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2017-2018 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

(2017-2018 m.m. uždavinių įgyvendinimas, vykdytos neformaliojo švietimo programos, 

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

projektai, bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis). 

 

 2017-2018 m.m. mokykloje vykdyta 30 neformaliojo vaikų švietimo 

programų, pagal kurias buvo suformuota 30 būrelių (58 grupės), kuriuose buvo ugdomi 878 

(spalio mėn.),832 (sausio mėn.) 797 (gegužės mėn.) mokiniai. Mokslo metų eigoje, sumažėjus 

mokinių skaičiui, nutraukta aerobikos-fitneso 2 grupės veikla, bokso 2 grupės veikla, 

sumažintas kontaktinių valandų skaičius gitaros studijos veiklai (iki 5 kontaktinių valandų 

kiekvienos grupės darbui).  Su mokiniais dirbo 24 mokytojai.  2017-2018 m.m. 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, buvo pilnai įgyvendintas. Mokslo metų eigoje, 

mokytojai rengė naujas neformaliojo vaikų švietimo programas, kurios buvo pateiktos 

akreditavimui ir įregistruotos vykdymui į Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių 

registrą. Iš viso parengta ir akredituota 30 neformaliojo vaikų švietimo programų, atliepiančių 

įvairaus amžiaus mokinių poreikius, numatančių plėtoti turimas ir įgyti pagrindines, būtinas 

sėkmingai socializacijai kompetencijas. Parengtas ir akredituotas programas numatyta vykdyti 

naujais, 2018-2019 mokslo metais. 

Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymui valstybės skiriamos NVŠ tikslinės 

lėšos, sudarė palankias galimybes įsigyti visas reikalingas priemones kokybiškam ugdymui/si 

būreliuose. 2017 m. lapkričio 1 d. duomenimis mokykloje  546 mokiniai, o 2018 m. vasario 1  

duomenimis 465 mokiniai buvo ugdomi NVŠ tikslinėmis lėšomis. 

 



2017-2018 mokslo metais vienas pagrindinių ugdymo plano uždavinys buvo 

mokinių pasiekimų sklaida. Sudarytos sąlygos sėkmingai vaikų socializacijai, pasiekimų 

demonstravimui įvairiomis formomis, pagal programų kryptis ir mokinių galimybes. Mokinių 

dalyvavimas renginiuose, pasiekimai varžybose, darbų eksponavimas parodose, dalyvavimas 

konkursuose, festivaliuose, buvo aptariamas metodinėse grupėse, ieškoma įdomesnių pasiekimų 

pristatymo būdų ir formų, siekiama kiekvieno mokinio dalyvavimo mokyklos ar miesto 

kultūriniame bendruomenės gyvenime. Tai davė pagrindą geriems ugdymosi rezultatams, 

mokytojų ir mokinių pasiekimams. 

 

Mokinių ir mokytojų pasiekimai 2017 -2018 m.m. 

 

  Sportinis turizmas, Saturnina Mažuolienė 

Renginio( konkurso, 

festivalio, varžybų) 

pavadinimas, organizatorius  

ir vykdymo vieta 

Renginio( konkurso, 

festivalio, varžybų) vykdymo 

data 

Mokinių, būrelio, grupės, 

studijos pasiekimai renginyje( 

konkurse, festivalyje, 

varžybose) 

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“, Elektrėnai. 

2017-05-05-07 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. 

Tarptautinės turizmo 

technikos Europos taurės 

varžybos, Ukrainoje. 

2017-10-5-8 Komandinė III vieta 

Šalies mokinių turizmo 

technikos varžybos uždarose 

patalpose „Joniškėlis -2017“ 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centras. 

Joniškėlis, 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; 

Asmeninėse varžybose: 

Jaunių amž. kalnų kelionių 

grupėje: 

Matas Liberis – I vieta, 



Osvaldas Grunevas – III vieta;  

Jaunučių amž. kalnų kelionių 

grupėje: 

Mingailė Križanauskaitė – II 

vieta; 

Vanesa Grigaliūnaitė – III 

vieta; 

Jaunučių amž. pėsčiųjų 

turizmo grupėje: Augustė 

Ostrauskaitė – III vieta. 

Vaikų amž. pėsčiųjų turizmo 

grupėje: 

Argaudas Grinevičius – I vieta 

Kalnų kelionių technikos 

varžybos „Vilniaus 

universiteto taurei laimėti 

2017“. 

2017-11-25 Jaunučių amž. gr. III vieta; 

Jaunių amž. gr. II vieta 

XLI Kalnų kelionių technikos 

varžybos A. Babiežai atminti 

 

2017-12-03 Jaunių amžiaus grupėje – I 

vieta 

Jaunučių amžiaus grupėje – II 

vieta 

2017 m. Lietuvos kalnų 

kelionių sporto daugiakovės 

čempionatas 

Lietuvos keliautojų sąjunga. 

Lietuvos alpinizmo asociacija. 

Visų 2017 m. rezultatas Jaunių amžiaus grupėje – II 

vieta 

Jaunučių amžiaus grupėje – III 

vieta 

2017 Lietuvos mokinių 

turizmo technikos varžybų 

čempionatas 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centras. 

Visų 2017 m. rezultatas Kalnų technikos Jaunių 

amžiaus grupėje - II vieta; 

Kalnų technikos Jaunučių 

amžiaus grupėje -II vieta; 

Pėsčiųjų turizmo grupėje 

Jaunučių grupėje – II vieta; 

 

Tarptautinės mokinių turizmo 

technikos varžybos uždarose 

patalpose „Akademija-2018“. 

2018-02-17 Kalnų technikos Jaunių 

amžiaus grupėje - I vieta; 

Kalnų technikos Jaunučių 

amžiaus grupėje –I ir II vieta; 

Pėsčiųjų turizmo grupėje 

Jaunučių grupėje – III vieta; 

Pėsčiųjų turizmo grupėje 

jaunesniųjų vaikų amžiaus 

grupėje – II vieta; 

Asmeninėse varžybose: 

Kalnų kelionių technikos 

jaunių amžiaus grupėje:  

Matas Liberis - III-a vieta 

Kalnų kelionių technikos 

jaunučių amžiaus grupėje: 

Astijus Grinevičius - II-a 

vieta; 



Vanesa Grigaliūnaitė – I-a 

vieta; 

Evelina Čeponytė – II-a vieta; 

Paulina  Grigaliūnaitė – III-a 

vieta. 

Vaikų grupėje: 

Argaudas Grinevičius –I-a 

vieta 

Jaunesniųjų vaikų grupėje: 

Ovidijus Burba - I-a vieta; 

Armandas Latanauskas – III-a 

vieta. 

Kalnų kelionių technikos ir 

alpinizmo varžybos „Montis 

Magija taurė – 2018“. 

2018-03-17 Jaunių amžiaus grupėje – I 

vieta 

Jaunučių amžiaus grupėje – III 

vieta 

Šalies mokinių turizmo 

technikos varžybos uždarose 

patalpose „Šiauliai – 2018“. 

2018-03-24 Kalnų technikos Jaunių 

amžiaus grupėje - II vieta; 

Kalnų technikos Jaunučių 

amžiaus grupėje –I ir II vieta; 

Pėsčiųjų turizmo grupėje 

Jaunučių grupėje – III vieta; 

Pėsčiųjų turizmo grupėje 

vaikų amžiaus grupėje – III 

vieta; 

Asmeninėse varžybose: 

Kalnų kelionių grupėje: 

Osvaldas Grunevas – I-ą vietą, 

Ignas Čybas – II-ą vietą. 

Jaunučių amžiaus grupėje: 

Astijus Grinevičius – I-ą vietą, 

Domantas Katinas – III-ą 

vietą. 

Evelina Čeponytė – I-ą vietą, 

Mingailė Križanauskaitė – II-ą 

vietą, 

Augustė Ostrauskaitė –III-ą 

vietą. 

Pėsčiųjų turizmo technikos 

grupėje: 

Jaunių amžiaus grupėje 

Karolis Kazilionis – III-ą 
vietą, 

Vaikų amžiaus grupėje: 

Argaudas Grinevičius – II-ą 

vietą, 

Orestas Preidys – III-ą vietą. 

Klubo „Virvė laisva“ 

alpinizmo technikos varžybos. 

2018-04-14 Jaunių amžiaus grupėje – II 

vieta 

Jaunučių amžiaus grupėje – I 



ir II vieta 

Tarptautinės mokinių turizmo 

technikos varžybos „Žygūnas 

-2018“. 

2018-05-4-6 Asmeninėse varžybose: 

Jaunių amž. kalnų kelionių 

grupėje: 

Matas Liberis – I vieta; 

Ignas Čybas – III vieta;  

Jaunučių amž. kalnų kelionių 

grupėje: 

Astijus Grinevičius – I vieta; 

Mingailė Križanauskaitė – I 

vieta; 

Paulina Grigaliūnaitė – III 

vieta; 

Jaunučių amž. pėsčiųjų 

turizmo grupėje:  

Argaudas Grinevičius – I 

vieta; 

Kristina Šimonytė – III vieta. 

Šalies mokinių turizmo 

technikos varžybos „Vilko 

tako taurė- 2018“. 

2018-05-25-26 Kalnų technikos Jaunių 

amžiaus grupėje - II vieta; 

Kalnų technikos Jaunučių 

amžiaus grupėje –I ir II vieta; 

Pėsčiųjų turizmo grupėje 

Jaunučių grupėje – II vieta; 

Tarptautinės mokinių 

alpinizmo varžybos Zelmas 

Bej-Mamikonjanas vardui 

atminti. 

Latvijoje, „Baili“ sporto 

bazėje. 

2018-01-02-03 C amžiaus grupėje – III vieta 

 Šiuolaikinių šokių studija „SELEVY“, mokytoja Regina Liutkevičienė 

Renginio( konkurso, 

festivalio, varžybų) 

pavadinimas, organizatorius  

ir vykdymo vieta 

Renginio( konkurso, 

festivalio, varžybų) vykdymo 

data 

Mokinių, būrelio, grupės, 

studijos pasiekimai renginyje( 

konkurse, festivalyje, 

varžybose) 

Tarptautinis šokių konkursas 

„Auksinė meno žuvelė“ . 

2017-10-21 10-13 m. grand prix, 14-16 m. 

I vieta. 

Respublikinis šokių festivalis 

„Ant stogo“, Vilnius. 

2017-11-11 11-14 m. I vieta, 14-16 m. II 

vieta. 

 

Tarptautinis šokių konkursas – 

festivalis „Asoti – 2017“. 
 

2017-11-25 11-14 m. I vieta, 14-18 m. III 

vieta. 

Respublikinis jaunimo 

saviraiškos festivalis 

„Aukštyn kojom“. 

2017-12-09 Nominacijos:  

Stilingiausias kolektyvas, 

Originaliausias kolektyvas, 

Žiūrovų publikos prizas; 

 

IX respublikinis vaikų ir 

jaunimo šokių konkursas 

2018-02-24 III vieta 



„Judesio piramidė – 2018“ 

II Baltijos šalių šokių 

konkursas „RISING STARS“ 

2018-04-08 0-14 m. II vieta, 15-18 m. III 

vieta 

VIII tarptautinis vaikų 

meninės raiškos festivalis – 

konkursas „Vaikystės 

vaivorykštė“ 

 

2018-04-21 11-14 m. II vieta; 

 7-10 m. nominantai 

Respublikinis šokių konkursas 

„Ant stogo - 2018“ , Vilnius. 

