tvarkos 

aprašo patvirtinimo“. 

31. Neformaliojo vaikų švietimo programas (trukmė 1–3 metai) rengia mokytojai iki 2022 

m. rugsėjo 9 d.  

32. Ugdymo veiklos programų projektai aptariami Kūrybos namų mokytojų taryboje bei 

Kūrybos namų taryboje ir ne vėliau kaip iki 2022 m. rugsėjo 14 d. tvirtinami Kūrybos namų 

direktoriaus įsakymu. 

33. Ugdymo turinys ir valandų skaičius suplanuotas vieneriems mokslo metams. 

34. Neformaliojo švietimo valandos skiriamos atsižvelgiant į parengtos programos turinį, 

siekiamus rezultatus, būrelius pasirinkusių mokinių skaičių, vaikų saviraiškos poreikį bei Kūrybos 

namų  asignavimus.  

 

IV SKYRIUS 

UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMAS IR UGDYMO VALANDŲ PASISKIRSTYMAS 

 

35. Kūrybos namuose mokiniai gali rinktis šias ugdymo programas: 

35.1. pradinis modeliavimas (trukmė 1–3 metai);  

35.2. keramika (trukmė 1–3 metai);  

35.3. siuvimas (trukmė 1–3 metai); 

35.4. dailieji amatai (trukmė 1–3 metai);  

35.5. jaunieji gamtininkai (trukmė 1–3 metai);  

35.6. kūrybinė raiška (trukmė 1–3 metai). 

36. Ugdymo programoms skirtas valandų skaičius: 
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Eil. 

Nr. 

Būrelio pavadinimas Mokinių 

skaičius 

Grupių 

skaičius 

Valandų 

skaičius  

savaitei 

Valandų 

skaičius 

metams 

1. Dailieji amatai  120 10 60 2520 

2. Jaunieji gamtininkai 24 2 12 504 

3. Keramika 48 4 22 924 

4. Pradinis modeliavimas 36 3 18 756 

5. Siuvimas 36 3 18 756 

6.  Kūrybinė raiška 12 1 4 168 

 Iš viso: 276 23 134 5628 

 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

37. Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis Kūrybos namų mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu (toliau – aprašas). Aprašas parengtas vadovaujantis 

Bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų 

kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2022 m. sausio 4 d. 

įsakymu Nr. V-4 „Dėl. Bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo 

švietimo programų kriterijų aprašo patvirtinimo.“, Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 

ISAK-2695 „Dėl  neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo“.  

38. Aprašas patvirtintas Kūrybos namų direktoriaus 2022 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 1-13 

„Dėl Kūrybos namų mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

39 Aprašo paskirtis – padėti įvertinti mokinio gebėjimus, atskleisti jo pasiektą pažangą ir 

padėti jam tobulėti. 

40. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tikslas – padėti mokiniui sėkmingai ugdytis, 

tobulinti savo kompetencijas, skatinti kūrybines galias. 

41. Kūrybos namų mokinių vertinimas yra neformalus. Pasiekimai už mokslo metus 

įvertinami metinėje darbų parodoje, aviamodelių varžybose, konkursuose, projektinėje veikloje. 

42. Vertinimo rezultatai panaudojami ugdymo turinio planavimui, ugdymo programų 

sudarymui, ugdymo (si) proceso tobulinimui, daromos pažangos stiprinimui, motyvacijos 

palaikymui, bendradarbiavimo galimybių sudarymui. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 

43. Ugdymo planas skelbiamas Kūrybos namų interneto tinklalapyje 

http://www.kurybosnamai.lt  

44. Ugdymo plano turinio įgyvendinimo stebėseną vykdo Kūrybos namų direktorius ir 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

45. Ugdymo planas gali būti keičiamas ar papildomas Kūrybos namų tarybos iniciatyva. 

46. Ugdymo plano pakeitimus tvirtina Kūrybos namų direktorius. 

_____________________ 

 

 

SUDERINTA 

Kuršėnų kūrybos namų tarybos 

2022 m. gegužės 31 d. posėdžio 

protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.3 ) 

http://www.kurybosnamai.lt/

