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 PRITARTA 

Panevėžio moksleivių namų tarybos 

2021 m. sausio mėn.25 d. protokoliniu nutarimu 

(protokolo Nr. 2-13) 

 

 PATVIRTINTA 

Panevėžio moksleivių namų direktoriaus  

2021 m. vasario 19 d. įsak. Nr. V-18 

 

 

PANEVĖŽIO MOKSLEIVIŲ NAMŲ 

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

„ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA“ 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Moksleivių namų ( toliau mokykla) veiklos planą rengė direktoriaus įsakymu sudaryta darbo 

grupė. Planas parengtas atsižvelgiant į mokyklos 2020 – 2022 metų strateginio plano tikslus ir 

uždavinius, išorės vertinimo, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvadas ir rekomendacijas 

bei mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) siūlymus, 

bendruomenės poreikius. 

2. Planas nustato  mokyklos tikslus ir uždavinius 2021 metams, apibrėžia priemones ir numato 

išteklius uždaviniams vykdyti.  

3. Planas detalizuojamas kiekvieno mėnesio mokyklos veiklos planuose. 

 

II. 2020 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ 

 

  2020 metais mokyklos veiklos programoje buvo numatyti trys pagrindiniai tikslai, 

atliepiantys mokyklos strateginius tikslus : a) užtikrinti kryptingą ir kokybišką ugdymą, siekiant kiekvieno 

mokinio individualios ir grupės pažangos, b) kurti saugią, atvirą ir funkcionalią ugdymo(si) aplinką, 

formuoti palankų darbui ir profesiniam augimui mokyklos mikroklimatą, c) efektyviai naudoti esamas ir 

kurti naujas, patrauklias fizines erdves.  

Siekiant užtikrinti kryptingą ir kokybišką ugdymą mokykloje, kiekvieno mokinio 

individualią ir grupės pažangą, metų eigoje metodinėse grupėse sistemingai buvo analizuojamas ugdymo 

turinys, planuojamos ir koreguojamos priemonės ugdymo kokybei gerinti, pritraukti kuo didesnį skaičių 

mokinių į mokykos vykdomas veiklas. 2020 metų sausio mėnesį mokyklos vykdomose NVŠ programose 

ugdėsi 747 mokiniai, 2020 m. birželio mėn. 673 mokiniai, 2020 m. spalio mėn. 624 mokiniai. Metų 

pabaigoje NVŠ programose ugdėsi 16,47 % mažiau mokinių nei metų pradžioje. Antroje metų pusėje 

mažesnį mokinių skaičių sąlygojo nepalanki ir neaiški situacija mokyklose dėl užsitęsusios ekstremalios 

Covid 19 padėties, ribojamos galimybės tiesiogiai susitikti su mokiniais mokyklose ir pristatyti numatomas 

vykdyti programas. 2020 metų pradžioje, t.y. kovo mėn. 422 mokiniai ugdėsi NVŠ tikslinėmis lėšomis, 
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tačiau balandžio mėnesį, užsiėmimus pradėjus vykdyti nuotoliniu būdu, dalis mokinių atsisakė ugdymo 

paslaugų, tad NVŠ tikslinėmis lėšomis besiugdančių mokinių skaičius sumažėjo iki 326 (toks skaičius išliko 

iki finansavimo etapo pabaigos) , o metų pabaigoje, t.y. gruodžio mėn. NVŠ tikslinėmis lėšomis ugdėsi 367 

mokiniai. Metų eigoje, pagal poreikį buvo sudaromos naujos sutartys arba nutraukiamos tėvų ir mokinių 

pageidavimu. Mokinių lankomumas, pagal dienynų patikros protokolus, 2020 metų eigoje buvo geras: 

(sausio mėn.) 72,26 % , metų pabaigoje (gruodžio mėn.) 81,13 %  visų mokyklos programose dalyvaujančių 

mokinių. 2020 metų birželio mėnesį, t.y. mokslo metų pabaigoje 521 mokiniui buvo įteiktas visos 

neformaliojo vaikų švietimo programos baigimo pažymėjimas. 30,25 % visų lankiusių būrelius mokinių 

pažymėjimų negavo, dėl  to, kad   dalyvavimo ne visoje ugdymo programoje. 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  23 NVŠ programoms, 

parengta ir pateikta akreditavimui 1nauja NVŠ programa, vykdytos 22 NVŠ programos. Pagal programą 

Saviraiška anglų kalba, su nedidelėmis programos korekcijomis, dirbo du mokytojai. Metų pabaigoje buvo 

vykdoma 21,42 % mažiau programų nei metų pradžioje. Tokį vykdomų programų pokytį sąlygojo 4 

mokytojų išėjimas iš darbo, dėl to programos, kurioms buvo pratęsta akreditacija, „Keramika“, „Žaislų 

siuvimas“, „Floristinis dizainas“ , „Dailės pasaulyje“ ir mokyklos direktoriaus patvirtinta programa 

„Drabužių dizainas“, nebuvo vykdomos. Programa „Meninė raiška ir muzikinis ugdymas“ nebuvo vykdoma, 

nesurinkus į programą reikiamo mokinių skaičiaus. Programų vykdymui antroje metų pusėje suformuota 23 

būreliai ( 43 grupės), metų pradžioje (vasario mėn.) mokykloje veiklą vykdė 28 būreliai (50 grupių). 

Atsiradus dideliam mokinių poreikiui ugdytis programose „Saviraiška anglų kalba“, „Estradinė- kūrybinė 

vaikų grupė“ ir „Aerobika šokio ritmu“, antroje metų pusėje, pagal ugdmo planą, sukomplektuotos 

papildomos šių programų mokinių grupės.  Visos programos, pagal mokykloje veikiančias bendrąsias 

neformaliojo vaikų švietimo programas, buvo skirstomos į meninio ugdymo, techninės kūrybos ir 

saviraiškos, turizmo ir sporto. Siekiant užtikrinant neformaliojo vaikų švietimo veiklų prieinamumą atokiose 

miesto vietovėse 4 NVŠ programos buvo vykdomos kitose švietimo institucijose, skirtinguose miesto  

mikrorajonuose. Pirmoje metų pusėje visos NVŠ programos buvo koreguojamos, pritaikomos dirbti 

nuotoliniu būdu. Nuotoliniam darbui su mokiniais mokykla pasirinko Microsoft teams platformą, siekiant 

užtikrinti visų mokinių galimybes dalyvauti nuotoliniuose užsiėmimuose, buvo naudojamos ir kitos 

skaitmeninės programos: messenger, viber, skype ir t.t. Nuotolinio ugdymo metu užsiėmimai mokiniams 

buvo vedami pagal būrelių užsiėmimų grafiką, jungiantis du kartus į savaitę po dvi akademines valandas. 

Vykstant nuotoliniam mokymui sustiprėjo mokytojų ryšys su mokinių tėvais.  

2020 m. pradžioje mokykloje dirbo 21 mokytojas, metų pabaigoje-19 mokytojų. Metų eigoje iš 

darbo išėjo 1 mokytojas metodininkas, 4 vyr. mokytojai, 1 mokytojas. Metų eigoje atėjo dirbti 2 vyr. 

mokytojai ir 1 mokytojas metodininkas. Metų pabaigoje mokykloje dirbo trimis mokytojais mažiau nei metų 

pradžioje. Mokytojų pokytį sąlygojo įvairios priežastys: neaiški padėtis  dėl Covid-19, neužtikrintumas dėl 

nestabilaus mokinių skaičiaus būreliuose,  geresnio darbo pasiūlymai ir t.t.     
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Užtikrinant palankias sąlygas mokiniams dalyvauti užsiėmimuose, metų eigoje buvo rengiami  ir 

koreguojami mokytojų ir būrelių užsiėmimų darbo grafikai, užsiėmimų grafikai ir jų pakeitimai nuolatos 

 pagal reikalavimus pateikiami steigėjui, mokyklos informaciniame stende, mokyklos internetiniame 

puslapyje. Siekiant užtikrinti nuolatinį grįžtamąjį ryšį apie vykdomą veiklą, ugdymo procesą, išryškinant 

trūkumus ir stipriąsias puses, metų eigoje buvo vykdoma būrelių veiklos,  grafikų vykdymo patikra, 

užpildyti 35 patikrų protokolai. Kiekvieną mėnesį buvo tikrinami būrelių veiklos apskaitos elektroniniai 

dienynai, stebimas mokinių lankomumas, programų vykdymas. Karantino laikotarpiu,  užsiėmimus vykdant 

Microsoft Teams platformoje, mokyklos direktorė ir direktorės pavaduotoja ugdymui dalyvavo 

užsiėmimuose, stebėjo ir analizavo nuotoliniu būdu vykdomą ugdymo procesą. Mokslo metų pabaigoje 2020 

m. birželio mėn. metodinių grupių posėdžiuose buvo analizuojami NVŠ programų vykdymo rezultatai, 

mokinių ir mokytojų pasiekimai, sėkmės ir kliuviniai, rezultatų sklaida, programų turinio koregavimo 

poreikis kitiems mokslo metams.  

Siekiant užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę ir mokinių bei jų tėvų poreikius, mokykloje buvo 

atliktas veiklos kokybės įsivertinimas. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimui buvo pasirinkta įsivertinimo 

sritis “Ugdymo organizavimas” ir rodikliai: “Mokytojo kvalifikacija ir nuolatinis tobulėjimas”, “Ugdymo 

programa ir ugdymo planas”, “Ugdymo individualizavimas”. Įsivertinimo metu siekta išsiaiškinti: ar 

ugdymo plano struktūra ir turinys yra nuoseklus, parengtas vadovaujantis teisės aktais, ugdymo proceso 

organizavimo tvarka aiški ir suprantama, siejama su mokyklos vidaus tvarka,  ar mokytojų kvalifikacija 

atitinka teisės aktuose numatytus reikalavimus, ar mokytojai nuolat ir tikslingai tobulina savo kompetencijas 

ir kaip individualizuojamas ugdymo procesas būreliuose, ar ugdymo programos lanksčios ir keičiamos 

atsižvelgiant į mokinių gebėjimus. Įsivertinimo metu nustatyta, kad mokykloje  ugdymo planas sudaromas, 

atsižvelgiant į praėjusių mokslo metų ugdymo rezultatus. Ugdymo turinys nuoseklus, atliepia mokinių 

ugdymosi poreikius. Ugdymo proceso organizavimo tvarka siejama su mokyklos vidaus darbo tvarka ir 

kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais dokumentais, yra aiški, suprantama ir priimtina mokyklos 

bendruomenei. Mokytojai nuolatos tobulina savo dalykines kompetencijas, dalinasi geraja darbo patirtimi 

metodinėse grupėse, visi mokytojai dalyvauja seminaruose pagal asmeninį poreikį arba mokyklos 

organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose. Mokykloje vykdomos įvairių krypčių neformaliojo 

vaikų švietimo programos. Užsiėmimai būreliuose vykdomi grupėms, tačiau organizuojant ugdymą, turinys 

yra pritaikomas atsižvelgiant į kiekvieno būrelį lankančio mokinio galias, amžių, gebėjimus ir ugdymosi 

poreikius. Mokiniai laisvai renkasi kūrybinius darbelius ir jų atlikimo būdus, teikia siūlymus mokytojams 

dėl meninių programų sudarymo (renkasi dainas, šokius, muzikinius, teatrinius kūrinius). Ugdymo turinys 

individualizuojamas, parenkant konkrečias užduotis, pagal mokinių sugebėjimus ir poreikius. Esant reikalui 

ir tam tikroms aplinkybėms, programos koreguojamos ir pritaikomos dirbti nuotoliniu būdu. Įsivertinimo 

rezultatuose kaip tobulintinos sritys nurodytos, kad mokytojams būtina gilinti IT žinias, atsižvelgiant į 

laikmečio reikalavimus ir mokyklos turimus išteklius, didelį dėmesį skirti mokinių asmeninės pažangos 

vertinimui, ugdymo individualizavimui. Nurodytos rekomendacijos: rengiant mokytojų kvalifikacijos 
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tobulinimo programą, IT kompetencijų gilinimą išskirti kaip prioritetinę sritį, metodinėse grupėse priimti 

sprendimus dėl mokinių individualios pažangos stebėjimo sistemos, vertinimo kriterijų, kurie skatintų 

kiekvieno mokinio asmeninę pažangą, lengvintų ugdymo individualizavimą. Visi mokykloje dirbantys 

mokytojai (100 %) metų antroje pusėje, atsižvelgdami į veiklos kokybės įsivertinimo išvadas ir 

rekomendacijas, metodnėse  grupėse susitarė dėl mokinių asmeninės pažangos vertinimo tvarkos ir 

vertinimo bei įsivertinimo kriterijų.  

