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2016-2017 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

(2016-2017 m.m. uždavinių įgyvendinimas, vykdytos neformaliojo švietimo programos, 

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

projektai, bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis). 

 

 2016-2017 m.m. mokykloje vykdytos 23 neformaliojo vaikų švietimo programos, 

pagal kurias mokykloje buvo suformuota 23 būreliai (46 grupių), kuriuose buvo ugdomi 732 

(spalio mėn.),750 (sausio mėn.) 685(gegužės mėn.) mokiniai. Mokslo metų eigoje nutrauktas 

ankstyvojo muzikinio ugdymo programos vykdymas, tačiau papildomai sukomplektuotos 2 

lengvojo kultūrizmo grupės.  22 programos buvo vykdomos iki birželio 15 d. su mokiniais, 

pasirinkusiais NVŠ tikslinį finansavimą. Su mokiniais dirbo 19 (mokslo metų pabaigoje 18 ) 

mokytojų.  2016-2017 m.m. sėkmingai įgyvendinti ugdymo plano veiklos tikslai , išsikelti  

uždaviniai , sėkmingai organizuotas ugdymo procesas, sudarė palankias sąlygas vaikų ir 

jaunuolių asmeninių, socialinių edukacinių ir profesinių kompetencijų plėtotei, aktyviam 

mokinių dalyvavimui miesto kultūrinio ir meninio ugdymo procese, kitų įstaigų organizuotuose 

renginiuose, davė pagrindą geriems ugdymosi rezultatams, mokytojų ir mokinių pasiekimams. 

 

Mokinių ir mokytojų pasiekimai 2016 -2017 m.m. 

Eil. 

Nr. 

Mokytojas, 

Programa 

Būrelio, grupės, studijos pasiekimai (renginys, vykdymo 

vieta, data , pasiekimai) 

1. Stela Kulbokienė , 

Pop grupė ,,Šypsenėlė" 

• Talentų konkursas ,,Aukštaitijos deimantai - 2016", 

Panevėžio pokylių namai ,,Vasaris"  

2016 - 10 - 30 

Mokinei ir mokytojai - kvietimas į finalą 

• Talentų konkurso ,,Aukštaitijos deimantai - 2016 

finalas", 

Panevėžio pokylių namai ,,Vasaris"  



2016 - 11 - 20 

Mokytojai - padėka, mokinei - padėka ir organizatorių 

įsteigtas prizas 

• Kalėdinė mugė, Panevėžio ,,Cido" arena,  

2016 - 12 - 10 

Mokytojai ir mokiniams - padėka 

• Renginys ,,Kalėdų senelio pėdomis", ,,Žiburėlio" 

biblioteka 

2016 - 12 - 14 

Mokytojai ir mokiniams - padėka 

• Koncertas Kalėdiniame miestelyje, Panevėžio 

bendruomenių rūmai 

2016 - 12 - 17 

Mokytojai ir mokiniams - padėka 

2. Birutė Sirtautienė, 

,,Dailės pasaulyje‘‘ 

• Autorinė mokinės Urtės Gikniūtės paroda PMN,  

2016-10 mėn. 

3. Geleta Norvaišienė, 

Pynimas 

• Paroda – konkursas „Ne tik skani, bet ir puošni“; 

Moksleivių namai; 2016-10-17  10-21; R. Žemgulytė, 

K. Butvilavičiūtė,   

K. Butvilavičiūtė ,Diplomas. 

• Dalyvavimas Kalėdų miestelio renginyje; prie 

bendruomenės rūmų; 2016-12-20   

4. Andrius Kuprys, 

„Jaunasis turistas“ 

• 2016 m. rugsėjo 17-18 d. Panevėžio raj. vykusiame 

Aktyvaus laisvalaikio festivalyje „Kodas: GAMTA“ 

būrelio nariai laimėjo tokius laimėjimus: 

 Gytis Baranauskas – asmeninėse turizmo technikos 

varžybose vaikų (berniukų) amžiaus grupėje – III 

vieta 

 Karolina Vešėtaitė, Gabija Kabečiūtė – jungtinėje 

merginų komandoje virvės traukime – III vieta 

 Nedas Okuličas, Domas Damaševičius – jungtinėje 

vaikinų komandoje naktiniame krepšinio 3x3 turnyre 

– III vieta 



 Nedas Okuličas - naktinėse orientavimosi varžybose 

berniukų amžiaus grupėje – II vieta 

 Lukas Simanavičius - naktinėse orientavimosi 

varžybose berniukų amžiaus grupėje – III vieta 

 

5. Saturnina Mažuolienė, 

Sportinis turizmas 

 2016-09-23-26 Panevėžio raj 

Jaunučių kalnų kelionių turizmo grupėje – II vieta ir III vieta; 

• 2016 m. Kalnų kelionių technikos varžybos 

„Gedimino taurė -2016“ 

Organizatoriai: 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto turistų klubas 

Aukštadvaris Trakų raj. 2016-10-15 

Jaunučių kalnų kelionių turizmo grupėje – I vieta ir II vieta; 

Jaunių kalnų kelionių turizmo grupėje – IIvieta; 

• 2016 m. Kalnų kelionių technikos varžybos Vilniaus 

universiteto taurei laimėti. Organizatoriai: Vilniaus 

universiteto žygeivių klubas 

Vilnius, 2016-11-12 

Jaunučių kalnų kelionių turizmo grupėje – II vieta; 

Jaunių kalnų kelionių turizmo grupėje – III vieta 

• Šalies mokinių turizmo technikos varžybose uždarose 

patalpose „Joniškėlis – 2016“ 

Organizatoriai: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 

centras 

Joniškėlis Pasvalio raj. 2016-11-19-20 

Jaunučių kalnų kelionių turizmo grupėje – III vieta; 

Jaunių kalnų kelionių turizmo grupėje – I vieta; 

Jaunučių amžiaus pėsčiųjų turizmo grupėje laimėta – I vieta 

ir III vieta; 

Vaikų amžiaus pėsčiųjų turizmo grupėje laimėta – III vieta; 

Asmeninėse varžybose laimėjo: 

Klalnų kelionių grupėje: 

Matas Liberis – I vieta, Osvaldas Grunevas – II vieta, Ignas 



Čybas – III vieta, Eglė Morkūnaitė – II vieta, Mingailė 

Križanauskaitė – I vieta; 

Pėsčiųjų turizmo grupėje: 

Domantas Katinas – I vieta, Evelina Čeponytė – III vieta, 

Vanesa Grigaliūnaitė – II vieta, Martynas Šukys – I vieta, 

Ignas Šimonis – II vieta. 

• 2016 m. Lietuvos mokinių turizmo technikos varžybų 

čempionatas 

Organizatoriai:  

Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 

visų 2016 metų rezultatas 

Jaunučių kalnų kelionių turizmo grupėje – II vieta; 

Jaunių kalnų kelionių turizmo grupėje – III vieta; 

Jaunučių amžiaus pėsčiųjų turizmo grupėje laimėta – II vieta; 

Jaunių amžiaus pėsčiųjų turizmo grupėje laimėta – III vieta; 

Vaikų amžiaus pėsčiųjų turizmo grupėje laimėta – III vieta; 

• Lietuvos kalnų kelionių technikos 2016 m. 

daugiakovės čempionatas 

Organizatoriai: Lietuvos keliautojų klubas 

Jaunučių kalnų kelionių turizmo grupėje – II vieta ir III vieta 

Jaunių kalnų kelionių turizmo grupėje – III vieta; 

XL Kalnų kelionių technikos varžybos A. Babiežai atminti 

Organizatoriai : Lietuvos keliautojų klubas 

Akademija Kėdainių raj. 2016-12-03 

Jaunučių kalnų kelionių turizmo grupėje – II vieta ir III vieta 

Jaunių kalnų kelionių turizmo grupėje – III vieta; 

• Vaikų alpinizmo technikos varžybos Trakų raj.  

2017-01-28. 2 mokiniai antros vietos nugalėtojai. 

• Tarptautinės sportinio turizmo varžybos „Plavnieku 

gimnazijas sporta turisma kauss 2017“ Rygoje, 2017-

02-18 . Penki mokiniai 1-3 vietų nugalėtojai. 

• Tarptautinės mokinių turizmo technikos varžybos 



„Žygūnas 2017“ 2017-05-05-07, Elektrėnai. Jaunučių 

ir vaikų amžiaus grupėse 4 mokiniai 2-3 vietų 

nugalėtojai. 

• Festivalio „Sportas visiems“ mokinių turizmo 

technikos varžybos „Vilko tako taurė“ Palanga.  

Jaunučių amžiaus grupėje 2 mokiniai 2-3 vietos 

nugalėtojai; jaunių amžiaus grupėje 1 mokinys 2 

vietos nugalėtojas. 

