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                                                                                                                įsakymu Nr. V1- 64 

 

MAIŠIAGALOS KUN. JUZEFO OBREMBSKIO VIDURINĖS MOKYKOS 

KULTŪRINĖS, MENINĖS, PAŽINTINĖS, KŪRYBINĖS, SPORTINĖS, 

PRAKTINĖS, SOCIALINĖS, PREVENCINĖS IR KT. VEIKLOS 

ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Kultūrinė (taip pat etninė), meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, praktinė, socialinė, 

prevencinė ir kt. veikla (toliau–Veikla) mokykloje vykdoma vadovaujantis 2013–2015 metų 

pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano, patvirtinto 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu 

Nr. ISAK–460, 16 punktu, 2013–2015 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų 

ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu 

Nr. ISAK–459, 15 punktu ir šia tvarka. 

 

II. KULTŪRINĖS, MENINĖS, PAŽINTINĖS, KŪRYBINĖS, SPORTINĖS, 

PRAKTINĖS, SOCIALINĖS, PREVENCINĖS IR KT. VEIKLOS 

ORGANIZAVIMO PRINCIPAI 

 

2. Mokykloje vykdoma kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, praktinė, socialinė, 

prevencinė ir kt. veikla siejama su mokyklos tikslais ir galimybėmis, mokinių poreikiais. Šiai 

Veiklai skiriama: 

 pradinio ugdymo programos mokiniams 10 mokymosi dienų; 

 pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų mokiniams – nuo 30 iki 60 pamokų (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 mokykloje organizuojamus tradicinius renginius bei 

mokykloje esančių metodikos grupių siūlymus. 



 2 

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. Kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, praktinė, socialinė, prevencinė ir kt. 

veikla reglamentuojama mokyklos direktoriaus įsakymu (išskyrus tradicinius mokyklos renginius ir 

valstybinių švenčių minėjimus). 

6. Dienynai pildomi pagal tos dienos tvarkaraštį. Dienynuose žymimos datos ir „Pamokos 

turinio” skiltyje parašoma „Kultūrinė pažintinė veikla. Mokyklos direktoriaus įsakymas Nr....“ (arba 

įrašas „Vasario 16-osios minėjimas” ir kt.). Veiklą vykdantys mokytojai, paskirti direktoriaus 

įsakymu atsakingais už mokinius, veda saugaus elgesio instruktažus, atsako už mokinių saugumą ir 

sveikatą pažintinės–kultūrinės veiklos metu. 

 

III. MOKYKLOS SIŪLOMOS VEIKLOS KRYPTYS 

 

Veikla Laikas Klasės 

Mokslo ir žinių diena Rugsėjis 1-12 kl. 

Karjeros planavimo diena Vasario–kovo mėn. 7–12 kl. 

Mokyklos globėjo diena Kovo mėn. 1–12 kl. 

Dalyvavimo akcijoje „Darom” diena Balandžio mėn. 5–11 kl. 

Išvykų į saugaus eismo mokyklą, 

civilinės saugos diena 
Balandžio–gegužės mėn. 1–5 kl. 

Paskutinio skambučio šventė Gegužės mėn. 5–12 kl. 

Klasių ekskursijų diena (2–3 dienos) Per mokslo metus 1–12 kl. 

Edukacinės ekskursijos į spektaklius, 

muziejus 
Per mokslo metus 1–12 kl. 

Mokyklinių projektų diena Gegužės–birželio mėn. 1–12 kl. 

Rezervinė diena  1–12 kl. 

 

 

___________________________________ 
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Mokytojų tarybos posėdžio 
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