2020 metais mokinių pasiekimai ir pažanga buvo vertinami neformaliuoju būdu. NVŠ programose 

individuali mokinių pažanga buvo vertinama koncertų, konkursų, meninių pasirodymų, varžybų, dailės ir 

kitų kūrybinių darbų parodų metu. Atskiri mokytojai naudojo savo individualios vaiko pažangos vertinimo 

sistemą. Mokytojai ir mokiniai rinko ir kaupė konkursų laureatų diplomus, festivalių nominacijas, padėkas, 

dailės ir kitų kūrybinių darbų aplankus, pasiekimus aptarė metodinėse grupėse mokslo metų pabaigoje. 

Mokiniai nuolat skatinami įsivertinti, naudojant individualius ir grupinius pokalbius, reflektuojant veiklą 

kiekvieno užsiėmimo metu, pristatant savo darbus, atliekant refleksijas po koncertų, konkursų ar varžybų. 

Tačiau dėl karantino, dirbant nuotoliniu būdu, įvairiuose renginiuose (tame tarpe ir nuotoliniuose) dalyvavo 

tik 53% visų mokyklos mokinių. 

2020 metų  mokytojų ir mokinių pasiekimai 

 

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 

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 laimėta: 

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. 
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 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 

 

Šalies mokinių turizmo technikos 

varžybos „Palanga – 2020“ 

Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centras 

Lietuvos keliautojų sąjunga 

 

 

2020-09-18-20 

Komandinėse varžybose laimėta: 

 

Jaunių amžiaus grupėje - I vietą. 

Vaikų amžiaus grupėje - II vietą. 

Pradinukų amžiaus grupėje - II vietą 

Festivalio „Sportas visiems“ 

dviračių turistinio vairavimo 

varžybos 

 

Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centras 

Lietuvos keliautojų sąjunga 

 

 

2020-09-20 

Jaunučių amžiaus gr. laimėta: 

Osvaldas Kiburys – II vieta 

Lukas Žukauskas – III vieta 

 

Vaikų amžiaus gr. laimėta: 

Ovidijus Burba – II vieta 

Emilija Staškevičiūtė – II vieta 

 

Pradinukų amžiaus gr. laimėta: 

Mėja Grigalionytė – III vieta 

Mantas Samulionis – III vieta 

 

Šalies mokinių turizmo technikos 

varžybos „Auksinis ruduo 2020“ 

skirtos pasaulinei turizmo dienai 

 

 

Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centras 

 

2020-09-26-27 

 

Komandinėse varžybose laimėta: 

Jaunių amž. gr. – II ir III vietos 

Pradinukų amž. gr. – I I vieta. 

Vaikų amž. gr. – II vieta. 

 

Asmeninėse varžybose: 

Jaunių amžiaus grupėje: 

Astijus Grinevičius – I vieta 

Mantvydas Bambonas – II vieta 

Gabrielė Petronytė – II vieta 

Edvinas Bareikia – I vieta 

 

Vaikų amžiaus grupėje: 

Gustė Grubinskaitė – II vieta 

Emilija Staškevičiūtė III  vieta 

Titas Krištaponis – III vieta 

 

Pradinukų amžiaus grupėje: 

Roneta Nerlikaitė – I vieta 

Deimantė Samulionytė – II vieta. 

 

Šalies mokinių turizmo technikos 

varžybos uždarose patalpose 

„Vilnius 2020“ 

 

Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centras 

2020-10-18 

 

 

Komandinėse varžybose laimėta: 

Jaunių amž. gr. – I  vieta 

Vaikų amž. gr. – II vieta 

Pradinukų amž. gr. – I vieta 

 

Asmeninėse varžybose: 

 

Jaunių amžiaus grupėje: 

Astijus Grinevičius – I vieta 

Augustė Ostrauskaitė – I vieta 

 

Jaunučių amžiaus grupėje: 

Mantvydas Bambonas – III vieta 
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Vaikų amžiaus grupėje: 

Emilija Staškevičiūtė  I vieta 

Ovidijus Burba – II vieta. 

 

Pradinukų amžiaus grupėje: 

Roneta Nerlikaitė – II vieta 

 

2020 m.Lietuvos mokinių turizmo 

technikos varžybų čempionatas. 

 

Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centras 

 

2020 m.  Komandinėje įskaitoje: 

 

Jaunių amžiaus gr. - I vietą. 

Vaikų amžiaus gr. - II vietą. 

Pradinukų amžiaus gr. – Iivietą 

 

Asmeninėje įskaitoje: 

Jaunių amžiaus gr.: 

Astijus Grinevičius – I vieta, 

Augustė Ostrauskaitė – I vieta 

 

Vaikų amžiaus gr.: 

Emilija Staškevičiūtė – II vieta 

Titas Krištaponis – III vieta 

 

Pradinukų amžiaus grupėje: 

Roneta Nerlikaitė – I vieta 

Deimantė Samulionytė – II vieta. 

Mėja Grigalionytė – III vieta. 

 

 Šiuolaikinių šokių studija „SELEVY“, mokytoja Regina Liutkevičienė 

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 centras 

 

2020-02-06 

Laimėta III vieta 

X tarptautinis šiuolaikinio šokio 

festivalis konkursas „Asorti – 2020“ 

 

Šiauliai, kino teatras „Saulė“ 

 

2020-03-06 

Laimėta I – II vietos 

Respublikinis kultūros dainos ir 

šokio festivalis „Draugystės gija“ 

 

Kėdainiai  

 

2020-07-01 

Laimėta III vietos 

Virtualus šokių festivalis,,Way of 

Dance-2020  

 

2020-12-20 ' 

' Laimėta III vieta. 

Virtualus respublikinis jaunimo 

šiuolaikinio meno festivalis 

,,Išdykęs  stilius ' 

 

2020-12-27  

Laimėta II vieta.  

Virtualus tarptautinis jaunųjų 

dizainerių konkursas „ADATA – 

2020-06-11 Padėkos 

Drabužių dizainas, mokytoja Vilija Andrijauskienė 
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CORONA“ 

Keramika, žaislų siuvimas, mokytoja Virginija Jakevičienė 

Paroda – konkursas 

„TRIUKŠMINGOS UŽGAVĖNĖS“ 

2020-02-25 Padėkos :  

A. Glušokaitė, S. Cibulskaitė, A. 

Chankinaitė 

Pop grupė „Šypsenėlė“, mokytoja Stela Kulbokienė 

Viktorina ,,Ką žinai 

apie savo šalį Lietuvą“ 

Moksleivių namai 

 

 

2020-02-13 Padėka 

Virtuali foto nuotraukų 

paroda ,,Laikas kartu - 

aš ir mano augintinis 

Moksleivių namai 

 

2020-04-28, 05-12 Padėkos 

,,Augintinio diena“ 

 

Moksleivių namai 

 

 

2020-10-2 Padėka Viktorijai Zauraitei 

Ankstyvasis muzikinis ugdymas, mokytoja Stela Kulbokienė 

Virtuali foto nuotraukų 

paroda ,,Laikas kartu - 

aš ir mano augintinis 

Moksleivių namai 

 

2020-04-28, 05-12 Padėkos 

Kalėdinio dekoro 

virtuali paroda - 

konkursas ,,Apšerkšniję 

mūsų žiemos“ 

 

Moksleivių namai 

 

2020-12-14-22 Padėka Agnei Strongaitei 

Pynimas, dailė, įdomioji keramika, mokytoja Geleta Norvaišienė 

Užgavėnių kaukių paroda- konkursas  

Moksleivių namai 

2020-02-25 

  

Padėkos dailės būrelio mokiniams: 

Mantaminas Petronis, 

Mantvydas Kilinskas, 

Airida Butrimaitė. 

 

 

Virtuali Moksleivių namų paroda - 

konkursas ,,Gražiausias Velykinis 

margutis". 

 2020-04-19 

 

Pynimo būrelis diplomas Karolinai 

Petronytei. 

Paroda- konkursas ,,Rudens karūna 

žemei";  

Moksleivių namai 

 

2020-10-14 

2020-11-04 

 

Pynimo būrelis 

 

Diplomai: 

Austėja Kriunaitė, 

Gabija Rimšaitė,  

Domas Kavaliauskas. 

 

Įdomioji keramika: 

 

Diplomai: 

Agnė Strolaitė, 

Ginas Pruščikas, 
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Ugnė Kailiūtė,  

Eglė Griškevičiūtė, 

Rūta-Gundė Pilinkaitė. 

