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2018-2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

(2018-2019 m.m. uždavinių įgyvendinimas, vykdytos neformaliojo švietimo 

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

bendruomenei, projektai, bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis). 

 

2018-2019 m.m. mokykloje buvo  vykdyta,  KTPRR įregistruota ir Panevėžio 

miesto savivaldybės akredituota  30  neformaliojo vaikų švietimo programų. Viena programa 

(Ankstyvasis muzikinis ugdymas (4-6 m. mokiniams), kurioje mokiniai buvo ugdomi tik tėvų 

lėšomis, aprobuota mokyklos Metodinės tarybos ir patvirtinta mokyklos direktoriaus. Pradėtos 

vykdyti naujos programos: dailės terapija „Jausmai ir spalvos“ ir Forumo teatras. Vykdytos 

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

Neformaliojo vaikų švietimo programose numatyti kryptingi tikslai ir uždaviniai, 

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

įgyvendinime. Neformaliojo vaikų švietimo programos sudarė galimybes užtikrinti ugdymo 

proceso kokybę ir pasiekti laukiamų ugdymosi rezultatų.  Programų vykdymui buvo 

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

programą Kovinis sportas buvo numatytas vykdyti nuo 2018 m. lapkričio mėn. mokytojui S. 

Pranckevičiui grįžus po ilgalaikio nedarbingumo ir prasitęstų  kasmetinių atostogų, tačiau 

minėtu laikotarpiu nesukomplektavus būrelyje reikiamo mokinių skaičiaus ir mokytojui išėjus 

iš darbo, programa nebuvo vykdoma. 2019 m. sausio mėn. sumažėjus mokinių skaičiui 

būrelyje, buvo nutraukta būrelio Jaunasis turistas veikla ir pradėjo veiklą (pagal naujai 

akredituotą programą) būrelis Forumo teatras. Būreliuose ugdytis 2018-2019 m.m pagal 

meninio ugdymo, techninės kūrybos ir saviraiškos, turizmo ir sporto ugdymo programas 

pasirinko 709 mokiniai ( rugsėjo mėn. ), 733 (spalio mėn.), 769 (lapkričio mėn.) ,771 (gruodžio 

mėn.), 756 (sausio), 733 (vasario), 738 (kovo), 740 (balandžio), 738 (gegužės) mėnesiais. 

 

 

Mokinių ir grupių pasiskirstymas pagal bendrąsias ugdymo programas 2018 m. 

rugsėjo mėn. 



Meninio ugdymo programa Techninės kūrybos ir 

saviraiškos ugdymo programa 

Turizmo ir sporto programa 

Neformaliojo vaikų švietimo 

programų- 17; 

Būrelių-17; 

Grupių-30 

Neformaliojo vaikų švietimo 

programų- 6; 

Būrelių-6; 

Grupių-9 

Neformaliojo vaikų švietimo 

programų- 7; 

Būrelių-7; 

Grupių-13 

 

2018-2019 mokslo metų pradžioje ( rugsėjo mėn.) mokykloje dirbo 23  įvairių 

dalykų mokytojai, turinčių mokytojo, vyresniojo mokytojo ir mokytojo metodininko 

kvalifikacines kategorijas. Pirmąjį mokslo metų  pusmetį  du mokytojai  R.Medišauskas ir 

S.Pranckevičius išėjo iš darbo ir vienas mokytojas R.Tvarkūnas  naujai priimtas dirbti. 2019 m. 

sausio mėnesį mokytojas A.Kuprys išėjo iš darbo ir priimta dirbti mokytoja E.Karoblienė. 

Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymui valstybės skiriamos NVŠ tikslinės 

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

būreliuose. 2018 m. lapkričio 1 d. duomenimis mokykloje  423 mokiniai, 2019 m. vasario 1 

duomenimis-   471   mokinys ugdėsi NVŠ tikslinėmis lėšomis.  

2018-2019 mokslo metais buvo sudarytos puikios sąlygos sėkmingai vaikų 

socializacijai, pasiekimų demonstravimui įvairiomis formomis, pagal programų kryptis ir 

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

varžybose, kūrybinius darbus eksponavo parodose. Mokytojai metodinėse grupėse analizavo 

ugdymosi rezultatus, dalinosi darbo patirtimi, vykdė praktinius užsiėmimus kolegoms ir 

kolegialiai ieškojo įdomesnių mokinių ugdymosi pasiekimų pristatymo visuomenei formų. 

 

Mokinių ir mokytojų pasiekimai 2018 -2019 m.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) 

Šalies mokinių turizmo 

technikos varžybos „Auksinis 

ruduo 2018“skirtos pasaulinei 

turizmo dienai 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centras 

Trakų raj. Varnikų km. 

2018-09-30 Jaunučių amžiaus grupėje – I 

ir II vietos 



Kalnų kelionių technikos 

varžybos Vilniaus universiteto 

taurei laimėti 

Lietuvos keliautojų sąjunga ir 

Vilniaus universiteto žygeivių 

klubas. 

Vilnius 

2018-11-10 Jaunių amžiaus grupėje – I 

vieta 

Jaunučių amžiaus grupėje – II 

vieta 

Šalies mokinių turizmo 

technikos varžybos uždarose 

patalpose „Vilnius 2018“ 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centras 

Vilnius 

2018-11-17 Jaunių amžiaus kalnų kelionių 

grupėje – I vieta 

Jaunučių amžiaus kalnų 

kelionių grupėje – I ir II vietos 

Jaunučių amžiaus pėsčiųjų 

turizmo grupėje – II vieta 

XLII kalnų kelionių technikos 

varžybos Antanui Babiežai 

atminti 

Lietuvos keliautojų sąjunga ir 

VŠĮ Kauno laipiojimo 

uolomis sporto klubas 

Jonava 

2018-12-02 Jaunių amžiaus grupėje – I 

vieta 

Jaunučių amžiaus grupėje – I 

ir III vietos 

2018m. Lietuvos kalnų sporto 

daugiakovės čempionatas 

Lietuvos keliautojų sąjunga 

Lietuvos alpinizmo asociacija 

2018 m. Jaunių amžiaus grupėje – I 

vieta 

Jaunučių amžiaus grupėje – I 

vieta 

2018 m. Lietuvos mokinių 

turizmo technikos varžybų 

čempionatas 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centras 

Vilnius 

2018 m. Jaunių amžiaus kalnų kelionių 

grupėje – I vieta 

Jaunučių amžiaus kalnų 

kelionių grupėje – I ir II vietos 

Jaunučių amžiaus pėsčiųjų 

turizmo grupėje – II vieta 

Asmeninių varžybų grupėje 

Jaunučių amžiaus kalnų 

kelionių grupėje:  

Astijus Grinevičius I vieta 

Mingailė Križanauskaitė - I 

vieta 

Evelina Čeponytė - II vieta 

Vanesa Grigaliūnaitė – III 

vieta 

Jaunučių amžiaus pėsčiųjų 

turizmo grupėje: 

Mantvydas Bambonas – III 

vieta 

Vaikų amžiaus pėsčiųjų 

turizmo grupėje: 



Argaudas Grinevičius – I vieta 

Orestas Preidys – III vieta 

Tarptautinės turizmo 

technikos varžybos uždarose 

patalpose „Akademija- 2019“ 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centras 

Akademijos gimnazija 

Kėdainių raj. 

2019-02-23 Vaikų amž. gr. – II vieta 

Asmeninėse varžybose: 

Jaunučių amž. gr. Astijus 

Grinevičius – II vieta; 

Vaikų amž. gr. Lukas 

Žukauskas – III vieta 

Klubo „Virvė laisva“ 

alpinizmo technikos varžybos 

Lietuvos keliautojų sąjunga ir 

Alpinizmo klubas „Virvė 

laisva“ 

Vilnius 

2019-04-13 Jaunučių amžiaus gr. – I ir II 

vietos 

Vaikų amžiaus gr. – II vieta 

Mėgėjų sportininkų grupėje – 

II vieta. 

Tarptautinės mokinių turizmo 

technikos varžybos „Žygūnas-

2019“ 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centras 

 

Elektrėnų sav. 

2019-05-03-05 Asmeninėse varžybose: 

Jaunučių amž. gr. Astijus 

Grinevičius – III vieta; 

Vaikų amž. gr. Ovidijus 

Burba  - III vieta. 

Šalies mokinių turizmo 

technikos varžybos „Vilko 

tako taurė 2019“ 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centras 

ir Lietuvos keliautojų sąjunga 

 

Palanga 

2019-05-24-26 Jaunučių amžiaus gr. – I ir III 

vietos 

Vaikų amžiaus gr. – I vieta 

 

Šalies mokinių turizmo 

technikos varžybos „Šiauliai- 

2019“ 

Šiaulių jaunųjų turizmo 

centras ir 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centras 

2019-06-08,09 Jaunučių amžiaus gr. – I vieta 

Vaikų amžiaus gr. – I vieta 

 

 Šiuolaikinių šokių studija „SELEVY“, mokytoja Regina Liutkevičienė 

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 

2018-12-02  



žvaigždė“ 

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. 

Respublikinis šiuolaikinio 

šokio festivalis „Agaro 

žiedas“ 

2019-01-18 Nominacija“ „originaliausias 

kolektyvas“ 

Respublikinė šokių šventė 

„Atvira erdvė“ 

2019-01-25 Nominacija „techniškiausias 

kolektyvas“ 

Respublikinė švietimo įstaigų 

šokių projektas „Šokių kovos“ 

2019-02-01 I vieta 

Tarptautinis šokių grupių 

čempionatas „SHOCK – 

2019“ 

2019-03-16 10-13 amž gr. III vieta 

Respublikinis kultūros ir 

švietimo įstaigų šokių 

konkursas „Šokų šokas“ 

2019-03-30 7-9 amž gr. – I vieta 

13-15 amž. gr. Grand prix 

Tarptautinis vaikų ir jaunimo 

šokių konkursas „DANCE 

PASSION“ 

2019-04-27 10-13 amž. gr. I vieta 

14-18 amž. gr. II vieta 

Respublikinis mažųjų šokėjų 

festivalis „ANT STOGO“ 

2019-05-04 7-9 amž. gr. II vieta 

12-15 amž. gr. Ivieta 

15-18 amž. gr. II vieta 

XII vaikų ir jaunimo šokių 

festivalis- konkursas „NORIM 

KILT 2019“ 

2019-04-13 Kvietimas į finalą 

XII vaikų ir jaunimo šokių 

festivalis- konkursas „NORIM 

KILT 2019“ finalas 

2019-05-18 diplomantai 

VII tarptautinis šokių 

festivalis „DANCE STATION-

2019“ 

2019-06-07  

Respublikinis konkursas 

„Linažiedė 2018“ 

2018-09-22 Vieno modelio konkurse 

nominacijos: 

Viktorija Ladygaitė  - „Už 

džiaugsmingumą“ 

Gabrielė Lozickaitė – 

„Vaikiškiausia“ 

Vieno modelio konkurse 

Drabužių dizainas, mokytoja Vilija Andrijauskienė 



Aivaras Veršila – II vieta 

Kolekcijų konkurse kolekcija 

„Pavasario balsai - I  vieta 

 

Visuomenės sveikatos centre 

batikos paroda „Pavasario 

spalvos“ 

2019-03-25  

Šiaurinėje bibliotekoje paroda 

„Šilko improvizacijos“ 

2019-08-01  

Keramika, žaislų siuvimas, mokytoja Virginija Jakevičienė 

„Kalėdinio žaisliuko“ 

konkursas. Panevėžio m. 

savivaldybės kultūros sk. 

„Cido“ arena 

2018-12-07-09 4 mokiniai apdovanoti 

diplomais 

Republikinė paroda- 

konkursas „Seku, seku 

pasaką“, Šiaulių moksleivių 

namai 

2019-03-07 Keramikos b.- A.Tinteris, G. 

Rubinaitė – diplomai 

Žaislų siuvimo b. – E. 