6. Regina Liutkevičienė, 

Šiuolaikinių šokių 

studija „SELEVY“ 

• Tarptautinis dainos ir šokio festivalis „BEST 

YOUNG ARTIST GRAMMY – 2016“ 2016-10-22. 

Organizatoriai: Šiaulių kultūros centras. Nominacijos: 

7-9 m. „Geriausias šokio sprendimas“ 

10-14 m. „Sinchroniškiausias kolektyvas“ 

15-19 m. „Geriausia šokio choreografija“ 

• II-asis respublikinis jaunimo saviraiškos festivalis 

„AUKŠTYN KOJOM – 2016“ 2016-12-03 

Organizatoriai: Linkuvos vaikų ir jaunimo užimtumo centras 

Nominacijos: 

7-9 m. „Originalių kompozicijų ieškojimas“ 

10-15 m. „Techniškiausias kolektyvas“ 

15-19 m. „Profesionaliausias kolektyvas“ 

• Kalėdinė mugė 2016-12-09   

Organizatoriai: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų 

rūmai. Padėka 

• Respublikinis vaikų ir jaunimo festivalis „Ant stogo“, 

Vilnius. 7-10 m. a. gr. 1 vieta; 15-19 m. a. gr. 2 vieta. 

• XIX jaunimo šiuolaikinio meno festivalis „Išdykęs 

stilius“, Panevėžys. Nominacija „Geriausia šokių 

grupė. 

• Respublikinis vaikų ir jaunimo šokių festivalis 

„Draugų būry“, Panevėžys. Nominacija 

„Originaliausias šokių kolektyvas“. 



7. Audronė Markutienė,  

Dailieji amatai  
• Dalyvavimas mugėje ,,Kalėdų miestelis“, 

Bendruomenių rūmai, 

 2016-12-19 

 

8. Audronė Markutienė,  

Meninė keramika 

Konkursas „Svajonių kėdutė“ 2016-12-21, 4 mokiniai gavo 

padėkas 

• Indrės Samaitės kūrybinių darbų paroda ,, Mano 

kūrybos vaisiai“ 

• Dalyvavimas Panevėžio miesto Kalėdų miestelyje-

mugėje prie Bendruomenių rūmų. 2016-12-20 

9. S. Motiekaitienė 

Meninės saviraiškos 

grupė „Menų 

dirbtuvėlės“ 

• Dalyvavimas Panevėžio miesto švietimo įstaigų 

parodoje-konkurse „Ne tik skani, bet ir puošni“. 

2016-10-17/10-21 PMN.  

Augustė Barzdaitė 5-8 klasių grupėje laureatė 

• Dalyvavimas Panevėžio miesto Kalėdų miestelyje-

mugėje prie Bendruomenių rūmų. 2016-12-20 

• Dalyvavimas parodoje-konkurse „Mano svajonių 

kėdutė“.  

2016-12-21 PMN.  Laimėta „Gražiausios kėdutės“ 

nominacija 

10. Dalia Šumskienė 

Teatro studija 

• V-oji Kalėdinė mugė Panevėžyje. Miesto „Cido“ 

arena 2016-12-10, 

Rodytas kompozicinis spektaklis „Stebuklas Kalėdoms“. 

Gauta padėka už kūrybiškumą ir gerai parengtą programą. 

• Renginys pradinių klasių mokiniams „Kalėdų senelio 

pėdomis“ . Vaikų bibliotekai „Žiburėlis“. 2016-12-

14. Rodytas kompozicinis spektaklis „Stebuklas 

Kalėdoms“. Gauta padėka.  

• Panevėžio miesto bendrojo lavinimo mokyklų 

mokinių kūrybinės dirbtuvės „Kūryba bendraminčių 

būryje- „Kūrybos džiaugsmas“. Panevėžio 

moksleivių namai. 2016-12-21. Nominacija 

„Gražiausia svajonių kėdutė“. 



• Kalėdų miestelis. Panevėžio bendruomenių rūmai. 

2016-1218. Rodytas kompozicinis spektaklis 

„Stebuklas Kalėdoms“. Gautas padėkos raštas už 

kūrybingumą, bendradarbiavimą ir dalyvavimą 

renginyje „Kalėdų miestelis“. 

• Baigiamasis metų renginys teatro studijos mokinių 

tėvams ir mokiniams. Panevėžio moksleivių namai. 

2016-12-23. Rodytas kompozicinis spektaklis 

„Stebuklas Kalėdoms“, kūrybiniai etiudai, 

pademonstruota atvira mini teatro pamokėlė, 

parengtos ir atliktos kūrybinės užduotys mokinių 

tėvams. 

• 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“. 2016-03-23 

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. 

11. Dainius Mikšys 

Kultūrizmas 

• Jėgos konkursas "Ruduo 2016"Moksleivių 

namai lapkričio 17d 

Konkurse dalyvavo 2 būrelio moksleiviai. 

12. Vilija Andrijauskienė 

 

Tarptautinis vaikų ir jaunimo festivalis „Coliukė“. 

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

nominacija už harmoniją. 

XIV- asis Moksleivių mados konkursas „Avangardas-

2017“. 2017-05-20. Kolekcija „Kiemo istorijos“ 3 vieta. 



13. Žuteks Velička 

Aviamodeliavimas 

• „Lituanikos skrydis-2016“ respublikinės finalinės 

varžybos. Marijampolė, 2016-10-22.  

Mokiniai1-4 vietų nugalėtojai. 

Gytis Spundzevičius-1 vietos diplomas; 

Dominykas Sapieliauskas-2 vietos diplomas; 

Ramūnas Borisas-3 vietos diplomas; 

Kipras Sapieliauskas-4 vietos diplomas. 

• Respublikinės pradinio techninio modeliavimo 

varžybos. Vilnius, 2016-11-18. 

Mokiniai apdovanoti diplomais už išskirtinį roboto dizainą: 

Marija Šmakotinaitė; 

Birutė Lelytė; 

Mindaugas lelys. 

 

 

2016-2017 m.m. suorganizuota 117 renginių, varžybų, parodų , konkursų kuriuose 

dalyvavo 3861 įvairaus amžiaus mokinys.  

 

Renginiai   (3861  mokiniai dalyvavo mokyklos  

organizuojamuose renginiuose.) 

Išvykos Projektai 

Suorganizuota 

įvairaus 

pobūdžio 

renginių 

Suorganizu

ota 

varžybų 

Surengta 

parodų 

Suorgani

zuota 

renginių 

iš viso 

Suorgani 

- zuota 

išvykų 

Dalyv

avo 

mokin

ių 

Parengta ir 

įvykdyta 

projektų 

Dalyva

vo 

mokini

ų 
59 

1948 mok. 

 

6   

 314 mok. 

 

52 

1599 

mok. 

 

117 

3861 

mok. 

103 1690 

 
Parengti  - 4 

 

801 

 

2016-2017 m.m. parengti 4 projektai: 

• Socializacijos programa ,,Turiningas laisvalaikis – laimingas vaikas“ ; 

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

• Vaikų vasaros poilsio programa ,,Veiklų kiemas “; 

• Sportuoju  ir  judu – sveikai gyvenu “ . 

2016-2017 m.m. parengtas  ir įgyvendintas vaikų vasaros  poilsio  projektas   -  vaikų vasaros 

poilsio stovykla ,, Veiklų kiemas“.  Vaikų vasaros poilsio stovykloje  ,, Veiklų kiemas ‚, 

dalyvavo 130 įvairaus amžiaus vaikų. Stovykla buvo vykdoma 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.     

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 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.  Stovyklautojai  dalyvavo  kraštotyros muziejaus organizuojamoje 

edukacinėje programoje ,,Perku- parduodu- dykai atiduodu“. Sportinės 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 įvairius 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:  kraštotyros muziejaus organizuojami  

edukaciniai užsiėmimai : ,,Perku – parduodu – dykai atiduodu“,  ,,Vienu balsu“,  ,,Kaip augalai 

pasaulį užkariavo“,  K/C ,,Garsas“ edukacinės programa ,,Kino pamoka“, 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 ypatumus. Visos programos metu 

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.  Stovyklos metu 

vaikai  atliko įvairias kūrybines , improvizacines, orientacines užduotis .  

       Tęstinio sveikatinimo projekto ,,Sportuoju ir judu – sveikai gyvenu“ buvo pravesti 3 

renginiai.  

