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VILNIAUS TRAKŲ VOKĖS GIMNAZIJOS MOKINIŲ 

PAŽINTINĖS, KULTŪRINĖS, MENINĖS, KŪRYBINĖS VEIKLOS 

ORGANIZAVIMO TVARKA 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė (toliau–pažintinė) veikla (toliau–veikla) gimnazijoje 

vykdoma vadovaujantis 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V–688, 16.9 papunkčiu bei šia tvarka. 

 

II. PAŽINTINĖS, KULTŪRINĖS, MENINĖS, KŪRYBINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO 

PRINCIPAI 

 

2. Gimnazijoje vykdoma pažintinė veikla siejama su gimnazijos tikslais ir galimybėmis, 

mokinių poreikiais. Šiai veiklai skiriama: 

 pradinio ugdymo programos mokiniams 10 ugdymo proceso dienų; 

 pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų mokiniams–nuo 5 iki 10 mokymosi dienų. 

Šios veiklos metu vykdoma socialinė veikla, kultūros paveldo, meninės veiklos, profesinio 

informavimo ir konsultavimo, karjeros planavimo, darnaus vystymosi integruoti projektai 

bendradarbiaujant su šalies muziejais, teatrais, bibliotekomis, kultūros centrais ir kitomis 

įstaigomis. 

3. Veikla organizuojama atsižvelgiant į gimnazijoje organizuojamus tradicinius renginius bei 

gimnazijoje esančių metodikos grupių siūlymus. 

4. Rezervinė veikla pagal poreikius planuojama klasėse arba klasių koncentruose, vykdoma 

visus mokslo metus arba mokslo metų pabaigoje. Šių dienų datą ir laiką numato klasių auklėtojai, 

veiklą organizuoja individualiai. 

5. Pažintinė veikla reglamentuojama gimnazijos direktoriaus įsakymu (išskyrus tradicinius 

gimnazijos renginius ir valstybinių švenčių minėjimus). 

6. El. dienynai pildomi pagal tos dienos tvarkaraštį. El. dienynuose žymimos datos ir 

„Pamokos turinio” skiltyje parašoma „Kultūrinė - pažintinė veikla. Gimnazijos direktoriaus (data) 

įsakymas Nr.....“ (arba įrašas „Vasario 16-osios minėjimas” ir kt.). Veiklą vykdantys mokytojai, 
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paskirti direktoriaus įsakymu atsakingais už mokinius, veda saugaus elgesio instruktažus, atsako už 

mokinių saugumą ir sveikatą pažintinės–kultūrinės veiklos metu. 

 

III. GIMNAZIJOS SIŪLOMOS VEIKLOS KRYPTYS 

 

Veikla Laikas Klasės 

Savivaldos diena, skirta Tarptautinei mo-

kytojų dienai paminėti 
Spalio mėn. 1–8 ir I–IV gimn. kl. 

Advento popietės klasėse Gruodžio mėn. 1–8 ir I–IV gimn. kl. 

Karjeros planavimo diena Vasario–kovo mėn. 7–8 ir I–IV gimn. kl. 

Dalyvavimo akcijoje „Darom” diena Balandžio mėn. 5–8 ir I–III gimn. kl. 

Paskutinio skambučio šventė Gegužės mėn. 5–8 ir I–IV gimn. kl. 

Klasių vadovų diena (edukacinės-

pažintinės kelionės) 
Per mokslo metus 1–8 ir I–IV gimn. kl. 

Integruotų netradicinių veiklų diena, 

patirtinis mokymas, tyriminė veikla 
Per mokslo metus 1–8 ir I–IV gimn. kl. 

Edukacinių pamokų muziejuose diena 

(2–3 dienos) 
Per mokslo metus 1–8 ir I–IV ginm. kl. 

Gimnazijos projektų diena Gegužės–birželio mėn. 1–8 ir I–IV gimn. kl. 

Rezervinė diena  1–8 ir I–IV gimn. kl. 

 
7. Gimnazijos direktorius pažintinei veiklai gali panaudoti rėmėjų ir, suderinęs su Vilniaus 

miesto savivaldybės, kitas sutaupytas mokinio krepšelio lėšas. 

8. Siekdama pažintinės veiklos kokybės, veiksmingumo didinimo, paslaugų savikainos 

mažinimo, gimnazija gali sudaryti bendradarbiavimo sutartis dėl pažintinės veiklos organizavimo su 

neformaliojo švietimo, kultūros ir kitomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.  

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9. Pažintinės veiklos organizavimą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

10. Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos mokinių pažintinės, kultūrinės, meninės, kūrybinės 

veiklos organizavimo tvarka gali būti keičiama gimnazijos direktoriaus įsakymu. 

nė   
___________________________ 


