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2019-2020 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

(2019-2020 m.m. uždavinių įgyvendinimas, vykdytos neformaliojo švietimo 

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

bendruomenei, projektai, bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis). 

 

2019-2020 m.m. buvo 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 ugdomi tik tėvų lėšomis, buvo 

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

vykdytos  27 (nuo spalio 1 d.- 28 ) neformaliojo vaikų švietimo programos, kurios buvo skirtos 

4-19 metų mokiniams. 2019-2020 m.m. buvo 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. Tačiau visos minėtos programos nebuvo vykdomos, nesurinkus į programas 

reikiamo minimalaus mokinių skaičiaus. 2019-2020 m.m. buvo 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. 

nebuvo 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.   

Mokinių ir grupių pasiskirstymas pagal bendrąsias ugdymo programas 

2019-2020 m.m. 

Meninio ugdymo 

programa 

Techninės kūrybos ir 

saviraiškos ugdymo 

programa 

Turizmo ir sporto 

programa 

Neformaliojo vaikų 

švietimo programų- 17; 

Neformaliojo vaikų 

švietimo programų- 5; 

Neformaliojo vaikų 

švietimo programų- 6; 



Būrelių-17; 

Grupių-31 

Būrelių-5; 

Grupių-7 

Būrelių-6; 

Grupių-11 

2020 m. kovo mėn. paskelbto karantino metu, visos neformaliojo vaikų švietimo 

programos ( išskyrus aviamodeliavimo programą) buvo vykdomos nuotoliniu būdu Microsoft 

teams platformoje. Nuotoliniu būdu ugdytis neformaliojo vaikų švietimo programose sutiko 699 

mokiniai. 

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

saviraiškos, turizmo ir sporto ugdymo programas pasirinko 664 ( 706 nuo spalio 1d.) mokiniai. 

NVŠ tikslinį finansavimą spalio –gruodžio mėnesiais  pasirinko -389 mokiniai, kovo  mėn.-422 

mokiniai, balandžio –gegužės mėn.-326 mokiniai. Nuotoliniu būdu buvo vykdomos 24 tikslinį 

finansavimą gaunančios NVŠ programos. Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymui 

valstybės skiriamos NVŠ tikslinės lėšos, sudarė palankias galimybes įsigyti visas reikalingas 

priemones kokybiškam ugdymui/si būreliuose.  

Mokslo metų eigoje programose dalyvaujančių mokinių skaičius kito nežymiai. 

Didžiausias lankančių būrelius mokinių skaičius buvo gruodžio mėnesį, o mažiausias rugsėjo ir 

birželio mėnesiais. 

Mokinių skaičiaus kaita mėnesiais 

Rugsėjis spalis lapkritis gruodis sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis 

669 706 742 756 747 741 735 699 699 673 

 

 2019-2020 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, nuotoliniu būdu dalyvavo konkursuose. 

 

Mokinių ir mokytojų pasiekimai 2019 -2020 m.m. 

Renginio( konkurso, 

festivalio, varžybų) 

pavadinimas, 

organizatorius  ir 

vykdymo vieta 

Renginio( konkurso, 

festivalio, varžybų) 

vykdymo data 

Mokinių, būrelio, grupės, 

studijos pasiekimai 

renginyje( konkurse, 

festivalyje, varžybose) 

Sportinis turizmas, mokytoja Saturnina Mažuolienė 

Šalies mokinių turizmo 

technikos varžybos 

„Auksinis ruduo 2019“ 

skirtos pasaulinei 

turizmo dienai 

2019-09-28-29 

 

Komandinėse varžybose 

laimėta: 

 

Jaunučių amž. gr. – I I vieta. 

Vaikų amž. gr. – II vieta. 



Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo 

centras 

Kelionių sezono 

uždarymo sąskrydžio 

kalnų technikos varžybos 

Lietuvos keliautojų 

sąjunga 

2019-09-28  

Komandinėse varžybose 

laimėta: 

Jaunučių amž. gr. – I ir III 

vietos. 

Kalnų kelionių technikos 

varžybos Vilniaus 

Universiteto taurei 

laimėti 

Vilniau Universiteto 

Žygeivių klubas, 

Lietuvos keliautojų 

sąjunga 

2019-11-09 

 

 

Komandinėse varžybose 

laimėta: 

Jaunučių amž. gr. – I I vieta 

Šalies mokinių turizmo 

technikos varžybos 

uždarose patalpose 

„Vilnius 2019“ 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo 

centras 

2019-11-16 

 

 

Komandinėse varžybose 

laimėta: 

Jaunučių amž. gr. – I I vieta 

Vaikų amž. gr. – I vieta 

Pradinukų amž. gr. – I I I 

vieta 

 

Asmeninėse varžybose: 

Jaunučių amžiaus grupėje: 

Argaudas Grinevičius – I 

vieta, 

Astijus Grinevičius – II vieta 

Vaikų amžiaus gr.: 

Roneta Nerlikaitė – II vieta, 

Lukas Žukauskas – II vieta, 

Ovidijus Burba – III vieta. 

 

Tarptautinės turizmo 

technikos varžybos 

„CAPCAH 2019“ 

Latvijos taurei laimėti 

Kraslavos vaikų ir 

jaunimo centras , Latvija 

ir Latvijos jaunimo 

federacija 

2019-11-22-24 d. 

. 

Komandinėse varžybose 

laimėta: 

Jaunučių amž. gr. – I  vieta 

 

Asmeninėse Jaunučių amž. 

gr. Astijus Grinevičius – I  

vieta 

Mantvydas Bambonas – II 

vieta 

Augustė Ostrauskaitė – I 

vieta 

Vaikų amžiaus grupėje  

Argaudas Grinevičius – I 

vieta. 

alnų kelionių technikos 

varžybos A. Babiežai 

2019-11-30 

 

Komandinėse varžybose 

laimėta: 



atminti 2019 

Lietuvos keliautojų 

sąjunga 

VŠĮ Kauno laipiojimo 

uolomis sporto klubas 

 

Jaunučių amžiaus gr. – I 

vieta 

2019 m. Lietuvos 

moksleivių turizmo 

technikos varžybų 

čempionatas 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo 

centras 

2019-12 –06 

 

Komandinėse varžybose 

laimėta: 

 

Apdovanoti Švietimo, mokslo 

ir sporto ministro Algirdo 

Monkevičiaus Diplomais 

 

Jaunučių amžiaus gr. – I I 

vieta, 

Vaikų amžiaus gr. – I vieta. 

 

Asmeninėje įskaitoje: 

Jaunučių amž. gr.: 

Astijus Grinevičius – I vieta 

Argaudas Grinevičius – III 

vieta 

Vaikų amž gr.: 

Lukas Žukauskas – II vieta 

Ovidijus Burba – III vieta 

Emilija Staškevičiūtė – III 

vieta 

Tarptautinės mokinių 

turizmo technikos 

varžybos uždarose 

patalpose „Akademija 

2020“ 

 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo 

centras 

Akademijos turizmo ir 

sporto klubas 

„Dotnuvėlė“ 

2020-02-22 

 

Komandinėse varžybose 

laimėta: 

 

Jaunių amžiaus gr. – I vieta, 

Vaikų amžiaus gr. – II vieta. 

