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PANEVĖŽIO MOKSLEIVIŲ NAMŲ 

2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 

„ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA“ 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Panevėžio moksleivių namų veiklos planas 2019 metams „Švietimo ir ugdymo programa“ 

parengta, atsižvelgiant į Valstybinę švietimo 2013-2022 metų strategiją, Neformaliojo švietimo 

koncepciją,  Moksleivių namų strateginį veiklos planą. Formuluojant prioritetus, tikslus ir uždavinius 

atsižvelgiama į valstybinę švietimo plėtrą ir savivaldybės švietimo prioritetus, mokyklos veiklos 

įsivertinimo duomenis, bendruomenės poreikius bei siūlymus. 

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

kokybiškas neformaliojo vaikų švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės 

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

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

naudojami  mokyklai skirti ištekliai.  

3. Programą rengia mokyklos direktoriaus 2018 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr.V-131 

patvirtinta darbo grupė metinei veiklos programai parengti. 

 

 

II. 2018 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

Analizuojant ir vertinant 2018 metų mokyklos veiklą, galima teigti, kad mokyklos veiklos 

programoje išsikelti veiklos tikslai ir uždaviniai įgyvendinti.  Pagrindinis veiklos prioritetas buvo 

neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtojimas ir ugdymo(si) sąlygų gerinimas. veikla buvo 

vykdoma per mokinių kompetencijų ugdymą, jų , kaip pagrindinių mokyklos klientų, gebėjimų 

puoselėjimą, kultūrinių vertybių, laisvalaikio kultūros plėtotę, saviraišką ir socializaciją. 

Įgyvendinant 2018 metų veiklos programos tikslus ir uždavinius ypatingas dėmesys skirtas atnaujinto 

ugdymo turinio kaitos strategijų įgyvendinimui, palaikant ir stiprinant mokinių mokymosi 
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motyvaciją, ugdant kompetencijas, padedančias mokiniams tenkinti saviraiškos poreikį, išlaisvinti 

kūrybines galias. Siekiant kryptingai organizuoti ir tikslingai vykdyti veiklą, išsikelti tokie 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.  

 Tikslų įgyvendinimui, numatyti konkretūs uždaviniai, suformuotos priemonės uždaviniams įgyvendinti. 

Siekiant sudaryti sąlygas mokykloje teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimui, išsikeltas uždavinys 

”Tikslingai organizuoti ugdymo procesą, vykdyti darbų organizavimą, priežiūrą ir užtikrinti 

grįžtamąjį ryšį”.  

Uždavinio įgyvendinimui suformuotas 2018-2019 m.m. ugdymo planas atskiriems pusmečiams, 

orientuotas į parengtas neformaliojo švietimo programas, laiduojantis kokybišką ir visiems prieinamą 

ugdymą, atitinkantį mokinių poreikius, amžių ir gebėjimus. Ugdymo planas aptartas Metodinėje taryboje, 

Mokyklos tarybos posėdyje, mokyklos bendruomenės susirinkime. Kiekvieną mėnesį buvo sudaromi 

veiklos planai (sudaryta 12 veiklos planų atskiriems mėnesiams), laiduojantys kryptingą ir nuoseklų 

darbų organizavimą ir vykdymą. Veiklos planai atskiriems mėnesiams buvo aptariami administracijos 

susirinkimuose, pateikiami į mokyklos internetinį puslapį ir mokyklos informacinį stendą. 

2018m. sausio mėn. parengta tarifikacija, sumažintas darbo krūvis 6 kontaktinėmis savaitinėmis 

valandomis mokytojui R.Navarskui (darbui su bokso būreliu). Dokumente pateikiami duomenys apie 

mokytojų išsilavinimą, darbo stažą, kval.kategoriją, darbo krūvį, darbo užmokestį. 2018 m. rugsėjo mėn. 

parengta ir mokyklos direktorės patvirtinta tarifikacija 2018-2019 mokslo metams, suderintas ir 

paskirstytas darbo krūvis mokytojams pagal naująją darbo apmokėjimo tvarką, numatytos valandos 

papildomiems darbams. Naujoje tarifikacijoje, be anksčiau nurodomų duomenų, pateikiami duomenys 

apie kontaktines ir nekontaktines valandas  per metus, etato dydį. Vadovaujantis naująja tarifikacija, 

duomenys apie mokykloje dirbančių pedagogų krūvius ir turimas kvalifikacijas suvesti į pedagogų 

registrą. Metų eigoje tarifikacija buvo koreguojama (mokytojams Simonui Pranckevičiui, Rimui 

Medišauskui nutraukus darbo sutartį, priėmus dirbti naują mokytoją Romualdą Tvarkūną ). 

 

2018 m. rugsėjo mėn. sudarytos 710 mokymosi sutartys, sukomplektuoti 29 būreliai, grupės, studijos, 

juose dirbo 22 mokytojai. Mokinių sutartys įvestos į mokinių registrą, suformuoti mokinių sąrašai. 423 

mokiniai spalio-gruodžio mėnesiais sudarė ugdymosi NVŠ tikslinėmis lėšomis sutartis. Metų eigoje, 
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pagal poreikį buvo sudaromos naujos sutartys arba nutraukiamos tėvų ir mokinių pageidavimu sudarytos 

sutartys. Mokslo metų eigoje kiekvieno mėnesio 1-mą dieną buvo formuojami visų mokykloje 

registruotų mokinių sąrašai , o kiekvieno mėnesio paskutinę dieną formuojami mokinių sąrašai, 

pasirinkusių ugdymą NVŠ lėšomis ir pateikiami steigėjui. 

 Siekiant tikslingo ir nuoseklaus ugdomosios veiklos organizavimo 2018 metais mokykloje buvo atliktas 

veiklos kokybės įsivertinimas. 2017-2018 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimui buvo pasirinkta 

įsivertinimo sritis „Ugdymas ir ugdymasis. Ugdymo turinys“. Įsivertinimas buvo vykdomas analizuojant 

medžiagą tokiomis temomis: 

• Savitarpio pagalba ir bendradarbiavimas; 

• Ugdymo turinio ir kompetencijų sąsajos; 

• Paslaugų įvairovė. Aktyvus dalyvavimas veikloje; 

• Informacijos sklaida. 

Remiantis plačiojo įsivertinimo rezultatais, išsikelta problema giluminiam veiklos įsivertinimui, sukurtos 

veiklos rodiklių 2,3, ir 4 lygio iliustracijos, kurios aptartos metodinėse grupėse, atrinkti vertinimo 

objektai (mokytojai, tėvai ir vyresniųjų klasių mokiniai), sukurtos anketos ir atlikta apklausa. 

Apibendrinus  gautus apklausos duomenis išryškintos silpnosios ir stipriosios mokyklos veiklos pusės. 

Suvedus galutinius rezultatus ir atlikus refleksiją darbo ir metodinėse grupėse, suformuluoti ir pateikti 

siūlymai darbo grupėms dėl kitų metų planavimo. Siekiant išsiaiškinti mokytojų iniciatyvas, savitarpio 

pagalbą organizuojant ugdymo procesą, bendradarbiavimą ir dalyvavimą mokyklos organizuojamuose 

renginiuose, buvo apklausti visi mokykloje dirbantys mokytojai. Suvedus anketinės apklausos duomenis, 

gauti tokie rezultatai. Mokyklos tradicijas, susijusias su ugdymo procesu, renginiais, mokytojų 

kompetencijų ugdymu, komandinio darbo organizavimu ir pan. žino mažiau negu pusė (37,5%) 

mokytojų ir patys mokytojai jų nekuria, tačiau didžioji dalis 75,0 % mokytojų žino mokyklos strategiją ir 

dalyvauja mokyklos renginiuose. Matyti aiškūs bendradarbiavimo požymiai, net 81,3%  mokytojų 

bendrauja ir bendradarbiauja su kolegomis vasaros stovyklose, koncertinėje veikloje, ruošdami bendras 

parodas. Mokytojai žino apie kompetencijų svarbą ir ugdymo galimybes per neformaliojo vaikų švietimo 

programas, todėl net 93,75 % mokytojų ugdymo turinį sieja su bendrųjų kompetencijų ugdymu ir 81,25 

% mokytojų ugdymo turinį sieja su pritaikomumu praktikoje. Svarbus efektyvaus neformaliojo ugdymo 

aspektas- vaikų poreikių atpažinimas ir tenkinimas. 75,0 % mokykloje dirbančių mokytojų rengdami 

ugdymo programas ir organizuodami ugdomąją veiklą su mokiniais atsižvelgia į jų poreikius. Galbūt 

todėl daugelis mokinių stabiliai lanko būrelius ir daugiau nei pusė apklaustųjų mokinių lanko pasirinktą 

veiklą ne pirmus metus. Didelė dalis mokinių orientuojasi į vieną mėgiamą veiklą ir lanko vieną būrelį 

(57,1%), net 63,6% mokinių teigia, jog gali atskleisti savo kūrybiškumą ir individualumą būrelių 
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veikloje. Pagrindinis lankymo motyvas – išmokti ko nors naujo (78,2% apklaustųjų.).  Mokykloje 

organizuojami renginiai, varžybos, mokinių darbų parodos, padedantys atskleisti ir demonstruoti 

mokinių pasiekimus, todėl pakankamai daug mokinių (50,0%) nuolat dalyvauja mokyklos renginiuose, 

likusioji dalis dalyvauja tik kartais arba iš viso nedalyvauja. Mokinių tėvai mokyklos organizuojamuose 

renginiuose dalyvauja neaktyviai, vos keletas tėvų atsakė, kad dalyvauja mokyklos renginiuose, tačiau 

didelė dalis tėvų domisi vaikų ugdymosi rezultatais, dalyvauja jų pasirodymuose. Mokinius ir mokinių 

tėvelius tenkina būrelių ir kitos veiklos pasiūla mokykloje, paklausus kokius būrelius dar norėtų lankyti 

dalis mokinių įvardijo tokius būrelius, kurie jau seniai veikia moksleivių namuose (šokiai, muzika, 

turizmas, keramika, teatras). Nemažai mokinių įvardijo plaukimą bei kitokias sportines veiklas – 

orientavimąsi, šachmatus. Buvo įvardintos ir naujųjų technologijų sritys – kompiuterija, robotika. Taip 

pat kaip norimas ir potencialus būrelis įvardinta fotografija. 

Mokykloje informacija apie vykdomą veiklą pateikiama įvairias būdais, tačiau didžioji dalis (61,6% 

mokinių informaciją apie moksleivių namų veiklą gauna iš savo draugų, kurie lanko būrelius, priešingai 

nei mokinių tėvai, kurių didžioji dalis informaciją gauna iš internetinio puslapio. 

Daugumai tėvų,  net 81,82 proc. informacijos apie būrelius pilnai pakanka ir būrelių grafikai sudaryti 

lanksčiai, atsižvelgiant į mokinių galimybes, grafikai patogūs ir užsiėmimų trukmė tinkama (90,9 proc.) 

Didelė dalis būrelius lankančių mokinių , taip pat lanko ir vasaros stovyklą. Tai matyti iš tėvų apklausos 

rezultatų (63,64 proc.) Tačiau ne visi tėveliai yra pilnai patenkinti vasaros poilsio organizavimu ir veikla 

šiose užimtumo programose. Įsivertinimo rezultatų analizės pagrindu buvo parengtos rekomendacijos 

tolesniam veiklos planavimui ir vykdymui. 

Vidaus įsivertinimo rekomendacijų pagrindu, skatinant mokytojus bendradarbiauti, metodinėse grupėse 

buvo ieškoma būdų ir priemonių įtraukiančių mokytojus į mokyklos tradicijų kūrimo procesus. Sukurtas 

edukacinių programų ciklas „Saulės ratu“ jungiantis mokytojus bendrai, nuolatinei veiklai, planuose 

numatyti bendri tradiciniai renginiai su ugdytiniais, metodinės veiklos. 

Atsižvelgiant į rekomendaciją organizuoti patrauklius, laikmečio reikalavimus ir mokinių poreikius 

atitinkančius renginius, įtraukiant kuo daugiau mokyklos būrelius lankančių mokinių, sudarant galimybes 

mokinių tėvams dalyvauti renginiuose stebėtojo arba dalyvio sąlygomis, renginių plane numatyti bendri 

tradiciniai renginiai mokyklos būrelius lankantiems mokiniams ( mokinių darbų mugės, naujokų 

krikštynos, Užgavėnės). 

 Siekiant įgyvendinti rekomendaciją dėl neformaliojo vaikų švietimo programų pasiūlos didinimo, 

parengtos ir akreditacijai pateiktos naujos programos dailės terapija „Jausmai ir spalvos“, „Piešdami 

žaiskime“ (programa nevykdoma nesuformavus grupės), ankstyvojo muzikinio ugdymo grupė. 2018 m. 

gruodžio mėn. parengta ir pateikta akreditacijai programa Forumo teatras , kuri bus pradėta vykdyti 2019 
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m. vasario mėn.  

2018 m. rugsėjo mėn. ir metų eigoje buvo sudaromi ir mokyklos direktoriaus tvirtinami mokytojų ir 

būrelių darbo grafikai, kurie mokslo metų eigoje pagal poreikį buvo koreguojami. Būrelių užsiėmimų 

grafikai sudaromi, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi mokyklose grafikus, lanksčiai derinami pagal 

mokytojų ir mokinių poreikius. Atliktos darbo grafiko  vykdymo patikros, surašyti 22 tikrinimo aktai. 

Grafiko vykdymo neatitikimų nenustatyta. Būrelių užsiėmimų grafikai skelbiami mokyklos 

internetiniame puslapyje, NVŠ programų registre, mokyklos informaciniame stende, ant kabinetų durų. 

Du kartus metuose, pagal finansavimo etapus buvo formuojami NVŠ tikslinį finansavimą pasirinkusių 

mokinių sąrašai, tvirtinami ir teikimi mokyklos steigėjui, sudaromos sutartys dėl programų finansavimo. 

 Siekiant užtikrinti nuolatinį grįžtamąjį ryšį apie vykdomą ugdymą būreliuose, ugdymo procesą, numatyti 

esamus trūkumus ir išryškinti stipriąsias puses, buvo sistemingai vykdoma pedagoginio darbo priežiūra: 

tikrinami būrelių veiklos apskaitos dokumentai, dienynai darbui su grupe, mokinių lankomumas (12 

patikros aktų), pirmus metus dirbančių mokytojų darbo metodai ir veiklos organizavimas užsiėmimuose 

(6 patikros aktai), būrelių grafikų vykdymas (22 patikros aktai), tikrinami ne mokyklos patalpose 

vykdomi būreliai.  Pastebėjus nepatenkinamą mokinių lankomumą būreliuose aerobika-fitnesas ir pop 

grupęje „Šypsenėlė“, direktoriaus įsakymu buvo atliekama tikslinė mokinių lankomumo stebėsena šiuose 

būreliuose. Stebėjimo rezultatų pagrindu, sumažintas krūvis mokytojai R.Garagai darbui su aerobikos-

fitneso būreliu. Pop grupėje „Šypsenėlė“ patikros metu mokinių lankomumas siekė 60 proc. Todėl iki 

mokslo metų pabaigos grupės nebuvo jungiamos. 2018 m. Rugsėjo mėnesį buvo formuojama tik viena 

šios programos mokinių grupė.  Kiekvieną mėnesį buvo tikrinami visų būrelių dienynai, pasirinktinai po  

1 grupę kiekvienos programos. Per mokslo metus patikrinti visų grupių dienynai, padaryti įrašai 

dienynuose, dienynai nuskenuoti ir pateikti steigėjui. Stebėjimo rezultatai buvo aptariami mokslo metų 

pabaigoje metodinėse grupėse. 2018 m. gegužės 31 d. 591 mokiniui įteikti mokyklos pasirinktos formos 

pažymėjimai, liudijantys apie mokinio pasirinktos programos baigimą neformaliojo švietimo mokykloje. 

