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2018-2019 MOKSLO METŲ 1-OJO PUSMEČIO UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO 

ANALIZĖ 

(2018-2019 m.m. pirmojo pusmečio uždavinių įgyvendinimas, vykdytos neformaliojo 

švietimo programos, mokinių ir mokytojų pasiekimai, kita veikla (renginiai įstaigos ir miesto 

bendruomenei, projektai, bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis). 

 

2018-2019 m.m. pirmąjį pusmetį mokykloje buvo  vykdytos ,  KTPRR 

įregistruotos ir Panevėžio miesto savivaldybės akredituotos  30  neformaliojo vaikų švietimo 

programų. Viena programa (Ankstyvasis muzikinis ugdymas (4-6 m. mokiniams), kurioje 

mokiniai buvo ugdomi tik tėvų lėšomis, aprobuota mokyklos Metodinės tarybos ir patvirtinta 

mokyklos direktoriaus. Pradėta vykdyti nauja programa dailės terapija „Jausmai ir spalvos“. 

Vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos buvo skirtos 4-19 metų vaikams ir 

jaunuoliams. 

Neformaliojo vaikų švietimo programose numatyti kryptingi tikslai ir uždaviniai, 

ugdymo metodai, numatytos įgyti kompetencijos, programos turinys, vaikų vaidmuo programos 

įgyvendinime, sudarė galimybes užtikrinti ugdymo proceso kokybę ir pasiekti laukiamų 

rezultatų.  Programų vykdymui buvo suformuota 30 būrelių (52 grupės), iš jų 1 būrelis (2 

grupės) pagal neformaliojo vaikų švietimo programą Kovinis sportas buvo numatytas vykdyti 

nuo 2018 m. lapkričio mėn. mokytojui S. Pranckevičiui grįžus po ilgalaikio nedarbingumo ir 

prasitęstų  kasmetinių atostogų, tačiau minėtu laikotarpiu nesukomplektavus būrelyje reikiamo 

mokinių skaičiaus ir mokytojui išėjus iš darbo, programa nebuvo vykdoma.  Būreliuose ugdytis 

2018-2019 m.m pirmąjį pusmetį pagal meninio ugdymo, techninės kūrybos ir saviraiškos, 

turizmo ir sporto ugdymo programas pasirinko 709 mokiniai ( rugsėjo mėn. ), 733 (spalio mėn.), 

769 (lapkričio mėn.) ,771 (gruodžio mėn.).  

 

 

 



Mokinių ir grupių pasiskirstymas pagal bendrąsias ugdymo programas 2018 m. 

rugsėjo mėn. 

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 

 

2018-2019 mokslo metų pirmąjį pusmetį ( rugsėjo mėn.) mokykloje dirbo 23  

įvairių dalykų mokytojai, turinčių mokytojo, vyresniojo mokytojo ir mokytojo metodininko 

kvalifikacines kategorijas. Pirmąjį mokslo metų  pusmetį  2 mokytojai ( R.Medišauskas ir 

S.Pranckevičius) išėjo  ir 1 mokytojas (R.Tvarkūnas)  naujai priimtas dirbti.  

Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymui valstybės skiriamos NVŠ tikslinės 

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

būreliuose. 2018 m. lapkričio 1 d. duomenimis mokykloje  423 mokiniai buvo ugdomi NVŠ 

tikslinėmis lėšomis. 

2018-2019 mokslo metų pirmąjį pusmetį buvo sudarytos sąlygos sėkmingai vaikų 

socializacijai, pasiekimų demonstravimui įvairiomis formomis, pagal programų kryptis ir 

mokinių rezultatus. Mokiniai aktyviai dalyvavo renginiuose, konkursuose, festivaliuose , 

varžybose, kūrybinius darbus eksponavo parodose. Mokytojai metodinėse grupėse analizavo 

pirmojo  pusmečio ugdymosi rezultatus, ieškojo įdomesnių pasiekimų pristatymo būdų ir formų. 

 

Mokinių ir mokytojų pasiekimai 2018-2019 m.m. pirmąjį pusmetį 

 

  Sportinis turizmas, mokytoja 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) 

Šalies mokinių turizmo 

technikos varžybos „Auksinis 

ruduo 2018“skirtos pasaulinei 

turizmo dienai 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centras 

Trakų raj. Varnikų km. 