 ,,Sveikatingumo mankšta“ buvo pravesta 2016  metų spalio mėn. 26 d. Renginys vyko 

Moksleivių namų salėje. Renginyje dalyvavo ne tik Moksleivių namų įvairių būrelių 

mokiniai,bet ir mokytojai.  Kartu su  aerobikos – fitneso būrelio mokytoja R. Garaga buvo 



atliekami įvairūs mankštos pratimai, pagal ritmišką muziką. Mankšta vyko 20 min.  Mankštoje 

dalyvavo 100 mokinių. Dar vienas šio projekto renginys , tai tęstinis sveikatinimo renginys  - 

Jėgos konkursas - ,,Ruduo 2016“ .  Šis konkursas buvo skirtas sveikatos mėnesiui Panevėžyje. 

Renginys sulaukė didelio susidomėjimo mokinių tarpe.  Savo jėgas išbandė net 45 moksleiviai 

 iš J. Miltinio gimnazijos, , M. Rimkevičaitės technologinės mokyklos, Kupiškio technologijos 

ir verslo mokyklos, A. Banzos globos namų, Panevėžio „Minties“ gimnazijos bei Moksleivių 

namų kultūrizmo būrelio. Dalyviai atliko štangos kėlimo nuo horizontalaus suolelio rungtį. 

 Buvo skirti 3 kėlimai kiekvienam. Rezultatai buvo skaičiuojami pagal Vilkso  koeficientą. 

Renginyje varžėsi 5 komandos.  Renginį stebėjo ir savo draugus palaikė net 25 mokiniai. 

Renginyje dalyvavo 80 mokinių. 

          Smagus dar vienas šio projekto renginys , įvykęs 2016 m. spalio mėn. 27 d. - ,,Sveikas 

maistas – tavo sveikata“ .  Renginyje dalyvavo 90  Moksleivių namų būrelius lankantys 

pradinių klasių mokiniai. Jie išklausė paskaitą apie sveiką gyvenseną, kurią pravedė sveikuolių 

sąjungos lektorė, Elektrėnų sveikuolių klubo narė Bronislava Vasiliauskienė .,,Žalioji močiutė“ 

( kaip pati prisistatė vaikams), ne tik supažindino vaikus su sveikos mitybos principais ir 

taisyklėmis, bet ir atvežė didžiulius krepšius įvairiausių sveikų skanėstų, kurios vaikai noriai 

ragavo. Vaikai sužinojo, kaip patiems pasigaminti vieną ar kitą sveiką patiekalą.  

                     Pagal socializacijos programos ,,Turiningas laisvalaikis – laimingas vaikas“ 

projektą buvo įgyvendinti  3  renginiai.  Renginys   - festivalis  ,,Ir žemė džiaugias ir 

žmogus“ vyko 2016m. lapkričio 15 d. Moksleivių namuose.  Panevėžio m.  mokyklų mokiniai 

rinkosi į kūrybines dirbtuves , kurių metu jie turėjo ant paprastų medžiaginių pirkinių maišelių 

išpiešti įvairiausius piešinius.  Žinoma , piešinėliai turėjo atitikti temą   - ekologiją: graži, 

neužteršta gamta - sveikesnė Žemė.  Festivalio metu 100 vienspalvių lino medžiagos pirkinių 

maišelių buvo paversta į 100 originalių, savitų bei meniškų maišelių.   Renginyje dalyvavo 33 

miesto mokyklų mokiniai ir 40 moksleivių namų būrelių mokiniai. Viso: 73 mokiniai. 

Kitas renginys – aplinkosauginė akcija ,,Ir žemė džiaugias ir Žmogus“, vyko  2016 m. 

lapkričio 29 d.  Ši akcija – tai tęstinis festivalio ,,Ir Žemė džiaugias ir žmogus“ renginys. Akcija 

buvo vykdoma Panevėžio PC ,,RYO“  prie parduotuvės ,,Norfa“ . Ši akcija iš anksto buvo 

suderinta su PC,,RYO“  administracija.  Akcijos metu , Moksleivių namų mokiniai  ragino 

praeinančius žmones atsisakyti vienkartinių maišelių naudojimo ir taip pagelbėti Žemei ir jos 

gamtai ilgiau išlikti gražesnei, sveikesnei.   Moksleiviai dovanojo praeiviams daugkartinio 

naudojimo medžiaginius maišelius, kurie puikavosi pačių mokinių pieštais piešiniais.  Praeiviai 

džiaugėsi tokia mokinių iniciatyva  ir ragino ateityje dažniau panašių akcijų suorganizuoti. 

Akcijos metu maišelius praeiviams dalino 8 mokiniai.  



  Dar vienas renginys -  buvo vykdomos gruodžio 13 d.- 21 d. laikotarpiu. Tai  

Moksleivių namų būrelius lankančių  Panevėžio m. bendrojo lavinimo mokyklų mokinių  

kūrybinės dirbtuvės ,,Kūryba bendraminčių būryje - ,,Kūrybos džiaugsmas“.  Dalyvių 

amžius nuo 10 m. iki 17 m.   Kūrybinių dirbtuvių  užduotis buvo – seną mokyklinę kėdę  

dekoruoti ir „prikelti“ naujam gyvenimui.  Tema – artima Kalėdoms   - ,, Svajonių  kėdutė “.  

Renginyje dalyvavo 40 mokinių  ( 10 grupių po 4 mokinius) Kūrybinių dirbtuvių  programa : 

13 d.-18 d.  vyko kūrybinis procesas.  Dalyvių grupės, jiems patogiu laiku, klasėse  kūrė naujas 

,,svajonių“ kėdes, kurios ateityje bus pastatytos Moksleivių namų koridoriuose. Ant jų galės visi 

norintys vaikai prisėsti ,,pasvajoti“. Antra renginio dalis – tai visų 10 darbų pristatymas  

įvertinimui.  Tam skirtos buvo net  2 dienos- gruodžio 19 d. - 20 d. Šių  kūrybinių dirbtuvių 

pravedimo forma buvo visiškai nauja . 

Vaikų ir jaunimo meninio ugdymo projekto ,,Talentus atrandame kasdien“ renginiai, 

pritraukę net 280 miesto  mokyklų pradinių klasių mokinių- tai 2016 m  rugsėjo 5-13 dienomis 

Moksleivių namuose vykusios edukacinės programos  „Talentus atrandame kasdien “( 6 

edukacinių užsiėmimų). Tikslas – supažindinti mokinius su Moksleivių namuose vykdoma 

veikla.     

Ne iš projektinių renginių reikėtų paminėti renginį ,,Ir vėl krikštynos !!! “ Tai jau  tradicija 

tampantis renginys orientuotas į mokinius, kurie Moksleivių namų būrelius lanko pirmus metus. 

Kadangi naujokų skaičius 2016 m. buvo didelis, tai jie buvo ,,krikštijami“ net 2 dienas.  Viso 

,,pakrikštyta“  120 naujokų. Norint tapti tikru moksleivių namų  bendruomenės nariu, reikėjo 

įveikti  klaidų ,,labirintą „  ,,ežero“ dugne surasti paslėptus ,,deimantus„ , ,surasti ,,sprogmenis“ 

, ,,priburbuliuoti“ kuo daugiau svajonių,  ir kt.  Priesaika – dar vienas iš pagrindinių šio renginio 

akcentų. Ir , žinoma, ,,krikštas“ - ,,Šventu „ vandeniu ir ,,baltuoju rūku“.    

           Moksleivių namai, kartu su Panevėžio m. savivaldybės administracijos Švietimo  ir 

jaunimo reikalų skyriumi  gruodžio 9 d. organizavo mokinių kūrybos konkursą ,,Jaunimas 

prieš korupciją“. Renginys vyko  miesto savivaldybėje.  Renginys skirtas Panevėžio m. 

bendrojo lavinimo mokyklų 7-12 kl. ir gimnazijų I-IV klasių mokiniams. Dalyvavo 5  mokyklų 

mokinių komandos. Šio renginio tikslas – skatinti mokinių nepakantumą korupcijai. Mokiniai 

turėjo dalyvauti trijuose konkurso etapuose: komandos prisistatymo (parodant komandos 

pilietinę poziciją , sukurto ženklo, draudžiančio korupciją, pristatymo ir žinių konkurse ,,Protų 

mūšis“. Prie šio renginio noriai prisidėjo ir kartu bendradarbiavo Panevėžio apygardos teismas 

ir Specialiųjų tyrimų tarnyba. Renginys pavyko puikiai. Renginyje dalyvavo 25 mok. 

 



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

lavinimo mokyklų mokiniams . Per  2017 m.  I pusmetį suorganizuoti  buvo 3 tokio pobūdžio 

renginiai. Juose dalyvavo 214 mok.  Tai Panevėžio m. mokyklų  5-12 kl.  mokinių  atrankinės 

turizmo technikos varžybos;  Panevėžio m. mokyklų 3-4 kl. mokinių virvės traukimo varžybos 

bei Panevėžio m. mokyklų  3-4 kl.  mokinių  turizmo varžybos.  