 

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 

Panevėžio moksleivių namų virtuali 

paroda ,,Laikas kartu-aš ir mano 

augintinis" 

2020.04.28 - 05.12 Padėkos: 

Rugilė Račiūnaitė,  

Salvija Karpavičiūtė, 

Meida Sivinskytė, 

Lukas Pinevičius, 

Kasparas Latonas, 

Justinas Jusys 

 

Panevėžio m. ir apskrities švietimo 

įstaigų mokinių ir 

ikimokyklinių įstaigų auklėtinių 

kūrybinių darbų iš gamtinių 

medžiagų parodoje - konkurse 

,,Rudens karūna Žemei"  

2020.11.04 Padėkos: 

Kotryna Tamošiūnaitė, 

Gaudenta Bertašiūtė, 

Auksė Jablonskytė, 

Austėja Jablonskytė 

 

Panevėžio moksleivių namų 

virtualioje parodoje - konkurse 

,,Apšerkšniję mūsų žiemos" , 

vykusioje  

2020.10.26 - 12.31 Padėkos: 

Rugilė Račiūnaitė, 

Emilijus Perminas, 

Lėja Kakčiukaitė  

Meninė keramika, dailieji amatai Audronė Markutienė 

Užgavėnių kaukių paroda-konkursas 2020.02.17-02.25 laureatas P. Špokauskas, padėkos: 

I.Sarapė,  

O.Ališauskaitė 

 

Nuotolinė paroda konkursas 

,,Sveikinu mamyte",  

2020.04.20 Padėkos: 

T. Badauskaitė, 

S, Šimkūnaitė 

 

Žibintų konkursas ,,Helovininiai 

žibintai" 

2020.10.27 Padėka: 

L.Gritėnas 

 

Vaikų teisių tarptautinis konkursas 

draugo dienai paminėti 

 

2020.11.29 laureatas: 

M. Ribikauskas, 

Nuotolinė paroda-konkursas 

,,Apšerkšniję mūsų žiemos" 

2020.12.17-12.31 laureatė G. Petronytė 

padėkos: 

A. Ardavičiūtė,  

A. Ardavičius,  

M. Petronis,  

K. Zubauskaitė, M.Jaudzemaitė,  

T. Badauskaitė,  

M. Ribikauskas 

 

 

Ona Ivanauskienė, Liaudies šokių grupė „Aušrinė“ 

Festivalis – konkursas „Baltic 

Amber Palanga 2020“ 

Palangos sporto centras 

2020-02-08 Laimėta 

I, II vietos 

  Teatro studija, mokytoja Dalia Šumskienė 
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Spektaklis „Kaėdų senelio išdaigos“ 

Moksleivių namai 

2020-01-06  

Virtualus knygų iliustracijų 

konkursas „Pasaka šalia manęs“ 

2020-balandžio mėn. Diplomai mokinėms E.Kopūstaitei ir 

A.Rimonytei, padėka teatro studijai. 

Meninė raiška ir muzikinis ugdymas, aerobika šokio ritmu, 

mokytoja Samanta Pusvaškienė 

Viktorina ,,Ką žinai apie Lietuvos 

šalį"  

Moksleivių namai 

 

2020 m. vasario mėn. Padėka 

 

,,Užgavėnių kaukės" 

Moksleivių namai 

 

 

2020 m. vasario mėn. Padėka 

,,Vaikų velykėlės 2020" projektas. 

Moksleivių namai 

 

2020 m. balandžio mėn. Padėka 

,,Sveikinu mamytę" 

Moksleivių namai 

2020 m. gegužės mėn. Diplomas, Padėka 

Konkursas ,,Žibintai,, 

Moksleivių namai 

 

2020 m. lapkričio mėn. Padėka 

 

 

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

renkamasi įvairūs pasiekimų pristatymo būdai ir formos pagal būrelio veiklos profilį: organizuojamos 

parodos, rengiamos darbų ekspozicijos, rodomi spektakliai, koncertai tėveliams. Apie mokinių ugdymosi 

pasiekimus ir mokykloje veikiančias programas, tėvams(globėjams) ir visuomenei informacija buvo 

teikiama labiausiai prieinamais būdais: informaciniai stendai, lankstinukai, ugdymo pasiekimų pristatymas 

renginiuose, interneto svetainė www.pmn.lt, socialinis tinklas facebook. 

2020 m. birželio 23 d. 521 mokiniui įteikti mokyklos pasirinktos formos pažymėjimai, liudijantys 

apie mokinio pasirinktos programos baigimą neformaliojo švietimo mokykloje (1,72% daugiau nei 2019 

metais). 

Siekiant kurti saugią, atvirą ir funkcionalią ugdymo(si) aplinką, formuoti palankų darbui ir 

profesiniam augimui mokyklos mikroklimatą, buvo organizuojamos sportinės, kūrybinės, meninės ir 

edukacinės veiklos mokyklos ir miesto mokiniams, rengiami projektai, vaikų užimtumo programos ir kitos 

veiklos, skatinančios mokytojų ir kitų mokyklos darbuotojų bendradarbiavimą, profesinį tobulėjimą, 

mokyklos, kaip kultūrinės erdvės, augimą.  

2020 m. didžioji dalis renginių buvo orientuoti į mokyklos programose dalyvaujančių mokinių 

užimtumą ir saviraišką. Minėtų metų laikotarpyje mokykloje  suorganizuota : 23 įvairaus pobūdžio 

renginiai, juose dalyvavo 1851 mokinys. Iš jų 3 renginiai buvo organizuoti miesto mokyklų mokiniams, 

kuriuose dalyvavo 612 mokinių.  Pravesti 49 edukaciniai užsiėmimai, kuriuose dalyvavo  678 mokiniai. 

Lyginant su 2019 metais, edukacinių užsiėmimų suorganizuota ir pravesta 42,35 % mažiau, kadangi 

karantino metu, metų pradžioje ir metų pabaigoje edukacinės programos nebuvo vykdomos. Dėl tos pačios 

priežasties edukacinėse programose dalyvavo 47,19% mažiau mokinių , lyginant su praėjusiais metais. 2020 

metais suorganizuotos  76 mokinių kūrybinių darbų  parodos, kuriose dalyvavo 1989 mokiniai. Iš jų  net 24 



10 

 

10 

 

mokinių parodos buvo parengtos kitose miesto švietimo ir kultūros institucijose ir skirtos miesto visuomenei 

( 491 mok.) Parengti ir įgyvendinti 3 projektai, kuriuose dalyvavo 910 mokinių.  

2020 m. suorganizuota 34,28 % mažiau renginių nei 2019 metais.  Juose dalyvavo 19,52 % mažiau 

mokinių, lyginant su praėjusiais metais. Mažesnį renginių ir mokinių, dalyvavusių renginiuose skaičių 

sąlygojo visuotinis karantinas ir darbas nuotoliniu būdu. Įvedus visuotinį karantiną (nuo 2020 kovo 16 d. ir 

nuo 2020 spalio 26 d. iki metų pabaigos) teko atsisakyti daugelio numatytų renginių, tokių, kaip Helovyno 

šventė ,,Šiurpuliukų alėja”, Helovyninė paroda – konkursas ,,Moliūginiai žibintai”, skirto Panevėžio miesto 

mokyklų mok.1-8 kl. mokiniams, jėgos konkursas, skirtas šalies bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 klasių 

mokiniams, šventinis renginys – koncertas ,, Moksleivių namų garbė 2020”. Perkėlus Moksleivių namų 

veiklą į nuotolinį ugdymą, daugelio renginių nebuvo įmanoma įgyvendinti. Dalį numatytų renginių teko 

atidėti vėlesniam laikotarpiui. Daugiausiai buvo organizuota parodų, kurių dauguma vyko virtualioje erdvėje 

– moksleivių namų internetinėje svetainėje bei Facebook paskyroje. Dalis parodų ir virtualių renginių buvo 

organizuojama Microsoft Teams programoje. 2020 metais Moksleivių namuose buvo vykdomi nauji ir 

tradiciniai renginiai. Iš tradicinių renginių reikia paminėti Užgavėnių šventę, kurioje dalyvavo beveik visi 

jaunesniojo amžiaus mokiniai, dalyvaujantys moksleivių namų būrelių veikloje. Užgavėnių šventėje 

dalyvavo apie 110 mokinių. Užgavėnių tradicijos nesikeičia - tiek rateliai, žaidimai, persirengėlių eitynės bei 

Lašininio ir Kanapinio kovos.  Siekiant išlaikyti šventės tradicijas ir pritraukti kuo didesnį mokinių skaičių į 

renginį, numatyta ieškoti naujų renginio organizavimo formų. Kiekvienais metais, mokslo metų pradžioje, 

organizuojamos naujokų krikštynos.  Per įvairias žaidybines užduotis, naujokai turi įrodyti, kad jie yra verti 

lankyti Moksleivių namų įvairius būrelius.  Šiais metais šis renginys nesulaukė didelio susidomėjimo. Jose 

dalyvavo 63 mokiniai.  Mokiniai ir mokytojai nebuvo aktyvūs, todėl peršasi išvada, kad tokio pobūdžio 

renginiai nebėra aktualūs arba juos reikia organizuoti ieškant įdomesnių, patrauklesnių formų ir būdų. 

Vyresniems mokiniams krikštynos buvo organizuotos Berčiūnų stovyklavietėje. Dalyvavo sportinio turizmo 

būrelio ir šokių studijos „Selevy“ mokiniai su savo vadovėmis. Moksleivių namuose vykdomi sportiniai 

renginiai – varžybos Panevėžio m. bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams. Daugiausia jų organizuojama 

pavasarį, mokyklos kieme. Tačiau 2020 metais tradicinių sportinių renginių dėl karantino nebuvo įmanoma 

suorganizuoti , todėl buvo suorganizuotos keturios rato treniruotes spalio mėn. pradžioje.  Jose dalyvavo 42 

moksleivių namų būrelius lankantys mokiniai. Mokiniams patinka įvairios išvykos. Todėl dvi paskutines 

Moksleivių namų mokslo metų dienas sportinio turizmo būrelio mokiniai atšventė kaip tikri turistai. Jie 

dalyvavo dviračių žygyje į Berčiūnų stovyklavietę, o ten: maudynės Sanžilos upėje, turistinis Joninių laužas, 

keptos dešrelės, zefyrai, daug žaidimų, Žygyje dalyvavo 22 mok. 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. Koncertas 

nebuvo gausus žiūrovų, bet patys gitaros būrelio mokiniai labai džiaugėsi įvykusiu renginiu. Moksleivių 

namuose vykdoma įvairi projektinė veikla. Meninio ugdymo projektas ,,Talentus atrandame kasdien” 
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įgyvendimamas per edukacinių programų vykdymą  mokslo metų pradžioje, rugsėjo mėnesį. Projekte 

dalyvavo 440 mokiniai iš įvairių miesto mokyklų. Panevėžio miesto mokyklų mokinių pilietiškumo, 

sąmoningumo bei atsakomybės ugdymas vykdomas per tokias temas, kaip antikorupcija, savitarpio 

pagalba, tolerancija.  Tuo tikslu parengtas ir vykdytas neigiamų socialinių veiksnių projektas „Turi norą - 

randi būdą“, kurio pagrindinis baigiamojo etapo renginys-konkursas, skirtas miesto mokyklų mokiniams. 

Konkursas ,,Turi norą – randi būdą“ vyko virtualioje erdvėje. Jame dalyvavo 250 mokinių iš 9 Panevėžio 

miesto mokyklų. 

2020 metais buvo parengta vaikų vasaros užimtumo programa ,,Atostogos kitaip. Įdomu ir prasminga“ , 

numatyta užimti 220 mokinių. Projekto įgyvendinimas nukeltas dėl Covid – 19.  

