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PATVIRTINTA 

Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos  

direktoriaus įsakymu 2014-11-03 Nr. V-93 

 

ŠIAULIŲ „SANDOROS“ PROGIMNAZIJA 

 

KATALIKIŠKŲJŲ VERTYBIŲ UGDYMO NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos (toliau – Progimnazija) Katalikiškųjų vertybių ugdymo 

nuostatų (toliau – Nuostatai) paskirtis – apibrėžti katalikiškojo ugdymo principus mokykloje.  

2. Nuostatai parengti vadovaujantis „Katalikiškojo ugdymo sistemos samprata“, patvirtinta 

2012 m. lapkričio mėn. 16 d. Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-

1599, atsižvelgiant į mokyklos vertybių ugdymo tradicijas, filosofiją, viziją, misiją bei veiklos 

prioritetus. 

3. Nuostatai reglamentuoja Sielovados grupės veiklą, Vertybių ugdymo programų turinį ir 

įgyvendinimą. 

 

II. KATALIKIŠKŲJŲ VERTYBIŲ UGDYMO PRINCIPAI IR  

PAGRINDINĖS NUOSTATOS 

 

4. Katalikiškųjų vertybių ugdymas įgyvendinamas stiprinant keturias pagrindines harmoningos 

asmenybės sritis: fizinę, intelektualinę, socialinę ir dvasinę: 

4.1. fizinis ugdymas mokykloje yra viena iš būtinų normalaus augimo sąlygų, lemiančių 

harmoningą vaiko vystymąsi ir sveikatą. Mokykloje organizuojamos fizinės, dvasinės, emocinės, 

socialinės sveikatos programos yra orientuotos į tai, kad vaikas adekvačiai vertintų savo fizinį kūną 

ir plėtotų draugiškus tarpasmeninius santykius suvokdamas lyčių skirtumus. 

4.2. intelektualinio ugdymo prioritetas yra įgimtų talentų ir kūrybinių gebėjimų atpažinimas ir 

plėtojimas vaikuose bei galimybių ir sąlygų sudarymas mokinimas atskleisti savo talentus 

kūrybinėje, praktinėje, socialinėje, savanoriškoje veikloje. 

4.3. vertybių ugdymas socialinėje srityje grindžiamas pasitikėjimu Dievu ir asmeninio ryšio su 

Kristumi, Bažnyčia ir krikščioniška bendruomene formavimu. Ugdymo centre – asmens, sukurto 

pagal Dievo paveikslą, unikalumas ir vertingumas, atskleidžiamas bendravimo ir bendradarbiavimo 

kontekste. Ugdoma tolerancija, pagarba ir atvirumas kitoms religinėms bendruomenėms.  

4.4. religinis ugdymas organizuojamas švenčiant ir liudijant tikėjimą asmenine ir 

bendruomenine malda, Liturgija ir tarnyste, siekiant giliau pažinti Kristų. 

 

III. VEIKLŲ TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

 

5. Sielovados grupės veikla: 

5.1. Sielovados grupės paskirtis – koordinuoti, organizuoti ir įgyvendinti ugdymą, grindžiamą 

katalikiškosiomis vertybėmis. 

5.2. Sielovados grupės veikla grindžiama maldos bendryste, pasitikėjimu Dievu, 

bendražmogiškomis vertybėmis, vadovaujasi pagarbos asmeniui, kaip katalikiškos bendruomenės 

nariui, principais. 
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5.3. Sielovados grupė sudaroma iš direktoriaus pavaduotojų ugdymui, mokytojų/klasių vadovų, 

galimi tėvų atstovai. Sielovados grupės narius turi sieti tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu dvasia. 

5.4. Sielovados grupė renkasi bent kartą per mėnesį, priimti sprendimai pagal poreikį yra 

skelbiami bendruomenei. 