Valeikaitė - nominacija 

Respublikinė paroda-

konkursas „Iš pasakų 

skrynios“, Tauragės pagalbos 

mokytojui ir mokiniui centras, 

Taurgės M. Mažvydo 

progimnazija 

2019-03-07 – 04-19 Keramikos b. – A. Čeponytė, 

P. Pocius- padėkos 

Respublikinė keramikos 

paroda „Velykiniai ženklai“, 

Lietuvos vaikų ir jaunimo 

centras 

2019-04-04 -04-26 Keramikos b. S. Cibulskaitė, 

A. Glušokaitė - diplomai 

Pop grupė „Šypsenėlė“, mokytoja Stela Kulbokienė 

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 Padėka 

Koncertas tėvams „Čia 

Kalėdos“  

Panevėžio moksleivių namai 

2018-12-18  

Baigiamasis Moksleivių namų 

mokslo metų renginys 

2019-05-28  

Vasaros projektas „Susitikime 

penktadienį“ Laisvės aikštėje, 

org. Bendruomenės . rūmai 

2019-05-31 Padėka 

Dailės pasaulyje, mokytoja Birutė Sirtautienė 

Paroda PMN „Dovana 

mokyklai“ 

2018-09-03-31  

 

Paroda PMN „Spalvingas 2018-11-02 – 12-15  



ruduo“ 

Paroda PMN „Žiemos 

nuotaikos“ 

2018-12-16 – 2019-01-06  

Paroda PMN „Taškas visko 

pradžia“ 

2019-01-07 – 02-12  

Paroda PMN „Žemės 

spalvos“ 

2019-03-20 – 04-20  

Paroda PMN „Ornamentai“ 2019-05-02-31  

Bendros parodos su kitais 

būreliais: 

„Noriu piešti“ 

„Lietuvių tautosaka 

piešiniuose“ 

Dailės būrelių baigiamoji 

paroda mokykloje 

 

 

2018-10-01 

2019-04-15-30 

 

2019-05-16 – 06-20 

 

Paroda bibliotekoje 

„Žiburėlis“, „Gamta stebina 

mane“ 

 

2019-03-16 – 04-14 

 

Paroda bibliotekoje 

„Žiburėlis“, „Velykų margutis 

atrieda“ 

2019-04-15-30  

Paroda kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų progimnazija, 

“Gamta stebina mane“ 

2019-04-15 – 05-31  

Tarptautinis konkursas 

„Išgirski slapčiausią gamtos 

kalbą“ 

 Dalyvavo 10 mokinių 

A. Grimaliauskaitė - lauretė 

Respublikinis miniatiūrų 

konkursas „Dialogas su 

gamta“ 

 Dalyvavo 8 mokiniai 

Kūrybinės dirbtuvės spalvos ir spalviukai, mokytoja Aušra Lazdauskienė 

Tarptautinis konkursas 

,,Išgirsti slapčiausią gamtos 

kalbą‘‘ Panevėžio gamtos 

mokykla 

2019-04 Laureatai – P. Backevičiūtė, 

K. Lašinytė 

Pynimas, dailė, įdomioji keramika, mokytoja Geleta Norvaišienė 

Konkursas –paroda „Seku, 

seku pasaką“, Šiaulių 

moksleivių namai 

2019-03-7-28 Laureatės:Viktorija Slivkaitė, 

Karolina Petronytė, Ieva 

Anskinaitė 

Gauti diplomai 

Nacionalinė paroda 

„Velykiniai ženklai“, Vilnius 

2019-04-5-26 Laureatės: Liepa Kriščiūnaitė, 

Toma Čėsnaitė, 

Gauti diplomai 

Estradinė – kūrybinė vaikų grupė, mokytoja Dalia Gavrilčikienė 

Renginys- koncertas 

gamtosaugine tema 

„Rudenėlio spalvos“ 

Panevėžio „Saulėtekio“ 

progimnazijoje 

2018-11-19 Padėka 



Edukaciniai renginiai „Velykų 

belaukiant“ 

„Taikos“ ir „Vyturėlio“ 

lopšelių – darželių 

auklėtiniams 

2019-04-15 Padėka 

Renginys „Šventų Velykų 

belaukiant“ 

Panevėžio „Saulėtekio“ 

progimnazijoje 

2019-04-17 Padėkos raštas 

Koncertas – diskoteka miesto 

kultūros rūmuose 

Tarptautiniame vaikų ir 

jaunimo festivalyje „Coliukė- 

2019“ 

2019-05-18 Padėkos raštas 

Meninė keramika, dailieji amatai Audronė Markutienė 

„Kalėdinio žaisliuko“ 

konkursas. Panevėžio m. 

savivaldybės kultūros sk. 

„Cido“ arena 

2018-12-07-09 Diplomai 10 mokinių: 

E. Griškevičiūtė, U. Magilaitė, 

G. Jurkevičiūtė, A. 

Rastauskaitė, A. Varnaitė, L. 

Gritėnas, U. Čielytė, u. 

Griškevičiūtė, K. Zubauskaitė, 

M. Ribikauskas 

Republikinė paroda- 

konkursas „Seku, seku 

pasaką“, Šiaulių moksleivių 

namai 

2019-03-07 2 vieta A. Juzėnaitė 

3 vieta J. Umbrasas 

 

Respublikinė paroda-

konkursas „Iš pasakų 

skrynios“, Tauragės pagalbos 

mokytojui ir mokiniui centras, 

Tauragės M. Mažvydo 

progimnazija 

2019-03-07 – 04-19 Padėkos: A. Rastauskaitė, 

M. Ribikauskas 

 

Respublikinė keramikos 

paroda „Velykiniai ženklai“, 

Lietuvos vaikų ir jaunimo 

centras 

2019-04-04 -04-26 4 diplomai: 

R. Staškūnaitė, R. Daugėla, A. 

Juzėnaitė, J. Umbrasas 

 „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 

Dalyvavimas tarptautiniame 

konkurse „Matematikos 

ekspertas“ IKT parengtų 

užduočių atlikimas M. Karkos 

pagr. mokykloje 

2018m. spalis-lapkritis Diplomai 

IKT pranešimo „Kas yra 2018-12-27 Padėkos 



Kalėdos?“ pristatymas tėvams 

M. Karkos pagr. mokykloje 

Panevėžio miesto 1-4 kl. 

konferencijoje „Sveikatos 

ABC“ „Šaltinio“ 

progimnazijoje skaityti IKT 

pranešimai: „Skanu ar 

Sveika?“ ir „Dailės terapija“ 

2019-01-17 Padėkos, dovanėlės 

IKT renginys „Pupos auga ir 

didėja, o pirmokai vis gudrėja“ 

ugdytinių tėvams M. Karkos 

pagr. mokykloje 

2019-04-16 Padėkos 

„Mokomės prancūziškai žaisdami“, mokytoja Asta Ulienė 

„Dessines-moi une planete 

verte“ (Piešiu žaliąją planetą), 

Užsienio reikalų ministerija, 

Vilnius 

2019-04-15 Apdovanojimų ceremonija, 

laimėjo visi dalyvavę 

konkurse 

Dailės terapija „Jausmai ir spalvos“, mokytoja Vaida Zibaie 

 

Paroda „Kūrybos Laisvė“ 2019-01-07-21 Padėka 

Paroda „ Spalvų žaismas“ 2019-05-20-31 Padėka 

Ona Ivanauskienė, Liaudies šokių grupė „Aušrinė“ 

Beržų progimnazijos 45 

jubiliejiniame koncerte 

2018-11-09  

Dalyvavimas Kalėdinėje 

mugėje 

2018-12-07 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 

Dalyvavimas respublikiniame 

festivalyje „Saula riduolėta“ 

2019-05-03-07  

Dalyvavimas liaudies šokių 

festivalyje „Šokim šokimėlį“ 

2019-05-07  

Dalyvavimas tarptautiniame 

dainų-šokių festivalyje 

„Pavasario Šembergas“, 

Latvija 

2019-05-08  

Dalyvavimas tarptautiniame 

šokių festivalyje „Mes 

nupinsim šokių pynę“ 

2019-05-17  

Dalyvavimas metiniame 

Moksleivių namų koncerte 

2019-05-28  

Aerobika-fitnesas, mokytoja Rita Garaga 

Baigiamasis mokslo metų 

renginys Panevėžio 

bendruomenių rūmuose 

2019-05-28 Paruošta aerobika-fitnesas 

sportinė kompozicija 

  Teatro studija, mokytoja Dalia Šumskienė 



Dalyvavimas asociacijos 

„Meno formos“ 

organizuotame kasmetiniame 

teatro ir meninio skaitymo  

renginyje– improvizacijų 

vakare „Esu empatiškas?“, 

skirtame Tolerancijos dienai. 

Vilnius. 

2018-11-15 Kolektyvinė padėka už 

sukurtus etiudus socialine 

tema ir spektaklį „Žaidimas 

be taisyklių“ 

Dalyvavimas Panevėžio 

„Minties“ gimnazijos ir Lėlių 

vežimo teatro projektiniame 

renginyje, skirtame 

tolerancijos dienai.  

2018-11-16 Padėka už  spektaklį 

„Žaidimas be taisyklių“ 

Dalyvavimas Kalėdinėje 

mugėje Cido arenoje. 

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

amatų rūmų prezidento 

padėka už programą 

„Gruodžio siautulys“ ir 

edukacinių programų 

organizavimą. 

Dalyvavimas Kalėdinėje 

mugėje Cido 

arenoje.Spektaklis „Ledinuko 

Kalėdos“ 

2018-12-08 Mero ir Panevėžio prekybos ir 

amatų rūmų prezidento 

padėka už sėkmingai,  

kūrybiškai  ir išradingai 

parengtą programą  ir 

spektaklį „Ledinuko 

Kalėdos“. 

Spektaklio „Ledinuko 

Kalėdos“ rodymas „Sodros“ 

bendruomenei. 

2018-12-18 Asmeninės dovanos visiems 

teatro studijos mokiniams. 

Padėka kolektyvui. 

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. 

Vaikų ir jaunimo teatro 

šventė „Drąsiau, Drambly“, 

skirta Tarptautinei tearo 

dienai. 

Spektaklio „Paršiukai 

muškietininkai“ ir muzikinio 

etiudo „Pasirinkimas“ 

rodymas. Kultūros centro 

Panevėžio bendruomenių 

rūmai. 

2019-03-27 Kultūros centro Panevėžio 

bendruomenės rūmų 

direktorės padėkos (2) už 

parengtus spektaklius, laimėta 

vienintelė festivalio 

nominacija „Už stebuklą 

teatre“, du festivalio 

simboliai, statulėlės „Drąsiau, 

Drambly“. 

Nacionalinis teatrų festivalis 2019-03-29 Padėka kolektyvo vadovei; 



„Žodžiai“. Spektaklio 

„Viršum stogų dangus kitoks“ 

rodymas. 

Lietuvos vaikų ir jaunimo 

centras. Vilnius 

Diplomas už laimėta 

nominaciją „Iš širdies į širdį“ 

6-asis Tarptautinis menų 

festivalis – konkursas, Grand 

Fest Kamenec“. Ukraina 

2019-05-2-6 Teatro menas, vyresniųjų 

amžiaus gr. 1-os vietos 

diplomas 

Išskirtinis prizas „Kūrybinė 

liepsna“, diplomas, festivalio-

konkurso taurė. 

 

 

Apie mokinių ugdymosi pasiekimus ir mokykloje veikiančias programas, tėvai 

(globėjai) ir visuomenė buvo nuolat informuojama įvairiomis formomis: informaciniai stendai, 

lankstinukai, ugdymo pasiekimų pristatymas renginiuose, kūrybinių dirbtuvių, edukacinių 

renginių organizavimas, interneto svetainė www.pmn.lt, socialinis portalas facebook, tėvų 

konsultacijos. 

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

mokyklos ugdomojo proceso dalis. 2018-2019 m.m. didžioji dalis renginių buvo orientuoti į 

mokyklos programose dalyvaujančių mokinių užimtumą ir saviraišką. 

Mokslo metų eigoje  suorganizuoti 32 renginiai, 18 edukacinių programų (72 

užsiėmimai), 5varžybos, 47 mokinių darbų parodos. Išvardintose veiklose dalyvavo 3375 

mokiniai.  Mokslo metų eigoje suorganizuotos 59 išvykos su mokiniais, kuriose dalyvavo apie 

900 mokinių. Didžioji dalis mokykloje suorganizuotų ir vykdytų  renginių, pagal parengtus 

projektus. Projektinių renginių vykdymui skirtas finansavimas, sudarė galimybes įgyti būtinas 

priemones, apdovanojimus, dekoracijas renginių apipavidalinimui ir minėtus renginius daryti 

patrauklius mokiniams. 

Duomenys apie vykdytus projektus 

Eil.

nr. 

Projekto pavadinimas Vykdymo data Dalyvių 

skaičius 

1. Vaikų vasaros užimtumo programa 

,,Vasaros akademija“  

2019-06- 10 d./28 d.  

 
120 

2.  Projektas ,,Sportuoju ir judu – 

sveikai gyvenu“  finansuojamas 

Panevėžio miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos lėšomis  

2018-10-11 d 

2018-10-16 d 

2019-05-30 d. 

 

80 

47 

50 

3. Vaikų ir jaunimo meninio ugdymo 

projektas ,,Talentus atrandame 

kasdien“                                        

 

2018- 10 – 22,24,25,26 d. 137 

 



 2018-2019 mokslo metais parengtos keturios edukacinės programos , apimančios 

kalendorinių švenčių ciklą,  mokykloje suorganizuota  ir įvykdyta 18 skirtingo pavadinimo 

edukacinių programų, pravesti 72 edukaciniai užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 1012 mokinių iš 

įvairių miesto švietimo įstaigų. 

Duomenys apie vykdytas edukacines programas 

Eil.Nr. Edukacinės programos 

pavadinimas 

Vykdymo data Dalyvių skaičius 

   1 

         

Edukacinė programa ( dailė) 

 

2018-09-20 d. 