Kiekvieną pavasarį, baigiantis mokslo metams, miesto bendruomenių rūmuose vyksta baigiamasis mokslo 

metų renginys – koncertas. Tai mokyklos visų mokslo metų ataskaita tėveliams, visuomenei. Šiais mokslo 

metais to padaryti nebuvo galima dėl šalyje paskelbto karantino. Rugėjo mėn. į būrelius sugrįžę mokiniai, 

kaip ir jų mokytojai, tikėjosi įprastinės Moksleivių namuose vykdomos veiklos. Tam, kad supažindinti 

miesto visuomenę su įstaigos vykdoma veikla, buvo organizuojama ,,Atvirų durų savaitė” Moksleivių 

namuose. Visą rugsėjo mėn. vyko Moksleivių namuose vykdomų programų pristatymas miesto vaikams ir 

jaunuoliams. Atvirų durų savaitės pristatymuose dalyvavo 157 mokiniai. Rugsėjo mėn. 25 d. Moksleivių 

namuose vyko ,,Neformaliojo ugdymo diena”, skirta Panevėžio m. M. Karkos pagrindinės mokyklos 1-4 kl. 

mokiniams.  Dalyvavo visos 1-4 šios mokyklos mokinių klasės (220 mok.). Adventinę edukaciją ,, Ką žinai 

apie Adventą?” jau teko pravesti virtualioje Moksleivių namų erdvėje, Microsoft Teams programoje. Tam 

buvo pasirinkta  forma – kryžiažodis.  Buvo sudarytas kryžiažodis iš Adventinio laikotarpio papročių ir 

tradicijų. Mokiniai turėjo internetinėje erdvėje patys susirasti teisingus atsakymus. Įrašę atsakymus 

atsispausdintame kryžiažodyje ir nufotografavę jį, mokiniai, iki tam tikros dienos, turėjo el. paštu atsiųsti 

renginių organizatorei. Ne visiems pavyko teisingai atsakyti į pateiktus klausimus, todėl virtualioje erdvėje 

vėliau buvo pateiktas ir pats kryžiažodis su teisingais atsakymais. ,,Smalsiausio mokinio” diplomas iškeliavo 

pas mokinį iš meninės keramikos būrelio. Virtualioje erdvėje per 2020 metais buvo suorganizuota 29 

įvairiausios parodos, jose dalyvavo 681 mokinys.  Pirmoji nuotolinio ugdymo virtuali paroda – konkursas 

,,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 nurodytąel. paštą.  Parodos 

darbai buvo eksponuojami Panevėžio moksleivių namų internetinėje svetainėje ir Facebook paskyroje. O 
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visi parodoje dalyvavę dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais, kurie juos pasiekė nurodytais el. paštais. 

Virtualioje parodoje dalyvavo 67 mokiniai. Dar viena paroda sulaukusi didžiulio mokinių susidomėjimo –tai 

virtuali foto paroda “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. 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. 2020 metus užbaigė Kalėdinio dekoro virtuali paroda – konkursas ,,Apšerkšniję mūsų žiemos” . 

Joje dalyvavo 45 mokiniai. 2020 metais didelę laiko dalį renginiai , užsiėmimai ir kita veikla buvo 

organizuojama nuotoliniu būdu. Mokytojai į nuotolinį mokymą pažvelgė kaip į puikią progą tobulėti, 

kūrybiškai ir drąsiai ieškoti naujų renginio organizavimo formų, nebijoti eksperimentuoti, atrasti. Šokių 

studijos “SELEVY” šokėjos pirmą kartą organizavo virtualų šokių konkursą “KAIP MOKU, TAIP ŠOKU”. 

Teatro studijos mokiniai dalyvavo  virtualiame Teatrinio grimo konkurse, Estradinės - kūrybinės vaikų 

grupės mokiniai dalyvavo Alytaus miesto teatro ir Jurgio Kunčino bibliotekos organizuotame renginyje 

“KnygAntinas pas vaikus” ir t.t.  

 Siekiant mokyklos veiklos pažangos, teigiamo  ir palankaus mikroklimato, didelis dėmesys 

buvo skiriamas profesiniam mokytojų tobulėjimui. Metodinėse grupėse mokytojai dalinosi geraja savo darbo 

patirtimi, kviesdami kolegas į praktinius užsiėmimus, kuriuose pristatė netradcinius darbo su mokiniais 

metodus, kūrybines idėjas. 2020m. pabaigoje 94,7 % mokytojų įsivertino savo kvalifikacijos tobulinimo 

poreikius ir suplanavo asmeninį profesinį tobulėjimą, kaip nenutrūkstamą nuolatinį procesą. 100  % 

mokytojų dalyvavo įvairiuose seminaruose, konferencijose, mokymuose, įgytomis žiniomis dalinosi 

metodiniuose posėdžiuose.  

Mokytojų dalyvavimas seminaruose ir mokyklos organizuojamuose  kvalifikacijos kėlimo renginiuose 

Seminaro , kursų pavadinimas tobulinant mokyklos 

veiklą‘‘ 

Vykdymo data Išklausytų  

valandų skaičius 

Aldona Bagdonienė   

1. MusicLab muzikos pamokoms.  2020-05-20 1 val. 

2. Įrankiai „Padlet“ ir „Canva“ nuotaikingai klasės valandėlei.  2019-05-21 1 val. 

3. Inovatyvių įrankių pritaikymas muzikos pamokose  2020-05/06 40 val. 

4. Finansinio raštingumo mokymai 2020-11-18/19 6 val. 

5. Skaitmeninis mokymas ir mokymasis"  2020-11-17/12-16  

Audronė Markutienė   

,,Neformaliojo švietimo mokyklos pažangos siekiai". I   

modulis ,,Bendruomenės santykiai - mokyklos pažangos 

garantas". 

2020-10-05 8 val. 
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Stela Kulbokienė  

,,Neformaliojo švietimo mokyklos pažangos siekiai". I 

modulis ,,Bendruomenės santykiai - mokyklos pažangos 

garantas". 

2020-10-05 8 val. 

 

 Geleta Norvaišienė  

,,Neformaliojo švietimo mokyklos pažangos siekiai". I modulis 

,,Bendruomenės santykiai - mokyklos pažangos garantas". 

2020-10-05 8 val. 

 

Ona Ivanauskienė  

1. Projekto “Lyderių laikas 3” mokyklų mokymo/si galimybės. 2020-11-17 8 val. 

2. „STEAM pamokos vertybių sistemos formavimas: mokinys kaip 

proceso ir rezultato indikatorius“. 

2020-12-15 

 

8 val. 

3. Pamoka 13 klasei „Taisyklingas kvėpavimas daro stebuklus. Teorija 

ir praktika.“. 

2020-12-16 

 

4 val. 

4. “Skaitmeninis mokymas ir mokymasis”. 2020-12-14 8 val. 

5. 13 klasės pamoka „Integruotos STEAM dienos antrose klasėse“. 

 

2020-12-09 

4 val. 

6. Kaip sugalvoti veiklą STEAM pamokoms: tarptautiniai pavyzdžiai ir 

resursai 

2020-12-10 

 

4 val. 

7. Informatika pradiniame ugdyme - Kaip padėsime mokytojams 

pasiruošti?  

2020-12-10 

 

4 val. 

8. Choreografų kursai. 2020-12-12 

-12-16 

4 val. 

Regina Liutkevičienė  

1.Neformaliojo švietimo mokyklos pažangos siekiai I modulis  

,,Bendruomenės santykiai- mokyklos pažangos garantas „ 

2020-10-05 

 

8val.   

 

2. ,,Kaip kurta motyvuojantį ryšį su vaiku „ 2020-12-02 6 val. 

3.,,Geros mokyklos pažymių raiška“  2020-11-09 6 val.    

4.,, Kaip sudominti vaikus  nuotoliniais šokio užsiėmimais „ 2020-11-19 

 

6 val.           

 

 

Aušra Lazdauskienė   

1.Savarankiškai išklausytas seminaras apie programos Microsoft 2.Teams 

pritaikymą nuotoliniam mokymui 

2020-04 

2020-06-26 

3 val. 

 

3.,,Kėdainių mokyklų lyderystės ugdymo patirtis 2020-10-02 8 val. 

4.,, Ugdymo proceso tobulinimas siekiant pažangos” 2020-10-28 

-10-29 

 

40 val. 

https://www.semiplius.lt/renginiai/mano-renginiai/koreguoti-duomenis?cid%5b0%5d=494444&from=history
https://www.semiplius.lt/renginiai/mano-renginiai/koreguoti-duomenis?cid%5b0%5d=494444&from=history
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5.,,Skaitmeninis mokymas” 2020-11-18 

2020-12-16 

40 val. 

 

Vaida Zibaie  

1.Paskaita ,,Emocijos mūsų gyvenime” 2020-09 4 val. 

2.Paskaita ,, Informacinių technologijų pritaikymas ugdyme” 2020-10 4 val. 

 

Dalia Gavrilčikienė  

1.Įrankio „Wordwal‘‘ naudojimas auklėtojų, mokytojų darbe“ 2020-05-22 1 val. 

2. ,,Neformaliojo švietimo mokyklos pažangos siekiai". I   modulis 

,,Bendruomenės santykiai - mokyklos pažangos garantas". 

2020-10-05 8 val. 

 

Dalia Šumskienė  

1.,Neformaliojo švietimo mokyklos pažangos siekiai". I   modulis  

,,Bendruomenės santykiai - mokyklos pažangos garantas". 

2020-10-05 

 

8 val. 

 

2. Spektaklio žanras ir vizualusis nuotolinis sprendimas.  2020-12-14 4 val. 

Saturnina Mažuolienė  

1. „Sveikata žygyje“  Nr. 13230253 2020-11-17 2 val. 

2. „Neformaliojo švietimo mokyklos pažangos siekiai“ I modulis 

3. „Bendruomenės santykiai - mokyklos pažangos garantas“ 

2020-10-05 

 

6 val. 

4. „Sportinio turizmo organizavimo metodai neformaliajame švietime“ 2020 m. sausio 24-

25 d. 

12 val. 

5. Renginys  ONLINE 

6. „Ar visi iššūkiai virsta galimybėmis? Panevėžio turizmo sektorius 

šiandien ir rytoj“ 

2020 m. gruodžio 

16 d. 

3 val. 

Rytis Navarskas 

Sporto medicinos gydytojo Gedimino Tankevičiaus teoriniai-praktiniai 

seminarai visos Lietuvos treneriams nuotoliniu būdu. “Dažniausios 

sportininkų traumos. Atpažinimas, gydymas, prevencija”  

2020 m.gruodžio 

14-18 d. 

8 val. 

Irma Jankūnaitė Sazanova 

1. „Ugdymosi įvairovė“ 2020-02-18 6 val. 

2. „XIX a. pamoka: vizualizacija ir vadyba“ 2020-02-19 6 val. 

3. „Nuotolinis mokymas(is): „Microsoft Teams“ įrankio praktinis 

užsiėmimas.“ 

 

2020-03-23 2 val. 
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4. „Nuotolinis mokymas(is) pradiniame ugdyme su EDUKA klase.“ 

 

2020-03-24 2 val. 

5. „Nuotolinis mokymas(is): kaip dirbti „EDUKA klasėje“ realiuoju 

laiku 

 

2020-03-20 2 val. 

6. „Virtualių išteklių panaudojimas anglų kalbos mokymui (si) 

nuotoliniu būdu 5-12 klasėse.“ (sinchroniniu) laiku.“ 

 

2020-03-25 2 val. 

7. Nuotolinis mokymas(is). „Kaip pasirengti ir kokias priemones 

pasitelkti į pagalbą?“ 

 

2020-03-17 2 val. 

8. „Nuotoliniame mokyme EMA startas: nuo registracijos iki rezultatų 

analizės“ 

2020-03-19 2 val. 

9. „ Nuotoliniame mokyme Video konferencijų įrankiai ir mokymosi 

platformos efektyviam nuotoliniam mokymui“ 

 

2020-03-20 2 val. 