2018-09-30 Jaunučių amžiaus grupėje – I 

ir II vietos 



Kalnų kelionių technikos 

varžybos Vilniaus 

universiteto taurei laimėti 

Lietuvos keliautojų sąjunga ir 

Vilniaus universiteto 

žygeivių klubas. 

Vilnius 

2018-11-10 Jaunių amžiaus grupėje – I 

vieta 

Jaunučių amžiaus grupėje – II 

vieta 

Šalies mokinių turizmo 

technikos varžybos uždarose 

patalpose „Vilnius 2018“ 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centras 

Vilnius 

2018-11-17 Jaunių amžiaus kalnų 

kelionių grupėje – I vieta 

Jaunučių amžiaus kalnų 

kelionių grupėje – I ir II 

vietos 

Jaunučių amžiaus pėsčiųjų 

turizmo grupėje – II vieta 

XLII kalnų kelionių 

technikos varžybos Antanui 

Babiežai atminti 

Lietuvos keliautojų sąjunga ir 

VŠĮ Kauno laipiojimo 

uolomis sporto klubas 

Jonava 

2018-12-02 Jaunių amžiaus grupėje – I 

vieta 

Jaunučių amžiaus grupėje – I 

ir III vietos 

2018m. Lietuvos kalnų sporto 

daugiakovės čempionatas 

Lietuvos keliautojų sąjunga 

Lietuvos alpinizmo asociacija 

2018 m. Jaunių amžiaus grupėje – I 

vieta 

Jaunučių amžiaus grupėje – I 

vieta 

2018 m. Lietuvos mokinių 

turizmo technikos varžybų 

čempionatas 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centras 

Vilnius 

2018 m. Jaunių amžiaus kalnų 

kelionių grupėje – I vieta 

Jaunučių amžiaus kalnų 

kelionių grupėje – I ir II 

vietos 

Jaunučių amžiaus pėsčiųjų 

turizmo grupėje – II vieta 

Asmeninių varžybų grupėje 

Jaunučių amžiaus kalnų 

kelionių grupėje:  

Astijus Grinevičius I vieta 

Mingailė Križanauskaitė - I 

vieta 

Evelina Čeponytė - II vieta 

Vanesa Grigaliūnaitė – III 

vieta 

Jaunučių amžiaus pėsčiųjų 

turizmo grupėje: 

Mantvydas Bambonas – III 

vieta 

 

Vaikų amžiaus pėsčiųjų 

turizmo grupėje: 



Argaudas Grinevičius – I 

vieta 

Orestas Preidys – 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) 

Panevėžio miesto jubiliejinė 

šventė „Panevėžiui 515 m.“ 

 

2018-09-08  

Dalyvavimas ir programos 

parodymas „Aušros“ 

pagrindinės mokyklos 

renginyje skirtam mokytojų 

dienai 

 

2018-10-05  

Programos parodymas „ 

Aušros“ pagrindinės 

mokyklos renginyje „Kalėdų 

žvaigždė“ 

 

2018-12-02  

Pasirodymas M. Karkos 

pagrindinės mokyklos 

jubiliejiniame 40 m. koncerte 

„Mokykla – tik tau“  

 

2018-11-28 Padėka 

V tarptautinis šokių 

konkursas „Chistmas Stars 

2018“  

 

 

2018-12-08 Šokis „Paslėpta mintis„ – I 

vieta; 

Šokis „Pingvinukai“ – III 

vieta. 

 

 

 

 

 

Renginio( konkurso, 

festivalio, varžybų) 

pavadinimas, organizatorius  

Renginio( konkurso, 

festivalio, varžybų) vykdymo 

data 

Mokinių, būrelio, grupės, 

studijos pasiekimai renginyje( 

konkurse, festivalyje, 



ir vykdymo vieta varžybose) 

Respublikinis konkursas 

„Linažiedė 2018“ 

2018-09-22 Vieno modelio konkurse 

nominacijos: 