Pradinukų amžiaus gr. – II 

vieta. 

Asmeninėse varžybose: 

Jaunių amžiaus gr.: 

Astijus Grinevičius – I vieta, 

Augustė Ostrauskaitė – I 

vieta 

 

Vaikų amžiaus gr.: 

Emilija Staškevičiūtė – III 

vieta. 

 

Pradinukų amžiaus gr.: 

Ugnė Bulotaitė – I vieta 

Deimantė Samulionytė – II 

vieta 

Mantas Samulionis – III 

vieta. 

 



 

Šalies mokinių turizmo 

technikos varžybos 

uždarose patalpose 

„Raguva 2020“ 

 

Raguvos gimnazija, 

Panevėžio rajono 

švietimo centras, 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo 

centras. 

 

2020-03-07 

 

 

Komandinėse varžybose 

laimėta: 

Jaunučių amžiaus gr. -  III 

vieta, 

Vaikų amžiaus gr. – II ir III 

vietos, 

Pradinkų amžiaus gr. – II 

vieta. 

Asmeninėse varžybose: 

Jaunių amžiaus gr. 

Astijus Grinevičius – I vieta, 

Augustė Ostrauskaitė – I 

vieta, 

Mingailė Križanauskaitė – II 

vieta. 

Vaikų amžiaus gr.: 

Matas Staigvilas – III vieta. 

Pradinių klasių amžiaus gr.: 

Roneta Nerlikaitė – I vieta 

Ugnė Bulotaitė – II vieta 

 

 Šiuolaikinių šokių studija „SELEVY“, mokytoja Regina Liutkevičienė 

Respublikinis 

šiuolaikinio šokio 

festivalis “PAŠĖLUSIU 

RITMU” 

Šakiai , kultūros centras 

2019-10-26 Padėka 

Respublikinis jaunimo 

saviraiškos festivalis 

„AUKŠTYN KOJOM“ 

Linkuva, kultūros 

centras 

2019-11-16 Laimėta I ir II vietos 

VI tarptautinis vaikų ir 

jaunimo festivalis 

konkursas, 

„CHRISTMAS STARS“ 

Vilnius , Lietuvos vaikų 

ir jaunimo centras 

2019-12-08 Laimėta I - III vietos 

Biržų savivaldybės 

sveikatos centro šokių 

projektas 

„ŠOKIŲ KOVOS“ 

Biržai, kultūros centras 

2020-01-23 Laimėta GRAND PRIX 

TAURĖ  

II respublikinis šokių 

konkursas 

„ŠOKANTYS BATAI“ 

Gargždai, kultūros 

2020-02-06 Laimėta III vieta 



centras 

X tarptautinis 

šiuolaikinio šokio 

festivalis konkursas 

„ASORTI – 2020“ 

Šiauliai, kino teatras 

„Saulė“ 

2020-03-06 Laimėta I – II vietos 

Respublikinis virtualus 

šokių festivalis 

„KAUNAS FEST-2020“ 

2020-06-20  

Tarptautinis virtualus 

šokių festivalis 

„BALTIC AMBROS“ 

Ryga  

2020-07-11  

Respublikinis kultūros 

dainos ir šokio festivalis 

„DRAUGYSTĖS GIJA“ 

Kėdainiai  

2020-07-01  

Vitualus tarptautinis 

jaunųjų dizainerių 

konkursas „ADATA – 

COONA“ 

2020-06-11  

Keramika, žaislų siuvimas, mokytoja Virginija Jakevičienė 

Paroda – konkursas 

„TRIUKŠMINGOS 

UŽGAVĖNĖS“ 

2020-02 Padėkos :  

A. Glušokaitė, S. 

Cibulskaitė, A. Chankinaitė 

Pop grupė „Šypsenėlė“, mokytoja Stela Kulbokienė 

Kalėdinė mugė  

 Bendruomenių rūmai, Cido 

arena 

 

2019-12-07 Padėka 

   

Pynimas, dailė, įdomioji keramika, mokytoja Geleta Norvaišienė 

Kalėdinio atviruko konkursas 

Cido arenoje 

2019-12-07 Diplomas K. Petronytei, 

A.Daujotaitei, 

E.Kaluinaitei 

   

Estradinė – kūrybinė vaikų grupė, mokytoja Dalia Gavrilčikienė 

Projektas „KnygAntinas pas 

vaikus“ 

Alytaus miesto Jurgio Kunčino 

biblioteka 

2020-04-15 – 06 - 13 Padėkos : 

R. Račiūnaitei, L. 

Pinevičiui, S. 

Karpavičiūtei 

Drabužių dizainas, mokytoja Vilija Andrijauskienė 



 

Meninė keramika, dailieji amatai Audronė Markutienė 

Kalėdinio atviruko konkursas 

Cido arena 

2019-12-07 Padėkos 

Lauretė M. Šumskaitė 

Kalėdinė mugė 

Cido arena 

2019-12-08 Padėka 

 

Ona Ivanauskienė, Liaudies šokių grupė „Aušrinė“ 

Tarptautinis festivalis – 

konkursas „Suwalkai 

Baltic Amber“ 

Suvalkai,Lenkija 

2019-10-26 Laimėta 

I,III vietos 

Festivalis – konkursas 

„Baltic Amber Palanga 

2020“ 

Palangos sporto centras 

 

2020-02-08 Laimėta 

I, II vietos 

 

Teatro studija, mokytoja Dalia Šumskienė 

Renginys miesto 

mokyklų mokiniams 

„Turi norą-randi būdą“  

Panevėžio apskrities 

G.Petkevičaitės-Bitės 

viešojoje bibliotekoje. 

Literatūrinė 

kompozicija „Pajusti 

šalia esantį“ ir renginio 

vedimas. 

2019-11-15 Asmeninės dovanos visiems 

teatro studijos mokiniams. 

Kalėdinės padėkos 

vakaras miesto 

visuomenei vaikų 

bibliotekoje „Žiburėlis“. 

Spektaklio „Ar pažįsti 

Kalėdų senelį“ 

rodymas. 

2019-12-17  Asmeninės dovanos visiems 

teatro studijos mokiniams. 

Padėkos raštas teatro studijai. 

Kalėdų eglutės vakaras 

SODROS 

darbuotojams. 

Spektaklio „Ar pažįsti 

Kalėdų senelį“ 

rodymas. 

 

2019-12-20 Asmeninės dovanos visiems 

teatro studijos mokiniams. 

Padėkos raštas teatro studijai 

Kalėdinė mugė Cido 

arenoje. Žaidimų 

programa miesto 

visuomenei „Gruodžio 

siautulys“ 

2019-12-7,8 Panevėžio miesto mero ir 

Panevėžio prekybos ir amatų 

rūmų prezidento padėkos raštas. 