2018-05-05 11-14 m. I vieta, 15-18 m. II 

vieta 

 

Respublikinis vaikų ir 

jaunimo šokio festivalis 

„Agaro žiedas“, Biržai 

2018-05-11 Nominacija: 

Profesionaliausias kolektyvas 

RT televizijos projektas – 

šokių konkursas „Mes 

pasaulis“, Vilnius.  

 

2018-05-20 Nominacija: 

Stilingiausias kolektyvas 

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. 

 

Keramika, žaislų siuvimas, mokytoja Virginija Jakevičienė 

Renginio( konkurso, 

festivalio, varžybų) 

pavadinimas, organizatorius  

ir vykdymo vieta 

Renginio( konkurso, 

festivalio, varžybų) vykdymo 

data 

Mokinių, būrelio, grupės, 

studijos pasiekimai renginyje( 

konkurse, festivalyje, 

varžybose) 

Konkursas Panevėžio miesto 

visuomenei „Laiko tėkmėj“, 

organizatorius-miesto kultūros 

skyrius, vykdymo vieta-„Cido 

arena“ 

2017-12-08 d. – 10 d. Keramikos būrelio mokinės 

Skaistė Cibulskaitė ir Austėja 

Glušokaitė gavo diplomus. 

Panevėžio miesto konkursas 

„Iš nykštukų gyvenimo“, 

organizatorius – moksleivių 

namai. 

2017-12-10 d. iki 2018-01-06 Keramikos būrelio mokinė 

Skaistė Cibulskaitė tapo 

laureate. Padėkas gavo Goda 

Žukelytė, Urtė Rimšaitė, 

Deimantė Juknevičiūtė. 

Žaislų siuvimo būrelio 

mokinys Matas Matula tapo 

laureatu, Milėja Mackevičiūtė 

gavo padėką. 

Drabužių dizainas, mokytoja Vilija Andrijauskienė 



Pop grupė „Šypsenėlė“, mokytoja Stela Kulbokienė 

Renginio( konkurso, 

festivalio, varžybų) 

pavadinimas, organizatorius  

ir vykdymo vieta 

Renginio( konkurso, 

festivalio, varžybų) vykdymo 

data 

Mokinių, būrelio, grupės, 

studijos pasiekimai renginyje( 

konkurse, festivalyje, 

varžybose) 

Vaikų ir jaunimo koncertas 

,,Mes - miesto ateitis", skirtas 

Panevėžio miesto 514-ąjam 

gimtadieniui, org. Panevėžio 

miesto bendruomenių rūmai, 

Panevėžio miesto Senvagė 

2017-09-08 Gauta padėka už paruoštą 

koncertinę programą 

Koncertas Kalėdinėje mugėje, 

org. Cido arena. 

             2017-12 -09 Gauta padėka už pasirodymą 

koncertinėje programoje 

Dailės pasaulyje, mokytoja Birutė Sirtautienė 

Renginio( konkurso, 

festivalio, varžybų) 

pavadinimas, organizatorius  

ir vykdymo vieta 

Renginio( konkurso, 

festivalio, varžybų) vykdymo 

data 

Mokinių, būrelio, grupės, 

studijos pasiekimai renginyje( 

konkurse, festivalyje, 

varžybose) 

Tarptautinis konkursas 

,,Išgirsti slapčiausią gamtos 

kalbą“.  

 laureatė  

Urtė Juškaitė. 

 

Konkurse – parodoje ,,Iš 

nykštukų gyvenimo“. 

 Dalyvavo 12 vaikų. 

Pynimas, dailė, įdomioji keramika, mokytoja Geleta Norvaišienė 

Renginio( konkurso, 

festivalio, varžybų) 

pavadinimas, organizatorius  

ir vykdymo vieta 

Renginio( konkurso, 

festivalio, varžybų) vykdymo 

data 

Mokinių, būrelio, grupės, 

studijos pasiekimai renginyje( 

konkurse, festivalyje, 

varžybose) 

Paroda- konkursas 

 „Iš nykštukų gyvenimo“ 

 Moksleivių namai. 

2017-12-10 

2018-01-06  

Diplomai dailės būrelio 

 mok. Vytei Mažeikaitei 

 ir pynimo būrelio 

 mok. Rugilei Žemgulytei 

 

Estradinė – kūrybinė vaikų grupė, mokytoja Dalia Gavrilčikienė 

Renginio( konkurso, 

festivalio, varžybų) 

pavadinimas, organizatorius  

ir vykdymo vieta 

Renginio( konkurso, 

festivalio, varžybų) vykdymo 

data 

Mokinių, būrelio, grupės, 

studijos pasiekimai renginyje( 

konkurse, festivalyje, 

varžybose) 

Renginys „Žaidžiame dainą“  

Panevėžio „Saulėtekio“ 

progimnazija. 

2017-11-15 Gautas padėkos raštas. 

Renginys – išleisto muzikinio 

albumo pristatymas. 

Panevėžio lopšelis – darželis 

„Taika“. 

2017-10-18 Savarankiškas mokinių 

albumo pristatymas 

Renginys – koncertas „ Ne 

varlytės gimtadienis“. 

Panevėžio lopšelis – darželis 

„Papartis“. 

2018-01-24 Įteiktos asmeninės dovanėlės 

vaikams 



Renginys – Margučių šventė. 

Panevėžio rajono Liudynės 

KC Dembavos padalinio 

bendruomenės namai. 

2018-04-11 Įteiktos asmeninės dovanėlės 

vaikams 

Tarptautinis vaikų ir jaunimo 

festivalis -  konkursas 

„Coliukė – 2018“. 

Panevėžio studija „ Grožio 

mozaika“ Panevėžio 

bendruomenių rūmai 

2018-04-28 Gautas padėkos raštas. 

Edukacinė programa 

„Margučių margutis“ 

Panevėžio lopšelis – darželis 

„Diemedis“. 

2018-03-28 Įteiktos asmeninės dovanėlės 

vaikams 

Meninė keramika, dailieji amatai Audronė Markutienė 

Renginio( konkurso, festivalio, 

varžybų) pavadinimas, 

organizatorius  ir vykdymo 

vieta 

Renginio( konkurso, 

festivalio, varžybų) vykdymo 

data 

Mokinių, būrelio, grupės, 

studijos pasiekimai renginyje( 

konkurse, festivalyje, 

varžybose) 

Keramikos būrelių 

mokinių darbų paroda 

„Keramika-kūrybos 

džiaugsmas“, bibliotekoje 

„Žiburėlis“.  

 

2017-09-01 - 30  

 

Gauta padėka 

Keramikos būrelių 

mokinių darbų paroda 

„Praeitis, ateitis, 

dabartis“, bibliotekoje 

„Židinys“. 

2018-04-03 Gauta padėka 

Žaislų siuvimo būrelio 

mokinių darbų paroda 

„Kuriame ir tobulėjame“, 

„Šiaurinėje“ bibliotekoje. 

2017-11-02 -30 

 

Gautos asmeninės dovanėlės 

darbų autoriams 

Dailiųjų amatų būrelio 

mokinių darbų paroda 

„Kuriame ir tobulėjame“, 

„Šiaurinėje“ bibliotekoje. 

2017-11-02 -30 

 

Gautos asmeninės dovanėlės 

darbų autoriams 

Keramikos būrelių mokinių 

darbų paroda „Kalėdiniai 

varpeliai“. 

 

2017-12-01-2018-01-06 

 

Dalyvavo 21 mokinys 

Keramikos būrelių mokinių 

darbų paroda „Praeitis, ateitis, 

dabartis“. 

2018-02-16-03-30 

 

Dalyvavo ir kūrybinius darbus 

pristatė 18 mokinių 

Diliųjų amatų būrelio mokinių 

darbų paroda ,,Kur pažvelgsi 

visur balta“. 

 

2018-01-06-02-06 Dalyvavo ir kūrybinius darbus 

pristatė 20 mokinių 

Jaunasis turistas, mokytojas Andrius Kuprys 



Renginio( konkurso, 

festivalio, varžybų) 

pavadinimas, organizatorius  

ir vykdymo vieta 

Renginio( konkurso, 

festivalio, varžybų) vykdymo 

data 

Mokinių, būrelio, grupės, 

studijos pasiekimai renginyje( 

konkurse, festivalyje, 

varžybose) 

Jaunimo ekspedicija “Mažoji 

Lietuva 2018”. Organizatorius 

–  Klaipėdos moksleivių 

saviraiškos centras. 

2018 -04- 3-7 Visi sėkmingai įveikė žygį, 

tobulino gyvenimo gamtoje 

įgūdžius. Pėsčiomis įveikta 

107km. Žygis atitinka 

reikalavimus Lietuvos 

keliautojo ženkleliui gauti. 

Žygis „Knygnešių keliais“. 2018-05-05  Pėsčiomis įveikti 30 bei 40 

kilometrų maršrutai 

Lietuvos keliautojų pėsčiomis 

maratonas. 

2018-05- 12-13  Pėsčiomis ir nuolat 

orientuojantis žemėlapio 

pagalba įveiktas 59km 

maršrutas. 

„Linksmai su IKT”, mokytoja A.Jatužienė 

 

Renginio( konkurso, 

festivalio, varžybų) 

pavadinimas, organizatorius  

ir vykdymo vieta 

Renginio( konkurso, 

festivalio, varžybų) vykdymo 

data 

Mokinių, būrelio, grupės, 

studijos pasiekimai renginyje( 

konkurse, festivalyje, 

varžybose) 

Dalyvavimas 1-4 klasių 

mokinių konferencijoje 

,Sveikatos ABC“. 

2017-10-26 Pristatyta 12 mokinių darbai 

Dalyvavimas l./d. 

konferencijoje ,,Gyvenk 

sveikai“. 

2017-11-16 Pristatyta 10 mokinių 

kūrybiniai darbai 

Parengtų IKT pranešimų 

pristatymas mokyklos 

bendruomenei ,,Pristatau 

projektą - aš ketvirtokas“. 

2018-03-15 Pristatytas bendras kūrybinis 

projektas 

Parodos ,,Saugokime Žemę“ 

rengimas M. Karkos 

pagrindinėje mokykloje. 

2018-04-13 Parengta ir pristatyta 15 

kūrybinių darbų  

Dalyvavimas rytmetyje 

tėvams ,,Mano gyvenimo 

traukinys“ (Parengtų IKT 

pranešimų pristatymas 

tėvams). 

2018-05-30 Parengti ir pristatyti 14 

pranešimų 

Modernusis šokis, mokytoja Indrė Čiūraitė 

Renginio( konkurso, 
festivalio, varžybų) 

pavadinimas, organizatorius  

ir vykdymo vieta 

Renginio( konkurso, 
festivalio, varžybų) vykdymo 

data 

Mokinių, būrelio, grupės, 
studijos pasiekimai renginyje( 

konkurse, festivalyje, 

varžybose) 

„Taikos šokio žemei-

meditacijos“, Panevėžio 

„Aušros“ progimnazijoje.  