Viktorija Ladygaitė  - „Už 

džiaugsmingumą“ 

Gabrielė Lozickaitė – 

„Vaikiškiausia“ 

Vieno modelio konkurse 

Aivaras Veršila – II vieta 

Kolekcijų konkurse kolekcija 

„Pavasario balsai - I  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) 

Cido arenoje miesto 

konkursas „Šimtmečio 

Kalėdos“ 

2018-12-07-09 4 mokiniai apdovanoti 

diplomais 

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) 

Pasirodymas su paruošta 

programa Kalėdinėje mugėje 

, vykusioje Cido arenoje 

2018-12-08 Padėka 

Pasirodymas koncertinėje 

programoje eglutės įžiebimo 

šventėje “Žiemos pasaka” 

Bibliotekoje “Židinys” 

2018-12-11  

Koncertas tėvams „Čia 

Kalėdos“  

Panevėžio moksleivių namai 

2018-12-18  

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) 

Cido arenoje miesto 

konkursas „Šimtmečio 

Kalėdos“ 

2018-12-07-09 Dalyviai apdovanoti diplomais 

Meninė keramika, dailieji amatai Audronė Markutienė 

Renginio( konkurso, festivalio, 

varžybų) pavadinimas, 

organizatorius  ir vykdymo 

Renginio( konkurso, 

festivalio, varžybų) vykdymo 

data 

Mokinių, būrelio, grupės, 

studijos pasiekimai 

renginyje( konkurse, 

Drabužių dizainas, mokytoja Vilija Andrijauskienė 



vieta festivalyje, varžybose) 

Cido arenoje miesto konkursas 

„Šimtmečio Kalėdos“ 

2018-12-07-09 12  mokinių apdovanoti 

diplomais 

 „Gitaros studija“, mokytojas Ramualdas Tvarkūnas 

Renginio( konkurso, 

festivalio, varžybų) 

pavadinimas, organizatorius  

ir vykdymo vieta 

Renginio( konkurso, 

festivalio, varžybų) vykdymo 

data 

Mokinių, būrelio, grupės, 

studijos pasiekimai renginyje( 

konkurse, festivalyje, 

varžybose) 

Pasirodymas su paruošta 

programa Kalėdinėje mugėje 

, vykusioje Cido arenoje 

2018-12-08 Padėka 

Kalėdinis renginys tėveliams 

Panevėžio moksleivių 

namuose 

2018-12-11  

Ona Ivanauskienė, Liaudies šokių grupė „Aušrinė“ 

Renginio( konkurso, 

festivalio, varžybų) 

pavadinimas, organizatorius  

ir vykdymo vieta 

Renginio( konkurso, 

festivalio, varžybų) vykdymo 

data 

Mokinių, būrelio, grupės, 

studijos pasiekimai renginyje( 

konkurse, festivalyje, 

varžybose) 

Aukštaitijos regioninė dainų 

ir šokių šventė „Šimtmečio 

skrynia“ 

2018-09-09 Padėka 

Beržų progimnazijos 45-

mečio paminėjimo šventėje 

2018-11-09  

Pasirodymas Kalėdinėje 

mugėje , vykusioje Cido 

arenoje 

2018-12-7-9 Padėka 

Tarptautinis tautinių šokių 

festivalis – konkursas 

„MERRY CHRISTMAS 

BALTIC AMBER 2018“ 

Ryga, Latvija 

2018-12-08 Šokis „ežiukai“ – III vieta 

Šokis „Tili tili dūda“ – III 

vieta 

  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) 

Asociacijos „Meno formos“ 

respublikinis teatro ir meninio 

skaitymo  renginys– 

improvizacijų vakaras „Esu 

empatiškas?“, skirtas 

Tolerancijos dienai. Vilnius. 

2018-11-15 Kolektyvinė padėka už 

sukurtus etiudus socialine 

tema ir spektaklį „Žaidimas 

be taisyklių“ 

Panevėžio „Minties“ 

gimnazijos ir Lėlių vežimo 

teatro projektinis renginys, 

skirtas tolerancijos dienai.  

2018-11-16 Padėka už  spektaklį 

„Žaidimas be taisyklių“ 

Dalyvavimas Kalėdinėje 

mugėje Cido arenoje. 