 

   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. 

 

      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 2016/ 2017 mokslo  

metus  iš viso  buvo suorganizuotos 52  parodos  ( dalyvavo – 1599 mok.) .    

Iš jų   16  mokinių kūrybinių darbų  parodų , skirtų miesto visuomenei ( dalyvavo  468 mok.): 

Vaikų bibliotekoje ,,Žiburėlis’: 

• Dailiųjų amatų būrelio mokinių darbū paroda ,,Lapų šlamesys“ ( 16 mok. )A. 

Markutienė 

• Dailės būrelio mokinių darbų paroda ,,Kalėdinis atvirukas“ ( 20 mok. ) Mok. 

B.Sirtautienė  

• Žaislų siuvimo  būrelio mokinių darbų paroda ,,Lėlių gimtadienis “ ( 10 mok.) Mok. 

V.Jakevičienė    

• Moksleivių namų mokinių kūrybinių darbų paroda ,,Balandžio žiedai“   ( 34 mok.) 

Vaikų  biblioteka ,,Židinys”  :  

• Keramikos būrelių paroda ,, Virvelinė keramika šiandien “ ( 66 mok.) Mok.: 

V.Jakevičienė , G. Norvaišienė, A. Markutienė.     

• Žaislų siuvimo  būrelio mokinių darbų paroda ,,Iš žaislų gyvenimo“ ( 16 mok.) Mok. 

V.Jakevičienė    

Biblioteka ,,Žalioji pelėda”: 

• Pynimo būrelio mokinių darbų paroda ,,Subtiliam amžiui – kruopštus darbas“-   (15 

mok.) Mok.  G. Norvaišienė 



• Keramikos būrelų  mokinių darbų paroda  ,,Į molio šalį“  ( 28 mok.) 

Šiaurinė biblioteka : 

• Dailės būrelio mokinių darbų paroda ,,Gyvūnų pasaulyje“ (12 mok.) Mok. 

G.Norvaišienė 

,,Aušros” pgr. mokykloje   

• Būrelio ,,Dailė“ mokinių darbų paroda ,,Kalėdų raštai“ ( 20 mok. ) Mok. G. Norvaišienė  

• Dailės būrelio   mokinių darbų paroda   ,,Mandala ”  ( 23 mok. ) Mok. G. Norvaišienė   

• Dailės būrelio   mokinių darbų paroda   ,,Verba ”  ( 17 mok. ) Mok. G. Norvaišienė   

• Dailės būrelio   mokinių darbų paroda   ,,Vaikų pieštas pavasaris ”  ( 17 mok. ) Mok. G. 

Norvaišienė   

,,Smėlynės“ biblioteka  

• Pynimo ir dailiųjų amatų būrelių mokinių darbų paroda ,,Senieji amatai“ (35 mok.) 

Mok.:  G.Norvaišienė, A. Markutienė. 

Bendruomenių rūmai 

• Moksleivių namų būrelius lankančių mokinių  darbų baigiamoji mokslo metų paroda ,, 

Galiu didžiuotis savimi“ ( 139 mok.) 

 Per  2016/2017 m.m.  Moksleivių namuose buvo suorganizuotos 103 išvykos, kuriose dalyvavo 

 1690  mokiniai.  

Moksleivių namų bendruomenė  visada prisideda prie mieste organizuojamų renginių, tokių  

kaip,,Cido“ arenoje vykstančių Kalėdinių  renginių -  mugių, Panevėžio Kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų  pgr. mokykloje ir kt. 

2016-2017 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“, 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 dėl bendrų 

neformaliojo švietimo programų įgyvendinimo (2017-09-01 Nr. STR-68).  

 

 

 



2017-2018 m.m. ugdymo planas 

1. BENDROSIOS UGDYMO PLANO NUOSTATOS 

(pagrindas, rengėjai, tikslai ir uždaviniai 2017-2018 m.m.) 

 

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

planas reglamentuoja neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą mokykloje 2017–

2018 mokslo metais. Ugdymo planas parengtas vadovaujantis neformaliojo vaikų švietimo 

koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 

d. įsakymu Nr. ISAK-2695 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. 

įsakymo Nr. V-554 redakcija) (Žin., 2006, Nr. 4-115, 2012, Nr. 42-2102) ir kitais mokyklos veiklą 

reglamentuojančiais įstatymais.   

Mokyklos ugdymo plano projektą parengė 2017 m. rugpjūčio 28 d. direktoriaus įsakymu Nr. 

V-70 „Dėl darbo grupės 2017-2018 m.m. Moksleivių namų ugdymo planui parengti“ patvirtinta 

darbo grupė.  

1. Ugdymo plano tikslas – apibrėžti mokykloje veikiančių neformaliojo ugdymo 

programų vykdymo bendruosius reikalavimus, pateikti rekomendacijas mokytojams ugdymo 

turiniui formuoti ir ugdymo procesui organizuoti, kad kiekvienas mokinys pasiektų geresnius 

ugdymo(si) rezultatus ir įgytų būtinas asmenines, socialines, iniciatyvumo ir kūrybingumo, 

komunikavimo, pažinimo, mokėjimo mokytis ir dalykines kompetencijas. 

                    2. Ugdymo plano uždaviniai: 

• pateikti gaires mokyklos ugdymo turiniui; 

• numatyti ir paskirstyti kontaktines valandas darbui su mokiniais būreliuose, grupėse, 

studijose; 

• numatyti  mokinių pasiekimų ir ugdymo (si) rezultatų sklaidą; 

• numatyti papildomus darbus mokytojams ir paskirstyti už tokius darbus papildomas  (ne 

kontaktines) valandas ; 

• sudaryti renginių, parodų ir kitos mokykloje vykdomos kultūrinės veiklos, planą. 

 

2. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TURINYS IR ORGANIZAVIMO 

TVARKA  2017-2018 M.M. 

Organizuojant neformalųjį vaikų švietimą 2017-2018 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, pažinimo, 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 žinių, įgūdžių, gebėjimų, 

vertybinių nuostatų visuma. Mokykloje vykdomose neformaliojo vaikų švietimo programose 

numatoma ugdyti šias kompetencijas: 

• asmenines – pažinti 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 pažangą, numatyti tolesnius tikslus; 

• pažinimo- 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, pažymas apie sveikatos būklę, sudarę mokymosi sutartis ir sumokėję mokesčius 

už 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 Panevėžio miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias 

neformaliojo vaikų švietimo programas, tvarkos aprašu“, patvirtintu Panevėžio miesto 

savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimu Nr. 1-38-6 ir mokyklos direktoriaus 2016 m. 

gruodžio 19 d. įsakymu Nr.V-104 patvirtintu Mokinių priėmimo į mokyklą ir išvykimo iš 



mokyklos tvarkos aprašu. Būreliai, grupės, studijos steigiami mokslo metams. Vidutinis 

mokinių skaičius grupėje- 12 mokinių (Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas “Dėl 

savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 sprendimo Nr. 1-57-7 „Dėl mokinių skaičiaus 

neformaliojo vaikų švietimo mokyklų grupėse patvirtinimo“ pakeitimo 2017-02-23 d. Nr.1-42).  

Mokiniai mokyklos nustatyta tvarka privalo sumokėti atlyginimą už neformalųjį vaikų švietimą. 

Atlyginimas už 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 už neformalųjį vaikų 

švietimą lengvata (1 euras vienam mėnesiui). 

Atlyginimo už neformalųjį vaikų švietimą mokėjimą reglamentuoja Panevėžio moksleivių 

namų atlyginimo už neformalųjį vaikų švietimą mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas 

mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 25 d. įsak. Nr. V-46. 

Būrelių veiklos organizavimo tvarka:  

• Mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 d. , mokslo metų pabaiga – gegužės – 31 d. 

• Priklausomai nuo konkrečios veiklos paklausos mokinių tarpe, komplektuojamos kelios 

to paties būrelio grupės. 

• Vidutinis mokinių skaičius grupėje 12 mokinių. 

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

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

• Būrelio užsiėmimo trukmė – 45 min., pertrauka – 10 min., pasiruošimas užsiėmimui – 5 

min. 

• Užsiėmimų turinys, laikas ir trukmė, mokinių lankomumas fiksuojami neformaliojo 

vaikų švietimo apskaitos dokumentuose- dienynuose (darbui su grupe). 

• Ugdymo valandos būreliams skiriamos pagal parengtas, patvirtintas mokyklos 

direktoriaus  ir/ar akredituotas neformaliojo vaikų švietimo programas. Atsižvelgiant į 

veiklos sudėtingumą, mokinių amžių, veiklos kryptį, gali būti skiriamos nuo 2 iki 6 

savaitinių kontaktinių valandų vienos grupės darbui. 

