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 PRITARTA 

Panevėžio moksleivių namų tarybos 

2018 m. kovo mėn.12 d. protokoliniu nutarimu  

(protokolo Nr.2-7) 

 

 PATVIRTINTA 

Panevėžio moksleivių namų direktoriaus  

2018 m. kovo mėn._13 d. įsakymu Nr. V-31__ 

 

 

PANEVĖŽIO MOKSLEIVIŲ NAMŲ 

2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 

„ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA“ 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Panevėžio moksleivių namų veiklos planas 2018 metams (toliau – Planas), atsižvelgus į 

strateginius mokyklos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metinius mokyklos 

tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 

2. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, Moksleivių namai (toliau –mokykla) teikia 

kokybiškas neformaliojo vaikų švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės 

reikmes, tenkinami miesto mokinių ugdymosi poreikiai pagal neformaliojo vaikų švietimo ugdymo 

programas, sudaromos lygios ugdymosi galimybės ir sąlygos, racionaliai, taupiai ir tikslingai 

naudojami  mokyklai skirti ištekliai.  

3. Planas parengtas atsižvelgiant į Valstybinę švietimo 2013-2022 metų strategiją, 

Neformaliojo švietimo koncepciją,  Moksleivių namų strateginį veiklos planą. Formuluojant 

prioritetus, tikslus ir uždavinius atsižvelgiama į valstybinę švietimo plėtrą ir savivaldybės švietimo 

prioritetus, mokyklos veiklos įsivertinimo duomenis, bendruomenės poreikius bei siūlymus. 

4. Programą rengia mokyklos direktoriaus 2017 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr.V-118 

patvirtinta darbo grupė metinei veiklos programai parengti. 

5. Programą įgyvendins Moksleivių namų administracija, pedagoginiai ir nepedagoginiai 

darbuotojai, vaikai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai). 

 

 

II. 2017 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

2017 metais planuojant ir vykdant veiklą Moksleivių namuose pagrindinis dėmesys buvo skiriamas 

mokyklos teikiamų neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtojimui, siekiant ugdymo (si) kokybės, 

ugdymo formų įvairovės,  mokytojo ir mokinio veiklų dermės, orientuotos į kiekvieno mokinio 

kompetencijų ugdymą. Siekiant užtikrinti patrauklų ir savitą mokyklos įvaizdį, buvo aktyvinamas 
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bendruomenės kultūros ir tradicijų puoselėjimas, skatinama bendradarbiavimo kultūra, kuriama 

saugi ir kultūringa mokyklos aplinka, laiduojanti gerą ugdymo(si) kokybę. Numatytiems tikslams 

įgyvendinti, buvo išsikelti tokie pagrindiniai uždaviniai: sudaryti sąlygas kokybiškam vaikų 

ugdymuisi, tobulinant ugdomosios veiklos planavimo, priežiūros ir įsivertinimo procesus; 

įgyvendinti nuolatinę mokinių pažangos neformaliojo vaikų švietimo veikloje stebėseną, pasiekimų 

demonstravimą įvairiais lygiais; analizuoti bendruomenės poreikius ir plėsti neformaliojo švietimo 

programų pasiūlą, sudarant sąlygas visapusiškai mokinių saviraiškai; tobulinti mokytojų dalykines 

ir vadybines kompetencijas, pedagoginį pasirengimą, profesionalumą; stiprinti bendruomenės narių 

bendravimą ir bendradarbiavimą, puoselėti esamas ir kurti naujas mokyklos tradicijas; organizuoti 

renginius, atitinkančius mokyklos bendruomenės ir miesto visuomenės poreikius, laikmečio 

reikalavimus; toliau gerinti mokyklos edukacines aplinkas, racionaliai naudojant savivaldybės, 

projektų, NVŠ  ir  paramos lėšas; kurti estetišką, saugią ir jaukią mokyklos aplinką. 

Priemonių įgyvendinimo rezultatai, pasiekimai, pusmečiais analizuojami mokytojų 

susirinkimuose, metodinių grupių posėdžiuose. Moksleivių namų vizijoje, misijoje, pagrindiniuose 

veiklos dokumentuose atsispindi strateginiai veiklos tikslai, prioritetai, uždaviniai. Metiniame 

veiklos plane pateikiamos išsamios tikslų ir uždavinių įgyvendinimo analizės. Moksleivių namai 

suteikia ir užtikrina kokybiškas neformaliojo vaikų švietimo paslaugas (vykdoma 30 NVŠ 

programų). Ugdytiniams pasiūlytos naujos neformaliojo vaikų švietimo programos: Liaudies šokių 

grupė „Aušrinė“, modernus šokis, salės futbolas, boksas, kovinis sportas, aerobika šokio ritmu, 

meninė saviraiška ir muzikinis ugdymas, kūrybinės dirbtuvės „Spalvos ir spalviukai“, „Linksmai su 

IKT“, yamahos studija. Vasaros metu mokykloje organizuojamos vaikų vasaros užimtumo 

programos, skirtos vaikų saviraiškai, užimtumui ir bendrųjų kompetencijų ugdymui (stovykloje 

pailsėjo 130 vaikų). Mokyklos etosas yra savitas ir išskiriamas kaip vienas iš stipriųjų įstaigos 

aspektų. Akivaizdus mokytojų gebėjimas rūpintis įvairių poreikių mokiniais, sudaro puikias sąlygas 

tobulėti kiekvienam mokiniui. Vertybinės nuostatos formuojamos renginių, įvairių švenčių metu.  

Mokykloje skiriamas didelis dėmesys ugdytinių gebėjimų atskleidimui bei plėtojimui, 

taikant inovatyvius ugdymo metodus. Įstaigoje susitarta dėl vaikų pasiekimų vertinimo, kuris 

sudaro galimybę išsiaiškinti vaiko turimą patirtį, savijautą, poreikius, gebėjimus, bendravimo ir 

veiklos ypatumus, numatyti tolesnę ugdymo perspektyvą, galimus pasiekimus. Pasiekinmų 

vertinimo ir įsivertinimo kriterijai numatomi neformaliojo vaikų švietimo programose. Vaikų 

daroma pažanga vertinama nuolat stebint vaiko veiklą, kalbant su vaiku, analizuojami darbeliai, 

nuotraukos, mokiniai atsiskleidžia dalyvaudami įvairiuose renginiuose. Džiugina  Moksleivių namų 

būrelius, grupes, studijas lankančių mokinių pasiekimai. Moksleivių namų būrelių vaikai ir 
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mokytojai aktyviai dalyvavo skirtinguose miesto, respublikos ir tarptautinėse konkursuose, 

festivaliuose, kuriuose puikiai pasirodė  ir tapo prizinių vietų laimėtojais, laureatais. 

 

Mokinių ir mokytojų pasiekimai 2017 metais 

  

Eil. 

Nr. 

Mokytojas, 

Programa 

Būrelio, grupės, studijos pasiekimai (renginys, vykdymo vieta, 

data , pasiekimai) 

1. Saturnina Mažuolienė, 

Sportinis turizmas 

  

• Vaikų alpinizmo technikos varžybos Trakų raj. Jaunimo 

turizmo ir laisvalaikio centras. 2017-01-28. Keturi 

mokiniai antros vietos nugalėtojai. 

• Tarptautinės sportinio turizmo varžybos „Plavnieku 

gimnazijas sporta turisma kauss 2017“ Latvija, Rygos 

Plavnieku gimnazijoje.  2017-02-18 .Komandinėse 

varžybose I vieta. Asmeninėse varžybose penki 

mokiniai 1-3 vietų nugalėtojai. 

• Baltijos šalių turizmo technikos varžybos ,,Akademija 

2017“ Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. 

Kėdainių raj. Akademijos gimnazijoje. 2017-02-25. 

Jaunių amž. kalnų kelionių grupėje - IIvieta. Jaunučių 

amž. kalnų kelionių grupėje - II vieta. Jaunių amž. 

pėsčiųjų turizmo grupėje - II vieta. Asmeninėse 

varžybose septyni mokiniai I - III vietų nugalėtojai. 

• Kalnų kelionių ir alpinizmo varžybos ,,Montis magia 

taurė 2017“ Vilnius. 2017-03-18. Jaunių amž. grupėje - 

III vieta. 

• Šalies mokinių turizmo technikos varžybos uždarose 

patalpose ,,Šiauliai 2017“ Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centras. Šiaulių ,, Rasos“ 

progimnazijoje. 2017-03-26. Jaunučių amž. kalnų 

kelionių grupėje - I vieta. Jaunučių amž. pėsčiųjų 
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turizmo grupėje - IIvieta ir IIIvieta. 

• Klubo ,,Virvė laisva“ alpinizmo technikos varžybos 

Klubas ,,Virvė laisva“ kartu su Lietuvos keliautojų 

sąjunga bei Lietuvos alpinizmo asociacija. Vilnius. 

2017-04-08. Jaunių grupėje - II vieta. Jaunučių grupėje - 

II ir III vietos. 

• Tarptautinės mokinių turizmo technikos varžybos 

„Žygūnas 2017“ Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centras. Elektrėnų sav. Lazdėnai, Bražuolės 

stovyklavietė. 2017-05-05-07. Jaunučių amž. kalnų 

kelionių grupėje II vieta. Jaunių amž. kalnų kelionių 

grupėje - IIIvieta. Jaunių amž. pėsčiųjų turizmo grupėje 

III vieta. Vaikų amž. pėsčiųjų turizmo grupėje III vieta. 

• Festivalio „Sportas visiems“ mokinių turizmo technikos 

varžybos „Vilko tako taurė“ Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centras kartu su Lietuvos 

keliautojų sąjunga. Palanga. 2017-05-27. Jaunių amž. 

kalnų kelionių grupėje - II vieta. Jaunučių amž. IIIvieta. 

Jaunių amž. pėsčiųjų turizmo grupėje - II vieta. 

Jaunučių amž. III vieta. Vaikų amž. pėsčiųjų turizmo 

grupėje - III vieta. 

• Dviračių turistinio vairavimo varžybos. 2017-05-28. Du 

mokiniai II-III vietų nugalėtojai. 

• Tarptautines turizmo technikos Europos taurės varžybos 

Ukrainoje. 2017-10-5-8. Komandinė III vieta. 

• Šalies mokinių turizmo technikos varžybos uždarose 

patalpose ,,Joniškėlis 2017“ Pasvalio raj. 2017-11-18-

19. Jaunių amž. kalnų kelionių grupėje - I vieta. 

Jaunučių amž. kalnų kelionių grupėje – II vieta. 

Jaunučių amž. pėsčiųjų turizmo grupėje - II vieta. 
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Asmeninėse varžybose: Šeši mokiniai I - III vietų 

nugalėtojai. 

• Kalnų kelionių technikos varžybos ,, Vilniaus 

universiteto taurei laimėti 2017“. 2017-11-25. Jaunučių 

amž. grupėje III vieta. Jaunių amž.gr. II vieta. 

• XLI Kalnų kelionių technikos varžybos A.Babiežai 

atminti. 2017- 12-03. Jaunių amž.gr. - I vieta. Jaunučių 

amž.gr. III vieta. 

• 2017 m. Lietuvos kalnų kelionių sporto daugiakovės 

čempionatas. Lietuvos keliautojų sąjunga. Lietuvos 

alpinizmo asociacija. Visų 2017 m. rezultatas. Jaunių 

amž. gr. II vieta. Jaunučių amž.gr. III vieta. 

• 2017Lietuvos mokinių turizmo technikos varžybų 

čempionatas. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 

centras. Visų 2017 m rezultatas. Kalnų technikos jaunių 

amžiaus grupėje II vieta. Kalnų technikos Jaunučių 

amž.gr. II vieta. Pėsčiųjų turizmo grupėje Jaunučių 

grupėje - II vieta. 

2. Regina Liutkevičienė, 

Šiuolaikinių šokių 

studija „SELEVY“ 

• Tarptautinis vaikų ir jaunimo modernaus šokio 

konkursas ,,Žvaigždžių virpulys“. A. Baginčios baleto 

mokykla. Daugpilyje, Latvija. 2017-01-26. 7 - 10m. - I 

vieta. 12 - 14m. III vieta. 15 - 19 m. - IIIvieta. Konkurso 

laimėjimas sertifikatas 4 val. filmavimas šokio klipui. 

• VIII respublikinis vaikų ir jaunimo festivalis - 

konkursas ,,Judesio piramidė“. Šokių studija Fortūna. 

Panevėžys. 2017-02-18. 7-10m. -I vieta. 

• XI šalies vaikų ir jaunimo šokių festivalis - konkursas 

,,NORIM KILT2017“Laisvalaikio centras ,, 7 mūzos“ 

Panevėžys. 2017-03-18. Šokių ,,Voriukai“ ir 
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,,Marionetės“ pakvietimai į finalą. 

• Vaikų ir jaunimo programinio ir šiuolaikinio šokio 

festivalis ,,MES GALIM“. Pasvalio kultūros centras. 

2017-03-25. Nominacija: Originaliausia šokių grupė. 

Pagrindinis prizas J.Biliūno tapytas paveikslas ,,Sapnų 

pavija“. 

• Respublikinis vaikų ir jaunimo festivalis - konkursas 

,,ANT STOGO“. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras 

Vilnius. 2017-04-01. 7-10m I-vieta. 15-19m  IIvieta. 

• XIX jaunimo šiuolaikinio meno festivalis- konkursas 

,,IŠDYKES STILIUS 2017“ Panevėžio kultūros centras. 