2018-12-07-08-09 Mero ir Panevėžio prekybos ir 

amatų rūmų prezidento 

padėka už programą 



„Gruodžio siautulys“ ir 

edukacinių programų 

organizavimą. 

Dalyvavimas Kalėdinėje 

mugėje Cido arenoje. 

Spektaklis „Ledinuko 

Kalėdos“ 

2018-12-08 Mero ir Panevėžio prekybos ir 

amatų rūmų prezidento 

padėka už sėkmingai,  

kūrybiškai  ir išradingai 

parengtą programą  ir 

spektaklį „Ledinuko 

Kalėdos“. 

Kalėdinės eglutės šventė 

SODROJE. Spektaklio 

„Ledinuko Kalėdos“ rodymas 

„Sodros“ bendruomenei. 

2018-12-18 Asmeninės dovanos visiems 

teatro studijos mokiniams. 

Padėka kolektyvui. 

Kalėdinis padėkos vakaras 

bibliotekoje „Žiburėlis“ 

Spektaklio „Ledinuko 

Kalėdos“ rodymas  

bibliotekos „Žiburėlis“ 

bendruomenei. 

2018-12-19 Asmeninės dovanos visiems 

teatro studijos mokiniams. 

Padėka kolektyvui. 

Teatro studijos pirmojo 

pusmečio veiklos rezultatų 

pristatymas tėvams ir 

mokyklos bendruomenei. 

Spektaklis „Ledinuko 

Kalėdos“ 

2018-12-20 Kalėdinės dovanos vaikams 

(paruoštos tėvų), prizai ir 

nominacijos aktyviausiems 

studijos dalyviams už 

pusmečio rezultatus. 

 

 

 

2018-2019 m.m. antrojo pusmečio 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 metų antrąjį pusmetį. 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. lapkričio 26 d. direktoriaus įsakymu Nr. 

V-136 „Dėl darbo grupės 2018-2019 m.m. II pusmečio ugdymo planui parengti ir plano 

parengimo termino“ patvirtinta darbo grupė.  

Mokyklos veiklos tikslai:  

1. Užtikrinti kokybišką ir efektyvų ugdymą, ugdymo paslaugų įvairovę ir plėtrą.  

2. Formuoti mokyklą kaip edukacinės, kultūrinės ir socialinės institucijos modelį, 

skatinant mokyklos bendruomenės saviraišką ir kūrybinį mąstymą. 

3. Kurti saugią ir palankią ugdymui(si) aplinką, modernizuojant ugdymo bazę, 

aprūpinant ugdymo procesą.  

            Mokyklos  uždaviniai: 

1. Analizuoti, vertinti ir tobulinti ugdymo turinį, vykdyti ugdymo proceso kontrolę ir 

užtikrinti grįžtamąjį ryšį; 

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

kompetencijų ugdymo(si) galimybes; 

3. Organizuoti sportines, kūrybines, menines ir edukacines veiklas, skatinti mokinių 

dalyvavimą įvairiuose renginiuose, konkursuose, varžybose.  

4. Skatinti pedagoginės bendruomenės narių tobulinimąsi, iniciatyvas, didinant atvirumą 

pokyčiams, tobulinant jų kompetencijas. 

5. Aprūpinti ugdymo procesą mokymo priemonėmis, kurti ir plėtoti edukacines erdves. 

 

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 2019-01-29 d. įsak. Nr. V-6 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).  2018-2019 m.m. antrąjį pusmetį nustatytas mažiausias mokinių skaičius 

grupėje- 6 mokiniai (jei programos vykdymui suformuota daugiau nei viena grupė, išlaikius 



nustatytą vidutinį mokinių skaičių grupėse, mažiausias leistinas mokinių skaičius grupėje-6). 

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 2019 m. sausio 29 d. įsak. Nr. V-7.  

       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“. 