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

akademines valandas. 

• Vienos dienos užsiėmimų laikas nustatomas, atsižvelgiant į būrelių veiklos kryptį, fizinį 

aktyvumą. 

• Esant dideliam mokinių skaičiui grupėje, sudaroma galimybė dirbti pogrupiais.  



• Užsiėmimai vykdomi pagal mokslo metams sudarytus ir patvirtintus būrelių ir mokytojų 

darbo grafikus. 

• Ugdymas būreliuose, grupėse, studijose vyksta pagal Panevėžio miesto savivaldybės 

akredituotas ir KTPRR įregistruotas ugdymo programas. Programos, kurios vykdomos 

ne NVŠ tikslinėmis lėšomis, aprobuojamos mokyklos Metodinės tarybos ir tvirtinamos 

mokyklos direktoriaus. 

• Mokinių atostogų metu būrelių veikla nenutraukiama, juos lanko pageidaujantys 

mokiniai, organizuojamos stovyklos, išvykos, įvairūs renginiai. 

• Esant – 20 0 C ir žemesnei oro temperatūrai, užsiėmimai būreliuose nevyksta. 

• Vasaros atostogų metu, organizuojamos projektinės vaikų vasaros užimtumo programos 

ar kitokio pobūdžio stovyklos pagal parengtus projektus, programas. 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas ir įsivertinimas apibrėžiamas neformaliojo vaikų 

švietimo programose. Mokinių vertinimas neformalus. Vertinamos kiekvieno mokinio 

asmeninės pastangos, gebėjimai dirbti grupėje, kūrybiškai ir išbaigtai atlikti jiems skirtas 

užduotis. Mokiniai bus skatinami žodžiu, sistemingai reflektuojama jų veikla užsiėmimų metu, 

už 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, mokslo metų 

pabaigoje išduodami mokyklos neformaliojo vaikų švietimo programos baigimo pažymėjimai. 

 

 

2.2. Informacija apie numatomas vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas  

2017-2018 m.m. 

 

2017-2018 m.m. mokykloje toliau vykdomos KTPRR įregistruotos ir Panevėžio 

miesto savivaldybės akredituotos  21 neformaliojo vaikų švietimo programa , pradėtos vykdyti 7 

naujai akredituotos programos ir 2 Metodinės tarybos aprobuotos, mokyklos direktoriaus 

patvirtintos programos. Iš viso 2017m. rugpjūčio mėn. KTPRR įregistruotos ir akredituotos   9 

naujos programos, tačiau 2 programos (Yamahos studija ir Salės futbolas ) nesurinkus reikiamo 

mokinių skaičiaus, nebus vykdomos. 2017-2018 m.m. mokykloje numatoma vykdyti 30 

neformaliojo vaikų švietimo programų, apimančių 4-19 metų mokinių amžiaus cenzą.  

 

 

 



Numatomos vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programos 2017/2018 m.m.   

Eil. 

Nr. 

Programą parengusio 

mokytojo vardas, pavardė 

Neformaliojo vaikų švietimo 

programos pavadinimas 

Programos paskirtis 

(pagal mokyklos 

bendrąsias nef. 

švietimo programas), 

kryptis KTPRR 

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

programa, kryptis-

choreografija, šokis. 

2.  Rimas Medišauskas Gitaros studija (10-19 m.) Meninio ugdymo 

programa, kryptis-

muzika 

3.  Snieguolė Motiekaitienė Meninės saviraiškos grupė 

„Menų dirbtuvėlės“ (7-13 m.) 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis-

dailė 

4.  Samanta Pusvaškienė Meninė raiška ir muzikinis 

ugdymas (4-6 m.) 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis-

muzika 

5.  Ona Ivanauskienė Liaudies šokių grupė „Aušrinė“ 

(7-14 m.) 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis-

choreografija, šokis. 

6.  Indrė Čiūraitė Modernus šokis (7-19 m.) Meninio ugdymo 

programa, kryptis-

choreografija, šokis. 

7.  Stela Kulbokienė Pop grupė „Šypsenėlė“ (7-16 

m.) 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis-

muzika 

8.  Virginija Jakevičienė Žaislų siuvimas (7-17 m.) Meninio ugdymo 

programa, kryptis- 

dailė, technologijos 

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

programa, kryptis- 

technologijos 



10.  Dalia Gavrilčikienė Estradinė- kūrybinė vaikų grupė 

(7-14 m.) 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis-

muzika 

11.  Audronė Markutienė Dailieji amatai 

(5-12 m.) 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis- 

dailė 

12.  Audronė Markutienė Meninė keramika (5-19 m.) 

 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis- 

technologijos 

13.  Birutė Sirtautienė Dailės pasaulyje 

(6-19 m.) 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis- 

dailė 

14.  Dalia Šumskienė Teatro studija 

(6-19 m.) 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis- 

teatrinis ugdymas 

15.  Geleta Norvaišienė Dailė 

(7-13 m.) 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis-

dailė 

16.  Aušra Lazdauskienė Kūrybinės dirbtuvės „ Spalvos ir 

spalviukai“ (7-14 m.) 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis-

dailė 

17.  Geleta Norvaišienė Įdomioji keramika (5-15) 

 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis- 

technologijos 

18.  Geleta Norvaišienė Pynimas (7-15 m.) Techninės kūrybos ir 

saviraiškos ugdymo 

programa, kryptis- 

technologijos 

19.  Eglė Narkevičienė Saviraiška anglų kalba (8-19) 

 

Techninės kūrybos ir 

saviraiškos ugdymo 

programa, kryptis-

kalbos 

20.  Asta Jatužienė „Linksmai su IKT“ (10-13) Techninės kūrybos ir 



 saviraiškos ugdymo 

programa 

21.  Vilija Andrijauskienė Drabužių dizainas (7-19 m.) Techninės kūrybos ir 

saviraiškos ugdymo 

programa, kryptis- 

technologijos 

22.  Žuteks Velička Aviamodeliavimas (7-19 m.) Techninės kūrybos ir 

saviraiškos ugdymo 

programa, kryptis- 

techninė kūryba 

23.  Asta Ulienė Mokomės prancūziškai žaisdami 

(7-11 m.) 

Techninės kūrybos ir 

saviraiškos ugdymo 

programa, kryptis-

kalbos 

24.  Rita Garaga Aerobika- fitnesas (8-19 m.) Turizmo ir sporto 

programa, kryptis- 

sportas 

25.  Saturnina Mažuolienė Sportinis turizmas (6-19 m.) Turizmo ir sporto 

programa, kryptis- 

turizmas ir kraštotyra 

26.  Rytis Navarskas Boksas (7-19 m.) Turizmo ir sporto 

programa, kryptis-

sportas 

27.  Rytis Navarskas Lengvasis kultūrizmas (14-19 

m.) 

Turizmo ir sporto 

programa, kryptis-

sportas 

28.  Andrius Kuprys Jaunasis turistas (10-16 m.) 

 

Turizmo ir sporto 

programa, kryptis-

turizmas ir kraštotyra 

29.  Samanta Pusvaškienė Aerobika šokio ritmu (6-19 m.) Turizmo ir sporto 

programa, kryptis- 

sportas 

30.  Simonas Pranckevičius Kovinis sportas (11-16 m.) Turizmo ir sporto 



programa, kryptis-

sportas 

 

2017/2018 m.m. mokykloje vykdomos akredituotos trumpalaikės (1 metams) 

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

programose numatyti tikslai ir uždaviniai, ugdymo metodai, numatytos kompetencijų 

tobulinimo sritys, programos turinys, mokinių amžius, grupės dydis, grupių skaičius, vaikų 

vaidmuo programos įgyvendinime, nurodyti dalyvių pasiekimų ir pažangos vertinimo ir 

įsivertinimo principai. Mokykloje vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos 

užregistruotos Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre,  akredituotos Panevėžio 

miesto savivaldybės ir patvirtintos mokyklos direktoriaus 2017-09-01 įsakymu Nr. A-75 . 

Programų vykdymui suformuoti 30 būrelių (58 grupės), kuriuose pagal meninio ugdymo, 

techninės kūrybos ir saviraiškos bei turizmo ir sporto ugdymo programas, 2017-2018 m.m. 

ugdomas 851 mokinys.  

 

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- 17; 

Būrelių-17; 

Grupių-33 

Neformaliojo vaikų švietimo 

programų- 6; 

Būrelių-6; 

Grupių-11 

Neformaliojo vaikų švietimo 

programų- 7; 

Būrelių-7; 

Grupių-14 

 

 

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 2017-2018m.m. renginiai, projektai,  akcijos, mokinių kūrybinių darbų parodos, 

konkursai.  