Meninė raiška ir muzikinis ugdymas, aerobika šokio ritmu, 

 mokytoja Samanta Pusvaškienė 



Konkursas „ANT 

STOGO“ 

Vilnius 

 Diplomas, medaliai 

Projektas „Spalis 

stiprinimo mėnuo“ 

Panevėžio 

kineziterapijos ir 

reabilitacijos centras 

 Padėka 

 

 

Apie mokinių ugdymosi pasiekimus ir mokykloje veikiančias programas, tėvai (globėjai) ir 

visuomenė buvo nuolat informuojama, pateikiant informaciją informaciniuose stenduose, 

lankstinukuose, organizuojant ugdymo pasiekimų pristatymų renginius, kūrybines dirbtuves, 

edukacinius renginius, atnaujinant informaciją interneto svetainėje www.pmn.lt, socialiniame portale 

facebook ir t.t. 

Neatsiejama ugdymo dalis mokykloje-renginiai. Mokslo metų eigoje  suorganizuoti 32 

renginiai, 14 edukacinių programų (62 užsiėmimai), 73 mokinių darbų parodos. Išvardintose veiklose 

dalyvavo 3555 mokiniai.  Mokslo metų eigoje suorganizuota 31 išvyka su mokiniais, išvykose 

dalyvavo apie 715 mokinių. Didžioji dalis mokykloje suorganizuotų ir vykdytų  renginių vyko pagal 

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

būtinas priemones, apdovanojimus, dekoracijas renginių apipavidalinimui ir minėtus renginius daryti 

patrauklius mokiniams. 

Parengti 4, o  įgyvendinti  3 projektai.  Juose dalyvavo 561 mokinys. Projektas vaikų 

vasaros poilsiui organizuoti nebuvo vykdomas dėl COVID -19                                                 

Mokyklos bendruomenė dalyvavo ir kitų įstaigų organizuojamuose renginiuose. Iš viso kitų įstaigų 

organizuojamuose renginiuose dalyvavo 587 mokiniai. Moksleivių namuose vykdomi įvairaus 

pobūdžio renginiai.   Kiekvienais metais, mokslo metų pradžioje, organizuojamos naujokų 

krikštynos.  Per įvairias žaidybines užduotis, naujokai turėjo įrodyti, kad jie verti lankyti Moksleivių 

namų įvairius būrelius. Moksleivių namų senbuviai mokiniai taip pat aktyviai dalyvavo naujokų 

krikštynose. Kiekvienais metais amatų būrelių mokiniai laukia įvairių mugių, nes jose gali parduoti, 

apsikeisti, padovanoti savo rankomis pagamintus darbelius. Tokiuose renginiuose dalyvauja  

moksleivių namų visa bendruomenė, kitų būrelių mokiniai, mokytojai, tėveliai. Todėl būtent mugėse 

galima pamatyti įvairiausių darbelių, pasigrožėti jais ir įsigyti originalių dirbinių. Tai tarsi amatų 

būrelių veiklos pristatymas mokyklos bendruomenei.  2019- 2020 m.m. buvo pravestos net dvi mugės 

- Kalėdinė ir Kaziuko mugė.   Mokiniai mugėms ruošiasi iš anksto, kuria ir gamina darbelius. 

Kalėdinėje mugėje ne tik buvo galima įsigyti nebrangių, originalių, pačių mokinių pagamintų, 

darbelių, bet ir sudalyvauti įvairiuose žaidimuose, ,,išsikepti” ir išdekoruoti Kalėdinį meduolį. Mugės 



metu veikė fotostudija, vyko šokių studijos ,,Selevy” pasirodymai. Smagu, kad į tokias muges vis 

dažniau užsuka mokinių tėveliai.   

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

visada būna daug šurmulio, linksmo juoko. Jau keletą metų iš eilės  Užgavėnės buvo vykdomos 

patalpose (dėl blogų oro sąlygų).  2019-2020 m. m. Užgavėnių šventė vyko kieme. Vasario 25d. 

Panevėžio moksleivių namų kieme vyko tikros Užgavėnių linksmybės, kuriose, kaip ir pridera šiai 

šventei, vyravo dainos, triukšmingi persirengėlių šėliojimai, žaidimai vaikams. Kieme netrūko 

veiksmo. Visi galėjo išbandyti savo jėgas grumtynėse su maišais, ar žaidime “Gaidžių peštynės”. 

Norintys pasitikrinti savo miklumą, galėjo tai išbandyti arklių lenktynėse ar blynų mėtymo į keptuvę 

varžybose. Dar kiti skraidino Lašininio kaliošą. Šventės azartą pajusti padėjo Lašininio ir Kanapinio 

kova. O šventės kulminacija – Gavėno sudeginimas lauže. Nors kieme ir nespaudė šaltukas, vaikai 

galėjo pasimėgauti šilta arbata su riestainiais. Užgavėnių šventėje dalyvavo apie 110 mokinių.  

Moksleivių namuose vykdomi sportiniai renginiai - varžybos Panevėžio m. bendrojo lavinimo 

mokyklų mokiniams. Daugiausia jų organizuojama pavasarį. Deja, per 2019-2020 m.m. buvo 

suorganizuotos tik 1 varžybos.  Dėl šių mokslo metų kovo mėn. paskelbto karantino visi sportiniai 

renginiai buvo atšaukti. Šalies bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 kl. mokinių ,, Jėgos konkursas” 

buvo organizuotas lapkričio mėn. Konkurse dalyvauja mokiniai ne tik iš Panevėžio m. mokyklų, bet ir 

Kupiškio, Pasvalio ir kitų aplinkinių miestų.   Moksleivių namuose vykdoma įvairi  projektinė 

veikla. Projekto ,,Sportuoju ir judu – sveikai gyvenu“ (finansuojamo iš Panevėžio miesto 

savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų) renginys –  grupinė 

treniruotė ,,Treniruotė ratu“- tai nauja, sveika, linksma ir smagu !“, kuriame dalyvavo 40 

mokinių iš Panevėžio A. Lipniūno  mokyklos. Šiame renginyje mokiniai nesivaržė, bet daug sužinojo 

apie funkcines treniruotes, išbandė ją praktiškai. Tokios treniruotės ugdo jėgą, greitį, ištvermę ir 

koordinaciją. Tokių treniruočių metu būna linksma ir įdomu, atsiranda azartas, gal net lenktyniavimas, 

norisi labiau pasistengti. O tai labai patinka vaikams. Būtent todėl ir buvo pasirinkta tokia treniruotė ir 

toks renginys. Dar vienas šio projekto renginys , kuriame dalyvavo  52 (3-6 klasių) mokiniai, tai – 

renginys – praktinė paskaita    ,,Draugą nelaimėje pažinsi“. Šis renginys buvo vykdomas kartu su 

projekto vykdymo partneriais Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru. Renginio 

metu visuomenės sveikatos specialistės vaikams priminė pavojus, kurie tyko mokykloje, kieme, 

gatvėje. Renginys padėjo mokiniams pažinti save, sustiprinti savo savivertę, pasitikėjimą savimi, 

išmokti kritiškai mąstyti ir priimti teisingus sprendimus įvairiose gyvenimiškose situacijose.   