2017- 04-22. Nominacija: Geriausia šokių grupė. 

• Respublikinis vaikų ir jaunimo festivalis ,, DRAUGŲ 

BURY“ ,,Šaltinio“ progimnazija. 2017-04-28. 

Nominacija: Originaliausias šokių kolektyvas. 

• XI šalies vaikų ir jaunimo šokių festivalis - konkursas 

,,NORIM KILT 2017“ Finalas. Laisvalaikio centras ,,7 

mūzos“ Vilnius. 2017-05-13. 7-10m I vieta. 

• Tarptautinis vaikų ir jaunimo šokių festivalis ,, DANCE 

STATION“ Šokių studija ,,DIVAN“ Telšiai. 2017-06-

09-10. Padėka. 

• Aukštaitijos sostinės 514m gimtadienis ,,MADOS 

PODIUMAS“. 2017-09-09. Padėka. 

• EXPO 2017 Aukštaitija. 2017-09-23. Padėka. 

• Tarptautinis šokių konkursas – festivalis ,,AUKSINĖ 

MENO ŽUVELE“ PALANGA. 2017-10-21. 15-18m. I 

vietos laureatas. 11-14m ,,Grand prix“ laureato 

nugalėtojas. 
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• Respublikinis vaikų ir jaunimo šokių konkursas ,,ANT 

STOGO“ Vilnius. 2017-11-11. 11-14m I vieta. 

• Tarptautinis šokių festivalis - konkursas ,,ASORTI 

2017“ Šiauliai. 2017- 11-25. 11-14m. I vieta. 15-18m. 

III vieta. 

• Lietuvos turizmo varžybų čempionato ir kelionių 

maratono ,,Lietuva - piliakalnių šalis“ baigiamoji 

šventė. 2017-12-08. Padėka. 

• Respublikinis jaunimo saviraiškos festivalis 

,,AUKŠTYN KOJOM“.LINKUVA.2017-12-09. 

NOMINACIJA: Stilingiausias kolektyvas. 

Originaliausias kolektyvas. 

3. Dalia Šumskienė 

Teatro studija 

• Tarptautinis vaikų ir jaunimo menų festivalis Jūrmaloje 

„Kalėdinis siurprizas“ 2017-01-13. Apdovanojimas už 

geriausią teminį pasirodymą. 

• Vaikų ir jaunimo teatrų šventė, skirta Tarptautinei -

teatro šventei „Drąsiau, drambly“. 2017-03-23 

Panevėžio bendruomenių rūmai. Padėka už kūrybiškai 

parengtą muzikinį judesio spektaklį „Pasirinkimas“. 

• Respublikinis vaikų teatrų festivalis „Žodžiai“. 2017-

03-26 Nominacija už minties raišką ir socialinę temą. 

• Kalėdinė mugė miesto visuomenei Cido arenoje. 2017-

12-09. Gauta padėka. 

4.  Stela Kulbokienė 

Pop grupė „Šypsenėlė“ 

• Vaikų ir jaunimo koncertas ,,MES-MIESTO ATEITIS“, 

Skirtas Panevėžio miesto 514-ąjam gimtadieniui, 2017-

09-08. Gauta padėka. 

• Kalėdinė mugė Cido arenoje. 2017-12-09. Gauta 

padėka. 
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5. Vilija Andrijauskienė 

Drabužių dizainas 

 

• Respublikinis XIX Jaunimo šiuolaikinio meno festivalis 

,,Išdykęs stilius“. Panevėžio bendruomenių rūmai.2017-

04-22. Kolekcija ,,Pasaulis visiems“ II vieta. 

• Tarptautinis vaikų ir jaunimo festivalis - konkursas 

„Coliukė2017“. 2017-04-29. Kolekcija „Tarp žemės ir 

dangaus“ nominacija už harmoniją. 

• XIV- asis Moksleivių mados konkursas „Avangardas-

2017“. Birštono meno mokykla. 2017-05-20. Kolekcija 

„Kiemo istorijos“ III vieta. 

• Panevėžio miesto gimtadienis ,,MADOS PODIUMAS. 

2017-09-07.Gauta padėka. 

• Respublikinis vaikų ir jaunimo saviraiškos festivalis 

Linkuvoje ,,AUKŠTYN KOJOM“. 2017-12-09. 

Nominacija: Metų atradimas. 

6. Žuteks Velička 

Aviamodeliavimas 

• Lietuvos mokinių pradinio techninio modeliavimo 

finalinės varžybos. Vilnius. 2017-11-17 

Dalyvavo 8 mokiniai. Užimta 1 vieta komandinėje įskaitoje. 

Dvi 1 vietos asmeninėse įskaitose. 

7. Rimas Medišauskas 

Gitaros studija 

,,Kalėdinė muge“ Cido arenoje. 2017-12-08. Gauta padėka. 

Panevėžio miesto gimtadienis. 2017-09-08. Gauta padėka. 

 

2017 metų pabaigoje,  pradėjus vykdyti 7 naujas neformaliojo vaikų švietimo programas, 

išplėtojus neformaliojo vaikų švietimo veiklą skirtinguose miesto mikrorajonuose, padidėjo 

mokinių, ugdomų mokykloje, skaičius: metų pradžioje (sausio mėn.)-750, metų pabaigoje (gruodžio 

mėn.)-900 mokinių. 

 

2014-2015 mokslo 

metai ( gruodžio mėn.) 

2015-2016 mokslo 

metai ( gruodžio mėn.) 

2016-2017 mokslo 

metai ( gruodžio mėn.) 

2017-2018 mokslo 

metai (gruodžio mėn.) 

781 711 766 900 

 

Atsižvelgiant į vaikų, jų tėvų pageidavimus ir poreikius kiekvienais mokslo metais 

pasiūlomos naujos neformaliojo vaikų švietimo programos: 
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2014-2015 mokslo 

metai 

2015-2016 mokslo 

metai 

2016-2017 mokslo 

metai  

2017-2018 mokslo 

metai 

33 neformaliojo vaikų 

švietimo programos 

37 neformaliojo vaikų 

švietimo programos 

23 neformaliojo vaikų 

švietimo programos 

30 neformaliojo vaikų 

švietimo programos 

       

Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymui valstybės skiriamos NVŠ tikslinės lėšos, 

sudaro palankias galimybes įsigyti visas reikalingas priemones kokybiškam ugdymui/si būreliuose. 

2017 m. lapkričio 1 d. duomenimis mokykloje  546 mokiniai buvo ugdomi NVŠ tikslinėmis 

lėšomis. 

Siekiant ugdymo kokybės mokykloje kaip nuolatinis procesas buvo akcentuojamas 

bendruomenės narių mokymasis bendradarbiaujant ir gerosios patirties sklaida. Mokykloje aktyviai 

veikė 3 metodinės grupės, kuriose mokytojai kolegiškai organizavo praktinius užsiėmimus, skaitė 

teminius, dalykinius pranešimus, organizavo bendrus mokinių pasiekimų pristatymus. 2017 metais 

geriausiai vertinti praktiniai užsiėmimai-pranešimai: 

1.  S. Mažuolienės praktinis pranešimas „Turistinių mazgų  rišimas stimuliuoja vaikų 

pažinimą ir intelektualinį vystymąsi“. 

2. R.Navarsko pranešimas „Paauglių specialiosios ištvermės lavinimas gerinant 

emocinę būseną“. 

3. G. Norvaišienės pranešimas „Kalėdiniai angelai“. 

4. S.Kulbokienės pranešimas ,,Socialinių, emocinių ir meninių kompetencijų 

ugdymas per ritmo ir judesio pratimus muzikiniuose užsiėmimuose" 

 Mokytojai dalyvavo mokymuose ir seminaruose po kurių pasidalindavo su kolegomis gauta 

informacija ir žiniomis, aptardavo, kaip visa tai pritaikyti kiekvieno dalyko ugdymo procese. 

Metodinių susirinkimų ir Metodinės tarybos posėdžių metu buvo aptariama vykdyta veikla, 

analizuojami veiklos rezultatai, pasiekimai ir trūkumai, vidaus kontrolės, įsivertinimo rezultatai, 

ieškoma naujų veiklos organizavimo formų.  

Ugdymo turinio kaitą lemia daugybė veiksnių: politiniai, ekonominiai, socialiniai, 

kultūriniai visuomenės gyvenimo pokyčiai ir t.t. Kiekvienas pedagogas pripažįsta, kad šiandien 

ugdymo procese svarbu ne tik akademinės žinios.  Į pirmą vietą iškeliami tokie veiksniai kaip 

mokymasis gyventi kartu, mokymasis žinoti, mokymasis veikti ir mokymasis būti socialinėje 

aplinkoje. Ugdymo tikslas – ugdymo turinį pritaikyti taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo 

poreikius ir išgales bręstų kaip asmenybė, ugdytųsi pilietinę ir tautinę savimonę, įgytų 

kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi ir prasmingam, aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje 

visuomenėje.  Siekiant efektyvaus ugdymo turinio taikymo mokykloje ir norint išsiaiškinti mokinių  
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kompetencijų ugdymo moksleivių namuose galimybes, trūkumus, stipriąsias ir tobulintinas puses, 

buvo atliktas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą, pasirenkant įsivertinimo sritį „Mokinių 

pasiekimų vertinimas“, rodiklį 3.1. Kompetencijų ugdymas. Atlikus mokinių, tėvų ir mokytojų 

apklausą, išanalizavus mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, buvo išskirtos stipriosios 

ir tobulintinos mokyklos veiklos pusės.  

Stipriosios pusės: 

1. Mokykloje siūlomos programos atliepia mokinių poreikius; 

2. Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovė ir pasiūla; 

3. Ugdymo programų pritaikymas mokinių poreikiams ir gebėjimams; 

4.  Mokinių pasiekimų demonstravimas renginiuose, konkursuose, varžybose, parodose; 

5. Įgytų patirčių ir žinių  pritaikomumas praktikoje. 

Tobulintinos sritys: 

1. Programų plėtra kituose miesto mikrorajonuose; 

2. Naujų sportinės krypties programų rengimas; 

3. Pasiekimų demonstravimo formų tobulinimas. 

Moksleivių namuose sukurtas ir sėkmingai įgyvendinamas tėvų (globėjų, rūpintojų) 

informavimo ir komunikavimo modelis – mokymo sutartys, informaciniai stendai, lankstinukai, ugdymo 

pasiekimų pristatymas renginiuose, kūrybinių dirbtuvių, edukacinių renginių organizavimas, interneto 

svetainė www.pmn.lt, socialinis portalas facebook, tėvų konsultacijos.  Moksleivių namai 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“, vaikų ir jaunimo klubu „Lakštingala“ (2015-11-23 Nr.STR-60), 

bendradarbiavimo sutartis su Mažeikų moksleivių namais (2014-10-03 Nr. STR-53), bendradarbiavimo 

sutartis su „Ąžuolo“ pagrindine mokykla (2015-01-19 Nr.SUT/20150119-01/STR-55) dėl bendros veiklos 

organizavimo ir kt. Sudarytos naujos bendradarbiavimo sutartys su Alfonso Lipniūno progimnazija 

(2017-04-28 Nr.ST-96 STR-67), Panevėžio „Aušros“ progimnazija(2017-09-01 Nr.STR-68), Panevėžio 

„Vyturio“ progimnazija (2017-09-25 Nr.STR-69/11), Panevėžio Beržų progimnazija (2017-10-11 

Nr.STR-70), Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos (2017-10-19, Nr.STR-71)  dėl bendrų 

neformaliojo švietimo programų įgyvendinimo.   

Renginiai, mokinių kūrybinių darbų parodos, varžybos, konkursai yra neatsiejama mokyklos ugdomojo 

proceso dalis. 2017 m. Moksleivių namuose suorganizuota 136 renginiai: 53- parodos, 6 - varžybos, 77 - 

įvairaus pobūdžio renginiai. Renginiuose dalyvavo 3666 ugdytiniai iš įvairių miesto mokyklų bei 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų.  
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Renginiai Išvykos Projektai 

Įvairaus 

pobūdžio 

renginių 

Varžybų Parodų Renginių iš 

viso 

Dalyvavo 

mokinių 

Išvykų Išvykose 

dalyvavo 

mokinių 

Parengta 

ir 

įvykdyta 

projektų 

Dalyvavo 

mokinių 

I pus. - 27 

II pus. - 

50 

Viso: 77 

I pus. - 5 

II pus. 1 

Viso: 6 

I pus. 31 

II pus. - 22 

Viso: 53 

I pus. -  63 

II pus. -73 

Viso: 136 

I pus. -  2140 

II pus. - 1526  

Viso: 3666 

I pus. -  59 

II pus. - 23 

Viso: 82 

1031 

362 

1393 

3 540 

 

 

2017 m. mokykloje buvo vykdomi trys projektai, kuriuose dalyvavo 647 įvairaus amžiaus vaikų ir 

jaunuolių. 

Eil.nr. Projekto pavadinimas Vykdymo data Dalyvių 

skaičius 
1 Vaikų vasaros užimtumo programa ,,Veiklų kiemas“ 2017-06- 5 d./23 d.  

I pam.  5 d.- 9 d.  

II pam. 12 d. – 16 d. 

III pam.  19 d. – 23 d. 

