PATVIRTINTA
Kauno „Purienų“ vidurinės mokyklos
direktoriaus 2014 m. vasario 28 d.
įsakymu Nr. V - 88
LIETUVOS VALSTYBĖS HIMNO GIEDOJIMO KAUNO „PURIENŲ“ VIDURINĖJE
MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos valstybės himno giedojimo Kauno „Purienų“ mokyklos (toliau - mokyklos)
tvarkos aprašas (toliau - aprašas) nustato Lietuvos valstybės himno (toliau - Himnas) giedojimo
mokykloje atvejus ir tvarką.
2. Aprašo tikslas – reglamentuoti himno giedojimą mokykloje, siekiant sukurti himno
giedojimo tradiciją, taip pat puoselėti mokinių pilietiškumą, skatinti gerbti Himną ir kitus oficialius
valstybės simbolius.
3. Aprašas parengtas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio
5 d. sprendimu Nr. T-670 ir kitais teisės aktais (Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
(Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2010, Nr. 25-1177, Nr. 88-4406, Nr. 86-4525; 2011,
Nr. 52-2504, Nr. 155-7354; 2012, nr. 136-6958) 6 straipsnio 5 ir 6 punktais Lietuvos Respublikos
švietimo įstatymo (Žin., 1991, nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804 58 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir
Lietuvos Respublikos valstybės himno įstatymu (Žin., 1991 Nr. 32-860; 1999, Nr. 50-1603).
II. VALSTYBĖS HIMNO GIEDOJIMO TVARKA

4. Himnas – Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė“.
5. Himnas mokykloje privalo būti giedamas arba grojamas:
5.l. pradedant iškilmingus susirinkimus ir posėdžius, skirtus Lietuvos Respublikos švenčių ir
atmintinoms dienoms;
5.2. iškeliant Lietuvos valstybės vėliavą mokyklos viešųjų renginių proga.
6. Himnas mokykloje giedamas arba grojamas šiais atvejais:
6.1. Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo šventėje;
6.2. Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo šventėje;
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6.3. Rugsėjo 1 d. – Mokslo ir žinių dienos minėjime;
6.4. Pradinio išsilavinimo pažymėjimų įteikimo šventės metu;
6.5. Pagrindinio išsilavinimo I dalies pažymėjimų įteikimo šventės metu;
6.6. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų įteikimo šventės metu;
6.7. Brandos atestatų įteikimo šventės metu;
7. Himną gali giedoti choras, choras pritariant orkestrui arba solistas su orkestru, solistas be
muzikinio pritarimo. Gali būti naudojamas garso įrašas.
8. Himną renginių metu gieda visi renginio dalyviai: mokiniai, jų tėvai, mokytojai ir kiti
asmenys.
9. Viešai giedant ar grojant Himną, susirinkusieji stovi, reiškia pilietinę pagarbą.
10. Himnas negali būti naudojamas kaip taikomoji muzika – fonui, reklamai ar
analogiškiems tikslams.
11. Viešas pasityčiojimas iš Himno baudžiamas įstatymų numatyta tvarka.
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Himno giedojimo mokykloje tradicija kuriama kaip tam tikra patriotizmo raiška,
siekiant ugdyti mokinių pilietiškumą, ugdyti praktinius mokinių gebėjimus, kaip ir kada
giedoti Himną, gerbti jį ir kitus oficialius valstybės simbolius.
13. Už aprašo reikalavimų vykdymą atsako mokyklos direktorius.
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