2017-09-21 Diplomas pažymintis apie 

dalyvavimą. 

Konkuras „Išdikęs stilius 

2018“, Panevėžys 

2018-04-21 III vieta. 



Festivalis „Agaro žiedas“, 

Biržai  

2018-05-11 Nominacija : Išskirtiniausias 

kolektyvas 

  Teatro studija, mokytoja Dalia Šumskienė 

Renginio( konkurso, 

festivalio, varžybų) 

pavadinimas, organizatorius  

ir vykdymo vieta 

Renginio( konkurso, 

festivalio, varžybų) vykdymo 

data 

Mokinių, būrelio, grupės, 

studijos pasiekimai renginyje( 

konkurse, festivalyje, 

varžybose) 

Kalėdinė mugė, Panevėžys, 

„Cido“ arena. 

2017-12-10 Mero padėka už kūrybiškai ir 

išradingai parengtą programą. 

Tarptautinis vaikų teatrų 

festivalis Ignalinoje  

2017-12-27 Apdovanojimas už mokinių 

paruošimą scenai, mokinių 

aktorinį meistriškumą. 

Vaikų ir jaunimo teatro šventė 

„Drąsiau, Drambly“, 

Panevėžys, Bendruomenių 

rūmai. 

2018-03-23 Padėka už kūrybišką spektaklį 

„Paršiukai muškietininkai“. 

Pasirodymas vaikų 

bibliotekoje „Žiburėlis“ 

knygos dienos šventėje. 

2018-04-05 Asmeninės dovanos 

mokiniams ir vadovei, padėka 

kolektyvui. 

Dalyvavimas respublikinėje 

vaikų menų šventėje 

„Draugystės rytmetis“ Šiaulių 

moksleivių namuose. 

2018-05-23 Nominacijos „ Išskirtinis 

žanras-komedija“ nugalėtojai. 

Kolektyvinė šventės rėmėjų 

dovana.  

Dalyvavimas respublikinėje 

mokyklinių teatrų 

improvizacijų šventėje 

„Miražas‘2018“ Gargžduose. 

2018-05-31 Padėka už mokinių paruošimą, 

aktorinį meistriškumą, 

nominacija „Spektaklis 

aktualiausia tema jaunimui“ 

Pasirodymas Lėlių vežimo 

teatre miesto visuomenei. 

2018-06-05 Publikos vertinimai. 

Mokiniams įteikti programos 

baigimo pažymėjimai, 

padėkos. 

 

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. 

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

mokyklos ugdomojo proceso dalis. 2017-2018 m.m. didžioji dalis renginių buvo orientuoti į 

mokyklos programose dalyvaujančių mokinių užimtumą ir saviraišką. 

Mokslo metų eigoje  suorganizuoti 94 renginiai, edukacinės programos (82 

užsiėmimai), 6 varžybos, 60 mokinių darbų parodų , kuriuose dalyvavo 3610 mokinių.  

 

 

 



Renginiai : 3610 mok.  dalyvavo mokyklos 

 organizuojamuose renginiuose. 
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Parengta ir suorganizuota edukacijų:     37 edukacijos – 82 edukaciniai užsiėmimai 

Edukacijose dalyvavo mokinių:   1039 mok. 

Per 2017/18 m.m. Moksleivių namuose suorganizuota : 160 renginių : 

60  - parodų ( 1612 mok .) 

6  - varžybos ( 166 mok.) 

94 -  įvairaus pobūdžio renginiai. ( 1832 mok.) (Iš jų 37 edukacijos – 82 edukaciniai 

užsiėmimai ).  

Renginiuose dalyvavo 3610 mokinių ir auklėtinių iš įvairių miesto mokyklų bei ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų. (iš jų 1039 mok. dalyvavo edukacinėse programose.) 

Parengti  projektai - 3. 

Tai: 

·        2018 m. Vaikų ir jaunimo meninio ugdymo projektas ,,Talentus atrandame 

kasdien“  

·        Vaikų vasaros užimtumo programa ,,Atostogų kaleidoskopas“  

·        2018 m. Projektas ,,Sportuoju ir judu – sveikai gyvenu“  finansuojamas Panevėžio 

miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis  

Įgyvendinti   projektai - 3 . 

Tai: 

·        2017 m. Vaikų ir jaunimo meninio ugdymo projektas ,,Talentus atrandame 

kasdien“  

·        Vaikų vasaros užimtumo programa ,,Atostogų kaleidoskopas“  

·        2017 m. Sveikatos ugdymo projektas ,,Sveikas maistas – tavo sveikata”   

Iš viso projektinėje veikloje dalyvavo 638 mokiniai bei auklėtiniai iš įvairių miesto mokyklų 

bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų. Projektas ,,Sportuoju ir judu – sveikai 

gyvenu“  pradėtas vykdyti 2017/2018 m.m., tačiau dalis jo renginių bus vykdoma 2018/2019 m.m. 



Per 2017/2018 m. m. sukurtos  37 edukacinės programos.  Iš jų  pravesti  82 

edukaciniai užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 1039 mokiniai bei auklėtiniai iš įvairių miesto 

mokyklų bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų  (žr.lentelę).  

2017-2018 m.m. vykdytos edukacinės programos 
Eil.nr. Edukacinės programos pavadinimas Vykdymo data Dalyvių 

skaičius 

1.   Edukacinės programos  ,,Talentus atrandame kasdien” 

( 17  edukacinių užsiėmimų) 

2017-09-18 d./28 

d. 

355 

2.  Edukacinė programa ,, Rudens nuotaikos įvairių dailės 

technukų išraiška”  

(   1   edukacinis užsiėmimas ) 

2017-10-04 d.  10 

3 Edukacinė programa ,, Rudens gėrybės iš molio” 

( 3 edukaciniai užsiėmimai ) 

2017-10-04 d 

2017-10-10 d 

2017-10-24 d.. 

37 

4 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 

5 Edukacinė programa,, Įdomioji dailės technika. Grotažas” 

( 1 edukacinis  užsiėmimas ) 

2017-11-23 d. 14 

                                                                                                    

6 

Edukacinė programa ,,Taisyklingas mokymasis groti akustine 

gitara. Pradžia.” 

( 2 edukaciniai užsiėmimai ) 

2017-10-19 d./20 

d. 

30 

7 Edukacinė programa ,, Kalėdiniai dekorai iš karoliukų. 

,,Angelas”  

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

2017-11-22 d. 15 

8  Keramikos edukacinė programa ,,Kalėdų angelas” 

                                 (2 edukaciniai užsiėmimai ) 

2017-12-12 d. 20 

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

                            ( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

2017-12-14 d. 9 

 

10 Edukacinė programa ,, Dailieji amatai. Kalėdinis dekoras” 

                               (   2   edukaciniai užsiėmimai ) 

2017-12-06 d. 

2017-12-14 d. 

27 

11 Edukacinė programa ,,Magiška Užgavėnių kaukė” 

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

2018-02-07 d. 12 

12 Edukacinė programa priešmokyklinio ugdymo grupės 

ugdytiniams ,,Kūrybinis darbelis Lietuvai” 

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

2018-02-15 d. 16 

13 Edukacinė programa ,,Šaltinio” prog.  8 kl. mokiniams 

,,Mandalos” 

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

2018-03-29 d. 9 

14 Edukacinė programa ,,Šaltinio” prog.  8 kl. mokiniams 

,,Aerodinamikos dėsniai pradinio modeliavimo etape” 

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

 

2018-03-29 d. 

 

10 

15 Edukacinė programa ,,Šaltinio” prog.  8 kl. mokiniams 

,,Keramikiniai dekorai Velykoms” 

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

 

2018-03-29 d. 

 

9 

16 Edukacinė programa ,,Šaltinio” prog.  8 kl. mokiniams 

,,Aksesuarų kūrimas ir derinimas” 

 

2018-03-29 d. 

 

10 



( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

17 Edukacinė programa ,,Vašku išmarginsim Velykinį 

margutį” 

( 9 edukaciniai užsiėmimai ) 

2018-03-26 d.  (dvi) 

2018-03-27 d.  (dvi) 

2018-03-28 d. (dvi) 

2018-03-29 d. (dvi) 

2018-03-30 d. 
(viena) 

 

148 

18 Edukacinė programa ,,Mažųjų  Velykėlių džiaugsmas” 

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

2018-04-06 d.  5 

19 Edukacinė programa ,,Akustinės gitaros pradžiamokslis. 

Pirmieji gitaros akordai” 

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

2018-04-19 d. 4 

20 Edukacinė programa ,,Knygų skirtukai” 

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

2018-04-19 d. 5 

21 Edukacinė programa ,,Kūrybiniai darbeliai Motinos dienai 

” 

( 1  edukacinis užsiėmimas - Geleta ) 

2018-04-26 d. 5 

22 Edukacinė programa ,,Kūrybiniai darbeliai Motinos dienai 

” 

( 1  edukacinis užsiėmimas - Audronė) 

2018-04-26 d. 5 

23 Edukacinė programa ,,Aplankas knygai” 

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

2018-04-26 d. 5 

24 Edukacinė programa ,, Atvirukas mamytei” 

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

2018-05-03 d. 5 

25 Edukacinė programa ,,Gėlytė – burbulas” 

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

2018-05-03 d. 6 

26 Edukacinė programa ,,Dailė. Grotažas”  

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

2018-05-29 d. 12 

27 Edukacinė programa ,,Dailė.Mandalos kitaip” 

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

2018-05-29 d. 10 

28 Edukacinė programa ,,Pradinis lėktuvų modeliavimas” 

( 2 edukaciniai užsiėmimai ) 

2018-05-29 d. 7 

29 Edukacinė programa ,, Dailė. Anglies lazdelės vingiai” 

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

2018-05-29 d. 6 

30 Edukacinė programa,, Dailieji amatai” 

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

2018-05-29 d. 5 

31 Edukacinė programa ,, Keramika” 

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

2018-05-29 d. 16 

32 Edukacinė programa ,,Sportinis turizmas” 

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

2018-05-29 d. 7 

33 Edukacinė programa ,,Lengvasis kultūrizmas” 

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

2018-05-30 d. 9 

34 Edukacinė programa ,,Aerobika – fitnesas” 

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

2018-05-30 d. 14 

35 Edukacinė programa ,,Aerobika šokio ritmu” 

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

2018-05-30 d. 14 

36 Edukacinė programa ,,Jaunasis turistas” 

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

2018-05-30 d. 6 

37 Edukacinė programa ,,Boksas” 

( 3 edukaciniai užsiėmimai ) 

2018-05-30 d. 29 



       Iš viso:            37 edukacijos – 82 užsiėmimai per 2017/18  m.m.   1039 mok. 

Moksleivių namuose veikia techninių, dailės ir amatų būreliai.  Šių būrelių veikla atsispindi 

mokinių darbuose.   Per 2017/2018 m. m. buvo suorganizuota 60 parodų   iš kurių, net 19 -  

miesto visuomenei  (žr. lentelę). Parodose dalyvavo 1104 mokiniai. ( iš jų 344 mokiniai savo 

darbus eksponavo  įvairiose  miesto įstaigose). 

2017-2018 m.m. parengtos  mokinių darbų parodos 

Eil. 

Nr. 