2018-09-24 d. 

2018-09-27 d. 

9 

10 

10 

2 

        

                                       

Edukacinė programa ( keramika) 

 

2018-09-20 d. 

2018-09-25 d. 

2018-09-26 d. ( dvi) 

15 

13 

32 

3 Edukacinė programa  ( 

keramika) 

2018-09-20 d. 9 

4 Edukacinė programa ( 

(dainavimas) 

 

2018-09-21 d. 

2018-09-24 d. 

2018-09-25 d. 

2018-09-26 d. ( dvi) 

10 

10 

7 

18 

5 Edukacinė programa (aerobika) 

 

2018-09-20 d. 

2018-09-21 d. 

2018-09-26 d. 

2018-09-27 d. 

10 

10 

12 

9 

6 Edukacinė programa ,, Vėlės 

kultas lietuvuų tikėjimuose” 

( 7 edukaciniai užsiėmimai) 

2018-10- 22,24,25,26 

d. 

137 

7 Edukacinė programa 

,,Keramikos dirbtuvėlės” 

2018-10- 23 d. 15 

8 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 

  

9 Edukacinė programa Panevėžio raj. 

Krekenavos Mykolo antanaičio 

gimnazijos 2-4 kl. mokiniams 

,Keramika ” 

                         ( 2 edukaciniai 

užsiėmimai) 

2018-11- 13 d. 

2018-11- 20 d. 

10 Edukacinė programa Panevėžio raj. 

Krekenavos Mykolo antanaičio 

gimnazijos 2-4 kl. mokiniams 

,Sportinis  turizmas” 

                         ( 1 edukaciniai 

2018-11- 20 d. 

 



užsiėmimai) 

11 Edukacinė programa Panevėžio raj. 

Krekenavos Mykolo antanaičio 

gimnazijos 2-4 kl. mokiniams 

,Dailės pasaulyje ” 

                         ( 1 edukaciniai 

užsiėmimai) 

2018-11- 21d. 

 

12 Edukacinė programa Panevėžio raj. 

Krekenavos Mykolo antanaičio 

gimnazijos 2-4 kl. mokiniams 

,Pynimas ” 

                         ( 1 edukaciniai 

užsiėmimai) 

2018-11- 22 d. 

 

13 Edukacinė programa ,, Aerobikos 

rūšys ir jų pritaikymo kūno 

kultūros pamokose galimybės” 

                         ( 1 edukaciniai 

užsiėmimai) 

2018-11-14 d. 

14 Edukacinė programa ,, Belaukiant 

Kalėdų. Adventas šeimoje ” 

                         ( 2 edukaciniai 

užsiėmimai) 

2018-12-12 d. 

2018 -12-19 d.  

14 

14 

15 Edukacinės dirbtuvės Cido arenoje, 

Kalėdinėje mugėje 

                          ( 3 edukaciniai 

užsiėmimai) 

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

16 

 

 

Edukacinė programa 

,,Užgavėnės mūsų kieme” 

2019-01-11d. 

2019-02- 19 d.- 21 d.  

2019-02- 26 d.- 28 d. 

206 

17 Edukacinė programa ,, Velykų 

zuikio krautuvėlė”  

                               ( 17 edukacinių 

užsiėmimų) 

2019 -04- 11d., 15 

d.- 18 d. 

2019 -04- 20 d.- 21 

d. 

2019 -04- 26 d.,  28 

d. 

313 

18 Edukacinė programa ,, Teatrinio 

ugdymo metodai lyderio 

savybėms ugdyti” 

                           ( 6 edukaciniai 

užsiėmimai) 

2019 -05- 14 d.- 17 

d.  

60 

 IŠ VISO:     18 edukacijų    (72 

edukac. užsiėmimai ) 

Per 2018 /19 m.m.    1012 mok.  

 

 



Dailės, technologijų krypties programose dalyvaujantys mokiniai savo pasiekimus 

demonstravo eksponuodami kūrybinius darbus teminėse parodose. Parodos buvo 

organizuojamos Moksleivių namų erdvėse, skirtos mokyklos bendruomenei ir kitose 

švietimo, kultūros įstaigose , skirtos  miesto visuomenei .Mokslo metų eigoje suorganizuota 

47 mokinių kūrybinių darbų parodos. 

Duomenys apie organizuotas kūrybines mokinių darbų parodas 

 
Eil.Nr.  Parodos pavadinimas, dalyvių sk. Vykdymo data Kam skirta paroda 

1.  Moksleivių namų būrelius 

lankančių mok. kūrybos darbų 

paroda ,,Mes pristatom”, 51 

mokinys 

rugsėjo  

10 d. – 30 d.  

PMN ir miesto 

bendruomenei 

2.  Būrelio ,,Dailės pasaulyje” mokinių 

darbų paroda  ,,Dovana mokyklai”, 

10 mokinių 

  mok.B. Sirtautienė 

rugsėjo mėn. 

10 d. – 30 d. 

PMN ir miesto 

bendruomenei 

3.  Dailės būrelio mokinių  darbų 

paroda  

,,Dailės magija”, 17 mokinių 

   mok.  G. Norvaišienė 

rugsėjo mėn. 

3 d. – 28d. 

Panevėžio miesto ir raj. 

visuomenei 

4.  Dailės būrelio mokinių  darbų 

paroda ,,Veidai”, 20 mokinių 

 Mok. G. Norvaišienė 

rugsėjo mėn. 

3 d. – 28d. 

Panevėžio,,Aušros” 

progimnazijos 

bendruomenei 

5.  Dailės būrelių mokinių  darbų 

paroda ,,Noriu piešti”, 36 mokiniai 

 mok.B. Sirtautienė ir G. 

Norvaišienė A. Lazdauskienė 

spalio mėn. 

10 d. – 31 d. 

Moksleivių namų 

bendruomenei 

6.  Pynimo ir Dailiųjų amatų būrelių 

mokinių darbų paroda ,,Rudens 

grožis ilgam”, 27 mokiniai 

mok.A. Markutienė, G. Norvaišienė 

spalio mėn. 

23 d. – 31 d. 

lapkričio mėn. 

1 d. – 27 d. 

 

Moksleivių namų 

bendruomenei 

7.  Žaislų siuvimo ir Dailiųjų amatų 

būrelių mokinių darbų paroda 

,,Kūrybiškas laisvalaikis”, 17 

mokinių 

   mok.A. Markutienė, 

V. Jakevičienė 

spalio mėn. 

5 d. – 31 d. 

Panevėžio biblioteka 

,,Žalioji pelėda” 

Panevėžio miesto 

visuomenei 

8.  Kūrybinių dirbtuvių ,,Spalvos ir 

spalviukai” mokinių darbų paroda 

,,Tegyvuoja moliūgai”, 11 mokinių 

 Mok. A. Lazdauskienė 

spalio mėn. 

25 d.- 31 d. 

lapkričio mėn. 

1 d. – 5 d. 

 

Panevėžio  M. Karkos 

progimnazijos 

bendruomenei 

9.  Dailės būrelių mokinių  tekstilinių 

darbų paroda ,,Siūlai, siūlai 

susivykit…”, 24 mokiniai 

 mok.G. Norvaišienė 

spalio mėn. 

17 d. – 31 d. 

lapkričio mėn. 

1 d. – 14 d. 

 

Panevėžio,,Aušros” 

progimnazijos 

bendruomenei 

10.  Būrelio ,,Dailės pasaulyje” mokinių 

darbų paroda  ,,Spalvingas ruduo”, 

lapkričio mėn. 

2 d. – 30 d. 

 

 



13 mokinių 

                                                             

Mok.B. Sirtautienė 

gruodžio  mėn. 

1 d. – 11 d. 

Moksleivių namų 

bendruomenei 

11.  Dailės būrelio mokinių  darbų 

paroda ,,Miestas”, 40 mokinių 

   Mok.G. Norvaišienė 

lapkričio mėn. 

20 d. – 30 d. 

gruodžio  mėn. 

1 d. – 6 d. 

 

Moksleivių namų 

bendruomenei 

12.  Kūrybinių dirbtuvių ,,Spalvos ir 

spalviukai” mokinių darbų paroda  

,,Tyli naktis”, 15 mokinių 

    Mok. A. Lazdauskienė 

gruodžio  mėn. 

11 d. – 31 d. 

2019 sausio mėn. 

1 d. – 6 d. 

 

Moksleivių namų 

bendruomenei 

13.  Keramikos būrelių  mokinių darbų 

paroda   ,,Sniego angelai”, 38 

mokiniai 

Mok.  G. Norvaišienė , A. 

Markutienė,V. Jakevičienė 

gruodžio  mėn. 

17 d. – 31 d. 

2019 sausio mėn. 

1 d. – 6 d. 

 

Moksleivių namų 

bendruomenei 

14.  Dailės būrelio mokinių  darbų 

paroda ,,Saldžios Kalėdos”, 11 

mokinių 

   Mok. G. Norvaišienė 

 

gruodžio  mėn. 

6 d. – 31 d. 

2019 sausio mėn. 

1 d. – 6 d. 

 

Moksleivių namų 

bendruomenei 

15.  Būrelio ,,Dailės pasaulyje” mokinių 

darbų paroda   ,,Žiemos nuotaikos”, 

12 mokinių 

                                                                       

Mok.B. Sirtautienė 

gruodžio  mėn. 

11 d. – 31 d. 

2019 sausio mėn. 

1 d. – 6 d. 

 

Moksleivių namų 

bendruomenei 

16.  Keramikos būrelių  mokinių darbų 

paroda ,,Kalėdų džiaugsmas”, 57 

mokiniai 

   Mok.  G. Norvaišienė , A. 

Markutienė,V. Jakevičienė 

gruodžio  mėn. 

17 d. – 31 d. 

2019 sausio mėn 

1 d. – 6 d. 

 

Panevėžio m. biblioteka 

,,Židinys” 

Panevėžio miesto 

visuomenei 

17.  Dailės būrelio mokinių  darbų 

paroda ,,Toks vakaras šiltas”, 32 

mokiai 

      Mok. G. Norvaišienė 

 

gruodžio  mėn. 

3 d. – 31 d. 

2019 sausio mėn 

1 d. – 6 d. 

 

Panevėžio,,Aušros” 

progimnazijos 

bendruomenei 

18.  Kūrybinių dirbtuvių ,,Spalvos ir 

spalviukai” mokinių darbų paroda ,, 

Kalėdinis nykštukų sapnas”, 20 

mokinių 

    Mok. A. Lazdauskienė 

sausio mėn 

1 d. – 6 d. 

Panevėžio  M. Karkos 

progimnazijos 

bendruomenei 

 

19.  Dailės būrelio mokinių  darbų 

paroda ,,Ledo  stebuklai”, 11 

mokinių 

   Mok. G. Norvaišienė 

sausio mėn 

1 d. – 6 d. 

Moksleivių namų 

bendruomenei 

20.  Būrelio ,,Dailės pasaulyje” mokinių 

darbų paroda  ,,Taškas visko 

pradžia”, 14 mokinių 

   Mok. B. Sirtautienė  

sausio mėn 

7 d. – 31 d. 

vasario mėn 

1 d. – 12 d. 

Moksleivių namų 

bendruomenei 



21.  Keramikos būrelių  mokinių darbų 

paroda  ,, Molio šalyje”, 28 

mokiniai 

 ok.A. Markutienė, V. Jakevičienė, 

G. Norvaišienė 

sausio mėn 

8 d. – 31 d. 

Panevėžio raj. 

Savivaldybės viešoji 

biblioteka 

 

22.  Dailės terapijos būrelio mokinių 

darbų paroda ,,Jausmai ir spalvos”, 

12 mokinių 

   mok. V. Zibaie 

 

sausio mėn 

8 d. – 31 d. 

vasario mėn 

1 d. – 19 d. 

Moksleivių namų 

bendruomenei 

23.  Būrelio ,,Dailė”,  kūrybinių 

dirbtuvių ,,Spalvos ir spalviukai”,  

būrelio,,Dailės pasaulyje” mokinių 

darbų paroda ,,Lietuvių tautosaka 

piešiniuose”, 40 mokinių 

 k. B. Sirtautienė, G. Norvaišienė, 

A. Lazdauskienė     

vasario mėn 

13 d. – 28 d. 

Kovo mėn 

1 d. – 18 d.  

 

Moksleivių namų 

bendruomenei 

24.  Pynimo būrelio paroda 

,,Iš visos širdies”, 16 mokinių 

   Mok. G. Norvaišienė 

vasario mėn 

5 d. – 16 d. 

 

Moksleivių namų 

bendruomenei 

25.  Dailiųjų amatų būrelio  paroda 

,,Minkštos fantazijos”, 23 mokiniai 

                    ( mok.A. Markutienė) 

vasario mėn 

19 d. – 28 d. 

Moksleivių namų 

bendruomenei 

26.  Būrelio,,Dailės pasaulyje” mokinių 

darbų  paroda ,,Žemės spalvos” , 16 

mokinių 

   Mok.B. Sirtautienė                                                                                                                                            

Kovo mėn 20 d. –  

balandžio mėn. 