2018 m. birželio mėn. metodinių grupių posėdžiuose buvo vykdoma neformaliojo vaikų švietimo 

programų įgyvendinimo analizė. Mokytojai metodinėse grupėse pagal veiklos kryptis pristatė nustatytos 

formos ataskaitas apie programų įgyvendinimą, analizavo sėkmes ir kliuvinius, veiklos rezultatus, 

rezultatų sklaidą, mokinių poreikį kitų metų programoms. Išanalizuotų programų pagrindu sudarytos 

prielaidos kitų mokslo metų ugdymo planui. 

Antruoju 2018 m. veiklos programos tikslu „Formuoti asmenį, sugebantį tapti aktyviu visuomenės nariu, 

padėti tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius per kompetencijų ugdymą“ , numatytas 

uždavinys „ Plėsti neformaliojo vaikų švietimo paslaugų formų ir programų pasiūlą,  sudarant 

sąlygas mokinių saviraiškai, tobulėjimui, kompetencijų ugdymui/si“. Uždavinio įgyvendimui   
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2018 m. buvo kuriamos naujos ir atnaujinamos jau vykdytos neformaliojo vaikų švietimo programos, 

atsižvelgiant į mokinių poreikius, amžių ir vykdomos veiklos paklausą. 2018 m. birželio mėnesį 

atnaujintos, metodinėse grupėse išanalizuotos, Metodinėje taryboje aptartos 31 neformaliojo vaikų 

švietimo programa. Programos pateiktos mokyklos steigėjui akreditavimui. Akredituota 31 

neformaliojo vaikų švietimo programa. Programos įregistruotos NVŠ programų registre, sukelti, 

pateikti registravimui ir nuolatos koreguojami programų vykdymo vietos ir laiko duomenys. 2018 m. 

Rugsėjo mėnesį mokyklos Metodinėje taryboje aprobuota ir mokyklos direktoriaus patvirtinta 

ankstyvojo muzikinio ugdymo programa, skirta 4-6 m. mokiniams, kurioje mokiniai ugdomi  tėvų 

lėšomis. 2018 m. buvo vykdomos dailės, muzikos, teatrinio ugdymo, choreografijos, techninės 

kūrybos, sporto, kalbų, turizmo, technologijų ir kt. krypčių neformaliojo vaikų švietimo programos, 

kurios apima 4-19 metų mokinių amžiaus cenzą.  

 2018 m. Rugsėjo mėnesį pradėta vykdyti nauja programa dailės terapija „Jausmai ir spalvos“. Naujai 

akredituota neformaliojo vaikų švietimo programa „Piešdami žaiskime“ nesurinkus minimalaus 

privalomojo mokinių skaičiaus, vykdoma nebuvo. Akredituotos programos „Kovinis sportas“ ir 

„Modernus šokis“ nebuvo vykdomos, išėjus iš darbo mokytojams, rengusiems minėtas programas. 

2018 m. gegužės mėn. T,y, mokslo metų pabaigoje programas lankė   797   mokiniai, o 2018 m. 

rugsėjo mėnesį, t.y. mokslo metų pradžioje  710  mokinių. 

Siekiant sudaryti sąlygas mokiniams, gyvenantiems kituose miesto mikrorajonuose, rinktis 

neformaliojo švietimo veiklą arčiau namų buvo sudarytos bendradarbiavimo sutartys su „Aušros“ , 

„Beržų“ ir M.Karkos progimnazijomis, kuriose vykdytos dailės, modernaus šokio, liaudies šokių 

grupės „Aušrinė“, kūrybinės dirbtuvės „Spalvos ir spalviukai“, „Linksmai su IKT‘ programos. 

NVŠ programų pristatymui rugsėjo mėnesį vykdytos mokyklos veiklas reprezentuojančios 

edukacinės programos. 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. 
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Mokinių ir mokytojų pasiekimai 2018 m. 

 

  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) 

Tarptautinės mokinių turizmo 

technikos varžybos uždarose 

patalpose „Akademija-2018“. 

 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centras 

ir mokinių ir jaunimo klubas 

„Dotnuvėlė“ 

Kėdainių raj. Akademijos 

gimnazija 

 

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“. 

Lietuvos keliautojų sąjunga ir 

Montis magija alpinizmo 

klubas 

Vilnius 

 

2018-03-17 Jaunių amžiaus grupėje – I 

vieta 

Jaunučių amžiaus grupėje – III 

vieta 

Šalies mokinių turizmo 

technikos varžybos uždarose 

patalpose „Šiauliai – 2018“. 

 

Lietuvos mokinių 

2018-03-24 Kalnų technikos Jaunių 

amžiaus grupėje - II vieta; 

Kalnų technikos Jaunučių 

amžiaus grupėje –I ir II vieta; 

Pėsčiųjų turizmo grupėje 
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neformaliojo švietimo centras 

Ir Šiaulių jaunųjų turistų stotis 

 

Šiauliai 

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. 

Lietuvos keliautojų sąjunga 

Lietuvos keliautojų sąjunga 

Vilnius 

2018-04-14 Jaunių amžiaus grupėje – II 

vieta 

Jaunučių amžiaus grupėje – I 

ir II vieta 

Tarptautinės mokinių turizmo 

technikos varžybos „Žygūnas -

2018“. 

 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centras 

 Elektrėnų sav. 

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 

2018-05-25-26 Kalnų technikos Jaunių 

amžiaus grupėje - II vieta; 



9 

 

tako taurė- 2018“. 

 

Lietuvos keliautojų sąjunga 

Palanga 

 

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 

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 

2018 m. Jaunių amžiaus kalnų kelionių 

grupėje – I vieta 

Jaunučių amžiaus kalnų 

kelionių grupėje – I ir II vietos 

Jaunučių amžiaus pėsčiųjų 
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Vilnius 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) 

IX respublikinis vaikų ir 

jaunimo šokių konkursas 

„Judesio piramidė – 2018“ 

2018-02-24 III vieta 

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; 

  

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 

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  
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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  ir 

vykdymo vieta 

Renginio( konkurso, 

festivalio, varžybų) vykdymo 

data 

Mokinių, būrelio, grupės, 

studijos pasiekimai renginyje( 

konkurse, festivalyje, 

varžybose) 

Tarptautinis  jaunųjų 

dizainerių  konkursas 

„PaKaba-2018“ 

2018-04-14 Kolekcija „Kiemo istorijos „ 

kolektyvinis darbas II-oji vieta 

Kolekcija „(Ne)Tobula 

Aivaras Veršila  II_oji vieta 

Kolekcija „Išbarstyta 

vaivorykštė“ Urtė 

Endriukaitytė III-oji vieta 

Kolekcija „Virsmas“ Viktorija 

Ladygaitė III-oji vieta. 

 

Tarptautinis jaunimo 

šiuolaikinio meno festivalis – 

konkursas „Išdykęs stilius-

2018 

 

2018-04-21 Kolekcija „(Ne)Tobula 

Aivaras Veršila nominacija 

„Perspektyviausias debiutas“ 

Respublikinis jaunųjų 

dizainerių konkursas „Adata-

2018“ 

2018-04-28 Kolekcija „Kiemo istorijos „ 

III-oji vieta. Kolektyvinis 

darbas 

Tarptautinis vaikų ir jaunimo 

festivalis-konkursas „Coliukė 

-2018“ 

2018-04-29 Kolekcija „Kiemo istorijos“ 

nominacija „Stilingiausia 

kolekcija“. 

 

XV respublikinis 

avangardinės mados festivalis 

„Avangardas-2018“ 

2018-05-04 Kolekcija „Virsmas“ Viktorija 

Ladygaitė I-oji vieta 

Kolekcija „(Ne) Tobula“ 

nominacija „Originaliausia 

kolekcija 

RT televizijos projektas – 2018-05-20 Nominacija: 

Drabužių dizainas, mokytoja Vilija Andrijauskienė 
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šokių konkursas „Mes 

pasaulis“, Vilnius.  

 

Stilingiausias kolektyvas 

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  

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‘‘ 

 (21 dalyvis), laureatė  

Urtė Juškaitė 

Kūrybinės dirbtuvės spalvos ir spalviukai, mokytoja Aušra Lazdauskienė 

Tarptautinis konkursas 

,,Išgirsti slapčiausią gamtos 

kalbą‘‘ 

 laureatas Povilas Astupėnas 

Pynimas, dailė, įdomioji keramika, mokytoja Geleta Norvaišienė 



13 

 

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 

 

Cido arenoje miesto konkursas 

„Šimtmečio Kalėdos“ 

2018-12-07-09 Dalyviai apdovanoti diplomais 

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 – koncertas „ Ne 

varlytės gimtadienis“. 

Panevėžio lopšelis – darželis 

„Papartis“. 

2018-01-24 Įteiktos asmeninės dovanėlės 

vaikams 

Edukacinė programa 

„Margučių margutis“ 

Panevėžio lopšelis – darželis 

„Diemedis“. 

2018-03-28 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. 

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 „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 

Cido arenoje miesto konkursas 

„Šimtmečio Kalėdos“ 

2018-12-07-09 12  mokinių apdovanoti 

diplomais 

Jaunasis turistas, mokytojas Andrius Kuprys 



14 

 

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. 

„Gitaros studija“, mokytojas Ramualdas Tvarkūnas 

Pasirodymas su paruošta 

programa Kalėdinėje mugėje , 

vykusioje Cido arenoje 

2018-12-08 Padėka 

Kalėdinis renginys tėveliams 

Panevėžio moksleivių 

namuose 

2018-12-11  

„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) 

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 

Ona Ivanauskienė, Liaudies šokių grupė „Aušrinė“ 

Aukštaitijos regioninė dainų ir 

šokių šventė „Šimtmečio 

skrynia“ 

2018-09-09 Padėka 

Tarptautinis šokių festivalis 

„ADRIATIC ZADAR OPEN“ 

Kroatijoje  

2018-06-14-17 Padėka 

Laimėta III-vieta 

Beržų progimnazijos 45-mečio 

paminėjimo šventėje 

2018-11-09  
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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) 

Vaikų ir jaunimo teatro 

šventė „Drąsiau, Drambly“, 

Panevėžys, Bendruomenių 

rūmai. 

2018-03-23 Padėka už kūrybišką spektaklį 

„Paršiukai muškietininkai“. 

Spektaklio „Paršiukai 

muškietininkai“ rodymas 

vaikų bibliotekoje „Žiburėlis“ 

knygos dienos šventėje. 

2018-04-05 Asmeninės dovanos mokiniams 

ir vadovei, padėka kolektyvui. 

Respublikinė vaikų menų 

šventė „Draugystės rytmetis“ 

Šiaulių moksleivių namuose. 

2018-05-23 Nominacija „ Išskirtinis žanras-

komedija“ laimėtojai. Diplomas 

ir kolektyvinė šventės rėmėjų 

dovana.  

Respublikinėje mokyklinių 

teatrų improvizacijų šventė 

„Miražas‘2018“ Gargžduose. 

2018-05-31 Padėka už mokinių paruošimą, 

aktorinį meistriškumą, 

nominacija „Spektaklis 

aktualiausia tema jaunimui“ 

Pasirodymas Lėlių vežimo 

teatre miesto visuomenei. 

Spektaklis ‚Žaidimas be 

taisyklių“ 

2018-06-05 Publikos vertinimai. Mokiniams 

įteikti programos baigimo 

pažymėjimai, padėkos. 

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. 

2018-12-08 Mero ir Panevėžio prekybos ir 

amatų rūmų prezidento padėka 
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Spektaklis „Ledinuko 

Kalėdos“ 

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. 

 

Siekiant įtraukti mokinių tėvus į ugdymo procesą, skatinti domėtis ugdymosi rezultatais, buvo 

vykdoma nuolatinė komunikacija su mokinių tėvais, pasirenkant pasiekimų pristatymo būdus ir 

formas pagal būrelio veiklos profilį: organizuojamos parodos, rengiamos darbų ekspozicijos, rodomi 

spektakliai, koncertai tėveliams. Siekiant išsiaiškinti mokinių įgytų gebėjimų naudojimą praktikoje ir 

ateities poreikius programų tobulinimui mokiniai ir jų tėveliai dalyvavo mokyklos veiklos 

įsivertinime ir atsakė į jiems skirtus anketos klausimus.  

Įgyvendinant 2018 m. veiklos programos uždavinį „Organizuoti meninę, pažintinę, kultūrinę ir 

edukacinę veiklas, renkantis įvairias, mokinių poreikius ir mokyklos galimybes atitinkančias 

formas“ buvo sudarytas perspektyvinis renginių planas, kuris metų eigoje koreguojamas sudarant 

atskirus kiekvieno mėnesio darbo planus. Renginius, varžybas, parodas ir kitą veiklą, pristatančią 

neformaliojo vaikų švietimo programas arba ugdytinių pasiekimus, organizavo mokytojai pagal savo 

programų kryptis, edukacines programas mokykloje organizavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

pasitelkdama mokytojus jų vykdymui, kultūrinius renginius, telkiančius mokyklos bendruomenę ar 

skirtus kitų ugdymo įstaigų mokiniams, organizavo renginių organizatorė.      

 

2018 m. renginių statistiniai duomenys  
 

Renginiai – 122.   Iš jų – 42 edukacinės programos ( 81 

užsiėmimai) 

3481 mok.  dalyvavo mokyklos  organizuojamuose  

renginiuose. 

Iš jų 822 mok edukacinėse programose 

Išvykos Projektai 

Įvairaus Varžybų Paro Renginių Dalyvavo Išvykų Išvykose Parengta Dalyvavo 
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pobūdžio 

renginių 

dų iš viso mokinių dalyvavo 

mokinių 

ir 

įvykdyta 

projektų 

mokinių 

 

55 

Iš jų  42 

eduk. 

( 77 

užsiėmima

i) 

 

5 

 

 62 

 

122 

Iš jų 

42 eduk. 

 

3481 

Iš jų: 

 822  eduk. 

 

71 

 

929 

 

Parengta 

3 

Įvykdyta 

3 

 

492 

 Vaikų vasaros užimtumo programa ,,Atostogų kaleidoskopas“    pilnai 

įgyvendintas  

 Projektas ,,Sportuoju ir judu – sveikai gyvenu“  finansuojamas Panevėžio miesto 

savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis  - 

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

kasdien“  - įgyvendintas 

 

181 mok. 

 

174 mok. 

137 mok. 

 

 

 

 

Trumpas mokykloje vykdytų renginių aprašymas, analizė 

 

Per 2018 m. Moksleivių namuose suorganizuota: 122 renginių : 

62- parodų - 1620 mok. 

5 - varžybos - 138 mok. 
55-  įvairaus pobūdžio renginiai. - 1723 mok.  (Iš jų 42 edukacijos - 81 edukaciniai užsiėmimai -, 

kuriose dalyvavo 829 mok.).  

 Renginiuose dalyvavo 3481 mokinių ir auklėtinių iš įvairių miesto mokyklų bei ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų. (iš jų 822 mok. dalyvavo edukacinėse programose.) 

  

Parengti ir įgyvendinti projektai - 3. 

Tai:  

 Vaikų vasaros užimtumo programa ,,Atostogų kaleidoskopas“ 

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

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

miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis  

  

Projektinėje veikloje dalyvavo 492 mokiniai bei auklėtiniai iš įvairių miesto mokyklų bei 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų.  

 

Per 2018 m. sukurtos 42 edukacinės programos.  Pravestas  81 edukacinis užsiėmimas, kuriuose 

dalyvavo 829 mokiniai bei auklėtiniai iš įvairių miesto mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų  

(žr.lentelę).  
 