 

 

 

 



Renginių planas 2017-2018 mokslo metams 

Eil. 

nr. 

Renginys Data Vieta Kam 

skirtas 

renginys 

Atsakingas 

asmuo 

RENGINIAI 
 

 RUGSĖJIS 

1  

Naujokų krikštynos 

 

Rugsėjo 

mėn. 

27 d. 

 

Moksleivių namai 

- Berčiūnai 

 

Mokyklos 

bendruom

enei 

 

R. Adinavičienė 

 

 

SPALIS 

2 

 

 

 Sveikatingumo 

renginys 

,,Sveikas maistas – tavo 

sveikata“  

Spalio mėn. 

26 d. 

Moksleivių 

namai 

 

Moksleivi

ų namų 

mokiniam

s 

R. Adinavičienė 

 

 

LAPKRITIS 

3 Renginys , skirtas  

tarptautinės tolerancijos 

dienai paminėti. 

(Pyragų diena) 

Lapkričio  

16 d. 

Moksleivių 

namai 

 

Panevėžio m. 

bendrojo 

lavinimo 

mokyklų 

mokiniams  

R. Adinavičienė 

 

4  

Jėgos konkursas 

Lapkričio  

mėn. 

Moksleivių 

namai 

 

Panevėžio 

miesto 

bendrojo 

lavinimo ir 

neformaliojo 

švietimo 

įstaigų 16-19 

metų 

amžiaus 

mokiniams 

 R Adinavičienė 

R. Navarskas 

 

GRUODIS 

5  Kalėdiniai renginiai Gruodžio 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

 

Mokyklos 

bendruomen

ei  

Būrelių 

mokytojai 

 

6 

Naujametinis kaukių 

balius 

Gruodžio 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomen

ei  

R. Adinavičienė 

 

 

SAUSIS 

7 Pramoginis renginys 

Konkursas– žaidimas  

,,Jaunieji gudručiai 

( apie pusiaužiemį ) 

Sausio mėn. 

pagal atskirą 

pranešimą 

Moksleivių 

namai 

 

Panevėžio 

miesto 

bendrojo 

lavinimo ir 

R. Adinavičienė 

 



ikimokyklini

ų įstaigų 

mokiniams 

 

VASARIS 

8 Edukacinė programa 

mažiesiems 

,, Užgavėnių 

personažai“ 

 

Vasario 

 mėn. pagal 

atskirą 

pranešimą 

 

Moksleivių 

namai 

 

Miesto 

mokyklų  

mokiniams ir 

ikimokyklinė

ms įstaigoms  

 

 

R. Adinavičienė 

9  

Užgavėnių šventė 

 

 

Vasario 

13 d. 

 

Moksleivių 

namai 

 

Mokyklos 

bendruomen

ei 

 

 

R. Adinavičienė 

10 Renginys  - viktorina 

,,Tautiškiausia klasė“ 

Vasario -kovo 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

Miesto 

mokyklų  

mokiniams  

R. Adinavičienė 

 

KOVAS 

11 Renginys Žemės dienai 

,,Apkabinu tave, Žeme“ 

Kovo 

20 d. 

Moksleivių 

namai 

 

Moksleivių 

namų  

bei miesto 

mokyklų  

mokiniams ir 

ikimokyklinė

ms įstaigoms 

R. Adinavičienė 

12 Fotografijų paroda – 

konkursas, skirtas 

Pasaulinei Žemės 

dienai paminėti 

,,Šitą Žemę man likimas 

dovanojo“ 

Kovo 

20 d.- 

Balandžio 20 

d. 

 Pagal atskirą 

pranešimą 

Moksleivių 

namų ir  

miesto 

mokyklų 

moksleiviams 

( o gal būt ir 

respublikinis) 

R.Adinavičienė 

13 Edukacinės programos 

,, Velykinė puošyba : 

velykinis avinėlis “ 

,,Vašku išmarginsim 

Velykinį margutį“ 

Pagal atskirą 

pranešimą  

Moksleivių 

namai 

Moksleivių 

namų  

bei miesto 

mokyklų  

mokiniams ir 

ikimokyklinė

ms įstaigoms 

R. Adinavičienė 

 

 

BALANDIS 

14 Fotografijų parodos – 

konkurso, skirto 

 Pasaulinei Žemės 

dienai paminėti 

,,Šitą Žemę man 

 20 d.-31 d. Moksleivių 

namai 

 

Moksleivių 

namų ir  

miesto 

mokyklų 

moksleiviams 

R.Adinavičienė 

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
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


likimas dovanojo“ 

uždarymo renginys. 

( o gal būt ir 

respublikinis) 

15 Respublikinio konkurso 

,, Saugokime jaunas 

gyvybes keliuose“ 

varžybos ,,Šviesoforas“ 

Pagal atskirą 

pranešimą 

Moksleivių 

namai 

Miesto 

mokyklų 

1-4 kl. 

mokiniams 

R. Adinavičienė 

 

16 Atrankinės turizmo 

varžybos miesto 

mokyklų mokiniams. 

Pagal atskirą 

pranešimą  

Moksleivių 

namai  

(  kieme) 

Miesto 

mokyklų 

mokiniams 

S. Mažuolienė 

17  

Žygis dviračiais, 

skirtas Tarptautinei 

kovos su triukšmu 

dienai paminėti  

 

Balandžio 

mėn 

26 d. 

 

Moksleivių 

namai – 

Berčiūnai –  

 

Mokyklos 

bendruomenei 

 

R. Adinavičienė 

 

 

GEGUŽĖ 

18 Respublikinio konkurso 

,, Saugokime jaunas 

gyvybes keliuose“ 

jaunųjų dviratininkų 

varžybos ,,Saugus ratas“ 

Pagal atskirą 

pranešimą 

 

Moksleivių 

namai 

Miesto 

mokyklų  

mokiniams 

R. Adinavičienė 

 

 

19 Panevėžio m. 3-4 kl. 

mokinių turizmo  

varžybos 

Pagal atskirą 

pranešimą 

Moksleivių 

namai 

Miesto 

mokyklų  

mokiniams 

S. Mažuolienė 

20 Panevėžio m. 3-4 kl. 

mokinių virvės traukimo 

varžybos 

Pagal atskirą 

pranešimą 

Moksleivių 

namai 

Miesto 

mokyklų  

mokiniams 

S. Mažuolienė 

21 Baigiamamoji  mokslo 

metų šventė 

 

Pagal atskirą 

pranešimą 

Pagal atskirą 

pranešimą 

Mokyklos ir 

miesto 

bendruomenei 

R.Adinavičienė 

 

  

PARODOS 
 

RUGSĖJIS 

1 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 

V.Jakevičienė, 

G.Norvaišienė, 

A.Markutienė,  

S.Motiekaitienė 

L. Skrebytė 

2 Dailės būrelių paroda  

,,Tai mano pasaulis‘‘ 

Rugsėjo 

1 d. -30 d. 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Miesto ir 

mokyklos 

bendruomenei 

B.Sirtautienė, 

G.Norvaišienė 

3 Būrelio ,,Dailės Rugsėjo Biblioteka 

,,Žiburėlis‘‘ 

Miesto 

visuomenei 

B.Sirtautienė 

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


pasaulyje‘‘ paroda 

 ,,Rudens ornamentas‘‘ 

1 d. -30 d. 

4 Keramikos būrelių 

paroda ,,Kūrybos 

džiaugsmas‘‘ 

Rugsėjo 

1 d. -30 d. 

Biblioteka 

,,Žiburėlis‘‘ 

Miesto 

visuomenei 

V.Jakevičienė, 

G.Norvaišienė, 

A.Markutienė,  

 

SPALIS 

5 Pynimo, dailiųjų amatų, 

menų dirbtuvėlių būrelių 

paroda ,,Pagautas 

ruduo‘‘ 

Spalio 

02-31 d. 

Moksleivių 

namai 

(fojė) 

Mokyklos 

bendruomenei 

 

G.Norvaišienė, 

A.Markutienė,  

S.Motiekaitienė 

6 Dailės būrelių paroda 

 ,,Tu atsakai už juos‘‘ 

 (skirta gyvūnijos globos 

dienai) 

Spalio 

02 d. -31 d. 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

 

B.Sirtautienė, 

G.Norvaišienė 

 

LAPKRITIS 

7 Būrelio ,,Dailės 

pasaulyje‘‘ mokinių 

darbų paroda 

,,Auksinio rudens 

viražai‘‘ 

Lapkričio 

 02 d. - 30 d. 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

 

B.Sirtautienė 

8 Pynimo būrelio mokinių 

darbų kompozicija 

 ,,Kai šviesos vis 

mažiau‘‘ 

Lapkričio 

mėn. 

