
 

PANEVĖŽIO MOKSLEIVIŲ NAMAI 

DARBO PLANAS 

 

2018 m. gegužės mėn. 

 
Eil

. 

Nr

. 

Renginio pavadinimas 
Vykdymo 

laikas 
Vykdymo vieta 

Kam skirtas renginys 

(kita veikla) 
Atsakingas asmuo 

RENGINIAI 

1. 

Patyriminis žygis 1-5 klasių 

mokiniams, 

skirtas judėjimo sveikatos labui 

dienai paminėti 

( projektas “Sportuoju ir judu-

sveikai gyvenu”, 

finansuojamas visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios 

programos lėšomis) 

10 d. 

14 00val 

Moksleivių 

namai 

- 

Berčiūnai 

Moksleivių namų 
būrelius lankantiems 

1-5 klasių mokiniams 

R.Adinavičienė 

2. 

Atrankinės turizmo varžybos 

Panevėžio miesto mokyklų 5-

12 klasių mokiniams. 

8 d. 

1500val 

Moksleivių 

namai (Parko 

g.79) 

Miesto mokyklų 5-12 

klasių 

mokiniams 

S.Mažuolienė 

3. 

Panevėžio miesto bendrojo 

ugdymo mokyklų 3-4 kl. 

mokinių turizmo varžybos 

17 d. 

1300 val. 

Moksleivių 

namai (Parko 

g.79) 

Miesto mokyklų 3-4 

klasių 

mokiniams 

S.Mažuolienė 

4. 

Panevėžio miesto bendrojo 

ugdymo mokyklų 3-4 kl. 

mokinių virvės traukimo  

varžybos 

17 d. 

1300 val. 

Moksleivių 

namai (Parko 

g.79) 

Miesto mokyklų 3-4 

klasių 

mokiniams 

S.Mažuolienė 

5. 

Moksleivių namų baigiamasis 

mokslo metų renginys – 

koncertas 

,, Lietuva vaiko akimis” 

22 d. 

1800 val. 

Panevėžio 

bendruomenių 

rūmai 

Moksleivių namų 

bendruomenei 
R.Adinavičienė 

6. 

Edukacinės programos 

Panevėžio kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų pagrindinei 

mokyklos mokiniams 

29 d. 9 00 

val. 

Moksleivių 

namai 

Panevėžio kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų 

pagrindinei mokyklos 

mokiniams 

D.Šumskienė 

Mokytojai 

PARODOS 

1. 

Dailės būrelio mokinių darbų 

paroda 

,,Grafikos darbai” 

Gegužės 

01 d.-20 

d. 

( tęstinė) 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 
G. Norvaišienė 



2. 
Drabužių dizaino būrelio 

mokinių kūrybos darbų  paroda 

Gegužės 

2d. -30 

d. 

 

Moksleivių 

namai 

(fojė) 

Mokyklos 

bendruomenei 
V. Andrijauskienė 

3. 

Būrelio ,,Dailės pasaulyje” 

mokinių taikomųjų  darbelių 

paroda 

Gegužės 

2d. -30 

d. 

 

Moksleivių 

namai 

(niša) 

Mokyklos 

bendruomenei 
B. Sirtautienė 

4. 

Žaislų siuvimo būrelio 

mokinių darbų  paroda 

,,Gražiai lėlei-gražiausia 

suknelė‘‘ 

Gegužės 

2 d.-18 

d. 

Biblioteka 

,,Židinys” 
Miesto bendruomenei V.Jakevičienė 

5. 

Dailės būrelio  mokinių vitražo 

darbų paroda 

,,Ant paukščio sparnų” 

Gegužės 

02 d. -25 

d. 

,,Aušros “ 

progimnazija 

,, Aušros “ 

progimnazijos 

bendruomenei 

G. Norvaišienė 

6. 

Būrelio “Dailės pasaulyje” 

mokinių darbų paroda 

,,Kūrybos džiaugsmas” 

Gegužės 

21 d. – 

birželio 

20 d. 

 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 
B. Sirtautienė 

5. 

Dailės būrelio mokinių vitražo 

darbų paroda 

,,Gėlių pieva” 

Gegužės 

01 d – 22 

d. 

( tęstinė) 

Moksleivių 

namai 

(Moksleivių 

namų laiptinių 

langai) 

Mokyklos 

bendruomenei 
G. Norvaišienė 

7. 

Moksleivių namų baigiamoji 

mokslo metų paroda 

 

Gegužės 

22 d. 

1700 val 

Panevėžio m. 

bendruomenių 

rūmai 

Miesto ir mokyklos 

bendruomenėms 

R. Adinavičienė 

 

 