Meninio ugdymo projekto ,,Talentus atrandame kasdien” įgyvendinamas buvo 

pasitelkiant edukacines programas, kurios visada vykdomos  mokslo metų pradžioje t.y. rugsėjo, spalio 

mėn. Projekte dalyvavo 379 mokiniai iš įvairių miesto mokyklų.  Mokinių pilietiškumo, 



sąmoningumo bei atsakomybės ugdymui buvo pasirinktos antikorupcija, savitarpio pagalbos,  

tolerancijos temos.  2019-2020 m.m. Tolerancijos dieną buvo organizuotas Panevėžio miesto bendrojo 

lavinimo mokyklų 7-10 kl. mokiniams skirtas renginys ,,Turi norą – randi būdą“ (neigiamų soc. 

veiksnių prevencijos projektas).  Renginys vyko Panevėžio m. G. Petkevičaitės – Bitės viešojoje 

bibliotekoje . Renginyje dalyvavo 90  mokinių iš įvairių miesto mokyklų.   Kiekvieną pavasarį, 

baigiantis mokslo metams, Moksleivių namai savo veikla pasidžiaugia su miesto visuomene.  Miesto 

bendruomenių rūmuose vyksta baigiamasis mokslo metų renginys – koncertas. Tai tarsi įstaigos visų 

mokslo metų ataskaita tėveliams, visuomenei. Šiais mokslo metais to padaryti nebuvo galima, dėl 

šalyje paskelbto karantino, todėl visa mokyklos ugdomoji veikla, taip pat ir renginiai,  buvo perkelti į 

nuotolinį ugdymą.  Neformaliojo švietimo mokytojai nuotoliniu būdu užsiėmimus vedė Office 365 

„Microsoft Teams programa. Mokyklos renginiai taip pat vyko nuotoliniu būdu.  Mokytojai į nuotolinį 

mokymą pažvelgė kaip į puikią progą tobulėti, kūrybiškai ir drąsiai ieškoti naujų mokymo metodų, 

nebijoti eksperimentuoti, atrasti. Šokių studijos “SELEVY” šokėjos pirmą kartą organizavo virtualų 

šokių konkursą “KAIP MOKU, TAIP ŠOKU”. Birželio 5 d. Moksleivių namų kiemelyje buvo 

paskelbti rezultatai ir laimėjusios konkursą šokėjos buvo apdovanotos įspūdingomis taurėmis ir 

medaliais. Estradinės - kūrybinės vaikų grupės mokiniai dalyvavo Alytaus miesto teatro ir Jurgio 

Kunčino bibliotekos organizuotame renginyje “Knyga Antinas pas vaikus”. Jie nuotoliniu būdu stebėjo 

Alytaus miesto teatro aktorių skaitomų pasakų vaizdo siužetus, piešė iliustracijas ir dalyvavo konkurse. 

Net 3 mokinių piešiniai buvo įvertinti padėkos raštais. Nuotolinio mokymo metu, daugiausia buvo 

organizuojamos parodos, konkursai. Pirmoji nuotolinio ugdymo virtuali paroda  - ,,Gražiausias 

velykinis margutis” buvo išbandymas ir mokiniams ir mokytojams. Visa savaitę, t.y. nuo Šv.Velykų 

iki Atvelykio, mokiniai siuntė savo gražiausių margučių nuotraukas el. paštu, per Microsoft Teams 

programą,  kvietė savo draugus balsuoti ir patys rinko gražiausią Velykinį margutį. Parodos darbai – 

nuotraukos buvo eksponuojami Panevėžio moksleivių namų internetinėje svetainėje ir Facebook 

paskyroje. O visi parodoje dalyvavę dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais, kurie juos pasiekė 

nurodytais el. paštais. Virtualioje parodoje dalyvavo 39 Moksleivių namų būrelių mokiniai. Kūrybinė 

darbų paroda “ Sveikinu mamytę ” buvo skirta Panevėžio miesto priešmokyklinio, mokyklinio ir 

neformaliojo ugdymo įstaigų auklėtiniams. Parodos tikslas – išgyventi kūrybos džiaugsmą 

netradiciškai švenčiant Motinos dieną. Parodos dalyviai iki nurodytos dienos, turėjo atsiųsti savo 

sukurtų atvirukų nuotraukas į nurodytą el. paštą.  Parodos darbai buvo eksponuojami Panevėžio 

moksleivių namų internetinėje svetainėje ir Facebook paskyroje. O visi parodoje dalyvavę dalyviai 

buvo apdovanoti padėkos raštais, kurie juos pasiekė nurodytais el. paštais. Virtualioje parodoje 

dalyvavo 67 mokiniai. Dar viena virtuali paroda sulaukusi didžiulio  mokinių susidomėjimo –“Laikas 

kartu –aš ir mano augintinis”. Atsižvelgiant į esamą karantino laikotarpį, parodos tikslas buvo labai 



paprastas – geros emocijos ir nuoširdi šypsena. Šias emocijas geriausiai moka išprovokuoti mūsų 

ištikimieji augintiniai. Net 60 mokinių dalyvavo šioje nuotaikingoje parodoje. Jie kėlė į Microsoft 

Teams programą savo augintinių nuotraukas, komentavo jas, balsavo ir dovanojo augintiniams savo 

simpatijas bei širdeles. Smagu, kad prie mokinių prisijungė ir mokytojai. Virtualioje foto parodoje 

“Laikas kartu - aš ir mano augintinis” daugiausia balsų surinkusios nuotraukos autorei ir jos 

augintiniams buvo įteikta dovana – fotostudijos “Gauruoti portretai” nemokama profesionali fotosesija 

su savo augintiniais. Per visa karantino laikotarpį  Moksleivių namų internetinėje svetainėje ir 

Facebook paskyroje buvo įkelta 18 virtualių  parodų, kuriose dalyvavo 420 mokinių.  Birželio mėnesį, 

atšaukus karantiną, Moksleivių namų kieme gitaros studijos mokiniai kartu su mokytoju Romualdu 

Tvarkūnu surengė koncertą tėveliams. Vaikai atliko įvairių muzikos žanrų kūrinius. Šios studijos 

mokinė Ema skaitė savo kūrybos eiles. Koncerte dalyvavo Panevėžio V. Mikalausko menų gimnazijos 

absolventė Salomėja Vaisiūnaitė.  Koncerte  dalyvavo mokinių tėvai, draugai ir kiti mokyklois 

bendruomenės nariai. 

2019-2020 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“. Sudarytos naujos 

sutartys dėl bendros veiklos, renginių organizavimo su Panevėžio priešgaisrine gelbėjimo tarnyba ir 

G.Petkevičaitės Bitės viešąja biblioteka.   

 

2020-2021 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 2020–2021 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 2020 m. rugpjūčio 28 d. Nr. VI-111 (22.1.7.) įsakymu patvirtintą 

neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos 2020-2021 mokslo 

metų ugdymo plano struktūrą. 

Mokyklos ugdymo planą parengė 2020 m. rugpjūčio 28 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-41 „Dėl 

darbo grupės 2020-2021 m.m. ugdymo planui parengti ir plano parengimo termino“ patvirtinta darbo 

grupė.  



VEIKLOS  TIKSLAI 

 

1. Užtikrinti kryptingą ir kokybišką ugdymą, siekiant kiekvieno mokinio individualios ir 

grupinės pažangos.  

2. Kurti saugią, atvirą ir funkcionalią ugdymo(si) aplinką, formuoti palankų darbui ir 

profesiniam augimui mokyklos mikroklimatą. 