20d.  

Moksleivių namų 

bendruomenei 

27.  Meninės ir įdomiosios keramikos 

būrelių mokinių darbų paroda 

,,Keramika mano hobis”, 27 

mokiniai 

  Mok.A. Markutienė,  

G. Norvaišienė 

Kovo mėn 

1 d. – 21 d.  

 

Panevėžio m. biblioteka 

,,Žiburėlis” 

Panevėžio miesto 

visuomenei 

28.  Dailės būrelio mokinių  darbų 

paroda ,, Vaikų pieštas pavasaris”, 

28 mokiniai 

        Mok. G. Norvaišienė 

Kovo mėn 

2 d. – 30 d.  

 

Panevėžio,,Aušros” 

progimnazijos 

bendruomenei 

29.  Žaislų siuvimo būrelio  paroda 

,,Adatėlė devyndarbė”, 12 mokinių 

     Mok. V. Jakevičienė 

Kovo mėn 

1 d. – 30 d.  

 

Panevėžio m. biblioteka 

,,Židinys” 

Panevėžio miesto 

visuomenei 

30.  Kūrybinių dirbtuvių ,,Spalvos ir 

spalviukai” mokinių darbų paroda 

,,Gamtos kalba”, 20 mokinių 

   mok. A. Lazdauskienė 

kovo mėn 20 d. – 

balandžio mėn. 

20d. 

Panevėžio  M. Karkos 

progimnazijos 

bendruomenei 

 

31.  Būrelio,,Dailės pasaulyje” mokinių 

darbų paroda ,,Gamta įkvepia 

mane” ,10 mokinių  

    Mok.B. Sirtautienė                                                                                                                                                     

Kovo mėn 

1 d. – 30 d.  

 

Panevėžio m. biblioteka 

,,Žiburėlis” 

Panevėžio miesto 

visuomenei 



32.  Būrelio ,,Dailė” paroda ,,Miestas”, 

40 mokinių 

     Mok. G. Norvaišienė 

Kovo mėn 

1 d. – 30 d.  

Kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų 

mokyklos  

bendruomenei 

33.  Keramikos ir pynimo būrelių 

paroda , 20 mokinių 

  Mok.A. Markutienė, G. 

Norvaišienė  

kovo mėn 20 d. – 

balandžio mėn. 

20d. 

Kupiškio raj.   

Muziejaus lankytojams 

34.  Kūrybinių dirbtuvių ,,Spalvos ir 

spalviukai”, ,,Linksmai su IKT”. 

 Paroda ,,Meno terapija”, 32 

mokiniai 

  mok.A.Lazdauskienė, A. Jatužienė 

Kovo mėn 

4 d. – 30 d.  

 

Moksleivių namų 

bendruomenei 

35.  Būrelio,,Dailės pasaulyje” mokinių 

darbų paroda ,,Gamta įkvepia 

mane” , 10 mokinių       

       Mok.B. Sirtautienė                                                                                                                                            

balandžio mėn 

1 d. – 30 d.  

 

Kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų 

mokyklos bendruomenei 

36.  Žaislų siuvimo būrelio  paroda 

,,Adatėlė devyndarbė”, 12 mokinių 

       Mok. V. Jakevičienė 

balandžio mėn 

8 d. – 30 d.  

 

Moksleivių namų 

bendruomenei 

37.  Dailės, pynimo ir ,,Įdomioji 

keramika“ būrelių mokinių darbų 

paroda ,,Kelionė į velykų pasaką”, 

47 mokiniai 

   Mok. G. Norvaišienė 

balandžio mėn 

8 d. – 30 d.  

 

 

Moksleivių namų 

bendruomenei 

38.  Drabužių dizaino būrelio 

moksleivio A. Veršilos autorinė 

rankų darbo papuošalų paroda, 1 

mokinys 

  Mok. V. Andrijauskienė 

kovo mėn 

14 d. – 

Balandžio mėn.  

 04 d. 

Bibloteka ,,Žalioji 

pelėda” 

Panevėžio miesto 

visuomenei 

39.  Drabužių dizaino būrelio mokinių 

darbų paroda, skirta Žemės dienai, 

7 mokiniai 

      Mok. V. Andrijauskienė 

kovo mėn 25 d. – 

balandžio mėn. 

18d. 

Visuomenės sveikatos 

centras 

Panevėžio miesto 

visuomenei 

40.  Aviamodeliavimo būrelio mokinių 

kūrybinių darbų paroda , 23 

mokiniai 

    Mok. Ž. Velička 

kovo mėn 25 d. – 

balandžio mėn. 07 

d. 

Moksleivių namų 

bendruomenei 

41.  Dailės būrelio mokinių darbų 

paroda ,,Išliek jausmus savo 

darbuose”, 32 mokiniai 

      Mok. G. Norvaišienė 

Balandžio mėn. 21 

d. – gegužės mėn. 

15 d. 

Moksleivių namų 

bendruomenei 

42.  Būrelio,,Dailės pasaulyje” mokinių 

darbų paroda ,, Ornamentai”  , 13  

mokinių         

     Mok.B. Sirtautienė                                                                                                                                                          

Gegužės mėn. 

2 d. – 31 d.  

Moksleivių namų 

bendruomenei 

43.  Būrelio dailės terapija ,,Jausmai ir 

spalvos”mokinių darbų paroda 

,,Spalvų žaismas ”, 16 mokinių 

         Mok. V. Zibaie  

Gegužės mėn. 

6 d. – 31 d. 

Moksleivių namų 

bendruomenei 



 

Mokslo metų eigoje būrelius, studijas, grupes lankantiems mokiniams buvo 

vykdyti, teminiai, tiksliniai, tradiciniai, projektiniai ir atsiskaitomieji renginiai.  

Kiekvienais metais, mokslo metų pradžioje, organizuojamos naujokų 

krikštynos. 2018 m. rudenį buvo pakrikštyti 123 naujokai. Naujokai  buvo ,,krikštijami“ 

savose klasėse. Per įvairias žaidybines užduotis, naujokai turėjo įrodyti, kad jie verti lankyti 

Moksleivių namų būrelius. Kiekvieno būrelio naujokams mokiniams užduotys buvo 

parenkamos atsižvelgiant į  būrelio specifiką.  

2018-2019 m.m. Moksleivių  namuose  buvo vykdomi  sportiniai ir saugaus 

eismo renginiai -  varžybos.  Visi jie skirti Panevėžio m. bendrojo lavinimo mokyklų 

mokiniams.   Suorganizuotos   5 varžybos. Juose dalyvavo 274 mok.  : Panevėžio m.   

tarpmokyklinės 5-12 kl . mokinių atrankinės turizmo technikos varžybos ; Panevėžio m. 

mokyklų 3-4 kl. mokinių turizmo ir  virvės traukimo varžybos; respublikinio konkurso 

,,Saugokime jaunas gyvybes keliuose“ jaunųjų dviratininkų varžybos ,,Saugus ratas“ ( 

Panevėžio m. mokyklų mokiniams);  respublikinio konkurso ,,Saugokime jaunas gyvybes 

keliuose“ Panevėžio miesto mokyklų pradinių ( 1-4 kl.) mokinių varžybos ,,Šviesoforas“( II 

etapas) bei  regioninio ( III) etapo varžybos . Sportinių renginių, Moksleivių namuose, 

organizuojama labai mažai. Norėtųsi mokiniams pasiūlyti daugiau sporto renginių. Prie sporto 

renginių galima paminėti ir turistinį žygį ,,Nuotykių lenktynės sveikatos labui“. Tai projekto 

,,Sportuoju ir judu – sveikai gyvenu“(finansuojamo iš Panevėžio miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų) renginys. Žygyje buvo visko -  

44.  Dailės būrelių mokinių darbų 

baigiamoji mokslo metų  paroda, 45 

mokiniai 

  Mok. B. Sirtautienė,  

G. Norvaišienė, A. Lazdauskienė 

Gegužės mėn. 12 d.       

– birželio mėn.  10 

d. 

Moksleivių namų 

bendruomenei 

45.  Būrelio ,,Mokomės prancūziškai 

žaisdami” mokinių darbų paroda 

,, Komiksai prancūziškame 

stiliuje”, 12 mokinių 

  Mok. A. Ulienė  

Gegužės mėn. 

6 d. – 31 d. 

Moksleivių namų 

bendruomenei 

46.  Baigiamoji mokslo metų mokinių 

darbų paroda , 96 mokiniai  

Gegužės mėn. 

28 d. 

Panevėžio bendruomenių 

rūmai 

Miesto visuomenei 

47.  Kūrybinių dirbtuvių ,,Spalvos ir 

spalviukai” mokinių darbų paroda 

,,Pienių jūra”, 8 mokiniai 

   Mok. A. Lazdauskienė 

Gegužės mėn. 16 d.       

– 

Birželio mėn.  20 d. 

Panevėžio  M. Karkos 

progimnazija 

Progimnazijos 

bendruomenei 

 

Iš viso 47 parodos 



nuotykių, sportinių kliūčių ruožų, įvairių užduočių (sveikos gyvensenos temomis) stotelių, 

orientacinio žaidimo elementų. Buvo ir atokvėpio minučių prie laužo draugų būryje.  Šiame 

renginyje dalyvavo 50 mokinių (4-12 kl.) iš įvairių būrelių. 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 konkursas ,,KORUPCIJAI -_NE ! “ Renginys 

vyko Moksleivių namuose ir buvo skirtas Panevėžio m. bendrojo lavinimo mokyklų 7-10  kl. 

mokiniams.  Dalyvavo trys komandos iš miesto mokyklų  -,,Minties‘ gimnazijos ir 

,,Saulėtekio“ bei Alfonso Lipniūno progimnazijų. Komandos  turėjo atlikti kūrybines užduotis 

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 vykdoma įvairi  projektinė veikla. Meninio ugdymo projektas 

,,Talentus atrandame kasdien” įgyvendinamas  pasitelkiant    edukacines programas, kurios 

buvo vykdomos  mokslo metų pradžioje – spalio mėnesio 22 -26 d.   Šio projekto pagrindinis 

uždavinys - supažindinti miesto mokyklų moksleivius su Moksleivių namuose vykdoma  

neformaliojo vaikų švietimo veikla, skatinti mokinius veikti kūrybiškai, ugdytis menines 

kompetencijas. Projekte dalyvavo 137 mokiniai iš įvairių miesto mokyklų.  

Projektas ,,Sportuoju ir judu – sveikai gyvenu“  taip pat įgyvendinamas įdomiais renginiais.  

Vienas iš jų – jau minėtas turistinis žygis ,,Nuotykių lenktynės sveikatos labui“. Dar vienas 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  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.  Renginys buvo skirtas pradinių 

klasių mokiniams. Suteiktos žinios apie sveikos gyvensenos ir mitybos ypatumus ir naudą. 

Renginyje dalyvavo 47 mokiniai. 

Dailės ir dailiųjų amatų būrelius lankantys mokiniai dalyvavo kasmetinėse Amatų 

mugėse. 2018-2019 m.m. buvo pravestos net dvi - Kalėdinė ir Kaziuko mugės.  Mugėse 

mokiniai pristatė savo sukurtus darbus, neapseita be paslapties, magijos, linksmybių,  ir 

netikėtumų. Kalėdinėje mugėje buvo galima įsigyti nebrangių, originalių pačių mokinių 

pagamintų darbelių  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 bei aplinkinių namų gyventojai.  

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

būna daug šurmulio, linksmo juoko. 2019 m. Užgavėnių šventė dėl prastų oro sąlygų vyko 

mokyklos patalpose. Tačiau šventė nuo to nenukentėjo. Mokiniai galėjo dalyvauti įvairiuose 

žaidimuose: arklių lenktynėse, gaidžių peštynėse, , virvės traukimo varžybose, kaliošo mėtymo 

varžybose, taiklumo užduotyse.  Buvo renkamas ,,skaniausias“, ,,didžiausias“, gražiausias“ 

Užgavėnių blynas. Užgavėnių šventėje  dalyvavo apie 100 mokinių.  

Mokiniams  patinka įvairios išvykos. Ypač žiemą. 2019 m. sausio mėn. buvo suorganizuota 

išvyka į Žaliąją girią. Tai renginys , skirtas pasaulinei sniego dienai paminėti. Dalyvavo 45 

mokiniai.  

Kiekvieną pavasarį, Miesto bendruomenių rūmuose vyksta baigiamasis mokslo 

metų renginys – koncertas. Tai  visų mokslo metų  ugdymosi pasiekimų ataskaita tėveliams, 

visuomenei. Būtent per tokią prizmę miesto visuomenei buvo pristatoma visa Moksleivių namų 



vykdoma veikla. Renginyje sveikinimo ir padėkos žodį tarė Moksleivių namų direktorė bei  

seimo nario J. Urbšio patarėja.  

