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2015-2016 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

(2015-2016 m.m. uždavinių įgyvendinimas, vykdytos neformaliojo švietimo programos, 

mokinių ir mokytojų pasiekimai, kita veikla (renginiai įstaigos ir miesto bendruomenei, projektai, 

bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis). 

 

 Įgyvendinant 2015-2016 m.m. ugdymo plano tikslus ir uţdavinius didelis dėmesys buvo 

skiriamas pritraukiant NVŠ mokinio krepšelio lėšas, atnaujinant ugdymo priemones, atnaujinant 

mokyklos patalpas, gerinant ugdymo (si) kokybę, bei mokyklos teikiamas neformaliojo vaikų 

švietimo paslaugas. Ugdymo plane išsikelti tikslai ir uţdaviniai mokslo metams, sudarė galimybes 

vadovaujantis mokyklos steigėjo teisės aktais ir kitais neformalųjį vaikų švietimą 

reglamentuojančiais dokumentais, kryptingai formuoti ugdymo turinį mokykloje, tikslingai 

organizuoti ugdymo procesą ir sudaryti sąlygas kokybiškam neformaliojo vaikų švietimo 

programų įgyvendinimui. 

2015-2016 m.m. akredituotos ir vykdytos 23 neformaliojo vaikų švietimo programos, 

pagal kurias mokykloje buvo suformuota 23 būreliai (45 grupių), kuriuose buvo ugdomi 739 (spalio 

mėn.),686 (sausio mėn.) 680 (geguţės mėn.) mokiniai. Parengta ir įgyvendinta nauja programa 

„Lengvasis kultūrizmas“. Su mokiniais dirbo 19 mokytojų. Atsiţvelgiant į veiklų populiarumą, 

buvo formuojamos kelios tos pačios veiklos mokinių grupės. Siekiant ugdymo turinio sklaidos, 

pateikiant informaciją visuomenei apie Moksleivių namuose ugdomų mokinių pasiekimus, 

mokykloje buvo organizuojami renginiai, edukacinės programos, sportinės-turistinės varţybos, 

konkursai, rengiamos kūrybinės mokinių darbų parodos. Mokiniams, dalyvavusiems mokyklos 

organizuotoje neformaliojo vaikų švietimo  veikloje, buvo  sudarytos sąlygos, pagal savo veiklos 

kryptį, pasirodyti mokyklos ir kitų švietimo ir kultūros įstaigų organizuojamuose renginiuose, 

koncertuose, kūrybinėse mokinių darbų  parodose , konkursuose, turizmo ir sporto varţybose.   

 

 

 



Mokinių ir mokytojų pasiekimai 2015 -2016 m.m. 

Eil. 

Nr. 

Mokytojo vardas, 

pavardė, būrelio 

pavadinimas  

Būrelio, grupės, studijos pasiekimai 

1. Sportinis turizmas 

(mokytoja 

Saturnina 

Maţuolienė) 

 

Šalies mokinių turizmo technikos varţybose „Auksinis ruduo -2015“ 

 Jaunių amţiaus kalnų kelionių turizmo grupėje -3 vieta; 

 Jaunučių amţiaus kalnų kelionių turizmo grupėje -1 veita; 

 Vaikų amţiaus pėsčiųjų turizmo grupėje -1 veita. 

 

Turizmo technikos varţybose „Gedimino taurė -2015“ 

 Kalnų kelionių technikos varţybose jaunučių grupėje -1 veita. 

Šalies mokinių turizmo technikos varţybose uţdarose patalpose 

„Panevėţys -2015“ 

 Jaunučių kalnų kelionių turizmo amţiaus grupėje -1 vieta; 

 Vaikų amţiaus grupėje - 2 ir 3 vieta; 

 Jaunių pėsčiųjų turizmo amţiaus grupėje -2 veita. 

Asmeninėje grupėje: 

 Jaunučių kalnų kelionių turizmo amţiaus grupėje :  Matas 

Liberis -2 vieta, Ignas Čybas -1 vieta, Osvaldas Grunevas -3 

vieta; 

 Jaunių pėsčiųjų turizmo amţiaus grupėje Odeta Stokytė -2 veita; 

 Vaikų amţiaus grupėje Mingailė Kriţanauskaitė – 1 vieta. 

Kalnų technikos varţybose Antanui Babieţai atminti 

 jaunučių amţiaus grupėje -1 vieta. 

Lietuvos kalnų keliautojų sporto 2015m. daugiakovės čempionate  

 jaunučių grupėje – 1 vieta. 

2015 m. Lietuvos mokinių turizmo technikos varţybų čempionate  

 jaunučių kalnų kelionių grupėje – 1 vieta. 

 Vaikų amţiaus grupėje -1 ir 3 vieta 

Tarptautinės mokinių turizmo technikos varţybos „Rigas pilsėtas 

Plavnieku gimnazijas sporta turizma kauss 2016“ Organizatoriai: 

Rygos dūma ir Latvijos respublikos sportinio turizmo federacija. 

2016-02-18,20   
 Vaikų amţiaus grupėje laimėta I vieta, asmeninėje turizmo technikos 

rungtyje vaikinų vaikų amţiaus grupėje Astijus Grinevičius laimėjo – 

III vietą, 

  asmeninėje turizmo technikos rungtyje berniukų jaunučių amţiaus 

grupėje Matas Liberis laimėjo – I vietą 

Šalies mokinių turizmo  technikos varţybos uţdarose patalpose  

„Šiauliai – 2016“ Organizatoriai: Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centras ir Šiaulių turizmo centras. 2016-04-10 
 Jaunių amţiaus kalnų kelionių turizmo grupėje laimėta III vieta. 

 Jaunių amţiaus pėsčiųjų turizmo grupėje laimėta – II vieta. 



 Jaunučių amţiaus pėsčiųjų turizmo grupėje laimėta – II vieta 

Kalnų kelionių technikos ir alpinizmo varţybos „Montis magia taurė 

2016“ Organizatoriai: Lietuvos keliautojų klubas ir UAB „Montis 

magia“ 2016-03-19  
 Jaunučių amţiaus grupėje laimėta III vieta. 

 Jaunių amţiaus grupėje laimėta III vieta 

Šalies mokinių turizmo technikos varţybos „Ţygūnas 2016“ 

Organizatoriai: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir 

Jaunimo turizmo klubas „Vilniaus ţygūnas“ 2016-05-6,8 
 Jaunių amţiaus kalnų kelionių  grupėje laimėta – III vieta; 

 Jaunučių amţiaus kalnų kelionių grupėje laimėta – II vieta; 

 Jaunučių amţiaus pėsčiųjų turizmo grupėje laimėta – II vieta; 

 Vaikų amţiaus pėsčiųjų turizmo grupėje laimėta – III vieta; 

 Asmeninėje turizmo technikos rungtyje: Matas Liberis – II vieta; 

Evelina Čeponytė – I vieta; Martynas Šukys – I vieta; Ignas Šimonis – 

II vieta; Lukas Ţukauskas – III vieta. 

2. Šokių studija 

„Selevy“ 

(mokytoja Regina 

Liutkevičienė) 

Tarptautinis vaikų ir jaunimo šiuolaikinio šokio festivalis – konkursas 

„Ţvaigţdţių virpulys“ 
 15 - 18 m.laretai, 7-10 m. diplomantai; 

Baltijos šalių dainos ir šokio konkursas – festivalis „BEST YOUNC 

ARTIST GRAMY – 2015“ 

 1 vieta 

Respublikinis šokių festivalis „HAPPY WITH DANCE – 2015“ 

 1, 1 ir 2 vietos 

II-asis respublikinis jaunimo saviraiškos festivalis „AUKŠTYN 

KOJOM“ 

 Nominacijos : „Ţiūrovų simpatija“, „Originaliausias kolektyvas“ 

ir „Metų kolektyvas“ 

Baltijos šalių šokių festivalis konkursas „CHRISTMAS START – 

2015“ 

 1, 3 ir 3 vietos 

Baltijos šalių dainos ir šokių konkursas „Auksinė Baltijos kregždutė 

2016“ Kaunas A. Baltaragė , org.Kauno Vytauto didžiojo universitetas. 

2016-04-09 Nominacija: 
 15-18 m. Ekstremaliausias kolektyvas; 

 7-10 m. Grand prix 

VI Tarptautinis meninės raiškos konkursas „Vaikystės vaivorykštė“ 
Kultūros rūmai, Šiauliai 2016-04-01 

 7-10 m. Ivieta; 10-13 m. Grand prix 

IV respublikinė taurė „Mamai“  org. Teatro ir šokių studija „Gintaras“ 
2016-05-14 



 7-10 m. II vieta; 

 

3. Drabuţių dizainas 

(mokytoja Vilija 

Andrijauskienė) 

 Tarptautinis jaunimo avangardinio meno festivalis „PriKuolas-

2016“ kolekcija „Gyvsidabris“ Granpix.  