3. Efektyviai naudoti esamas ir kurti naujas, patrauklias fizines erdves.  

 

VEIKLOS  UŽDAVINIAI 

 

1.1. Lanksčiai planuoti ir organizuoti ugdymą, atsižvelgiant į individualius mokinių  

gebėjimus, poreikius, atskirų grupių pasiekimus. 

1.2. Organizuoti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą, rezultatus panaudoti 

ugdymo ugdymo turinio tobulinimui, grįžtamojo ryšio užtikrinimui . 

2.1. Gerinti bendruomenės narių emocinę savijautą, auginti bendradarbiavimo       

kultūrą, veikti kartu. 

2.2. Tikslingai ir nuosekliai tobulinti mokytojų profesines kompetencijas, kelti     

kvalifikaciją.  

2.3. Organizuoti renginius, projektines ir edukacines veiklas, atliepiančias mokyklos 

bendruomenės poreikius. 

                  3.1. Kurti palankias ugdymo(-si) ir poilsio aplinkas įvairių poreikių mokiniams.  

                  3.2. Aprūpinti būrelius ugdymosi priemonėmis, būtinomis sėkmingam programų  

įgyvendinimui.  

 

2. UGDYMO PROCESO TURINYS IR ORGANIZAVIMO TVARKA   

2020-2021 M.M. 

Organizuojant neformalųjį vaikų švietimą mokykloje  2020-2021 m.m vadovaujamasi NVŠ 

programose numatytais šiais 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. 

2020-2021 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.  

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. 

Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 23 d. Nr.1-296  

sprendimu „Dėl klasių (grupių) skaičiaus neformaliojo vaikų švietimo mokyklose 2020-2021 

mokslo metams nustatymo“ mokykloje nustatytos 43 grupės. 

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)- 2020-12-23 iki 2021-01-05 ( grįžimo į mokyklą data- 2021-01-06); 

Pavasario (Velykų)- 2021-04-06 iki 2021-04-09 (grįžimo į mokyklą data- 2021-04-12). 

      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. 

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

skiriamos 4 savaitinės kontaktinės valandos. 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.  

Ugdymo procesas organizuojamas užtikrinant mokinių sveikatą ir saugumą, atsižvelgiant į 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl Karantino Lietuvos 

Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuostatas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 2020 m. gegužes 14 d. sprendimą Nr. V-

1162 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ ir kitų rekomendacijas. 

Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus Vedėjo 

2020-09-25 įsakymu Nr.SŠ-324 (22.1.13) „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo 

ekstremalios situacijos metu“ , gavus žinią apie užsikrėtusį asmenį kurioje nors vykdomoje 

programoje, suintensyvėjus sergamumui mieste ar steigėjui priėmus sprendimą, kuriam laikui pereiti 

prie nuotolinio mokymo, programos gali būti vykdomos nuotoliniu būdu, gavus sutikimus iš mokinių 

tėvų dėl vaikų dalyvavimo nuotoliniuose mokymuose. 

 

 

2.2. Informacija apie numatomas vykdyti neformaliojo švietimo programas  

(2020-2021 m.m. programos pateikiamos prieduose) 

 

Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų 

vertinimo komisijos 2020 m. rugpjūčio 28 d. posėdžio protokolu Nr. NVŠp-3 (22.1.21) , 2020-2021 

m.m. akreditacija pratęsta 26 NVŠ programoms, mokyklos direktoriaus patvirtinta 28 NVŠ programos 

(programa Ankstyvasis muzikinis ugdymas tvirtinama mokyklos direktoriaus, neturi tikslinio NVŠ 

finansavimo),  numatoma vykdyti 22 NVŠ programas.  Programą „Saviraiška anglų kalba“ vykdys du 

mokytojai suformavę skirtingas mokinių grupes. 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 2020/2021m.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.  Aldona Bagdonienė Gitaros studija (9-19 m.) Meninio ugdymo programa, 

kryptis-muzika 

3.  Ona Ivanauskienė Liaudies šokių grupė „Aušrinė“ 

(7-15 m.) 

Meninio ugdymo programa, 

kryptis-choreografija, šokis. 

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

m.) 

Meninio ugdymo programa, 

kryptis-muzika 

5.  Dalia Gavrilčikienė Estradinė- kūrybinė vaikų grupė 

(6-15 m.) 

Meninio ugdymo programa, 

kryptis-muzika 

6.  Audronė Markutienė Dailieji amatai 

(6-19 m.) 

Meninio ugdymo programa, 

kryptis- dailė 

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

 

Meninio ugdymo programa, 

kryptis- technologijos 

8.  Dalia Šumskienė Teatro studija 

(7-19 m.) 

Meninio ugdymo programa, 

kryptis- teatrinis ugdymas 

9.  Geleta Norvaišienė Dailė 

(6-19 m.) 

Meninio ugdymo programa, 

kryptis-dailė 

10.  Aušra Lazdauskienė Kūrybinės dirbtuvės „ Spalvos 

ir spalviukai“ (7-13 m.) 

Meninio ugdymo programa, 

kryptis-dailė 

11.  Geleta Norvaišienė Įdomioji keramika (6-19) 

 

Meninio ugdymo programa, 

kryptis- technologijos 

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

saviraiškos ugdymo 

programa, kryptis- 

technologijos 



13.  Kristina Lazauskaitė Saviraiška anglų kalba (7-18m.) 

 

Techninės kūrybos ir 

saviraiškos ugdymo 

programa, kryptis-kalbos 

14.  Diana Jankevičienė Saviraiška anglų kalba (7-18m.) 

 

Techninės kūrybos ir 

saviraiškos ugdymo 

programa, kryptis-kalbos 

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

saviraiškos ugdymo 

programa, kryptis- techninė 

kūryba 

16.  Dainius Mikšys Taisyklingo judėjimo menas 

(12-19 m.) 

Turizmo ir sporto programa, 

kryptis- sportas 

17.  Rita Garaga Aerobika- fitnesas (8-19 m.) Turizmo ir sporto programa, 

kryptis- sportas 

18.  Saturnina Mažuolienė Sportinis turizmas (6-19 m.) Turizmo ir sporto programa, 

kryptis- turizmas ir kraštotyra 

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

kryptis-sportas 

20.  Rytis Navarskas Lengvasis kultūrizmas (8-19 

m.)  

Turizmo ir sporto programa, 

kryptis-sportas 

21.  Samanta Pusvaškienė Aerobika šokio ritmu (6-19 m.) Turizmo ir sporto programa, 

kryptis- sportas 

22.  Stela Kulbokienė Ankstyvasis muzikinis ugdymas 

(4-6 m.) 