10. „Nuotolinis mokymas (is): kaip dirbti „EDUKA klasėje“ nerealiuoju 

(asinchroniniu) laiku.“ 

 

2020-03-19 2 val. 

Dainius Mikšys 

1. Seminaras:"Efektyvaus vaikų,suaugusių ir senjorų treniravimo 

naujovės"  

Sportininkų mokymo centras 

2020-11-25  

 

8 val. 

2. Seminaras:"Dažniausios sportininkų 

traumos.Atpažinimas,gydymas,prevencija"  

Sportininkų mokymo centras  

2020-12-17 8 val. 

Rita Garaga 

1. „Laikysenos svarba gyvenime ir sporte“ 2020-05-06 6 val. 

2. „Mineralinės medžiagos: magnis, kalcis, selenas, reikšmė sportininko 

organizmui 

2020-04-22 6val. 

3. „Maistas kaip išorinės aplinkos veiksnys, darantis poveikį sportininko 

organizmui: naujovės ir aktualijos“ 

2020-02-06 8 val. 

4. „Neformaliojo švietimo mokyklos pažangos siekiai“ I modulis 

5. „Bendruomenės santykiai - mokyklos pažangos garantas“ 

2020-10-05 

 

6 val. 

6. Nuotolinė vaizdo konferencija  „Sveikatos ir fizinio ugdymo bendrųjų 

programų atnaujinimo darbų ir nuotolinio mokymo aktualijų 

pristatymas ir aptarimas“ 

2020-09-03 2 val. 

7. Gyd. Kęstučio Linkaus nuotolinis seminaras "Skausmas dėl raumenų 

disbalanso sporte: atpažinimas ir korekcija. Teorija ir praktika"- 

rugsėjo 22d. - 6 val. 

2020-09-22 6 val. 
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8. Profesoriaus Alberto Skurvydo nuotolinis seminaras: "Efektyvaus 

vaikų, suaugusių ir senjorų treniravimo naujovės"  

2020-11-27 8 val. 

Žuteks Velička  

„Neformaliojo švietimo mokyklos pažangos siekiai“ I modulis 

„Bendruomenės santykiai – mokyklos pažangos garantas“ 

2020-10-05 

 

6 val. 

Samanta Pusvaškienė 

„Neformaliojo švietimo mokyklos pažangos siekiai“ I modulis 

„Bendruomenės santykiai - mokyklos pažangos garantas“ 

2020-10-05 

 

6 val. 

"Sėkminga fizinio ugdymo pamoka XXI a." 

 

 

2020-11-11 4 val. 

"Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio,pradinio ir meninio 

ugdymo pedagogams" 

2020 spalio-

lapkričio m 

 

40 val. 

Diana Jankevičienė 

1. Virtuali konferencija 

2. "Mokau - Tobulėju - Mokausi" 

2020-10-3 10 val. 

3. konferencijoje 

4. Macmillan conference – Befriending blended teaching - how to 

5. design lessons smartly. 

2020-11-19 4 val. 

Kristina Lazauskaitė 

S Kristina Lazauskaitė eminarų ciklas "Nuotolinis Mokymas(is): darbas 

Microsoft 365. Teams aplinkoje"  

2020m. rugsėjo – 

spalio mėn. 

40 val. 

 

 

Visi mokykloje dirbantys mokytojai įgytomis teorinėmis ir praktinėmis žiniomis noriai 

dalinosi su kolegomis metodinėse grupėse, vedė praktinius užsiėmimus kolegoms, demonstruodami praktinį 

medžiagos pritaikymą neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimuose. 2020 metais mokykloje aktyviai veikė 

trys metodinės grupės metų pradžioje ir dvi metodinės grupės metų pabaigoje. Mokslo metų pradžioje  

Dailės ir dailiųjų amatų ir muzikos, teatro ir choreografijos metodinės grupės buvo sujungtos į vieną Menų 

metodinę grupę. Metodinių grupių veikloje dalyvavo 94,7 % mokytojų.  Metodinės veiklos prioritetas išliko 

siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo per bendradarbiavimą ir gerosios patirties 

sklaidą. 2020 metais didžiausias dėmesys metodinėse grupėse buvo skiriamas mokinių individualios 

pažangos vertinimo ir įsivertinimo sistemos kūrimui, asmeninio profesinio tobulėjimo planavimui.  Visi 

mokytojai (100%) antroje metų pusėje rengė mokinių individualios pažangos vertinimo ir įsivertinimo 

kriterijus, aptarė juos su mokiniais, skatino grįžtamąjį ryšį.  2020 metais pravesta 16 metodinių grupių 

posėdžių, 6 praktiniai metodiniai užsiėmimai, kurių įdomiausios temos:   

 ,,Užgavėnių kaukių gaminimo būdai vieno neformaliojo vaikų užsiėmimo metu‘‘. 

Mokytoja G. Norvaišienė  

 ,,Sapnų gaudyklių gaminimo metodas menų užsiėmimuose‘‘. Mokytoja A. Markutienė  



17 

 

17 

 

 ,,Medžiagų dekoravimo būdai dailės būreliuose‘‘. Mokytoja A.Lazdauskienė 

  „Modelių varikliai-paprastai ir suprantamai jaunesniojo amžiaus mokiniams“. Mokytojas 

Žuteks Velička 

 “Laikysenos svarba gyvenime ir sporte”. Mokytoja R.Garaga. 

  „Pabendraukime angliškai“. Mokytoja I. Jankūnaitė- Sazonova. 

 Metodiniuose poėdžiuose taip pat buvo analizuojama mokytojo R.Navarsko parengta neformaliojo vaikų 

švietimo programa, mokytojų ir būrelių pasiekimai, veiklos rezultatai, metodinių grupių veiklos rezultatai, 

sudaromi nauji veiklos planai, analizuojami organizuoti renginiai, varžybos, parodos ir t.t.  

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

pavaduotoja ugdymui D.Šumskienė). 2- juose Metodinės tarybos posėdžiuose buvo analizuojamos 

metodinių grupių veiklos ataskaitos (birželio ir gruodžio mėn.), metodinių grupių veiklos planai, jų 

įgyvendinimo galimybės, metodinės veiklos prioritetai, ugdymo plane numatytos vykdyti NVŠ programos.  

2020 m. skatindama bendruomenės dalinimąsi gerąja darbo parirtimi, bendradarbiavimą, 

veiklos atvirumą ir prieinamumą, visapusį veiklos reprezentavimą, mokykla aktyviai bendradarbiavo su 

kitomis institucijomis ir socialiniais partneriais. Sudarytos 3 naujos bendradarbiavimo sutartys su 

socialiniais partneriais dėl bendros veiklos vykdymo : 2020-01-12 Nr.1/STR-78 su Panevėžio rajono 

pedagogine psichologine tarnyba; 2020-01-14 Nr.STR-1/ 3-5-77 su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrine gelbėjimo valdyba; 2020-01-14 

Nr.STR-76 su Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka. Toliau buvo vykdomos 26 

tęstinės bendradarbiavimo sutartys dėl įvairių bendrų veiklų, patalpų nuomos ir t.t.  

 Siekiant efektyviai naudoti esamas ir kurti naujas, patrauklias fizines erdves 2020 metais buvo 

atnaujintos edukacinės erdvės, ugdymo procesas nuolatos aprūpinamas ugdymo priemonėmis. Mokykla savo 

ūkinę ir finansinę veiklą 2020 metais vykdė vadovaujantis steigėjo patvirtinta Švietimo ir ugdymo 

programos 2020 metų sąmata bei tikslinių valstybės/Europos Sąjungos lėšų sąmatomis, sudarytomis pagal 

atskiras NVŠ programas, vadovaujantis neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo sutartimis su 

Panevėžio miesto savivaldybės administracija. 

            2020 metais veiklos organizavimo priemonės buvo aprūpintos tokiais ištekliais. Iš viso pagal. 

sąmatas skirta – 423019,39 Eur., o panaudota 410290,44 Eur iš jų:     

 Biudžeto asignavimų 2020 m. skirta 393200 Eur., iš jų panaudotos 386828,53 Eur: 

Darbo užmokesčio straipsnis – 351100 Eur (darbuotojų darbo užmokestis, atostoginiai); 

Socialinio draudimo straipsnis – 5700 Eur (socialinio draudimo įmoka iš darbdavio); 

Ryšių paslaugų straipsnis – 803,04 Eur (UAB Tele-2, AB Telia Lietuva ryšių paslaugos); 

Materialiojo turto paprastojo remonto straipsnis – 4565,22 Eur (pakabinamos lubos apšvietimo gerinimui, 

prekės smulkiam remontui, pastatų priežiūros paslaugos ir kt.); 

Komunalinių paslaugų straipsnis – 14446,86 Eur (šildymas, elektros energija, vanduo, šiukšlių išvežimas); 
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Informacinių technologijų prekių ir paslaugų straipsnis – 313,06 Eur ((UAB Nevda buhalterinės programos 

aptarnavimo paslaugos, kompiuterių aptarnavimo ir eksploatacinės išlaidos) 

 Kitų paslaugų straipsnis – 2869,40 Eur (banko paslaugos, švaros paslaugos, paviršinių nuotekų tvarkymas, 

deratizacija, įsigytas inventorius ir kt.); 

Darbdavio socialinė parama pinigais – 7030,95Eur (nedarbingumo ir išeitinės darbuotojų išmokos). 

Biudžeto 2019 m. kreditoriniams įsipareigojimams padengti skirta  1286,36 Eur, visos lėšos  panaudotos: 

Ryšių paslaugų straipsnis – 45,73Eur ( AB Telia Lietuva ryšių paslaugos); 

Komunalinių paslaugų straipsnis – 1227,94 Eur (kreditorinis įsiskolinimas už gruodžio mėn. už  šildymą, 

elektrą); 

Kitų paslaugų straipsnis – 12,69 Eur (paviršinių nuotekų tvarkymas.). 

Valstybės biudžeto asignavimų 2020 m. skirta 8000 Eur., visos lėšos panaudotos: 

Darbo užmokesčio straipsnis – 7890,08 Eur (darbuotojų darbo užmokestis); 

Socialinio draudimo straipsnis – 100 Eur (socialinio draudimo įmoka iš darbdavio). 

 Spec. lėšų asignavimų 2020 m. planas  17000 Eur, pervesta pajamų į biudžetą 10813,20 Eur, o panaudota 

10652,44 Eur iš jų:  

Medikamentų straipsnis – 182,29 Eur (darbuotojų sveikatos patikrinimo išlaidos); 

Transporto išlaikymo ir paslaugų įsigijimo straipsnis – 323,15 Eur (kuro įsigijimo savikaina, detalės ir 

remonto darbai, draudimo išlaidos); 

Komandiruočių išlaidų straipsnis – 75 Eur (dienpinigiai už komandiruotes) 

Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos straipsnis – 399,15 Eur (patalpų nuomos išlaidos Panevėžio 

„Aušros“ progimnazija, Panevėžio Beržų progimnazija, Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija, Panevėžio 

pradinė mokykla ir M. Karkos pagrindinė mokykla, VŠĮ LASS šiaurės rytų centras); 

Materialiojo turto paprastojo remonto straipsnis – 1391,85 Eur (AB Panevėžio energija, karšto vandens ir 

šildymo sistemos priežiūra, mokyklos remontui skirtos prekės, pakabinamos lubos apšvietimo gerinimui); 

Kvalifikacijos kėlimo išlaidų straipsnis – 516,98 Eur (darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išlaidos); 

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų straipsnis – 695,14 Eur (UAB Nevda buhalterinės programos 

aptarnavimo paslaugos, kompiuterių aptarnavimo ir eksploatacinės išlaidos); 

Kitų prekių ir paslaugų straipsnis – 4769,89 Eur (banko paslaugos, švaros paslaugos, kitų prekių įsigijimas 

ir kt.);  

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo straipsnis – 2298,99 Eur ( vaikų žaidimų erdvės įrengimui – 

televizorius ir žaidimų konsolė). 