 Renginio koncertinėje dalyje dalyvavo -162 mok. Fojė vykusioje parodoje buvo eksponuojami 

96 mokinių darbai. 

 Parengtas  ir įgyvendintas vaikų vasaros  poilsio  projektais   -  vaikų vasaros poilsio 

stovykla ,,Vasaros akademija“. Stovyklos  metu vaikams  žinios buvo pateikiamos tokia 

forma, kad pažinimo ir mąstymo procesai suteiktų stovyklaujančiam vaikui bendravimo 

džiaugsmą, o sukurta palaikymo aplinka skatintų vaikuose jų norą keistis, tobulėti, būti 

pasitempusiais, įdomiais ir aktyviais. Programoje numatyta visa veikla, išvykos bei edukacinės 

programos buvo labai kruopščiai apgalvotos . Todėl šioje programoje atsirado ,, Bendravimo 

gebėjimų diena”,, ,, Sportinių įgūdžių diena”, ,,Diena, skirta vystyti gebėjimus”, ,,Diena skirta 

paskatinti vaikus svajoti“, ,,Diena skirta  kitoniškumo suvokimui“, ,,Diena skirta mokytis 

ieškoti nestandartinių sprendimų”, ,,Diena skirta atsikratyti baimės ir nepasitikėjimo” , ,, Diena 

skirta pamatyti save iš šalies“ ,,Diena skirta  išmokti taikyti ir priimti humorą” ir kt.  

Kiekvieną dieną  ,,Vasaros akademijoje ” vaikai išgyvendavo  įvairiausius potyrius – naujų 

draugų atradimo džiaugsmą,  susižavėjimą, nuostabą, dėkingumą, supratimą, išsiskyrimą . Ir 

viskas buvo daroma per žaidimus, kūrybines užduotis ir menines veiklas, sporto bei 

pramoginius renginius. Stovyklos metu netrūko ir įdomių, netradicinių kūrybinių užduočių bei 

žaidimų.  Kūrybinėje  užduotyje  ,, Taip gimsta Mados“ vaikai kūrė netradiciškais būdais  

madas -  ,, Įprastas rūbas- neįprastai“;, dažė batus -  ,, Paversk nusenusį batą – nauju svajonių 

bateliu“  , įtvirtino 2019 m. makiažo tendencijas -   ,, Body painting“  -  piešimas ant veido. 

Stovyklautojai dalyvavo kūrybinėse užduotyse ,,Piešiu kitaip“. Tai piešimas ant maistinės 

plėvelės, piešimas kavos tirščiais, tušo panaudojimas netradiciniais būdais ir kt. Sportiniai 

žaidimai bei estafetės taip pat buvo netradiciniais ir įdomūs. Stovyklos metu vaikai apsilankė ir 

Skaistakalnio pramogų parke ,,Orangutangas“, pasiplaukiojo pramoginiu laivu po Panevėžio 

marias, džiaugėsi vandens pramogomis. Daug įdomios veiklos išbandė  ,,Vasaros akademijos“ 

stovyklautojai. Stovykla buvo vykdoma 2 pamainomis : 

I pamaina - nuo birželio mėn. 10 d.- 14 d. (nuo 9
00 

- 13
00

 val.) Priimamų  vaikų skaičius – 40. 

Dalyvavo  - 40. 

II pamaina - nuo birželio mėn. 17d. – 28 d. (nuo 9
00

- 13
00

 val.) Priimamų  vaikų skaičius – 80. 

Dalyvavo  - 80. 

Projekto vykdymo dienų skaičius - 14 d. Viso šioje programoje dalyvavo 120 vaikų.  

Vaikų vasaros užimtumo programa „Vasaros akademija“ 2019 m pateko į Lietuvos Švietimo ir 

mokslo ministerijos ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuojamos 



iniciatyvos „Atverk duris vasarai“  aktyviausiai ir įdomiausiai veiklas organizavusių įstaigų 

sąrašą. 

2018-2019 m.m. mokykla aktyviai bendradarbiavo su kitomis institucijomis ir socialiniais 

partneriais. Sudarytos naujos ir toliau vykdytos tęstinės bendradarbiavimo sutartys dėl įvairių 

bendrų veiklų, patalpų nuomos ir t.t. Mokslo metų eigoje buvo tęsiamos bendradarbiavimo 

sutartys su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru 2014-11-27 Nr. R8-676/STR-54 

„Dėl profesinio veiklinimo“ Bendradarbiavimo sutartis su Panevėžio „Vyturio“ progimnazija 

2017-09-25 Nr.STR-69/11, „Dėl bendradarbiavimo“, Bendradarbiavimo sutartis su Panevėžio 

„Aušros“ progimnazija 2017-09-01 Nr.STR-68, „Dėl bendradarbiavimo“, Bendradarbiavimo 

sutartis su Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija 2017-04-28 Nr.ST96/STR-67, „Dėl 

bendradarbiavimo“, Bendradarbiavimo ir partnerystės sutartis su Lietuvos aviamodelių sporto 

federacija (LASF) 2016-04-15 Nr.S-5/STR-61 „Dėl plėtojimo pažintinę ir edukacinę veiklą“. 

Neformaliojo švietimo mokyklų bendradarbiavimo sutartis su  vaikų ir jaunimo klubu 

„Lakštingala“ 2015-11-23 Nr.STR-60 „Dėl bendradarbiavimo, palaikant abipusius naudingus 

santykius“, Bendradarbiavimo sutartis su Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė 

mokykla 2015-09-01 Nr. BS-50/STR-58 „Dėl dalyvavimo vaikų ir jaunimo užimtumo, 

prevencinėse programose, projektinėje veikloje“, Neformaliojo  vaikų švietimo mokyklų 

bendradarbiavimo sutartis su Mažeikių moksleivių namai 2014-10-03 Nr. STR-53 „Dėl 

bendradarbiavimo, palaikant abipusius naudingus santykius“, Bendradarbiavimo sutartis su 

Utenos Jaunimo mokykla 2014-04-09 Nr. STR-51, „Dėl bendradarbiavimo, palaikant abipusius 

naudingus santykius“, Bendradarbiavimo sutartis su Panevėžio apskrities Gabrielės 

Petkevičiatės – Bitės viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros centras 2014-04-02 

Nr.STR-49, „Dėl bendradarbiavimo, palaikant abipusius naudingus santykius“, Neformaliojo 

švietimo mokyklų bendradarbiavimo sutartis su Panevėžio gamtos mokykla 2012-11-20 

Nr.STR-41,  „Dėl abiejų įstaigų bendradarbiavimo, palaikant abipusiai naudingus santykiu“,  

Bendradarbiavimo sutartis su Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija 2013-10-21 Nr. STR 44, 

„Dėl bendradarbiavimo, palaikant abipusius naudingus santykius“, Prekybos ir paslaugų 

centras CITYBUMAS 2013-03-06 Nr. STR-42 „Dėl bendradarbiavimo, palaikant abipusius 

naudingus santykius“, Bendradarbiavimo sutartis su Panevėžio lopšelis-darželis  „Rugelis“ 

2012-10-02 Nr.STR-40 „Dėl bendros veiklos organizavimo“, Neformaliojo švietimo mokyklų 

bendradarbiavimo sutartis su Birštono meno mokykla 2012-01-18 Nr.STR-37 „Dėl abiejų 

įstaigų bendradarbiavimo, palaikant abipusiai naudingus santykiu“, Bendradarbiavimo sutartis 

su Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos filialu „Židinys“ 2012-01-03 Nr. STR-

35 „Dėl bendradarbiavimo, palaikant abipusius naudingus santykius“, Bendradarbiavimo 



sutartis su Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos filialu „Žiburėlis“ 2012-02-01 

Nr.STR-36 „Dėl bendradarbiavimo, palaikant abipusius naudingus santykius“, Neformaliojo 

švietimo mokyklų bendradarbiavimo sutartis su Palangos moksleivių klubu 2012-01-13 

Nr.2/STR-34 „Dėl bendradarbiavimo, palaikant abipusius naudingus santykius“, 

Bendradarbiavimo sutartis su Jaunimo centru BABILONAS 2011-12-20 Nr. STR-32 „Dėl 

bendradarbiavimo, palaikant abipusius naudingus santykius“, Bendradarbiavimo sutartis su 

Lukšių Vinco Grybo gimnazija 2011-11-18 Nr.STR-30 „Dėl bendradarbiavimo, palaikant 

abipusius naudingus santykius“, Neformaliojo švietimo mokyklų bendradarbiavimo sutartis su 

VŠĮ Rokiškio jaunimo centru 2011-04-19 Nr.STR-27, „Dėl bendradarbiavimo, palaikant 

abipusius naudingus santykius“, Neformaliojo švietimo mokyklų bendradarbiavimo sutartis su  

Rokiškio choreografijos mokykla 2011-04-19 Nr. STR-26 „Dėl bendradarbiavimo, palaikant 

abipusius naudingus santykius“, Neformaliojo švietimo mokyklų bendradarbiavimo sutartis su  

Šiaulių moksleivių namais 2011-04-02 Nr. STR-25 „Dėl bendradarbiavimo, palaikant abipusius 

naudingus santykius“, Neformaliojo švietimo mokyklų bendradarbiavimo sutartis su  Panevėžio 

muzikos mokykla 2011-01-31 Nr. STR-23 „Dėl bendradarbiavimo, palaikant abipusius 

naudingus santykius“ ,Sutartis su Panevėžio lopšelis – darželis „GINTARĖLIS“ 2011-01-11 

Nr. STR-22 „Dėl bendradarbiavimo, palaikant abipusius naudingus santykius“, 

Bendradarbiavimo sutartis su Panevėžio lopšelis – darželis „Papartis“ 2009-04-06 Nr. STR-14 

„Dėl bendradarbiavimo tarp abiejų šalių“, Bendradarbiavimo sutartis su Panevėžio lopšelis – 

darželis „Pušinėlis“ 2009-04-06 Nr. STR-13 „Dėl bendradarbiavimo tarp abiejų šalių“. 

 

   

2019-2020 m.m. ugdymo planas 

1. BENDROSIOS UGDYMO PLANO NUOSTATOS 

(pagrindas, rengėjai, įstaigos tikslai ir uždaviniai ) 

 

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

planas reglamentuoja neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą mokykloje 2019–

2020 mokslo metais. Ugdymo planas parengtas vadovaujantis neformaliojo vaikų švietimo 

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

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

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

reglamentuojančiais įstatymais, mokytojų parengtomis, mokyklos steigėjo akredituotomis ir /ar 

mokyklos direktoriaus patvirtintomis neformaliojo vaikų švietimo programomis. 



 Ugdymo planas parengtas pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo ir 

jaunimo reikalų skyriaus vedėjo 2019 m. rugpjūčio 28 d. Nr. VI-163 (22.1.7.) įsakymu 

patvirtintą neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos 

2019-2020 mokslo metų ugdymo plano struktūrą. 

Mokyklos ugdymo plano projektą parengė 2019 m. rugpjūčio 29 d. direktoriaus įsakymu 

Nr. V-44 „Dėl darbo grupės 2019-2020 m.m. ugdymo planui parengti ir plano parengimo 

termino“ patvirtinta darbo grupė.  

MOKYKLOS VEIKLOS  TIKSLAI 

  

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

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

skatinant mokyklos bendruomenės saviraišką ir kūrybinį mąstymą. 

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

aprūpinant ugdymo procesą.  

 

 

MOKYKLOS 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. 

 

2. UGDYMO PROCESO TURINYS IR ORGANIZAVIMO TVARKA   

2019-2020 M.M. 

Organizuojant neformalųjį vaikų švietimą mokykloje ir vykdant neformaliojo vaikų švietimo 

programas 2019-2020 m.m. numatyta vadovautis šiais NVŠ principais: 

1. Savanoriškumo principas – vaikai laisvai renkasi neformaliojo vaikų švietimo 

programą tinkamiausios veiklos kompetencijai ugdyti. 



2. Prieinamumo principas – sudaromos sąlygos vaikų kompetencijoms ugdyti per 

pasirinktą veiklą. Veiklos ir būdai yra prieinami visiems vaikams pagal amžių, 

išsilavinimą, turimą patirtį. 

3. Individualizavimo- ugdymas individualizuojamas pagal kiekvienam vaikui 

reikalingą kompetenciją, atsižvelgiant į jo asmenybę, galimybes, poreikius ir 

pasiekimus. 

4. Aktualumo principas – neformaliojo vaikų švietimo veikla skirta socialinėms, 

kultūrinėms, asmeninėms, edukacinėms, profesinėms ir kitoms kompetencijoms 

ugdyti. 

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

proceso kūrėjai, kartu identifikuoja poreikius. 

6. Patirties-ugdymas grindžiamas patyrimu ir jo reflkekcija. 

7. Ugdymosi grupėje-mokomasi spręsti tarpasmeninius santykius, priimti sprendimus, 

dalytis darbais ir atsakomybe. 

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

sąlygos gerai vaikų savijautai. 

