
 

SEIRIJŲ ANTANO ŽMUIDIZNAVIČIAUS GIMNAZIJOS 

 

 VAIKŲ VASAROS POILSIO PROGRAMOS „SVEIKA VASARA-4“  

DETALI VEIKLOS PROGRAMA  
 

 

1. Programos pristatymas 

1.1. Aktualumas / problema / situacijos analizė 

  Vaikų vasaros poilsio stovykla Seirijų Antano Žmuidiznavičiaus gimnazijoje organozuojama 

jau nuo 2004 m.  Didžiausią poveikį socializacijos procesui daro šeima, mokykla, bendraamžiai 

ir panašūs veiksniai. Mokykla yra  viena svarbiausių vaiko socializacijos institucijų jo 

gyvenime, todėl ugdymo įstaiga turėtų būti ta aplinka, kurioje vaikas įsitrauktų į pozityvų 

socialinių santykių kūrimą. Mūsų mokyklos mokytojai to ir siekia: rašo projektus, kurie padeda 

į veiklą įtraukti vis daugiau mokinių. Statistikos duomenys rodo, kad mažėjant vaikų užimtumui 

pastebimai didėja jų nusikalstamumas. Todėl yra aktualu vasaros atostogų metu organizuoti 

vaikų poilsį ir užimtumą, juo labiau, kad priešm. - 4 klasių mokiniai nuo gegužės  31 d. jau 

pradeda vasaros atostogas. Kiekvienais  metais stovykloje dalyvauja 20 mokinių. Visi 

stovyklautojai yra iš socialiai remtinų šeimų. Penkias vasaros dienas vaikai turi galimybę būti 

ne kieme ar gatvėje, o prasmingai leisti atostogų dienas. Organizuodami turiningą vasaros 

poilsį, stengiamės sudaryti įdomias, žadinančias prasmingą veiklą, įkvepiančias ir tinkamai 

nukreipiančias veiklos sąlygas. Kadangi stovykla „Sveika vasara-4“ yra bendrojo pobūdžio, 

todėl ir veiklos bus labai įvairios. Po pusryčių vaikai sportuos, dalyvaus socialinių įgūdžių 

užsiėmimuose, susipažins su saugia ir sveika gyvensena. Stovyklos vaikai vyks į išvykas, kurių 

metu bus edukaciniai užsiėmimai. Stovyklautojai tikrai labai turiningai praleis laiką. 

Suteiksime mokiniams realią galimybę deramai pailsėti, turiningai ir prasmingai praleisti dalį 

vasaros atostogų.  

Ankstesnių stovyklų patirtis parodė, kad ir vadinami probleminiai vaikai susidomi vasaros 

stovyklos siūloma programa, noriai dalyvauja jos veikloje. Kas dieną vis nauji užsiėmimai 

neleidžia nuobodžiauti, vaikai nekantraudami laukia, kas bus kitą dieną, kokioje, dar 

nepatirtoje, veikloje galės save išbandyti. Tai ypač motyvuoja elgesio problemų turinčius 

mokinius. 

 

1.2. Tikslas, uždaviniai 

Tikslas:  Organizuoti kūrybišką ir prasmingą poilsį, kuris mokiniams teiktų etikos, estetikos, 

fizinio aktyvumo, tinkamo bendravimo pagrindus, supažindintų su Lietuvos kraštovaizdžiu bei 

kultūra. 

 

Uždaviniai: 

 Vasaros atostogų metu mokiniai užsiims turininga ir įdomia veikla. Plės savo akiratį 

lankydamiesi  žymesnėse rajono vietovėse. 

 Vaikai ugdys ir tobulins socialines kompetencijas per pozityvaus elgesio įgūdžių 

formavimą.  

 Ugdytiniai dalyvaus praktiniuose užsiėmimuose, skatinančiuose fizinį aktyvumą. 
 Mokiniai ugdysis kūrybiškumą ir iniciatyvumą. 

 

1.3. Metodai 

 Edukacinis 

 Pažintinis 

 Komandinis  darbas 

 

1.4. Siekiami rezultatai  

 Mokiniai užsiims įdomia ir turininga veikla. 

 Įgis bendravimo, saugumo, pasitikėjimo savimi jausmą. 

 Lavins meninius ir socialinius įgūdžius. 

 Aplankys Lazdijų rajono įžymias vietoves, muziejus. 



 

1.5. Sėkmės kriterijai ir jų (į)vertinimo būdai 

 Kiekvienais metais norinčių dalyvauti vasaros stovykloje vis daugėja, nes vaikams 

vykdoma veikla stovyklos metu patinka. 

 Stovykla pateisina tėvų ir vaikų bei gimnazijos bendruomenės lūkesčius. 

 Ugdytiniai įgis daugiau pasitikėjimo savo jėgomis, taps komunikabiliškesni.  

 

1.6. Patirties sklaida / informacijos viešinimas 

   Apie vyksiančią stovyklą bus informuojama gimnazijos tinklalapyje. 

 

2.  Veiklų planas 

Numatomos vykdyti veiklos, 

priemonės, renginiai 

Vykdymo laikas 

(nurodyti kiek 

įmanoma 

tiksliau) 

Atsakingas vykdytojas Vieta 

Stovyklos atidarymas. Išvyka į 

Druskininkų M. K. Čiurlionio 

muziejų 

 

2017-05-31 I. Dimšienė 

L. Maziukienė 

 

Druskininkai 

Vyksime  į Metelių regioninį 

parką.  

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistės paskaita: 

„Vasarą tykantys pavojai“. 

2017-06-01 E. Navickienė 

J. Bagdžiūnienė  

 

Metelių 

regioninis parkas 

 

Išvyka į Prelomčiškę 

2016-06-02 I. Dimšienė 

L. Maziukienė  

Prelomčiškė 

Susitikimas su pasienio 

kinologais. 

2017-06-05 I. Dimšienė 

L. Maziukienė 

E. Navickienė 

J. Bagdžiūnienė 

Seirijai 

Stovyklos uždarymas. Išvyka į 

Rudaminos amatų centrą ir 

piliakalnį. 

 

2016-06-06 E. Navickienė 

J. Bagdžiūnienė 

Rudamina 

 

 

 

 

2017 m. gegužės 31 d. 

 

Institucijos vadovas 
(pareigos)   (parašas)                                     (vardas ir pavardė)  

 A. V. 

 

Programos vadovas 
(pareigos)     (parašas)               (vardas ir pavardė)  

 