 Lietuvos jaunųjų dizainerių konkursas“PaKaba-2016“ . IIIvieta 

kolekcija „Saldi mėta“  

Tarptautinis jaunimo šiuolaikinio meno festivalis – konkursas „Išdykęs 

stilius – 2016“ Panevėţyje: 

 Nominacija „Elegancija“   

Tarptautinis vaikų ir jaunimo festivalis „Coliukė“ 

 IIIvieta kolekcija „Mėlyna jūra“  

 IIvieta kolekcija „Mėlyna jūra“ vaikų kategorijoje, 

 IIvieta „Saldi mėta“ jaunimo kategorijoje  

 III vieta „kolekcija „Kontrastas“ jaunimo kategorijoje. 

 

 Būrelio „Jaunasis 

turistas“  

(mokytojas 

Andrius Kuprys) 

Jaunimo ekspedicija „Kuršių kelias 2015“ Pėsčiomis įveikta 140 km. 

Ţygio metu paruoštas vaikų tiriamasis darbas, uţ kurį vaikai gavo 

Lietuvos keliautojo ţenklelius. 

 

Šalies mokinių turizmo technikos varţybose „Ţygūno taurė – 2015“ 

 Vaikų amţiaus grupėje – 2 vieta. 

6. Dramos studija 

(mokytoja Dalia 

Šumskienė) 

Dalyvauta respublikinėje vaikų teatrų šventėje „Drąsiau drambly“ 

 Padėka kolektyvui uţ spektaklį „Išprotėjęs dramblys“. 

Parengtas ir parodytas spektaklis „Išprotėjęs dramblys“ tėvams ir miesto 

visuomenei lėlių veţimo teatre. 

Parengtas kompozicinis spektaklis pagal J.Dautarto apsakymą „Viršum 

stogų dangus kitoks“ mokykliniam D.Pauliukaitės teatro egzaminui 

J.Miltinio mokykloje. 

7. Pop grupė 

„Šypsenėlė“ 

(mokytoja Stela 

Kulbokienė) 

Koncertas Cido arenoje , renginyje „Vaikų arena 2015“: 

 Gauta padėka – sertifikatas nuo kūdikystės iki paauglystės. 

 

8. Avimodeliavimas 

(mokytojas Ţ. 

Velička) 

XXIX Lietuvos mokinių techninių sporto šakų spartakiada. Pradinio 

techninio modeliavimo finalinės varţybos : 

 Komandinėje rungtyje – 1 vieta. 

 

 



Renkantis įvairius visuomenės informavimo būdus  apie mokyklos vykdomą veiklą, 2014-

2015 m.m. suorganizuoti 92 renginiai, varţybos, parodos , konkursai kuriuose dalyvavo 3970 

įvairaus amţiaus mokinių.  

 

Renginiai   (3842   mokiniai dalyvavo mokyklos  

organizuojamuose renginiuose.) 
Išvykos Projektai 

Suorganizuota 

įvairaus 

pobūdţio 

renginių 

Suorganizu

ota 

varţybų 

Surengta 

parodų 

Suorgani

zuota 

renginių 

iš viso 

Suorgani 

- zuota 

išvykų 

Dalyv

avo 

mokin

ių 

Parengta ir 

įvykdyta 

projektų 

Dalyva

vo 

mokini

ų 
24 

2182 mok. 
8 

434 mok. 
39 

1226 mok. 
71  

3842 mok. 
67 1050 Parengti  - 4 

 

864 

 

2015-2016 m.m. parengti 4 projektai: 

 Socializacijos programa ,,Turiningas laisvalaikis – laimingas vaikas“ ; 

 Vaikų ir jaunimo meno projektas ,,Talentus atrandame kasdien“ ; 

 Vaikų vasaros poilsio programa ,,Kur takelis pasuka – rasi graţią pasaką “; 

 Sportuoju  ir  judu – sveikai gyvenu “ . 

Vaikų vasaros uţimtumo programoje ,, Kur takelis pasuka – rasi graţią pasaką“  dalyvavo   

100 įvairaus amţiaus vaikų. Programa buvo vykdoma birţelio mėn. 6 d. - 17 d. Programos trukmė – 

10 dienų. Programos tikslas – ţaidimų, kūrybinių veiklų pagalba tenkinti vaikų meninius, 

kūrybinius poreikius, ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdţius. Pati programa buvo 

sudaryta atsiţvelgiant į mokyklos tikslus ir uţdavinius. Programos dalyviai 10 dienų prasmingai 

leido laisvalaikį,  kadangi stovyklos metu įvairiais ţaidimais, išvykomis, edukacinėmis 

programomis, buvo akcentuojama knygos svarba vaiko asmenybės ugdymui. Programos dalyviai 

turėjo puikią galimybę suţinoti knygos atsiradimo istoriją,  nuo pat pirmų kūrybinių sumanymų iki 

knygos sukūrimo, realizavimo bei saugojimo. Stovyklautojai susitiko su panevėţiete, vaikiškų 

knygų kūrėja ir iliustratore – dailės mokytoja Inga Adikevičiene. Ji papasakojo vaikams apie tai, 

kaip gimsta pasakos, įvairios istorijos, paaiškino, kad knygas gali kurti ir iliustruoti visi tiek vaikai, 

tiek ir suaugę.  Visos stovyklos metu vaikai turėjo galimybę patys kurti įvairias istorijas, pasakas ir 

net jas inscenizuoti. Pasinaudojus Ingos Adikevičienės patarimu, buvo kuriama  ,,kaladėlių knyga“.  

Stovyklos metu programos dalyviai lankėsi Juozo Mačiulio knygyne, kur galėjo patys pabūti knygų 

rašytojais, leidėjais, knygų tiekėjais,  apskaitininkais ir net pardavėjais. Dalyvavo edukacinėje 

programoje ,,Knygų seklių paslaptys“ Panevėţio vaikų ir jaunimo literatūros centre. Vyresnio 

amţiaus vaikai dalyvavo ekskursijoje ,, Knygų kelias nuo spaustuvės iki skaitytojo“  centrinėje 

Bitės Petkevičaitės bibliotekoje .  Ţiūrėjo spektaklį  ,,Maţylis ir Karlsonas“ Panevėţio teatre 



,,Menas“. Visas 10 stovyklos dienų programos dalyviai buvo uţimti įvairia kūrybine veikla: kūrė 

pasakas, vaidino scenoje pačių sukurtas istorijas, kūrė drabuţių kolekcijas išgalvotiems knygų 

personaţams, kūrė mandalas, ţaidė įvairiausius ţaidimus, dalyvavo sporto bei orientacinėse 

varţybose.  

  Pagal 2015 m socializacijos programos ,,Turiningas laisvalaikis – laimingas vaikas“ projektą buvo 

numatyti  suorganizuoti  4  renginiai.  Dėl gautų lėšų stygiaus, teko atsisakyti net dviejų renginių: 

tai  ,,Velykinių margučių paroda konkursas“, kuris turėjo būti skirtas Panevėţio m. mokyklų 

mokiniams ir  respublikinio šokio festivalio, kurio  vykdymui  ir organizavimui reikalingos didelės 

lėšos. Įvykdyti du renginiai. Vienas iš jų  - Panevėţio miesto mokyklų mokiniams skirtas renginys – 

konkursas ,,Šauniausia moksleivių klasė – 2015“.  Renginys buvo įdomus ir sulaukė mokinių 

pritarimo. Dalyviai linksmai ir kūrybiškai atliko visas jiems paruoštas uţduotis. Uţduotys buvo 

parinktos tokios, kad  vertinimo komisijos nariai  galėtų išsiaiškinti dalyvių kūrybingumą, greitą 

orientaciją, kolektyviškumą, vieningumą, klasės originalumą bei išskirtinumą. Ţinoma, buvo 

patikrintos ir dalyvių matematinės, muzikinės, literatūrinės ţinios. Teko spręsti ir loginius 

uţdavinius ir pademonstruoti šokio meną. Į šauniausios klasės konkursą buvo uţsiregistravusios net 

7 mokyklų komandos, tačiau dėl pakeisto renginio vykdymo laiko, jame dalyvavo 5 komandos, 52 

dalyviai. Visi dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais ir organizatorių įsteigtomis prisiminimo 

dovanomis. Geriausiai pasirodţiusioms trims klasėms, buvo įteikti dovanų kuponai, apsilankyti 

naujai atsidariusiame iššūkių ir galvosūkių kambaryje  Panevėţyje  ,,Escape Room“ . Tai tarsi 

renginio pratęsimas ir nauji iššūkiai klasėms. Na, o geriausios mokinių klasės – 2015 nominacija 

atiteko Panevėţio m. ,,Ąţuolo“ progimnazijos 8c klasei. 

           Kitas smagus šio projekto  įvykdytas renginys kūrybinės dirbtuvės – festivalis , skirtas 

miesto bendrojo lavinimo ir neformaliojo švietimo mokyklų 4-10 klasių mokiniams ,,Kūryba 

bendraminčių būryje - ,,Kalėdų link“. Dalyvavo 55 mokiniai iš įvairių miesto mokyklų .   Mokiniai 

renginio  organizatorių pateiktomis medţiagomis kūrė kalėdines egles.  Darbas vyko grupėse. Vieną 

eglę kūrė 3-5 mokinių grupelė. Renginyje dalyvavo vienuolika  mokinių grupių . Renginio dalyviai 

turėjo sugalvoti Kalėdinės eglės idėją, nusipiešti ant popieriaus lapo įsivaizduojamos eglės maketą, 

susirinkus visas reikalingas priemones savo idėjai įgyvendinti, sukurti ir pristatyti kūrybinį darbą. 