 

Numatomi grupės iškomplektavimo atvejai: 1. Sumažėjus mokinių skaičiui būrelyje (jei 

grupėje liko mažiau mokinių nei Steigėjo nustatytas privalomas vidutinis vaikų skaičius,  kai 

programos vykdymui suformuota viena būrelio grupė ir jei liko mažiau mokinių, nei Ugdymo 

plane nustatytas privalomas minimalus mokinių skaičius, kai programos vykdymui suformuotos 

dvi ir daugiau grupių), direktoriaus įsakymu nustatomas laikotarpis (iki dviejų savaičių) per kurį 

mokytojas turi sukomplektuoti grupę iki privalomojo mokinių skaičiaus. Jei pasibaigus 

nustatytam laikotarpiui, mokinių skaičius grupėje mažesnis nei nustatytas privalomas vidutinis 

ir/ar minimalus, direktoriaus įsakymu grupės veikla nutraukiama; 2. Mokytojui išėjus iš darbo ir 

neradus tolesniam programos vykdymui jį pakeisiančio, vaduojančio mokytojo.       

 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. 

      Ugdymas būreliuose, grupėse, studijose vyksta pagal mokytojų parengtas, Panevėžio miesto 

savivaldybės akredituotas ir/arba mokyklos direktoriaus patvirtintas, KTPRR įregistruotas    



trumpalaikes, (vienerių mokslo metų trukmės) neformaliojo vaikų švietimo programas, 

parengtas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  nustatytus bendruosius 

kriterijus.  

Programos, kurios vykdomos ne NVŠ tikslinėmis lėšomis, aprobuojamos mokyklos 

Metodinės tarybos ir tvirtinamos mokyklos direktoriaus. 

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.  

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

laikas-5 min. 

      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 

vieną, dvi arba tris akademines valandas. Vienos dienos užsiėmimų laikas nustatomas, 

atsižvelgiant į būrelių veiklos kryptį, fizinį aktyvumą. Esant dideliam mokinių skaičiui grupėje, 

sudaroma galimybė dirbti pogrupiais.  

Esant – 20
 0

 C ir žemesnei oro temperatūrai, užsiėmimai būreliuose nevyksta. 

 

2.2. Informacija apie numatomas vykdyti neformaliojo švietimo programas  

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

 

2018-2019 antrąjį mokslo metų pusmetį numatoma vykdyti 29 neformaliojo vaikų 

švietimo programas kurios apima 4-19 metų mokinių amžiaus cenzą.  



 2018-2019 m.m. antrąjį pusmetį parengta ir akredituota nauja programa „Forumo 

teatras“, orientuota į neigiamų socialinių veiksnių prevenciją, nutraukiama būrelio Jaunasis 

turistas veikla ir bokso 2 grupės veikla. 

Numatomos vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programos 2018/2019m.m.  

II pusmetį   

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“ (6-19 

m.) 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis-

choreografija, šokis. 

2.  Romas Tvarkūnas 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 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis-



(6-15 m.) 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.  Samanta Pusvaškienė Aerobika šokio ritmu (6-19 m.) Turizmo ir sporto 

programa, kryptis- 

sportas 

27.  Augelija Karoblienė Forumo teatras (6-13 m.) 

 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis-

neigiamų socialinių 

veiksnių prevencija 

28.  Vaida Zibae Dailės terapija „Jausmai ir 

spalvos“ (7-14 m.) 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis-



dailė 

29.  Stela Kulbokienė Ankstyvasis muzikinis 

ugdymas 

(4-6 m.) 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis-

muzika 

 

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 29 būreliai (49 grupės). Pirmąjį mokslo metų pusmetį išėjus iš darbo mokytojui 

R.Medišauskui, gitaros studijos programą toliau vykdo naujai priimtas mokytojas R.Tvarkūnas. 

Sumažėjus vaikų skaičiui bokso būrelyje, antrąjį mokslo metų pusmetį iškomplektuota bokso 

būrelio 2 grupė ir programos vykdymui paliekama 1 grupė. Išėjus iš darbo mokytojui A.Kupriui, 

antrąjį mokslo metų pusmetį būrelio Jaunasis turistas veikla nutraukta, programa toliau 

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

saviraiškos, turizmo ir sporto ugdymo programas antrąjį mokslo metų pusmetį pasirinko 756 

mokiniai. NVŠ tikslinėmis lėšomis ugdytis programose pasirinko 439 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- 18; 

Būrelių-18; 

Grupių-31 

Neformaliojo vaikų švietimo 

programų- 6; 

Būrelių-6; 

Grupių-9 

Neformaliojo vaikų švietimo 

programų- 5; 

Būrelių-5; 

Grupių-9 

 

 

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. antrąjį pusmetį  numatyta vykdyti 12 įvairaus pobūdžio teminių renginių ir parengti 

12 mokinių kūrybos parodų, pristatančių ugdymosi rezultatus. 