 

Duomenys apie vykdytas edukacines programas 
1 Edukacinė programa ,,Magiška Užgavėnių kaukė” 

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

2018-02-07 d. 12 

2 Edukacinė programa priešmokyklinio ugdymo grupės 

ugdytiniams ,,Kūrybinis darbelis Lietuvai” 

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

2018-02-15 d. 16 



18 

 

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

,,Mandalos” 

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

2018-03-29 d. 9 

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

,,Aerodinamikos dėsniai pradinio modeliavimo etape” 

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

 

2018-03-29 d. 

 

10 

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

,,Keramikiniai dekorai Velykoms” 

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

 

2018-03-29 d. 

 

9 

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

,,Aksesuarų kūrimas ir derinimas” 

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

 

2018-03-29 d. 

 

10 

7 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 

8 Edukacinė programa ,,Mažųjų  Velykėlių džiaugsmas” 

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

2018-04-06 d.  5 

9 Edukacinė programa ,,Akustinės gitaros pradžiamokslis. 

Pirmieji gitaros akordai” 

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

2018-04-19 d. 4 

10 Edukacinė programa ,,Knygų skirtukai” 

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

2018-04-19 d. 5 

11 Edukacinė programa ,,Kūrybiniai darbeliai Motinos dienai ” 

( 1  edukacinis užsiėmimas - Geleta ) 

2018-04-26 d. 5 

12 Edukacinė programa ,,Kūrybiniai darbeliai Motinos dienai ” 

( 1  edukacinis užsiėmimas - Audronė) 

2018-04-26 d. 5 

13 Edukacinė programa ,,Aplankas knygai” 

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

2018-04-26 d. 5 

14 Edukacinė programa ,, Atvirukas mamytei” 

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

2018-05-03 d. 5 

15 Edukacinė programa ,,Gėlytė – burbulas” 

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

2018-05-03 d. 6 

16 Edukacinė programa ,,Dailė. Grotažas”  

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

2018-05-29 d. 12 

17 Edukacinė programa ,,Dailė.Mandalos kitaip” 

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

2018-05-29 d. 10 

18 Edukacinė programa ,,Pradinis lėktuvų modeliavimas” 

( 2 edukaciniai užsiėmimai ) 

2018-05-29 d. 7 

19 Edukacinė programa ,, Dailė. Anglies lazdelės vingiai” 

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

2018-05-29 d. 6 

20 Edukacinė programa,, Dailieji amatai” 

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

2018-05-29 d. 5 

21 Edukacinė programa ,, Keramika” 

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

2018-05-29 d. 16 

22 Edukacinė programa ,,Sportinis turizmas” 

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

2018-05-29 d. 7 

23 Edukacinė programa ,,Lengvasis kultūrizmas” 2018-05-30 d. 9 
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( 1  edukacinis užsiėmimas ) 
24 Edukacinė programa ,,Aerobika – fitnesas” 

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

2018-05-30 d. 14 

25 Edukacinė programa ,,Aerobika šokio ritmu” 

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

2018-05-30 d. 14 

26 Edukacinė programa ,,Jaunasis turistas” 

( 1  edukacinis užsiėmimas ) 

2018-05-30 d. 6 

27 Edukacinė programa ,,Boksas” 

( 3 edukaciniai užsiėmimai ) 

2018-05-30 d. 29 

28    
         

Edukacinė programa ( dailė) 

 

2018-05-20 d. 

2018-05-24 d. 

2018-05-27 d. 

9 

10 

10 

29  

        

                                       

Edukacinė programa ( keramika) 

 

2018-05-20 d. 

2018-05-25 d. 

2018-05-26 d. ( dvi) 

10 

13 

23 

9 

30 Edukacinė programa  ( keramika) 2018-05-20 d. 9 

31 Edukacinė programa ( (dainavimas) 

 

2018-05-21 d. 

2018-05-24 d. 

2018-05-25 d. 

2018-05-26 d. ( dvi) 

10 

10 

7 

18 

32 Edukacinė programa (aerobika) 

 

2018-05-20 d. 

2018-05-21 d. 

2018-05-26 d. 

2018-05-27 d. 

10 

10 

12 

9 

33 Edukacinė programa ,, Vėlės kultas lietuvuų tikėjimuose” 

( 7 edukaciniai užsiėmimai) 

2018-10- 22,24,25,26 

d. 

137 

34 Edukacinė programa ,,Keramikos dirbtuvėlės” 

                         ( 2 edukaciniai užsiėmimai) 

2018-10- 23 d. 15 

35 Edukacinė programa Panevėžio raj. Krekenavos Mykolo 

antanaičio gimnazijos 2-4 kl. mokiniams ,Jaunasis turistas” 

                         ( 3 edukaciniai užsiėmimai) 

2018-11- 13 d. 

2018-11- 21 d. 

2018-11- 22 d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       69 

36 Edukacinė programa Panevėžio raj. Krekenavos Mykolo 

antanaičio gimnazijos 2-4 kl. mokiniams ,Keramika ” 

                         ( 2 edukaciniai užsiėmimai) 

2018-11- 13 d. 

2018-11- 20 d. 

37 Edukacinė programa Panevėžio raj. Krekenavos Mykolo 

antanaičio gimnazijos 2-4 kl. mokiniams ,Sportinis  turizmas” 

                         ( 1 edukaciniai užsiėmimai) 

2018-11- 20 d. 

 

38 Edukacinė programa Panevėžio raj. Krekenavos Mykolo 

antanaičio gimnazijos 2-4 kl. mokiniams ,Dailės pasaulyje ” 

                         ( 1 edukaciniai užsiėmimai) 

2018-11- 21d. 

 

39 Edukacinė programa Panevėžio raj. Krekenavos Mykolo 

antanaičio gimnazijos 2-4 kl. mokiniams ,Pynimas ” 

                         ( 1 edukaciniai užsiėmimai) 

2018-11- 22 d. 
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40 Edukacinė programa ,, Aerobikos rūšys ir jų pritaikymo kūno 

kultūros pamokose galimybės” 

                         ( 1 edukaciniai užsiėmimai) 

2018-11-14 d. 11  

41 Edukacinė programa ,, Belaukiant Kalėdų. Adventas šeimoje 

” 

                         ( 4 edukaciniai užsiėmimai) 

2018-12-12 d. 

2018 -12-19 d.  

19 

16 

42 Edukacinės dirbtuvės Cido arenoje, Kalėdinėje mugėje 

                          ( 3 edukaciniai užsiėmimai) 

2018-12-7,8,9 d. - 

  VISO:           42 edukacijos ( 77 edukac. užsiėmimai ) Per 2018 m.      829 

mok.  

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

darbuose.   Per 2018 m. m. buvo suorganizuota 62 parodos   iš kurių, net 18 -  miesto visuomenei.  

Parodose dalyvavo 1620 mokiniai. ( iš jų 501 mokiniai savo darbus eksponavo  įvairiose  miesto 

įstaigose). 

Duomenys apie organizuotas kūrybines mokinių darbų parodas 

Eil. 

Nr. 

Parodos pavadinimas Vykdymo data Kam skirta paroda 

    

1 Būrelio ,,Dailės pasaulyje” mokinių darbų 

paroda  ,,Grafikos burtai” 

2018 sausio mėn. 06 

– vasario mėn. 10 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

2 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 

3 Būrelio ,,Dailės pasaulyje” mokinių 

piešinių  paroda  ,, Lietuvos vaizdai” 

2018 vasario mėn. 

01 d. – 28 d. 

Panevėžio m. biblioteka 

,,Žiburėlis” 

Panevėžio miesto visuomenei 

4 Dailės būrelių mokinių darbų paroda 

,,Užgavėnių kaukės” 

2018 vasario mėn. 

01 d. – 28 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

5 Keramikos būrelių mokinių darbų paroda 

,,Praeitis, dabartis, ateitis” 

2018 vasario mėn.12 

d. – kovo mėn.  30 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

6 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 

7 Pynimo būrelio mokinių darbų paroda 

,,Žuvys” 

2018 vasario mėn. 

01 d. – 28 d. 

Panevėžio m.  Šiaurės 

biblioteka  

Panevėžio miesto visuomenei 

8 Dailės būrelio mokinių darbų paroda ,,Verba” 2018 kovo mėn. 

01 d. – 30 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

9 Pynimo būrelio mokinių darbų paroda 

,,Žuvys” 

2018 kovo mėn. 

06 d. – 28 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

10 Būrelio ,,Dailės pasaulyje” mokinių piešinių 

paroda ,,Gamta stebina mane” 

2018 kovo mėn.18 d. 

- balandžio mėn.  20 

d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

11 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 
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12 Kūrybinių dirbtuvių ,,Spalvos ir 

spalviukai” projektas ,,Draugystė veža”, 

,,Šypsenų siena” 

 

2018 kovo mėn. 

11 d.  - 18 d. 

Panevėžio  M. Karkos 

progimnazija 

Progimnazijos bendruomenei 

13 Drabužių dizaino būrelio mokinių darbų 

paroda ,,Šilko improvizacijos” 

2018 

 vasario  - kovo 

mėn 

Panevėžio biblioteka ,,Žalioji 

pelėda”  

Panevėžio miesto visuomenei 

14 Moksleivių namų mokinės Skaistės 

Cibulskaitės autorinių darbų paroda 

2018 balandžio mėn. 

3d. -15 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

15 Žaislų siuvimo būrelio mokinių darbų paroda 

,, Gražiai lėlei – gražiausia suknelė” 

2018 balandžio mėn. 

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 

16 Meninės raiškos ir muzikinio ugdymo 

mokinių kūrybinių darbų paroda ,,Velykinės 

nuotaikos” 

2018 balandžio mėn. 

03 d. - 10  d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

17 Dailės būrelio mokinių vitražų  darbų paroda 

,,Gėlių pieva ” 

2018 balandžio mėn. 

-  

gegužės mėn. 22 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

18 Keramikos būrelių mokinių darbų paroda 

,,Praeitis, dabartis, ateitis” 

2018 balandžio 

mėn. 

03 d. - 20  d. 

Panevėžio m. biblioteka 

,,Židinys” 

Panevėžio miesto visuomenei 

19 Pynimo būrelio mokinių darbų paroda 

,,Žuvys” 

2018 balandžio 

mėn. 

03 d. - 30  d. 

Panevėžio m. biblioteka 

,,Žiburėlis” 

Panevėžio miesto visuomenei 

20 Būrelio ,,Dailės pasaulyje” mokinių darbų 

paroda  ,,Grafikos stebuklai” 

2018 balandžio 

mėn. 

03 d. - 30  d. 

Panevėžio m. biblioteka 

,,Žiburėlis” 

Panevėžio miesto visuomenei 

21 Drabužių dizaino būrelio mokinių kūrybos 

darbų paroda 

2018 gegužės mėn. 

2 d.  - 30 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

22 Būrelio ,,Dailės pasaulyje” mokinių 

taikomųjų darbų paroda ,,Mandalos” 

2018 gegužės mėn. 

 02 – 30 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

23 Žaislų siuvimo būrelio mokinių darbų 

paroda 

,, Gražiai lėlei – gražiausia suknelė” 

2018 gegužės mėn. 

 02 – 18 d. 

Panevėžio m. biblioteka 

,,Židinys” 

Panevėžio miesto visuomenei 

24 Dailės būrelio mokinių vitražų  darbų 

paroda ,,Ant paukščio sparnų” 

2018 gegužės mėn. 

 02 – 25 d. 

Panevėžio,,Aušros” 

progimnazija 

Progimnazijos bendruomenei 

25 Būrelio ,,Dailės pasaulyje” mokinių darbų 

paroda  ,,Kūrybos džiaugsmas” 
2018 gegužės mėn. 

21  – birželio  20 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

26 Moksleivių namų baigiamoji mokslo metų 

paroda  

2018 gegužės mėn. 

22   

Panevėžio bendruomenių rūma 

Moksleivių namų ir miesto 

bendruomenėms 

27 Moksleivių namų būrelius lankančių mokinių 

kūrybos darbų paroda 

,,Mes pristatom” 

2018 rugsėjo mėn. 

10 d. – 30 d.  

Moksleivių namai 

Moksleivių namų  ir miesto 

bendruomenei 

28 Būrelio ,,Dailės pasaulyje” mokinių darbų 

paroda  ,,Dovana mokyklai” 

2018 rugsėjo mėn. 

10 d. – 30 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų  ir miesto 

bendruomenei 

29 Dailės būrelio mokinių  darbų paroda  2018 rugsėjo mėn. Panevėžio raj. Savivaldybės 
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,,Dailės magija” 3 d. – 28d. viešoji biblioteka 

Panevėžio miesto ir raj. 

visuomenei 

30 Dailės būrelio mokinių  darbų paroda  

,,Veidai” 

2018 rugsėjo mėn. 

3 d. – 28d. 

Panevėžio,,Aušros” 

progimnazija 

Progimnazijos bendruomenei 

31 Dailės būrelių mokinių  darbų paroda  

,,Noriu piešti” 

2018 spalio mėn. 

10 d. – 31 d. 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

32 Pynimo ir Dailiųjų amatų būrelių mokinių 

darbų paroda ,,Rudens grožis ilgam” 

2018 spalio mėn. 

23 d. – 31 d. 
 

2018 lapkričio mėn. 

1 d. – 27 d. 

 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

33 Žaislų siuvimo ir Dailiųjų amatų būrelių 

mokinių darbų paroda 

,,Kūrybiškas laisvalaikis” 

2018 spalio mėn. 

5 d. – 31 d. 

Panevėžio biblioteka ,,Žalioji 

pelėda” 

Panevėžio miesto visuomenei 

34 Kūrybinių dirbtuvių ,,Spalvos ir 

spalviukai” mokinių darbų paroda  

,,Tegyvuoja moliūgai” 

2018 spalio mėn. 

25 d.- 31 d. 
 

2018 lapkričio mėn. 

1 d. – 5 d. 

 

Panevėžio  M. Karkos 

progimnazija 

Progimnazijos bendruomenei 

35 Dailės būrelių mokinių  tekstilinių darbų 

paroda ,,Siūlai, siūlai susivykit…” 

2018 spalio mėn. 

17 d. – 31 d. 
 

2018 lapkričio mėn. 

1 d. – 14 d. 

 

Panevėžio,,Aušros” 

progimnazija 

Progimnazijos bendruomenei 

36 

 

Būrelio ,,Dailės pasaulyje” mokinių darbų 

paroda  ,,Spalvingas ruduo” 

2018 lapkričio mėn. 

2 d. – 30 d. 
 

2018 gruodžio  mėn. 

1 d. – 11 d. 

 

 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

37 Dailės būrelio mokinių  darbų paroda  

,,Miestas” 

2018 lapkričio mėn. 

20 d. – 30 d. 
 

2018 gruodžio  mėn. 

1 d. – 6 d. 

 

 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

38 Kūrybinių dirbtuvių ,,Spalvos ir spalviukai” 

mokinių darbų paroda  

,,Tyli naktis” 

2018 gruodžio  mėn. 

11 d. – 31 d. 
 

2019 sausio mėn. 

1 d. – 6 d. 

 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

39 Keramikos būrelių  mokinių darbų paroda  

,,Sniego angelai” 

2018 gruodžio  mėn. 

17 d. – 31 d. 
 

2019 sausio mėn. 

1 d. – 6 d. 

 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

40 Dailės būrelio mokinių  darbų paroda  

,,Saldžios Kalėdos” 

2018 gruodžio  mėn. 

6 d. – 31 d. 
 

2019 sausio mėn. 

1 d. – 6 d. 

 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 
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41 Būrelio ,,Dailės pasaulyje” mokinių darbų 

paroda   

,,Žiemos nuotaikos” 

2018 gruodžio  mėn. 

11 d. – 31 d. 
 

2019 sausio mėn. 

1 d. – 6 d. 

