
VILNIAUS SAUGAUS MIESTO CENTRAS 
 

  

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020/2021 mokslo metų 

 

UGDYMO PLANAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, 

padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais; formalųjį švietimą papildančio ugdymo paskirtis – 

pagal trumpalaikes ir ilgalaikes edukacines neformaliojo švietimo programas plėsti tam tikros srities 

žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius ir suteikti asmeniui papildomas dalykines kompetencijas. 

1. Vilniaus saugaus miesto centras turi ilgalaikę patirtį (nuo 1995 m.) rengiant trumpalaikes 

edukacines neformaliojo švietimo veiklas pagal bendrąją „Žmogaus saugos“ programą, organizuojant 

ilgalaikes edukacines neformaliojo švietimo veiklas ir renginius. 

Svarbiausias saugaus miesto centro tikslas – keisti ugdytinių elgesį, mokyti atsargumo ir 

atsakingumo, ugdyti jų kultūrą bei sąmoningumo lygį. Tai pagrindinės sąlygos, siekiant sumažinti 

avaringumą ir traumatizmą Respublikos keliuose, išvengti beprasmių vaikų suluošinimų ir mirčių. 

Vilniaus saugaus miesto centras yra atviras kaitai, naujovėms, kokybiška Vilniaus savivaldybės 

biudžetinė, pelno nesiekianti vaikų ir paauglių ugdymo institucija, formuojanti saugaus eismo, sveikos 

gyvensenos, civilinės ir priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, išlikimo ekstremaliomis sąlygomis 

mokymų įgūdžius nuo vaikystės. Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal neformaliojo 

vaikų švietimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. 

gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 (žin.,2006, Nr. 4-115). (Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V- 554 redakcija)  

Jo ugdymo (-si) paslaugos nėra visuotinai privalomos, jas vaikai ir paaugliai turi galimybę rinktis 

pagal norą, poreikį ir pomėgius savarankiškai bei padedant tėvams ar ugdytojams. 

2. Vilniaus saugaus miesto centras įsipareigoja: ugdyti mokinius pagal neformaliojo ugdymo 

programas, išmokyti vaikus orientuotis eismo aplinkoje, vertinti ir įsivertinti, aktyviai plėtoti žinias 

apie saugų eismą, sveiką gyvenseną, priešgaisrinę ir civilinę saugą, aplinkosaugą bei išlikimo 

ekstremaliomis sąlygomis mokymą, ugdyti pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį į 

pasaulėžiūrą, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę, padėti spręsti integravimosi į darbo rinką 

problemas, brandinti mokinių kūrybinį mąstymą, savarankiškumą ir gebėjimą atsakyti už savo 

veiksmus. Sudaryti sąlygas mokiniams įgyti žmogaus įvairiapusės saugos ir asmeninės 

kompetencijos pagrindus. Siekti, kad mokiniai išsiugdytų saugos kultūrą propaguojančias vertybines 

nuostatas ir atsakingą elgesį, aktyviai rūpintųsi savo ir kitų saugumu. 

3. Ugdymo planas grindžiamas neformalaus švietimo sampratos nuostatomis ir norminiais teisės 

aktais. Jis sudaro sąlygas Centro bendruomenės kūrybinei veiklai, plėtojant demokratinius santykius, 

tenkinant mokinių ugdymo, gabumų ir kūrybiškumo atskleidimo, saviraiškos poreikius, vertybines 

orientacijas leidžiančias tapti doru, siekiančiu žinių, savarankišku ir atsakingu Lietuvos Respublikos 

piliečiu. 

4. Vilniaus saugaus miesto centras ugdymo turinį reglamentuoja trumpalaikių ir ilgalaikių 

edukacinių neformaliojo švietimo veiklų programomis. Per praktinę veiklą mokiniai mokomi įgytas 

žinias ir gebėjimus taikyti sparčiai besikeičiančiame pasaulyje. 