Meninio ugdymo programa, 

kryptis-muzika 

23.  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 23 būreliai ( 43 grupės) 

Mokytojams V.Jakevičienei , V.Čereškevičienei, V.Andrijauskienei išėjus iš darbo programos, 



kurioms buvo pratęsta akreditacija, „Keramika“, „Žaislų siuvimas“, „Floristinis dizainas“  ir mokyklos 

direktoriaus patvirtinta programa „Drabužių dizainas“, nebus vykdomos. Programa „Meninė raiška ir 

muzikinis ugdymas“ nebus vykdoma, nesurinkus į programą reikiamo mokinių skaičiaus. Atsiradus 

dideliam poreikiui ugdytis saviraiška anglų kalba, estradinė- kūrybinė mokinių grupė ir aerobika šokio 

ritmu programose, sukomplektuotos papildomos mokinių grupės.  Būreliuose ugdytis 2020-2021 m.m 

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

pasirinko 609 mokiniai. NVŠ tikslinį finansavimą spalio –gruodžio mėnesiais  pasirinko 335 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- 13; 

Būrelių-13; 

Grupių-24 

Neformaliojo vaikų švietimo 

programų- 4; 

Būrelių-4; 

Grupių-7 

Neformaliojo vaikų švietimo 

programų- 6; 

Būrelių-6; 

Grupių-12 

 

2.3. Kita numatoma veikla įstaigos ir miesto bendruomenei  

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

Mokyklos metodinėse grupėse ir mokyklos renginių organizatoriaus sudarytame renginių plane 2020-

2021 mokslo metams numatyta 36 bendro pobūdžio, sportiniai, turistiniai, meniniai renginiai ir 31 

mokinių kūrybinių darbų paroda. 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. Mokslo metų eigoje renginių planas gali būti koreguojamas, sudarant mokyklos darbo 

planus atskiriems mėnesiams.  

 

 

 

Renginių planas 2019-2020 mokslo metams 

Eil. 

nr. 

Renginys Data Vieta Kam skirtas 

renginys 

Atsakingas 

asmuo 

RENGINIAI 

1 Naujokų 

,, krikštynos” 

 

Rugsėjo 

mėn. 

29d. 30d. 

Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

R. 

Adinavičienė 

 
   



2 Keramikos būrelių 

parodos ,,Meilė 

gyvūnams mūsų 

darbuose”   atidarymas 

Rugsėjo 

mėn. 

24 d. 

Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

R. 

Adinavičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Diskoteka Rugsėjo 

29 

 

Panevėžio 

bendruomenių 

rūmai 

Tarptautinio 

renginio 

,,Coliukė - 

2020” 

dalyviams 

D. 

Gavrilčikienė 

 

4 Renginys ,,Augintinio 

diena” 

Rugsėjo 

29 

 

Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

S. Pusvaškienė  

 

 

 
 

 

5 Tolerancijos dienai 

skirtas renginys „Turi 

norą-randi būdą“ 

Lapkričio 

mėn. 

Teatras Menas Miesto 

mokyklų9-12 kl. 

mokiniams 

D.Šumskienė 

   

6 Rato treniruotės savaitė 

,, Treniruotė ratu “ 

Spalio 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

Moksleivių 

namų 

bei miesto 

mokyklų 

mokiniams 

R. 

Adinavičienė 

D. Mikšys 

 

   

7 Helovyno šventė 

,,Šiurpnaktis” 

Spalio 

pab. 

 

Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

R. 

Adinavičienė 

D. 

Gavrilčikienė 

 

   

8 Moliūgų šventė Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Panevėžio m. 

ikimokyklinio 

ugdymo 

įstaigos 

Miesto 

ikimokyklinių 

įstaigų 

auklėtiniams 

D. 

Gavrilčikienė 

 
   

9 Parodos –konkurso 

,,Džeko žibintai” 

(žibintai iš moliūgų) 

atidarymo šventė 

Spalio 

pab. 

Moksleivių 

namų kiemas 

Miesto mokyklų 

mok. 

1-8 kl. 

R. 

Adinavičienė 
   

10 Muzikinė pasaka 

,,Užsispyrusi princesė” 

Lapkritis Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

D. 

Gavrilčikienė 

 

   

11 ,,Jėgos konkursas” Lapkritis Moksleivių 

namai 

Šalies bendrojo 

ugdymo 

mokyklų 

9-12 kl. mokinių 

R. 

Adinavičienė 

D. Mikšys 

 

   

12 Renginys 

,,Lapų fiesta” 

Lapkritis Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

S. Pusvaškienė 
   

13 Antikorupcinis 

renginys 

arba 

Lapkričio 

pab. 

- 

Moksleivių 

namai 

Miesto mokyklų 

9-12 kl. mokinių 

R. 

Adinavičienė 

 

   



renginys draugo dienai Gruodžio 

pr. 

14 Adventinės edukacijos 

 

Gruodis Moksleivių 

namai 

Miesto 

mokyklų  

pradinių klasių 

mokiniams ir 

ikimokyklinių 

įstaigų  

auklėtiniams 

R. 

Adinavičienė 

G. 

Norvaišienė. 

A. Markutienė 

 

   

15 

 

Respublikinės 

Kalėdinio dekoro – 

asambliažų 

Parodos - konkurso 

,,Apšerkšniję mūsų 

žiemos” 

atidarymo šventė 

Gruodžio 

9 d. 

Moksleivių 

namai 

(foje,koridoriu

s) 

Lietuvos 

bendrojo 

lavinimo ir 

neformaliojo 

švietimo 

mokyklų 1-12 

kl.mokiniai. 

 

R. 

Adinavičienė 

 

   

16 Būrelio ,,Ankstyvasis 

muzikinis ugdymas” ir 

pop gr ,,Šypsenėlė” 

Kalėdinis koncertas 

Gruodžio 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

 

Mokinių 

tėveliams ir 

Moksleivių 

namų 

bendruomenei 

 

S. Kulbokienė 

 

   

17 Estradinės- kūrybinės 

vaikų grupės Kalėdinis 

koncertas tėveliams 

Gruodžio 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

 

Būrelio mokinių  

tėveliams ir 

Moksleivių 

namų 

bendruomenei 

D. 

Gavrilčikienė 

   

18 Renginys,, Didelės ir 

linksmos Kalėdos “ 

Gruodis Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

R. 

Liutkevičienė 

S. Mažuolienė 
   

19 Kalėdinė mugė Gruodis Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

R. 

Adinavičienė 

20 Renginys - koncertas 

,,Moksleivių namų 

garbė 2020” 

Gruodžio 

28 d. 

Moksleivių 

namai 

 

Moksleivių 

namų 

bendruomenei 

R. 

Adinavičienė 

 

   

21 Atsisveikinimo su 

eglute akcija 

ir akcijos baigiamasis 

renginys”Ačiū tau, 

eglute” 

Sausio 7 -

12 d. 

 

Moksleivių 

namai 

 

Moksleivių 

namų 

bendruomenei 

(gal ir miesto) 

R. 

Adinavičienė 

   
 

 

22 Kalėdinis teatro 

studijos renginys 

tėvams ‚Besmegenio 

pokštai“ 

Gruodžio 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

Moksleivių 

namų 

mokiniams 

D.Šumskienė 

 

 

 

 

 

23 Renginys – išvyka 

,, Žiemą miške” 

(sniego dienai,  

Pusiaužiemiui ) 

Sausio - 

vasario 

mėn. 

Pagal atskirą 

pranešimą 

Moksleivių 

namų 

mokiniams 

R. 

Adinavičienė 

   



24 Edukacinė programa , 

„Užgavėnės mūsų 

kieme“ 

vasario pr. Moksleivių 

namai 

Miesto 

mokyklų  

pradinių klasių 

mokiniams ir 

ikimokyklinių 

įstaigų  

auklėtiniams 

D. Šumskinė, 

R. 