 

Moksleivių namai 

Moksleivių namų bendruomenei 

42 Keramikos būrelių  mokinių darbų paroda  

,,Kalėdų džiaugsmas” 

2018 gruodžio mėn. 

17 d. – 31 d. 
 

2019 sausio mėn 

1 d. – 6 d. 

 

Panevėžio m. biblioteka 

,,Židinys” 

Panevėžio miesto visuomenei 

43 Dailės būrelio mokinių  darbų paroda  

,,Toks vakaras šiltas” 

2018 gruodžio mėn. 

3 d. – 31 d. 
 

2019 sausio mėn 

1 d. – 6 d. 

 

Panevėžio,,Aušros” 

progimnazija 

Progimnazijos bendruomenei 

 
 

Mokyklos bendruomenė dalyvavo ir  kitų įstaigų organizuojamuose renginiuose.  

Šiais metais Panevėžio ,,Cido“ arenoje Kalėdinės mugės metu, net tris dienas iš eilės Moksleivių 

namai organizavo įvairių veiklų edukacines dirbtuves bei pristatė Moksleivių namų reklaminį 

stendą.Tai buvo puiki galimybė panevėžiečiams ne tik priminti apie mieste veikiančius Moksleivių 

namus bet pristatyti, ir pareklamuoti visas šiuose namuose vykdomas veiklas.  

 

Moksleivių namų sportinio ir meninio sektoriaus būreliai dalyvaujs įvairiuose respublikiniuose bei 

tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, varžybose.  

Iš viso per 2018 metus  buvo suorganizuota  71 išvyka, kurių metu dalyvavo 929 mokiniai. 

 

Moksleivių namuose vykdomi  įvairaus pobūdžio  renginiai.   

Kiekvienais metais, mokslo metų pradžioje, organizuojamos naujokų krikštynos. Šį rudenį buvo 

pakrykštyti net 123 naujokai.  Šiais metais naujokai buvo ,,krikštijami“ šiek tiek kitaip nei praėjusiais 

metais. Tai vyko spalio mėn , nes 2018 m spalio mėnuo buvo įvardytas, kaip ,,naujokų mėnuo“ 

Naujokai buvo krikštijami būreliose jų užsiėmimų metu. Užduotys naujokams taip pat buvo 

parenkamos atsižvelgiant į jų pasirinkto būrelio veiklą. Pvz. Šokių studijos ,,Selevy“ naujokai turėjo 

atlikti ritmo , pastabumo bei plastikos užduotis.Sportinio turizmo būrelio naujokai privalėjo parodyti 

kaip moka surišti mazgą , per 1 min. užsidėti apraišus. O taip pat buvo išbandomi pastabumo 

užduotyse. Dailiųjų amatų, keramikos, pynimo, drabužių dizaino ir kt. būrelių naujokai turėjo atlikti 

išbandymus atspėdami pasakas. Linksmus sporinius pratimus  turėjo atlikti  aerobikos būrelių 

naujokai. Visi naujokai , savo senbūvių draugų akivaizdoje turėjo prisiekti būti pavyzdingais ir 

draugiškais Moksleivių namų nariais. 
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Amatų būrelių  mokinių laukiami tokie renginiai, kaip mugės. Per 2018 m. buvo pravestos net dvi - 

Kaziuko mugė ir Kalėdinė mugė.  Joms mokiniai pradeda ruoštis prieš gerą mėnesį.  2018 m. 

Kaziuko mugė sukvietė apie 87 mokinius, kurie ne tik prekiavo savo pačių pagamintais dirbiniais, 

bet ir dalyvavo įvairiose varžybose, linksmose užduotyse, loterijoje.   Kalėdinėje mugėje neapseita be 

paslapties, magijos ir žinoma linksmybių,  ir netikėtumų. Kalėdinėje mugėje ne tik buvo galima 

įsigyti nebrangių, originalių pačių mokinių pagaminttų darbelių, bet ir sudalyvauti įvairiuose 

žaidimuose, užduotyse, konkursuose. Mugės metu veikė ,,Linksmoji fotostudija“ , ,,Ateities vizijos 

kambarys“ ,,Tapybos, ant sniego baltumo šilko, užsiėmimai“, ,,Snaigių dirbtuvėlės „ ir kitos smagios 

atrakcijos.  Smagu, kad į tokias muges vis dažniau užsuka ir mokinių tėveliai. 

 

 Užgavėnių šventė- dar viena , jau tradicinė šventė Moksleivių namuose.  Per Užgavėnes visada 

būna daug šurmulio, linksmo juoko. 2018 m. Užgavėnių šventėje mokiniai galėjo dalyvauti įvairiuose 

žaidimuose: arklių lenktynėse, gaidžių peštynėse, , virvės traukimo varžybose, taiklumo užduotyse. 

Žinoma, neapseita  be Lašininio bei Kanapinio pasistumdymų, Gaėno išvežimu. Tik buvo atsisakyta 

kieme kepti blynus. Bet juos vaikai buvo atsinešę iš namų r jais vaišinosi savuose būreliuose.  

Užgavėnių šventėje  dalyvavo apie 70 mokinių.  

 Kiekvieną pavasarį, baigiantis mokslo metams , Moksleivių namai savo veikla pasidžiaugia su 

miesto visuomene.  Miesto bendruomenių rūmuose vuksta baigiamasis mokslo metų renginys – 

koncertas. Šiais metais renginio – koncerto tema buvo priartinta prie Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmečio -  ,,Lietuva – vaiko akimis“ . Būtent per tokią prizmę miesto visuomenei buvo pristatoma 

visa Moksleivių namų vykdoma veikla. Tai tikrai buvo įdomus vizualiai gražus, informatyvus 

renginys. Renginyje sveikinimo ir padėkos žodį tarė Moksleivių namų direktorė bei  atvykęs svečias 

iš seimo – seimo nario J. Urbšio patarėja.  

 Renginio koncertinėje dalyje dalyvavo -145 mok. Fojė vykusioje parodoje buvo eksponuojami 65 

mokinių darbai. 

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. 

Panevėžio miesto mokyklų mokinių pilietiškumo, sąmoningumo bei atsakomybės ugdymas 

vykdomas per tokius renginius, kaip  antikorupciniai renginiai.  Šiais metais buvo organizuotas 

Panevėžio miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių kūrybos ir žinių konkrsas 
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,,KORUPCIJAI -_NE ! “ Renginys vyko Panevėžio Moksleivių namuose. Skirtas Panevėžio m. 

bendrojo lavinimo mokyklų 7-10  kl. mokiniams.  Dalyvavo trys miesto mokyklų  -,,Minties‘ 

gimnazijos ir ,,Saulėtekio“ bei Alfonso Lipniūno progimnazijų  mokinių komandos ,  kurios turėjo 

atlikti kūrybines užduotis bei bei išspręsti antikorupcinį kryžiažodį. Mokinių žinias ir kūrybiškumą 

vertino sudaryta vertinimo komisija, kurią sudarė Rita Škutienė – Lietuvos Respublikos specialiųjų 

tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė; Mindaugas Čipinis 

– panevėžio savivaldybės centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas, atsakingas už korupcijos 

prevenciją; Audronė Bagdanskienė – panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir 

jaunimo reikalų skyriaus vyriausioji specialistė. Renginyje dalyvavo 14 mokinių.  

Moksleivių  namuose  vykdomi  sportiniai renginiai , skirti Panevėžio m. bendrojo lavinimo 

mokyklų mokiniams . Per 2018 m.  buvo suorganizuoti  3 tokio pobūdžio renginiai. Juose dalyvavo 

118 mok.  Tai: atrankinės miesto mokyklų turizmo technikos varžybos; Panevėžio m. mokyklų 3-4 

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

 

Moksleivių namuose vykdoma įvairi  projektinė veikla. 

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

edukacines programas, kurios buvo vykdomos  mokslo metų pradžioje – spalio mėnesio 22 d./26 d.   

Šio projekto pagrindinis uždavinys - supažindinti miesto mokyklų moksleivius su Moksleivių 

namuose vykdoma būreline veikla. Projekte dalyvavo 137 mokiniai iš įvairių miesto mokyklų.  

 

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

 2018 m. gegužės mėn 10 d. buvo  pravestas  vienas iš projekte numatytų renginių-  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 ir 

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, ir, 

žinoma, įvertinom kiekvienos žygeivių grupės iššūkio įgyvendinimo procentą. Po sportinių užduočių 

mokiniai turėjo galimybę smagiai pasisedėti prie laužo ar pasikepti ,,zefyriukų”.  Po žygio įvyko 

aptarimas - kokį patyrimą , supratimą kiekvienas vaikas gavo jame.  

Mokiniai suprato, kad tokie žygiai yra ne tik linksmi ir  smagūs, bet ir suteikiantys žinių , naujų 

potyrių , ir, žinoma, labai didelią įtaką daro  mokinių gerai sveikatai. 



26 

 

Žygyje dalyvavo 47 mokiniai. 

Antrasis šio projekto renginys , kuriame dalyvavo net 80 įvairaus amžiaus mokinių – Praktinė 

paskaita ,,Paauglių motyvacijos ir savivertės stiprinimo dirbtuvės“ 

Šis renginys buvo skirtas mokinių emocinei sveikatai stiprinti. Šią prevencinę programą–vedė 

VšĮ,,Juoda Avis“ lektorės – socialinio darbo praktikės Sigita ir Laura. Be paskaitos, mokiniams buvo 

pateiktos praktinės užduotys, žaidimai, kurių pagalba mokiniai lavino problemų sprendimo įgūdžius, 

gebėjimą įveikti sunkumus ir iššūkius. Mokiniai gavo komandines (grupines) užduotis, kuriose buvo 

svarbus kiekvieno vaiko indėlis. Sudarytos sąlygos dalyviams pajusti sėkmę veikloje, pasiekti 

rezultatą ir pasidžiaugti savo pažanga.  Buvo pravestos net 4 praktinės paskaitos skirtingoms mokinių 

grupėms (1-2 kl.  mokiniams, 4 kl.  mokiniams , 5-6 kl. mokiniams, 8-12 kl. mokiniams ) . Vienos 

grupės mokinių skaičius – 20 . Vieno užsiėmimo trukmė - 1
30 

 val.  Šiame renginyje pareiškė norą 

dalyvauti  Panevėžio  progimnazijos  ,,Aušra“  ketvirtokai. (20 mok.) 

Trečiasis šio projekto renginys -,,Sveikas maistas – sveikas vaikas“,skirtas sveikatos stiprinimo mėn. 

Panevėžyje. Renginys buvo skirtas pradinių klasių mokiniams. Renginio metu Panevėžio m. 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuro lektorė Giedrė Kundrotienė skaitė paskaitą mokiniams 

apie sveiką mitybą, supažindino su sveikos gyvensenos galimybėmis. Kad vaikams nebūtų nuobodu, 

lektorė savo paskaitą paįvairino praktinėmis užduotimis.  Ką ir kiek vaikai suprato ir įsiminė 

klausydami lektorės, buvo patikrinta įvairiomis linksmomis ir skaniomis užduotimis bei žaidimais. 

Mokiniai ne tik skanavo įv. arbatas, bet ir turėjo pasakyti kokia tai arbata ir kuo ji yra naudinga. 

Renginio metu, Moksleivių namų būrelio,,Aerobika šokio ritmu” mokytoja Samanta Pusvaškienė su 

savo auklėtinėmis parodė kad rytinė mankštelė gali būti paprasta, linksma, bet labia naudinga. O 

praktinei užduočiai – žaidimui apie vitaminus, įvairiais maisto produktais, prisidėjo ir PC,,Rimi”  ( 

RYO) darbuotojai.  Už teisingai atliktas užduotis, kiekvienas vaikas buvo apdovanotas javainio 

batonėliu.   Renginys buvo skirtas pradinių klasių mokiniams. Suteiktos žinios apie sveikos 

gyvensenos ir mitybos ypatumus ir naudą. O tai - būtina mokinių sveikos gyvensenos įgūdžių 

ugdymui. Renginyje dalyvavo 45 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, 
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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 9
00 

- 13
00

 val.) 

 Priimamų  vaikų skaičius – 60. Dalyvavo  - 56 

II pamaina - nuo birželio mėn. 11 d. – 15 d. (nuo 9
00

- 13
00

 val.) 

 Priimamų  vaikų skaičius – 60. Dalyvavo  -64 

III pamaina- nuo birželio mėn. 18 d. – 22 d. (nuo 9
00

-13
00

 val.) 

 Priimamų  vaikų skaičius – 60. Dalyvavo  -61. 

Projekto vykdymo dienų skaičius - 15 d. 

Viso šioje programoje dalyvavo 181 vaikų.  

 

Trečiuoju tikslu 2018 metais mokykloje buvo siekiama 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.  Išryškintas pagrindinis šio tikslo uždavinys „Skatinti 

bendruomenės narių tobulinimąsi, bendradarbiavimą, telkti bendriems darbams, 

orientuotiems į kiekvieno vaiko ir mokyklos sėkmę“.  Uždavinio įgyvendinimui didelis dėmesys 

buvo skiriamas mokykloje vykdomai metodinei veiklai ir mokytojų kvalifikacijos kėlimui, bendrųjų 

ir dalykinių kompetencijų gilinimui. 

2018 metais pagrindiniu Metodinės veiklos tikslu išliko – siekti nuolatinio mokytojų profesinės 

kompetencijos augimo per bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą. Tikslo įgyvendinimui buvo 

numatyti tokie uždaviniai: 

•  užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą; 
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• skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi, skatinti ją. 

2018 metais metodinės veiklos prioritetas- ugdymo ir ugdymosi kokybės gerinimas, mokytojų 

bendruomenės sutelktumo stiprinimas per metodines veiklas. 

Siekiant numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo 2018 metais mokykloje aktyviai veikė trys 

metodinės grupės : Dailės ir dailiųjų amatų (pirmininkė B.Sirtautienė), muzikos, teatro ir 

choreografijos (pirmininkė R.Liutkevičienė), turizmo, sporto ir techninės kūrybos ( pirmininkė 

R.Garaga) . Metodinėse grupėse nuolatos buvo aktyvinama gerosios patirties sklaida, metodinis ir 

dalykinis refleksyvus ir atviras mokytojų bendradarbiavimas.  

Metodines grupes jungė ir jų veiklą koordinavo mokyklos Metodinė Taryba (pirmininkė direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui D.Šumskienė). Metodinės tarybos posėdžiuose (pravesti 4 posėdžiai) buvo 

analizuojamos metodinių grupių veiklos ataskaitos (gegužės ir gruodžio mėn.), įvertinti nuveikti 

darbai, numatytos galimybės organizuoti bendrus mokytojų renginius. 2018m. rugsėjo mėnesį 

sudaryti nauji metodinės veiklos planai, aptarti Metodinėje taryboje, numatytos bendradarbiavimo ir 

tarpkultūrinių mainų galimybės su kitomis švietimo ir kultūros institucijomis. 

2018 m. rugsėjo mėnesį Metodinėje taryboje buvo aptarti metodinės veiklos prioritetai, išryškinant 

edukacinius mokymus kaip pagrindinę mokyklos veiklos sklaidos priemonę,  analizuojamos naujos 

neformaliojo vaikų švietimo programos, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai , parengtos 

4 naujos edukacinės programos. Pateikti pasiūlymai dėl 2018-2019 m.m. mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo srities ir temų, išrinkti kandidatai į mokyklos mokytojų atestacijos komisiją.  