2019-2020 m.m. neformalusis vaikų švietimas mokykloje orientuotas į mokinių asmeninių, 

socialinių, iniciatyvumo, mokėjimo mokytis, pažinimo, komunikavimo ir dalykinių kompetencijų 

ugdymą,  saviraiškos poreikių tenkinimą. Ugdymo procesas vykdomas įgyvendinant 

neformaliojo vaikų švietimo programas. Neformaliojo vaikų švietimo (ugdymo) programas mokiniai 

renkasi laisvai, jos yra neprivalomos, mokslo metų eigoje laisvai keičiamos. Mokiniai, pasirinkę ir 

baigę programą,  neformaliojo švietimo būdu įgyja programų turinyje įvardintas kompetencijas. 

Kompetencijos suprantamos kaip mokėjimai atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, 

įgūdžių, gebėjimų, vertybinių nuostatų visuma. 2019-2020 mokslo metams patvirtintose ir 

planuojamose vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programose numatoma ugdyti šias 

kompetencijas: 

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

siekti tikslų, valdyti emocijas ir jausmus; 

2. socialines – pozityviai bendrauti ir būti atsakingam, valdyti konfliktus, padėti 

kietiems ir gebėti priimti kitų pagalbą, gerbti kitų jausmus ir įsitikinimus, 

dalyvauti bendruomenės ir visuomenės gyvenime; 

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

rizikuoti, mokytis iš nesėkmių; 



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

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

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

išvadas; 

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

kalbą, parinkti tinkamą kalbos stilių; 

7. dalykinės- pagal programos kryptis, konkretūs gebėjimai. 

Siekiant užtikrinti kompetencijų ugdymą, programose numatyta kokybės stebėsena, tėvų ir 

vaikų apklausos, rezultatų sklaida ir programų veiklos viešinimas. 

  

 2.1. Bendra ugdymo proceso organizavimo tvarka 

(užsiėmimų formos, trukmė, dažnis, skaičius per savaitę ,skirstymas į pusmečius,  darbas 

mokinių atostogų metu, mokinių priėmimas, mokestis už neformalųjį švietimą, mokinių 

pasiekimų vertinimas ir pan.). 

 

Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu 

Nr. 1-280 „Dėl mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo savivaldybės neformaliojo švietimo 

mokyklose ir savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 23 d. sprendimo Nr.1-8-23 pripažinimo 

netekusiu galios“ mokslo metų pradžia ir trukmė Moksleivių namuose – nuo rugsėjo 1 d. 

iki birželio 23 d. 

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

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

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

spalio 1 d.) ir direktoriaus įsakymu nurodoma, į kurią grupę mokinys priimamas. 

Vadovaujantis mokytojo prašymu ir direktoriaus įsakymu, mokslo metų eigoje mokinys gali 

būti perkeltas iš vienos grupės į kitą. Mokinius į kitą grupę galima perkelti kiekvieno 

mėnesio pirmą dieną.  

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

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

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

tikslinėmis lėšomis, pasirašo Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą sutarties formą 

(Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo priedas Nr.3)  

Mokiniai į mokyklą priimami vadovaujantis steigėjo nustatyta tvarka („Mokinių priėmimo į 

Panevėžio miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo vaikų švietimo, formalųjį 



švietimą papildančio ugdymo, suaugusiųjų meninio ugdymo programas ir neformaliojo vaikų 

švietimo programas per mokinių atostogas, programas, tvarkos aprašu“, patvirtintu Panevėžio 

miesto savivaldybės tarybos 2009-05-28 d. sprendimu Nr.1-33-9 (Panevėžio miesto tarybos 

2016-11-24 sprendimu Nr. 1-386 redakcija) ir  mokyklos direktoriaus patvirtintu, su Mokyklos 

taryba suderintu „Mokinių priėmimo į mokyklą ir išvykimo iš mokyklos tvarkos aprašu“. 

Prašymai mokytis mokykloje priimami mokyklos sekretoriate savaitę iki mokslo metų pradžios 

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

būrelius priimami visus mokslo metus. Priėmimas į būrelius įforminamas direktoriaus įsakymu 

ir mokymosi sutartimi.  Priimant mokinius į mokyklą, atranka nevykdoma. Būreliai, grupės, 

studijos, ansambliai steigiami vieneriems mokslo metams.  

 Vidutinis mokinių skaičius grupėje- 12 mokinių (Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 

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

skaičiaus neformaliojo vaikų švietimo mokyklų grupėse patvirtinimo“ pakeitimo 2017-02-23 d. 

Nr.1-42).  Mokiniai mokyklos nustatyta tvarka privalo sumokėti atlyginimą už neformalųjį 

vaikų švietimą. Atlyginimas už neformalųjį vaikų švietimą vienoje programoje 5 eurai 

mėnesiui, vienam mokiniui. Mokiniams iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą bei turintiems 

invalidumą mokiniams, pristačius dokumentus, mokyklos nustatyta tvarka, suteikiama 80 proc. 

mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą lengvata (1 euras vienam mėnesiui). 

Atlyginimo už neformalųjį vaikų švietimą mokėjimą, atlyginimo lengvatų suteikimo tvarką, 

mokėjimo terminus, atlyginimo už neformalųjį švietimą įskaitymo ir grąžinimo sąlygas 

reglamentuoja mokyklos direktoriaus  patvirtintas Panevėžio moksleivių namų atlyginimo už 

neformalųjį vaikų švietimą mokėjimo tvarkos aprašas.  

       Mokinių lankomumas neprivalomas. Apie savo nedalyvavimą užsiėmimuose ir 

nedalyvavimo priežastis, mokinys turi žodžiu informuoti mokytoją. Mokinių lankomumas 

žymimas elektroniniame dienyne. Mokinio praleistus užsiėmimus, reglamentuojančiais 

teisės aktais, steigėjo ir mokyklos nustatyta tvarka, teisina tėvai (globėjai, rūpintojai).   

Mokiniai, be pateisinamos priežasties nelankę užsiėmimų daugiau kaip dvi savaites ar nustatyta 

tvarka nesumokėję mokesčių už neformalųjį vaikų švietimą iki einamojo mėnesio 15 dienos, 

mokytojo teikimu, direktoriaus įsakymu išbraukiami iš mokinių sąrašų. Mokytojai pateikia 

mokyklos sekretoriui nustatytos formos prašymą dėl mokinio išbraukimo iš būrelio iki 

einamojo mėnesio 15 ir 30 dienos. Mokiniai, pageidaujantys ugdytis būrelyje ne visą 

būrelių užsiėmimų grafike numatytą laiką, privalo pateikti direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui tėvų prašymą „Dėl dalinio būrelio lankymo“. 



      Sumažėjus mokinių skaičiui grupėje (esant mažiau mokinių nei nustatytas privalomas 

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

turi sukomplektuoti grupę iki privalomojo minimalaus mokinių skaičiaus grupėje. Jei 

pasibaigus nustatytam laikotarpiui, mokinių skaičius grupėje mažesnis nei nustatytas 

privalomas, direktoriaus įsakymu grupės veikla nutraukiama. 

        Mokinių atostogų metu užsiėmimai būreliuose nevykdomi, mokykloje organizuojama 

kita veikla: renginiai, projektai, išvykos ir kita netradicinė veikla. Numatomos žiemos 

(Kalėdų) ir pavasario (Velykų) mokinių atostogos: 

Žiemos (Kalėdų)- 2019-12-23 iki 2020-01-03 ( grįžimo į mokyklą data- 2020-01-06); 

Pavasario (Velykų)- 2020-04-14 iki 2020-04-17 (grįžimo į mokyklą data- 2020-04-20). 

      Vaikų vasaros atostogų metu organizuojama vaikų vasaros poilsio stovykla pagal parengtą 

projektą, kurioje gali dalyvauti Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai ir 

jaunuoliai. 

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

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

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

Respublikos švietimo ir mokslo ministro  nustatytus bendruosius kriterijus, nustatytos formos.  

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

skirtas laikas-5 min. 

      Būrelių užsiėmimų darbo grafikus sudaro direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Darbo 

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

prašymu, direktoriaus įsakymu gali būti daromi vienkartiniai būrelio užsiėmimų grafiko 

pakeitimai.  

            Ugdymo valandos vieno būrelio (grupės) veiklai skiriamos pagal parengtas, steigėjo 

akredituotas ir/ar mokyklos direktoriaus  patvirtintas neformaliojo vaikų švietimo programas. 

Vadovaujantis mokyklos bendrosiomis  Meninio ugdymo, turizmo ir sporto bei Techninės 

kūrybos ir saviraiškos neformaliojo vaikų švietimo programomis ir Mokyklos direktoriaus 2019 

m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-53 „Dėl bendrųjų neformaliojo vaikų švietimo programų, 

patvirtintų 2010 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. V-224 3 punkto keitimo nuo 2019 m. rugsėjo 2 

dienos“ Programos apimtis ir trukmė- 1 mokslo metai, 4 val. savaitėje. Vienos grupės darbui 

programoje skiriamos 4 savaitinės kontaktinės valandos. Būrelio (grupės) užsiėmimai 

vyksta du kartus į savaitę po dvi akademines valandas arba keturis kartus į savaitę po  

vieną akademinę valandą. Vienos dienos užsiėmimų laikas nustatomas, atsižvelgiant į būrelių 



veiklos kryptį, fizinį aktyvumą. Esant dideliam mokinių skaičiui grupėje, sudaroma galimybė 

dirbti pogrupiais.  

Mokinių apskaita, lankomumas, vykdyti užsiėmimai, jų turinys fiksuojamas 

būrelio elektroniniame dienyne, kurį mokytojas pildo kiekvieno užsiėmimo dieną, ne 

vėliau kaip iki 20 val. Elektroninio dienyno pildymą reglamentuoja mokyklos elektroninio 

dienyno pildymo tvarka. 

       Esant – 20
 0

 C ir žemesnei oro temperatūrai, užsiėmimai būreliuose nevyksta. 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas ir įsivertinimas apibrėžiamas neformaliojo vaikų 

švietimo programose. Mokinių vertinimas neformalus. Vertinamos kiekvieno mokinio 

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

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

už pasiekimus, demonstruojamus moksleivių namų ir kitų institucijų organizuojamuose 

renginiuose, mokiniai skatinami ir apdovanojami kitų institucijų ir/ arba mokyklos direktoriaus 

padėkos raštais, diplomais, prizais.  

 

2.2. Informacija apie numatomas vykdyti neformaliojo švietimo programas  

(2019-2020 m.m. programos pateikiamos prieduose) 

 

2019-2020 m.m. parengtos,  KTPRR įregistruotos ir Panevėžio miesto 

savivaldybės akredituotos 9 naujos programos ir pratęsta akreditacija 27  neformaliojo vaikų 

švietimo programoms. Programos Ankstyvasis muzikinis ugdymas (4-6 m. mokiniams) ir 

Drabužių dizainas (8-19 m. mokiniams), kuriose mokiniai bus ugdomi tik tėvų lėšomis, 

aprobuotos mokyklos Metodinės tarybos ir patvirtintos mokyklos direktoriaus. 2019-2020 m.m. 

numatoma vykdyti 27 (nuo spalio 1 d.- 28 ) neformaliojo vaikų švietimo programos, kurios 

apima 4-19 metų mokinių amžiaus cenzą. Parengtos ir akredituotos naujos programos : 

„Įdomioji virtuvė-greitai ir gardžiai“, „Aš-programuotojas“, Plento bėgimas, Fotografavimas ir 

filmų kūrimas, Lėlių teatro studija, „Sukurk sau aksesuarą“ „Jaunasis IT specialistas“ ir 

mokyklos direktoriaus patvirtinta programa Keramika mažiesiems, kurioje numatyta ugdyti 

vaikus tėvų lėšomis, nebus vykdomos, nesurinkus į minėtas programas reikiamo minimalaus 

mokinių skaičiaus. 2019-2020 m.m. bus vykdomos naujos programos Floristinis dizainas ir 

Taisyklingo judėjimo menas. Programos: Forumo teatras, „Linksmai su IKT“ , Mokomės 

prancūziškai žaisdami, kurioms buvo pratęsta akreditacija, 2019-2020 m.m. nebus vykdomos, 

išėjus iš darbo mokytojams, parengusiems šias programas. Visos programos, pagal mokykloje 

veikiančias bendrąsias neformaliojo vaikų švietimo programas, skirstomos į meninio ugdymo, 

techninės kūrybos ir saviraiškos, turizmo ir sporto.   



Numatomos vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programos 2019/2020m.m.   

Eil. Nr. Programą parengusio 

mokytojo vardas, pavardė 

Neformaliojo vaikų švietimo 

programos pavadinimas 

Programos paskirtis 

(pagal mokyklos 

bendrąsias nef. 

švietimo programas), 

kryptis KTPRR 

1.  Regina Liutkevičienė Šokių studija „Selevy“ (6 -

19m.) 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis-

choreografija, šokis. 