Spec. lėšų likutis 2020 metams 3533,03 Eur.,  visos lėšos panaudotos:  

Materialiojo turto paprastojo remonto straipsnis – 3533,03 Eur (pakabinamos lubos apšvietimo gerinimui). 

 

 

ATLIKTI MOKSLEIVIŲ NAMŲ PASTATO REMONTO DARBAI PER 2020 METUS 
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2020 metais įsigyta šiuolaikinių baldų, pakeičiant jais susidėvėjusius, nurašytus. Pagal NVŠ programas 

įsigyta priemonių būrelių veiklai, ugdymui organizuoti.  

 

III. MOKYKLOS VIZIJA 

 

Šiuolaikiška, saugi, atvira visuomenei, nuolat tobulėjant mokykla, kurioje įdomu mokytis, gera dirbti ir 

kurti. 

 

IV. MOKYKLOS MISIJA 

 

Užtikrinti mokinių užimtumą. Teikti kokybiškas neformaliojo ugdymo paslaugas, atskleidžiant ir ugdant 

kiekvieno vaiko kūrybinius ir intelekto gebėjimus.  

 

  

PATALPOS PAVADINIMAS ATLIKTI DARBAI 

Kabinetai Nr.: 17, 20, 28, 29, 32, 34 
Sumontuotos pakabinamos lubos. Įrengtas LED kabinetų 

apšvietimas. 

Kabinetas Nr.28, 36 Glaistytos ir perdažytos sienos, palangės ir langų rėmai. 

Kabinetas Nr.16, 17 Pakeista grindų danga. Paklotos laminuotos grindys. 

Kabinetas Nr.28. Virš keramikos degimo krosnių įrengtas ventiliacijos gaubtas.  

Pastato laiptinės (dvi) 
Sienos padengtos struktūriniu tinku. Pakeisti laiptų atitvarai. 

Įrengtos pakabinamos lubos. Perdažytos grindys. 

II korpuso 2-mo aukšto koridorius Įrengtos pakabinamos lubos. Sumontuotas LED apšvietimas. 

I korpuso 1-mo aukšto fojė 
Paklota akmens masės plytelių grindų danga. Perdažytos 

sienos, palangės ir langų rėmai. 

Avarinių išėjimų Nr.2, 4, 5 tambūrai Sienos padengtos struktūriniu tinku. Perdažytos lubos. 

I ir II korpusus jungiantis  koridorius 
Lubos dekoruotos lubinėmis plokštėmis ir pagerintas šios 

koridoriaus dalies apšvietimas. 
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V. VEIKLOS STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ 

ANALIZĖ  (SSGG) 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

 Mokykla siekia ugdymo kokybės, siūlo 

įvairias programas, kurios tenkina vietos 

bendruomenės poreikius. 

 Mokinių ir mokytojų tarpusavio santykiai 

grindžiami pasitikėjimu, betarpišku 

bendravimu. 

 Saugi ugdymosi aplinka, edukacinės 

erdvės. 

   Įdomiai ir kūrybingai dirbantys 

mokytojai.  

 Aiškūs daugumos mokinių ugdymosi 

pasiekimų lūkesčiai , motyvacija, 

individuali mokinių pažanga ir bendri 

mokinių ugdymosi pasiekimai. 

 Edukacinė veikla reprezentuojanti 

mokyklos programas ir pritraukianti į 

būrelius naujų mokinių. 

 Tinkamas būrelių grupių mikroklimatas. 

 Mokytojų komandinio darbo ir 

iniciatyvos trūkumas; 

 

 Per mažas tėvų dalyvavimas mokyklos      

veikloje. 

 

      Jaunų neformaliojo švietimo mokytojų  

trūkumas. 

 

 Mokykloje mažai informacinių 

komunikacinių technologijų, modernios, 

šiuolaikiškos įrangos ugdymo procesui 

organizuoti.  

 Nepakankamai išnaudojama mokyklos 

teritorija ugdymui ir renginių 

organizavimui. 

 

  Nekokybiški, nepatrauklūs mokiniams 

organizuojami renginiai. 

 

 Mokyklos atvirumas kaitai 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

 Mokykla gali kurti naujas neformaliojo 

švietimo programas, plėsti paslaugas. 

 Mokytojai gali kryptingai mokytis, 

planuoti savo profesinio tobulėjimo kelius 

ir kolegialiai teikti pagalbą 

bendradarbiaujant. 

 Mokykla gali, dalyvaudama įvairiuose 

projektuose, ieškoti rėmėjų ir  naujų 

socialinių partnerių, sudaryti 

bendradarbiavimo sutartis, pritraukti 

papildomas lėšas veiklai. 

 

 Mokykla gali plėtoti projektinę veiklą, 

išnaudojant jos teikiamas galimybes, 

ieškoti naujų renginių organizavimo formų 

ir būdų. 

 

 Gerinti mokyklos mikroklimatą, skatinant 

bendradarbiavimo ir bendravimo kultūrą, 

 

   Nuotolinis NVŠ programų vykdymas. 

 

 Konkurencingos sąlygos: daug privačių 

įstaigų, laisvųjų mokytojų. 

 

 Neskiriamos NVŠ tikslinės lėšos programų 

vykdymui, sumažintos galimybės įsigyti 

ugdymo priemonių, išvykti į respublikinius 

konkursus, varžybas.  

 

 Vyresniojo amžiaus mokytojų nenoras taikyti 

šiuolaikines modernias ugdymo priemones 

ugdymo kokybei gerinti 

 

 Nestabilus mokinių skaičius būreliuose, 

neprivalomas lankomumas. 

 

 Nepakankamas mokinių tėvų 
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kuriant naujas, visiems priimtinas 

tradicijas. 

 

 Gerinti mokyklos įvaizdį ir prestizą 

visuomenės tarpe, organizuojant 

patrauklias veiklas, pritraukiant darbui 

naujus specialistus. 

(globėjų,rūpintojų) domėjimasis mokyklos 

veikla, ugdymosi rezultatais. Didelis jų 

užimtumas. 

 

 

 

VI. VEIKLOS ORGANIZAVIMO PRINCIPAI, TIKSLAI, UŽDAVINIAI 

 

PRIORITETAS 

Veikla, nukreipta į kiekvieno mokinio sėkmę, asmeninę pažangą, ugdymo (si) rezultatus. 

 

 

STRATEGINIS TIKSLAS 

 

Sukurti šiuolaikišką, atvirą kaitai, jaukią ir saugią švietimo įstaigą, gebančią užtikrinti 

kokybiškas, visiems prieinamas neformaliojo ugdymo paslaugas, orientuotas į kiekvieno vaiko 

pažangą. 

 METINĖS VEIKLOS  TIKSLAS 

 

1. Siekti aukštų ugdymosi rezultatų atsižvelgiant į mokinių lūkesčius ir išlaikant mokyklos 

konkurencingumą neformaliojo švietimo teikėjų tarpe.  

 

 

VEIKLOS  UŽDAVINIAI 

 

2. Siekti asmenybės ūgties įgyvendinant individualias mokymosi strategijas. 

3. Kurti konkurencingą mokyklos įvaizdį ir teigiamą mokyklos mikroklimatą, grįstą 

bendradarbiavimu ir asmenine iniciatyva.  

4. Gerinti mokyklos aplinką, edukacines, darbo ir poilsio erdves. 
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VII.  TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 
Uždaviniai Priemonės Terminai Atsakingi, vykdytojai Tikslo įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai, 

kokybinis ir kiekybinis  

rezultatas 

Tikslas. Siekti aukštų ugdymosi rezultatų atsižvelgiant į mokinių lūkesčius ir gebėjimus, išlaikant mokyklos 

konkurencingumą neformaliojo švietimo teikėjų tarpe. 

Uždavinys.  

Siekti asmenybės 

ūgties įgyvendinant 

individualias 

mokymosi 

strategijas 

Mokinių 

ugdymosi 

pasiekimų ir 

asmeninės 

pažangos 

analizė 

2021 m. 

birželio mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

D.Šumskienė, 

Mokytojai 

Aptarta metodinėse 

grupėse, visiems 

mokiniams, mokslo metų 

pabaigoje užfiksuota 

asmeninė pažanga 

el.dienynuose. 

Veiklos 

kokybės 

įsivertinimas. 

Įsivertinimo 

duomenų 

taikymas 

veikloje 

Metų eigoje Direktoriaus 

pavaduotoja 

D.Šumskienė, 

Darbo grupė 

Vidaus įsivertinimo 

ataskaitos, pristatomos 

bendruomenės 

susirinkimuose, 

Metodinės tarybos ir 

Mokyklos tarybos 

posėdžiuose, mažiausiai 

80 proc. mokytojų 

įsivertinimo duomenis 

taikys savo veikloje. 

Planavimo 

dokumentų 

rengimas: 

Ugdymo planas 

2020-2021 

mokslo metams, 

mokyklos darbo 

planai  

kiekvienam 

mėnesiui, 

metodinių 

grupių veiklos 

planai, renginių 

planai 

2021 . 

rugsėjo mėn. 

, metų eigoje 

Direktoriaus pavaduotoja 

D.Šumskienė, 

Darbo grupė, 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Parengti planavimo 

dokumentai, įtraukiant 

mažiausiai 30 

roc.bendruomenės narių į 

planavimo procesus. 100 

proc. mokytojų 

supažindinti su 

planavimo dokumentais. 

Sudarytos sąlygos 

nuosekliam ir kryptingam 

mokyklos veiklos 

organizavimui. 

Mokyklos 

veiklos 

ataskaitos, 

veiklos 

rezultatų 

analizė 

2021 m. 

gruodžio 

mėn. 

Direktorė 

R.Juzėnienė 

 

Visi bendruomenės nariai 

100 proc.supažindinti su 

mokyklos veiklos 

rezultatais, rezultatų 

duomenys panaudoti kitų 

metų veiklos planavime. 

Mokinių, 

baigusių 

pasirinktą 

ugdymosi 

programą, 

sąrašų 

formavimas, 

programos 

2021 m. 

brželio mėn. 

Direktoriaus pavaduotoja 

D.Šumskienė 

Visiems mokiniams (100 

proc.), baigusiems NVŠ 

programas išduoti 

pažymėjimai, nurodant 

įgytas kompetencijas. 
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baigimo 

pažymų 

išdavimas 

 Pedagogų 

kvalifikacijos 

kėlimo 

programos 

rengimas 

2021 m.kovo 

mėn. 