  Siekdami ugdymo (si) kokybės mokytojai nuolatos tobulino savo kompetencijas dalyvaudami 

dalykiniuose seminaruose (17 mokytojų dalyvavo 55 seminaruose, edukaciniuose renginiuose, 

mokymuose), rengdami ir skaitydami pranešimus metodiniuose posėdžiuose (pravesta 18 posėdžių), 

vykdydami praktinius metodinius užsiėmimus ( 18 mokytojų, 9 metodiniai pranešimai, 9 praktiniai 

užsiėmimai), kuriuose noriai skleidė savo gerąją patirtį, dalinosi turimais įgūdžiais, metodinėmis 

naujovėmis, originaliomis kūrybinėmis idėjomis, su mokiniais dalyvavo įvairiuose miesto  ir 

respublikiniuose renginiuose, organizavo kūrybines mokinių parodas.  Skaitytų pranešimų pagrindu, 

parengtos metodinės rekomendacijos dėl inovatyvių metodinių priemonių naudojimo ugdymo 

procese. Mokslo metų pabaigoje metodinėse grupėse išanalizuotos mokytojų veiklos ataskaitos (22 

veiklos ataskaitos), mokinių ir mokytojų pasiekimai ugdymo procese, aptartos galimybės ugdymo 

rezultatų gerinimui.  

2018 metais visų mokykloje veikiančių metodinių grupių mokytojus bendrai veiklai telkė edukacinių 

programų vykdymas miesto mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniams. Buvo parengta ir 

sėkmingai įvykdyta 42 edukacinės programos, 81 edukacinis užsiėmimas, kuriuose dalyvavo 829 
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mokiniai iš įvairių švietimo įstaigų.  Parengtas ir vykdomas kalendorinių švenčių edukacinių 

programų ciklas “Saulės ratu”.  

Siekiant nuoseklaus metodinės veiklos organizavimo 2018 metais parengtas naujas dokumentas 

“Mokyklos mokytojų metodinės grupės veiklos nuostatai”  ir pakoreguotas Metodinės tarybos darbo 

reglamentas.  

Mokslo metų pabaigoje metodinėse grupėse buvo analizuojamos mokytojų parengtos neformaliojo 

vaikų švietimo programos, kurios buvo pateiktos akreditacijai. Panevėžio miesto savivaldybės 

akredituota 31 neformaliojo vaikų švietimo programa. Mokslo metų pradžioje muzikos, teatro ir 

choreografijos metodinėje grupėje aptarta ir Metodinėje taryboje aprobuota nauja neformaliojo vaikų 

švietimo programa “Ankstyvasis muzikinis ugdymas”.   

2018 metais išsikeltas metodinės veiklos tikslas buvo įgyvendintas: mokytojai aktyviai dalyvavo 

edukacinėse veiklose, dalinosi gerąja darbo patirtimi rengdami pranešimus, organizuodami kolegoms 

praktinius užsiėmimus, siekdami nuolatinio profesinės kompetencijos augimo, tobulinosi įvairiuose 

dalykiniuose seminaruose.  

Skaityti pranešimai, praktiniai metodiniai užsiėmimai (temos, pranešėjai, vertinimai): 

•I. Čiūraitės ,,Šokio terapija". 

•D. Šumskienės ,, Dekoracijų ir rekvizito naudojimas ir svarba meniniuose pasirodymuose".  

•R. Liutkevičienės ,, Ritminės skaičiuotės šokio pamokoje". 

•R. Medišauskas ,,Klasikinės ir pramoginės muzikos skirtumai". 

•D.Gavrilčikienės ,,Vaikiškų ritminių instrumentų gaminimas".  

•V.Jakevičienės ,,Lietuvos vaikų žaislai‘‘. 

•S.Pusvaškienė „ Ritminiai pratimai-žaidimai“  

•G. Norvaišienės „ Kalėdiniai angelai“. 

•A.Markutienės ,,Velykiniai akcentai‘‘. 

•B.Sirtautienės „Spalvinės abstrakcijos“ . 

•V.Andrijauskienės „Naujovės mokinių mokyme“. 

•A.Kuprio „Komandinio darbo ugdymas panaudojant įvairius metodus“. 

•Ž.Veličkos  „Raketų modelių paleidimas“. 

•R.Garagos atviras užsiėmimas-pranešimas „Vidutinio lygio Step aerobika dirbant su mokiniais“. 

•A.Ulienės  „Žaidimų panaudojimo galimybės mokant vaikus prancūzų kalbos“. 

•E.Narkevičienės  „Naujųjų technologijų naudojimas neformaliame ugdyme“ 

•S.Mažuolienės  „Turistiniai mazgai virvių įtempimui sportinio turizmo būrelio treniruotėms“. 

•R.Navarsko „Bokso technikos ypatumai mokant vaikus“ 
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Metodinėse grupėse, vykdytos veiklos ir ugdymo rezultatų pagrindu kaip aktyviausi mokytojai 

nurodyti: Stela Kulbokienė, Regina Liutkevičienė, Dalia Šumskienė, S. Pusvaškienė, S.Mažuolienė, 

R.Garaga, A.Kuprys, R.Navarskas, B.Sirtautienė, V.Jakevičienė, G.Norvaišienė, A.Markutienė.   

Siekdami tobulinti savo turimas kompetencijas, įgyti naujų žinių program vykdymui ir darbui su 

mokiniais, mokytojai metų eigoje nuolatos dalyvavo įvairiuose kvalifikacijos tobulinimosi 

renginiuose. Įgytomis teorinėmis ir praktinėmis žiniomis noriai dalinosi su kolegomis metodinėse 

grupėse. 

Mokytojų kvalifikacijos kėlimas, kompetencijų gilinimas seminaruose, kursuose, 

mokymuose2018 metais 

Seminaro , kursų pavadinimas Vykdymo data Išklausytų valandų skaičius 

Mokytoja S.Kulbokienė 

„Edukacinę vertę turinčios 

ugdymo aplinkos“ 

2018-05-30, 06-01 18 val 

,,Neformaliojo švietimo mokytojo 

kompetencijų plėtojimas - NVŠ 

veiklų įvairovės, pasiūlos ir 

kokybės garantas" 

2018-10-04-05 18 val 

,,Darbas su skirtingo amžiaus 

vaikų vokaliniais kolektyvais: 

vokalo formavimo ypatumai, 

muzikinės interpretacijos ir 

kūrybiškumo ugdymas" 

2018-10-29 6 val 

,,Mokyklos bendruomenės 

telkimas savianalizei ir 

saviugdai" I dalis 

2018-12-28 8 val 

 

Mokytoja R. Liutkevičienė 

„Mokinių turizmas Lietuvoje – 

iššūkiai ir galimybės”   

2018 -01- 26-27  14 ak. val. 

„Specialiųjų ugdymosi poreikių 2018 -03- 22  8 ak. val 



31 

 

mokinių ugdymas menine veikla“ 

„Neformaliojo vaikų švietimo 

paslaugų plėtra“.  

2018-04- 23-27  40 ak. val. 

„Edukacinę vertę turinčios ugdymo 

aplinkos“ 

2018-05-30,  

2018-06- 01  

18 val. 

,,Neformaliojo švietimo mokytojo 

kompetencijų plėtojimas - NVŠ 

veiklų įvairovės, pasiūlos ir kokybės 

garantas" 

2018 -10- 4-5  18 val. 

„Kraštotyra ir turizmas 

neformaliajame vaikų švietime: 

Baltarusijos patirtis“ 

2018 -12- 15-16  18 val. 

,,Mokyklos bendruomenės telkimas 

savianalizei ir saviugdai" I dalis 

2018- 12- 28 8 val. 

 

Mokytoja D. Šumskienė 

„Vaikų socialinių emocinių 

kompetencijų stiprinimas per 

neformalųjį ugdymą“ 

2018-02-19-20  

2018-05-5-6  

32 val. 

„Neformaliojo vaikų švietimo 

paslaugų plėtra“ 

2018-06-25-29 40 val. 

„Neformaliojo švietimo mokytojo 

kompetencijų plėtojimas-NVŠ veiklų 

įvairovės, pasiūlos ir kokybės 

garantas“  

2018-10-4,5  18 val. 

„Sisteminis požiūris mokytojams, 

mokiniams ir tėvams“ 

2018-10-25 8 val. 

„Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 2018-12-12 8 val. 
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prevencijos programos mokinių 

tėvams diegimas“ 

,,Mokyklos bendruomenės telkimas 

savianalizei ir saviugdai" I dalis 

2018- 12- 28 8 val. 

 

Dalyvauta Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro projekte. 

1. “Efektyvi komunikacija mokykloje bei su socialiniais partneriais- bendradarbiavimo formos ir 

turinys. Susitarimų kultūra. Mokytojų motyvavimas. 2018-09-12 

2. “Įvairių partnerių bendradarbiavimas vardan mokinių mokymosi. Mokėjimo mokytis 

kompetencijos ugdymas”. 2018-10-12 

3. “Nuo atsakomybės link savarankiškumo: susitarimai, siekiant mokinio pažangos”. 

 2018-10-22 

4. “Aktyvus mokinio ugdymas (sis) pamokoje/veikloje. Šiuolaikinė pamoka. Mokėjimo mokytis 

kompetencijos ugdymas. Savivaldus mokymasis. Mokytojų profesinis tobulinimas”. 2018-10-

22 

5. “Kiekvieno mokinio individualios pažangos augimas bendradarbiaujant”. 2018-11-06 

 

Seminaro , kursų pavadinimas Vykdymo data Išklausytų valandų 

skaičius 

Mokytoja S. Pusvaškienė 

 

Judesių fiziologija, anatomija. Slow&Strong 2018-03 17-18 16.val 

Šiuolaikinis vaikų skatinimas ir drausminimas 2018-03 - 27 6 val 

Group fitness sessions. Basics of power.  

Sertifikatas B – licence 

Vilnius 

2018-04 27-28 16 val 

Group fitness sessions. Basics of Pilates 

Sertifikatas B – licence 

Vilnius 

2018 16 val. 

European fitness school 

Diplomas 

2018  
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Vilnius 

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie 

Lietuvos respublikos vyriausybės. 

Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimas. 

Vilnius 

2018  

Masterclass Fitness Training DG skating 

Vilnius 

2018 8 val. 

Judesio fiziologija, sporto psichologija  

Sertifikatas 

Vilnius 

2018-10-13  

,,Mokyklos bendruomenės telkimas 

savianalizei ir saviugdai" I dalis 

2018- 12- 28 8 val. 

 

Mokytoja D. Gavrilčikienė 

,,Neformaliojo švietimo mokytojo 

kompetencijų plėtojimas - NVŠ veiklų 

įvairovės, pasiūlos ir kokybės garantas" 

2018-03 - 27 18 val 

„Kūrybiškumo įtaka neigiamų emocijų 

reguliavimui ir teigiamų emocijų 

stiprinimui“ 

2018-10-11 6 val. 
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Mokytoja Geleta Norvaišienė 

Mokytoja Birutė Sirtautienė 

Seminaras ,,Neformaliojo švietimo mokytojo 

kompetencijų plėtojimas –NVŠ veiklų 

įvairovės, pasiūlos ir kokybės garantas‘‘. 

Seminaras ,,Mokyklos bendruomenės telkimas 

savianalizei ir saviugdai‘‘, I d. 

Panevėžio ŠC, 

2018-10-4,5 

 

Panevėžio ŠC, 

2018-12-28 

18 val. 

 

 

8 val. 

Mokytoja Vilija Andrijauskienė 

Mokytoja Virginija Jakevičienė   

Seminaras ,,Neformaliojo švietimo mokytojo 

kompetencijų plėtojimas –NVŠ veiklų 

įvairovės, pasiūlos ir kokybės garantas‘‘. 

Seminaras ,,Mokyklos bendruomenės 

telkimas savianalizei ir saviugdai‘‘, I d. 

Panevėžio ŠC, 

2018-10-4,5 

 

Panevėžio ŠC, 

2018-12-28 

18 val. 

 

 

8 val. 

 

 

Mokytoja Audronė Markutienė   

Seminaras ,,Neformaliojo švietimo mokytojo 

kompetencijų plėtojimas –NVŠ veiklų 

įvairovės, pasiūlos ir kokybės garantas‘‘. 

Seminaras ,,Mokyklos bendruomenės 

telkimas savianalizei ir saviugdai‘‘, I d. 

Panevėžio ŠC, 

2018-10-4,5 

 

Panevėžio ŠC, 

2018-12-28 

18 val. 

 

 

8 val. 

Seminaras ,,Neformaliojo švietimo mokytojo 

kompetencijų plėtojimas –NVŠ veiklų 

įvairovės, pasiūlos ir kokybės garantas‘‘. 

Seminaras ,,Mokyklos bendruomenės 

telkimas savianalizei ir saviugdai‘‘, I d. 

Panevėžio ŠC, 

2018-10-4,5 

 

Panevėžio ŠC, 

2018-12-28 

18 val. 

 

 

8 val. 

 

Seminaras „Vaikų socialinių emocinių 

kompetencijų stiprinimas per neformalųjį 

ugdymą“ (lekt. Virginija Sernitienė) 

 

Konferencija  - seminaras ,,Technologijų , 

gamtos ir kūrybiškumo sintezė‘‘ 

Gerosios patirties renginys  „Adata-2018. 

2018 m. kovo 9-10 d.d. 

ir balandžio 20-21d.d. 

32 ak. val. mokymai, 

Mažeikių švietimo 

centras 

2018 balandžio 14d. 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras. 

          32 ak.val. 

 

 

6 ak. val 

 

         6 ak.val. 
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Mokytoja Vaida Zibae 

 

Mados raida ir aš“ 

 

 

Seminaras ,,Darbo ypatumai su agresyviais 

vaikais‘‘. 

2018 balandžio 28d. 

Marijampolės Meilės 

Lukšienės švietimo 

centras.  

PŠC 2018 birželio 14, 

20, 28 d.d. 

 

 

 

         24 val. 

Mokytoja Aušra Lazdauskienė 

Seminaras ,,Pagrindinės strategijos ugdant 

autizmo spektro bei emocijų ir elgesio 

sutrikimų turinčius vaikus‘‘ ir projekto 

,,Arba‘‘ pristatyme 

Seminaras ,,Dailės pasaulio atradimai‘‘ 

 

,,Mokymai įgyvendinti psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo prevencijos programa‘‘ 

,,Savo keliu‘‘ 

2018-02-22 Lietuvos 

respublikos švietimo ir 

mokslo ministerija AP 

Nr. 577 

 

2018-02-27, Nr.599, 

Panevėžio švietimo 

skyrius 

 

2018-02-04, Spec. 

Pedagogikos ir 

psichologijos centras 

3ESF 14 

 

 

6 akad.  val. 

 

       6 akad. val. 

       

       4 kad. val. 

 

         

,,Emocinio kognityvinio konsultavimo 

metodo taikymas‘‘, Specialiosios 

pedagogikos ir psichologijos centras 

2018 m. spalio –

gruodžio mėn. 

Nr.09.2.2-ESFA-V-

707-02-0001 

 

          40 val 

Mokytoja  S. Mažuolienė 

Mokinių turizmas Lietuvoje – iššūkiai ir 

galimybės” 

„Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų 

2018 m. sausio 26-27 

 

 

14 ak. val. 
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plėtra“. 

„Edukacinę vertę turinčios ugdymo politikos“ 

Neformaliojo švietimo mokytojo 

kompetencijų plėtojimas – NVŠ veiklų 

įvairovės, pasiūlos ir kokybės garantas“  

Gerosios patirties sklaidos renginyS 

„Kraštotyra ir turizmas neformaliajame vaikų 

švietime : Baltarusijos patirtis“  

Mokyklos bendruomenės telkimas 

savianalizei ir saviugdai 1 dalis|“  

 

   

 

2018-o4- 23-27 d 

 

2018-05-30; , 06-01; 

 

2018 m.spalio 4-5 d. 

 

 

2018 m. gruodžio 15-16 

d. 

 

 

 

2018-12-28 

40 ak. val. 

 

18 ak. val. 

18 ak. val. 

 

    18 ak.val.   

 

      8 ak. val.   