 Visam kūrybinio darbo procesui buvo skirta 1.30 val. Pertraukos  metu visi dalyviai buvo 

vaišinami pica, bandelėmis su arbata. Vaikai kūrė kalėdines egles su didţiuliu uţsidegimu bei 

susidomėjimu. Iš viso buvo sukurta 11 kalėdinių eglių. Visos sukurtos Kalėdinės eglės buvo 

eksponuojamos Moksleivių namų foje ir aktų salėje.    Šiam renginiui buvo surasta nemaţai 

renginio rėmėjų. Picomis mokinius vaišino  picerija  ,,XXL pica“.  Bandelėmis ir arbata – PC 

,,Rimi“.    Renginiui reikalingoms priemonėms įsigyti, labdara  prisidėjo ir tokios įmonės, kaip 



,,Biuro sistemos“ , ,,Pakavimo sprendimai“,  parduotuvės - ,,Geros grindys“, ,,Igis“. Tokios 

kūrybinės dirbtuvės labai laukiamos ne tik mokinių, bet ir mokytojų. Tai puiki priemonė 

kolektyviškumo, tarpusavio bendravimo, komandinio darbo ir bendradarbiavimo skatinimui. 

             Socializacijos projekte išsikeltus tikslus ir siekiamus  rezultatus įgyvendinom: įtvirtintos 

vaikų ir jaunuolių ( projekto dalyvių ) meninė, socialinė, komunikacinė ir asmeninė kompetencijos, 

sustiprinti mokyklų bendradarbiavimo įgūdţiai.  

  2015-2016 m.m. įgyvendinti visuomenės sveikatos projekto ,,Sportuoju ir judu – sveikai 

gyvenu“  renginiai.   Rugsėjo mėn. vyko net du šio projekto renginiai. Tai  teoriniai  ir praktiniai 

uţsiėmimai ,,Orientavimosi pagrindai  - teorija ir praktika“ , kurių metu dalyviai buvo supaţindinti 

su orientavimosi sporto  teoriniais pagrindais, kaip ţemėlapių tipai, kompaso naudojimas, 

orientavimasis vietoje ir t.t. Dalis veiklos buvo vykdoma ir praktiškai. Dalyviai galėjo pritaikyti 

praktiškai visas gautas teorines ţinias ir taip jas įtvirtinti. Renginyje ,,Orientavimosi varţybos su 

nuotykių elementais“,  net 50  5-6 kl.  mokinių iš įvairių Panevėţio m. bendro lavinimo mokyklų 

varţėsi dėl geriausių prizų. Šiame renginyje dalyviai tikrino ne tik savo ţinias, bet ir jėgas 

orientacinėse varţybose.  Renginys vyko miesto kultūros ir poilsio parke.  Buvo įrengti net 10 

kontrolinių punktų, kuriuose dalyvių laukė paruoštos specialios uţduotys. Visi dalyviai liko 

patenkinti šiuo renginiu. Dar vienas šio projekto tęstinis sveikos gyvensenos ugdymo renginys  

,, Jėgos konkursas“, skirtas sveikatos stiprinimo mėnesiui Panevėţyje. Renginys sulaukė labai 

didelio mokinių susidomėjimo. Savo jėgas išbandė net 49 moksleiviai  iš J. Miltinio gimnazijos, 

„Minties“ gimnazijos, M. Rimkevičaitės technologinės mokyklos, Kupiškio technologijos ir verslo 

mokyklos, A. Banzos globos namų, Moksleivių namų kultūrizmo būrelio. Dalyviai atliko štangos 

kėlimo nuo horizontalaus suolelio rungtį.  Buvo skirti 3 kėlimai kiekvienam. Rezultatai buvo 

skaičiuojami pagal Vilkso  koeficientą. Renginyje varţėsi ir keletas merginų. Į renginį kartu atvykę 

palaikymo komandos, stebėjo varţybas ir palaikė savo besivarţančius draugus. 

           Meninė veikla – svarbi priemonė mokinių estetiniams skoniui, bendriesiems gebėjimams 

ugdyti.  Todėl Moksleivių namuose 2015 m buvo parengtas ir įgyvendintas vaikų ir jaunimo 

meninio ugdymo projektas „Talentus atrandame kasdien “.  Šio projekto  tikslai – populiarinti 

Panevėţio m. vaikų ir jaunimo tarpe meninį ugdymą, organizuojant vaikų kūrybines dirbtuves ir 

edukacines programas. Projektą įgyvendino keramikos, ţaislų siuvimo, drabuţių dizaino, pynimo iš 

šiaudelių ir vytelių, meninės keramikos, saviraiškos, aviamodeliavimo , dailės, turizmo būrelių 

mokytojai. Mokiniai galėjo dalyvauti edukacinėse programose „Aš atrandu save “, Projekto 

programose dalyvavo Panevėţio m. įvairių mokyklų pradinių klasių mokiniai. Viso šiame projekte 

dalyvavo  467 mokiniai.  Vienas laukiamų renginių įvairių amatų būrelių mokiniams, tai Kaziuko 

mugė. Jai mokiniai ruošiasi nuo pat mokslo metų pradţios.  Ir 2016 m. Kaziuko mugė sukvietė 180 



mokinių, kurie ne tik prekiavo savo pačių pagamintais dirbiniais, bet ir dalyvavo įvairiose 

varţybose, linksmose uţduotyse, loterijoje.  Taip pat buvo galima išmainyti atsibodusį daiktą į  

naują.  

2015 – 2016 mokslo  metais buvo surengtos tokios  edukacinės programos, kuriose  dalyvavo 

900 vaikų : 

 2015 m. rugsėjo 3-16 dienomis ( 21 edukacinis  uţsiėmimas)  Moksleivių namuose vyko 

edukacinė programa, kūrybinės  meninio ugdymo dirbtuvės ,,Aš atrandu save“  Panevėţio 

m. bendro lavinimo mokyklų 1-8 kl. mokiniams. Mokiniai galėjo susipaţinti su Moksleivių 

namuose vykdoma veikla ir ją išbandyti. Bandymams buvo parinktos aviamodeliavimo, 

keramikos, dailiųjų amatų, dailės, pynimo iš šiaudelių, meninės saviraiškos, ţaislų 

siuvimo, drabuţių dizaino, sportinio turizmo veiklos.  Edukacijose dalyvavo 467 mokiniai. 

 2016 m. sausio 25 – vasario 5 dienomis ( 14 edukacinių uţsiėmimų) Moksleivių namuose 

edukacinėje programoje  ,,Ruošiamės Uţgavėnems“ sudalyvavo 266 mokiniai  iš 

Panevėţio m. bendrojo lavinimo mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų. Vaikai gamino 

Uţgavėnių kaukes iš kardono ir  lininių medţiagos atraiţų. Kaukės buvo įvairių Uţgavėnės 

personaţų : Kanapinio, Lašininio, oţio, čigonės, velnio, raganos, ţydo. Be kaukių 

gaminimo vaikai buvo supaţindinami su Uţgavėnių šventės papročiais ir tradicijomis. 

 2016 m. kovo 16 d. Moksleivių namus aplankė ,,Vyturio“ progimnazijos 1 kl. mokiniai. 

Jiems buvo surengta edukacinė programa „Pavasario pranašas-pempė“. Mokiniai suţinojo 

apie kalendorinę etninę šventę pempės dieną, jos tradicijas, gamino minėto paukščio 

maketus, galėjo  išbandyti save  keramikos, pynimo iš šiaudelių, ţaislų siuvimo, drabuţių 

dizaino veiklose.  Edukacijose dalyvavo 27 mok.  

 2016 m. kovo 29-31dienomis ( 5 edukaciniai uţsiėmimai ) Moksleivių  namuose  vyko 

edukacinės programos ,,Kiaušinių marginimas vašku“ ir ,,Sveiki sulaukę Šv. Velykų“. Jose 

dalyvavo Panevėţio m. bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai , moksleivių namų būrelių 

mokiniai ir ikimokyklinių įstaigų auklėtiniai (140 mokinių). 

2015-2016 m.m.Moksleivių namuose buvo vykdomos įvairios akcijos. Viena tokių, tapusi jau 

tradicine, tai  ,,Raudonos nosies diena“.   Kovo 16 dieną  Moksleivių namų mokytojai vykdė 

socialinę akciją „Iš Velykų bobutės pintinės “ Panevėţio specialiojo ugdymo centre. Centro vaikus 

dainomis dţiugino pop grupės „Šypsenėlė“ mokiniai, ţaislų siuvimo būrelio mokiniai įteikė centre 

gyvenantiems vaikams savo rankomis kurtas dovanėles. Tokios akcijos  puoselėja bendravimo 

tradicijas, moko dėmesingumo, atjautos, gerumo vienas kitam . 