5.5. Sielovados grupė veiklą organizuoja šiomis kryptimis pagal direktoriaus patvirtintą 

Sielovados grupės veiklos planą konkretiems metams:  

5.5.1. koordinuoja, inicijuoja ir organizuoja Vertybių ugdymo programos įgyvendinimą; 

5.5.2. rūpinasi mokyklos bendruomenės narių sielovada – padeda konkrečiam asmeniui 

individualiai arba bendruomenėje pažinti ir pamilti Dievą, vadovautis krikščioniškosiomis 

vertybėmis kasdieniame gyvenime (pagal poreikį organizuoja rekolekcijas (dvasines pratybas), 

paskaitas, pokalbius); 

5.5.3. rūpinasi mokyklos narių sakramentų priėmimu: jei mokinys nėra pakrikštytas, suteikia 

informaciją ir siūlo priimti Krikšto sakramentą, inicijuoja ir direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo 

bendru susitarimu su parapijos klebonu ruošia vaikus Pirmosios šv. Komunijos ir Sutvirtinimo 

sakramentams; 

5.5.4. organizuoja bendruomeninės maldos ir Eucharistijos šventimą; 

5.5.5. teikia pasiūlymus dėl renginių ar vertybes formuojančių veiklų organizavimo, 

atsižvelgdama į Liturginį kalendorių organizuoja renginius pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą 

Bendramokyklinių renginių planą; 

5.5.6. rūpinasi katalikiškojo ugdymo krypties mokyklos įvaizdžio kūrimu. 

6. Vertybių ugdymo programų turinys ir įgyvendinimas: 

6.1. vertybių ugdymo programa – tai aktyvaus ugdymo(si) procesas, kuriuo vadovaujantis 

skatinama mokyklos bendruomenės vertybinių nuostatų raida bei kaita ir įgyjami tam tikri 

lavinamieji gebėjimai, atkleidžiamos asmens galimybės būti ir veikti kartu su kitais; 

6.2. vertybių ugdymo programą sudaro 5 atskiri dokumentai, kurių turinys yra pritaikytas 

atskiroms amžiaus grupėms: 

6.2.1. 1 – 4 kl. vertybių ugdymo programos „Žodeliai Dievui į ausį“ paskirtis – ugdyti 

komunikacines kompetencijas bendruomenine malda, dialogo kūrimu, kritinį mąstymą ugdančiomis 

diskusijomis;  

6.2.2. 5 kl. vertybių ugdymo programos „Aš esu bendruomenės narys“ paskirtis – formuoti 

įgūdį bendrauti ir bendradarbiauti su kitais žmonėmis vadovaujantis sąžinės balsu ir artimo meile; 

pastebėti ir suprasti Dievo kvietimą kiekvienam asmeniui pozityviai realizuoti save bendruomenėje; 

6.2.3. 6 kl. vertybių ugdymo programos „Mintis. Žodis. Darbas“ paskirtis – auginti ir brandinti 

jauną žmogų katalikų tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu dvasioje; Jėzaus asmens pavyzdžiu atskleisti 

harmoningo žmogaus – mąstančio, jaučiančio ir besielgiančio – unikalumą; 

6.2.4. 7 kl. vertybių ugdymo programos „Ar sielai reikia kūno?“ paskirtis – katalikiškų vertybių 

pagrindu ugdyti lytiškumą: formuoti supratimą, kad būti žmogumi reiškia būti vyru arba moterimi,  

kad visuomenės pagrindas – tai asmenų bendrystė ir atsakomybė vieniems už kitus, o bendrystės 

pagrindas – besąlygiška meilė; 

6.2.5. 8 kl. vertybių ugdymo programos „Aš+Tu+Dievas=MEILĖ“ paskirtis – gyvenimo 

įgūdžių formavimas išgyvenant ir edukacinių priemonių pagalba patiriant Didžiojo įsakymo 

paslaptį.  

6.3. Vertybių ugdymo programa yra nuosekli ir tęstinė, organizuojama kiekvienais metais pagal 

konkrečios klasės programos turinį. 

6.4. Vertybių ugdymo programa įgyvendinama pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą 

kultūrinių – pažintinių dienų sąrašą (3 dienos per mokslo metus). 
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6.5. Vertybių ugdymo programa yra suderinta su Nacionalinės Katalikiškųjų mokyklų 

asociacijos pirmininku. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

7. Katalikiškųjų vertybių ugdymo nuostatai skelbiami mokyklos internetinėje svetainėje. 

8. Už katalikiškųjų vertybių ugdymo nuostatų įgyvendinimą atsakingas sielovados grupės 

pirmininkas. 

 

__________________ 

 

 