Mokytoja R.Garaga 

„Jėgos diržų naudojimas treniruotėse. 

Treniruočių metodikos ir programų 

sudarymas“ 

.Neformaliojo švietimo mokytojo 

kompetencijų plėtojimas – NVŠ veiklų 

įvairovės, pasiūlos ir kokybės garantas“ 

“Mokyklos bendruomenės telkimas 

savianalizei ir saviugdai 1 dalis  

 

2018-  03-17  

 

2018 spalio 4-5 d. 

 

 

 

|“ 2018 gruodžio 28d. 

8 ak.val. 

 

18 val. 

 

8 val. 

 

 

Mokytojas A.Kuprys 
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  Svarbų vaidmenį užtikrinant mokyklos veiklos kokybę 2018 metais atliko veiklos 

programoje numatyto uždavinio „Gerinti ugdymosi ir darbo sąlygas, stiprinti materialinius 

resursus“  vykdytos priemonės. 

Panevėžio moksleivių namai savo ūkinę ir finansinę veiklą 2018 metais vykdė vadovaujantis 

steigėjo patvirtinta Švietimo ir ugdymo programos 2018 metų sąmata bei tikslinių valstybės/Europos 

Sąjungos lėšų sąmatomis, sudarytomis pagal atskiras NVŠ programas, vadovaujantis neformaliojo 

vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo sutartimis su Panevėžio miesto savivaldybės 

administracija. 

2018 m. vasario – gegužės mėnesiais Moksleivių namams skirtos tikslinės NVŠ lėšos pagal 

sutartinį mokinių, pasirinkusių neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimą tikslinėmis 

„Edukacinę vertę turinčios ugdymo politikos“ 

Gerosios patirties sklaidos renginys 

„Kraštotyra ir turizmas neformaliajame vaikų 

švietime : Baltarusijos patirtis“  

 

 

2018-05-30, 06-01; 

 

2018 gruodžio 15-

16 d. 

18val. 

 

18val. 

 

    Mokytojas R. Navarskas   

Lietuvos sporto universiteto Karjeros ir 

kompetencijų plėtotės centre baigė vienos 

sporto šakos (boksas ) mokymo programą. 

2018 spalio- 

gruodžio men. 

 

Mokytoja A.Ulienė 

„Neformaliojo švietimo mokytojo 

kompetencijų plėtojimas – NVŠ veiklų 

įvairovės, pasiūlos ir kokybės garantas“.  

„Mokymosi veiklos diferencijavimas“,  

“Mokyklos bendruomenės telkimas 

savianalizei ir saviugdai 1 dalis|“  

2018 spalio 4-5 d 

 

 

2018- 11 -29 

2018 -12- 28 

 

18 val. 

 

 

24 val. 

8 val.  
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valstybės /Europos sąjungos lėšomis,  skaičių – 16 060 €. 2018 m. spalio – gruodžio mėnesiais pagal 

sutartinį mokinių skaičių skirta  – 12 430  €. 

Mokyklai pagal 2018 m. sąmatas iš viso skirta 378 173,21 €, panaudota 376 870,63 €. Biudžeto 

asignavimų  2018 m. skirta 355 400 €, o panaudota 355 309,52 €, iš jų: 

Darbo užmokesčio straipsniui – 241 500 € (darbuotojų darbo užmokestis, atostoginiai); 

Socialinio draudimo straipsnis – 74 566,61 € (socialinio draudimo įmoka iš darbdavio); 

Darbdavio socialinė paslauga pinigais – 700 € (nedarbingumo pašalpos); 

Ryšių paslaugų straipsnis – 1000 € (UAB tele-2, AB Telia Lietuva ryšių pasaugos); 

Aprangos ir patalynės straipsnis – 3500 € (išlaidos koncertiniams rūbams dainių šventei); 

Materialiojo turto paprastojo remonto straipsnis – 6000 € (remontuotos laiptinės); 

Komunalinių paslaugų straipsnis – 19 100 € (šildymas, elektros energija, vanduo, šiukšlės); 

Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos – 6000 € (kompiuteriai mokytojams); 

Kitų paslaugų straipsnis – 800 € (banko paslaugos, švaros paslaugos, deratizacija ir kit.); 

Švietimo ir ugdymo paslaugų (specialiųjų lėšų) 2018 metų sąmata (planas) buvo 12 400 €.  

Laikotarpio pabaigoje buvo  didintas planas iki 19000 €, surinkta ir pervesta į biudžetą 19 489 €, 

panaudota 17 787,90 €. Iš jų: 

Medikamentų straipsnis – 100 € (darbuotojų privalomo sveikatos tikrinimo straipsnis); 

Ryšių paslaugų straipsnis – 100 € (Telia Lietuva, AB ir UAB Tele -2, ryšių paslaugos); 

Transporto išlaikymo straipsnis – 600 € (kuro įsigijimas, transporto paslaugos, draudimas); 

Komandiruočių išlaidų straipsnis – 100 € (dienpinigiai ir kelionės išlaidos); 

Materialiojo  ir nematerialiojo turto nuomos straipsnis – 400 € (patalpų nuoma); 

Materialiojo turto  paprastojo remonto straipsnis – 1000 € (UAB Panevėžio energija); 

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo straipsnis – 1800 € (kvalifikacijos kėlimo seminarai);   

Komunalinių paslaugų straipsnis – 800 € (už šildymo paslaugas, elektros energiją, vandenį);    

         Informacinių technologijų straipsnis – 400 € (programos „Rivilė“ aptarnavimo paslaugos);  

         Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos – 9886,08 € (prekės ūkio reikmėms);     

         Kitų prekių ir paslaugų straipsnis – 1301,82 € (banko paslaugos, švaros paslaugos);  

         Ilgalaikio materialiojo turto išlaidos – 1300,00 € (kompiuteris ir daugiafunkcis spausdintuvas). 

 

2018 metais buvo atliktas kosmetinis mokyklos visų keturių korpusų koridorių, tualetų ir 

dušinių grindų, langų ir durų remontas, išdažytas jungiamasis I ir II galerijos koridorius. Kabinete Nr. 

30 atliktas lubų remontas, pakeistas ir pagerintas kabineto apšvietimas. Metų gale pilnai 

suremontuotos dvi pagrindinės mokyklos laiptinės, pagerintas apšvietimas. 2018 metais suremontuoti 

lauko paradiniai laiptai ir atliktas stogo jungiamojo I ir II galerijos korpuso kapitalinis remontas, 

kuriam lėšų skyrė Panevėžio miesto savivaldybė.  

2018 metais įsigyta visa eilė šiuolaikinių baldų, pakeičiant jais susidėvėjusius, nurašytus, tačiau 

realiai naudojamus baldus etatinių darbuotojų ir mokytojų darbo vietose. Nupirkta konferencinių stalų 

sistema metodiniam kabinetui, įrengta patogi darbo vieta buhalteriui, direktoriaus pavaduotojui ūkio 

reikalams, etatiniams darbuotojams į kabinetus nupirktos trys naujos biuro kėdės, sekretoriatui 
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nupirkta uždara rakinama dokumentų spinta, tinkama naudojamų duomenų apsaugai. Mokytojų 

kabinetams nupirkta įvairių baldų: spintų ir stalų, spintelių, spintų dokumentams ir rūbams, lentynų, 

komodų, gimnastikos suoliukų. 

2018 metais taip pat įsigyta nemažai įvairios kompiuterinės technikos. Nupirktas naujas 

kompiuteris apskaitininko darbui, įsigytas daugiafunkcis kopijavimo aparatas sekretoriatui du 

dokumentų naikikliai buhalterijai ir sekretoriatui. Taip pat buhalterio darbui nupirktas spausdintuvas. 

Mokyklos aktų salėje pateikčių demonstravimui įsigytas projekcinis ekranas.  

Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito 

išvadomis, nuo naujų mokslo metų mokykloje bus naudojamas elektroninis dienynas, todėl 2018 

metų pabaigoje, trylikai mokytojų nupirkti personaliniai kompiuteriai. Taip pat metų pabaigoje, 

pasididinus specialiųjų lėšų sąmatą,  nupirkta keramikos krosnis keramikos būrelių darbui vietoj 

nurašytos ir utilizuotos sugedusios krosnies. 

Vadovaujantis 2018 m. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos neformaliojo vaikų 

švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo sutartimis už vasario – gegužės mėnesius buvo gauta  18 800 

Eurų tikslinių valstybės lėšų, o  už spalio – gruodžio mėnesius buvo skirta 12 430 Eurų tikslinių 

valstybės lėšų.  Siekiant stiprinti įstaigos materialinius resursus, šios lėšos buvo panaudotos šių vaikų 

ugdymo procesui finansuoti: turizmo, liaudies ir šiuolaikinių šokių, teatro būrelius lankančių mokinių 

nuvežimui į konkursus, festivalius, varžybas, koncertinių rūbų šokių būreliams ir vieningos sportinių 

būrelių komandų aprangos įsigijimui; įsigyti keli treniruokliai aerobikos ir kultūrizmo būreliams, 

nupirkta speciali grindų danga lengvojo kultūrizmo būrelio veiklai, kitas įvairus sportinis inventorius 

(šokdynės, lankai, kamuoliai, bokso pirštinės, bokso šalmai, gynybiniai skydai, karabinai ir apraišai 

sportinio turizmo būreliui ir pan.); nupirkta įvairių audinių, adatų, užtrauktukų žaislų ir drabužių 

siuvimo būreliams; įsigytos gitaros, kolonėlės, mikrofonai, įvairūs garso ir ritmo išgavimo 

instrumentai muzikinio ugdymo būrelių veiklai, pinigų skirta muzikos įrašų montavimui, pirkta 

vytelių pynimo būrelio veiklai, įsigyti dideli kiekiai baltojo, rudojo ir raudonojo molio, įvairiausių 

spalvų glazūros molio lipdymo būreliams bei keramikų įrankių darbelių gamybai. Kaip ir praėjusiais 

metais papildytas planšečių kiekis anglų ir prancūzų kalbų būreliams, beveik visiems būreliams 

nupirkti įvairūs stalo ir loginiai žaidimai. Aviamodeliavimo būreliui nupirkti įvairūs darbo įrankiai, 

varikliai lėktuvėlių paleidimui. Dailiųjų amatų, dailės, meninės saviraiškos ir kūrybinių dirbtuvių 

būreliams nupirkta įvairių smulkių prekių darbelių gamybai, dažų, įvairių struktūrų popieriaus, guašo, 

teptukų ir taip toliau. 2018 metais iš Panevėžio miesto savivaldybės gauta tikslinė dotacija 3500 € 

šokių būrelių koncertinei aprangai ir šokių bateliams įsigyti. Šie koncertiniai rūbai reprezentuoja 

mokyklą įvairių koncertų metu. 
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III. MOKYKLOS VIZIJA 

 

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

kokybę ir plačias jų pasirinkimo galimybes. 

 

IV. MOKYKLOS MISIJA 

 

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

neformaliojo ugdymo paslaugas, ugdyti aktyvių ir motyvuotų asmenybių visuomenę.  

 

 

V. VEIKLOS STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ 

ANALIZĖ  (SSGG) 

 
 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

 Mokykla siekia ugdymo kokybės, siūlo 

įvairią veiklą, kuri tenkina vietos 

bendruomenės poreikius. Mokyklos 

būrelius lanko daugiau nei 700 mokinių. 

 Mokykla žinoma mieste, turi 

bendruomenės palaikymą ir pripažinimą, 

ji yra geroje geografinėje vietoje. 

   Mokyklos kasmetinis veiklos 

įsivertinimas suteikia galimybę tikslingai 

ir efektyviai planuoti, tobulinti ir valdyti 

mokyklos kaitos procesą. 

   Mokykla turi kvalifikuotą mokytojų ir 

kitų darbuotojų komandą.  

   Mokykla savarankiškai tvarko skirtas 

lėšas. 

   Edukacinė veikla įvairaus amžiaus 

vaikams padeda pritraukti daugiau vaikų 

į būrelius, supažindina su moksleivių 

namų veikla. 

 Parengtos ugdymo programos, kurios 

skirtos                    ikimokyklinio 

amžiaus vaikams.  

 Bendradarbiaujama su miesto 

mokyklomis    darželiais, bibliotekomis, 

Cido arena ir kt. 

 Dauguma  pedagogų nenoriai dalyvauja 

mokyklos veiklos planavime,       

mažai bendradarbiauja įvairiose 

veiklose (dalis mokytojų dirba ne 

moksleivių namų  patalpose  ar  turi 

mažai val., retai susitinka). 

 Per mažas tėvų dalyvavimas mokyklos      

veikloje. 

 

 Pastato išplanavimas (buvęs darželis) 

nesuteikia erdvės didesniems renginiams 

vesti,  

nors interjeras gražėja, bet eksterjeras ir 

aplinka netraukia dėmesio.  

 

 Mokykla nepakankamai išnaudoja 

šiuolaikines technologijas  bendruomenės 

veiklos sklaidai ir ugdymui. 
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GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

 Mokykla gali, kurti naujas ir koreguoti 

esamas neformaliojo švietimo programas. 

 

 Mokykla gali, dalyvaudama įvairiuose 

projektuose, ieškoti rėmėjų ir  naujų 

socialinių partnerių, sudaryti 

bendradarbiavimo sutartis, pritraukti 

papildomas lėšas veiklai. 

 

 Mokykla gali pritraukti daugiau lėšų iš 

švietimo ministerijos skirto  neformalaus 

ugdymo krepšelio. 

 

 Bendruomenė gali į mokyklos veiklą, 

renginius įtraukti miesto, rajono ir 

respublikos  vaikus. 

 

 

   Mažėja mokinių dėl emigracijos, mažo 

gimstamumo, didėja socialiai remtinų 

šeimų, didėja spec. poreikių vaikų 

skaičius, kuriems reikia specialaus 

pasiruošimo ugdymui. 

 Daugėja neformalaus ugdymo paslaugas 

teikiančių privačių įstaigų ir individualių 

asmenų. 

 Įvedus etatinį mokytojų apmokėjimą, 

mokyklose dirbantiems mokytojams 

skiriama neformalaus ugdymo val., o tai 

mažina mokinių skaičių mūsų įstaigoje. 

 Mokykla pritraukia daugiau lėšų iš 

švietimo ministerijos skirto nvš 

krepšelio, bet tuo pačiu mokykla surenka 

mažiau lėšų mokykla surenka mažiau 

lėšų mokyklos išlaikymui ir 

administravimui.  

 

 

 

 

VI. VEIKLOS ORGANIZAVIMO PRINCIPAI, TIKSLAI, UŽDAVINIAI 

 

 

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

asmeninėms, edukacinėms, profesinėms ir kitoms kompetencijoms ugdyti. 

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

kūrėjai, kartu identifikuoja poreikius. 

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

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

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

tinkamiausios veiklos kompetencijai ugdyti. 

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

respublikiniose, tarptautiniuose renginiuose pasiekimai). 
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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.  

 

 

VEIKLOS  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. 
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VII. VEIKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

 

Eil.Nr

. 

Priemonės Laikas Atsakingi, 

vykdytojai 

Sėkmės kriterijai Atsiskaitymo tvarka 

 

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

 

 

1.1. Uždavinys: Analizuoti, vertinti ir tobulinti ugdymo turinį, vykdyti ugdymo proceso kontrolę ir 

užtikrinti grįžtamąjį ryšį 

 

1.1.1. Pirmojo pusmečio 

veiklos ataskaitų 

rengimas, veiklos 

analizavimas ir 

pristatymas 

mokyklos 

bendruomenei. 

2019 m. 

birželio 

mėn. 

