PATVIRTINTA
VšĮ Rokiškio jaunimo centro direktoriaus
2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-41
VIEŠOJI ĮSTAIGA ROKIŠKIO JAUNIMO CENTRAS
UGDYMO PLANAS 2019–2020 MOKSLO METAMS
2019 m. rugpjūčio 30 d.
Rokiškis
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. 2019–2020 mokslo metų ugdymo planas reglamentuoja neformaliojo švietimo ugdymo
programų proceso įgyvendinimą Viešojoje įstaigoje Rokiškio jaunimo centre (toliau – Jaunimo centre).
Ugdymo turinys formuojamas vaikams ir suaugusiems.
2. Ugdymo planas sudarytas vadovaujantis:
2.1. neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695;
2.2. rekomendacijomis dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo
ir įgyvendinimo, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d.
įsakymu Nr. V-48;
2.3. 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų
bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417;
2.4. 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo
planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d.
įsakymu Nr. V-413;
2.5. bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo
programų kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m.
birželio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-991;
2.6. neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 6 d. sprendimu Nr. TS-249;
2.7. kitais teisės norminiais aktais, atsižvelginant į mokinių pasirinkimus, Jaunimo centro
galimybes ir bendruomenės poreikius.
3. Ugdymo planu siekiama:
3.1. užtikrinti kokybišką neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą atsižvelgiant į
Jaunimo centro materialinius ir žmogiškuosius išteklius;
3.2. tikslingai, veiksmingai, efektyviai planuoti, organizuoti ir įgyvendinti ugdymo programas;
3.3. užsiėmimų metu sudaryti galimybes kiekvienam mokiniui įgyti kompetencijų ir skleistis jo
saviraiškai;
3.4. skatinti mokinius aktyviai dalyvauti meninėje-kūrybinėje, praktinėje veikloje (parodose,
konkursuose, projektuose).
II SKYRIUS
UGDYMO PLANO SUDARYMAS
4. Parengtas ugdymo plano projektas derinamas su VšĮ Rokiškio jaunimo centro taryba 2019
m. rugpjūčio 30 d. posėdyje.
5. Jaunimo centro taryba:
5.1. nustato mokesčio dydį ir lengvatų taikymo už neformalų švietimą tvarką;
5.2. pritaria Viešosios įstaigos Rokiškio jaunimo centro strateginiam, ugdymo ir veiklos
planams;
5.3. pritaria neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų ir jų grupių steigimui.
6. Mokytojų taryba:

6.1.
svarsto
mokinių
ugdymo(-si) rezultatus;
6.2. nustato mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo ir
panaudojimo tvarką;
6.3. aptaria programų rengimo principus ir tvarkas, įgyvendinimo klausimus;
6.4. analizuoja mokinių nepažangumo ir lankomumo priežastis;
6.5. priima sprendimus dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę;
6.6. aptaria mokytojų pedagoginius krūvius, ugdymo organizavimą.
7. Ugdymo planą sudaro:
7.1. pradinio dailės ugdymo dailės pažinimo ir raiškos pamokos (1–3 m.), skiriamos pradinių
klasių mokiniams;
7.2. pagrindinio dailės ugdymo dalykų (piešimas, tapyba, skulptūra, kompozicija, dailėtyra)
pamokos (4 m.), skiriamos visiems dailės užsiėmimus lankantiems mokiniams;
7.3. užsiėmimai būreliuose (2 m.): pynimas iš vytelių, „Aš ir robotika“;
7.4. neformaliojo vaikų švietimo (tikslinio finansavimo) programos (2 m.): robotika, „Dailės
pažinimas“, „Pynimo paslaptys“ (spec. poreikių vaikams).
7.5. meninės saviraiškos užsiėmimai (1 m.) suaugusiems.
8. Mokinių amžius neribojamas. Užsiėmimus gali lankyti bendruomenės nariai, visi norintys
įgyti papildomų kompetencijų. Į veiklą integruojami specialių poreikių ir turintys negalią mokiniai.
9. Mokslas Jaunimo centre iš dalies mokamas. Jį nustato Jaunimo centro taryba,
vadovaudamasi Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. TS-180
„Dėl mokesčio už mokslą rajono neformaliojo vaikų švietimo įstaigose nustatymas“ ir Rokiškio rajono
savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 6 d. sprendimu Nr. TS-249 „Neformaliojo vaikų švietimo lėšų
skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas“:
9.1. dailės pradinis ugdymas – 8,00 Eur;
9.2. dailės pagrindinis ugdymas – 9,00 Eur;
9.3. dailės raiška – 8,00 Eur;
9.4. pynimas iš vytelių – 6,00 Eur;
9.5. „Aš ir robotika“ – 5,00 Eur;
9.6. „Pynimo paslaptys (spec. poreikių vaikams)“, robotika, dailės pažinimas – 0,00 Eur;
9.7. meninės saviraiškos užsiėmimai suaugusiems – 8,69–14,48 Eur.
10. Minimalus mokinių skaičius grupėje 8.
11. Mokiniai lankantys neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus vertinami vadovaujantis VšĮ
Rokiškio jaunimo centro mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu VšĮ
Rokiškio jaunimo centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-93.
12. Baigus dailės pagrindinio ugdymo programą išduodamas Neformaliojo vaikų švietimo
pažymėjimas (kodas 9201). Baigus kitas neformaliojo ugdymo programas gali būti išduotas Jaunimo
centro pažymėjimas, kuriame nurodoma programos apimtis ir trukmė.
III SKYRIUS
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS
13. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d.
14. Ugdymo proceso trukmė dailės mokyklos pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo ir
neformaliojo vaikų švietimo programų mokiniams – 35 savaitės. Neformaliojo vaikų švietimo
(tikslinio finansavimo) programų mokiniams ugdymo proceso trukmė nustato Rokiškio r.
savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyrius.
15. Pamokos trukmė 45 minutės. Užsiėmimai prasideda nuo 13.30 val., baigiasi 19.15 val.
16. Birželio mėnesį vykdoma ugdomoji veikla: parodos, kūrybinės akcijos, stovyklos,
projektai, išvykos.
17. Mokslo metai dailės mokykloje skirstomi į du pusmečius:
1 pusmetis 2019-09-02–2020-02-02,
2 pusmetis 2020-02-03–2020-06-07.
18. Mokiniams skiriamos atostogos:
Rudens atostogos – 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos – 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos – 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.
Pavasario (Velykų) atostogos – 2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d.
19. Mokinių atostogų metu siūloma įvairi kūrybinė, pažintinė, praktinė veikla.
20. Jei oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio, į užsiėmimus gali nevykti 1–5 mokyklų klasių
mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–12 mokyklų klasių mokiniai. Šios
dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. Ugdymo procesas, atvykusiems į Jaunimo centrą
vaikams vykdomas. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus numatytąją
Lietuvos higienos normoje HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018
m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-696.
21. Jaunimo centro vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar
gyvybei, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo. Laikinai sustabdžius
ugdymo procesą, Jaunimo centro direktorius sprendimą dėl ugdymo laiko, kuriuo nevyko ugdymo
procesas, įskaičiavimo ar neįskaičiavimo į ugdymo dienų skaičių ar dėl jo koregavimo derina su
savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu.
IV SKYRIUS
UGDYMO TURINYS
22. Dailės pradinis ugdymas
Dalykas
Dailės raiška
Dailės pažinimas ir raiška

Savaitinių valandų skaičius
2
4

23. Dailės pagrindinis ugdymas
Dalykas/klasė
Piešimas
Tapyba
Skulptūra
Kompozicija
Dailėtyra
Iš viso
24. Užsiėmimai būreliuose
Dalyko pavadinimas
„Aš ir robotika“
Pynimas iš vytelių
Robotika (tikslinis finansavimas)
„Pynimo paslaptys (spec. poreikių
vaikams)“ (tikslinis finansavimas)
Dailės pažinimas (tikslinis
finansavimas)

1 kl.
2
2
2
2
1
9
Grupių
skaičius
2
1
2
1
1

Savaitinių valandų skaičius
2, 3 kl.
3
3
2
3
1
1
13

4 kl.
3
3
2
3
1
12

Savaitinių valandų skaičius
1 gr.
Iš viso
2
4
8
8
2
4
3
3
3

3

25. Meninė saviraiška suaugusiems
Dalykas
Savaitinių valandų skaičius
Meninė saviraiška
2
_________________________________________________________________________
SUDERINTA
VšĮ Rokiškio jaunimo centro tarybos 2019-08-30
posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. 3)