        Moksleivių namuose labai populiari veikla – tai techniniai, dailės ir amatų būreliai. Kūrybingų 

mokytojų , bei mokinių dėka, šių būrelių mokinių darbai,  ištisus metus puošia ne tik Moksleivių 



namų  patalpas, bet ir įvairių miesto įstaigų patalpas.    Per  2015 – 2016 moklo metus viso  buvo 

suorganizuota  39  parodos  ( dalyvavo 1226 mokiniai) .    

Vaikų bibliotekoje ,,Ţiburėlis’: 

 Moksleivių namų būrelio ,,Dailės pasaulyje“ mokinių darbų paroda ,,Lopšinė ţiemai“ ” 

(Mok. B. Sirtautienė)    

 Keramikos būrelių mokinių kūrybos darbų paroda ,, Raktai“ ( Mok, G .Norvaišienė, 

A.Markutienė, V.Jakevičienė)   

Vaikų  bibliotekoje ,,Ţidinys”  :  

 Keramikos būrelių mokinių darbų paroda ,,Dailyraštis molio šukėje ” (Mok. V.Jakevičienė, 

G. Norvaišienė, A.Markutienė,)    

 Ţaislų siuvimo  būrelio mokinių darbų paroda ,,Auksinė adatėlė siuva pasakėlę ” (Mok. 

V.Jakevičienė)    

„Smėlynės“  bibliotekoje: 

 Moksleivių namų drabuţių dizaino būrelio mokinių tekstilės darbų paroda ( Mok. V. 

Andrijauskienė) 

   Bibliotekoje ,,Ţalioji pelėda”: 

 Moksleivių namų drabuţių dizaino būrelio mokinių kūrybos darbų paroda ( mok. V. 

Andrijauskienė ) 

,,Aušros” pgr. mokykloje  : 

 Dailės būrelio   mokinių darbų paroda   ,,Pavasario saulė nušvito meiliai ” (Mok. G. 

Norvaišienė)   

 Dailės būrelio mokinių  mokinių darbų paroda   ,,Ţaismingas ruduo ” (Mok. G. Norvaišienė)  

 Dailės būrelio mokinių darbų paroda  ,,Šventinis eglutės rūbas” (Mok. G. Norvaišienė 

 Dailės būrelio mokinių grafikos darbų paroda  ,,Juoda - balta ” (Mok. G. Norvaišienė)   

Panevėţio apskrities G. Petkevičaitės – Bitės viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros 

 skyriuje : 

 Panevėţio moksleivių namų meninės saviraiškos gr. ,,Menų dirbtuvėlės”kūrybinė 

popieriaus plastikos improvizacija ,,Rudens šėlsmas” ( Mok. S.Motiekaitienė) 

 Pynimo iš vytelių, keramikos ir dailiųjų amatų būrelių mokinių darbų paroda ,,Įšalę 

lange“ (Mok. G .Norvaišienė, A.Markutienė, V. Jakevičienė)    

Panevėţio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centre: 

 Panevėţio moksleivių namų meninės keramikos, dailiųjų amatų, dailės būrelių mokinių 

darbų paroda ,,Kalėdų stebuklas” (Mok. G .Norvaišienė, A.Markutienė,)    

Panevėţio bendruomenių rūmuose : 



 Moksleivių namų būrelius lankančių mokinių darbų baigiamoji mokslo metų paroda 

2015 – 2016 mokslo metais moksleivių namuose buvo suorganizuotos 67 paţintinės išvykos, 

kuriose dalyvavo  1050  mokiniai. Moksleivių namų bendruomenė  visada prisideda prie mieste 

organizuojamų renginių, mugių ir t.t. Šiais mokslo metais , gruodţio mėn. ,Moksleivių namai 

sulaukė prašymo ir iš prekybos centro ,,Rimi“ administracijos.  Jų pageidavimu, Moksleivių namų 

būrelių mokiniai paruošė Kalėdinę programą  - koncertą ,,Angelų   pasakos“.  Ši programa buvo 

skirta 123 ţiūrovams ( PC,,Rimi“ darbuotojams ir jų vaikams). Šiame   koncerte – pasakoje 

  pasirodė moksleivių namų būrelių šokių st. ,,Selevy“, gitaros studijos, pop. gr. ,,Šypsenėlė“, 

ankstyvojo muzikinio ugdymo būrelio mokiniai.  

2015-2016 m.m. mokykla toliau plėtojo bendradarbiavimo ryšius su kitomis miesto švietimo ir 

kultūros institucijomis. Toliau vykdytos tęstinės bendradarbiavimo sutartys su Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centru 2014-11-27 Nr. R8-676/STR-54 „Dėl profesinio veiklinimo“,  

Panevėţio „Aušros“ pagrindine mokykla dėl bendrų neformaliojo švietimo programų įgyvendinimo 

(2015-09-01 Nr. STR-57), bendradarbiavimo sutartis su Maţeikų moksleivių namais (2014-10-03 

Nr. STR-53), bendradarbiavimo sutartis su „Ąţuolo“ pagrindine mokykla (2015-01-19 

Nr.SUT/20150119-01/STR-55) dėl bendros veiklos organizavimo, sudarytos naujos 

bendradarbiavimo sutartys su Panevėţio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindine mokykla (2015-09-

01 Nr.BS-50 STR-58),  vaikų ir jaunimo klubu „Lakštingala“ (2015-11-23 Nr.STR-60), Lietuvos 

aviamodelių sporto federacija (2016-04-15 Nr.S-5/STR-61). 

 

2016-2017 m.m. ugdymo planas 

1. BENDROSIOS UGDYMO PLANO NUOSTATOS 

(pagrindas, rengėjai, įstaigos tikslai ir uţdaviniai 2016-2017 m.m.) 

 

Panevėţio moksleivių namų, neformaliojo švietimo mokyklos (toliau – mokyklos) ugdymo 

planas reglamentuoja neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą mokykloje 2016–2017 

mokslo metais. Mokyklos ugdymo turinio formavimas grindţiamas mokyklos bendruomenei – 

mokytojams, mokiniams, jų tėvams, bendradarbiaujant ir vadovaujantis demokratinėmis nuostatomis. 

Mokyklos ugdymo plano projektą parengė 2016 m. rugsėjo 09 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-39 „Dėl 

darbo grupės 2016-2017 m.m. Moksleivių namų ugdymo planui parengti“ patvirtinta darbo grupė.  

1.1 Ugdymo planas parengtas vadovaujantis: 

 Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2005 m. gruodţio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-554 redakcija) (Ţin., 2006, Nr. 4-115, 2012, Nr. 42-2102).    



Sudarant mokyklos ugdymo planą atsiţvelgta į kitus mokyklos veiklą reglamentuojančius 

dokumentus (Lietuvos respublikos švietimo įstatymą; Bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių biudţetų 

finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašą, patvirtintą LR švietimo ir mokslo 

ministro 2004-06-18 įsak. Nr.ĮSAK-991 (įsakymo redakcija 2011-07-05 Nr. V-1214); LR Švietimo ir 

mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsak. Nr. V-883 patvirtintu „Neformaliojo vaikų švietimo 

lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 m. tvarkos aprašu“ , Direktoriaus 2016 m. vasario 11d. įsakymu 

„dėl atlyginimo uţ neformalųjį vaikų švietimą mokėjimo tvarkos aprašo naujos redakcijos nuo š.m. 

vasario 1 dienos tvirtinimo“, mokyklos nuostatus,  mokyklos vidaus tvarkos taisykles, Panevėţio 

miesto savivaldybės tarybos sprendimus, potvarkius ir kitus dokumentus, įtakojančius mokyklos 

ugdymo proceso organizavimo tvarką, mokyklos finansinius, ţmogiškuosius išteklius, mokinių 

poreikius ir pomėgius.   

    1.2. Ugdymo planas sudarytas vadovaujantis prieinamumo, bendradarbiavimo, demokratiškumo,  

lygių galimybių uţtikrinimo principais. 

1.3. Mokykloje veikiančių bendrųjų Meninio ugdymo, techninės kūrybos ir saviraiškos, turizmo ir 

sporto programų pagrindu, toliau vykdomos akredituotos 23 neformaliojo vaikų švietimo programos. 

Programose numatyta kryptinga veikla, padedanti vaikui tobulinti jau turimas ir įgyti naujas 

asmenines, socialines, iniciatyvumo ir kūrybingumo, komunikavimo, paţinimo, mokėjimo mokytis ir 

dalykines kompetencijas, tapti sąmoninga asmenybe, sugebančia atsakingai ir kūrybingai spręsti savo 

problemas ir aktyviai veikti visuomenėje bei prisitaikyti prie kintančios aplinkos. 

   

 1.4. Ugdymo plano tikslai:  

 Tikslingai formuoti ugdymo turinį mokykloje, vadovaujantis mokyklos steigėjo teisės aktais 

ir kitais neformalųjį vaikų švietimą reglamentuojančiais dokumentais ;  

 Kryptingai organizuoti ugdymo procesą mokykloje, pasitelkiant ţmogiškuosius ir 

materialiuosius resursus, sudaryti sąlygas kokybiškam neformaliojo vaikų švietimo programų 

įgyvendinimui. 