130 

2 Meninio ugdymo projektas ,,Talentus atrandame 

kasdien” 

2017-09-18 d./28 d. 462 

3 Sveikatos ugdymo projektas ,,Sveikas maistas – 

tavo sveikata” 

2017-10-26 d. 55 

 

Parengtas  ir įgyvendintas vaikų vasaros  poilsio  projektas   -  vaikų vasaros poilsio stovykla  

,, Veiklų kiemas“.  2017 m. organizuojamoje  vaikų vasaros poilsio stovykloje  ,,Veiklų kiemas“ 

dalyvavo 130 įvairaus amžiaus vaikų. Stovykla buvo vykdoma net trimis pamainomis . Kiekvienos  

pamainos trukmė  - 5 dienos. I pamainoje ir II pamainoje didžiąją stovyklautojų dalį sudarė pradinių 

klasių mokiniai. Trečioji pamaina sulaukė įvairaus amžiaus mokinių. Visos programos trukmė -  15 dienų.  

          Stovyklos ,, Veiklų kiemas “  programa  buvo  orientuota į vaiko saviraiškos ir kūrybiškumo 

lavinimą, vaikų gebėjimų atskleidimą, tikslinį užimtumą ir turiningą poilsį.     Pačios programos 

pavadinimas jau sako, kad šioje stovykloje vaikams buvo pasiūlyta išbandyti pačias įvairiausias veiklas - 

menų, edukacines, sporto ir kt.  Programos tikslai, tenkinti įvairaus amžiaus vaikų meninius – kūrybinius 

poreikius, suteikti galimybę prasmingai praleisti laisvalaikį, ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo 

įgūdžius, stovyklos metu buvo visiškai įgyvendinti.    

Kiekviena diena stovyklose buvo teminė.  Nauja diena – nauja veikla. Programos dalyviai aktyvia 

kūrybine, pažintine, pramogine ir kita kryptinga neformaliojo švietimo veikla buvo užimti nuo 9 00 iki 13 

00val.  Pvz., jei dienos tema - ,,Matavimo žaidimai“, tai tą dieną visos kūrybinės užduotys , visi žaidimai 

ar diskusijos buvo siejami su matavimo , svorio, tūrio vienetais.Tą dieną vaikiai  dalyvavo ir kraštotyros 

muziejaus organizuojamoje edukacinėje programoje ,,Perku- parduodu- dykai atiduodu“ . ,,Sportinės 
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veiklos „ dieną vaikai dalyvavo sportinėse dienos varžybose, mokėsi ,,bokso „ šokio, žaidė sportinius 

žaidimus, dalyvavo viktorinose, kuriose buvo įterpta daug sportinių elementų.  Tokiu principu buvo 

parengta visa programa.  Laisvu nuo kūrybinių užduočių metu, vaikai galėdavo žaisti įv. žaidimus kieme - 

leisti muilo burbulus, gaudyti vėją, skraidinti lėktuvėlius, žaisti,,Klases“, piešti kreidelėmis ant asfalto ir 

t.t. Norintys galėdavo žaisti įvairius stalo žaidimus. Programos vykdymo metu vaikai dalyvavo net 7 

edukacinėse programose.  Tai kraštotyros muziejaus organizuojami edukaciniai užsiėmima: ,,Perku – 

parduodu – dykai atiduodu“, ,,Vienu balsu“, ,,Kaip augalai pasaulį užkariavo. K/C ,,Garsas“ edukacinės 

programos: ,, Pažintinė ekskursija kino centre „ Garsas“ , ,,Kino pamoka“. Juozo Miltinio dramos teatro 

edukacinėse programose: Pažintinė  ekskursija po Juozo Miltinio dramos teatrą, ,,Kūrybinė 

laboratorija “.  Programos metu, vaikai kino centre „ Garsas žiūrėjo meninius filmus vaikams ,, 

Krokodilai“ ir  ,,Krokodilai – 2“ . Didžiausia atrakcija vaikų laukė Panevėžio aeroklube, kur vaikai galėjo 

ne tik susipažinti su lėktuvais, sklandytuvais, bet ir patys išbandyti lėktuvo vairavimo meno. Kiekvienas 

galėjo atlikti pažintinius pilotavimo pratimus (riedėjimus) Visos programos metu, kiekvieną dieną 

vykdavo dienos įspūdžių aptarimų ir savęs įsivertinimo valandėlės. Tokių valandėlių tikslas - išmokyti 

vaikus kūrybiškai ir originaliai žvelgti į pasaulį, būti savarankiškais, pasitikėti savimi, nebijoti reikšti savo 

nuomonę, išmokti analizuoti situacijas, būti pastabiems. Ir, žinoma, sužinoti, kas vaikams labiausia 

patinko kiekvienoje dienoje.  Stovyklos metu vaikai atliko įvairias kūrybines, improvizacines, 

orientacines užduotis.  

 Meninio ugdymo projektas ,,Talentus atrandame kasdien” buvo įgyvendinamas pasitelkiant  

edukacines programas, kurios buvo vykdomos  rugsėjo-spalio mėnesiais.  Šio projekto pagrindinis 

uždavinys - supažindinti miesto mokyklų moksleivius su Moksleivių namuose vykdoma veikla. Projekte 

dalyvavo 462  mokiniai iš įvairių miesto mokyklų.  

  Per 2017 m. surengta   13 edukacinių programų, kuriose dalyvavo 1086 mokiniai bei 

auklėtiniai iš įvairių miesto mokyklų bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų . 

 

Eil.nr. Edukacinės programos pavadinimas Vykdymo data Dalyvių 

skaičius 

1 Edukacinė programa ,,Pusiaužiemio šventė lietuvių 

etninėje kultūroje : tradicijos, reikšmė ir papročiai“  

 ( 5  edukaciniai užsiėmimai ) 

2017-01-23 d./27 

d. 

105 

2 Edukacinė programa ,, Užgavėnių kaukė – greitai ir 

gražiai“ 

 ( 10  edukacinių užsiėmimų) 

2017-02-20 d./24 

d. 

223 

3 Edukacinė programa ,,Velykų  zuikio krautuvėlė“  

(9 edukaciniai užsiėmimai ) 

2017-04-10 d./13 

d. 

108 

4.   Edukacinės programos  ,,Talentus atrandame kasdien” 

( 21 edukacinis užsiėmimas) 

2017-09-18 d./28 

d. 

2017-10-4,10,24 

462 
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5. Edukacinė programa Krekenavos  M. Antanaičio  

gimnazijos mokiniams. 

(   14   edukaciniai užsiėmimai ) 

2017-10-19 d. 

2017-10-  27d. 

2017-11- 9/16 

/23/28 d. 

133 

6 Edukacinė programa,, Įdomioji dailės technika. Grotažas” 

( 1 edukacinis  užsiėmimas ) 

2017-11-23 d. 14 

                                                                                                    

7 

Edukacinė programa ,,Taisyklingas mokymasis groti 

akustine gitara. Pradžia.” 

( 2 edukaciniai užsiėmimai ) 

2017-10-19 d./20 

d. 

30 

8 Edukacinė programa ,, Kalėdiniai dekorai iš karoliukų. 

,,Angelas” “ 

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

2017-11-22 d. 15 

9  Keramikos edukacinė programa ,,Kalėdų angelas” 

                                 (2 edukaciniai užsiėmimai ) 

2017-12-12 d. 20 

11 Edukacinė programa ,,Pynimas. ,,Šiaudiniai atvirukai “ 

                            ( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

2017-12-14 d. 9 

 

12 Edukacinė programa ,, Dailieji amatai. Kalėdinis 

dekoras” 

                               (   2   edukaciniai užsiėmimai ) 

2017-12-06 d. 

2017-12-14 d. 

27 

  Viso  :             68   edukaciniai užsiėmimai  1086 

 

Mokykloje nuolatos kuriamos naujos ir puoselėjamos esamos tradicijos organizuojant tradicinius 

renginius, įtraukiančius visą mokyklos bendruomenę.  Kaziuko mugė- tradicinis ir vienas laukiamiausių 

renginių įvairių amatų būrelių mokiniams. Mugei mokiniai ruošiasi iš anksto, atsakingai apgalvodami 

kokius darbelius pristatys, parduos, iškeis. 2017 m. Kaziuko mugė sukvietė apie 120 mokinių, kurie ne tik 

prekiavo savo pačių pagamintais dirbiniais, bet ir dalyvavo įvairiose varžybose, linksmose užduotyse, 

loterijoje.   

              Daug metų Moksleivių namai organizuoja ir kartu su Panevėžio apskrities vyriausiuoju policijos 

komisariato kelių policijos biuro pareigūnais praveda Respublikinio konkurso ,,Saugokime jaunas 

gyvybes keliuose“ Panevėžio m. pradinių klasių moksleivių varžybas ,,Šviesoforas“   bei jaunųjų 

dviratininkų varžybas ,,Saugus ratas“. Norėtųsi tokio pobūdžio varžybose matyti komandas iš visų miesto 

mokyklų. Deja, šiais metais ,,Šviesoforo” varžybose dalyvavo tik 4 mokyklų komandos. O į jaunųjų 

dviratininkų varžybas ,,Saugus ratas“ užsiregistravo tik 1 komanda. 

              2017 m. Moksleivių namai šventė 25 metų įstaigos gyvavimo jubiliejų. Gegužės mėnesį  23 d. 

miesto bendruomenių rūmuose vyko jubiliejinė šventė – koncertas ,,Pavasario žydėjimas”, kuris buvo 

skirtas Moksleivių namų bendruomenei, svečiams ir atsakingiems asmenims (politikams, seimo nariams, 

socialiniams partneriams), pakviestiems į renginį.  Kiekvienais metais, mokslo metų pradžioje, 

organizuojamos naujokų krikštynos. Šį rudenį buvo pakrikštyti net 98 naujokai. Renginys vyko 2 

dienas, nes vieni mokiniai užsiėmimus lanko vienomis savaitės dienomis, kiti – kitomis. Renginys vyko 



14 

 

kieme. Per įvairias žaidybines užduotis, naujokai turėjo įrodyti, kad jie verti lankyti Moksleivių namų 

įvairius būrelius. Tokie renginiai visada patinka mokiniams, nes juose būna linksma ir pilni netikėtumų. 

Renginys, sulaukęs didelį mokinių susidomėjimą – sveikatingumo renginys ,,Sveikas maistas – 

tavo sveikata”. Tai renginys iš parengto Sveikatos ugdymo projekto ,,Sveikas maistas – tavo sveikata”. 

Renginys buvo skirtas įvairaus amžiaus mokiniams. Renginio programą sudarė mankšta, paskaita ,,Vaisių 

ir daržovių nauda augančiam organizmui“ ir žaidimai - t.y. praktinės užduotys vaikams. Kiekvienos 

užduoties dalyviai buvo paskatinti dovanėlėmis ir prisiminimų prizais. Visas dovanėles bei reikalingus 

produktus užduotims atlikti, suteikė pagrindiniai renginio rėmėjai PC ,,Rimi “. Paskaitą mokiniams skaitė 

Panevėžio Juventologų klubo lektorius Kazimieras Ilginis.  Renginyje dalyvavo 55 mokiniai.  

Moksleivių namuose vykdomi  ir sportiniai renginiai. Visi jie skirti Panevėžio m. bendrojo lavinimo 

mokyklų mokiniams . Per 2017 m.  buvo suorganizuoti  6 tokio pobūdžio renginiai. Juose dalyvavo  apie 

250 mok.  Jaunesniojo amžiaus mokiniai dalyvavo Panevėžio m. mokyklų  5-12 kl.  mokinių  atrankinėse 

turizmo technikos varžybose,  3-4 kl. mokinių virvės traukimo varžybose ir 3-4 kl.  mokinių turizmo 

varžybose.  Vyresnio amžiaus (14-19 m.) mokiniai dalyvavo kasmetiniame renginyje ,, Jėgos 

konkursas”.  Konkurse dalyvauja jaunuoliai ne tik iš Panevėžio miesto, bet ir iš Panevėžio apskrities 

ugdymo įstaigų.  Tradiciniu tapusiame renginyje dalyvavo 28 mokiniai. Tai sportinės varžybos. Visi 

dalyviai turėjo stumti svorį gulint ant horizontalaus suolelio 3 kartus. Geriausias kiekvieno dalyvio 

išstumtas rezultatas buvo skaičiuojamas pagal Vilkinsono koeficientą.  

  Pilietiškumo ugdymo renginys ,,Korupcija man – ne draugas”, kuriame 7-10 klasių mokiniai iš 

penkių miesto mokyklų,  komandos  turėjo atlikti kūrybines ir specifinių žinių reikalaujančias užduotis. 

Renginys vyko panevėžio pedagogų švietimo centre. Renginyje dalyvavo 22 mokiniai. 

     Moksleivių namuose dailės ir dailiųjų amatų programas pasirinkusiems mokiniams, sėkmingai 

plėtojamos meninės, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijos. Mokiniai piešia, lipdo, aplikuoja, 

modeliuoja, kūria įvairius darbelius, panaudodami įvairias tradicines ir netradicines medžiagas. 

Pristatydami mokinių pasiekimus mokyklos bendruomenei ir miesto visuomenei, mokytojai organizuoja 

mokinių darbų parodas, rengia ekspozicijas ne tik Moksleivių namuose bet ir kitose miesto kultūros ir 

švietimo organizacijose. Per 2017 metus   buvo suorganizuotos 53 parodos   iš kurių, net 17 -  miesto 

visuomenei (žr. lentelę). Parodose viso dalyvavo 1748 mokiniai. (534 mokiniai miesto visuomenei). 

Eil. 

Nr. 