Mokyklos 

kiemas 

Mokyklos 

bendruomenei 

G.Norvaišienė 

9 Moksleivių namų  

drabužių dizaino, 

dailiųjų amatų, žaislų 

siuvimo  būrelių 

mokinių darbų parodos 

Lapkričio 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

(foje) 

Mokyklos 

bendruomenei 

V. 

Andrijauskienė 

V. Jakevičienė 

A. Markutienė 

 

  

GRUODIS 
 

10 Pynimo būrelio mokinių 

darbų kompozicija 

 ,,Kai šviesos vis 

mažiau‘‘ 

Gruodžio 

1d . – 31d. 

( tęstinė) 

Mokyklos 

kiemas 

Mokyklos 

bendruomenei 

G.Norvaišienė 

11 Miesto švietimo įstaigų 

mokinių darbų paroda- 

konkursas 

 ,,Iš nykštukų 

gyvenimo‘‘ 

Gruodžio 

1d . – 31d. 

Moksleivių 

namai  

(fojė) 

Panevėžio m. 

švietimo 

įstaigų ir 

moksleivių 

namų 

mokiniams 

S.Motiekaitienė 

12 Keramikos būrelio 

paroda ,,Kalėdiniai 

Gruodžio 

1d . – 31d. 

Moksleivių 

namai  

Miesto ir 

mokyklos 

V.Jakevičienė 



varpeliai‘‘ (fojė) bendruomenei 

13 Būrelio ,,Dailės 

pasaulyje‘‘ 

mokinių darbų paroda 

 ,,Kalėdiniai meduoliai‘‘ 

Gruodžio 

1d . – 31d. 

Moksleivių 

namai  

(niša) 

Mokyklos 

bendruomenei 

B.Sirtautienė 

14 Būrelio ,,Dailės 

pasaulyje‘‘ mokinių 

darbų paroda 

,,Balti žiemos 

džiaugsmai‘‘ 

Gruodžio 

1d . – 31d. 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

B.Sirtautienė 

 

SAUSIS 
 

15 Būrelio ,,Dailės 

pasaulyje‘‘ mokinių 

darbų paroda 

,,Balti žiemos 

džiaugsmai‘‘ 

Sausio 

1d–  6 d. 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

B.Sirtautienė 

16 Būrelio ,,Dailės 

pasaulyje‘‘ 

mokinių darbų paroda 

,,Grafikos burtai‘‘ 

Sausio  

06 d.-31 d. 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

B.Sirtautienė 

17 Būrelio ,,Dailės 

pasaulyje‘‘ 

mokinių darbų paroda 

 ,,Kalėdiniai meduoliai‘‘ 

Sausio 

1d–  6 d.. 

Moksleivių 

namai  

(niša) 

Mokyklos 

bendruomenei 

B.Sirtautienė 

18 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 

S.Motiekaitienė 

19 Keramikos būrelio 

paroda ,,Kalėdiniai 

varpeliai‘‘ 

Sausio 

1d–  6 d. 

Moksleivių 

namai  

(fojė) 

Miesto ir 

mokyklos 

bendruomenei 

V.Jakevičienė 

20 Būrelių ,,Dailė‘, 

,,Dailieji amatai‘‘, 

,,Menų dirbtuvėlės „ 

mokinių kūrybos darbai 

iš popieriaus ir plastiko 

,,Kur pažvelgsi visur 

balta‘‘ 

Sausio 

 06 d.- 31 d. 

Moksleivių 

namai  

(fojė) 

Mokyklos 

bendruomenei 

G.Norvaišienė, 

A.Markutienė, 

S.Motiekaitienė 

22 Būrelio ,,Dailieji 
amatai‘ 

‘mokinių darbų paroda 

,,Minkštos fantazijos‘‘ 

Sausio 
 07 d.– 31 d. 

Moksleivių 
namai 

(fojė) 

Mokyklos 
bendruomenei 

A.Markutienė 

 

VASARIS 

23 Būrelių ,,Dailė‘, 

,,Dailieji amatai‘‘, 

Vasario  

01 d. - 06 d. 

Moksleivių 

namai  

Mokyklos 

bendruomenei 

G.Norvaišienė, 

A.Markutienė, 



,,Menų dirbtuvėlės“ 

mokinių kūrybos darbai 

iš popieriaus ir plastiko 

,,Kur pažvelgsi visur 

balta‘‘ 

( tęstinė) (fojė) S.Motiekaitienė 

24 Būrelio ,,Dailieji 

amatai‘ 

‘mokinių darbų paroda 

,,Minkštos fantazijos‘‘ 

Vasario  

01 d. – 15 d. 

( tęstinė) 

Moksleivių 

namai 

(fojė) 

Mokyklos 

bendruomenei 

A.Markutienė 

25 Keramikos būrelių 

mokinių darbų  paroda 

,,Praeitis, dabartis, 

ateitis‘‘ 

Vasario 

16 d. –  28 d. 

Moksleivių 

namai  

(fojė) 

Mokyklos 

bendruomenei 

G.Norvaišienė, 

A.Markutienė, 

S.Motiekaitienė 

26 Būrelio ,,Dailės 

pasaulyje‘‘ 

mokinių darbų paroda 

,,Grafikos burtai‘‘ 

Vasario  

01 d.- 10 d. 

( tęstinė) 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

B.Sirtautienė 

27 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 

28 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 

29 Būrelio ,,Dailės 

pasaulyje‘‘ 

mokinių darbų paroda 

 ,,Gamta stebina mane‘‘ 

Kovo  

18 d.- 31 d. 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

B.Sirtautienė 

30 Būrelio ,,Dailė‘‘ 

mokinių darbų  paroda 

,,Verba‘‘ 

Kovo  

01 d. - 30 d. 

Moksleivių 

namai 

(niša) 

Mokyklos 

bendruomenei 

G.Norvaišienė 

31 Keramikos būrelių 

mokinių darbų  paroda 

,,Praeitis, dabartis, 

ateitis‘‘ 

Kovo 

1 d. – 29 d. 

( tęstinė) 

Moksleivių 

namai  

(fojė) 

Mokyklos 

bendruomenei 

G.Norvaišienė, 

A.Markutienė, 

S.Motiekaitienė 

32 Būrelio ,, Žaislų 

siuvimas‘‘ 

mokinių darbų  paroda 

,,Gražiausiai lėlei-

gražiausia suknelė‘‘ 

Nuo kovo 30 

– 

balandžio 30 

Moksleivių 

namai 

(fojė) 

Mokyklos 

bendruomenei 

V.Jakevičienė 

 

BALANDIS 

33 Būrelio ,, Žaislų Balandžio  Moksleivių Mokyklos V.Jakevičienė 



siuvimas‘‘ 

mokinių darbų  paroda 

,,Gražiausiai lėlei-

gražiausia suknelė‘‘ 

01 d.-30 d. namai 

(fojė) 

bendruomenei 

34 Būrelio ,,Dailės 

pasaulyje‘‘ 

mokinių darbų paroda 

,,Gamta stebina 

mane‘‘ 

Balandžio 

18 d. – 20 d. 

( tęstinė) 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

B.Sirtautienė 

35 Dailės būrelio mokinių 

paroda 

 ,,Grafikos darbai“ 

Balandžio  

21d. - 30d. 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

G.Norvaišienė 

36 Dailės būrelio mokinių 

vitražų darbų paroda 

,,Gėlių pieva‘‘ 

Balandis - 

gegužė 

Moksleivių 

namų 

laiptinių 

langai 

Mokyklos 

bendruomenei 

G.Norvaišienė 

 

GEGUŽĖ 

37 Dailės būrelio mokinių 

paroda 

 ,,Grafikos darbai“ 

Gegužės  

01 d. - 20d. 

( tęstinė) 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

G.Norvaišienė 

38 Būrelio ,,Drabužių 

dizainas‘‘ mokinių 

kūrybos paroda 

 

Gegužės 

01 d.  – 31d. 

Moksleivių 

namai 

(fojė) 

Mokyklos 

bendruomenei 

V.Andrijauskien

ė 

39 Būrelio ,,Dailės 

pasaulyje‘ 

‘mokinių 

taikomųjų darbelių 

paroda 

Gegužės mėn. Moksleivių 

namai 

(niša) 

Mokyklos 

bendruomenei 

B.Sirtautienė 

40 Dailės būrelių mokinių 

darbų  paroda 

,,Kūrybos džiaugsmai‘‘ 

Gegužės 21d. 