 

Renginių planas 2018-2019 mokslo metų antrąjį pusmetį 

 

Eil. 

nr. 

Renginys Data Vieta Kam skirtas 

renginys 

Atsakingas 

asmuo 

RENGINIAI 

1 Renginys,  skirtas Pasaulinė 

sniego dienai paminėti 

( priklausys nuo oro sąlygų ) 

Sausio 

mėn. 

Pagal atskirą 

pranešimą 

Skirtas 

vyresniųjų  

klasių 

mokiniams 

R. Adinavičienė 

 

 

2 Kūrybinės dirbtuvėlės 

,,Baisiausiai graži kaukė“ 

 

Vasario 

mėn. 

 

Moksleivių 

namai 

 

Miesto 

mokyklų  

pradinių klasių 

mokiniams ir 

ikimokyklinių 

įstaigų  

auklėtiniams 

įstaigoms 

R. Adinavičienė 

amatų būrelių 

mokytojai 

 

3 Renginys - viktorina 

,,Tautiškiausia klasė“ 

Vasario -

kovo mėn. 

Moksleivių 

namai 

Miesto 

mokyklų  

mokiniams 

R. Adinavičienė 

4 Renginys 

,,Užgavėnės su Kaziuku“ 

Kovo 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

 

Moksleivių 

namų, 

miesto 

mokyklų ir 

neformaliojo 

ugdymo 

mokiniams , ir 

ikimokyklinių 

įstaigų 

auklėtiniams 

R. Adinavičienė 

5 Renginiai ir kūrybinės 

dirbtuvėlės, skirtos Žemės dienos 

paminėjimui) 

 

Balandžio 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

Moksleivių 

namų 

bei miesto 

mokyklų  

mokiniams ir 

ikimokyklinėm

s įstaigoms 

R. Adinavičienė, 

amatų būrelių 

mokytojai 

 

6 Kūrybinės dirbtuvėlės 

,,Margi vaško raštai“ 

Balandžio 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

Moksleivių 

namų 

bei miesto 

R. Adinavičienė, 

amatų būrelių 

mokytojai 



mokyklų  

mokiniams ir 

ikimokyklinėm

s įstaigoms 

 

7 Atrankinės turizmo techninės 

varžybos  

Balandžio 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

Moksleivių 

namų 

bei miesto 

mokyklų  5-12 

kl. mokiniams  

S. Mažuolienė 

8 Respublikinio konkurso 

,, Saugokime jaunas gyvybes 

keliuose“  varžybos ,,Šviesoforas“ 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Moksleivių 

namai 

Miesto 

mokyklų 

1-4 kl. 

mokiniams 

R. Adinavičienė 

 

9 Respublikinio konkurso 

,, Saugokime jaunas gyvybes 

keliuose“ jaunųjų dviratininkų 

varžybos ,,Saugus ratas“ 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

 

Moksleivių 

namai 

Miesto 

mokyklų  

mokiniams 

R. Adinavičienė 

 

 

10 Panevėžio m. 3-4 kl. mokinių 

turizmo  varžybos 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Moksleivių 

namai 

Miesto 

mokyklų  

mokiniams 

S. Mažuolienė 

11 Panevėžio m. 3-4 kl. mokinių 

virvės traukimo varžybos 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Moksleivių 

namai 

Miesto 

mokyklų  

mokiniams 

S. Mažuolienė 

12 Baigiamoji mokslo metų šventė 

 

Gegužės 

mėn. 

Pagal atskirą 

pranešimą 

Mokyklos 

bendruomenei 

R. Adinavičienė 

 

PARODOS 

1 Būrelio ,,Dailės pasaulyje‘‘ 

grafikos paroda  ,,Taškas visko 

pradžia‘‘ 

Sausio  – 

vasario 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

B.Sirtautienė 

2 5. Pynimo būrelio paroda " Iš 

visos širdies" 

Vasario 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

(niša) 

Mokyklos 

bendruomenei 

G.Norvaišienė 

3 Dailiųjų amatų būrelio paroda 

,,Minkštos fantazijos‘‘ 

Vasario 

mėn. 