Parodos pavadinimas Vykdymo data Kam skirta paroda 

1 Karpinių paroda – konkursas ,,Žiemos 

paukščių sodas” 

2017 sausio  mėn.  

01 d.-31 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

2 Dailės ir meninės saviraiškos gr. 

mokinių skulptūrų paroda ,, Sniego 

paukščiai” 

2017 sausio  mėn.  

09 d.-23 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

3 Dailės būrelio mokinių grafikos darbų 2017 sausio  mėn. Moksleivių namai 
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paroda  ,,Stabtelkime ir 

pasidžiaukime” 

 09 d.-31 d. Moksleivių namų bendruomenei 

4 Keramikos būrelių mokinių 

kūrybinių darbų paroda ,, Virvelinė 

keramika šiandien” 

 

 

2017 sausio mėn.23 d. 

       vasario mėn. 13 d. 

•  

2017  kovo mėn.  

20 d. - 31 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

 

Panevėžio m. biblioteka 

,,Židinys” 

Panevėžio miesto visuomenei 

5  Žaislų siuvimo būrelio mok. darbų 

paroda  ,,Iš žaislų gyvenimo “ 

 

 

 

2017 vasario mėn. 

 15 d. – 28 d. 

•  

2017  balandžio mėn.  

5 d. – 20 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

 

Panevėžio m. biblioteka 

,,Židinys” 

Panevėžio miesto visuomenei 

6 Būrelio ,,Dailės pasaulyje” mok. 

grafikos darbų paroda ,,Netikėti 

atradimai” 

2017 vasario mėn. 

1 d.- 15 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

7 Būrelio ,,Dailės pasaulyje” mok. darbų 

paroda ,,Lietuviški raštai” 

2017 vasario mėn.15 

d.  

         kovo mėn. 17 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

8 Žaislų siuvimo būrelio mok. darbų 

paroda  ,,Lėlių gimtadienis “ 

2017  kovo mėn. 

 1 d. – 30 d. 

Panevėžio m. biblioteka 

,,Žiburėlis” 

Panevėžio miesto visuomenei 

9 Pynimo būrelio mok. darbų paroda 

,,Jaukiems namams” 

2017  kovo mėn. 

 1 d. – 31 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

10 Dailės būrelio mokinių darbų paroda  

,,Žemė puošiasi žiedais” 

2017  kovo mėn. 

 7 d. – 30 d. 

Moksleivių namai ( kiemas) 

Moksleivių namų bendruomenei 

 Ir Panevėžio miesto visuomenei 

11 Dailės būrelio mokinių darbų 

paroda   

,, Mandala” 

2017  kovo mėn. 

 8 d. – 31 d. 

Panevėžio ,,Aušros” 

progimnazija 

,,Aušros” prog. bendruomenei 

12 Būrelio ,,Dailės pasaulyje” mok. 

grafikos darbų paroda  ,,Gamtos 

vartus pravėrus” 

2017  kovo mėn. 20 d. 

   balandžio mėn. 28 

d. 

Panevėžio m. biblioteka 

,,Židinys” 

Panevėžio miesto visuomenei 

13 Dailės būrelio mokinio Kristupo 

Jakubonio autorinė piešinių  paroda   

,, Mano draugas pieštukas” 

 2017  balandžio mėn. 

3 d. – 27 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

14 Dailės būrelio mokinių piešinių  

paroda   

,, Verba” 

 2017  balandžio mėn.  

5 d. – 19 d. 

Panevėžio ,,Aušros” 

progimnazija 

,,Aušros” prog..bendruomenei 

15 Dailės ir dailiųjų amatų būrelių mok. 

kūrybinių darbų paroda ,, Margučių 

pasaka” 

2017  balandžio mėn.  

6 d. – 20 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

16 Dailės būrelio mokinių vitražų  paroda   

,, Jūros gelmėse” 

 2017  balandžio mėn. 

 6 d. – 27 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

17 Moksleivių namų būrelius lankančių 

mok. erdvinių darbų paroda – 

konkursas ,, Balandžio žiedai “ 

2017  balandžio mėn. 

20 d. – 30 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

18 Dailės būrelių mok. darbų paroda,, Tai 

– mano pasaulis” 

2017  gegužės mėn.  

2 d. – 31 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 
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19 Moksleivių namų mokinių 

kūrybinių darbų  paroda,, 

Balandžio žiedai “ 

2017  gegužės mėn. 2 

d.  

        birželio mėn 5 d. 

Panevėžio m. biblioteka 

,,Žiburėlis” 

Panevėžio miesto visuomenei 

20 Dailės būrelio mokinių piešinių  

paroda   

,, Vaikų pieštas pavasaris” 

2017  gegužės mėn.  

3 d. – 24 d. 

Panevėžio,,Aušros” 

progimnazija 

,,Aušros” prog.bendruomenei 

21 Erdvinė kompozicija ,,Drugeliai” 2017  gegužės mėn.  

8 d. – 31 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

22 Moksleivių namų mokinių darbų 

baigiamoji mokslo metų paroda ,, 

Galiu didžiuotis savimi” 

 

 

 

2017  gegužės mėn.  

3 d. – 31 d. 

 

2017 gegužės mėn. 

23d. 

 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

 

Panevėžio bendruomenių rūmai 

Panevėžio miesto visuomenei 

23 Pynimo ir dailiųjų amatų būrelio 

mokinių darbų paroda ,,Senieji 

amatai” 

2017 gegužės mėn.16 

d.  

        birželio mėn. 31 

d. 

Panevėžio ,,Smėlynės” 

biblioteka 

Panevėžio miesto visuomenei 

24 Dailės būrelių mokinių darbų paroda 

,,Tai mano pasaulis” 

2017 rugsėjo mėn.  

1 d. – 30 d.  

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

25 

 

Būrelio ,,Dailės pasaulyje” mok. 

darbų paroda  ,, Rudens 

ornamentai” 

2017 rugsėjo mėn.  

1 d. – 30 d. 

Panevėžio m. biblioteka 

,,Žiburėlis” 

Panevėžio miesto visuomenei 

26 Keramikos būrelių mokinių 

kūrybinių darbų paroda ,, Kūrybos 

džiaugsmas” 

 

2017 rugsėjo mėn.  

1 d. – 30 d. 

Panevėžio m. biblioteka 

,,Žiburėlis” 

Panevėžio miesto visuomenei 

27 Meninės krypties būrelių  mokinių 

darbų paroda ,, Pasiekimai” 

2017 rugsėjo mėn.  

1 d. – 30 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

28 Pynimo, dailiųjų amatų b. mokinių 

darbų paroda ,,Pagautas ruduo” 

2017 spalio mėn.  

2 d. – 31 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

29 Dailės būrelių mok. darbų paroda , 

skirta gyvūnijos globos dienai ,,Tu 

atsakai už juos” 

2017 spalio mėn.  

2 d. – 31 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

30 Būrelio ,,Dailės pasaulyje” mok. darbų 

paroda  ,,Auksinio rudens viražai” 

2017 lapkričio mėn.  

2 d. – 30 d 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

31 Dailės būrelio mok. darbų paroda  

,, A. Lindgren herojų nuotykiai” 

2017 lapkričio mėn.  

2 d. – 30 d 

Panevėžio m. biblioteka 

,,Žiburėlis” 

Panevėžio miesto visuomenei 

32 Dailės būrelio mok. darbų paroda  

,, Anglies lazdelės vingriai” 

2017 lapkričio mėn.  

6 d. – 30 d 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

33 Žaislų siuvimo , dailiųjų amatų b. 

mok. darbų paroda ,,Kuriame ir 

tobulėjame” 

2017 lapkričio mėn.  

2 d. – 31 d 

Panevėžio m. Šiaurinė 

biblioteka 

Panevėžio miesto visuomenei 

34 Dailės būrelio mok. darbų paroda  

,,Išlaikyk rudens grožį ilgai ” 

2017 lapkričio mėn.  

6 d. – 30 d 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

35 Pynimo b. mok. darbų paroda 

 ,,Kai šviesos vis mažiau” 

2017 lapkričio 

mėn.23d 

 gruodžio mėn. 31d 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

36 Dailės būrelio mok. darbų paroda  2017 lapkričio mėn.  Panevėžio ,,Aušros” 
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,, Iš vabalėlių gyvenimo” 3 d. – 29 d progimnazija 

,,Aušros” prog. bendruomenei 

37 Būrelio ,,Dailės pasaulyje” mok. darbų 

paroda  ,,Balti žiemos džiaugsmai” 

2017 gruodžio mėn.  

1 d. – 31 d 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

38 Būrelio ,,Dailės pasaulyje” mok. darbų 

paroda  ,,kalėdiniai meduoliai” 

2017 gruodžio mėn.  

1 d. – 31 d 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

39 Keramikos b. mokinių darbų paroda 

,,Kalėdiniai varpeliai” 

2017 gruodžio mėn.  

1 d. – 31 d 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

40 Dailės būrelio mok. piešinių paroda  

,Kalėdiniai raštai”” 

2017 gruodžio mėn.  

4 d. – 29 d 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

41 Miesto mokyklų mok. darbų paroda – 

konkursas ,,Iš nykštukų gyvenimo” 

2017 gruodžio mėn.  

1 d. – 31 d 

Moksleivių namai 

Miesto mokyklų mokiniams ir 

Moksleivių namų bendruomenei 

42 Dailės būrelio mok. piešinių paroda  

,,Šventiniam džiaugsmu ” 

2017 gruodžio mėn.  

6 d. – 29 d 

Panevėžio,,Aušros” 

progimnazija 

,,Aušros” prog. bendruomenei 

43 Pynimo būrelio mok. darbų paroda 

,, Į namus beldžias Kalėdos” 

2017 gruodžio mėn.  

1d. – 26 d 

Panevėžio m. Šiaurinė 

biblioteka 

Panevėžio miesto visuomenei 

44 Kūrybinių dirbtuvėlių ,,Spalvos ir 

spalviukai” mokinių darbų paroda 

,,Tuo tarpu Kalėdos” 

2017 gruodžio mėn.  

1 d. – 31 d 

Panevėžio M. Karkos 

progimnazija 

M. Karkos prog. bendruomenei 

 

Viena iš mokinių pasiekimų demonstravimo formų- dalyvavimas su mokiniais ir parengtų programų 

pristatymas kitų organizacijų renginiuose. Mokytojai su mokiniais dalyvauja tikslinėse išvykose, kuriose 

pagal ugdymo programą, kitų įstaigų organizuotose varžybose, konkursuose, festivaliuose demonstruoja 

ugdymo/si pasiekimus, arba pažintinėse išvykose, kuriose stebi parodas, edukacines programas, lamko su 

ugdymo programa siejamus objektus. Iš viso buvo suorganizuotos net 82 išvykos, kurių metu dalyvavo 

net 1393 mokiniai. 

III. MOKYKLOS VIZIJA 

 

Patraukli vaikams, jaunimui ir šeimai neformaliojo švietimo mokykla, siūlanti aukštą paslaugų 

kokybę ir plačias jų pasirinkimo galimybes. 

 

IV. MOKYKLOS MISIJA 

 

Formuoti ir įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo politiką mieste, teikti visuomenei aktualias 

neformaliojo ugdymo paslaugas, ugdyti aktyvių ir motyvuotų asmenybių visuomenę.  

 

 

 

V. VEIKLOS STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ 

ANALIZĖ  (SSGG) 
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STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

Mokykla vystosi dinamiškai, efektyvi ir  

įvairiapusė neformaliojo ugdymo veiklų  

pasiūla, skatinanti mokinius rinktis kokybiškas 

ir patrauklias laisvalaikio praleidimo formas , 

plėtojanti ugdymosi galimybes.  

2017 m. parengtos ir pradėtos vykdyti 9 

 naujos neformaliojo vaikų švietimo programos, 

pritraukusios papildomai į mokyklą 208 mokinius. 

Mokykla įsikūrusi strategiškai patogioje miesto 

vietoje.  Mokyklos kasmetinis veiklos įsivertinimas 

suteikia galimybę tikslingai ir efektyviai planuoti, 

tobulinti ir valdyti mokyklos kaitos procesą. 

   

Valstybės skiriamos  NVŠ tikslinės lėšos, 

kuriomis įsigyjamos priemonės, būtinos 

ugdymo proceso organizavimui, sudaromos 

palankios sąlygos mokinių pasiekimų 

demonstravimui kitose šalies ir užsienio 

institucijose (festivaliuose, konkursuose, 

varžybose). 

Mokyklos bendruomenės nariai stokoja 

iniciatyvumo ir tarpusavio bendradarbiavimo .        

 

Patalpos nepritaikytos didesnės apimties renginių 

organizavimui. 

Patalpos nepritaikytos paklausių judėjimo ir 

sportinės krypties programų vykdymui ( futbolo, 

krepšinio ir t.t.) 

  

Maža sportinės krypties, berniukams skirtų 

programų ir vyresniojo amžiaus mokiniams skirtų 

ugdymo programų pasiūla. 

Modernių mokymo priemonių ir informacinių 

technologijų stoka. 

 

 

 

 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

Išorinių finansavimo šaltinių paieška ugdymo 

proceso kokybės modernizavimui. 

Mokyklos veiklos platesnis viešinimas, pasitelkiant 

įvairias informavimo priemones ir būdus. 

 Aktyvesnis bendravimas su ugdytinių tėvais. 

Ugdymo proceso novatoriškumo principu 

tobulinimas. Naujų neformaliojo vaikų švietimo 

programų rengimas ir pasiūla.  