Parodos pavadinimas Vykdymo data Kam skirta paroda 

1 Dailės būrelių mokinių darbų paroda  

,,Tai mano pasaulis” 

2017 rugsėjo mėn. 

1 d. – 30 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

2 

 

Būrelio ,,Dailės pasaulyje” mok. darbų 

paroda  ,, Rudens ornamentai” 

2017 rugsėjo mėn. 

1 d. – 30 d. 

Panevėžio m. biblioteka 

,,Žiburėlis” 

Panevėžio miesto visuomenei 

3 Keramikos būrelių mokinių kūrybinių 

darbų paroda ,, Kūrybos džiaugsmas” 

 

2017 rugsėjo mėn. 

1 d. – 30 d. 

Panevėžio m. biblioteka 

,,Žiburėlis” 

Panevėžio miesto visuomenei 

4 Meninės krypties būrelių  mokinių darbų 

paroda ,, Pasiekimai” 

2017 rugsėjo mėn. 

1 d. – 30 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

5 Pynimo, dailiųjų amatų b. mokinių darbų 

paroda ,,Pagautas ruduo” 

2017 spalio mėn. 

2 d. – 31 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

6 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 

7 Būrelio ,,Dailės pasaulyje” mok. darbų 

paroda  ,,Auksinio rudens viražai” 

2017 lapkričio mėn. 

2 d. – 30 d 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

8 Dailės būrelio mok. darbų paroda 

,, A. Lindgren herojų nuotykiai” 

2017 lapkričio mėn. 

2 d. – 30 d 

Panevėžio m. biblioteka 

,,Žiburėlis” 

Panevėžio miesto visuomenei 

9 Dailės būrelio mok. darbų paroda 

,, Anglies lazdelės vingriai” 

2017 lapkričio mėn. 

6 d. – 30 d 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

10 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 

11 Dailės būrelio mok. darbų paroda 

,,Išlaikyk rudens grožį ilgai ” 

2017 lapkričio mėn. 

6 d. – 30 d 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

12 Pynimo b. mok. darbų paroda 

,,Kai šviesos vis mažiau” 

2017 lapkričio mėn.23d 

-  gruodžio mėn. 31d 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

13 Dailės būrelio mok. darbų paroda 

,, Iš vabalėlių gyvenimo” 

2017 lapkričio mėn. 

3 d. – 29 d 

Panevėžio,,Aušros” 

progimnazija 

Progimnazijos bendruomenei 

14 Būrelio ,,Dailės pasaulyje” mok. darbų 

paroda  ,,Balti žiemos džiaugsmai” 

2017 gruodžio mėn. 1d. 

– 2018 sausio  06 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

15 Būrelio ,,Dailės pasaulyje” mok. darbų 

paroda  ,,Kalėdiniai meduoliai” 

2017 gruodžio mėn. 1d. 

– 2018 sausio  06d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

16 Keramikos b. mokinių darbų paroda 

,,Kalėdiniai varpeliai” 

2017 gruodžio mėn. 1d. 

– 2018 sausio  06d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

17 Dailės būrelio mok. piešinių paroda 2017 gruodžio mėn. Moksleivių namai 



,Kalėdiniai raštai”” 4 d. – 29 d Moksleivių namų bendruomenei 

18 Miesto mokyklų mok. darbų paroda – 

konkursas ,,Iš nykštukų gyvenimo” 

2017 gruodžio mėn. 1d. 

– 2018 sausio  06 d. 

Moksleivių namai 

Miesto mokyklų mokiniams ir 

Moksleivių namų bendruomenei 

19 Dailės būrelio mok. piešinių paroda 

,,Šventiniam džiaugsmu ” 

2017 gruodžio mėn. 

6 d. – 29 d 

Panevėžio,,Aušros” 

progimnazija 

Progimnazijos bendruomenei 

20 Pynimo būrelio mok. darbų paroda 

 ,, Į namus beldžias Kalėdos” 

2017 gruodžio mėn. 

1d. – 26 d 

Panevėžio m. Šiaurinė 

biblioteka 

Panevėžio miesto visuomenei 

21 Kūrybinių dirbtuvėlių,,Spalvos ir 

spalviukai” mok. darbų paroda 

 ,,Tuo tarpu Kalėdos” 

2017 gruodžio mėn. 

1 d. – 31 d 

Panevėžio M. Karkos 

progimnazija 

Progimnazijos bendruomenei 

    

22 Būrelio ,,Dailės pasaulyje” mokinių 

darbų paroda  ,,Grafikos burtai” 

2018 sausio mėn. 06 – 

vasario mėn. 10 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

23 Dailės ir dailiųjų amatų būrelių mokinių 

kūrybos darbų iš popieriaus ir plastiko 

paroda ,,Kur pažvelgsi visur balta” 

 

2018 sausio mėn. 06 – 

vasario mėn. 12 d. 

 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

24 Būrelio ,,Dailės pasaulyje” mokinių 

piešinių  paroda  ,, Lietuvos vaizdai” 

2018 vasario mėn. 

01 d. – 28 d. 

Panevėžio m. biblioteka 

,,Žiburėlis” 

Panevėžio miesto visuomenei 

25 Dailės būrelių mokinių darbų paroda 

,,Užgavėnių kaukės” 

2018 vasario mėn. 

01 d. – 28 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

26 Keramikos būrelių mokinių darbų paroda 

,,Praeitis, dabartis, ateitis” 

2018 vasario mėn.12 d. 

– kovo mėn.  30 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

27 Dailės būrelių mokinių piešinių paroda 

,,Iš Lietuvos praeities” 

skirta Lietuvos atkūrimo 100 

2018 vasario mėn.11 d. 

– kovo mėn.  17d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

28 Pynimo būrelio mokinių darbų paroda 

,,Žuvys” 

2018 vasario mėn. 

01 d. – 28 d. 

Panevėžio m.  Šiaurės biblioteka  

Panevėžio miesto visuomenei 

29 Dailės būrelio mokinių darbų paroda 

,,Verba” 

2018 kovo mėn. 

01 d. – 30 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

30 Pynimo būrelio mokinių darbų paroda 

,,Žuvys” 

2018 kovo mėn. 

06 d. – 28 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

31 Būrelio ,,Dailės pasaulyje” mokinių 

piešinių paroda ,,Gamta stebina mane” 

2018 kovo mėn.18 d. 

- balandžio mėn.  20 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

32 Kūrybinių dirbtuvių ,,Spalvos ir 

spalviukai” mokinių darbų paroda 

,,Gamta atbunda” 

2018 kovo mėn.18 d. 

- balandžio mėn.  20 d. 

Panevėžio  M. Karkos 

progimnazija 

Progimnazijos bendruomenei 

33 Kūrybinių dirbtuvių ,,Spalvos ir 

spalviukai” projektas ,,Draugystė 

veža”, ,,Šypsenų siena” 

 

2018 kovo mėn. 

11 d.  - 18 d. 

Panevėžio  M. Karkos 

progimnazija 

Progimnazijos bendruomenei 

34 Drabužių dizaino būrelio mokinių 

darbų paroda ,,Šilko improvizacijos” 

2018 

 vasario  - kovo mėn 

Panevėžio biblioteka ,,Žalioji 

pelėda”  

Panevėžio miesto visuomenei 

35 Moksleivių namų mokinės Skaistės 

Cibulskaitės autorinių darbų paroda 

2018 balandžio mėn. 

3d. -15 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

36 Žaislų siuvimo būrelio mokinių darbų 2018 balandžio mėn.  



paroda 

,, Gražiai lėlei – gražiausia suknelė” 

16 d. -30  d. Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

37 Dailės būrelio mokinių darbų paroda 

,,Grafikos darbai” 

2018 balandžio 

mėn.21d. – gegužės 30  

d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

38 Meninės raiškos ir muzikinio ugdymo 

mokinių kūrybinių darbų paroda 

,,Velykinės nuotaikos” 

2018 balandžio mėn. 

03 d. - 10  d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

39 Dailės būrelio mokinių vitražų  darbų 

paroda ,,Gėlių pieva ” 

2018 balandžio mėn. -  

gegužės mėn. 22 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

40 Keramikos būrelių mokinių darbų 

paroda ,,Praeitis, dabartis, ateitis” 

2018 balandžio mėn. 

03 d. - 20  d. 

Panevėžio m. biblioteka 

,,Židinys” 

Panevėžio miesto visuomenei 

41 Pynimo būrelio mokinių darbų paroda 

,,Žuvys” 

2018 balandžio mėn. 

03 d. - 30  d. 

Panevėžio m. biblioteka 

,,Žiburėlis” 

Panevėžio miesto visuomenei 

42 Būrelio ,,Dailės pasaulyje” mokinių 

darbų paroda  ,,Grafikos stebuklai” 

2018 balandžio mėn. 

03 d. - 30  d. 

Panevėžio m. biblioteka 

,,Žiburėlis” 

Panevėžio miesto visuomenei 

43 Drabužių dizaino būrelio mokinių 

kūrybos darbų paroda 

2018 gegužės mėn. 

2 d.  - 30 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

44 Būrelio ,,Dailės pasaulyje” mokinių 

taikomųjų darbų paroda ,,Mandalos” 

2018 gegužės mėn. 

 02 – 30 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

45 Žaislų siuvimo būrelio mokinių darbų 

paroda 

,, Gražiai lėlei – gražiausia suknelė” 

2018 gegužės mėn. 

 02 – 18 d. 

Panevėžio m. biblioteka 

,,Židinys” 

Panevėžio miesto visuomenei 

46 Dailės būrelio mokinių vitražų  darbų 

paroda ,,Ant paukščio sparnų” 

2018 gegužės mėn. 

 02 – 25 d. 

Panevėžio,,Aušros” 

progimnazija 

Progimnazijos bendruomenei 

47 Būrelio ,,Dailės pasaulyje” mokinių 

darbų paroda  ,,Kūrybos džiaugsmas” 

2018 gegužės mėn. 21  

– birželio  20 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

48 Moksleivių namų baigiamoji mokslo 

metų paroda  

2018 gegužės mėn. 22   Panevėžio bendruomenių rūma 

Moksleivių namų ir miesto 

bendruomenėms 

 

2017-2018 m.m. Moksleivių namuose vykdomi  įvairaus pobūdžio  renginiai, 

sukviečiantys nemažą būrį mokyklos būrelius lankančių vaikų bendrai saviraiškai ir pomėgių 

tenkinimui.  Mokslo metų pradžioje, organizuojamos naujokų krikštynos. Renginys vyko 2 

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

Renginys vyko 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 pilna netikėtumų. 

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

bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams . Per 2017/18 m.m.  buvo suorganizuoti  7 ( iš jų 6 

varžybos) tokio pobūdžio renginiai. Juose dalyvavo 179 mok.  Jaunesniojo amžiaus mokiniai 



dalyvavo Panevėžio m. mokyklų  5-12 kl. atrankinėse turizmo technikos varžybose ; Panevėžio 

m. mokyklų 3-4 kl. mokinių virvės traukimo varžybose bei Panevėžio m. mokyklų 3-4 kl.  

mokinių turizmo varžybose.   