1.5. Ugdymo plano uţdaviniai: 

 Atsiţvelgiant į mokinių poreikius ir konkrečios veiklos paklausą, suformuoti grupes, 

studijas, būrelius; 

 Numatyti  mokinių pasiekimų ir ugdymo rezultatų sklaidą; 

 Numatyti ir paskirstyti kontaktines valandas darbui su mokiniais būreliuose, grupėse, 

studijose; 



 Numatyti papildomus darbus mokytojams ir paskirstyti uţ tokius darbus papildomas  (ne 

kontaktines) valandas ; 

 Sudaryti renginių, parodų ir kitos mokykloje vykdomos kultūrinės veiklos, planą. 

 

2. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TURINYS IR ORGANIZAVIMO TVARKA  

2016-2017 M.M. 

Organizuojant neformalųjį vaikų švietimą 2016-2017 m.m. ir toliau laikomasi savanoriškumo,  

prieinamumo, demokratiškumo, aktualumo, patirties, ugdymosi grupėje, pozityvumo principų. 

Mokykloje organizuojamas ugdymo procesas orientuotas į mokinių asmeninių, socialinių, 

iniciatyvumo, kūrybingumo, komunikavimo, paţinimo, mokėjimo mokytis ir dalykinių kompetencijų 

ugdymą,  saviraiškos poreikių tenkinimą, įgyvendinant neformaliojo vaikų švietimo programas. 

Neformaliojo vaikų švietimo (ugdymo) programas mokiniai renkasi laisvai, jos yra neprivalomos, mokslo 

metų eigoje laisvai keičiamos. Mokiniai, pasirinkę ir baigę programą,  neformaliojo švietimo būdu įgyja 

programų turinyje įvardintas kompetencijas. Kompetencijos suprantamos kaip mokėjimai atlikti tam 

tikrą veiklą, remiantis įgytų ţinių, įgūdţių, gebėjimų, vertybinių nuostatų visuma. Mokykloje 

vykdomose ir mokyklos direktoriaus patvirtintose 2016/2017 m.m. neformaliojo vaikų švietimo 

programose numatoma ugdyti šias kompetencijas: 

 asmenines – paţinti ir gerbti save, įvertinti jėgas ir priimti iššūkius, kryptingai siekti 

tikslų, valdyti emocijas ir jausmus; 

 socialines – pozityviai bendrauti ir būti atsakingam, valdyti konfliktus, padėti kietiems ir 

gebėti priimti kitų pagalbą, gerbti kitų jausmus ir įsitikinimus, dalyvauti bendruomenės ir 

visuomenės gyvenime; 

 Iniciatyvumo ir kūrybingumo- mąstyti kūrybingai, drąsiai kelti idėjas, pagrįstai rizikuoti, 

mokytis iš nesėkmių; 

 Mokėjimo mokytis – išsikelti realius mokymosi tikslus, pasirinkti mokymosi strategijas 

ir priemones, vertinti mokymosi paţangą, numatyti tolesnius tikslus; 

 paţinimo- plėsti akiratį, stebėti, vertinti, klausti ir ieškoti atsakymų, daryti išvadas; 

 komunikavimo- išsakyti mintis, išklausyti, tinkamai naudoti ir suprasti kūno kalbą, 

parinkti tinkamą kalbos stilių. 

  

  

  

  



 2.1. Bendra ugdymo proceso organizavimo tvarka 

(užsiėmimų formos, trukmė, dažnis, skaičius per savaitę ,skirstymas į pusmečius,  darbas mokinių 

atostogų metu , mokinių priėmimas ,mokestis už neformalųjį švietimą, mokinių pasiekimų 

vertinimas ir pan.). 

 

Būrelius, studijas, ansamblius, grupes gali lankyti visi pageidaujantys mokiniai,  pristatę tėvų 

prašymus, paţymas apie sveikatos būklę, paţymas apie deklaruojamą gyvenamą vietą, sudarę 

sutartis su mokyklos direktoriumi ir sumokėję mokesčius uţ neformalųjį vaikų švietimą mokyklos 

nustatyta tvarka. Mokinių tėvai, pageidaujantys, kad jų vaikas būtų ugdomas NVŠ tikslinėmis lėšomis, 

turi neformaliojo vaikų švietimo paslaugų sutartyje nurodyti, kad pasirenka NVŠ tikslinį finansavimą. 

Mokiniai į Moksleivių namus priimami vadovaujantis „Mokinių priėmimo į Panevėţio miesto 

savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo vaikų švietimo programas, tvarkos aprašu“, 

patvirtintu Panevėţio miesto savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimu Nr. 1-33-9 bei mokyklos 

direktoriaus 2009-09-18 įsakymu Nr. V-24 patvirtintu „ Mokinių priėmimo į mokyklą ir išvykimo 

iš mokyklos tvarkos aprašu“. Būreliai, grupės, studijos steigiami mokslo metams. Mokiniai 

mokyklos nustatyta tvarka privalo sumokėti atlyginimą uţ neformalųjį vaikų švietimą. Atlyginimas 

uţ neformalųjį vaikų švietimą 5 eurai mėnesiui, vienam mokiniui. Mokiniams iš šeimų, gaunančių 

socialinę pašalpą bei turintiems invalidumą mokiniams, pristačius dokumentus, mokyklos nustatyta 

tvarka, suteikiama 80 proc. mokesčio uţ neformalųjį vaikų švietimą lengvata (1 euras vienam 

mėnesiui). 

Atlyginimo uţ neformalųjį vaikų švietimą mokėjimą reglamentuoja Panevėţio moksleivių namų 

atlyginimo uţ neformalųjį vaikų švietimą mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas mokyklos 

direktoriaus 2016m. vasario 11 d. įsak. Nr. V-15 . 

Būrelių veiklos organizavimo tvarka:  

 Mokslo metų pradţia – rugsėjo 1 d. , mokslo metų pabaiga – geguţės – 31 d. 

 Priklausomai nuo konkrečios veiklos paklausos mokinių tarpe, komplektuojamos kelios to 

paties būrelio grupės. 

 Mokiniai, pageidaujantys lankyti būrelius, pristatę tėvų prašymus, sudarę sutartis, 

direktoriaus įsakymu įrašomi į būrelių narių sąrašus, registruojami mokinių registre. 

 Būrelio uţsiėmimo trukmė – 45 min., pertrauka – 10 min., pasiruošimas uţsiėmimui – 5 

min. 

 Uţsiėmimų turinys, laikas ir trukmė, mokinių lankomumas fiksuojami neformaliojo vaikų 

švietimo apskaitos dokumentuose- dienynuose (darbui su grupe). 



 Ugdymo valandos būreliams skiriamos pagal paruoštas neformaliojo vaikų švietimo 

programas. Atsiţvelgiant į veiklos sudėtingumą, mokinių amţių ir veiklos populiarumą 

mokinių tarpe, gali būti skiriamos 4, 5 arba 6 savaitinės kontaktinės valandos vienos grupės 

darbui. 

 Vienos veiklos (būrelio) uţsiėmimai vyksta du arba tris kartus į savaitę po tris arba dvi 

akademines valandas. 

 Uţsiėmimai vykdomi pagal mokslo metams sudarytus ir patvirtintus būrelių ir mokytojų 

darbo grafikus. 

 Ugdymas būreliuose vyksta pagal Metodinėse grupėse analizuojamas, Metodinės tarybos 

aprobuotas ir mokyklos direktoriaus patvirtintas neformaliojo vaikų švietimo programas. 

 Mokinių atostogų metu būrelių veikla nenutraukiama, juos lanko pageidaujantys mokiniai, 

organizuojamos stovyklos, išvykos, įvairūs renginiai. 

 Esant – 20
 0

 C ir ţemesnei oro temperatūrai, uţsiėmimai būreliuose nevyksta. 

 Vasaros atostogų metu, organizuojamos projektinės vaikų vasaros uţimtumo programos ar 

kitokio pobūdţio stovyklos pagal parengtus projektus, programas. 

 

Mokinių pasiekimų ir paţangos vertinimas ir įsivertinimas apibrėţiamas neformaliojo vaikų 

švietimo programose, kuriose numatyta vertinti kiekvieno mokinio asmenines pastangas, gebėjimai 

dirbti grupėje, kokybiškai, kūrybiškai, išbaigtai atlikti jiems skirtas uţduotis. Mokinių vertinimas 

neformalus. 

Programose dalyvausiančių mokinių motyvacija bus skatinama siekiant aktyvios veiklos, 

paţangos, gebėjimo išsikelti realius tikslus ir numatyti savo veiklos tobulinimo kelius. Ugdytinių 

pasiekimai ugdymo procese bus vertinami atsiţvelgiant į tokius kriterijus: 

 Per techninės, meninės kūrybos ir saviraiškos patyrimą, vaikas įgis kolektyvinės ir darbo 

patirties, išmanys šiuolaikines techninės kūrybos priemones, įvairius konstravimo ir 

technologinius procesus, eksperimentuos, gebės planuoti ir improvizuoti, įgis kompetencijų, 

būtinų asmeniniam, visuomeniniam ir profesiniam gyvenimui; 

 Vaikas įgytus kūrybinius gebėjimus gebės išradingai taikyti socialiniame kultūriniame 

gyvenime; 

 įgyjamos kompetencijos turės tiesioginės įtakos sėkmingam vaiko ugdymui(-si) formaliojo 

švietimo sistemoje; 

 įgytos kompetencijos padės vaikui tapti brandţia asmenybe, gebančia atsakingai spręsti savo 

problemas ir aktyviai veikti bendruomenėje, visuomenėje bei įsitvirtinti darbo rinkoje. 