Direktorė 

R.Juzėnienė, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

D.Šumskienė, 

metodiniųmet

odinių grupių 

grupių 

pirmininkai 

Surinkti ir 

išanalizuoti 

veiklos 

rezultatųSurinkti 

ir išanalizuoti 

veiklos rezultatų 

duomenys, 

parengtos 

ataskaitos 

išanalizuotos 

metodinėse 

grupėse  ir 

Metodinėje 

taryboje  

Metodinių grupių 

posėdžiuose, 

Metodinės tarybos 

posėdyje 

1.1.2. Veiklos kokybės 

įsivertinimas. 

Sritis „ Ugdymas 

ir ugdymasis“, 

rodiklis „Veiklų 

prieinamumas“  

(ugdymo 

paslaugų 

poreikis, pasiūla, 

teritorinis 

prieinamumas, 

kainodaros 

lankstumas, 

informacijos 

pateikimas) 

2019 m. 

sausio-

birželio 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

D.Šumskienė, 

Darbo grupė 

Gauta informacija 

apie tiriamos 

srities veiklos 

stipriasias ir 

tobulintinas puses, 

pateiktos 

rekomendacijos 

veiklos 

tobulinimui. 

Vidaus įsivertinimo 

ataskaitos, 

pristatomos 

bendruomenės 

susirinkimuose, 

Metodinės tarybos ir 

Mokyklos tarybos 

posėdžiuose. 

 

1.1.3. Ugdymo plano 

2019-2020 

mokslo metams 

rengimas, 

mokyklos darbo 

planų rengimas 

kiekvienam 

mėnesiui 

2019 m. 

rugsėjo mėn. 

Darbo planai 

visus metus 

kiekvieną 

mėnesį) 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

D.Šumskienė, 

Darbo grupė 

Suformuotas 

ugdymo planas, 

orientuotas į 

parengtas 

neformaliojo 

švietimo 

programas, 

parengti 

mokyklos darbo 

Metodinės tarybos 

posėdyje, 

Mokyklos tarybos 

posėdyje, 

Bendruomenės 

susirinkime, 

administracijos 

susirinkimuose 



44 

 

planai 

laiduojantys 

kokybišką 

ugdymo proceso 

organizavimą. 

1.1.4 Tarifikacijos 

sudarymas ir 

tvirtinimas. 

Tarifikacijos 

koregavimas 

metų eigoje.  

 

2019 m.  

Sausio ir 

rugsėjo mėn. 

Direktorė 

R.Juzėnienė,  

buhalterė 

R.Kralikienė 

 

Parengta ir 

mokyklos 

direktorės 

patvirtinta 

tarifikacija, 

koreguojama 

mokslo metų 

eigoje. 

Parengtas 

dokumentas, kuriame 

pateikiami duomenys 

apie mokytojų darbo 

stažą, kval.kategoriją, 

darbo krūvį, darbo 

užmokestį. 

1.1.5. Ugdymosi 

sutarčių su 

mokinių tėvais 

pasirašymas, 

mokinių 

registravimas į 

mokyklos 

mokinių 

registrus. 

2019 m. 

rugsėjo mėn. 

ir visus 

metus pagal 

poreikį 

Direktorė 

R.Juzėnienė,  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

D.Šumskienė, 

sekretorė, 

I.Kanišauskė 

Sudarytos 

mokymosi 

sutartys, 

sutvarkyti 

mokinių registrai 

ir suformuoti 

mokinių sąrašai 

Mokymosi sutartys, 

kiekvieno mėnesio 

mokinių sąrašai 

1.1.6. Sutarčių dėl 

ugdymosi 

tikslinėmis ES 

lėšomis su 

mokinių tėvais 

pasirašymas, 

mokinių 

registravimas į 

mokinių registrą. 

2019 m. 

Sausio ir 

rugsėjo mėn.  

Direktorė 

R.Juzėnienė,  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

D.Šumskienė,  

Sudarytos NVŠ 

tikslinio 

finansavimo 

sutartys.  

Mokymosi sutartys,  

1.1.7. NVŠ tikslinį 

finansavimą 

pasirinkusių 

mokinių sąrašų 

formavimas, 

tvirtinimas, 

teikimas 

mokyklos 

steigėjui. 

2019 m. 

Sausio ir 

rugsėjo mėn.  

Direktorė 

R.Juzėnienė,  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

D.Šumskienė,  

Suformuoti 

mokinių sąrašai, 

patvirtinti ir 

pateikti mokyklos 

steigėjui 

Mokinių sąrašai 

1.1.8. Mokytojų ir 

būrelių darbo 

grafikų  

sudarymas, 

vykdymo 

kontrolė, 

informacijos apie 

būrelių darbo 

laiką pateikimas 

mokyklos 

2019 m. 

rugsėjo mėn. 

ir metų 

eigoje 

Pagal 

poreikį 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

D.Šumskienė. 

 

Parengti ir 

patvirtinti 

mokytojųirtinti 

mokytojų ir 

būrelių 

užsiėmimų 

užsiėmimų 

lankstūs ir 

suprantami darbo 

grafikai. 

Grafikai 
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bendruomenei   

1.1.9. Mokyklos 

veiklos 

ataskaitos, 

rezultatų analizė 

2019 m. 

gruodžio 

mėn. 

Direktorė 

R.Juzėnienė 

 

2019 metų 

mokyklos veiklos 

rezultatai, 

pristatyti 

mokyklos 

bendruomenei , 

panaudoti veiklos 

planavimui.  

Bendruomenės 

susirinkime, 

Mokyklos tarybos 

posėdyje  

 

1.1.10 Mokinių kaitos 

būreliuose, 

grupėse 

stebėsena, 

statistinių 

duomenų 

rengimas, 

analizė. 

Kartą per 

mėnesį, 

mokslo metų 

eigoje 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

D.Šumskienė 

 

Paregta mokinių 

kaitos grupėse 

statistika, 

leidžianti įvertinti 

mokykloje 

vykdomų 

programų 

efektyvumą, 

kokybę. 

Mokinių kaitos 

būreliuose apskaitos 

dokumentai. 

1.1.11 Mokinių 

lankomumo 

priežiūra, būrelių 

užsiėmimų 

stebėjimas 

Mokslo 

metų eigoje 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

D.Šumskienė 

 

Nuolatinis 

grįžtamasis ryšys 

apie mokinių 

lankomumą 

Būrelių darbo su 

grupe dienynai, 

stebėjimo protokolai 

1.1.12 Mokinių, 

baigusių 

pasirinktą 

ugdymosi 

programą, sąrašų 

formavimas, 

pažymų 

išrašymas. 

2019 m. 

gegužės 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

D.Šumskienė 

Mokiniams 

įteiktos pažymos, 

liudijančios apie 

pasirinktos 

programos 

baigimą 

neformaliojo 

švietimo 

mokykloje 

Mokinių, gavusių 

programos baigimo 

pažymas, sąrašas, 

registras 

1.1.13 Pedagoginio 

darbo priežiūra, 

būrelių veiklos 

apskaitos 

dokumentų  

pildymo 

priežiūra, 

rezultatų 

aptarimas 

Visus metus Direktoriaus 

pavaduotoja 

D.Šumskienė 

Nuolatinis 

grįžtamasis ryšys 

apie vykdomą 

veiklą, ugdymo 

procesą, trūkumus 

ir stipriąsias 

puses. 

Būrelių darbo su 

grupe dienynai, 

stebėjimo protokolai 

1.1.14 Mokytojų veiklos 

savianalizė, 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

programų 

įgyvendinimo 

analizė 

2019 m. 

birželio mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

D.Šumskienė 

Išanalizuotos 

vykdytos 

programos, 

mokinių ir 

mokytojų 

pasiekimai, 

sudarytos 

prielaidos kitų 

mokslo metų 

Mokytojų veiklos 

ataskaitos 
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ugdymo planui 

 

1.2 Uždavinys: Plėsti neformaliojo vaikų švietimo paslaugų formų ir programų pasiūlą,  užtikrinant 

kompetencijų ugdymo(si) galimybes  

1.2.1. Naujų ugdymo 

programų 

kūrimas, 

atsižvelgiant į 

mokinių 

poreikius, amžių, 

veiklos paklausą. 

2019 m. 

Sausio ir 

rugsėjo 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

D.Šumskienė, 

mokytojai 

Neformaliojo 

vaikų švietimo 

formų ir ugdymosi 

galimybių plėtra 

mokykloje 

Parengtos ir 

patvirtintos 

programos, pritraukta 

naujų mokinių į 

mokyklos veiklą. 

1.2.2. Naujų 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

programų 

teikimas 

akreditavimui , 

registravimas į 

programų, 

registravimas į 

programų registrą 

2019 m. 

Sausio ir 

rugsėjo 

mėn. 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

D.Šumskienė, 

mokytojai 

 

Akredituotos 

naujos programos, 

atliepiančios 

vaikų poreikius ir 

gebėjimus 

NVŠ programos 

1.2.3. Mokinių ugdymo 

(si) pasiekimų 

demonstravimas, 

parenkant NVŠ 

programos turinį 

atitinkančias, 

pasiekimų 

sklaidos formas. 

Visus 

metus 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

D.Šumskienė, 

mokytojai 

Skatinama 

mokinių 

motyvacija 

dalyvauti 

mokyklos 

organizuojamoje 

neformaliojo 

švietimo veikloje. 

Mokytojų ataskaitos 

(2 kartus metuose), 

metodinių grupių 

protokolai. 

1.2.4. Bendros 

ugdomosios 

veiklos su 

socialiniais 

partneriais 

organizavimas ir 

vykdymas 

Visus metus 

pagal 

gautus 

kvietimus 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

D.Šumskienė, 

mokytojai  

Išplėstos  

bendradarbiavimo 

ir rinkodaros 

galimybės  

Mokyklos 

planai,ataskaitos, 

organizuotų bendrų 

renginių aptarimas 

metodinėse grupėse 

1.2.5. Dalyvavimas su 

mokiniais kitų 

kultūros ir 

švietimo įstaigų 

organizuojamuose 

renginiuose , 

festivaliuose , 

konkursuose , 

varžybose. 

Visus 

metus 

pagal 

gautus 

kvietimus, 

nuostatus 

Mokytojai Skatinama 

mokinių 

motyvacija 

dalyvauti 

mokyklos veikloje 

Mokytojų veiklos 

ataskaitos, mokyklos 

direktoriaus 

įsakymai. 

1.2.6. Mokyklos veiklą 

pristatančių 

edukacinių 

programų, 

kūrimas, 

2019 m. 

Rugsėjo 

mėn. 

Direktorė 

R.Juzėnienė, 

pavaduotoja 

D.Šumskienė, 

mokytojai 

Sudarytos 

galimybės 

pasitelkiant 

mokytojų gerąją 

darbo patirtį, 

Veiklos planai, 

Renginiųrenginių 

ataskaitos 
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organizavimas ir 

vykdymas pagal 

meninio ugdymo 

projektą 

„Talentus 

atrandame 

kasdien“ 

skleisti 

informaciją apie 

mokyklos veiklą, 

telkti mokytojus  

komandiniam 

darbui  

1.2.7. Mokyklos veiklos 

rezultatus 

pristatančių 

renginių 

organizavimas 

būrelius lankančių 

mokinių tėvams. 

2019 m. 

gegužės, 

gruodžio 

mėn. 

Mokytojai 

pagal savo 

veiklos kryptį 

Pateikta 

informacija 

mokinių tėvams 

apie mokyklos 

veiklos rezultatus 

Renginių planai, 

renginių ataskaitos 

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

skatinant mokyklos bendruomenės saviraišką ir kūrybinį mąstymą 

 

2.1. Uždavinys: Organizuoti sportines, kūrybines, menines ir edukacines veiklas, skatinti mokinių 

dalyvavimą įvairiuose renginiuose, konkursuose, varžybose. 

 

2.1.1. Naujų edukacinių 

programų 

rengimas ir 

informacijos 

teikimas 

tikslinėms 

grupėms, miesto 

visuomenei  

Visus 

metus 

Direktorės 

pavaduotoja 

D.Šumskienė, 

mokytojai 

 

Sudarytos 

galimybės miesto 

švietimo įstaigų 

mokiniams gilinti 

menines, 

socialines 

kompetencijas. 

Veiklos ataskaitos, 

aptarimai metodinių 

grupių posėdžiuose 

2.1.2. Renginių, 

pristatančių 

mokyklos 

bendruomenei ir 

miesto 

visuomenei 

mokyklos 

ugdymo/si 

pasiekimus, 

organizavimas 

2019 m. 

gegužės ir 

gruodžio 

mėn. 

Renginių 

organizatorė 

R.Adinavičienė

,mokytojai 

 

Sudarytos 

galimybės 

mokiniams 

demonstruoti 

pasiekimus 

įvairiomis 

formomis 

Mokyklos veiklos 

planai, renginių 

atastkaitos 

2.1.3

. 

Sportinių, 

kūrybinių, 

meninių renginių 

organizavimas ir 

vykdymas, 

atsižvelgiant į 

mokykloje 

vykdomas 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

programas  

Visus 

metus, 

pagal 

kiekvieno 

mėnesio 

mokyklos 

darbo 

planus 

Renginių 

organizatorė 

R.Adinavičienė 

Kūrybiški, 

inovatyvūs 

renginiai, 

skatinantys 

mokinių 

saviraišką, aktyvią 

veiklą ir 

atliepiantys 

mokinių poreikius. 

Renginių planai, 

nuostatai, 

renginių ataskaitos, 

renginių aptarimai 

metodinėse grupėse  

2.1.4 Parodų Visus Renginių DarbųDarbų Renginių ataskaitos, 
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. organizavimas 

mokyklos 

bendruomenei ir 

miesto 

visuomenei 

metus, 

pagal 

kiekvieno 

mėnesio 

mokyklos 

darbo 

planus 

organizatorė 

R.Adinavičienė

, mokytojai 

 

parodos, 

pristatančios 

mokinių, 

lankančių būrelius 

pasiekimus  

aptarimai metodinių 

grupių posėdžiuose. 

2.1.5. Edukacinių 

programų 

organizavimas, 

vykdymas pagal 

mokyklų ir kt 

ugdymo 

institucijų 

užsakymus 

Visus 

metus 

Direktorės 

pavaduotoja 

D.Šumskienė, 

mokytojai 

 

Sudarytos 

galimybės miesto 

švietimo įstaigų 

mokiniams gilinti 

menines, 

socialines 

kompetencijas. 

Veiklos ataskaitos, 

aptarimai metodinių 

grupių posėdžiuose. 

2.1.6. Meninio, 

sportinio ir 

kitokio pobūdžio 

projektų, 

programų 

rengimas, 

paraiškų įvairiems 

fondams teikimas, 

projektų 

įgyvendinimas 

 

Visus 

metus 

Direktorė 

R.Juzėnienė, 

renginių 

organizatorė 

R.Adinavičienė 

 

Parengti projektai, 

atliepiantys 

mokinių poreikius 

Projektai, programos. 

Projekto renginių ir 

finansinės  ataskaitos 

teikiamos mokyklos 

Steigėjui 

2.1.7. Neigiamų 

socialinių 

veiksnių projekto 

rengimas, 

paraiškos 

teikimas 

konkursui, 

projekte numatytų  

renginių 

organizavimas 

kitų švietimo 

įstaigų 

mokiniams. 

2019 m. 

Sausio 

mėn. Ir 

visus metus 

pagal 

projektą 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

D.Šumskienė 

Nauji, inovatyvūs, 

patrauklūs 

vaikams ir 

jaunuoliams 

renginiai,  

pritrauktos 

papildomos lėšos 

renginių 

organizavimui  

Projektas, Renginių 

scenarijai, vykdytų 

renginių ataskaitos  

2.1.8. Vaikų vasaros 

poilsio 

organizavimas 

pagal parengtus 

projektus, 

programas 

2019 m. 

birželio 

mėn. 

Renginių 

organizatorė 

R.Adinavičienė 

 

Sudaryta 

galimybė 

mokiniams, 

atostogaujantiems 

mieste, turiningai 

leisti laisvalaikį, 

gilinti asmenines 

kompetencijas. 