5. Centro ugdymo turinys formuojamas saugaus miesto centro bendruomenei – mokiniams, 

pedagogams, tėvams, laisvai bendradarbiaujant ir vadovaujantis demokratinėmis nuostatomis. 

6. Centro darbo specifika yra profilaktinė: siekiama išugdyti saugos kultūrą propaguojančias 

vertybines nuostatas ir atsakingą elgesį. 

7. Centro veiklos kryptys: 

7.1. Trumpalaikės edukacinės neformaliojo švietimo veiklos programos - pagal Vilniaus m. 

ugdymo įstaigų paraiškas; 

7.2. Ilgalaikės edukacinės neformaliojo švietimo veiklos programos - reguliarusis ugdymas; 

7.3. Renginiai; 

7.4. Metodinė veikla 

II PRIORITETAI 

 

 Ugdymo kokybė ir kultūra 

 Išlaisvintas kūrybiškumas 
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 Savarankiška ir atsakinga mokymo įstaiga 

 Saugus, sveikas ir laimingas vaikas 

 Mokytojų tobulėjimas 

 Žmogaus įvairiapusė sauga ir asmeninė kompetencija 

 Ori ir atsakinga, atvira ir besimokanti bendruomenė 

 

 

 

III. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

8. ViSMC – Vilniaus saugaus miesto centras 

SE – Saugus eismas 

SG – Sveika gyvensena 

PS – Priešgaisrinė sauga 

CS – Civilinė sauga 

GĮ – Gyvenimo įgūdžių ugdymas 

PP – Pirmpji pagalba 

APL – Aplinkosauga 

IM – Išlikimo ekstremaliomis sąlygomis mokymas 

KET – Kelių eismo taisyklių konsultacija 

 

 

IV. UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

9. Ugdymo planas sudarytas atsižvelgiant į ugdytinių poreikius, Centro galimybes, aptartas 2020 

metų. rugsėjo mėn. 10 d. pedagogų tarybos posėdyje. 

10. Centras vadovaujasi bendrosiomis programomis, kitais norminiais aktais, Centro metiniu 

veiklos planu, bendruomenės poreikiais ir turimais ištekliais. 

11. Centras numato strateginius tikslus, atliepiančius ugdymo turinį, sudarydamas palankias 

aplinkas ir galimybes mokinių pažinimo, lavinimosi, saviraiškos, pilietinės kompetencijos, 

bendravimo poreikių tenkinimui, vertybinių nuostatų formavimui ir socializacijai. 

13. Centras nustato ugdymo turinio planavimo principus ir laikotarpius, rengia programas, priima 

sprendimus dėl ugdytinių poreikių vertinimo. 

14. Centro taryba priima sprendimus dėl strateginio plano, ugdymo organizavimo ir krypties, 

veiklos plano, tėvų mokesčio už ugdymą panaudojimo. 

15. Mokytojų taryba priima sprendimus dėl ugdymo turinio planavimo laikotarpio ir formų, 

ugdymo programų rengimo principų ir tvarkos, detalizavimo, ugdytinių pasiekimų vertinimo tėvų 

informavimo būdų, grupių komplektavimo. 

 

16. Centro direktorius įsakymu tvirtina: 

 16.1. Metinį veiklos planą; 

 16.2. Ugdymo planą; 

 16.3. Ilgalaikes edukacines neformaliojo švietimo veiklos programas; 

 16.4. Trumpalaikes edukacines neformaliojo švietimo veiklos programas; 

 16.5. Centro sričių - Saugaus eismo, Pirmosios pagalbos ir sveikos gyvensenos, Civilinės, 

Priešgaisrinės saugos, Aplinkosaugos, Išlikimo ekstremaliomis sąlygomis mokymo veiklos planus; 

 16.6. Renginių planą; 

 

 

V. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2020/2021 m.m 

17. Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d. Ugdymo procesas prasideda spalio 1 d. ir baigiasi 

birželio 30 dieną. 