Mokiniai bus skatinami ţodţiu, sistemingai reflektuojama jų veikla uţsiėmimų metu, uţ 

pasiekimus, demonstruojamus moksleivių namų ir kitų institucijų organizuojamuose renginiuose, 

mokiniai skatinami ir apdovanojami mokyklos direktoriaus padėkos raštais, diplomais, prizais. 

Mokiniams, baigusiems neformaliojo vaikų švietimo programą, išduodami mokyklos parengti 

neformaliojo vaikų švietimo programos baigimo paţymėjimai. 

 

2.2. Informacija apie numatomas vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas  

2016-2017 m.m. 

 

2016-2017 m.m., mokykloje vykdomų bendrųjų Meninio ugdymo, Techninės kūrybos 

ir saviraiškos, Turizmo ir sporto neformaliojo švietimo programų pagrindu, toliau vykdomos 

akredituotos  mokyklos direktoriaus 2016-09-01d. įsakymu Nr. V-35  patvirtintos 23 neformaliojo 

vaikų švietimo programos.  

 

Numatomos vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programos 2016/2017 m.m.   

Eil. 

Nr. 

Programą parengusio 

mokytojo vardas, pavardė 

Neformaliojo vaikų švietimo 

programos pavadinimas 

Programos paskirtis 

(pagal mokyklos 

bendrąsias nef. 

švietimo programas)  

1.  Regina Liutkevičienė Šokių studija „Selevy“ (5 -19m.) Meninio ugdymo 

programa 

2.  Rimas Medišauskas Gitaros studija (10-18 m.) Meninio ugdymo 

programa 

3.  Snieguolė Motiekaitienė Meninės saviraiškos grupė „Menų 

dirbtuvėlės“ (7-12 m.) 

Meninio ugdymo 

programa 

4.  Jurga Milerienė Ankstyvojo muzikinio ugdymo 

grupė (4-7 m.) 

Meninio ugdymo 

programa 

5.  Stela Kulbokienė Pop grupė „Šypsenėlė“ (7-16 m.) Meninio ugdymo 

programa 

6.  Virginija Jakevičienė Ţaislų siuvimas (7-13 m.) Meninio ugdymo 

programa 

7.  Virginija Jakevičienė Keramika (6-17 m.) Meninio ugdymo 

programa 

8.  Dalia Gavrilčikienė Estradinė- kūrybinė vaikų grupė Meninio ugdymo 



(6-14 m.) programa 

9.  Audronė Markutienė Dailieji amatai 

(5-18 m.) 

Meninio ugdymo 

programa 

10.  Audronė Markutienė Meninė keramika (4-18 m.) 

 

Meninio ugdymo 

programa 

11.  Birutė Sirtautienė Dailės pasaulyje 

(6-18 m.) 

Meninio ugdymo 

programa 

12.  Dalia Šumskienė Teatro studija 

(6-19 m.) 

Meninio ugdymo 

programa 

13.  Geleta Norvaišienė Dailė 

(7-12 m.) 

Meninio ugdymo 

programa 

14.  Geleta Norvaišienė Įdomioji keramika (7-12) 

 

Meninio ugdymo 

programa 

15.  Geleta Norvaišienė Pynimas (8-13 m.) Techninės kūrybos ir 

saviraiškos ugdymo 

programa 

16.  Eglė Ţilinskaitė Saviraiška anglų kalba (7-16) 

 

Techninės kūrybos ir 

saviraiškos ugdymo 

programa 

17.  Vilija Andrijauskienė Drabuţių dizainas (6-18 m.) Techninės kūrybos ir 

saviraiškos ugdymo 

programa 

18.  Ţuteks Velička Aviamodeliavimas (7-19 m.) Techninės kūrybos ir 

saviraiškos ugdymo 

programa 

19.  Rita Garaga Aerobika- fitnesas (10-19 m.) Turizmo ir sporto 

programa 

20.  Saturnina Maţuolienė Sportinis turizmas (6-19 m.) Turizmo ir sporto 

programa 

21.  Dainius Mikšys Kultūrizmas (12-19 m.) Turizmo ir sporto 

programa 

22.  Rytis Navarskas Lengvasis kultūrizmas (12-19 m.) Turizmo ir sporto 

programa 



23.  Andrius Kuprys Jaunasis turistas (10-16) 

 

Turizmo ir sporto 

programa 

 

2016/2017 m.m. mokykloje toliau vykdomos akredituotos trumpalaikės (1 metams) 

programos, skirtos įvairaus amţiaus (4-19 m.) mokiniams. Neformaliojo vaikų švietimo programose 

numatyti tikslai ir uţdaviniai, ugdymo metodai, numatytos kompetencijų tobulinimo sritys, 

programos turinys, mokinių amţius, grupės dydis, grupių skaičius, vaikų vaidmuo programos 

įgyvendinime, nurodyti dalyvių pasiekimų ir paţangos vertinimo ir įsivertinimo principai. 

Mokykloje vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos uţregistruotos Kvalifikacijos 

tobulinimo programų ir renginių registre,  akredituotos ir patvirtintos Panevėţio miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-24 įsakymu Nr. A-867. Programų vykdymui 

suformuoti 23 būreliai (46 grupės), kuriuose pagal meninio ugdymo, techninės kūrybos ir 

saviraiškos bei turizmo ir sporto ugdymo programas, 2016 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, ugdomi 676 

mokiniai.  

 

 

Mokinių ir grupių pasiskirstymas pagal bendrąsias ugdymo programas 

Meninio ugdymo programa Techninės kūrybos ir 

saviraiškos ugdymo programa 

Turizmo ir sporto programa 

Neformaliojo vaikų švietimo 

programų- 14; 

Būrelių-14; 

Grupių-26 

Neformaliojo vaikų švietimo 

programų- 4; 

Būrelių-4; 

Grupių-9 

Neformaliojo vaikų švietimo 

programų- 5; 

Būrelių-5; 

Grupių-11 

 

 

2.3. Kita numatoma veikla įstaigos ir miesto bendruomenei (projektai, renginiai, 

parodos, koncertai ir t.t. 

 

Metodinėse grupėse aptarti ir mokyklos Metodinėje taryboje patvirtinti  numatomi 

vykdyti 2016-2017m.m. renginiai, projektai,  akcijos, mokinių kūrybinių darbų parodos, konkursai.  

 

 

 

 



Renginių planas 2016-2017 mokslo metams 

 

Eil. 

nr. 

Renginys Data Vieta Kam skirtas 

renginys 

Atsakingas 

asmuo 

RUGSĖJIS 

 

1 

Edukacinė programa 

,,Talentus atrandame 

kasdien“ 

(vaikų ir jaunimo meno 

projektas) 

 

6 d.- 13 d. 
 

11
00

 – 13
00

val.
 

 

Moksleivių 

namai 

 

Miesto mokyklų 

mokiniams 

D. Šumskienė 

SPALIS 

2 Renginys skirtas 

tarptautinei Mokytojoų 

dienai paminėti 

5 d. Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 
R.Adinavičienė 

 

3 Pramoginis renginy 

,,Ir vėl krikštynos !!!” 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Mokyklos 

bendruomenei 
R.Adinavičienė 

 

4 Renginys 

,,Sveikatinimo 

mankšta“ 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

R. Garaga 

D. Mikšys 

R. Navarskas 

5 Konkursas ,,Sveikas 

maistas – Tavo 

sveikata „ 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

R. Garaga 

 

6 Jėgos konkursas  

,,Ruduo 2016 „ 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

 

 

Moksleivių 

namai 

Panevėţio 

miesto bendrojo 

lavinimo ir 

neformaliojo 

švietimo įstaigų 

16-19 metų 

amţiaus 

mokiniams 

 D. Mikšys 

LAPKRITIS 

7 Renginys – festivalis 

,,Ir Ţemė dţiaudias ir 

ţmogus“ 

 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

 

Moksleivių 

namai 

Panevėţio 

miesto ir rajono 

bendrojo 

lavinimo ir 

neformaliojo 

švietimo įstaigų 

5-12 kl. 

mokiniams 

R. Adinavičienė 

8 Aplinkosauginė akcija 

,,Ir Ţemė dţiaudias ir 

ţmogus“ 

( tęstinis festivalio ,,Ir 

Ţemė dţiaudias ir 

ţmogus“ renginys) 

 

 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

 

Panevėţio 

mieste 

Panevėţio 

miesto ir rajono 

bendrojo 

lavinimo ir 

neformaliojo 

švietimo įstaigų 

5-12 kl. 