Adinavičienė 

mokytojai 
  

25 Viktorina ,, Ką žinai 

apie savo šalį Lietuvą?“ 

Vasaris Moksleivių 

namai 

Moksleivių 

namų 

mokiniams 

S. Pusvaškienė 

   

26 Akcija 

,, Su gimtadieniu , 

Lietuva .” 

( palinkėjimų tortas, 

palinkėjimų audinys) 

Vasaris Moksleivių 

namai 

Moksleivių 

namų 

bendruomenei, 

miesto 

mokyklų  

mokiniams , 

ikimokyklinių 

įstaigų  

auklėtiniams 

R. 

Adinavičienė 

   

27 Išvyka į Vilniaus 

valdovų rūmus 

(vyresniems) 

Vasaris Moksleivių 

namai 

Moksleivių 

namų 

mokiniams 

R. 

Adinavičienė    

28 Pavasarinis 

kermošius 

Kovo 

mėn. 

4 d. 

Moksleivių 

namai 

 

Moksleivių 

namų 

mokiniams 

R. 

Adinavičienė 
   

29 Šokių studijos ,, 

SELEVY” šokių 

improvizacijų 

festivalis,, Kaip moku, 

taip šoku “ 

Kovas Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

R. 

Liutkevičienė 

    

30 Inkilų kėlimo akcija 

(Kelti inkilus miesto 

parkuose) 

 

Kovo 21d. Moksleivių 

namai 

Miesto mokyklų 

mokiniams ir 

ikimokyklinių 

įstaigų  

auklėtiniams 

R. 

Adinavičienė 

   

31 Edukacinė programa 
„Vašku išmarginsim 

Velykinį margutį“ 

Kovo pab. 

– 

Balandžio 

pr. 

Moksleivių 

namai 

Miesto mokyklų 

mokiniams ir 

ikimokyklinių 

įstaigų  

auklėtiniams 

D. Šumskienė 

R. 

Adinavičienė 

mokytojai 
   

32 Renginys, skirtas 

pasaulinei Žemės 

dienai 

,,Jurgi, atrakink žemę!” 

Balandžio 

23 

Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

R. 

Adinavičienė 

A. Markutienė 
  

 

 

33 Atvelykio šventė Balandžio 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei ir 

miesto 

D. 

Gavrilčikienė    



ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

auklėtiniams 

34 

 

 

3-4 klasių 

tarpmokyklinės turizmo 

ir virvės traukimo 

varžybos. 

gegužės 

mėn. 

 

Moksleivių 

namų kiemas 

 

Miesto mokyklų 

3-4 klasių 

mokiniams 

gegužės mėn. 

 

 

S. Mažuolienė 

  

 

 

 

35 Šokių studijos 

,,SELEVY” šokėjų 

vakaronė 

,,Atsisveikinimas su 

šokiu” 

Gegužės 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

Būrelio 

mokiniams 

R. 

Liutkevičienė 

    

36 Baigiamoji mokslo 

metų šventė mokyklos 

kieme 

,,Vaikų šalis” 

 

Birželio 

mėn. 

Pagal atskirą 

pranešimą 

Mokyklos 

bendruomenei 

R. 

Adinavičienė 

 
   

PARODOS 
   

1 Dailės būrelio 

paroda,,Juoda balta ir 

raudona” 

Rugsėjo 

4-30 

Aušros 

progimnazija 

Mokyklos 

bendruomenei 

G. Norvaišienė 

   

2 Dailės būrelio 

paroda,,Visos rudens 

spalvos” 

Rugsėjo 

1-30 

Vaikų 

biblioteka,,Žib

urėlis 

Bibliotekos 

lankytojams 

G. Norvaišienė 

 
 

 
 

3 Dailės būrelio 

paroda,,Veidai” 

Rugsėjo 

3-30 

Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

G. Norvaišienė 
   

4 Dailiųjų amatų būrelio 

paroda,,Popierinių 

medžių alėja” 

Rugsėjo 

15-spalio 

15 

Moksleivių 

namai 

Moksleivių 

namai 

A.Markutienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Keramikos būrelių 

paroda,,Meilė 

gyvūnams mūsų 

darbuose” 

Rugsėjo 

24- 

Spalio 29 

Moksleivių 

namai 

Moksleivių 

namai 

A. Markutienė 

G.Norvaišienė 
 

 

 

 

 

 

6 Keramikos būrelių 

paroda,,Paukščiai” 

Spalio 1-

29 

Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

A. Markutienė 

G.Norvaišienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Panevėžio m. ir 

apskrities švietimo 

įstaigų mokinių ir 

ikimokyklinių įstaigų 

auklėtinių 

erdvinių objektų - 

Spalio 

13 d. -31 

d. 

 

Moksleivių 

namai 

Panevėžio m. ir 

apskrities 

švietimo įstaigų 

mokinių ir 

ikimokyklinių 

įstaigų 

R. 

Adinavičienė 

   



skulptūrų iš gamtinių 

medžiagų 

paroda- konkursas 

,,Rudens karūna 

Žemei” 

auklėtinių 

 

8 Būrelio dailės terapija 

,,Jausmai ir spalvos” 

mokinių darbų paroda 

"Rudeninis sodas" 

Spalio 5-

14 

Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

V. Zibaie 

   

9 Būrelio dailės terapija 

,,Jausmai ir spalvos” 

mokinių darbų paroda 

"Rudeninis sodas" 

Spalio 18-

28 

"Saulėtekio" 

progimnazija. 

"Saulėtekio" 

progimnazijos 

bendruomenei 

V. Zibaie 

   

10 Dailės ir dailiųjų amatų 

būrelių 

paroda,,Karpiniai 

žibintuose”” 

Spalio 27-

30 

Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

G Norvaišienė 

A.Markutienė 
 

 

 

 

 

 

11 

 

Paroda konkursas 

,,Žibintai” 

Lapkritis Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

S. Pusvaškienė 
 
 

 
 

12 

 

Būrelio dailės terapija 

,,Jausmai ir spalvos” 

mokinių darbų paroda 

"Puokštė draugui" 

Lapkritis 

(pradžia) 

 

Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

V. Zibaie 

   

13 Būrelio dailės terapija 

,,Jausmai ir spalvos” 

mokinių darbų paroda 

"Puokštė draugui" 

Lapkritis 

(pabaiga) 

 

"Saulėtekio" 

progimnazija. 

"Saulėtekio" 

progimnazijos 

bendruomenei 

V. Zibaie 

   

14 Helovyninė paroda - 

konkursas ,,Moliūginiai 

žibintai” 

Spalio 30- 

Lapkričio 

2 

Moksleivių 

namų kiemas 

Miesto mokyklų 

mok. 

1-12 kl. ir 

ikimokyklinių 

įstaigų 

auklėtiniams 

R. 

Adinavičienė 

 
 

 
 

15 Būrelio dailės terapija 

,, Jausmai ir spalvos” 

mokinių darbų paroda 

"Kalėdų belaukiant" 

Gruodis Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

V. Zibaie 

   

16 Būrelio dailės terapija 

,, Jausmai ir spalvos” 

mokinių darbų paroda 

"Kalba spalvos" 

Gruodis "Saulėtekio" 

progimnazija. 