Moksleivių 

namai (fojė) 

Mokyklos 

bendruomenei 

A.Markutienė 

4 Būrelių ,,Dailė‘‘ ir ,,Dailės 

pasaulyje‘‘ paroda ,,Lietuvių 

tautosaka piešiniuose‘‘ 

Vasario  – 

kovo mėn 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

B.Sirtautienė, 

G.Norvaišienė 

5 Dailės ir pynimo būrelių paroda 

"Kelionė į Velykų pasaką" 

Kovo 

mėn. 

Moksleivių 

namai (fojė) 

Mokyklos 

bendruomenei 

G.Norvaišienė 

6 Dailės būrelio paroda "Vaikų 

pieštas pavasaris" 

Kovo 

mėn. 

 

,,Aušros‘‘ 

progimnazija 

,,Aušros‘‘ 

progimnazijos 

bendruomenei 

G.Norvaišienė 

7 Žaislų siuvimo būrelio paroda 

,,Adatėlė devyndarbė" 

Kovo 

mėn. 

 

Bibliotekoje 

"Židinyje" 

Miesto 

bendruomenei 

V.Jakevičienė 

 

8 Būrelio ,,Dailės pasaulyje‘‘ 

paroda ,,Žemės spalvos ‘‘ 

Kovo-

balandžio 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

B.Sirtautienė 

9 Kūrybinės dirbtuvės ,,Spalvos ir 

spalviukai‘‘ 

Kovo-

balandžio 

M.Karkos 

pagr. 

M.Karkos 

pagr. 

A.Lazdauskienė 



Paroda ,,Gamtos kalba‘‘ mėn. mokykla mokyklos 

bendruomenei 

10 Žaislų siuvimo būrelio paroda 

,,Adatėlė devyndarbė" 

Balandžio 

mėn. 

Moksleivių 

namai (fojė) 

Mokyklos 

bendruomenei 

V.Jakevičienė 

 

11 Būrelio ,,Dailė‘‘ paroda 

. Dailės b. paroda "Išliek jausmus 

savo darbuose" 

Balandžio  

– gegužės 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

G.Norvaišienė 

12 Būrelio ,,Drabužių dizainas‘‘ 

paroda 

Gegužės 

mėn. 

Moksleivių 

namai (fojė) 

Mokyklos 

bendruomenei 

V.Andrijauskien

ė 

 

 

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

mokinių skaičius, mokinių skaičius pagal grupes). 

2018-2019 mokslo metais, 2-ąjį pusmetį  mokykloje dirba 22  įvairių dalykų 

mokytojai, turinčių mokytojo, vyresniojo mokytojo ir mokytojo metodininko kvalifikacines 

kategorijas. Mokslo metų eigoje 3 mokytojai išėjo (A.Kuprys, Jaunojo turisto būrelio 

mokytojas, R.Medišauskas, gitaros studijos mokytojas ir S.Pranckevičius, kovinio sporto 

mokytojas),  2 mokytojai naujai priimti dirbti (R.Tvarkūnas, gitaros studijos mokytojas ir 

A.Karoblienė, Forumo teatro būrelio mokytoja). 

2018-2019 m.m. antrąjį pusmetį mokykloje dirba  5 mokytojai turintys mokytojo 

metodininko kvalifikacinę kategoriją,7 mokytojai turintys vyresniojo mokytojo kvalifikacinę 

kategoriją, 8-turintys mokytojo kvalifikacinę kategoriją ir  2 mokytojai neturintys kvalifikacinės 

kategorijos.  