2.  Romualdas Tvarkūnas Gitaros studija (9-19 m.) Meninio ugdymo 

programa, kryptis-

muzika 

3.  Samanta Pusvaškienė Meninė raiška ir muzikinis 

ugdymas (6-11 m.) 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis-

muzika 

4.  Ona Ivanauskienė Liaudies šokių grupė „Aušrinė“ 

(7-15 m.) 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis-

choreografija, šokis. 

5.  Stela Kulbokienė Pop grupė „Šypsenėlė“ (6-19 

m.) 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis-

muzika 

6.  Virginija Jakevičienė Žaislų siuvimas (7-14 m.) Meninio ugdymo 

programa, kryptis- 

dailė, technologijos 

7.  Virginija Jakevičienė Keramika (6-19 m.) Meninio ugdymo 

programa, kryptis- 

technologijos 

8.  Dalia Gavrilčikienė Estradinė- kūrybinė vaikų grupė 

(6-15 m.) 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis-

muzika 

9.  Audronė Markutienė Dailieji amatai 

(6-19 m.) 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis- 

dailė 



10.  Audronė Markutienė Meninė keramika (6-19 m.) 

 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis- 

technologijos 

11.  Birutė Sirtautienė Dailės pasaulyje 

(6-15 m.) 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis- 

dailė 

12.  Dalia Šumskienė Teatro studija 

(7-19 m.) 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis- 

teatrinis ugdymas 

13.  Geleta Norvaišienė Dailė 

(6-19 m.) 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis-

dailė 

14.  Aušra Lazdauskienė Kūrybinės dirbtuvės „ Spalvos 

ir spalviukai“ (7-13 m.) 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis-

dailė 

15.  Geleta Norvaišienė Įdomioji keramika (6-19) 

 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis- 

technologijos 

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

saviraiškos ugdymo 

programa, kryptis- 

technologijos 

17.  Irma Jankūnaitė-

Sazonova 

Saviraiška anglų kalba (7-18m.) 

 

Techninės kūrybos ir 

saviraiškos ugdymo 

programa, kryptis-

kalbos 

18.  Vida Čereškevičienė Floristinis dizainas (8-19 m.) 

 

Techninės kūrybos ir 

saviraiškos ugdymo 

programa 

19.  Vilija Andrijauskienė Drabužių dizainas (8-19 m.)  

Programa vykdoma nuo 

spalio 1d. 

Techninės kūrybos ir 

saviraiškos ugdymo 

programa, kryptis- 

technologijos 



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

saviraiškos ugdymo 

programa, kryptis- 

techninė kūryba 

21.  Dainius Mikšys Taisyklingo judėjimo menas 

(12-19 m.) 

Turizmo ir sporto 

programa, kryptis- 

sportas 

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

programa, kryptis- 

sportas 

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

programa, kryptis- 

turizmas ir kraštotyra 

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

programa, kryptis-

sportas 

25.  Rytis Navarskas Lengvasis kultūrizmas (8-19 

m.)  

Turizmo ir sporto 

programa, kryptis-

sportas 

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

programa, kryptis- 

sportas 

27.  Stela Kulbokienė Ankstyvasis muzikinis ugdymas 

(4-6 m.) 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis-

muzika 

28.  Vaida Zibae Dailės terapija „Jausmai ir 

spalvos“ (7-14 m.) 

Meninio ugdymo 

programa, kryptis-

dailė 

 

Neformaliojo vaikų švietimo programose numatyti tikslai ir uždaviniai, ugdymo 

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

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

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



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

suformuota 27 (28 būreliai nuo spalio 1 d.) (48, nuo spalio 1 d.-49 grupės), Mokytojams 

A.Jatužienei ir A.Ūlienei išėjus iš darbo programos „Linksmai su IKT“ ir „ Mokomės 

prancūziškai žaisdami“ nebus vykdomos, pradėtos vykdyti naujos programos „Floristinis 

dizainas“ (mokytoja V.Čereškevičienė) ir „Taisyklingo judėjimo menas“ (mokytojas 

D.Mikšys). Būreliuose ugdytis 2019-2020 m.m pagal meninio ugdymo, techninės kūrybos ir 

saviraiškos, turizmo ir sporto ugdymo programas pasirinko 664 ( 676 nuo spalio 1d.) mokiniai. 

NVŠ tikslinį finansavimą spalio –gruodžio mėnesiais  pasirinko -389 mokiniai. 

Mokinių ir grupių pasiskirstymas pagal bendrąsias ugdymo programas 

Meninio ugdymo programa Techninės kūrybos ir 

saviraiškos ugdymo programa 

Turizmo ir sporto programa 

Neformaliojo vaikų švietimo 

programų- 17; 

Būrelių-17; 

Grupių-31 

Neformaliojo vaikų švietimo 

programų- 5; 

Būrelių-5; 

Grupių-7 

Neformaliojo vaikų švietimo 

programų- 6; 

Būrelių-6; 

Grupių-11 

 

2.3. Kita numatoma veikla įstaigos ir miesto bendruomenei  

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

 

Mokytojai, planuojamus renginius suderina su metodine grupe. Mokyklos metodinių grupių 

pirmininkai ir renginių organizatorius pateikia renginių planus direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui, renginiai įtraukiami į mokyklos renginių planą. Mokyklos inicijuojamus ir 

organizuojamus renginius planuoja ir renginių planą sudaro renginių organizatorius. Parengtas 

renginių plano projektas mokslo metams svarstomas mokyklos Metodinės tarybos posėdyje. 

Mokslo metų eigoje renginių planas gali būti koreguojamas, sudarant mokyklos darbo planus 

atskiriems mėnesiams. 2019-2020 m.m. numatyta vykdyti 17 įvairaus pobūdžio teminių 

renginių ir parengti 26 mokinių kūrybinių darbų parodas. 

 

Renginių planas 2019-2020 mokslo metams 

 

Eil. 

nr. 

Renginys Data Vieta Kam skirtas 

renginys 

Atsakingas 

asmuo 

RENGINIAI 

1 Renginys - praktinė 

paskaita ,,Draugą nelaimėje 

Rugsėjo 

mėn.  

Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruome

R. Adinavičienė 



pažinsi“ 
(Visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos lėšomis) 

26 d. 15 

val.  

nei 

2 ,,Naujokų krikštynos - 

2019!” 
  ( Naujų narių priėmimas į bendruomenę 

) 

Spalio 

mėn.  

Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruome

nei 

R. Adinavičienė 

3  Moksleivių namų būrelių 

veiklų  edukacinės 

programos 

Spalis-

lapkritis 

Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruome

nei 

D. Šumskienė, 

mokytojai 

4 Renginys - grupinė 

treniruotė  

,,Treniruotė ratu“- tai nauja, 

sveika, linksma ir smagu !“ 
(Visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos lėšomis) 

Lapkričio 

mėn.  

21 d. 

Moksleivių 

namai 

Moksleivių 

namų ir 

miesto 

mokyklų  

mokiniams 

R. Adinavičienė 

5 Sveikatingumo mankštos 

būreliuose 

Lapkričio 

mėn.  

Moksleivių 

namai 

Moksleivių 

namų 

mokiniams 

R. Garaga 

6  Edukaciniai užsiėmimai 

 

Lapkričio 

–

balandžio 

mėn.  

Moksleivių 

namai 

Moksleivių 

namų ir 

miesto 

mokyklų  

mokiniams 

D. Šumskienė 

R. Adinavičienė 

 mokytojai 

7 Kalėdiniai renginiai Gruodis Moksleivių 

namai 

Moksleivių 

namų ir 

miesto 

bendruome

nei 

R. 

Adinavičienė,  

 mokytojai 

8 Kalėdinis koncertas  

,,Šalčio natos” 

Gruodis Moksleivių 

namai 

Pop gr. 

,,Šypsenėlė

”  , 

,,Ankstyvoj

o ugdymo “ 

būrelio,  

Moksleivių 

namų 

bendruome

nei 

S. Kulbokienė  

 

 

 

 R. Adinavičienė 

 mokytojai 

 

9 Kūrybos dirbtuvės,  žinių 

konkursai, pramoginiai 

renginiai. 

Sausio- 

balandžio  

mėn.  

Moksleivių 

namai 

Moksleivių 

namų ir 

miesto 

mokyklų  

mokiniams 

R. Adinavičienė 

 

10 Renginys – išvyka  

,,Kelionė į Žiemą” 

Sausio -  

vasario 

mėn. 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Moksleivių 

namų 

mokiniams  

R. Adinavičienė 

11  

Užgavėnės 

 

Vasario 

mėn.  

25 d.  

 

 

Moksleivių 

namai 

 

Miesto 

mokyklų  

pradinių 

klasių 

mokiniams 

R. Adinavičienė 

 



ir 

ikimokyklin

ių įstaigų  

auklėtiniam

s įstaigoms 

12 Sveikatingumo mankštos 

būreliuose 

Kovo 

mėn.  

Moksleivių 

namai 

Moksleivių 

namų 

mokiniams 

R. Garaga 

13  Kaziuko mugė Kovo 

mėn. 

 4 d. 

Moksleivių 

namai 

 

Moksleivių 

namų, 

miesto 

mokyklų ir 

neformalioj

o ugdymo 

mokiniams , 

ir 

ikimokyklin

ių įstaigų 

auklėtiniam

s 

R. Adinavičienė 

14 Respublikinio konkurso 

,, Saugokime jaunas 

gyvybes keliuose“  

varžybos ,,Šviesoforas“ 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Moksleivių 

namai 

Miesto 

mokyklų 

1-4 kl. 

mokiniams 

R. Adinavičienė 

 

15 Respublikinio konkurso 

,, Saugokime jaunas 

gyvybes keliuose“ jaunųjų 

dviratininkų varžybos 

,,Saugus ratas“ 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

 

Moksleivių 

namai 

Miesto 

mokyklų  

mokiniams 

R. Adinavičienė 

 

16 Atrankinės turizmo 

techninės varžybos  

Gegužės 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

Moksleivių 

namų 

bei miesto 

mokyklų  

mokiniams  

S. Mažuolienė 

17 Baigiamoji mokslo metų 

šventė 

 

Gegužės 

mėn. 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Mokyklos 

bendruome

nei 

R. Adinavičienė 

 

PARODOS 

1 Neformaliojo vaikų 

švietimo stendinis program 

pristatymas ir mokinių 

kūrbinių darbų paroda 

,,Pirmieji žingsniai‘‘ 

Rugsėjo 

mėn 

2-30 d.  

Moksleivių 

namai (fojė) 

Mokyklos 

bendruome

nei 

V. Jakevičienė 

G.Norvaišienė 

A.Markutienė 

 

2 Keramikos būrelio mokinės 

Skaistės Cibulskaitės 

autirinių darbų paroda 

,,Vaizduotė kitu kampu” 

Rugsėjo 

mėn 

1-30 d.  

Moksleivių 

namai (fojė) 

Mokyklos 

bendruome

nei 

V. Jakevičienė 

3 Būrelio ,,Dailės pasaulyje’’ 

kūrybos paroda 

Rugsėjis 

2-30 

Moksleivių 

namai  

(niša) 

Mokyklos 

bendruome

nei 

B.Sirtautienė 



4 Kūrybinės dirbtuvės 

 ,, Spalvos ir spalviukai‘‘ 

,, Monotipijų paroda- 

,, Medžio laiškai’’ 

Spalis 25 -

lapkričio 

30 

M.Karkos 

prog. 