Tarpinstitucinių ryšių plėtojimas, organizuojant 

bendras veiklas, varžybas, parodas, konkursus ir kt.  

Partnerystės ir bendradarbiavimo ryšių su kitomis 

švietimo įstaigomis stiprinimas dėl patalpų 

panaudojimo organizuojant ir vykdant neformaliojo 

švietimo programas. 

 Dalyvavimas Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo, kultūros 

ministerijų, kitų institucijų ir  savivaldybės 

organizuojamuose projektuose.  
 

Nuolatos didėjanti konkurencija : mieste 

daugėja neformaliojo vaikų šveitimo paslaugas 

teikiančių privačių įstaigų ir laisvųjų mokytojų. 

 Didėjantis mokinių krūvis  mokyklose riboja 

galimybes aktyviai dalyvauti įvairioje veikloje 

po pamokų. 

Daugėja vaikų, mokinių drausmės problemų, 

elgesio emocinių sutrikimų.  

Demografiniai pokyčiai: emigracija, lemianti 

vaikų skaičiaus mažėjimą mokyklose  

 Nestabili šeimų socialinio saugumo padėtis, 

mažina tėvų galimybes rinktis kelias 

neformaliojo švietimo programas ir 

neformaliojo ugdymo tiekėjus. 
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VI. VEIKLOS ORGANIZAVIMO PRINCIPAI, TIKSLAI, UŽDAVINIAI 

 

 

1. Aktualumo principas – neformaliojo vaikų švietimo veikla skirta socialinėms, 

kultūrinėms, asmeninėms, edukacinėms, profesinėms ir kitoms kompetencijoms ugdyti. 

2. Demokratiškumo principas – mokytojai, tėvai ir vaikai yra bendro ugdymosi proceso 

kūrėjai, kartu identifikuoja poreikius. 

3. Prieinamumo principas – sudaromos sąlygos vaikų kompetencijoms ugdyti per pasirinktą 

veiklą. Veiklos ir būdai yra prieinami visiems vaikams pagal amžių, išsilavinimą, turimą patirtį. 

4. Savanoriškumo principas – vaikai laisvai renkasi neformaliojo vaikų švietimo programą 

tinkamiausios veiklos kompetencijai ugdyti. 

6.  Atvirumo principas - veiklų rezultatai konkretūs ir matomi (dalyvavimo istaigos, miesto, 

respublikiniose, tarptautiniuose renginiuose pasiekimai). 

 

 

VEIKLOS  TIKSLAI 

 

1. Sudaryti sąlygas mokykloje teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimui. 

2. Formuoti asmenį, sugebantį tapti aktyviu visuomenės nariu, padėti tenkinti pažinimo, 

lavinimosi ir saviraiškos poreikius per kompetencijų ugdymą. 

3. Kurti pozityvumu, partneryste ir bendradarbiavimu grįstą mokyklos kultūrą, sudarant 

palankią, saugią aplinką ir galimybes mokinių pažinimui, lavinimuisi, saviraiškai, 

bendravimo poreikių tenkinimui, vertybinių nuostatų formavimui ir socializacijai.  

 

 

VEIKLOS  UŽDAVINIAI 

   

1. Tikslingai organizuoti ugdymo procesą, vykdyti darbų organizavimą, priežiūrą ir 

užtikrinti grįžtamąjį ryšį; 

2. Plėsti neformaliojo vaikų švietimo paslaugų formų ir programų pasiūlą,  sudarant sąlygas 

mokinių saviraiškai, tobulėjimui, kompetencijų ugdymui/si; 

3. Organizuoti meninę, pažintinę, kultūrinę ir edukacinę veiklas, renkantis įvairias, mokinių 

poreikius ir mokyklos galimybes atitinkančias formas. 

4. Skatinti bendruomenės narių tobulinimąsi, bendradarbiavimą, telkti bendriems darbams, 

orientuotiems į kiekvieno vaiko ir mokyklos sėkmę. 

5. Gerinti ugdymosi ir darbo sąlygas, stiprinti materialinius resursus. 
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VII. VEIKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

 

Eil.Nr

. 

Priemonės Laikas Atsakingi, 

vykdytojai 

Sėkmės kriterijai Atsiskaitymo tvarka 

 

1. TIKSLAS: SUDARYTI SĄLYGAS MOKYKLOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS 

UŽTIKRINIMUI. 

 

 

1.1. Uždavinys: Tikslingai organizuoti ugdymo procesą, vykdyti darbų organizavimą, priežiūrą ir 

užtikrinti grįžtamąjį ryšį 

 

1.1.1. Neformaliojo 

vaikų švietimo 

programų 

atnaujinimas, 

koregavimas, 

naujų programų 

rengimas ir 

teikimas 

akreditacijai 

, tvirtinimas  

2018 m. 

rugpjūčio-

rugsėjo mėn. 

Direktorė 

R.Juzėnienė, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

D.Šumskienė, 

Mokytojai 

Atnaujintos ir 

parengtos naujos 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

programos,  

aptartos 

metodinėse 

grupėse, 

išanalizuotos 

Metodinėje 

taryboje, 

patvirtintos 

direktorės.  

Metodinių grupių 

posėdžiuose, 

Metodinės tarybos 

posėdyje 

1.1.2. Ugdymo plano 

2018-2019 

mokslo metams 

rengimas, 

mokyklos darbo 

planų rengimas 

kiekvienam 

mėnesiui 

2018m. 

rugsėjo mėn. 

Darbo planai 

visus metus 

kiekvieną 

mėnesį) 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

D.Šumskienė, 

Darbo grupė 

Suformuotas 

ugdymo planas, 

orientuotas į 

parengtas 

neformaliojo 

švietimo 

programas, 

parengti 

mokyklos darbo 

planai 

laiduojantys 

kokybišką 

ugdymo proceso 

organizavimą. 

Metodinės tarybos 

posėdyje, 

Mokyklos tarybos 

posėdyje, 

Bendruomenės 

susirinkime, 

administracijos 

susirinkimuose 

1.1.3. Tarifikacijos 

sudarymas ir 

tvirtinimas. 

Tarifikacijos 

koregavimas 

metų eigoje.  

 

2018m. 

rugsėjo mėn. 

Direktorė 

R.Juzėnienė,  

buhalterė 

K.Šimonienė 

 

Parengta ir 

mokyklos 

direktorės 

patvirtinta 

tarifikacija, 

koreguojama 

mokslo metų 

eigoje. 

Parengtas 

dokumentas, kuriame 

pateikiami duomenys 

apie mokytojų darbo 

stažą, kval.kategoriją, 

darbo krūvį, darbo 

užmokestį. 

1.1.4. Ugdymosi 2018 m. Direktorė Sudarytos Mokymosi sutartys, 



21 

 

sutarčių su 

mokinių tėvais 

pasirašymas, 

mokinių 

registravimas į 

mokyklos 

mokinių 

registrus. 

rugsėjo mėn. 

ir visus 

metus pagal 

poreikį 

R.Juzėnienė,  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

D.Šumskienė, 

sekretorė, 

A.Ulienė 

mokymosi 

sutartys, 

sutvarkyti 

mokinių registrai 

ir suformuoti 

mokinių sąrašai 

kiekvieno mėnesio 

mokinių sąrašai 

1.1.5. Mokyklos 

pasirinktos 

vidaus 

įsivertinimas. 

Sritis „Ugdymas 

ir ugdymasis“, 

rodiklis 

„Ugdymo turinio 

planavimas“  

2018 m. 

sausio-

gegužės 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

D.Šumskienė, 

Darbo grupė 

Gauta informacija 

apie tiriamos 

srities veiklos 

stipriasias ir 

tobulintinas puses, 

pateiktos 

rekomendacijos 

veiklos 

tobulinimui. 

Vidaus įsivertinimo 

ataskaitos, 

pristatomos 

bendruomenės 

susirinkimuose, 

Metodinės tarybos ir 

Mokyklos tarybos 

posėdžiuose. 

 

1.1.6. Įsivertinimo 

rekomendacijų ir 

strategijų 

taikymas 

organizuojant 

mokyklos veiklą.  

Visus metus Direktorė 

R.Juzėnienė 

 

Sudaryti metiniai 

ir tarpiniai, 

kiekvieno mėnesio 

mokyklos veiklos 

planai.  

Mokyklos veiklos 

planai. 

1.1.7. Mokytojų ir 

būrelių darbo 

grafikų  

sudarymas, 

vykdymo 

kontrolė, 

informacijos apie 

būrelių darbo 

laiką pateikimas 

įvairiais 

pasirinktais 

būdais 

(internetinis psl. 

stendai, grafikai 

ant kabinetų 

durų) mokyklos 

bendruomenei   

2018 m. 

rugsėjo mėn. 

ir metų 

eigoje 

Pagal 

poreikį 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

D.Šumskienė. 

 

Aiški ir visiems 

bendruomenės 

nariams 

suprantama 

užsiėmimų 

vykdymo tvarka 

ir laikas 

Grafikai, stebėjimo 

protokolai 

 

1.1.8. NVŠ tikslinį 

finansavimą 

pasirinkusių 

mokinių sąrašų 

formavimas, 

tvirtinimas, 

teikimas 

mokyklos 

steigėjui. 

Du kartus 

metuose, 

pagal 

finansavimo 

etapus 

Direktorė 

R.Juzėnienė, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

D.Šumskienė 

Suformuoti 

mokinių sąrašai, 

patvirtinti ir 

pateikti mokyklos 

steigėjui 

Mokinių sąrašai 

1.1.9. Mokyklos 2018 m. Direktorė 2018 metų Bendruomenės 
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veiklos 

ataskaitos, 

rezultatų analizė 

sausio mėn. R.Juzėnienė 

 

mokyklos veiklos 

rezultatai, 

pristatyti 

mokyklos 

bendruomenei , 

panaudoti veiklos 

planavimui.  

susirinkime, 

Mokyklos tarybos 

posėdyje  

 

1.1.10 Mokinių kaitos 

būreliuose, 

grupėse 

stebėsena, 

statistinių 

duomenų 

rengimas, 

analizė. 

Kartą per 

mėnesį, 

mokslo metų 

eigoje 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

D.Šumskienė 

 

Paregta mokinių 

kaitos grupėse 

statistika, 

leidžianti įvertinti 

mokykloje 

vykdomų 

programų 

efektyvumą, 

kokybę. 

Mokinių kaitos 

būreliuose apskaitos 

dokumentai. 

1.1.11 Atlyginimo už 

neformalųjį 

vaikų švietimą 

stebėjimas, 

kontrolė. 

Visus metus Direktorė 

R.Juzėnienė, 

buhalterė K. 

Šimonienė  

 

 

 

Laiku surinktos ir 

tikslingai 

naudojamos lėšos 

už ugdymą. 

Mokėjimo sąskaitos. 

1.1.12 NVŠ tikslinio 

finansavimo 

sąmatų 

sudarymas, lėšų 

panaudojimo 

kontrolė 

Atskirais 

finansavimo 

etapais 

Direktorė 

R.Juzėnienė, 

buhalterė K. 

Šimonienė  

 

 

 

Pritrauktos 

papildomos lėšos 

kokybiškam 

programų 

vykdymui, 

priemonių 

įsigijimui 

Sąmatos, finansinės 

ataskaitos 

1.1.13 Pedagoginio 

darbo priežiūra, 

būrelių veiklos 

apskaitos 

dokumentų  

pildymo 

priežiūra, 

rezultatų 

aptarimas 

Visus metus Direktoriaus 

pavaduotoja 

D.Šumskienė 

Nuolatinis 

grįžtamasis ryšys 

apie vykdomą 

veiklą, ugdymo 

procesą, trūkumus 

ir stipriąsias 

puses. 

Būrelių darbo su 

grupe dienynai, 

stebėjimo protokolai 

1.1.14 Mokinių, 

baigusių 

pasirinktą 

ugdymosi 

programą, sąrašų 

formavimas, 

pažymų 

išrašymas. 

2018 m. 

gegužės 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

D.Šumskienė 

Mokiniams 

įteiktos pažymos, 

liudijančios apie 

pasirinktos 

programos 

baigimą 

neformaliojo 

švietimo 

mokykloje 

Mokinių, gavusių 

programos baigimo 

pažymas, sąrašas, 

registras 

1.1.15 Neformaliojo 

vaikų švietimo 

2018 m. 

birželio mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

Išanalizuotos 

vykdytos 

Mokytojų veiklos 

ataskaitos 
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programų 

įgyvendinimo 

analizė 

D.Šumskienė programos, 

mokinių ir 

mokytojų 

pasiekimai, 

sudarytos 

prielaidos kitų 

mokslo metų 

ugdymo planui 

2. TIKSLAS: FORMUOTI ASMENĮ, SUGEBANTĮ TAPTI AKTYVIU VISUOMENĖS NARIU, 

PADĖTI TENKINTI PAŽINIMO, LAVINIMOSI IR SAVIRAIŠKOS POREIKIUS PER 

KOMPETENCIJŲ UGDYMĄ. 

 

2.1. Uždavinys: Plėsti neformaliojo vaikų švietimo paslaugų formų ir programų pasiūlą,  sudarant 

sąlygas mokinių saviraiškai, tobulėjimui, kompetencijų ugdymui/si; 

 

2.1.1. Naujų ugdymo 

programų 

kūrimas, 

atsižvelgiant į 

mokinių 

poreikius, amžių, 

veiklos paklausą. 