Vyresniojo amžiaus mokinių (14-19 m.) laukiamas renginys -,, Jėgos konkursas” 

.  Šiame renginyje dalyvauja jaunuoliai ir iš Panevėžio miesto mokyklų bei ugdymo įstaigų, o 

taip pat  Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos.  Renginys jau tapo tradiciniu ir rengiamas 

jau daug metų.  Šiais metais dalyvavo 28 moksleiviai. Tai sportinis renginys – varžybos. Visi 

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

dalyvio išstumtas rezultatas buvo skaičiuojamas pagal Vilkinsono koeficientą.   

  Panevėžio miesto mokyklų vyresnio amžiaus mokinės dalyvavo  sveikos 

gyvensenos pamokėlėje   ,, Judu – sveikai gyvenu“. Moksleivių namų aerobikos – fitneso 

mokytoja Rita Garaga pristatė įvairias aerobikos rūšis :  klasikinę aerobiką, ,,step“  aerobiką, 

funkcinę treniruotę ratu, pratimus su TRX treniruokliais ir kt.  Mokinės išmoko įvairių 

aerobikos žingsnių, sužinojo apie fizinio aktyvumo naudą jaunam organizmui. Dalyvavo -13 

mokinių. 

 Mokinių pilietiškumo, sąmoningumo bei atsakomybės ugdymas vykdomas per 

tokius renginius, kaip  antikorupcinis renginys ,,Korupcija man – ne draugas”.  Šiais metais 

renginys vyko Panevėžio pedagogų švietimo centre. Skirtas Panevėžio m. bendrojo lavinimo 

mokyklų 7-10  kl. mokiniams.  Renginyje dalyvavo net penkių miesto mokyklų mokinių 

komandos. Komandos turėjo atlikti įvairias kūrybines užduotis bei atsakyti į viktorinos 

klausimus.  Mokinių žinias vertino sudaryta vertinimo komisija, į kurios sudėtį įėjo STT 

darbuotoja , savivaldybės administracijos darbuotojai bei Moksleivių namų direktorė.  

Renginyje dalyvavo 22 mokiniai. 

Laukiamas renginys - Kaziuko mugė. Jai mokiniai pradeda ruoštis prieš gerą 

mėnesį. Ir  2018 m. Kaziuko mugė sukvietė apie 87 mokinius, 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. 



Moksleivių namuose vykdoma įvairi  projektinė veikla. Meninio ugdymo 

projekto ,,Talentus atrandame kasdien” įgyvendinamas buvo pasitelkiant    edukacines 

programas, kurios buvo vykdomos  mokslo metų pradžioje - rugsėjo mėnesį 18 d. / 28 d.   Šio 

projekto pagrindinis uždavinys - supažindinti miesto mokyklų moksleivius su Moksleivių 

namuose vykdoma būreline veikla. Projekte dalyvavo 355 mokiniai iš įvairių miesto mokyklų.  

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

– tavo sveikata”.  Tai renginys iš parengto 2017 m. sveikatos ugdymo projekto ,,Sveikas 

maistas – tavo sveikata”. Renginys vyko spalio 26 d. 1530 val. Moksleivių namų salėje. 

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 PC ,, Rimi “. Jie buvo  

pagrindiniai šio renginio rėmėjai. Paskaitą mokiniams skaitė Panevėžio Juventologų klubo 

lektorius Kazimieras Ilginis.  Renginyje dalyvavo 55 mokiniai . ( Norinčiųjų dalyvauti buvo 

daugiau, bet Moksleivių namų salė nėra pritaikyta dideliam mokinių susibūrimui). 

2018 m. projektas ,,Sportuoju ir judu – sveikai gyvenu“  taip pat pradėtas įgyvendinti.  2018 

m. gegužės mėn 10 d. buvo  pravestas  vienas iš projekte numatytų renginių-  Patyriminis žygis 

Jungtinių Tautų Organizacija, Pasaulio sveikatos organizacija ir Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė  nuo 2002 m. gegužės 10 dieną yra paskelbę judėjimo sveikatos labui diena.  

Pritardami šiam judėjimui Moksleivių namų sportinių būrelių mokytojai suorganizavo  mokinių 

žygį į gamtą. Tai buvo patyriminis žygis. Šio žygio esmė -  įskiepyti vaikuose supratimą, kad 

ugdymas vyksta per patyrimą. Žygio metu visiems mokiniams buvo pasiūlytas vienas tikslas -

,,Judėjimas sveikatos labui !” . O iššūkis -  surasti ir nufotografuoti 10 laukinių maistinių 

augalų.  Žygio į Berčiūnus metu (dviračiais arba pėsti) mokiniai turėjo pavasarinėje pievoje 

surasti ir nufotografuoti 10 laukinių maistinių augalų, kurių sąrašas buvo duotas kiekvienai 

žygeivių grupei. Berčiūnuose mokiniai  žaidė orientacinį žaidimą, turėjo įveikti ,,virvių” trąsas,  

vyko diskusija apie augalų naudą žmogaus organizmui.  Galėjo smagiai pasėdėti prie laužo ir  

pasikepti ,,zefyriukų”.  Žygyje dalyvavo 47 mokiniai.  

         Parengtas  ir įgyvendintas vaikų vasaros  poilsio  projektais   -  vaikų vasaros poilsio 

stovykla ,,Atostogų kaleidoskopas“. Programa buvo  orientuota į vaiko saviraiškos ir 

kūrybiškumo lavinimą, vaikų gebėjimų atskleidimą, tikslinį užimtumą ir turiningą poilsį.  Kodėl 

,,kaleidoskopas“? Pagal lietuvių žodyną, žodis ,,kaleidoskopas“  reiškia  -  senovinį vaizduotę 

lavinantį žaislą, spalvingomis formomis žavintį tiek mažuosius, tiek vyresnius. Pačios 

programos pavadinimas ,,Atostogų kaleidoskopas“  - greitas vaizdų, įspūdžių, nuotaikos 



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

veiklas .  

 Kiekviena diena stovykloje, net kiekviena valanda buvo tarsi žvilgsnis į vis kitokį užburiantį 

kaleidoskopo paveikslėlį. Tiek įvairiausių veiklų! 

Kiekvieną dieną per įvairiausias veiklas , pokalbius, žaidimus ar išvykas vaikai  buvo 

supažindinami su juos supančiu pasauliu. Betarpiškai bendraudami ir bendradarbiaudami vieni 

su kitais, dalinosi savo įspūdžiais ir išmintimi. Šios programos tikslas - ugdyti vaikuose tokias 

kompetencijas, kurios padeda asmeniui tapti aktyviu ir sėkmingu visuomenės nariu. Buvo 

pasirinkti  gebėjimai, kuriuos ir siekėme ugdyti stovyklos metu.  Tai bendravimas, 

bendradarbiavimas, sveikatingumas, kūrybiškumas, smalsumas, savarankiškumas, 

pasitikėjimas, savęs pažinimas. Atsakingumo gebėjimas buvo akcentuojamas kiekvieną dieną, 

nes tai labai svarbus gebėjimas visos stovyklos metu - sąžiningai ir laiku vykdyti savo pareigas, 

laikytis susitarimų, elgtis saugiai ir suprasti savo elgesio pasekmes. Visa stovyklos veikla – 

išvykos, žaidimai, kūrybiniai užsiėmimai  - buvo sudaroma  atsižvelgiant į tos dienos temą.  

Stovykla buvo vykdoma 3 pamainomis : 

I pamaina - nuo birželio mėn. 4 d.- 8 d. (nuo 900 - 1300 val.) 

 Priimamų  vaikų skaičius – 60. Dalyvavo  - 56 

II pamaina - nuo birželio mėn. 11 d. – 15 d. (nuo 900- 1300 val.) 

 Priimamų  vaikų skaičius – 60. Dalyvavo  -64 

III pamaina- nuo birželio mėn. 18 d. – 22 d. (nuo 900-1300 val.) 

 Priimamų  vaikų skaičius – 60. Dalyvavo  -61. 

Projekto vykdymo dienų skaičius - 15 d. 

Viso šioje programoje dalyvavo 181 vaikų.  

2017-2018 m.m. 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.   



2018-2019 m.m. ugdymo planas 

1. BENDROSIOS UGDYMO PLANO NUOSTATOS 

(pagrindas, rengėjai, įstaigos tikslai ir uždaviniai ) 

 

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

planas reglamentuoja neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą mokykloje 2018–

2019 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.   

 Ugdymo planas parengtas pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo ir 

jaunimo reikalų skyriaus vedėjo 2018 m. rugpjūčio 29 d. Nr. VI-138 (22.1.7.) įsakymu 

patvirtintą neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos 

2018-2019 mokslo metų ugdymo plano struktūrą. 

Mokyklos ugdymo plano projektą parengė 2018 m. rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. 

V-74 „Dėl darbo grupės 2018-2019 m.m. Moksleivių namų ugdymo planui parengti“ patvirtinta 

darbo grupė.  

Mokyklos 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.  

            Mokyklos  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. 



2. UGDYMO PROCESO TURINYS IR ORGANIZAVIMO TVARKA   

2018-2019 M.M. 

Organizuojant neformalųjį vaikų švietimą 2018-2019 m.m. laikomasi tokių principų, numatytų 

neformaliojo švietimo koncepcijoje ir neformaliojo vaikų švietimo programose: 

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). 

7. Pozityvumo principas-ugdymosi procese kuriamos teigiamos emocijos, sudaromos 

sąlygos gerai vaikų savijautai. 

8. Patirties-ugdymas grindžiamas patyrimu ir jo reflkekcija. 

 Mokykloje organizuojamas ugdymo procesas orientuotas į mokinių 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. 2018-2019 mokslo metais parengtose ir planuojamose vykdyti neformaliojo vaikų 

švietimo programose numatoma ugdyti šias kompetencijas: 

1. asmenines – pažinti ir gerbti save, įvertinti jėgas ir priimti iššūkius, kryptingai 

siekti tikslų, valdyti emocijas ir jausmus; 

2. 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; 

3. iniciatyvumo ir kūrybingumo- mąstyti kūrybingai, drąsiai kelti idėjas, pagrįstai 

rizikuoti, mokytis iš nesėkmių; 



4. mokėjimo mokytis – išsikelti realius mokymosi tikslus, pasirinkti mokymosi 

strategijas ir priemones, vertinti mokymosi pažangą, numatyti tolesnius tikslus; 

5. pažinimo- plėsti akiratį, stebėti, vertinti, klausti ir ieškoti atsakymų, daryti 

išvadas; 

6. komunikavimo- išsakyti mintis, išklausyti, tinkamai naudoti ir suprasti kūno 

kalbą, parinkti tinkamą kalbos stilių; 

7. dalykinės- pagal programos kryptis, konkretūs gebėjimai. 

 

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.). 

 

Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 

1-8-23 „Dėl mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo“ mokslo metų trukmė Moksleivių  

namuose – nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d. 

Būreliai, grupės, studijos formuojami ir mokiniai į programas renkami rugsėjo 1-15 

dienomis.  Priklausomai nuo veiklos populiarumo ir mokinių poreikių gali būti steigiamos 

kelios tos pačios veiklos grupės. Sukomplektavus mokinių grupes, mokytojo teikimu ir 

direktoriaus įsakymu nurodoma, į kurią grupę mokinys priimamas. Vadovaujantis mokytojo 

prašymu ir direktoriaus įsakymu, mokslo metų eigoje mokinys gali būti perkeltas iš vienos 

grupės į kitą. 