 

Mokyklos 

bendruome

nei 

A.Lazdauskienė 

 

 

 

 

5 Dailiųjų amatų ir pynimo 

būrelių paroda ,,Kai rudenį 

sukursi pats‘‘(iš lapų) 

Spalio 1-

31 

Moksleivių 

namai 

(fojė)  

 

Mokyklos 

bendruome

nei 

A.Markutienė, 

G.Norvaišienė 

 

 

6 Paroda ,,Jie gyvena šalia 

mūsų“ 

Spalio 1 - 

31 

Moksleivių 

namai 

 

Mokyklos 

bendruome

nei 

G.Norvaišienė 

A.Lazdauskienė 

B.Sirtautienė 

7 Žaislų siuvimo ir pynimų 

būrelių paroda ,,Išmonės ir 

darbščių rankų palytėti‘‘ 

Lapkričio 

4-28  

Moksleivių 

namai 

 

Mokyklos 

bendruome

nei 

V.Jakevičienė, 

G.Norvaišienė, 

 

 

8 Būrelio ,,Dailės pasaulyje‘‘ 

paroda ,,Rudens žavesys‘‘ 

Lapkritis 

04 -

gruodžio 

15 

Moksleivių 

namai  

 

Mokyklos 

bendruome

nei 

B.Sirtautienė 

 

 

9 Kūrybinės dirbtuvės 

,,Spalvos ir spalviukai‘‘ 

,,Kalėdiniai paveikslėliai‘‘ 

Gruodis 

16 -sausio 

06 

M.Karkos 

pagr. 

mokykla 

M.Karkos 

pagr. 

mokyklos 

bendruome

nei 

A.Lazdauskienė 

10 Būrelio ,,Dailės pasaulyje‘‘ 

paroda ,,Meduolių miestas 

‘‘ 

Gruodžio 

16-sausio 

06 

Moksleivių 

namai 

 

Mokyklos 

bendruome

nei 

B.Sirtautienė 

 

 

11 Kūrybinės dirbtuvės 

,,Spalvos ir spalviukai‘‘ 

,,Kvepia Kalėdos” 

Gruodžio 

16 -sausio 

06 

Moksleivių 

namai 

 

Mokyklos 

bendruome

nei 

A.Lazdauskienė 

12 Būrelio ,,Dailieji amatai‘‘ 

paroda ,,Snaigių šokis‘‘ 

Gruodžio 

7-31 

Moksleivių 

namai  

 

Mokyklos 

bendruome

nė 

A.Markutienė 

 

 

13 Paroda ,,Kur pažvelgsi 

visur balta’’ 

 

Sausis 1-

15, 

 

 

Moksleivių 

namai 

 

Mokyklos 

bendruome

nei 

B.Sirtautienė, 

G.Norvaišienė 

A.Markutienė 

14 Paroda ,,Gauruotas ir 

švelnus“ 

Sausio 16 

-30 

Moksleivių 

namai 

 

Mokyklos 

bendruome

nei 

B.Sirtautienė, 

G.Norvaišienė 

A.Markutienė 

15 Būrelio ,,Dailės pasaulyje 

grafikos paroda  

,,Netikėtumai“ 

Vasario 

01-28 

Moksleivių 

namai 

 

Mokyklos 

bendruome

nei 

B.Sirtautienė 

16 Paroda ,,Sagos kitaip’’ Vasaris Moksleivių Mokyklos B.Sirtautienė, 



 

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

mokinių skaičius, mokinių skaičius pagal grupes). 

2019-2020 mokslo metais mokykloje dirba 21  mokytojas. Mokslo metų pradžioje 

2 mokytojai (A.Jatužienė, A.Ulienė) išėjo  ir 3 mokytojai (I.Jankūnaitė-Sazonova, 

 

  

01-28 

 

 

namai 

 

bendruome

nei 

 

G.Norvaišienė 

A.Markutienė 

17 ,, Mano Lietuva”- skirta 

Vasario 16 

Vasario 

10-29 

M.Karkos 

prog. 

Mokyklos 

bendruome

nei 

 

A.Lazdauskienė 

18 Paroda ,,Gamtos formos“ Kovo 20 - 

balandžio 

14 

Moksleivių 

namai 

 

Mokyklos 

bendruome

nei 

B.Sirtautienė, 

G.Norvaišienė 

A.Markutienė 

19 Paroda ,,Ilgai lauktos 

velykos’’ 

 

Balandžio 

15 -30 

 

Moksleivių 

namai 

 

Mokyklos 

bendruome

nei 

 

B.Sirtautienė, 

G.Norvaišienė 

A.Markutienė 

20 Būrelio ,,Dailės pasaulyje’’ 

mokinės Andrijos 

Chankinaitės autorinė 

paroda 

Balandžio 

16 - 

gegužės 

30 

Moksleivių 

namai 

 

Mokyklos 

bendruome

nei 

B.Sirtautienė 

21 Būrelio ,,Dailės pasaulyje’’ 

mokinės Urtės Juškaitės 

autorinė paroda 

Balandžio 

16 -30 

Moksleivių 

namai 

 

Mokyklos 

bendruome

nei 

B.Sirtautienė 

22 Kūrybinės 

 dirbtuvės ,,Spalvos ir 

spalviukai 

,,Spalvų istorijos” 

Balandžio 

02 - 30 

Kurčiųjų ir 

neprigirdin 

čiųjų pagr. 

mokykla 

Mokyklos 

bendruome

nei 

A.Lazdauskienė 

 

23 S.Cibulskaitės autorinė 

keramikos paroda 

Balandžio 

15 -30 

Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruome

nei 

V.Jakevičienė 

24 Paroda motinos dienai Gegužė 

01-15 

Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruome

nei 

 

B.Sirtautienė, 

G.Norvaišienė 

A.Markutienė 

25 PMN mokinių paroda Gegužės 

16 - 

birželio 23 

Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruome

nei 

 

 

V.Jakevičienė, 

G.Norvaišienė, 

A.Markutienė,  

B.Sirtautienė,  

A.Lazdauskienė 

26 Metodinės grupės būrelių 

parodos pagal atskirą planą 

Pagal 

poreikius 

Kitose 

švietimo ir 

kultūros 

įstaigose 

Miesto 

bendruome

nei 

V.Jakevičienė, 

G.Norvaišienė, 

A.Markutienė,  

B.Sirtautienė,  

A.Lazdauskienė 



V.Čereškevičienė, D.Mikšys) naujai priimti dirbti. Iš jų:  5 turintys mokytojo metodininko 

kvalifikacinę kategoriją,8 mokytojai turintys vyr mokytojo kvalifikacinę kategoriją, 5-turintys 

mokytojo kvalifikacinę kategoriją ir  3 mokytojai neturintys kvalifikacinės kategorijos.  

 

2019-2020 mokslo metais mokykloje dirbantys mokytojai 

Mokytojų skaičius Mokytojų kaita Mokytojų kvalifikacija 
 

Dirba mokytojų 

Išėjo 

mokytojų 

mokslo 

metų 

pradžioje 

Priimta 

naujų 

mokytojų 

Dirba 

mokytojų 

Dirba vyr. 

mokytojų 

Dirba 

mokytojų 

metodininkų 

Dirba 

mokytojų, 

neturinčių 

kvalifikacinės 

kategorijos  

21 2 3 5 8 5 3 

 

 

2019-2020 m.m. sudarytos 664 mokymosi sutartys ( 676 nuo spalio 1d.) , suformuota 27 (28 

nuo spalio 1 d.) būrelių, 48 grupės (49 nuo spalio 1 d.).  Mokinių amžius- 4-19 metų.  

 

Mokinių skaičius pagal neformaliojo vaikų švietimo programas ir būrelius 

Eil. 

Nr. 

Mokytojas Būrelis (neformaliojo švietimo 

programa) 

Grupių 

skaičius  

Mokinių 

skaičius 

1. R.Liutkevičienė Šokių studija „Selevy“ 5 65 

2. R.Tvarkūnas Gitaros studija 2 26 

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

4. B.Sirtautienė Dailės pasaulyje 2 22 

5. G.Norvaišienė Dailė 3 51 

Pynimas 1 13 

Įdomioji keramika 

 

1 15 

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

Aerobika Šokio ritmu 1 13 

7. S.Kulbokienė Pop grupė „Šypsenėlė“ 1 14 

Ankstyvasis muzikinis ugdymas 1 12 



8. V.Jakevičienė Keramika 3 54 

Žaislų siuvimas 1 16 

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

10. A.Markutienė Meninė keramika 2 28 

Dailieji amatai 2 25 

11. D.Šumskienė Teatro studija 2 25 

12. V.Andrijauskienė Drabužių dizainas (nuo spalio 1d.) 1 12 

13. Ž.Velička Aviamodeliavimas 2 24 

14. R.Garaga Aerobika-fitnesas 1 13 

15. S.Mažuolienė Sportinis turizmas 5 68 

16. R.Navarskas Lengvasis kultūrizmas 2 25 

Boksas 1 14 

17. D. Mikšys Taisyklingo judėjimo menas 1 12 

18. I.Jankūnaitė-

Sazonova 

Saviraiška anglų kalba 

 

2 24 

19. O.Ivanauskienė Liaudies šokių grupė „Aušrinė“ 2 31 

20. A.Lazdauskienė Kūrybinės dirbtuvės ‚Spalvos ir 

spalviukai“ 

1 22 

21. V.Čereškevičienė 

 

Floristinis dizainas 1 12 

Iš 

viso 

21 mokytojas 27 būreliai (28 nuo spalio 1d.) 48 grupės 

(49 nuo 

spalio 1d.) 

664 mokiniai 

(676 nuo 

spalio 1 d.) 

 

 

 

 

 

 



Valandų paskirstymo 2019-2020 mokslo metams lentelė 

 
Eil

. 

Nr. 

Mokytojo 

vardas 

 ir pavardė 

Programa 

(būrelis)/dėst

omas 

dalykas 

Valandos per metus Etato 

dydis 

Pamokos Pasiruošimas 

pamokoms, 

mokinių darbų 

vertinimas 

% nuo 

pamok

ų 

Veiklos 

mokyklos 

bendruomen

ei ir 

profesiniam 

tobulėjimui 

Iš viso 

valandų 

1. Geleta 

Norvaišienė 

Dailė, 

pynimas, 

įdomioji 

keramika 

780 

 

328 42% 404 1512 1,00 

2. Birutė 

Sirtautienė 

Dailės 

pasaulyje 

312 131 42% 241 684 0,45 

3. Romualdas 

Tvarkūnas 

Gitaros 

studija 

312 131 42% 149 592 0,39 

4. Dalia 

Šumskienė 

Teatro 

studija 

312 131 42% 110 553 0,37 

5. Samanta 

Pusvaškienė 

Meninė 

raiška ir 

muzikinis 

ugdymas; 

Aerobika 

šokio ritmu 

312 131 42% 342 785 0,52 

6. Regina 

Liutkevičienė 

Šokių studija 

„Selevy“ 

780 328 42% 404 1512 1,00 

7. Rita Garaga Aerobika- 

Fitnesas 

156 66 42% 340 562 0,37 

8. Stela 

Kulbokienė 

Pop grupė 

„Šypsenėlė“; 

Ankstyvasis 

muzikinis 

ugdymas 

312 131 42% 269 712 0,47 

9. Dalia 

Gavrilčikienė 

Estradinė-

kūrybinė 

vaikų grupė 

156 66 42% 85 307 0,20 

10. Vaida Zibaie Dailės 

terapija 

156 66 42% 82 304 0,20 



„Jausmai ir 

spalvos“ 

11. Saturnina 

Mažuolienė 

Sportinis 

turizmas 

780 328 42% 404 1512 1,00 

12. 

 

Virginija 

Jakevičienė 

Žaislų 

siuvimas, 

keramika 

624 262 42% 440 1326 0,88 

13. Audronė 

Markutienė 

Meninė 

keramika; 

Dailieji 

amatai 

624 262 42% 414 1300 0,86 

14. Žuteks Velička Aviamodelia

vimas 

 

312 131 42% 237 680 0,45 

15. Vilija 

Andrijauskienė 

Drabužių 

dizainas 

(nuo spalio 1 

d.) 

156 66 42% 162 384 0,25 

16. Dainius 

Mikšys 

Taisyklingo 

judėjimo 

menas 

156 66 42% 87 309 0,20 

17. Vida 

Čereškevičienė 

Floristinis 

dizainas 

156 66 42% 82 304 0,20 

18. Irma 

Jankūnaitė-

Sazonova 

Saviraiška 

anglų kalba 

312 131 42% 331 774 0,51 

19. Rytis 

Navarskas 

Lengvasis 

kultūrizmas; 

boksas 

468 197 42% 263 928 0,61 

20. Ona 

Ivanauskienė 

Liaudies 

šokių grupė 

„Aušrinė“ 

312 131 42% 119 562 0,37 

21. Aušra 

Lazdauskienė 

Kūrybinės 

dirbtuvės 

„Spalvos ir 

spalviukai“ 

156 69 44% 73 298 0,20 

Iš viso: 7644 3218 - 5038 15900 10,5 

 

 

 



4. Kita informacija 

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

dokumentai). 

1.  Bendrosios mokyklos neformaliojo vaikų švietimo programos, patvirtintos 

Panevėžio moksleivių namų direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 23 d. įsak.Nr. V-

224; 

2. Panevėžio moksleivių namų 2019 rugpjūčio 30d. direktoriaus įsakymas Nr. V-

53  „Dėl bendrųjų neformaliojo vaikų švietimo programų, patvirtintų 2010 m. 

rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. V-224 3 punkto keitimo nuo rugsėjo 2 d.“ 

 

5. Priedai: 

5.1. Direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30d. įsakymas Nr. V-55 „Dėl 2019-2020 

m.m. neformaliojo vaikų švietimo programų tvirtinimo“; 

5.2. Direktoriaus 2019 m. rugsėjo 23d. įsakymas Nr. V-64 „Dėl neformaliojo 

vaikų švietimo programų vykdymo 2019-2020 mokslo metais “; 

5.3.  Direktoriaus įsakymas 2019 m. rugpjūčio 29d. Nr. V-44 „Dėl darbo grupės 

2019-2020 m.m. ugdymo planui parengti ir plano parengimo termino“; 

5.4. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimas 

Nr. 1-280 „Dėl mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo savivaldybės neformaliojo švietimo 

mokyklose ir savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. 1-8-23 pripažinimo 

netekusiu galios“. 

5.5. Mokyklos tarybos posėdžio protokolo 2019-09-23   Nr. 2-6  išrašas. 

 

 