mokiniams 

R. Adinavičienė 



GRUODIS 

9 Kūrybinės dirbtuvės „ 

,, Kūryba 

bendraminčių būryje „  

- ,,Kūrybos 

dţiaugsmas“ 

(Kūrybinės dirbtuvės 

Kalėdine tema  iš 

antrinių ţaliavų ) 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

 

Moksleivių 

namai 

Panevėţio m. ir 

raj  bendrojo 

lavinimo 

mokyklų ir 

neformaliojo 

švietimo  įstaigų 

mokiniams 

R. Adinavičienė 

10 Mokinių konkursas 

antikorupcine tema 

8d. Moksleivių 

namai 

Panevėţio m. 

bendrojo 

lavinimo 

mokyklų 

mokiniams 

R. Adinavičienė 

11 

 

Kalėdiniai Moksleivių 

namų mokinių 

pasirodymai 

( koncertai, 

spektakliai) 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

 

Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei ir 

tėveliams 

S. Kulbokienė 

R. Medišauskas 

R. Liutkevičienė 

D. Šumskienė 

12 Popietė  su  Kalėdų 

seneliu  

,,Ir vėl Kalėdos !!!“ 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei  

R. Adinavičienė 

 

2017 m  

SAUSIS 

13 Edukacinės- paţintinė   

Moksleivių namų 

programa 

,,Prisijunk prie mūsų“ 

 

Pagal 

susitarimą 

Moksleivių 

namai 

 

 

Miesto mokyklų  

mokiniams ir 

ikimokyklinėms 

įstaigoms 

R.Adinavičienė 

 

14 Išvyka į ,,Ţiemą“ 

,,Pusiauţiemio 

smagumai“ 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

 

Mokyklos 

bendruomenei 

R. Adinavičienė 

VASARIS 

15 Renginys  - viktorina 

,,Tautiškiausia klasė“ 

 

14 d. 

Moksleivių 

namai 

 

Miesto mokyklų  

mokiniams  

R. Adinavičienė 

16 Edukacinė programa 

maţiesiems 

,,Ruošiuosi 

Uţgavėnėms“ 

 

20-24 d. 

 

Moksleivių 

namai 

 

Miesto mokyklų  

mokiniams ir 

ikimokyklinėms 

įstaigoms  

 

 

R. Adinavičienė 

17 Uţgavėnių šventė 

Ei dţium veselija, silkė 

lašinį išvijo“ 

 

28d. 

 

Moksleivių 

namai 

 

 

Mokyklos 

bendruomenei 

 

 

R. Adinavičienė 

KOVAS 

18 Renginių ciklas 

 ,,Ţalioji iniciatyva“ 

( renginiai skirti 

Pasaulinei Ţemės 

 

Pagal 

atskirus 

pranešimus 

Moksleivių 

namai 

 

Mokyklos 

bendruomenei  

ir 

Miesto mokyklų  

 

R. Adinavičienė 



dienai paminėti) mokiniams 

BALANDIS 

19 Edukacinė programa 

,,Rid rid rid margi 

margučiai“ 

Pagal 

atskirą 

pranešimą  

Moksleivių 

namai 

Moksleivių 

namų  

bei miesto 

mokyklų  

mokiniams ir 

ikimokyklinėms 

įstaigoms 

R. Adinavičienė 

 

20 Respublikinio 

konkurso 

,, Saugokime jaunas 

gyvybes 

keliuose“varţybos 

,,Šviesoforas“ 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

 

Moksleivių 

namai 

Miesto mokyklų 

1-4 kl. 

mokiniams 

R. Adinavičienė 

 

21 Atrankinės turizmo 

varţybos miesto 

mokyklų mokiniams. 

Pagal 

atskirą 

pranešimą  

Moksleivių 

namai  

(  kieme) 

Miesto mokyklų 

mokiniams 

S. Maţuolienė 

GEGUŢĖ 

22 Respublikinio 

konkurso 

,, Saugokime jaunas 

gyvybes keliuose“ 

jaunųjų dviratininkų 

varţybos ,,Saugus 

ratas“ 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

 

Moksleivių 

namai 

Miesto mokyklų  

mokiniams 

R. Adinavičienė 

 

 

23 Panevėţio m. 3-4 kl. 

mokinių turizmo  

varţybos 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Moksleivių 

namai 

Miesto mokyklų  

mokiniams 

S. Maţuolienė 

24 Panevėţio m. 3-4 kl. 

mokinių virvės 

traukimo varţybos 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Moksleivių 

namai 

Miesto mokyklų  

mokiniams 

S. Maţuolienė 

25 Baigiamasis mokslo 

metų renginys 

 (skirtas įstaigos 25- 

mečiui) 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Mokyklos ir 

miesto 

bendruomenei 

R.Adinavičienė 

 

 

PARODOS 

RUGSĖJIS 

1 

 

 

Moksleivių namų 

būrelius lankančių 

mokinių kūrybos darbų 

paroda  

,,Aš atrandu save“ 

Rugsėjo 

mėn 

Moksleivių 

namai 

(foje ir 

koridoriuje) 

Mokyklos 

bendruomenei 

R. Adinavičienė 

L. Skrebytė 

 

2 Akcija ,,Puošk savo  

mokyklą„„ 

(laiptinių  

dekoravimas) 

Visus 

mokslo 

metus 

Moksleivių 

namai 

 

Mokyklos 

bendruomenei 
B.Sirtautienė,V.

Andrijauskienė,

V.Jakevičienė, 



G.Norvaišienė 

A.Markutienė  

S. Motiekaitienė  

SPALIS 

3  Moksleivių namų  

dailės būrelių mokinių 

darbų paroda  

 

Spalio mėn. 

vid–

lapkričio 

mėn.  

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Miesto 

bendruomenei 

G. Norvaišienė 

B. Sirtautienė 

 

4 Moksleivių namų 

būrelių mokiniį 

piešinių paroda 

 ,,Gėlės – mano 

Mokytojui“ 

 ( Skirta Tarptautinei 

Mokytojo dienai) 

Spalio pr.- 

spalio vid. 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

R. Adinavičienė 

 

5 Paroda - konkursas 

,, Ne tik skani, bet ir 

puošni“ 

(Kūriniai iš vaisių ir 

darţovių) 

 Nuo Spalio  

vid.   

 

Moksleivių 

namai 

(foje) 

Panevėţio m. ir 

rajono bendrojo 

lavinimo ir 

neformaliojo 

švietimo 

mokyklų 

mokiniams 

R. Adinavičienė 

 

LAPKRITIS 

6  Moksleivių namų  

dailės būrelių mokinių 

darbų paroda  

 

lapkričio 

mėn.  

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Miesto 

bendruomenei 

G. Norvaišienė 

B. Sirtautienė 

 

7  Moksleivių namų  

keramikos būrelių 

mokinių darbų paroda  

 

Lapkričio 

 

Moksleivių 

namai 

 

Mokyklos 

bendruomenei 

G. Norvaišienė 

V. Jakevičienė 

A. Markutienė 

8 Moksleivių namų 

ţaislų siuvimo būrelio 

mokinių darbų paroda 

Lapkričio 

 

Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

V. Jakevičienė 

 

GRUODIS 

9 Karpinių paroda 

languose 

 

Gruodţio 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

G. Norvaišienė 

S. Motiekaitienė 

10  Moksleivių namų  

dailės būrelių mokinių 

darbų paroda  

 

Gruodţio 

mėn. 

 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Miesto 

bendruomenei 

G. Norvaišienė 

B. Sirtautienė 

 

11 Pynimo būrelio 

mokinių darbų paroda 

Gruodţio 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

G. Norvaišienė 



,,Kalėdinis dekoras“   S. Motiekaitienė 

12 Drabuţių dizaino 

būrelio Kalėdinė 

mokinių darbų paroda 

Gruodţio 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

V. 

Andrijauskienė 

 

2017 m.  

SAUSIS 

13 

 

Karpinių paroda – 

konkursas  

,,Graţiausia snaigė“ 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

 

Moksleivių 

namai 

( 

koridorius) 

Lietuvos 

bendrojo 

lavinimo ir 

neformaliojo 

ugdymo įstaigų 

mokiniams 

R. Adinavičienė 

14 Būrelio ,,Menų 

dirbtuvėlės“ 

mokinių darbų paroda 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Moksleivių 

namai 

 

Mokyklos 

bendruomenei 

S. Motiekaitienė 

15 Dailiųjų amatų būrelio 

mokinių darbų paroda 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Moksleivių 

namai 

 

Mokyklos 

bendruomenei 

A. Markutienė 

VASARIS 

16  Moksleivių namų  

dailės būrelių mokinių 

darbų paroda  

 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

G. Norvaišienė 

B. Sirtautienė 

 

17 Aviamodeliavimo 

būrelio mokinių darbų 

paroda 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Moksleivių 

namai 

( foje) 

Mokyklos 

bendruomenei 

Ţ. Velička 

18 Paroda – konkursas 

 ,,Nauja – tai pamiršta 

sena“  

( originaliai atgiję seni 

batai) 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

 

Moksleivių 

namai 

( foje) 

Panevėţio 

bendrojo 

lavinimo ir 

neformaliojo 

ugdymo įstaigų 

mokiniams 

R. Adinavičienė 

KOVAS 

19 Ţaislų siuvimo būrelio 

mokinių darbų paroda 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Moksleivių 

namai 

( foje) 

Mokyklos 

bendruomenei 

V. Jakevičienė 

20  Moksleivių namų  

dailės būrelių mokinių 

darbų paroda  

 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

G. Norvaišienė 

B. Sirtautienė 

 



21 Fotografijų paroda – 

konkursas, skirtas 

Pasaulinei Ţemės 

dienai paminėti  

,,Šitą Ţemę man 

likimas dovanojo“  

Kovo 19- 

balandţio 

20 

Moksleivių 

namai 

 

Moksleivių 

namų ir  miesto 

mokyklų 

moksleiviams 

R.Adinavičienė 

BALANDIS 

22 Drabuţių dizaino 

būrelio mokinių darbų 

paroda 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Moksleivių 

namai 

( foje) 

Mokyklos 

bendruomenei 

V. 