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

prašymus, sudarę mokymosi sutartis ir sumokėję atlyginimą už neformalųjį vaikų švietimą 

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

tikslinėmis lėšomis, pasirašo Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą sutarties formą (Neformaliojo 

vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo priedas Nr.3)  Mokiniai į mokyklą 

priimami vadovaujantis steigėjo nustatyta tvarka („Mokinių priėmimo į Panevėžio miesto 

savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo vaikų švietimo, formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo, suaugusiųjų meninio ugdymo programas ir neformaliojo vaikų švietimo programas per 

mokinių atostogas, programas, tvarkos aprašu“, patvirtintu Panevėžio miesto savivaldybės 

tarybos 2009-05-28 d. sprendimu Nr.1-33-9 (Panevėžio miesto tarybos 2016-11-24 sprendimu 

Nr. 1-386 redakcija) ir  mokyklos direktoriaus 2017-10-31 d. įsak. Nr. V-112 patvirtintu, su 

Mokyklos taryba suderintu „Mokinių priėmimo į mokyklą ir išvykimo iš mokyklos tvarkos 



aprašu“. Prašymai mokytis mokykloje priimami mokyklos sekretoriate savaitę iki mokslo metų 

pradžios ir dvi pirmąsias mokslo metų savaites. Jei mokykloje yra laisvų vietų, prašymai dėl 

priėmimo į būrelius priimami visus mokslo metus. Priėmimas į būrelius įforminamas 

direktoriaus įsakymu ir mokymosi sutartimi.  Priimant mokinius į mokyklą, atranka nevykdoma. 

Būreliai, grupės, studijos, ansambliai steigiami vieneriems 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 vienoje programoje 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, atlyginimo lengvatų suteikimo tvarką, 

mokėjimo terminus, atlyginimo už neformalųjį švietimą įskaitymo ir grąžinimo sąlygas 

reglamentuoja Panevėžio moksleivių namų atlyginimo už neformalųjį vaikų švietimą mokėjimo 

tvarkos aprašas, patvirtintas mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 25 d. įsak. Nr. V-46.  

       Mokinių lankomumas neprivalomas. Apie savo nedalyvavimą užsiėmimuose ir 

nedalyvavimo priežastis, mokinys turi žodžiu informuoti mokytoją. Mokiniai, be pateisinamos 

priežasties nelankę užsiėmimų daugiau kaip dvi savaites ar nustatyta tvarka nesumokėję 

mokesčių už neformalųjį vaikų švietimą iki einamojo mėnesio 15 dienos, mokytojo teikimu, 

direktoriaus įsakymu išbraukiami iš mokinių sąrašų. Mokytojai pateikia mokyklos sekretoriui 

nustatytos formos prašymą dėl mokinio išbraukimo iš būrelio iki einamojo mėnesio 15 ir 30 

dienos. Mokiniai, pageidaujantys ugdytis būrelyje ne visą būrelių užsiėmimų grafike numatytą 

laiką, privalo pateikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui tėvų prašymą „Dėl dalinio būrelio 

lankymo“. 

      Sumažėjus mokinių skaičiui grupėje (esant mažiau mokinių nei nustatytas privalomas 

skaičius), direktoriaus įsakymu nustatomas laikotarpis (iki dviejų savaičių) per kurį mokytojas 

turi sukomplektuoti grupę iki privalomojo minimalaus mokinių skaičiaus grupėje. Jei pasibaigus 

nustatytam laikotarpiui, mokinių skaičius grupėje mažesnis nei nustatytas privalomas, 

direktoriaus įsakymu grupės veikla nutraukiama. 

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

Mokinių atostogų metu vykdomi užsiėmimai būreliuose ar kita ugdomoji veikla: organizuojama 

projektinė veikla, išvykos ir kita netradicinė veikla. 



      Vaikų vasaros atostogų metu organizuojamos vaikų vasaros užimtumo programos ar kitokio 

pobūdžio  stovyklos pagal parengtus projektus, programas, kuriose gali dalyvauti Panevėžio 

miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai ir jaunuoliai. 

     Ugdymas būreliuose, grupėse, studijose vyksta pagal mokytojų parengtas, metodinių grupių 

aprobuotas, steigėjo akredituotas, direktoriaus įsakymu patvirtintas trumpalaikes, (vienerių 

mokslo metų trukmės) neformaliojo vaikų švietimo programas, parengtas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro  nustatytus bendruosius kriterijus.  

      Būrelio, grupės , studijos užsiėmimo trukmė 45 min., pertrauka 10 min., pasiruošimui skirtas 

laikas-5 min. 

      Būrelių užsiėmimų darbo grafikus sudaro direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Darbo 

grafikai sudaromi metams, esant poreikiui gali būti koreguojami, keičiami. Mokytojų prašymu, 

direktoriaus įsakymu gali būti daromi vienkartiniai būrelio užsiėmimų grafiko pakeitimai.  

      Būrelio užsiėmimai, jų turinys, mokinių lankomumas fiksuojamas būrelio veiklos apskaitos 

dienyne (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.  

       Ugdymas būreliuose, grupėse, studijose vyksta pagal Panevėžio miesto savivaldybės 

akredituotas ir/arba mokyklos direktoriaus patvirtintas, KTPRR įregistruotas ugdymo 

programas. Programos, kurios vykdomos ne NVŠ tikslinėmis lėšomis, aprobuojamos mokyklos 

Metodinės tarybos ir tvirtinamos mokyklos direktoriaus. 

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

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 kitų institucijų ir/ arba mokyklos direktoriaus 

padėkos raštais, diplomais, prizais.  

 



2.2. Informacija apie numatomas vykdyti neformaliojo švietimo programas  

(2018-2019 m.m. programos pateikiamos prieduose) 

 

2018-2019 m.m. parengta,  KTPRR įregistruota ir Panevėžio miesto savivaldybės 

akredituota  30  neformaliojo vaikų švietimo programų. Viena programa (Ankstyvasis muzikinis 

ugdymas (4-6 m. mokiniams), kurioje mokiniai bus ugdomi tik tėvų lėšomis, aprobuota 

mokyklos Metodinės tarybos ir patvirtinta mokyklos direktoriaus. 2018-2019 m.m. numatoma 

vykdyti  30 neformaliojo vaikų švietimo programų, kurios apima 4-19 metų mokinių amžiaus 

cenzą.  

Numatomos vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programos 2018/2019m.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“ (7 -14m.) Meninio ugdymo 

programa, kryptis-

choreografija, šokis. 

2.  Rimas Medišauskas Gitaros studija (9-19 m.) Meninio ugdymo 

programa, kryptis-

muzika 

3.  Samanta Pusvaškienė Meninė raiška ir muzikinis 

ugdymas (6-10 m.) 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis-

muzika 

4.  Ona Ivanauskienė Liaudies šokių grupė „Aušrinė“ 

(7-15 m.) 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis-

choreografija, šokis. 

5.  Stela Kulbokienė Pop grupė „Šypsenėlė“ (6-14 

m.) 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis-

muzika 

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

programa, kryptis- 

dailė, technologijos 

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



programa, kryptis- 

technologijos 

8.  Dalia Gavrilčikienė Estradinė- kūrybinė vaikų grupė 

(6-15 m.) 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis-

muzika 

9.  Audronė Markutienė Dailieji amatai 

(5-19 m.) 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis- 

dailė 

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

 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis- 

technologijos 

11.  Birutė Sirtautienė Dailės pasaulyje 

(6-15 m.) 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis- 

dailė 

12.  Dalia Šumskienė Teatro studija 

(7-19 m.) 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis- 

teatrinis ugdymas 

13.  Geleta Norvaišienė Dailė 

(6-17 m.) 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis-

dailė 

14.  Aušra Lazdauskienė Kūrybinės dirbtuvės „ Spalvos ir 

spalviukai“ (7-13 m.) 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis-

dailė 

15.  Geleta Norvaišienė Įdomioji keramika (6-19) 

 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis- 

technologijos 

16.  Geleta Norvaišienė Pynimas (6-19 m.) Techninės kūrybos ir 

saviraiškos ugdymo 

programa, kryptis- 

technologijos 

17.  Eglė Narkevičienė Saviraiška anglų kalba (7-18m.) 

 

Techninės kūrybos ir 

saviraiškos ugdymo 

programa, kryptis-



kalbos 

18.  Asta Jatužienė „Linksmai su IKT“ (7 m.) 

 

Techninės kūrybos ir 

saviraiškos ugdymo 

programa 

19.  Vilija Andrijauskienė Drabužių dizainas (8-19 m.) Techninės kūrybos ir 

saviraiškos ugdymo 

programa, kryptis- 

technologijos 

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

saviraiškos ugdymo 

programa, kryptis- 

techninė kūryba 

21.  Asta Ulienė Mokomės prancūziškai žaisdami 

(6-13 m.) 

Techninės kūrybos ir 

saviraiškos ugdymo 

programa, kryptis-

kalbos 

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

programa, kryptis- 

sportas 

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

programa, kryptis- 

turizmas ir kraštotyra 

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

programa, kryptis-

sportas 

25.  Rytis Navarskas Lengvasis kultūrizmas (8-19 m.)  Turizmo ir sporto 

programa, kryptis-

sportas 

26.  Andrius Kuprys Jaunasis turistas (10-18 m.) 

 

Turizmo ir sporto 

programa, kryptis-

turizmas ir kraštotyra 

27.  Simonas Pranckevičius Kovinis sportas (6-11 m.) Turizmo ir sporto 

programa, kryptis-



turizmas ir kraštotyra 

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

programa, kryptis- 

sportas 

29.  Stela Kulbokienė Ankstyvasis muzikinis ugdymas 

(4-6 m.) 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis-

muzika 

30.  Vaida Zibae Dailės terapija „Jausmai ir 

spalvos“ (7-14 m.) 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis-

dailė 

 

Neformaliojo vaikų švietimo programose numatyti tikslai ir uždaviniai, ugdymo 

metodai, numatytos įgyti kompetencijos, programos turinys, mokinių amžius, planuojamas 

grupės dydis, grupių skaičius, vaikų vaidmuo programos įgyvendinime, nurodyti dalyvių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo ir įsivertinimo principai, kaip bus užtikrinama programos 

kokybė ir kokiais būdais bus vykdomas programos rezultatų pristatymas.  Programų vykdymui 

suformuota 30 būrelių (52 grupės), iš jų 1 būrelis(2 grupės) pagal neformaliojo vaikų švietimo 

programą Kovinis sportas numatomas formuoti ir vykdyti nuo 2018 m. lapkričio mėn. 

mokytojui S.Pranckevičiui grįžus po ilgalaikio nedarbingumo ir prasitęstų  kasmetinių atostogų. 

Būreliuose ugdytis 2018-2019 m.m pagal meninio ugdymo, techninės kūrybos ir saviraiškos, 

turizmo ir sporto ugdymo programas pasirinko 709 mokiniai.  