2018 m. 

rugpjūčio 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

D.Šumskienė, 

mokytojai 

Neformaliojo 

vaikų švietimo 

formų ir ugdymosi 

galimybių plėtra 

mokykloje 

Parengtos ir 

patvirtintos 

programos, pritraukta 

naujų mokinių į 

mokyklos veiklą. 

2.1.2. Mokykloje 

vykdomas 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

programas 

reprezentuojančių 

edukacinių 

renginių 

organizavimas ir 

vykdymas  

2018 m. 

rugsėjo 

mėn. 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

D.Šumskienė, 

mokytojai 

 

Miesto mokyklas 

lankantys vaikai ir 

jaunuoliai 

supažindinti su 

mokykloje 

vykdoma veikla, 

ugdymosi 

galimybėmis  

Veiklos ataskaitos, 

aptarimai metodinių 

grupių posėdžiuose. 

2.1.3. Neformaliojo 

vaikų švietimo 

programų 

plėtojimas kituose 

miesto 

mikrorajonuose, 

sudarant sutartis 

su socialiniais 

partneriais.  

2018 m. 

rugsėjo 

mėn. 

Direktorė 

R.Juzėnienė, 

Direktorės 

pavaduotoja 

D.Šumskienė, 

mokytojai 

Sudarytos sąlygos 

mokiniams, 

gyvenantiems 

kituose miesto 

mikrorajonuose, 

rinktis 

neformaliojo 

švietimo veiklą 

arčiau namų 

Parengtos ir 

patvirtintos 

programos 

2.1.4. Mokinių ugdymo 

(si) pasiekimų 

demonstravimas, 

parenkant 

tinkamas, 

programos turinį 

atitinkančias, 

atsiskaitymo 

formas. 

Visus 

metus 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

D.Šumskienė, 

mokytojai 

Skatinama 

mokinių 

motyvacija 

dalyvauti 

mokyklos 

organizuojamoje 

neformaliojo 

švietimo veikloje. 

Mokytojų ataskaitos 

(2 kartus metuose), 

metodinių grupių 

protokolai. 
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2.1.5. Dalyvavimas su 

mokiniais kitų 

kultūros ir 

švietimo įstaigų 

organizuojamuose 

renginiuose , 

festivaliuose , 

konkursuose , 

varžybose. 

Visus 

metus 

Mokytojai Skatinama 

mokinių 

motyvacija 

dalyvauti 

mokyklos veikloje 

Mokytojų veiklos 

ataskaitos, mokyklos 

direktoriaus 

įsakymai. 

2.1.6. Tarpkultūriniai 

mainai. Bendrų 

renginių su 

kitomis kultūros, 

švietimo 

įstaigomis 

organizavimas. 

Visus 

metus, 

pagal 

bendradarb

iavimo 

sutartis, 

kvietimus 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

mokytojai 

Skatinama 

mokinių 

motyvacija 

aktyviai dalyvauti 

būrelio veikloje, 

demonstruoti 

pasiekimus 

Mokytojų veiklos 

ataskaitos, mokyklos 

direktoriaus 

įsakymai, 

bendradarbiavimo 

sutartys 

2.1.7. Išvykų, susijusių 

su ugdymo 

turiniu, 

mokiniams 

organizavimas ir 

vykdymas 

Visus 

metus 

Mokytojai Pagilintos 

mokinių 

edukacinės 

kompetencijos. 

Mokyklos 

direktoriaus 

įsakymai, išvykų 

ataskaitos, aptarimai 

metodinėse grupėse. 

2.1.8. Mokinių pomėgių 

ir poreikių tyrimo 

organizavimas  

2018 m. 

gegužės 

mėn. 

Direktorės 

pavaduotoja 

D.Šumskienė, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Išaiškinti mokinių 

poreikiai naujoms 

programoms ir 

esamų programų 

tobulinimui, 

sudarant ugdymo 

planą kitiems 

mokslo metams 

Tyrimų išvados 

aptartos Metodinėje 

taryboje, pristatytos 

metodinėse grupėse. 

2.1.9. Komunikacija su 

mokinių tėvais, 

pasirenkant 

pasiekimų 

pristatymo būdus 

ir formas pagal 

būrelio veiklos 

profilį, siekiant 

išsiaiškinti 

mokinių įgytų 

gebėjimų 

naudojimą 

praktikoje ir 

ateities poreikius 

programų 

tobulinimui. 

Visus 

metus 

Mokytojai Pristatyti mokinių 

pasiekimai 

tėvams, 

išryškintos įgytos, 

patobulintos 

mokinių 

kompetencijos 

pagal ugdymo 

programas, 

išaiškinti mokinių 

poreikiai naujoms 

programoms ir 

esamų programų 

tobulinimui.  

Parengtos naujos 

programos, 

patobulintos jau 

vykdomos 

programos. 

 

2.2. Uždavinys: Organizuoti meninę, pažintinę, kultūrinę ir edukacinę veiklas, renkantis įvairias, 

mokinių poreikius ir mokyklos galimybes atitinkančias formas 
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2.2.1. Teminių ir 

užsakomųjų 

edukacinių 

programų 

organizavimas, 

vykdymas 

Visus 

metus 

Direktorės 

pavaduotoja 

D.Šumskienė, 

mokytojai 

 

Sudarytos 

galimybės miesto 

švietimo įstaigų 

mokiniams gilinti 

menines, 

socialines 

kompetencijas. 

Veiklos ataskaitos, 

aptarimai metodinių 

grupių posėdžiuose 

2.2.2. Renginių, 

pristatančių 

mokyklos 

bendruomenei ir 

miesto 

visuomenei 

mokyklos 

ugdymo/si 

pasiekimus, 

organizavimas 

2018 m. 

gegužės ir 

gruodžio 

mėn. 

Renginių 

organizatorė 

R.Adinavičienė

,mokytojai 

 

Sudarytos 

galimybės 

mokiniams 

demonstruoti 

pasiekimus 

įvairiomis 

formomis 

Mokyklos veiklos 

planai, renginių 

atastkaitos 

2.2.3

. 

Kultūrinių, 

pramoginių, 

edukacinių 

renginių, sporto ir 

turizmo varžybų 

organizavimas ir 

vykdymas 

mokyklos 

bendruomenei, 

atsižvelgiant į 

mokykloje 

vykdomas 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

programas  

Visus 

metus, 

pagal 

kiekvieno 

mėnesio 

mokyklos 

darbo 

planus 

Renginių 

organizatorė 

R.Adinavičienė 

Kūrybiški, 

inovatyvūs 

renginiai, 

skatinantys 

mokinių 

saviraišką, aktyvią 

veiklą ir 

atliepiantys 

mokinių poreikius. 

Renginių planai, 

nuostatai, 

renginių ataskaitos, 

renginių aptarimai 

metodinėse grupėse  

2.2.4

. 

Parodų 

organizavimas 

mokyklos 

bendruomenei  

Visus 

metus, 

pagal 

kiekvieno 

mėnesio 

mokyklos 

darbo 

planus 

Renginių 

organizatorė 

R.Adinavičienė

, mokytojai 

 

Renginiai, 

atliepiantys 

mokinių, 

lankančių būrelius 

pomėgius ir 

poreikius  

Renginių ataskaitos, 

aptarimai metodinių 

grupių posėdžiuose. 

2.2.5. Edukacinių 

programų 

organizavimas, 

vykdymas 

Visus 

metus 

Direktorės 

pavaduotoja 

D.Šumskienė, 

mokytojai 

 

Sudarytos 

galimybės miesto 

švietimo įstaigų 

mokiniams gilinti 

menines, 

socialines 

kompetencijas. 

Veiklos ataskaitos, 

aptarimai metodinių 

grupių posėdžiuose. 

2.2.6. Socializacijos, 

sveikatinimo, 

sporto, meninio 

Visus 

metus 

Darbo grupės, 

renginių 

organizatorė 

Parengti projektai, 

atliepiantys 

mokinių poreikius 

Projektai, programos. 

Projekto renginių ir 

finansinės  ataskaitos 
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ugdymo ir kitų 

projektų, 

programų 

rengimas, 

paraiškų įvairiems 

fondams teikimas, 

projektų 

įgyvendinimas 

 

R.Adinavičienė 

 

teikiamos mokyklos 

Steigėjui 

2.2.7. Edukacinių, 

meninių, 

kultūrinių, sporto 

ir turizmo 

renginių, 

reprezentuojančių 

mokyklą, 

pasitelkiant 

socialinius 

partnerius, 

pritraukiant 

rėmėjų lėšas, 

organizavimas 

kitų švietimo 

įstaigų 

mokiniams. 

Pagal 

renginių 

planus 

Renginių 

organizatorė 

R.Adinavičienė 

Nauji, inovatyvūs, 

patrauklūs 

vaikams ir 

jaunuoliams 

renginiai,  

pritrauktos 

papildomos lėšos 

renginių 

organizavimui  

Renginių scenarijai, 

vykdytų renginių 

ataskaitos  

2.2.8. Vasaros 

užimtumo 

programos 

organizavimas ir 

vykdymas 

(taikant naujas 

organizavimo 

formas ir būdus) 

2018 m. 

birželio 

mėn. 

Renginių 

organizatorė 

R.Adinavičienė 

 

Sudaryta 

galimybė 

mokiniams, 

atostogaujantiems 

mieste, turiningai 

leisti laisvalaikį, 

gilinti asmenines 

kompetencijas. 

Vaikų vasaros 

užimtumo programa, 

finansinės ir veiklos 

ataskaitos, teikiamos 

mokyklos Steigėjui 

3. TIKSLAS : KURTI POZITYVUMU, PARTNERYSTE IR BENDRADARBIAVIMU GRĮSTĄ 

MOKYKLOS KULTŪRĄ, SUDARANT PALANKIĄ, SAUGIĄ APLINKĄ IR GALIMYBES 

MOKINIŲ PAŽINIMUI, LAVINIMUISI, SAVIRAIŠKAI, BENDRAVIMO POREIKIŲ 

TENKINIMUI, VERTYBINIŲ NUOSTATŲ FORMAVIMUI IR SOCIALIZACIJAI.  

3.1. Uždavinys. Skatinti bendruomenės narių tobulinamasi, bendradarbiavimą, telkti bendriems darbams, 

orientuotiems į kiekvieno vaiko ir mokyklos sėkmę. 

 

3.1.1. Bendros 

programos, 

bendri renginiai 

metodinėse 

grupėse, bendri 

renginiai, 

vykdomi su 

Visus 

metus 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

Dalia 

Šumskienė, 

metodinės 

grupės 

Bendri renginiai , 

programos, 

skatinančios 

mokinių 

bendradarbiavimą, 

mokytojų 

komandinį darbą 

Mokytojų veiklos 

ataskaitos, metodinių 

grupių protokolai. 
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kitomis 

organizacijomis, 

socialiniais 

partneriais 

3.1.2. Metodinių 

priemonių 

rengimas, 

praktinių 

užsiėmimų 

metodinėse 

grupėse 

organizavimas ir 

vykdymas,  

metodinių išvykų 

organizavimas 

 Metų 

eigoje, 

pagal 

metodinių 

grupių 

veiklos 

planus   

Direktorės 

pavaduotoja 

D.Šumskienė, 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai  

Inovatyvių 

metodinių 

priemonių 

diegimas ugdymo 

procese, dalykinis 

mokytojų 

bendradarbiavi- 

mas.  

Metodinių grupių 

veiklos planai, 

metodinių grupių 

veiklos ataskaitos, 

posėdžių protokolai 

3.1.3. Mažesnę praktinę 

patirtį turinčių 

pedagogų 

konsultavimas 

profesinio 

tobulėjimo 

klausimais 

Metų 

eigoje, 

pagal 

poreikį 

Direktorės 

pavaduotoja 

D.Šumskienė, 

mokytojai 

Pasidalijimas 

gerąja darbo 

patirtimi, teigiama 

organizacijos 

mikrokultūra 

Metodinių grupių 

posėdžių protokolai. 

3.1.4. Metodinės veiklos 

organizavimas, 

gerinant mokytojų 

metodinį 

pasirengimą, 

aktyvių ugdymosi 

metodų taikymą 

užsiėmimuose 

Visus 

metus 

Metodinė 

Taryba, 

Metodinės 

grupės 

 

Įdomūs, 

inovatyvūs 

užsiėmimai 

būreliuose, 

veikloje taikomi 

netradiciniai, 

aktyvūs udymosi 

metodai 

Metodinių grupių 

ataskaitos, 

protokolai, 

užsiėmimų stebėjimo 

protokolai 

3.1.5. Mokykloje 

vykdomų 

renginių,  

metodinių 

praktinių 

užsiėmimų 

analizavimas, 

siūlymų teikimas 

dėl jų tolesnio  

organizavimo 

Visus 

metus 

Direktorės 

pavaduotoja 

D.Šumskienė, 

Metodinė 

Taryba 

Grįžtamasis ryšys, 

įgalinantis stebėti 

silpnąsias ir 

stipriąsias 

mokyklos veiklos 

puses, galimybė 

tobulinti veiklą. 