Direktoriaus pavaduotoja 

D.Šumskienė 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Ne mažiau kaip 95 proc. 

mokytojų įvardijusių 

kvalifikacijos tobulinimo 

poreikius ir planuojančių 

asmeninį profesinį 

tobulėjimą kaip 

nenutrūkstamą nuolatinį 

procesą. Parengta  

mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo programa, 

laiduojanti kryptingą 

mokytojų kvalifikacijos 

kėlimą, aptarta 

metodinėse grupėse.  

Mokytojų 

veiklos 

savianalizė, 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

programų 

įgyvendinimo 

analizė 

2021 m. 

birželio ir 

gruodžio 

mėn. 

Direktoriaus pavaduotoja 

D.Šumskienė, 

Mokytojai 

Ne mažiau kaip 98 proc. 

mokytojų įsivertinusių 

savo veiklos rezultatus, 

išanalizavusių NVŠ 

programos įvykdymo 

rezultatus, kliuvinius, 

programos koregavimo 

galimybę kitiems mokslo 

metams. 

Naujų ugdymo 

programų 

kūrimas, 

atsižvelgiant į 

mokinių 

poreikius, 

amžių, veiklos 

paklausą. 

2021 m. 

rugpjūčio 

mėn. 

Direktoriaus pavaduotoja 

D.Šumskienė, 

Mokytojai 

Parengtos ir patvirtintos 

mažiausiai 3 naujos 

NVŠ programos , 

aptartos metodinėse 

grupėse, įtgrauktos į 

ugdymo planą. 

Uždavinys.  

Kurti 

konkurencingą 

mokyklos įvaizdį ir 

teigiamą mokyklos 

mikroklimatą, 

grįstą 

bendradarbiavimu 

ir asmenine 

iniciatyva 

Renginių, 

projektinės ir 

edukacinės 

veiklos, 

atitinkančias 

mokinių 

poreikius ir 

pomėgius, 

organizavimas 

Metų eigoje Direktoriaus pavaduotoja 

D.Šumskienė, renginių 

organizatorė 

R.Adinavičienė, 

Mokytojai 

Sudaryti kiekvieno 

mėnesio renginių planai, 

pristatyti mokyklos 

bendruomenei, 

suorganizuotos veiklos, 

reprezentuojančios 

mokyklą, kaip kultūrinę 

erdvę, pristatančios 

mokykloje vykdančias 

programas,suorganizuoti 

mažiausiai 25 renginiai. 

Mokinių 

ugdymo (si) 

pasiekimų 

demonstravimas

, parenkant NVŠ 

programos turinį 

atitinkančias, 

pasiekimų 

Metų eigoje Mokytojai Mažiausiai 50 proc. visų 

programose 

dalyvaujančių mokinių 

savo pasiekimus 

įvairiomis formomis 

pristatys mokyklos 

bendruomenei, miesto 

visuomenei. Padidinta 
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sklaidos formas. mokinių, dalyvaujančių 

NVŠ programose 

ugdymosi motyvacija. 

Bendros 

ugdomosios 

veiklos su 

socialiniais 

partneriais 

organizavimas 

ir vykdymas 

 Metų eigoje Mokyklos administracija, 

mokytojai 

Sudarytos mažiausiai 3 

bendradarbiavimo su 

socialiniais partneriais 

sutartys, įvykdytos 

numatytos veiklos, 

ugdymo proceso 

tobulinimui. 

Dalyvavimas su 

mokiniais kitų 

kultūros ir 

švietimo įstaigų 

organizuojamuo

se renginiuose , 

festivaliuose , 

konkursuose , 

varžybose. 

Metų eigoje, 

pagal gautus 

kvietimus, 

nuostatus 

Mokytojai Mažiausiai 50 proc. 

mokinių dalyvaus kitų 

įstaigų 

organizuojamuose 

renginuose. Padidinta 

mokinių ugdymosi 

motyvacija, asmeninės 

pažangos siekis. 

Meninio, 

sportinio ir 

kitokio 

pobūdžio 

projektų, 

programų 

rengimas, 

paraiškų 

įvairiems 

fondams 

teikimas  

2021 m. 

sausio mėn.  

Direktorė R.Juzėnienė, 

Direktoriaus pavaduotoja 

D.Šumskienė 

 

Parengti mažiausiai 2 

projektai, programos, 

pritrauktos papildomos 

lėšos renginių ir kitos 

veiklos organizavimui. 

Naujų 

edukacinių 

programų 

rengimas ir 

informacijos 

teikimas 

tikslinėms 

grupėms, miesto 

visuomenei  

Metų eigoje Direktorės pavaduotoja 

D.Šumskienė, mokytojai 

 

Suorganizuota 

mažiausiai 50 

edukacinių programų 

miesto mokyklų 

mokiniams, pritraukta 

papildomų lėšų į 

mokyklos biudžetą. 

Mokinių 

kūrybinių darbų 

parodų 

organizavimas 

mokyklos 

bendruomenei ir 

miesto 

visuomenei 

Metų eigoje Renginių organizatorė 

R.Adinavičienė, 

mokytojai 

 

Suorganizuota 

mažiausiai 27 kūrybinės 

mokinių parodos. 

Padidinta mokinių 

ugdymosi motyvacija, 

asmeninės pažangos 

siekis 

Vaikų vasaros 

poilsio 

organizavimas 

pagal parengtus 

projektus, 

programas 

2021 m. 

birželio, 

rugpjūčio 

mėn. 

 

Direktorės pavaduotoja 

D.Šumskienė, mokytojai 

 

Vaikų vasaros užimtumo 

programoje užimta iki 

100 mokinių.  
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Bendrų renginių 

su kitomis 

kultūros, 

švietimo 

įstaigomis 

organizavimas. 

 

Metų eigoje, 

pagal 

parengtus 

nuostatus 

Direktorės pavaduotoja 

D.Šumskienė ,Metodinių 

grupių pirmininkai, 

mokytojai 

Suorganizuotos 

mažiausiai 5 bendros 

veiklos(renginiai) su 

kitomis organizacijomis. 

Išplėtotos 

bendradarbiavimo su 

socialiniais partneriais 

galimybės. 

Atvirų 

užsiėmimų 

vedimas ir 

gerosios 

patirties 

skleidimas pagal 

principą 

„Kolega/kolegai 

2021 m. 

balandžio, 

spalio, 

lapkričio  

mėn. 

Metodinių grupių 

pirmininkai, mokytojai 

Pravesti mažiausiai 4 

atviri užsiėmimai, 

patobulintos mokytojų 

profesinės 

kompetencijos, 

pasidalinta geraja darbo 

patirtimi. 

Kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginių,  

seminarų, kursų, 

edukacinių 

išvykų 

organizavimas 

mokytojams 

Du kartus 

metuose 

 

Metodinių grupių 

pirmininkai, mokytojai, 

mokyklos administracija 

Mažiausiai 50 

proc.mokytojų dalyvaus 

mokyklos 

organizuojamuose 

seminaruose. Pagilintos 

mokytojų psichologinės, 

pedagoginėsir didaktinės 

žinios, asmeninės 

kompetencijos. 

 Praktinės 

mokytojų 

veiklos  

stebėjimas, 

analizė, siūlymų 

teikimas 

mokytojų 

atestacinei 

komisijai 

2021 m. 

pirmas 

pusmetis 

Direktorės pavaduotoja 

D.Šumskienė, 

 

Stebėti ir aptarti su 

mokytoja S.Pusvaškiene 

4 užsiėmimai. Surašyti 

užsiėmimų stebėjimo 

protokolai. Išryškintos 

gerosios ir tobulintinos 

užsiėmimo dalys, 

įvardintos tobulintinos 

mokytojos 

kompetencijos.  

Mokytojų ir kitų 

mokyklos 

darbuotojų 

dalyvavimas 

kvalifikacijos 

kėlimo 

seminaruose, 

kursuose pagal 

asmeninį 

poreikį, 

savišvieta.  

Metų eigoje Mokytojai Mažiausiai 98 proc. 

mokytojų dalyvaus 

kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose.Patobulintos 

asmeninės, dalykinės 

kompetencijos, įgytos 

žinios pasidalintos su 

kolegomis ir taikomos 

ugdymo proceso 

gerinimui 

Metodinių 

išvykų -

susitikimų 

organizavimas 

atskirose 

metodinėse 

grupėse 

Metų eigoje Metodinių grupių 

pirmininkai 

 

Suorganizuotos 

mažiausiai 2 metodinės 

išvykos ar susitikimai su 

žymiais žmonėmis. 

Patobulintos asmeninės 

kompetencijos, 

metodinės žinios, įgytos 
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žinios taikomos ugdymo 

proceso gerinimui 

Uždavinys. 

Gerinti mokyklos 

aplinką, 

edukacines, darbo 

ir poilsio erdves. 

Kabineto Nr.12 

remontas. 

2021 m. 

liepos mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

A.Antanaitis 

Kabineto apšvietimas 

pagerintas, sumontuojant 

„Armstrong“ tipo 

pakabinamas lubas su 

LED panelėmis. 

Kabineto Nr.6 

pritaikymas 

moksleivių 

poilsio zonai  

2021 m. 

sausio, 

vasario, 

liepos mėn.. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

A.Antanaitis 

Įrengta poilsio erdvė 

mokiniams ir mokyklos 

bendruomenei 

Paruošti 

patalpas 

mokytojų 

kambariui 

įrengti. 

2021 m. 

sausio, 

vasario, 

liepos mėn 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

A.Antanaitis 

Perkelta virtuvėlė iš 

kabineto Nr.6-2 į 

kabinetą Nr.6-3. 

Sujungti kabinetai Nr.6-

1 ir Nr.6-2 išgriaunant 

pertvaros sieną. 

Sumontuotos 

„Armstrong“ tipo 

pakabinamos lubos. 

Įrengtas šiuolaikiškas 

mokytojų kambarys. 

Atnaujinti 

kabinetą Nr.34 

perdažant jo 

sienas, sienines 

spintas, langų 

rėmus, palanges 

2021 m. 

liepos mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

A.Antanaitis 

Atnaujintas kabinetas, 

erdvės pritaikytos 

ugdymo procesui 

Informacinių 

stendų 

atnaujinimas, 

tikslinės 

vizualinės 

medžiagos 

pateikimas 

 

Metų eigoje Direktoriaus pavaduotoja 

D.Šumskienė, mokytojai 

Nuolatos atnaujinama 

vizualinė informacinė 

medžiaga, stendai 

Savalaikės 

informacinės  

medžiagos 

talpinimas 

mokyklos 

internetiame 

puslapyje.  

Metų eigoje Internetinės svetainės 

administratorius, 

mokytojai 

Mokyklos bendruomenė 

nuolatos supažindinama 

su ugdymo pasiekimais, 

vykdomais renginiais ir 

t.t. 

Metodinių ir 

vaizdinių 

priemonių, 

edukacinės 

aplinkos 

turtinimas 

kabinetuose 

Visus metus Mokytojai Metodinių grupių 

posėdžiuose aptariama 

kabinetų metodinės ir 

vaizdinės priemonės. 
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RENGINIŲ PLANAS 

 

Eil. 

nr. 

Renginys Data Vieta Kam skirtas 

renginys 

Atsakingas asmuo 

RENGINIAI 

1 Atsisveikinimo su eglute 

virtuali akcija 

,,Ačiū tau, eglute” 

Sausio  

7 -12 d. 