Vaikų vasaros 

užimtumo programa, 

finansinės ir veiklos 

ataskaitos, teikiamos 

mokyklos Steigėjui 

2.1.9. Tarpkultūrinių 

mainų 

organizavimas. 

Visus 

metus, 

pagal 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

Skatinama 

mokinių 

motyvacija 

Mokytojų veiklos 

ataskaitos, mokyklos 

direktoriaus 
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Bendrų renginių 

su kitomis 

kultūros, švietimo 

įstaigomis 

organizavimas. 

 

bendradar 

biavimo 

sutartis, 

kvietimus 

mokytojai aktyviai dalyvauti 

būrelio veikloje, 

demonstruoti 

pasiekimus 

įsakymai, 

bendradarbiavimo 

sutartys 

2.2 Uždavinys. Skatinti pedagoginės bendruomenės narių tobulinimąsi, iniciatyvas, didinant atvirumą 

pokyčiams, tobulinant jų kompetencijas. 

 

2.2.1. Metodinės veiklos 

organizavimas, 

planavimas ir 

rezultatų 

planavimas ir 

rezultatų 

analizavimas 

Visus 

metus 

Metodinė 

Taryba, 

Metodinės 

grupės 

 

Įdomūs, 

inovatyvūs 

užsiėmimai 

būreliuose, 

veikloje taikomi 

netradiciniai, 

aktyvūs udymosi 

metodai 

Metodinių grupių 

ataskaitos, 

protokolai, 

užsiėmimų stebėjimo 

protokolai 

2.2.2. Metodinių 

priemonių 

rengimas, 

praktinių 

užsiėmimų 

metodinėse 

grupėse  

 

 Metų 

eigoje, 

pagal 

metodinių 

grupių 

veiklos 

planus   

Direktorės 

pavaduotoja 

D.Šumskienė, 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai  

Inovatyvių 

metodinių 

priemonių 

diegimas ugdymo 

procese, dalykinis 

mokytojų 

bendradarbiavi- 

mas.  

Metodinių grupių 

veiklos planai, 

metodinių grupių 

veiklos ataskaitos, 

posėdžių protokolai 

2.2.3. Bendrų kūrybinių 

renginių 

organizavimas 

mokyklos 

bendruomenei 

 Metų 

eigoje, 

pagal 

metodinių 

grupių 

veiklos 

planus   

Direktorės 

pavaduotoja 

D.Šumskienė, 

mokytojai  

Dalykinis 

mokytojų 

bendradarbiavima

s, iniciatyvinės 

grupės, kūrybingi 

ir patrauklūs 

renginiai 

 

Metodinių grupių 

veiklos planai, 

metodinių grupių 

veiklos ataskaitos, 

posėdžių protokolai 

2.2.4. Bendrų ugdytinių 

ugdytinių parodų 

organizavimas 

mokyklos 

bendruomenei 

 Metų 

eigoje, 

pagal 

metodinių 

grupių 

veiklos 

planus   

Direktorės 

pavaduotoja 

D.Šumskienė, 

mokytojai  

Dalykinis 

mokytojų 

bendradarbiavima

s, iniciatyvinės 

grupės, 

ugdytiniųugdytini

ų darbų darbų 

pristatymai 

 

Metodinių grupių 

veiklos planai, 

metodinių grupių 

veiklos ataskaitos, 

posėdžių protokolai 

2.2.5. Mokytojų 

vykdytų  renginių,  

metodinių 

praktinių 

užsiėmimų 

analizavimas, 

siūlymų teikimas 

dėl jų tolesnio  

Visus 

metus 

Direktorės 

pavaduotoja 

D.Šumskienė, 

Metodinė 

Taryba 

Grįžtamasis ryšys, 

įgalinantis stebėti 

silpnąsias ir 

stipriąsias 

mokyklos veiklos 

puses, galimybė 

tobulinti veiklą. 

Renginių ataskaitos , 

Metodinės tarybos 

posėdžių protokolai 



50 

 

organizavimo 

2.2.6. Kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginių,  

seminarų, kursų, 

edukacinių išvykų 

organizavimas 

mokytojams 

 Metų 

eigoje, 

pagal 

mokyklos 

veiklos 

planus   

Direktorė 

R.Juzėnienė 

 

Seminaruose 

įgytos patirties, 

gautos medžiagos 

pritaikymas 

praktikoje 

 

Kvalifikacijos kėlimo 

pažymėjimai 

2.2.7.  Praktinės 

mokytojų veiklos  

stebėjimas, 

analizė, siūlymų 

teikimas 

mokytojų 

atestacinei 

komisijai 

2019 m. 

eigoje 

Direktorės 

pavaduotoja 

D.Šumskienė, 

 

Grįžtamasis ryšys, 

leidžiantis 

išryškinti 

silpnąsias ir 

stipriąsias 

mokytojų veiklos 

puses, galimybė 

tobulinti veiklą. 

Pamokų stebėjimo 

protokolai.  

2.2.8. Dokumentų, 

susijusių su 

ugdymo proceso 

efektyvinimu, 

ugdymo turinio 

įsisavinimo ir 

ugdymo proceso 

organizavimo, 

mokyklos 

įsivertinimo, 

tyrimų 

organizavimo, 

ugdymo proceso 

analizės, 

svarstymas 

Nuolat, 

visus metus 

Direktorės 

pavaduotoja 

D.Šumskienė, 

Metodinės 

grupės, 

Metodinė 

taryba 

Grįžtamasis ryšys, 

įgalinantis stebėti 

silpnąsias ir 

stipriąsias 

mokyklos veiklos 

puses, galimybė 

tobulinti veiklą. 

Metodinių grupių 

posėdžių  protokolai, 

Metodinės tarybos 

posėdžių protokolai 

2.2.9. Savarankiškas 

mokytojų bei kitų 

mokyklos 

darbuotojų 

dalyvavimas 

kvalifikacijos 

kėlimo 

seminaruose, 

kursuose 

Visus 

metus pagal 

PŠC ir kitų, 

kvalifikacij

os kėlimo 

paslaugas 

teikiančių 

įstaigų, 

mėnesio 

planus, 

kvietimus 

Mokytojai, 

administracijos 

darbuotojai 

Pagilintos 

mokytojų 

dalykinės, 

kognityvinės ir 

profesinės 

kompetencijos.  

Kvalifikacijos 

tobulinimo institucijų 

pažymėjimai 

2.2.10 Metodinių išvykų 

-susitikimų 

organizavimas 

atskirose 

metodinėse 

grupėse 

2019 m. 

eigoje  

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

 

Suorganizuoti 

susitikimai 

pasidalinta gerąja 

darbo patirtimi. 

Veiklos planai, 

pranešimai 

Metodinėse grupėse, 

veiklos aptarimo 

protokolai 

3.TIKSLAS:Kurti saugią ir palankią ugdymui(si) aplinką, modernizuojant ugdymo bazę, 
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aprūpinant ugdymo procesą. 

 

 

3.1. Uždavinys: Aprūpinti ugdymo procesą mokymo priemonėmis, kurti ir plėtoti edukacines erdves. 

 

3.1.1. Kabinetų 

paruošimas 

naujiems mokslo 

metams, 

pasirinktų 

kabinetų 

atnaujinimas,kos

metinis remontas  

2019m. 

liepos- 

rugpjūčio 

mėn.  

Pavad. ūkio 

reikalams 

A.Antanaitis 

Higienos normas 

atitinkantys 

kabinetai  

Atliktų darbų 

priėmimo aktas 

3.1.2. Mokymo 

inventoriaus 

tvarkymas, 

atnaujinimas ir 

naudojimas 

 

Visus metus   Pavad. ūkio 

reikalams 

A.Antanaitis 

Tvarkingas , 

atnaujintas, 

tikslingai 

naudojamas 

mokomasis 

inventorius 

 

Inventorizaci jos 

aprašai, prekių 

perdavimo 

naudojimui aktai 

3.1.3. Mokyklos 

interjero 

puošimas 

kalendorinėms 

šventėms 

Metų 

eigoje, 

pagal 

renginių 

planą 

Dailininkė 

L.Skrebytė, 

mokytojai 

Mokykla 

puošiama 

tradicinėms 

šventėms, 

renginiams, 

naudojant 

originalias 

kūrybines 

mokytojų ir 

mokinių idėjas. 

Foto nuotraukos, 

informacinė 

medžiaga mokyklos 

internetiniame 

puslapyje 

3.1.4. Kabinetų ir kitų 

mokyklos patalpų 

kūrybinis 

apipavidalinimas 

įvairioms 

šventėms 

2019 m. 

rugpjūčio, 

gruodžio 

mėn. 

Direktorės 

pavaduotoja 

D.Šumskienė, 

Mokytojai 

Kūrybiškai 

išnaudotos veiklos 

pristatymui 

mokyklos erdvės 

Vizualinė medžiaga, 

foto nuotraukos 

3.1.5. Informacinių 

stendų 

atnaujinimas, 

tikslinės 

vizualinės 

medžiagos 

pateikimas 

 

2019 m. 

Rugsėjo 

mėn ir metų 

eigoje 

Dailininkė 

L.Skrebytė, 

mokytojai 

Atnaujinti  

informaciniai 

stendai, apie 

mokyklos veiklą, 

pristatantys 

ugdymą 

būreliuose 

Vizualinė 

informacinė 

medžiaga, stendai  

3.1.6. Savalaikės 

informacinės  

medžiagos 

pateikimas į 

mokyklos 

Nuolat, 

visus 

metus 

Internetinės 

svetainės 

administratori

us, 

Sekretorius, 

Lauku, tikslingai 

ir aiškiai pateikta 

informacinė 

medžiaga  

Mokyklos 

bendruomenės 

atsiliepimai 
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internetinį 

puslapį ir 

informacinius 

stendus.  

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

3.1.7. NVŠ tikslinio 

finansavimo 

sąmatų 

sudarymas, lėšų 

įsisavinimas, 

mokymo 

priemonių 

įsigijimas 

Atskirais 

finansavimo 

etapais 

Direktorė 

R.Juzėnienė, 

buhalterė R. 

Kralikienė 

 

 

 

Pritrauktos 

papildomos lėšos 

kokybiškam 

programų 

vykdymui, 

priemonių 

įsigijimui 

Sąmatos, finansinės 

ataskaitos 

3.1.8. Vaizdinių 

priemonių ir 

edukacinės 

aplinkos 

turtinimas 

kabinetuose 

Metų eigoje Mokytojai Kūrybiškumą 

skatinanti aplinka 

kabinetuose 

Vaizdinė medžiaga 

 

 

 

 

PERSPEKTYVINIS 2019 METŲ RENGINIŲ PLANAS 

 

 

Eil. 

nr. 

Renginys Data Vieta Kam skirtas 

renginys 

Atsakingas asmuo 

RENGINIAI 

1 Renginys,  skirtas Pasaulinė sniego 

dienai paminėti 

( priklausys nuo oro sąlygų ) 

Sausio 

mėn. 

antra pusė 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Moksleivių 

namų 

mokiniams  

R. Adinavičienė 

 

 

2 Kūrybinės dirbtuvėlės 

,,Baisiausiai graži kaukė“ 

 

Vasario 

mėn.  

antra pusė 

 

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. 

 ( 5 d.) 

Moksleivių 

namai 

 

Moksleivių 

namų, 

miesto mokyklų 

ir neformaliojo 

ugdymo 

mokiniams , ir 

ikimokyklinių 

įstaigų 

auklėtiniams 

R. Adinavičienė 

5 Renginiai ir kūrybinės dirbtuvėlės, Balandžio Moksleivių Moksleivių R. Adinavičienė, 
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skirtos Žemės dienos paminėjimui) 

 

mėn. namai namų 

bei miesto 

mokyklų  

mokiniams ir 

ikimokyklinėms 

įstaigoms 

amatų būrelių 

mokytojai 

 

6 Kūrybinės dirbtuvėlės 

,,Margi vaško raštai“ 

Balandžio 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

Moksleivių 

namų 

bei miesto 

mokyklų  

mokiniams ir 

ikimokyklinėms 

įstaigoms 

R. Adinavičienė, 

amatų būrelių 

mokytojai 

 

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 

 

13 Renginys 

 ,,Mes džiaugiamės naujokais“ 

( naujokų krikštynos) 

 

Rugsėjo- 

spalio 

mėn. 

 

Moksleivių 

namai 

 

Mokyklos 

bendruomenei 

 

R. Adinavičienė 

 

14 Panevėžio m.  mokyklų  1-12 kl. 

mokinių kūrybinių darbų  

renginys- paroda   

,,Rudeninė puokštė Tau ,Mokytojau“ 

 

Spalio 

mėn. 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Miesto mokyklų  

mokiniams 

 

R. Adinavičienė 

 

15 Projektiniai renginiai  Spalis – 

lapkritis 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Moksleivių 

namų ir miesto 

mokyklų  

mokiniams 

R. Adinavičienė 

 

16 Kūrybos dirbtuvės,  žinių konkursai. Spalis 

lapkritis 

Moksleivių 

namai 

Moksleivių 

namų ir miesto 

mokyklų  

mokiniams 

R. Adinavičienė 
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17 Kalėdiniai renginiai Gruodis Moksleivių 

namai 

 R. Adinavičienė 

 mokytojai 

 

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‘‘ 

progimnazij

a 

,,Aušros‘‘ 

progimnazijos 

bendruomenei 

G.Norvaišienė 

 

7 

Žaislų siuvimo būrelio paroda 

,,Adatėlė devyndarbė" 
Kovo 

mėn. 

4-22 

 

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‘‘ 

Paroda ,,Gamtos kalba‘‘ 

Kovo-

balandžio 

mėn. 

M.Karkos 

pagr. 

mokykla 

M.Karkos pagr. 

mokyklos 

bendruomenei 

A.Lazdauskienė 

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.Andrijauskienė 

13 Moksleivių namų būrelių mokinių 

darbų paroda 

,,Pristatome savo veiklą“ 

Rugsėjo 

mėn 

Moksleivių 

namai (fojė) 

Mokyklos 

bendruomenei 

R. Adinavičienė 

L. Skrebytė 

14 Panevėžio m.  mokyklų  1-12 kl. 

mokinių kūrybinių darbų  

paroda   

,,Rudeninė puokštė Tau ,Mokytojau“ 

 

Spalio 

mėn. 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Miesto mokyklų  

mokiniams 

 

R. Adinavičienė 

 

15 Moksleivių namų  dailės ir dailiųjų 

amatų būrelių mokinių darbų 

parodos 

Spalio 

mėn.  

Moksleivių 

namai ir 

miesto 

įstaigos 

Mokyklos ir 

miesto 

bendruomenei 

Dailės ir dailiųjų 

amatų būrelių 

mokytojai 

16 Moksleivių namų  dailės ir dailiųjų 

amatų būrelių mokinių darbų 

Lapkričio 

mėn.  

Moksleivių 

namai ir 

Mokyklos ir 

miesto 

Dailės ir dailiųjų 

amatų būrelių 
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parodos miesto 

įstaigos 

bendruomenei mokytojai 

17 Panevėžio m.  mokyklų  1-12 kl. 

mokinių kūrybinių darbų  

paroda – konkursas  

 ,,Šviesios Kalėdos“ ( žibintai) 

 

Gruodžio 

mėn. 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Miesto mokyklų  

mokiniams 

 

R. Adinavičienė 

 

 

18 Moksleivių namų  dailės ir dailiųjų 

amatų būrelių mokinių darbų 

parodos 

Gruodžio

mėn.  

Moksleivių 

namai ir 

miesto 

įstaigos 

Mokyklos ir 

miesto 

bendruomenei 

Dailės ir dailiųjų 

amatų būrelių 

mokytojai 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