2017-2018 mokslo metų II pusmetį mokykloje dirbantys mokytojai 

Mokytojų skaičius Mokytojų kaita Mokytojų kvalifikacija 
 

Dirba mokytojų 

Išėjo 

mokytojų 

mokslo 

metų 1 

ąjį 

pusmetį 

Priimta 

naujų 

mokytojų 

Dirba 

mokytojų 

Dirba vyr. 

mokytojų 

Dirba 

mokytojų 

metodininkų 

Dirba 

mokytojų, 

neturinčių 

kvalifikacinės 

kategorijos  

23 3 2 8 7 5 2 

 

2018-2019 antrąjį mokslo metų pusmetį sudarytos 756 mokymosi sutartys , suformuota 29 

būrelių  (49 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 65 



2. R.Tvarkūnas Gitaros studija 2 26 

3. V.Zibae Dailės terapija „Jausmai ir spalvos“ 1 13 

4. B.Sirtautienė Dailės pasaulyje 1 12 

5. G.Norvaišienė Dailė 3 51 

Pynimas 1 15 

Įdomioji keramika 1 17 

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

Aerobika Šokio ritmu 1 13 

7. S.Kulbokienė Pop grupė „Šypsenėlė“ 1 15 

Ankstyvasis muzikinis ugdymas 1 12 

8. V.Jakevičienė Keramika 3 59 

Žaislų siuvimas 1 19 

9. D.Gavrilčikienė Estradinė-kūrybinė vaikų grupė 1 13 

10. A.Markutienė Meninė keramika 2 33 

Dailieji amatai 2 30 

11. D.Šumskienė Teatro studija 2 28 

12. V.Andrijauskienė Drabužių dizainas 2 27 

13. Ž.Velička Aviamodeliavimas 2 25 

14. R.Garaga Aerobika-fitnesas 1 13 

15. S.Mažuolienė Sportinis turizmas 4 60 

16. R.Navarskas Lengvasis kultūrizmas 2 30 

Boksas 1 26 

17. A.Karoblienė Forumo teatras 1 12 



18. Eglė 

Narkevičienė 

Saviraiška anglų kalba 

 

2 30 

19. O.Ivanauskienė Liaudies šokių grupė „Aušrinė“ 2 37 

20. A.Ulienė Mokomės prancūziškai žaisdami 1 12 

21. A.Lazdauskienė Kūrybinės dirbtuvės ‚Spalvos ir 

spalviukai“ 

2 34 

22. A.Jatužienė Linksmai su IKT 1 14 

Iš 

viso 

22 mokytojai 29 būreliai 49 grupės 756 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. Romualdas 

Tvarkūnas 

Gitaros studija 288 101 35 147 27 536 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. Augelija 

Karoblienė 

Forumo teatras 144 50 35 17 8 211 0,14 

17. Eglė 

Narkevičienė 

Saviraiška 

anglų kalba 

288 121 42 12 3 421 0,28 

18. Rytis 

Navarskas 

Lengvasis 

kultūrizmas; 

boksas 

648 207 32 66 7 921 0,61 

19. Asta Ulienė Mokomės 

prancūziškai 

žaisdami 

144 99 69 100 29 343 0,23 

20. Ona 

Ivanauskienė 

Liaudies šokių 

grupė 

144 52 36 44 18 240 0,16 



„Aušrinė“ 

21. Asta Jatužienė „Linksmai su 

IKT“ 

144 71 49 15 7 230 0,15 

22. Aušra 

Lazdauskienė 

Kūrybinės 

dirbtuvės 

„Spalvos ir 

spalviukai“ 

288 101 35 20 5 409 0,27 

Iš viso: 9072 3604  1665  14438 9,56 

 

4. Kita informacija 

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

dokumentai). 

5. Priedai: 

5.1. Direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-149 „Dėl 2018-2019 

m.m. antrojo pusmečio neformaliojo vaikų švietimo programų tvirtinimo“; 

5.2.  Direktoriaus 2018 m. gruodžio 31d. įsakymas Nr. V-150 „Dėl mokytojų, 

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

metams nuo 2019 m. antrojo pusmečio“ 

5.3. Direktoriaus įsakymas 2018 m. lapkričio 26 d. Nr. V-136 „Dėl darbo grupės 

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

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

patvirtintas mokyklos direktoriaus 2019 m. sausio 29 d. įsakymu Nr.V-6; 

5.5. Atlyginimo už neformalųjį vaikų švietimą mokėjimo tvarkos aprašas, 

patvirtintas mokyklos direktoriaus 2019 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-7; 

5.6.  Mokyklos tarybos posėdžio protokolo 2019-01-28   Nr. 2-1  išrašas. 