 

Mokinių ir grupių pasiskirstymas pagal bendrąsias ugdymo programas 

Meninio ugdymo programa Techninės kūrybos ir 

saviraiškos ugdymo programa 

Turizmo ir sporto programa 

Neformaliojo vaikų švietimo 

programų- 17; 

Būrelių-17; 

Grupių-30 

Neformaliojo vaikų švietimo 

programų- 6; 

Būrelių-6; 

Grupių-9 

Neformaliojo vaikų švietimo 

programų- 7; 

Būrelių-7; 

Grupių-13 

 

 

 

 



2.3. Kita numatoma veikla įstaigos ir miesto bendruomenei  

(projektai, renginiai, parodos, koncertai ir t.t.) 

 

Mokytojai, planuojamus mokslo metams renginius suderina su metodine grupe. Mokyklos 

metodinių grupių pirmininkai pateikia renginių planus direktoriaus pavaduotojui ugdymui, 

renginiai įtraukiami į mokyklos renginių planą. Mokyklos inicijuojamus ir organizuojamus 

renginius planuoja ir renginių planą sudaro renginių organizatorius. Parengtas metinių renginių 

plano projektas svarstomas mokyklos Metodinės tarybos posėdyje. Mokslo metų eigoje renginių 

planas gali būti koreguojamas, sudarant mokyklos darbo planus atskiriems mėnesiams. 2018-

2019 m.m. numatyta vykdyti 18 įvairaus pobūdžio teminių renginių ir parengti 29 mokinių 

kūrybos parodas. 

 

Renginių planas 2018-2019 mokslo metams 

 

Eil. 

nr. 

Renginys Data Vieta Kam skirtas 

renginys 

Atsakingas asmuo 

RENGINIAI 

1 Naujokų krikštynos Rugsėjo –

spalio mėn. 

Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

R. Adinavičienė 

 

2 Renginys - praktinė paskaita 

,,Paauglių motyvacijos ir savivertės 

stiprinimo dirbtuvės“ 

iš projekto 

,,Sportuoju ir judu – sveikai 

gyvenu“ 

 

Spalio mėn. 

Moksleivių 

namai 

Skirtas 

vyresniųjų  

klasių 

mokiniams 

R. Adinavičienė 

 

3 Renginys 

,,Sveikas maistas – sveikas vaikas“ 
skirtas sveikatos stiprinimo mėn. 

(iš projekto ,,Sportuoju ir judu – 

sveikai gyvenu“) 

Spalio mėn. Moksleivių 

namai 

Skirtas pradinių 

klasių 

mokiniams. 

R. Adinavičienė 

 

4  

Renginys , skirtas Tolerancijos 

dienai 

Lapkričio 

mėn. 

 

Moksleivių 

namai 

 

Skirtas 

vyresniųjų  

klasių 

mokiniams 

R. Adinavičienė 

5 Antikorupcinis renginys Gruodžio 

mėn. 

 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Mokyklos ir 

miesto 

bendruomenei 

R. Adinavičienė 

 

6 Kalėdiniai renginiai Gruodžio 

mėn. 

 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Mokyklos ir 

miesto 

bendruomenei 

R. Adinavičienė 

ir meninių būrelių 

mokytojai 

 

7 Renginys,  skirtas Pasaulinė sniego 

dienai paminėti 

Sausio mėn. Pagal 

atskirą 

Skirtas 

vyresniųjų  

R. Adinavičienė 

 



( priklausys nuo oro sąlygų ) pranešimą klasių 

mokiniams 

 

8 Kūrybinės dirbtuvėlės 

,,Baisiausiai graži kaukė“ 

 

Vasario 

mėn. 

 

Moksleivių 

namai 

 

Miesto mokyklų  

pradinių klasių 

mokiniams ir 

ikimokyklinių 

įstaigų  

auklėtiniams 

įstaigoms 

R. Adinavičienė 

amatų būrelių 

mokytojai  

9 Renginys - viktorina 

,,Tautiškiausia klasė“ 

Vasario -

kovo mėn. 

Moksleivių 

namai 

Miesto mokyklų  

mokiniams 

R. Adinavičienė 

10 Renginys 

,,Užgavėnės su Kaziuku“ 

Kovo mėn. Moksleivių 

namai 

 

Moksleivių 

namų, 

miesto mokyklų 

ir neformaliojo 

ugdymo 

mokiniams , ir 

ikimokyklinių 

įstaigų 

auklėtiniams 

R. Adinavičienė 

11 Renginiai ir kūrybinės dirbtuvėlės, 

skirtos Žemės dienos paminėjimui) 

 

Balandžio 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

Moksleivių 

namų 

bei miesto 

mokyklų  

mokiniams ir 

ikimokyklinėms 

įstaigoms 

R. Adinavičienė, 

amatų būrelių 

mokytojai 

 

12 Kūrybinės dirbtuvėlės 

,,Margi vaško raštai“ 

Balandžio 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

Moksleivių 

namų 

bei miesto 

mokyklų  

mokiniams ir 

ikimokyklinėms 

įstaigoms 

R. Adinavičienė, 

amatų būrelių 

mokytojai 

 

13 Atrankinės turizmo techninės 

varžybos  

Balandžio 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

Moksleivių 

namų 

bei miesto 

mokyklų  5-12 

kl. mokiniams  

S. Mažuolienė 

14 Respublikinio konkurso 

,, Saugokime jaunas gyvybes 

keliuose“  varžybos ,,Šviesoforas“ 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Moksleivių 

namai 

Miesto mokyklų 

1-4 kl. 

mokiniams 

R. Adinavičienė 

 

15 Respublikinio konkurso 

,, Saugokime jaunas gyvybes 

keliuose“ jaunųjų dviratininkų 

varžybos ,,Saugus ratas“ 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

 

Moksleivių 

namai 

Miesto mokyklų  

mokiniams 

R. Adinavičienė 

 

 

16 Panevėžio m. 3-4 kl. mokinių 

turizmo  varžybos 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Moksleivių 

namai 

Miesto mokyklų  

mokiniams 

S. Mažuolienė 

17 Panevėžio m. 3-4 kl. mokinių Pagal Moksleivių Miesto mokyklų  S. Mažuolienė 



virvės traukimo varžybos atskirą 

pranešimą 

namai mokiniams 

18 Baigiamoji mokslo metų šventė 

 

Gegužės 

mėn. 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Mokyklos 

bendruomenei 

R. Adinavičienė 

 

PARODOS 

1 Moksleivių namų būrelius 

lankančių mokinių kūrybos darbų 

paroda 

,,Mes pristatome “ 

Rugsėjo 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

(foje) 

Miesto ir 

mokyklos 

bendruomenei 

 

L. Skrebytė, 

amatų būrelių 

mokytojai 

 

2 Būrelio ,,Dailės pasaulyje”   mok. 

darbų paroda 

,, Dovana mokyklai” 

Rugsėjo 

mėn.. 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

B. Sirtautienė 

L. Skrebytė,  

3 Dailės būrelių paroda 

,,Noriu piešti‘‘ 

Spalio 

mėn.. 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

B.Sirtautienė, 

G.Norvaišienė 

L. Skrebytė, 

 

4 Būrelių ,,Pynimas‘‘, ,,Dailiųjų 

amatų‘‘ paroda 

,,Rudens grožis ilgam‘‘ 

Spalio 

mėn. 

Moksleivių 

namai (fojė) 

Mokyklos 

bendruomenei 

G.Norvaišienė, 

A.Markutienė 

L. Skrebytė, 

 

5 Būrelių ,,Žaislų siuvimo‘‘ ir 

,,Dailiųjų amatų‘‘ paroda 

,,Kūrybiškas laisvalaikis‘‘ 

Spalio mėn. Biblioteka 

,,Žalioji 

pelėda‘‘ 

Miesto 

visuomenei 

V.Jakevičienė, 

A.Markutienė 

6 Kūrybinės dirbtuvės ,,Spalvos ir 

spalviukai‘‘paroda 

,,Tegyvuoja moliūgai ‘‘ 

Spalio – 

lapkričio 

mėn. 

M.Karkos 

progimnazij

a 

M.Karkos 

progimnazijos 

bendruomenei 

A.Lazdauskienė 

7 Dailės b. tekstilinių darbų  paroda 

"Siūlai, siūlai susivykit..." 

Spalio – 

lapkričio 

mėn. 

,,Aušros‘‘ 

progimnazij

a 

,,Aušros‘‘ 

progimnazijos 

bendruomenei 

G.Norvaišienė 

8 Amatų būrelių mokinių kūrybinių 

darbų parodos 

 

Lapkričio 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

( fojė) 

Mokyklos 

bendruomenei 

Amatų būrelių 

mokytojai 

 

9 Būrelio ,,Dailės pasaulyje‘‘ paroda 

,,Spalvingas ruduo ‘‘ 

Lapkričio– 

gruodžio 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

B.Sirtautienė 

10 Kūrybinės dirbtuvės ,,Spalvos ir 

spalviukai‘‘ 

,,Tyli naktis‘‘ 

Gruodžio 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

A.Lazdauskienė 

11 Amatų būrelių mokinių kūrybinių 

darbų parodos 

 

Gruodžio -

sausio mėn. 

Moksleivių 

namai 

( fojė) 

Mokyklos 

bendruomenei 

Amatų būrelių 

mokytojai 

 

12 Būrelio ,,Dailės pasaulyje‘‘ paroda 

,,Žiemos nuotaikos‘‘ 

Gruodžio -

sausio mėn. 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

B.Sirtautienė 

13 Dailės būrelio paroda 

"Toks vakaras šiltas..." 

Gruodžio -

sausio mėn. 

,,Aušros‘‘ 

progimnazij

a 

,,Aušros‘‘ 

progimnazijos 

bendruomenei 

G.Norvaišienė 

14 Kūrybinės dirbtuvės ,,Spalvos ir Gruodžio- M.Karkos M.Karkos pagr. A.Lazdauskienė 



spalviukai‘‘ 

Paroda ,,Kalėdinis nykštukų 

sapnas‘‘ 

sausio mėn. pagr. 

mokykla 

mokyklos 

bendruomenei 

15 Keramikos būrelių  paroda "Sniego 

angelai" 

Gruodžio -

sausio mėn. 

Moksleivių 

namai 

 

(laiptinės 

prie 

keramikos 

k. languose) 

Mokyklos 

bendruomenei 

V.Jakevičienė, 

G.Norvaišienė, 

A.Markutienė, 

 

16 Dailės b. paroda "Ledo stebuklai" Gruodžio -

sausio mėn. 

M.N. 

laiptinės 

langas 

Mokyklos 

bendruomenei 

G.Norvaišienė 

17 Keramikos būrelių  paroda ,,Kalėdų 

džiaugsmas‘‘ 

Gruodžio -

sausio mėn. 

Bibliotekoje 

"Židinyje" 

Miesto 

bendruomenei 

V.Jakevičienė, 

G.Norvaišienė, 

A.Markutienė, 

 

18 Būrelio ,,Dailės pasaulyje‘‘ 

grafikos paroda  ,,Taškas visko 

pradžia‘‘ 

Sausio  – 

vasario 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

B.Sirtautienė 

19 5. Pynimo būrelio paroda " Iš visos 

širdies" 

Vasario 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

(niša) 

Mokyklos 

bendruomenei 

G.Norvaišienė 

20 Dailiųjų amatų būrelio paroda 

,,Minkštos fantazijos‘‘ 

Vasario 

mėn. 