Renginių ataskaitos , 

Metodinės tarybos 

posėdžių protokolai 

3.1.6. Kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginių,  

seminarų, kursų, 

edukacinių išvykų 

organizavimas 

mokytojams 

 Metų 

eigoje, 

pagal 

mokyklos 

veiklos 

planus   

Direktorė 

R.Juzėnienė 

 

Seminaruose 

įgytos patirties, 

gautos medžiagos 

pritaikymas 

praktikoje 

 

Kvalifikacijos kėlimo 

pažymėjimai 

3.1.7.  Praktinės 

mokytojų veiklos, 

mokytojų metinės 

2018 m. 

gegužės, 

gruodžio 

Direktorės 

pavaduotoja 

D.Šumskienė, 

Grįžtamasis ryšys, 

leidžiantis 

išryškinti 

Mokytojų 

savianalizės, 

Metodinės tarybos 
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veiklos rezultatų 

analizė,  siūlymų 

veiklos 

tobulinimui 

teikimas 

mėn. Metodinės 

grupės, 

Metodinė 

taryba 

silpnąsias ir 

stipriąsias 

mokytojų veiklos 

puses, galimybė 

tobulinti veiklą. 

posėdžių protokolai 

3.1.8. Klausimų, 

susijusių su 

ugdymo proceso 

efektyvinimu, 

ugdymo turinio 

įsisavinimo ir 

ugdymo proceso 

organizavimo, 

mokyklos 

įsivertinimo, 

tyrimų 

organizavimo, 

ugdymo proceso 

analizės, 

svarstymas 

Nuolat, 

visus metus 

Direktorės 

pavaduotoja 

D.Šumskienė, 

Metodinės 

grupės, 

Metodinė 

taryba 

Grįžtamasis ryšys, 

įgalinantis stebėti 

silpnąsias ir 

stipriąsias 

mokyklos veiklos 

puses, galimybė 

tobulinti veiklą. 

Užsiėmimų  

stebėjimo protokolai, 

Metodinės tarybos 

posėdžių protokolai 

3.1.9. Darbo grupių 

įvairiems 

kūrybiniams 

projektams, 

renginiams 

organizuoti, 

mokyklos veiklą 

reglamentuojantie

ms dokumentams 

rengti, sudarymas. 

Metų 

eigoje, 

pagal 

poreikį 

Direktorė 

R.Juzėnienė 

Įnovatyvūs 

projektai, 

renginiai, 

savalaikiai, 

konkretūs ir 

tikslingi veiklos 

dokumentai 

Renginių planai, 

ataskaitos, mokyklos 

veiklą 

reglamentuojantys 

dokumentai 

3.1.10 Dalijimasis gerąją 

darbo patirtimi , 

žiniomis, įgytomis 

seminarų, kursų, 

mokymų metu  

Metų 

eigoje, 

pagal 

metodinių 

grupių 

veiklos 

planus 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

mokytojai 

Pasidalinta geraja 

darbo patirtimi, 

dalykiniais 

įgūdžiais 

Metodinių grupių 

posėdžių protokolai 

3.1.11 Mokytojų 

atestacija, 

kvalifikacijos 

kėlimas  

Pagal 

patvirtintą 

perspektyvi

nę 

mokytojų 

atestacijos 

programą 

Atestacinė 

komisija 

Suteiktos 

kvalifikacinės 

kategorijos 

Atestacinės komisijos 

protokolai, metodinės 

tarybos protokolai. 

3.1.12 Naujų socialinių 

partnerių , paieška 

, bendrų planų ir 

bendradarbiavimo 

sutarčių 

sudarymas bei 

Visus metus Direktorė 

R.Juzėnienė 

Sudarytos  

bendradarbiavimo 

sutartys su 

socialiniais 

partneriais, 

leidžiančios 

Bendradarbiavimo 

sutartys. 
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vykdymas. 

 

 

organizuoti ir 

vykdyti bendrus 

renginius, 

projektus. 

3.1.13 Mokyklos veiklos 

vidaus 

įsivertinimas  

Visus metus  Direktorės 

pavaduotoja 

D.Šumskienė, 

audito grupė 

Grįžtamasis ryšys, 

sudarantis 

galimybę 

išryškinti 

silpnąsias ir 

stipriąsias 

mokyklos veiklos 

puses, galimybė 

tobulinti veiklą. 

Audito grupės 

ataskaita, 

įsivertinimo 

rezultatai 

 

3.2. Uždavinys: Gerinti ugdymosi ir darbo sąlygas, stiprinti materialinius resursus. 

 

3.2.1. Mokyklos aktų 

salės scenos 

remontas 

2018 m. 

liepos, 

rugpjūčio 

mėn. 

Pavad. ūkio 

reikalams 

A.Antanaitis 

Suremontuotos, 

higienos normas 

atitinkančios 

bendro 

naudojimo 

patalpos  

Atliktų darbų 

priėmimo aktas 

3.2.2. Mokyklos 

laiptinių 

kosmetinis 

remontas 

2018 m. 

kovo - 

rugpjūčio 

mėn. 

Pavad. ūkio 

reikalams 

A.Antanaitis 

Suremontuotos, 

higienos normas 

atitinkančios 

laiptinės  

Sąskaitos-faktūros 

3.2.3. Pagrindinio 

įėjimo į 

mokyklos pastatą 

laiptų remontas 

2018 m. 

balandžio - 

rugpjūčio 

mėn. 

Pavad. ūkio 

reikalams 

A.Antanaitis 

Higienos normas 

atitinkantys 

laiptai 

Sąskaitos-faktūros 

3.2.4. Pagrindinio 

įėjimo į mokyklos 

pastatą stogelio 

remontas. 

2018 m. 

balandžio – 

rugpjūčio 

mėn. 

Pavad. ūkio 

reikalams 

A.Antanaitis 

Higienos normas 

atitinkantis 

stogelis 

Sąskaitos-faktūros 

3.2.5. Mokymo 

inventoriaus 

tvarkymas, 

atnaujinimas ir 

naudojimas 

 

Visus metus   Pavad. ūkio 

reikalams 

A.Antanaitis, 

mokytojai 

Tvarkingas , 

atnaujintas, 

tikslingai 

naudojamas 

mokomasis 

inventorius 

 

Inventorizaci jos 

aprašai, prekių 

perdavimo 

naudojimui aktai 

3.2.6. Mokyklos 

interjero 

puošimas 

kalendorinėms 

šventėms 

Metų 

eigoje, 

pagal 

renginių 

planą 

Dailininkas, 

mokytojai 

Mokykla 

puošiama 

tradicinėms 

šventėms, 

renginiams, 

naudojant 

originalias 

kūrybines 

Foto nuotraukos, 

informacinė 

medžiaga mokyklos 

internetiniame 

puslapyje 
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mokytojų ir 

mokinių idėjas. 

3.2.7. Informacinių 

stendų 

atnaujinimas, 

tikslinės ir 

savalaikės 

informacinės  

medžiagos 

pateikimas 

 

Nuolat, 

visus 

metus 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

Sekretorė, 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Lauku, tikslingai 

ir aiškiai pateikta 

informacinė 

medžiaga  

Mokyklos 

bendruomenės 

atsiliepimai 

3.2.8. Reprezentacinių 

bukletų, renginių 

skelbimų, 

lankstinukų ir kitų 

reklaminių 

priemonių  

rengimas. 

Nuolat, 

metų eigoje 

Mokyklos 

administraci 

ja 

Parengtos ir 

išleistos 

informacinės 

priemonės, 

pristatančios 

mokyklos veiklą , 

galimybes, 

rezultatus. 

 

Skelbimai, bukletai 

informaciniai 

lankstinukai ir kitos 

reklaminės priemonės. 

3.2.9. NVŠ mokinio 

krepšelio lėšų 

pritraukimas ir 

įsisavinimas 

Visus metus , 

atskirais 

finansavimo 

etapais 

Mokyklos 

direktorė 

R.Juzėnienė 

Pritrauktos NVŠ 

kėšos, įsigytos 

priemonės 

ugdymo kokybės 

gerinimui 

Finansinės ataskaitos 

 

 

 

 

VIII. PERSPEKTYVINIS 2018 METŲ RENGINIŲ PLANAS 
 

Eil. 

nr. 

Renginys Data Vieta Kam skirtas 

renginys 

Atsakingas asmuo 

RENGINIAI 
 

SAUSIS 

1 Miesto švietimo įstaigų 

mokinių darbų parodos 

– konkurso  

,, Iš nykštukų 

gyvenimo” 

 geriausių darbų autorių 

apdovanojimo šventė. 

Sausio 

mėn. 

 8 d.  

Moksleivių 

namai 

 

Panevėžio 

miesto bendrojo 

lavinimo 

mokyklų  

mokiniams 

R. Adinavičienė 

 

2 Pramoginis renginys  

,,Jaunieji gudručiai 

 

Sausis - 

vasaris 

Moksleivių 

namai 

 

Panevėžio 

miesto bendrojo 

lavinimo 

mokyklų  

 9-11 kl. 

Mokiniams 

 

 

R. Adinavičienė 
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VASARIS 

 

3 Edukacinė programa 

mažiesiems 

,, Užgavėnių 

personažai“ 

 

Vasario 

mėn 

 

Moksleivių 

namai 

 

Miesto mokyklų  

mokiniams ir 

ikimokyklinėms 

įstaigoms 

R. Adinavičienė 

4 Užgavėnių šventė 

 

Vasario 

13 d. 

Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

R. Adinavičienė 

KOVAS 

 

8 Kaziuko mugė 6 d. 16 val. Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

R.Adinavičienė 

 Edukacinės programos 

,,Velykinė puošyba : 

velykinis avinėlis “ 

,,Vašku išmargisim 

Velykinį margutį“ 

Pagal 

atskirą 

pranešimą  

Moksleivių 

namai 

Moksleivių 

namų  

bei miesto 

mokyklų  

mokiniams ir 

ikimokyklinėms 

įstaigoms 

R. Adinavičienė, 

amatų būrelių 

mokytojai 

 

BALANDIS 

 

9 Fotografijų parodos - 

konkurso, 

skirto pasaulinei Žemės 

dienai  

,,Šitą Žemę man 

likimas dovanojo“ 

geriausių darbų autorių 

apdovanojimo šventė. 

 20 d.-31 d. Moksleivių 

namai 

 

Moksleivių 

namų ir miesto 

mokyklų 

moksleiviams 

( o gal būt ir 

respublikinis) 

R.Adinavičienė 

10 Respublikinio konkurso 

,, Saugokime jaunas 

gyvybes 

keliuose“varžybos 

,,Šviesoforas“ 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Moksleivių 

namai 

Miesto mokyklų 

1-4 kl. 

mokiniams 

R. Adinavičienė 

 

11 Atrankinės turizmo 

varžybos miesto 

mokyklų mokiniams. 

Pagal 

atskirą 

pranešimą  

Moksleivių 

namai  

(  kieme) 

Miesto mokyklų 

mokiniams 

S. Mažuolienė 

12 Žygis dviračiais 

(skirtas tarptautinei 

kovos su triukšmu 

dienai paminėti) 

Balandžio 

mėn 

26 d. 

Moksleivių 

namai – 

Berčiūnai –  

Mokyklos 

bendruomenei 

R. Adinavičienė 

 

GEGUŽĖ 

 

13 Respublikinio konkurso 

,, Saugokime jaunas 

gyvybes keliuose“ 

jaunųjų dviratininkų 

varžybos ,,Saugus ratas“ 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

 

Moksleivių 

namai 

Miesto mokyklų  

mokiniams 

R. Adinavičienė 

 

 

14 Panevėžio m. 3-4 kl. 

mokinių turizmo  

Pagal 

atskirą 

Moksleivių 

namai 

Miesto mokyklų  

mokiniams 

S. Mažuolienė 

http://www.infomazeikiai.lt/index.php/mazeikiu-naujienos/miesto-ir-rajono-naujienos/8763-vyksta-renginiai-skirti-pasaulinei-zemes-dienai-pamineti
http://day.lt/sventes/straipsniai/kovos_su_triuksmu_diena
http://day.lt/sventes/straipsniai/kovos_su_triuksmu_diena
http://day.lt/sventes/straipsniai/kovos_su_triuksmu_diena
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varžybos pranešimą 

15 Panevėžio m. 3-4 kl. 

mokinių virvės 

traukimo varžybos 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Moksleivių 

namai 

Miesto mokyklų  

mokiniams 

S. Mažuolienė 

16 Baigiamamoji mokslo 

metų šventė 

 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Pagal atskirą 

pranešimą 

Mokyklos ir 

miesto 

bendruomenei 

R. Adinavičienė 

 

RUGSĖJIS 

 

17 Naujokų krikštynos Rugsėjo 

mėn 

 

Pagal atskirą 

pranešimą 

Mokyklos 

bendruomenei 

R. Adinavičienė 

 

18 Edukacinės programos  

,,Mūsų veikla” 

Rugsėjo 

mėn 

 

Pagal atskirą 

pranešimą 

Mokyklos 

bendruomenei 

R. Adinavičienė 

 

SPALIS 

 

19 Renginys skirtas 

pasaulinei gyvūnų 

globos dienai paminėti 

Spalio 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

 

Mokyklos 

bendruomenei 

 R Adinavičienė 

 

20 Renginys skirtas 

pasaulinei maisto dienai 

paminėti 

Spalio 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

 

Pagal atskirą 

pranešimą 

 R Adinavičienė 

 

21 Helovyninis konkursas Spalio 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

 

Pagal atskirą 

pranešimą 

 R Adinavičienė 

 

LAPKRITIS 

 

22  

 Sporto varžybos  

,,Jėgos konkursas – 

2018”  

Lapkričio  

mėn. 