"Saulėtekio" 

progimnazijos 

bendruomenei 

V. Zibaie 

   

17 Respublikinė Kalėdinio 

dekoro - asambliažų 

paroda    - konkursas 

,,Apšerkšniję mūsų 

žiemos” 

Gruodžio 

8-31 d. 

Moksleivių 

namai 

(foje,koridoriu

s) 

Lietuvos 

bendrojo 

lavinimo ir 

neformaliojo 

švietimo 

mokyklų 1-12 

kl.mokiniai. 
 

R. 

Adinavičienė 

 

   



 

18 Dailės ir dailiųjų amatų 

būrelių paroda 

,,Žiemos balti 

karpiniai” 

Gruodis 

1- 

Sausio 30 

Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

G Norvaišienė 

A.Markutienė 

   

19 Dailiųjų amatų būrelio 

paroda 

,,Pusnynuos nykštukai 

miega” 

Sausio Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

A.Markutienė 

   

20 Būrelio dailės terapija 

,, Jausmai ir spalvos” 

mokinių darbų paroda 

"Gėlės prie  širdies" 

Vasario 

mėn. 

(pradžia) 

Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

V. Zibaie 

   

21 Būrelio dailės terapija 

,,Jausmai ir spalvos” 

mokinių darbų paroda 

"Gėlės prie  širdies" 

Vasario 

mėn 

(antra 

pusė) 

"Saulėtekio" 

progimnazija. 

"Saulėtekio" 

progimnazijos 

bendruomenei 

V. Zibaie 

   

22 Dailės ir dailiųjų amatų 

būrelių paroda 

,, Užgavėnių kaukės” 

 

Vasaris Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

A. Markutienė 

G.Norvaišienė 

   

23 Keramikos būrelių 

paroda ,,Dekoratyvinės  

Užgavėnių kaukės” 

Vasaris Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

A. Markutienė 

G.Norvaišienė 
   

24 Keramikos būrelių 

paroda ,,Akvariumas” 

Balandis Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

A. Markutienė 

G.Norvaišienė    

25 Pynimo, dailiųjų amatų 

ir keramikos būrelių  

Velykinių rankdarbių 

paroda 

Balandis Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

A. Markutienė 

G.Norvaišienė 

   

26 Būrelio dailės terapija 

,,Jausmai ir spalvos” 

mokinių darbų paroda 

"Bundanti gamta" 

 

Balandis 

(pradžia) 

Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

V. Zibaie 

   

27 Būrelio dailės terapija 

,, Jausmai ir spalvos” 

mokinių darbų paroda 

,,Bundanti gamta" 

Balandis 

(antra 

pusė) 

"Saulėtekio" 

progimnazija. 

"Saulėtekio" 

progimnazijos 

bendruomenei 

V. Zibaie 

   

28 Pynimo, dailiųjų amatų 

ir keramikos būrelių 

paroda 

,,Kūrybinis gėlių 

darželis” 

Gegužė Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

A. Markutienė 

G.Norvaišienė 

   

29 Paroda - konkursas 

,,Motinos diena’’. 

 

Gegužė Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

S.Pusvaškienė 

   

30 Būrelio dailės terapija Gegužė Moksleivių Mokyklos V. Zibaie    



,, Jausmai ir spalvos” 

mokinių darbų paroda 

"Gėlių mandalos" 

 

namai bendruomenei 

31 Moksleivių namų 

būrelių mokinių parodų 

pristatymas miesto 

visuomenei 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Pagal atskirą 

pranešimą 

Miesto 

visuomenei 

R. 

Adinavičienė 

mokytojai    

 

 

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

skaičius, mokinių skaičius pagal grupes) 

 

2020-2021 mokslo metais mokykloje dirba 19 mokytojų. Iš jų:  5 turintys mokytojo metodininko 

kvalifikacinę kategoriją, 10 mokytojų turintys vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją, 2 -turintys 

mokytojo kvalifikacinę kategoriją ir  2 mokytojai neturintys kvalifikacinės kategorijos. Mokslo metų 

pradžioje 5 mokytojai  išėjo  ir 3 mokytojai naujai priimti dirbti.  

 

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  

19 5 3 2 10 5 2 

 

 

2020-2021 m.m. sudarytos 609 mokymosi sutartys, suformuota 23 būreliai, 43 grupės.  Mokinių 

amžius- 4-19 metų.  

 

 

 

 

Mokinių skaičius pagal neformaliojo vaikų švietimo programas ir būrelius 

Eil. 

Nr. 

Mokytojas Būrelis (neformaliojo švietimo 

programa) 

Grupių 

skaičius  

Mokinių 

skaičius 

1 R.Liutkevičienė Šokių studija „Selevy“ 4 52 



2 A.Bagdonienė Gitaros studija 2 26 

3 V.Zibaie Dailės terapija „Jausmai ir spalvos“ 1 16 

4 G.Norvaišienė Dailė 2 38 

Pynimas 1 15 

Įdomioji keramika 

 

2 30  

5 S.Kulbokienė Pop grupė „Šypsenėlė“ 1 13 

Ankstyvasis muzikinis ugdymas 1 16 

6 S.Pusvaškienė Aerobika Šokio ritmu 2 24 

7 D.Gavrilčikienė Estradinė-kūrybinė vaikų grupė 2 25 

8 A.Markutienė Meninė keramika 2 31 

Dailieji amatai 2 24 

9 D.Šumskienė Teatro studija 2 26 

10 Ž.Velička Aviamodeliavimas 2 24 

11 R.Garaga Aerobika-fitnesas 1 17 

12 S.Mažuolienė Sportinis turizmas 5 65 

13 R.Navarskas Lengvasis kultūrizmas 2 24 

Boksas 1 14 

14 D. Mikšys Taisyklingo judėjimo menas 1 12 

15 K.Lazauskaitė Saviraiška anglų kalba 

 

2 31 

16 D.Jankevičienė Saviraiška anglų kalba 

 

2 24 

17 O.Ivanauskienė Liaudies šokių grupė „Aušrinė“ 2 44 



18 A.Lazdauskienė Kūrybinės dirbtuvės ‚Spalvos ir 

spalviukai“ 

1 18 

Iš viso 18 mokytojų 23 būreliai  43 grupės 

 

609 mokinių 

 

 

 

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 2019 m. rugsėjo 2 d.“ 

 

5. Priedai: 

5.1. Direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 28d. įsakymas Nr. V-43 „Dėl 2020-2021 m.m. 

neformaliojo vaikų švietimo programų tvirtinimo“; 

5.2. Direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-51 „Dėl neformaliojo vaikų 

švietimo programų vykdymo 2020-2021 mokslo metais “; 

5.3.  Direktoriaus įsakymas 2020 m. rugpjūčio 28 d. Nr. V-41 „Dėl darbo grupės 2020-

2021 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.Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 23 d. sprendimas Nr.1-296 

„Dėl klasių (grupių) skaičiaus neformaliojo vaikų švietimo mokyklose 2020-2021 mokslo metams 

nustatymo“. 

5.6. Mokyklos tarybos posėdžio protokolo 2020-09-24   Nr. 2- 13   išrašas. 

 

 