Andrijauskienė 

23 Pynimo iš vytelių 

būrelio mokinių darbų 

paroda 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Moksleivių 

namai 

( foje) 

Mokyklos 

bendruomenei 

G. Norvaišienė 

24  Moksleivių namų  

dailės būrelių mokinių 

darbų paroda  

 

balandţio 

20 d.-

geguţė 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

G. Norvaišienė 

B. Sirtautienė 

 

GEGUŢĖ 

25 Moksleivių namų 

būrelius lankančių 

mokinių darbų 

baigiamoji mokslo 

metų paroda 

,,Galiu didţiuotis 

savimi“ 

 

Visą mėnesį 

Moksleivių 

namai 

( foje) 

Miesto ir 

mokyklos 

bendruomenei 

R. Adinavičienė 

26  Moksleivių namų  

dailės būrelių mokinių 

darbų paroda  

 

Visą mėnesį Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Miesto ir 

mokyklos 

bendruomenei  

G. Norvaišienė 

B. Sirtautienė 

 

 

2.4. Statistinės ţinios apie mokytojus (skaičius, kvalifikacija) ir mokinius (bendras 

mokinių skaičius, mokinių skaičius pagal grupes). 

2016-2017 mokslo metais mokykloje dirba 19  įvairių dalykų mokytojų, turinčių 

mokytojo, vyresniojo mokytojo ir mokytojo metodininko kvalifikacines kategorijas.  

2016-2017mokslo metais mokykloje dirbantys mokytojai 

Mokytojų skaičius Mokytojų kaita Mokytojų kvalifikacija 
 

Dirba mokytojų 

Išėjo 

mokytojų 

mokslo 

metų 

pradţioje 

Priimta 

naujų 

mokytojų 

Dirba 

mokytojų 

Dirba vyr. 

mokytojų 

Dirba 

mokytojų 

metodininkų 

Dirba 

neatestuotų 

mokytojų 

19 0 0 2 9 3 5 

 

http://www.infomazeikiai.lt/index.php/mazeikiu-naujienos/miesto-ir-rajono-naujienos/8763-vyksta-renginiai-skirti-pasaulinei-zemes-dienai-pamineti
http://www.infomazeikiai.lt/index.php/mazeikiu-naujienos/miesto-ir-rajono-naujienos/8763-vyksta-renginiai-skirti-pasaulinei-zemes-dienai-pamineti


 

2015 m. rugsėjo 1 d. sudaryta 694 mokymosi sutartys , suformuoti 23 būreliai  ( 46 grupės). 

Mokinių amţius- 4-19 metų.  

Mokinių skaičius pagal neformaliojo vaikų švietimo programas ir būrelius 

Eil. 

Nr. 

Mokytojas Būrelis (neformaliojo 

švietimo programa) 

Grupių 

skaičius  

Mokinių 

skaičius 

1. R.Liutkevičienė Šokių studija „Selevy“ 4 80 

2. R.Medišauskas Gitaros studija 3 36 

3. S.Motiekaitienė Meninės saviraiškos grupė 

„Menų dirbtuvėlės“ 

1 13 

4. B.Sirtautienė Dailės pasaulyje 2 27 

5. G.Norvaišienė Dailė 2 38 

Pynimas 1 14 

Įdomioji keramika 

 

1 16 

6. J.Milerienė Ankstyvojo muzikinio 

ugdymo grupė 

1 13 

7. S.Kulbokienė Pop grupė „Šypsenėlė“ 2 24 

8. V.Jakevičienė Keramika 3 52 

Ţaislų siuvimas 1 15 

9. D.Gavrilčikienė Estradinė-kūrybinė vaikų 

grupė 

1 17 

10. A.Markutienė Meninė keramika 2 30 

Dailieji amatai 1 17 

11. D.Šumskienė Teatro studija 2 27 

12. V.Andrijauskienė Drabuţių dizainas 2 24 



13. Ţ.Velička Aviamodeliavimas 4 48 

14. R.Garaga Aerobika-fitnesas 2 25 

15. S.Maţuolienė Sportinis turizmas 4 64 

16. D.Mikšys Kultūrizmas 1 16 

17. R.Navarskas Lengvasis kultūrizmas 2 33 

18. Andrius Kuprys Jaunasis turistas 2 28 

19. Eglė Ţilinskaitė Saviraiška anglų kalba 

 

2 37 

Iš 

viso: 

19 mokytojų 23 būreliai 46 grupės 694 mokiniai 

 

 

 

 

Valandų paskirstymo 2016-2017 mokslo metams lentelė 

 

Eil. 

Nr. 

Mokytojo 

vardas 

 ir pavardė 

Programa/dėstomas 

dalykas 

Kontaktinių 

valandų sk. 

Uţ 

pasiruošimą 

pamokoms 

Papildomi 

darbai 

Iš viso 

valandų 

1. Geleta 

Norvaišienė 

Dailė 12 2,67 1 15,67 

Pynimas  6 1,33 1 8,33 

Įdomioji keramika 6 1,33 1 8,33 

2. Birutė 

Sirtautienė 

Dailės pasaulyje 12 2,67 3 17,67 

3. Rimas 

Medišauskas 

Gitaros studija 18 4 3 25 

4. Dalia 

Šumskienė 

Teatro studija 11 2,44 3 16,44 

5. Jurga 

Milerienė 

Ankstyvojo 

muzikinio ugdymo 

grupė 

6 1,33 1 9,33 

6. Regina 

Liutkevičienė 

Šokių studija 

„Selevy“ 

24 5,33 3 32,33 



7. Rita Garaga Aerobika- Fitnesas 12 2,67 3 17,67 

8. Stela 

Kulbokienė 

Pop grupė 

„Šypsenėlė“ 

12 2,67 2 16,67 

9. Dalia 

Gavrilčikienė 

Estradinė-kūrybinė 

vaikų grupė 

4 0,89 2 6,89 

10. Snieguolė 

Motiekaitienė 

Meninės 

saviraiškos grupė 

„Menų dirbtuvėlės“ 

6 1,33 3 10,33 

11. Saturnina 

Maţuolienė 

Sportinis turizmas 24 5,33 3 32,33 

12. 

 

Virginija 

Jakevičienė 

Ţaislų siuvimas 6 1,33 1 8,33 

Keramika 18 4 2 24 

13. Audronė 

Markutienė 

Meninė keramika 12 2,67 1 15,67 

Dailieji amatai 6 1,33 1 8,33 

14. Ţuteks Velička Aviamodeliavimas 

 

24 5,33 3 32,33 

15. Vilija 

Andrijauskienė 

Drabuţių dizainas 12 2,67 3 17,67 

16. Dainius 

Mikšys 

Kultūrizmas 6 1,33 1 9,33 

17. Andrius 

Kuprys 

Jaunasis turistas 10 2,22 3 15,22 

18. Eglė 

Ţilinskaitė 

Saviraiška anglų 

kalba 

10 2,22 0,5 12,72 

19. Rytis 

Navarskas 

Lengvasis 

kultūrizmas 

12 2,67 2 16,67 

Iš viso: 269 59,76 48,5 377,26 

 

 

4. Dokumentai (priedai) susiję su ugdymo plano sudarymu: 

4.1. Direktoriaus 2016 m. rugsėjo 02 d. įsakymas Nr. V-48 „ Dėl 2016-2017 m.m. 

neformaliojo vaikų švietimo programų tvirtinimo“; 



4.2.  Direktoriaus 2016 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. V-50 „ Dėl valandų, 

tarifikuojamų mokytojams 2016-2017 mokslo metais uţ papildomus darbus, skaičiaus, konkrečių 

darbų ir laikotarpio“; 

4.3. Direktoriaus 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymas Nr. V-49 „ Dėl darbo grupės 2016-

2017 m.m. Moksleivių namų. ugdymo planui parengti“; 

4.4. Mokinių priėmimo į mokyklą ir išvykimo iš mokyklos tvarkos aprašas, 

patvirtintas 2009m.rugsėjo 18 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-24; 

4.5. Atlyginimo uţ neformalųjį vaikų švietimą mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas 

2016-02-11 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-15; 

4.6. Direktoriaus 2016 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. V-51 „ Dėl tarifinio sąrašo 2016-

2017 mokslo metams tvirtinimo“. 

 