Atostogu metu Centras dirba pagal direktoriaus atskirai patvirtintą (jei yra būtinybė) tvarką. 
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18. Ugdymo metų trukmė yra 42 savaitės. Laikas nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 10 d. skiriamas 

sukomplektuoti grupes, parengti ar atnaujinti mokymo programas, veiklos planus, organizaciniams 

reikalams vykdyti. 

Birželio mėnuo skiriamas netradiciniam ugdymui, įgytų įgūdžių kartojimui ir tobulinimui, 

sportinei, prevencinei veiklai, vasaros stovykloms. Visos šios dienos įskaičiuojamos į mokslo metų 

dienų skaičių. Dėl veiklos pobūdžio birželio mėnesį nutarimą priima mokytojų taryba. 

19. Centras dirba 5 dienas per savaitę. Ugdomoji edukacinė veikla vyksta pagal direktoriaus 

patvirtintą (kiekvieną savaitę) tvarkaraštį. Pasikeitus veiklos laikui, tvarkaraštis koreguojamas ir 

patvirtinamas naujai. 

20. Ugdomąją veiklą mokytojas fiksuoja neformalaus ugdymo dienyne (rašomas turinys, data, 

parašas). 

21. Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių rudens, žiemos, pavasario atostogų metu ugdymo 

veikla vyksta pagal atskirą planą (laikas gali būti derinamas). 

22. Užsiėmimų trukmė: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams – 30 min., 

pirmų klasių mokiniams - 35 min., vyresniems - 45 min.. 

23. Ugdymo planas sudarytas – 4,40 mokytojo etato (6652,8 val. per metus). Mokytojas ugdymo 

turinį planuoja pagal programai skirtų valandų skaičių: 

 

Eil. 

Nr. 

Ugdomojo dalyko pavadinimas Valandų 

skaičius 

(per 

metus) 

Grupių 

skaičius 

Mokinių 

amžius 

1. Saugaus eismo sritis 2646  Darželių 

ugdytiniai; 

1-12 kl. 

2. Pirmosios pagalbos ir sveikos 

gyvensenos sritis 

1512  Darželių 

ugdytiniai; 

1-12 kl. 

3. Civilinės saugos ir aplinkos sritis 1512  Darželių 

ugdytiniai; 

1-12 kl. 

4. Išlikimo ekstremaliomis sąlygomis 

mokymo sritis 

756  1-12 kl. 

5. Aplinkosaugos sritis 226,8  Darželių 

ugdytiniai; 

1-12 kl. 

 Viso: 6652,8   

 

25. Centras rengia Vilniaus m. bendrojo lavinimo mokyklų ir vaikų lopšelių/darželių vaikams 

trumpalaikes edukacines neformaliojo ugdymo programas: 

 saugaus eismo; 

 saugaus eismo praktinės veiklos; 

 dviračio ir paspirtuko vairuotojų; 

 sveikos gyvensenos; 

 gyvenimo įgūdžių; 

 civilinės saugos  

 priešgaisrinės saugos 

 pirmosios pagalbos; 

 aplinkosaugos ir ekologinio ugdymo; 

 aplinkosaugos ir ekologinio ugdymo praktinės veiklos; 

 žalingų įpročių prevencijos 
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 išlikimo ekstremaliomis sąlygomis mokymas 

Ugdymo įstaiga savo nuožiūra pasirenka pageidaujamas trumpalaikes edukacines programas. 

 

26. Centras organizuoja prevencines saugaus eismo švietimo veiklas Vilniaus mieste. 

 

 

VI. PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

27. Vilniaus saugaus miesto centro lankytojų pažanga pasiekimais nevertinama. Ugdytinių elgesį 

vertina neformaliojo švietimo mokytojas ir aptaria su ugdytiniu , jo tėvais (globėjais) pagal mokytojų 

nustatytą sistemą. 
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