Moksleivių 

namai 

 

Panevėžio 

miesto bendrojo 

lavinimo ir 

neformaliojo 

švietimo įstaigų 

16-19 metų 

amžiaus 

mokiniams 

 R Adinavičienė 

Rytis Navarskas 

23 Pramoginis renginys 

,, Gerą draugą aš turiu” 

(skirtas draugo dienai 

paminėti ) 

Lapkričio   

mėn. 

 29 d.  

Moksleivių 

namai 

 

Panevėžio 

miesto bendrojo 

lavinimo 

mokiniams 

 R Adinavičienė 

Rytis Navarskas 

24 1.1 Paskaita apie 

sveiką mitybą 

1.2 (skirtas Europos 

sveikos mitybos 

dienai paminėti ) 

 

Lapkričio   

mėn. 

 8 d. 

Moksleivių 

namai 
 

Mokyklos 

bendruomenei 

 R Adinavičienė 

 

25 1.3 Edukacinė 

programa  

1.4 ,,Mano advento 

kalendorius” 

Lapkričio   

mėn. 

 

Moksleivių 

namai 

 

Panevėžio 

miesto bendrojo 

lavinimo 

mokiniams ir 

R Adinavičienė 

Amatų būrelių 

mokytojai 

http://www.sveikinimai.lt/mintys/sventes/europos-sveikos-mitybos-diena/
http://www.sveikinimai.lt/mintys/sventes/europos-sveikos-mitybos-diena/
http://www.sveikinimai.lt/mintys/sventes/europos-sveikos-mitybos-diena/
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ikimokyklinių 

įstaigų 

auklėtiniams 
GRUODIS 

 

26 Antikorupcinis renginys Gruodžio  

mėn. 

7 d.  

Pagal atskirą 

pranešimą 

Mokyklos ir 

miesto 

bendruomenei 

R. Adinavičienė 

 

27 Kalėdiniai renginiai  Gruodžio  

mėn. 

 

Pagal atskirą 

pranešimą 

Mokyklos ir 

miesto 

bendruomenei 

R. Adinavičienė 

 ir meninių būrelių 

mokytojai 

 

 

 
 

PARODOS 

SAUSIS 

1 

 

Būrelio ,,Dailės 

pasaulyje‘‘ 

mokinių darbų paroda 

,,Grafikos burtai‘‘ 

Sausio  

06 d.-31 d. 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

B.Sirtautienė 

2 Būrelio ,,Dailės 

pasaulyje‘‘ mokinių 

darbų paroda 

,,Balti žiemos 

džiaugsmai‘‘ 

Sausio 

1d–  6 d. 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

B.Sirtautienė 

3 Būrelio ,,Dailės 

pasaulyje‘‘ 

mokinių darbų paroda 

 ,,Kalėdiniai 

meduoliai‘‘ 

Sausio 

1d–  6 d.. 

Moksleivių 

namai  

(niša) 

Mokyklos 

bendruomenei 

B.Sirtautienė 

4 

 

Miesto švietimo įstaigų 

mokinių darbų paroda- 

konkursas 

 ,,Iš nykštukų 

gyvenimo‘‘ 

Sausio 

1d–  6 d.. 

Moksleivių 

namai  

(fojė) 

Panevėžio m. 

švietimo įstaigų 

ir moksleivių 

namų 

mokiniams 

B. Sirtautienė 

R. Adinavičienė 

5 Keramikos būrelių 

mokminių darbų paroda  

,,Kalėdiniai varpeliai‘‘ 

Sausio 

1d–  6 d. 

Moksleivių 

namai  

(fojė) 

Miesto ir 

mokyklos 

bendruomenei 

V.Jakevičienė 

G. Norvaišienė 

A. Markutienė 

6 Dailės ir  ,,Dailiųjų 

amatų būrelių mokinių 

kūrybos darbų iš 

popieriaus ir plastiko 

paroda 

,,Kur pažvelgsi visur 

balta‘‘ 

Sausio 

 06 d.- 31 

d. 

Moksleivių 

namai  

(fojė) 

Mokyklos 

bendruomenei 

G. Norvaišienė, 

A. Markutienė, 

 

7 Būrelio,,Dailieji amatai‘ 

‘mokinių darbų paroda 

,,Minkštos fantazijos‘‘ 

Sausio 

 07 d.– 31 

d. 

Moksleivių 

namai 

(fojė) 

Mokyklos 

bendruomenei 

A.Markutienė 

VASARIS 

8 Dailės ir ,, Dailiųjų Vasario  Moksleivių Mokyklos G. Norvaišienė, 
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amatų būrelių mokinių 

kūrybos darbų iš 

popieriaus ir plastiko 

paroda 

,,Kur pažvelgsi visur 

balta‘‘ 

01 d. - 06 

d. 

( tęstinė). 

namai  

(fojė) 

bendruomenei A. Markutienė, 

 

9 Būrelio,, Dailieji amatai 

” 

mokinių darbų paroda 

,,Minkštos fantazijos‘‘ 

Vasario  

01 d. – 15 

d. 

( tęstinė) 

Moksleivių 

namai 

(fojė) 

Mokyklos 

bendruomenei 

A.Markutienė 

10 Keramikos būrelių 

mokinių darbų paroda 

,,Praeitis, dabartis, 

ateitis‘‘ 

Vasario 

16 d. – 28 

d. 

Moksleivių 

namai  

(fojė) 

Mokyklos 

bendruomenei 

G. Norvaišienė, 

A. Markutienė, 

V. Jakevičienė 

11 Būrelio ,, Dailės 

pasaulyje‘‘ 

mokinių darbų paroda 

,,Grafikos burtai‘‘ 

Vasario  

01 d.- 10 d. 

( tęstinė) 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

B.Sirtautienė 

12 Dailės būrelių mokinių 

darbų paroda ,, Iš 

Lietuvos praeities‘‘ 
skirta Lietuvos atkūrimo 100 

Vasario  

11 d.- 28 d 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

B.Sirtautienė, 

G.Norvaišienė 

KOVAS 

13 Dailės būrelių mokinių 

darbų paroda ,, Iš 

Lietuvos praeities‘‘ 

 (skirta Lietuvos 

atkūrimo 100) 

Kovo  

1d.- 17 d. 

( tęstinė) 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

B.Sirtautienė, 

G.Norvaišienė 

14 Būrelio ,, Dailės 

pasaulyje‘‘ 

mokinių darbų paroda 

 ,,Gamta stebina 

mane‘‘ 

Kovo  

18 d.- 31 d. 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

B.Sirtautienė 

15 Būrelio,, Dailė ” 

mokinių darbų paroda 

,,Verba‘‘ 

Kovo  

01 d. - 30 

d. 

Moksleivių 

namai 

(niša) 

Mokyklos 

bendruomenei 

G.Norvaišienė 

16 Keramikos būrelių 

mokinių darbų paroda 

,,Praeitis, dabartis, 

ateitis‘‘ 

Kovo 

1 d. – 29 d. 

( tęstinė) 

Moksleivių 

namai  

(fojė) 

Mokyklos 

bendruomenei 

G. Norvaišienė, 

A. Markutienė, 

V. Jakevičienė 

17 Būrelio ,, Žaislų 

siuvimas‘‘ 

mokinių darbų paroda  

,,Gražiai lėlei-

gražiausia suknelė‘‘ 

Nuo kovo 

30 – 

balandžio 

30 

Moksleivių 

namai 

(fojė) 

Mokyklos 

bendruomenei 

V.Jakevičienė 

BALANDIS 

19 Būrelio ,, Žaislų 

siuvimas‘‘ 

mokinių darbų  paroda 

,,Gražiai lėlei-

Balandžio  

01 d.-30 d. 

Moksleivių 

namai 

(fojė) 

Mokyklos 

bendruomenei 

V.Jakevičienė 
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gražiausia suknelė‘‘ 

20 Būrelio ,,Dailės 

pasaulyje‘‘ 

mokinių darbų paroda 

,,Gamta stebina 

mane‘‘ 

Balandžio 

18 d. – 20 

d. 

( tęstinė) 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

B.Sirtautienė 

21 Būrelio 

,,Dailė‘‘mokinių 

paroda 

 ,,Grafikos darbai“ 

Balandžio  

21d. - 30d. 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

G.Norvaišienė 

22 Būrelio 

,,Dailė‘‘mokinių 

vitražų darbų paroda 

,,Gėlių pieva‘‘ 

Balandis - 

gegužė 

Moksleivių 

namų laiptinių 

langai 

Mokyklos 

bendruomenei 

G.Norvaišienė 

23 Keramikos būrelių 

mokinių darįbų  paroda 

,,Praeitis, dabartis, 

ateitis‘‘ 

Balandžio 

3 d. –  20 

d. 

Biblioteka 

,,Židinys“ 

Miesto 

bendruomenei 

G.Norvaišienė, 

A.Markutienė, 

V. Jakevičienė 

GEGUŽĖ 

24 Būrelio 

,,Dailė‘‘mokinių 

paroda 

 ,,Grafikos darbai“ 

Gegužės  

01 d. - 20d. 

( tęstinė) 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

G.Norvaišienė 

25 Būrelio ,,Drabužių 

dizainas‘‘ mokinių 

kūrybos paroda 

 

Gegužės 

01 d.  – 

31d. 

Moksleivių 

namai 

(fojė) 

Mokyklos 

bendruomenei 

V.Andrijauskienė 

26 Būrelio ,,Dailės 

pasaulyje‘ 

‘mokinių 

taikomųjų darbelių 

paroda 

Gegužės 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

(niša) 

Mokyklos 

bendruomenei 

B.Sirtautienė 

27 Dailės būrelių mokinių 

darbų  paroda 

,,Kūrybos 

džiaugsmai‘‘ 

Gegužės 

21d. 

- 

birželio 20 

d. 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) ir 

bendruomenių 

rūmuose 

Miesto ir 

mokyklos 

bendruomenei 

B.Sirtautienė, 

G.Norvaišienė 

28 Būrelio 

,,Dailė‘‘mokinių 

 vitražų darbų paroda 

 ,,Gėlių pieva‘‘ 

Gegužė  

( tęstinė) 

Moksleivių 

namų laiptinių 

langai 

Mokyklos 

bendruomenei 

G.Norvaišienė 

29 Dailės ir dailiųjų amatų 

metodinės grupės 

būrelių parodos  mieste 

Pagal 

poreikius 

Bibliotekose, 

mokyklose ir 

kitose 

įstaigose 

Miesto 

visuomenei 

V.Jakevičienė, 

G.Norvaišienė, 

A.Markutienė, 

S.Motiekaitienė, 

B.Sirtautienė, 

V.Andrijauskienė 

30 Būrelio ,, Žaislų 

siuvimas‘‘ 

mokinių darbų  paroda 

Gegužės  

2-18 d. 

Biblioteka 

,,Židinys“ 

Miesto 

bendruomenei 

V.Jakevičienė 
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,,Gražiai lėlei-

gražiausia suknelė‘‘ 

RUGSĖJIS 

31 Moksleivių namų 

būrelius lankančių 

mokinių kūrybos darbų 

paroda  

,,Susipažinkim“ 

Rugsėjo  

1 d. -30 d. 

Moksleivių 

namai 

(foje) 

 Miesto ir 

mokyklos 

bendruomenei 

R. Adinavičienė 

L. Skrebytė, 

amatų būrelių 

mokytojai 

 

32 Būrelio ,,Dailės 

pasaulyje”   mok. darbų 

paroda  

,, Dovana mokyklai” 

Rugsėjo 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

B. Sirtautienė 

33 Būrelio ,,Dailės 

pasaulyje”   mok. darbų 

paroda  

,,Perskaitytų knygų 

personažai” 

Rugsėjo 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

G. Norvaišienė 

B. Sirtautienė 

SPALIS 

34 Dailės būrelio  paroda  

,,Mano augintinio 

portretas” 

Spalio 

mėn.  

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

B. Sirtautienė 

35 Žaislų siuvimo ir 

dailiųjų amatų būrelių   

mok. darbų paroda  

,, Kūrybiškas  

laisvalaikis” 

Spalio 

mėn. 

Biblioteka 

,,Žalioji 

pelėda” 

Miesto 

bendruomenei 

V. Jakevičienė 

A. Markutienė 

36 Pynimo ir dailiųjų 

amatų būrelių mok. 

darbų paroda  

,,Rudens grožis ilgam” 

Spalio 

mėn. 

Moksleivių 

namai (foje) 

Mokyklos 

bendruomenei 

G. Norvaišienė 

A. Markutienė 

LAPKRITIS 

37 Amatų būrelių mokinių 

kūrybinių darbų parodos 

mokytojai 

 

Lapkričio 

mėn. 

bibliotekos Miesto ir 

mokyklos 

bendruomenei 

Amatų būrelių 

mokytojai 

 

38 Būrelio ,,Dailės 

pasaulyje”  paroda  

,,Rudens spalvos 

gamtoje” 

Lapkričio 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

G. Norvaišienė 

B. Sirtautienė 

39 Žaislų siuvimo ir 

dailiųjų amatų būrelių  

mok. darbų paroda  

,, Kūrybiškas  

laisvalaikis” 

Lapkričio 

mėn. 

   

GRUODIS 

40 

 

Būrelio ,,Dailės 

pasaulyje‘‘ paroda 

,,Žiemos nuotaikos‘‘ 

Gruodžio 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

B. Sirtautienė 

41 Dailės būrelio paroda 

,,Kalėdos, kalėdos...‘‘ 

Gruodžio 

mėn. 

Moksleivių 

namai  

Mokyklos 

bendruomenei 

G. Norvaišienė 



37 

 

 

 

 
 

 