- 

birželio 20 d. 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

ir 

bendruome

nių 

rūmuose 

Miesto ir 

mokyklos 

bendruomenei 

B.Sirtautienė, 

G.Norvaišienė 

41  Dailės būrelio mokinių 

 vitražų darbų paroda 

 ,,Gėlių pieva‘‘ 

Gegužė  

( tęstinė) 

Moksleivių 

namų 

laiptinių 

langai 

Mokyklos 

bendruomenei 

G.Norvaišienė 

42 Dailės ir dailiųjų amatų 

metodinės grupės 

būrelių parodos  mieste 

Pagal 

poreikius 

Miesto 

organiza 

cijose 

Miesto 

visuomenei 

V.Jakevičienė, 

G.Norvaišienė, 

A.Markutienė, 
S.Motiekaitienė, 

B.Sirtautienė, 

V.Andrijauskienė 

 

 



 

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

mokinių skaičius, mokinių skaičius pagal grupes). 

2017-2018 mokslo metais mokykloje dirba 24  įvairių dalykų mokytojų, turinčių 

mokytojo, vyresniojo mokytojo ir mokytojo metodininko kvalifikacines kategorijas. Mokslo 

metų pradžioje 1 mokytojas išėjo ir naujai priimti dirbti 7 pedagoginiai darbuotojai. Iš jų 5 

turintys mokytojo kvalifikacinę kategoriją ir 2 turintys mokytojo metodininko kvalifikacinę 

kategoriją.  

2017-2018 mokslo metais mokykloje dirbantys mokytojai 

Mokytojų skaičius Mokytojų kaita Mokytojų kvalifikacija 
 

Dirba mokytojų 

Išėjo 

mokytojų 

mokslo 

metų 

pradžioje 

Priimta 

naujų 

mokytojų 

Dirba 

mokytojų 

Dirba vyr. 

mokytojų 

Dirba 

mokytojų 

metodininkų 

Dirba 

mokytojų, 

neturinčių 

kvalifikacinės 

kategorijos  

24 1 7 9 7 5 3 

 

 

2017-2018 m.m. sudarytos 851 mokymosi sutartis , suformuota 30 būrelių  (58 grupės). 

Mokinių amžius- 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 38 

3. S.Motiekaitienė Meninės saviraiškos grupė „Menų 

dirbtuvėlės“ 

1 14 

4. B.Sirtautienė Dailės pasaulyje 2 27 

5. G.Norvaišienė Dailė 3 45 

Pynimas 1 15 

Įdomioji keramika 

 

1 14 

6. S.Pusvaškienė Meninė raiška ir muzikinis ugdymas 1 15 

Aerobika Šokio ritmu 1 18 



7. S.Kulbokienė Pop grupė „Šypsenėlė“ 2 32 

8. V.Jakevičienė Keramika 3 45 

Žaislų siuvimas 1 16 

9. D.Gavrilčikienė Estradinė-kūrybinė vaikų grupė 1 14 

10. A.Markutienė Meninė keramika 2 29 

Dailieji amatai 2 26 

11. D.Šumskienė Teatro studija 2 26 

12. V.Andrijauskienė Drabužių dizainas 2 24 

13. Ž.Velička Aviamodeliavimas 4 48 

14. R.Garaga Aerobika-fitnesas 2 25 

15. S.Mažuolienė Sportinis turizmas 4 63 

16. S.Pranckevičius Kovinis sportas 2 24 

17. R.Navarskas Lengvasis kultūrizmas 2 29 

Boksas 2 25 

18. Andrius Kuprys Jaunasis turistas 1 13 

19. Eglė 

Narkevičienė 

Saviraiška anglų kalba 

 

2 32 

20. I.Čiūraitė Modernus šokis 2 36 

21. O.Ivanauskienė Liaudies šokių grupė „Aušrinė“ 2 34 

22. A.Ulienė Mokomės prancūziškai žaisdami 1 14 

23. A.Lazdauskienė Kūrybinės dirbtuvės ‚Spalvos ir 

spalviukai“ 

1 20 

24. A.Jatužienė Linksmai su IKT 1 17 

Iš 

viso 

24 mokytojai 30 būrelių 58 grupės 851 mokinys 



 

 

Valandų paskirstymo 2017-2018 mokslo metams lentelė 

 

Eil. 

Nr. 

Mokytojo 

vardas 

 ir pavardė 

Programa/dėstomas 

dalykas 

Kontaktinių 

valandų sk. 

Už 

pasiruošimą 

pamokoms 

Papildomi 

darbai 

Iš viso 

valandų 

1. Geleta 

Norvaišienė 

Dailė 14 3,11 0,5 17,61 

Pynimas  6 1,33 0,5 7,83 

Įdomioji keramika 6 1,33 - 7,33 

2. Birutė 

Sirtautienė 

Dailės pasaulyje 12 2,67 2 16,67 

3. Rimas 

Medišauskas 

Gitaros studija 18 4 1 23 

4. Dalia 

Šumskienė 

Teatro studija 11 2,44 1 14,44 

5. Samanta 

Pusvaškienė 

Meninė raiška ir 

muzikinis ugdymas 

6 1,33 1 8,33 

Aerobika šokio 

ritmu 

6 1,33 0,5 7,83 

6. Regina 

Liutkevičienė 

Šokių studija 

„Selevy“ 

24 5,33 1,5 30,83 

7. Rita Garaga Aerobika- Fitnesas 12 2,67 0,5 15,17 

8. Stela 

Kulbokienė 

Pop grupė 

„Šypsenėlė“ 

12 2,67 1,5 16,17 

9. Dalia 

Gavrilčikienė 

Estradinė-kūrybinė 

vaikų grupė 

4 0,89 0,5 5,39 

10. Snieguolė 

Motiekaitienė 

Meninės 

saviraiškos grupė 

„Menų dirbtuvėlės“ 

6 1,33 1 8,33 

11. Saturnina 

Mažuolienė 

Sportinis turizmas 24 5,33 1,5 30,83 

12. 

 

Virginija 

Jakevičienė 

Žaislų siuvimas 6 1,33 0,5 7,83 

Keramika 18 4 1 23 



13. Audronė 

Markutienė 

Meninė keramika 12 2,67 0,5 15,17 

Dailieji amatai 12 2,67 0,5 15,17 

14. Žuteks Velička Aviamodeliavimas 

 

24 5,33 1 30,33 

15. Vilija 

Andrijauskienė 

Drabužių dizainas 12 2,67 1 15,67 

16. Simonas 

Pranckevičius 

Kovinis sportas 8 1,78 0,5 10,28 

17. Andrius 

Kuprys 

Jaunasis turistas 6 1,5 8,83 15,22 

18. Eglė 

Narkevičienė 

Saviraiška anglų 

kalba 

8 1,78 0,5 10,28 

19. Rytis 

Navarskas 

Lengvasis 

kultūrizmas 

12 2,67 0,5 15,17 

Boksas 12 2,67 0,5 15,17 

20. Asta Ulienė Mokomės 

prancūziškai 

žaisdami 

4 0,89 0,5 5,39 

21. Ona 

Ivanauskienė 

Liaudies šokių 

grupė „Aušrinė“ 

4 0,89 1 5,89 

22. Indrė Čiūraitė Modernus šokis 12 2,67 1 15,67 

23. Asta Jatužienė „Linksmai su IKT“ 4 0,89 0,5 5,39 

24. Aušra 

Lazdauskienė 

Kūrybinės 

dirbtuvės „Spalvos 

ir spalviukai“ 

3 0,67 0,5 4,17 

Iš viso: 318 70,67 24,50 413,17 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

4.1. Direktoriaus 2017-09-01 įsakymas Nr. A-75 „ Dėl 2017-2018 m.m. 

neformaliojo vaikų švietimo programų tvirtinimo“; 

4.2.  Direktoriaus 2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. V-79 „ Dėl valandų, 

tarifikuojamų mokytojams 2017-2018 mokslo metais nuo 2017 rugsėjo 1 d. už papildomus 

darbus, skaičiaus, konkrečių darbų ir laikotarpio“; 

4.3. Direktoriaus įsakymas 2017 m. rugpjūčio 28 d. Nr. V-70 „Dėl darbo grupės 

2017-2018 m.m. Moksleivių namų ugdymo planui parengti“; 

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

patvirtintas mokyklos direktoriaus 2016 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr.V-104; 

4.5. Atlyginimo už neformalųjį vaikų švietimą mokėjimo tvarkos aprašas, 

patvirtintas mokyklos direktoriaus 2016-08-25 d. įsakymu Nr. V-46; 

4.6. Direktoriaus 2017 m. rugsėjo 29d. įsakymas Nr. V-82 „ Dėl tarifinio sąrašo 

2017-2018 mokslo metams tvirtinimo“. 

4.7. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimas Nr. 1-42 „Dėl 

savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 sprendimo Nr. 1-57-7 „Dėl mokinių skaičiaus 

neformaliojo vaikų švietimo mokyklų grupėse patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 

 