Moksleivių 

namai (fojė) 

Mokyklos 

bendruomenei 

A.Markutienė 

21 Būrelių ,,Dailė‘‘ ir ,,Dailės 

pasaulyje‘‘ paroda ,,Lietuvių 

tautosaka piešiniuose‘‘ 

Vasario  – 

kovo mėn 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

B.Sirtautienė, 

G.Norvaišienė 

22 Dailės ir pynimo būrelių paroda 

"Kelionė į Velykų pasaką" 

Kovo mėn. Moksleivių 

namai (fojė) 

Mokyklos 

bendruomenei 

G.Norvaišienė 

23 Dailės būrelio paroda "Vaikų 

pieštas pavasaris" 

Kovo mėn. 

 

,,Aušros‘‘ 

progimnazij

a 

,,Aušros‘‘ 

progimnazijos 

bendruomenei 

G.Norvaišienė 

24 Žaislų siuvimo būrelio paroda 

,,Adatėlė devyndarbė" 

Kovo mėn. 

 

Bibliotekoje 

"Židinyje" 

Miesto 

bendruomenei 

V.Jakevičienė 

 

25 Būrelio ,,Dailės pasaulyje‘‘ paroda 

,,Žemės spalvos ‘‘ 

Kovo-

balandžio 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

B.Sirtautienė 

26 Kūrybinės dirbtuvės ,,Spalvos ir 

spalviukai‘‘ 

Paroda ,,Gamtos kalba‘‘ 

Kovo-

balandžio 

mėn. 

M.Karkos 

pagr. 

mokykla 

M.Karkos pagr. 

mokyklos 

bendruomenei 

A.Lazdauskienė 

27 Žaislų siuvimo būrelio paroda 

,,Adatėlė devyndarbė" 

Balandžio 

mėn. 

Moksleivių 

namai (fojė) 

Mokyklos 

bendruomenei 

V.Jakevičienė 

 

28 Būrelio ,,Dailė‘‘ paroda 

. Dailės b. paroda "Išliek jausmus 

savo darbuose" 

Balandžio  

– gegužės 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

G.Norvaišienė 

29 Būrelio ,,Drabužių dizainas‘‘ 

paroda 

Gegužės 

mėn. 

Moksleivių 

namai (fojė) 

Mokyklos 

bendruomenei 

V.Andrijauskienė 

 

 



 

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

mokinių skaičius, mokinių skaičius pagal grupes). 

2018-2019 mokslo metais mokykloje dirba 23  įvairių dalykų mokytojai, turinčių 

mokytojo, vyresniojo mokytojo ir mokytojo metodininko kvalifikacines kategorijas. Mokslo 

metų pradžioje 2 mokytojai išėjo  ir 1 mokytojas naujai priimtas dirbti. Iš jų:  5 turintys 

mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją,7 mokytojai turintys vyr mokytojo kvalifikacinę 

kategoriją, 7-turintys mokytojo kvalifikacinę kategoriją ir  4 mokytojai neturintys kvalifikacinės 

kategorijos.  

 

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  

23 2 1 7 7 5 4 

 

 

2018-2019 m.m. sudarytos 709 mokymosi sutartys , suformuota 29 būrelių  (50grupių). 

Mokinių amžius- 4-19 metų. Kovinio sporto būrelis (planuojamos 2 grupės) bus formuojamas ir 

veikla vykdoma mokytojui grįžus iš ilgalaikio nedarbingumo ir pratęstų kasmetinių atostogų. 

Sukomplektavus Kovinio sporto būrelio mokinių grupes, mokykloje neformaliojo švietimo 

veiklą vykdytų 30 būrelių ir 52 jų grupės. 

 

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 62 

2. R.Medišauskas Gitaros studija 2 24 

3. V.Zibae Dailės terapija „Jausmai ir spalvos“ 1 14 

4. B.Sirtautienė Dailės pasaulyje 1 12 

5. G.Norvaišienė Dailė 3 52 



Pynimas 1 16 

Įdomioji keramika 

 

1 16 

6. S.Pusvaškienė Meninė raiška ir muzikinis ugdymas 1 13 

Aerobika Šokio ritmu 1 14 

7. S.Kulbokienė Pop grupė „Šypsenėlė“ 1 13 

Ankstyvasis muzikinis ugdymas 1 12 

8. V.Jakevičienė Keramika 3 52 

Žaislų siuvimas 1 15 

9. D.Gavrilčikienė Estradinė-kūrybinė vaikų grupė 1 12 

10. A.Markutienė Meninė keramika 2 24 

Dailieji amatai 2 24 

11. D.Šumskienė Teatro studija 2 24 

12. V.Andrijauskienė Drabužių dizainas 2 24 

13. Ž.Velička Aviamodeliavimas 2 24 

14. R.Garaga Aerobika-fitnesas 1 16 

15. S.Mažuolienė Sportinis turizmas 4 56 

16. R.Navarskas Lengvasis kultūrizmas 2 30 

Boksas 2 26 

17. Andrius Kuprys Jaunasis turistas 1 13 

18. Eglė 

Narkevičienė 

Saviraiška anglų kalba 

 

2 29 

19. O.Ivanauskienė Liaudies šokių grupė „Aušrinė“ 2 40 

20. A.Ulienė Mokomės prancūziškai žaisdami 1 12 



21. A.Lazdauskienė Kūrybinės dirbtuvės ‚Spalvos ir 

spalviukai“ 

2 25 

22. A.Jatužienė Linksmai su IKT 1 15 

23. S.Pranckevičius 

(atostogose iki 

2018-10-26) 

Kovinis sportas 2 0 

Iš 

viso 

23 mokytojai 30 būrelių 52 grupės 709 mokiniai 

 

 

Valandų paskirstymo 2018-2019 mokslo metams lentelė 

 
Eil

. 

Nr. 

Mokytojo 

vardas 

 ir pavardė 

Programa 

(būrelis)/dėsto

mas dalykas 

Valandos per metus Etato 

dydis 

Kontak 

tinės 

Nekontak 

tinės val. 

kontakti 

nei  

veiklai 

% nuo 

kontak 

tinių 

val. 

Nekontak 

tinės val. 

mokyklos 

bendruome 

nei 

% nuo  

iš viso 

valandų 

Iš viso 

valandų 

1. Geleta 

Norvaišienė 

Dailė, 

pynimas, 

įdomioji 

keramika 

864 346 40 170 12 1380 0,91 

2. Birutė 

Sirtautienė 

Dailės 

pasaulyje 

216 76 35 143 33 435 0,29 

3. Rimas 

Medišauskas 

Gitaros studija 288 101 35 140 26 529 0,35 

4. Dalia 

Šumskienė 

Teatro studija 288 101 35 76 16 465 0,31 

5. Samanta 

Pusvaškienė 

Meninė raiška 

ir muzikinis 

ugdymas; 

Aerobika 

šokio ritmu 

432 272 63 87 11 791 0,52 

6. Regina 

Liutkevičienė 

Šokių studija 

„Selevy“ 

864 302 35 134 10 1300 0,86 

7. Rita Garaga Aerobika- 

Fitnesas 

216 69 32 48 14 333 0,22 



8. Stela 

Kulbokienė 

Pop grupė 

„Šypsenėlė“; 

Ankstyvasis 

muzikinis 

ugdymas 

360 130 36 126 20 616 0,41 

9. Dalia 

Gavrilčikienė 

Estradinė-

kūrybinė vaikų 

grupė 

144 46 32 45 19 235 0,16 

10. Vaida Zibae Dailės terapija 

„Jausmai ir 

spalvos“ 

144 91 63 11 4 246 0,16 

11. Saturnina 

Mažuolienė 

Sportinis 

turizmas 

864 302 35 143 11 1309 0,87 

12. 

 
Virginija 

Jakevičienė 

Žaislų 

siuvimas, 

keramika 

864 328 38 130 10 1322 0,87 

13. Audronė 

Markutienė 

Meninė 

keramika; 

Dailieji amatai 

864 311 36 107 8 1282 0,85 

14. Žuteks 

Velička 

Aviamodeliavi

mas 

 

432 212 49 107 14 751 0,50 

15. Vilija 

Andrijauskien

ė 

Drabužių 

dizainas 

432 216 50 14 2 662 0,44 

16. Simonas 

Pranckevičius 

Kovinis 

sportas 

288 173 60 8 2 469 0,31 

17. Andrius 

Kuprys 

Jaunasis 

turistas 

216 69 32 282 50 567 0,38 

18. Eglė 

Narkevičienė 

Saviraiška 

anglų kalba 

288 121 42 12 3 421 0,28 

19. Rytis 

Navarskas 

Lengvasis 

kultūrizmas; 

boksas 

864 276 32 66 5 1206 0,80 

20. Asta Ulienė Mokomės 

prancūziškai 

žaisdami 

144 99 69 100 29 343 0,23 

21. Ona 

Ivanauskienė 

Liaudies šokių 

grupė 

„Aušrinė“ 

144 52 36 44 18 240 0,16 



22. Asta Jatužienė „Linksmai su 

IKT“ 

144 71 49 15 7 230 0,15 

23. Aušra 

Lazdauskienė 

Kūrybinės 

dirbtuvės 

„Spalvos ir 

spalviukai“ 

288 101 35 20 5 409 0,27 

Iš viso: 9648 3865  2028  15541 10,30 

 

 

4. Kita informacija 

( ugdymo plano rengėjo nuožiūra pateikiama su ugdymo planu susijusi informacija ir 

dokumentai). 

Ugdymo planas rengiamas pirmajam mokslo metų pusmečiui rugsėjo-gruodžio 

mėnesiams. Antrąjį mokslo metų pusmetį, atsižvelgiant į Panevėžio miesto savivaldybės 

administracijos centralizuoto vidaus audito skyriaus 2018 m. rugsėjo 13 d.  Nr.VAT-6 (24.4) 

ataskaitoje pateikiamas rekomendacijas, numatoma koreguoti neformaliojo vaikų švietimo 

programas, kiekvienos programos veiklai paliekant vykdyti 4 kontaktines valandas savaitėje ir 

teikti jas Panevėžio m. savivaldybės komisijai akredituoti. 

 

5. Priedai: 

5.1. Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31d. įsakymas Nr. V-80 „Dėl 2018-2019 m.m. 

neformaliojo vaikų švietimo programų tvirtinimo“; 

5.2. Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-78 „Dėl Panevėžio 

moksleivių namų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašo tvirtinimo“; 

5.3.  Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-79 „ Dėl mokytojų, 

dirbančių pagal neformaliojo švietimo programas, darbo krūvio sandaros 2018-2019 mokslo 

metams“ 

5.4. Direktoriaus įsakymas 2018 m. rugpjūčio 31d. Nr. V-74 „Dėl darbo grupės 

2018-2019 m.m. ugdymo planui parengti ir plano parengimo termino“; 

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

patvirtintas mokyklos direktoriaus 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr.V-112; 

5.6. Atlyginimo už neformalųjį vaikų švietimą mokėjimo tvarkos aprašas, 

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



5.7. 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“. 

5.8. Mokyklos tarybos posėdžio protokolo 2018-09-20   Nr. 2-14  išrašas. 

5.9. Bendrosios mokyklos neformaliojo vaikų švietimo programos. 

 

 