14 d. 

paskelbsim 

Moksleivių 

namų 

internetinė 

svetainė 

 

Moksleivių 

namų ir miesto 

bendruomenei 

 

R. Adinavičienė 

 

  
 

 

2 Edukacinė programa 

„Užgavėnės mūsų kieme 

“ 

vasario pr. Moksleivių 

namai 

Miesto 

mokyklų pradi

nių klasių 

mokiniams ir 

ikimokyklinių 

įstaigų auklėti

niams 

D. Šumskinė, 

R. Adinavičienė 

mokytojai 

  

3 Viktorina  

,,Ką žinai apie savo šalį 

Lietuvą?“ 

Vasaris Moksleivių 

namai 

Moksleivių 

namų 

mokiniams 

S. Pusvaškienė 

   

4 Sveikatingumo mankštos 

būreliuose 

Nuo kovo 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

Moksleivių 

namų 

mokiniams 

R. Garaga 

   

5 Pavasarinis 

kermošius 

Kovo mėn. 

4 d. 

Moksleivių 

namai 

 

Moksleivių 

namų 

mokiniams 

R. Adinavičienė 

   

6 Šokių studijos ,, 

SELEVY” šokių 

improvizacijų festivalis,, 

Kaip moku, taip šoku “ 

Kovas Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

R. Liutkevičienė 

 
   

7 Inkilų kėlimo šventė 

 

Kovo 21d. Moksleivių 

namai 

Miesto 

mokyklų 

mokiniams ir 

ikimokyklinių 

įstaigų  

auklėtiniams 

R. Adinavičienė 

   

8 Edukacinė programa 

„Vašku išmarginsim 

Velykinį margutį“ 

Kovo pab. 

– 

Balandžio 

pr. 

Moksleivių 

namai 

Miesto 

mokyklų 

mokiniams ir 

ikimokyklinių 

įstaigų  

auklėtiniams 

D. Šumskienė 

R. Adinavičienė 

mokytojai 
   

9 Renginys, skirtas 

pasaulinei Žemės dienai 

,,Jurgi, atrakink žemę!” 

Balandžio 

23 

Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

R. Adinavičienė 

A. Markutienė   
 

 

10 Atvelykio šventė Balandžio 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

ir miesto 

ikimokyklinio 

ugdymo 

įstaigų 

auklėtiniams 

D. Gavrilčikienė 
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11 

 

 

3-4 klasių 

tarpmokyklinės turizmo 

ir virvės traukimo 

varžybos. 

Gegužės 

mėn. 

 

Moksleivių 

namų 

kiemas 

 

Miesto 

mokyklų 3-4 

klasių 

mokiniams 

gegužės mėn. 

 

S. Mažuolienė 

  

 

 

 

12 Šokių studijos 

,,SELEVY” šokėjų 

vakaronė 

,,Atsisveikinimas su 

šokiu” 

Gegužės 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

Būrelio 

mokiniams 

R. Liutkevičienė 

 

   

13 Baigiamoji mokslo metų 

šventė mokyklos kieme 

,,Vaikų šalis” 

 

Birželio 

mėn. 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Mokyklos 

bendruomenei 

R. Adinavičienė 

 

   

14 ,,Smagus laikas draugų 

būryje” 

Renginys gamtoje 

Rugsėjo 

mėn.  

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Mokyklos 

bendruomenei 

R. Adinavičienė 

    

15 ,,Mano augintinio diena” Spalio mėn, Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

S. Pusvaškienė  

 

 

 
 

 

16 Renginys Mokytoju 

dienai 

spalis Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

R. Adinavičienė  

 

 

  

17 Renginys saugaus eismo 

dienai 

Spalio mėn Moksleivių 

namai 

Miesto 

mokyklų 

mokiniams ir 

ikimokyklinių 

įstaigų  

auklėtiniams 

R. Adinavičienė 

 

 

 

 

  

18 ,,Helovino žibintai” spalis Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

S. Pusvaškienė 
   

19 Renginys ,,Draugo diena 

“ 

lapkritis Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

S. Pusvaškienė 
   

20 ,,Jėgos konkursas” Lapkritis Moksleivių 

namai 

Šalies 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklų 

9-12 kl. 

mokinių 

R. Adinavičienė 

D. Mikšys 

 
   

21 Adventinės edukacijos 

 

Gruodis Moksleivių 

namai 

Miesto 

mokyklų  

pradinių klasių 

mokiniams ir 

ikimokyklinių 

įstaigų  

auklėtiniams 

R. Adinavičienė 

G. Norvaišienė. A. 

Markutienė 

    

22 Šventinis renginys 

,,Moksleivių namų 

garbė- 2021” 

 

Gruodis Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

R. Adinavičienė 

  

 
  

23 Respublikinė paroda – Gruodis Moksleivių Mokyklos R. Adinavičienė    
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konkursas  

,,Žvilgsnis į Kalėdas” 

atidarymo šventė 

namai bendruomenei   

24 Būrelio ,,Ankstyvasis 

muzikinis ugdymas” ir 

pop gr ,,Šypsenėlė” 

Kalėdinis koncertas 

Gruodžio 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

 

Mokinių 

tėveliams ir 

Moksleivių 

namų 

bendruomenei 

 

S. Kulbokienė 

 

   

25 Estradinės- kūrybinės 

vaikų grupės Kalėdinis 

koncertas tėveliams 

Gruodžio 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

 

Būrelio 

mokinių  

tėveliams ir 

Moksleivių 

namų 

bendruomenei 

D. Gavrilčikienė 

   

 

PARODOS    

1 

 

 

Dailės ir dailiųjų amatų 

būrelių paroda 

,,Žiemos balti karpiniai” 

Sausio 18- 

vasario 8 d. 

Moksleivių 

namų 

tinklalapyje 

Mokyklos ir 

miesto 

bendruomenei 

G Norvaišienė 

A.Markutienė 
   

2 Dailiųjų amatų būrelio 

paroda 

,,Pusnynuos nykštukai 

miega” 

Sausio 25- 

vasario 5 

Moksleivių 

namų 

tinklalapyje 

Mokyklos ir 

miesto 

bendruomenei 

A.Markutienė 

   

3 Būrelio dailės terapija 

,, Jausmai ir spalvos” 

mokinių darbų paroda 

"Gėlės prie širdies" 

Vasario 

mėn. 

(pradžia) 

Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

V. Zibaie 

   

4 Būrelio dailės terapija 

,,Jausmai ir spalvos” 

mokinių darbų paroda 

"Gėlės prie širdies" 

Vasario 

mėn 

(antra pusė) 

"Saulėtekio

" 

progimnazij

a. 

"Saulėtekio" 

progimnazijos 

bendruomenei 

V. Zibaie 

 

 

 

 

 

 

 

5 Paroda – konkursas 

,,Užgavėnių personažai” 

Vasario pr.  Moksleivių 

namų 

internetinė 

svetainė 

 

Moksleivių 

namų 

bendruomenei 

(jei virtuali) 

R. Adinavičienė 

   

6 Dailės ir dailiųjų amatų 

būrelių paroda 

,,Užgavėnių kaukės” 

Vasaris Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

A. Markutienė 

G.Norvaišienė 
   

7 Keramikos būrelių 

paroda  

,,Dekoratyvinės  

Užgavėnių kaukės” 

Vasaris Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

A. Markutienė 

G.Norvaišienė 

   

8 Keramikos būrelių 

paroda ,,Akvariumas” 

Balandis Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

A. Markutienė 

G.Norvaišienė    

9 Pynimo, dailiųjų amatų 

ir keramikos būrelių  

Velykinių rankdarbių 

paroda 

Balandis Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

A. Markutienė 

G.Norvaišienė 

   

10 Būrelio dailės terapija Balandis Moksleivių Mokyklos V. Zibaie    



30 

 

30 

 

,,Jausmai ir spalvos” 

mokinių darbų paroda 

"Bundanti gamta" 

 

(pradžia) namai bendruomenei 

11 Būrelio dailės terapija 

,, Jausmai ir spalvos” 

mokinių darbų paroda 

,,Bundanti gamta" 

Balandis 

(antra pusė) 

"Saulėtekio

" 

progimnazij

a. 

"Saulėtekio" 

progimnazijos 

bendruomenei 

V. Zibaie 

   

12 Pynimo, dailiųjų amatų 

ir keramikos būrelių 

paroda 

,,Kūrybinis gėlių 

darželis” 

Gegužė Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

A. Markutienė 

G.Norvaišienė 

   

13 Paroda - konkursas 

,,Motinos diena’’. 

 

Gegužė Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

S.Pusvaškienė 

   

14 Būrelio dailės terapija 

,, Jausmai ir spalvos” 

mokinių darbų paroda 

"Gėlių mandalos" 

 

Gegužė Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

V. Zibaie 

   

15 Moksleivių namų būrelių 

mokinių parodų 

pristatymas miesto 

visuomenei 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Miesto 

visuomenei 

R. Adinavičienė 

mokytojai 

 

 

 

 

 

 

 

16 Dailiųjų amatų, dailės ir 

pynimo būrelių mokinių 

darbų paroda 

 ,, Rudens grožis mūsų 

darbuose“ 

Spalio  

3d. - 31d.  

Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

A. Markutienė 

G. Norvaišienė 

   

17 Dailės būrelio paroda 

,,Atrask rudens spalvas" 

 

Spalio  

8d. - 31d. 

Aušros 

progimnazij

a;  

Aušros 

progimnazijos 

bendruomenei 

G. Norvaišienė 

   

18 Dailės būrelio paroda 

,,Kada ateina ruduo.."  

Spalio  

5 d. – 31 d. 

Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

 

G. Norvaišienė 

   

19 Keramikos būrelių 

mokinių darbų paroda  ,, 

Rudeninis vaisių sodas“ 

Spalio  

14d. –  

Lapkričio 

15d.  

Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

A. Markutienė 

G. Norvaišienė 

 

 

 

 

 

 

 

20 Keramikos būrelių 

mokinių darbų paroda 

,,Lapų atspaudai molyje“  

Lapkričio 

15d. -30d. 

Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

A. Markutienė 

G. Norvaišienė 

 



31 

 

31 

 

21 Keramikos būrelių 

mokinių darbų paroda 

 ,,Žvaigždutės lange“ 

Gruodžio  

1d. -31d. 

Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

A. Markutienė 

G. Norvaišienė 
   

22 Dailės būrelio mokinių 

darbų paroda 

,,Atverk duris į žiemos 

pasaką" 

Gruodžio  

1d. -31d. 

Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

G. Norvaišienė 

   

23 Pynimo būrelio mokinių 

darbų paroda  

,,Džiaugsmo kupinos 

Kalėdos" 

Gruodžio  

1d. -31d. 

Moksleivių 

namai 

( niša) 

Mokyklos 

bendruomenei 

G. Norvaišienė 

   

24 Dailės būrelio mokinių 

darbų paroda 

,,Taip ateina Kalėdos’’ 

Gruodžio  

3d. -31d. 

Aušros 

progimnazij

a;  

Aušros 

progimnazijos 

bendruomenei 

G. Norvaišienė 

   

25 Respublikinė paroda – 

konkursas  

,,Žvilgsnis į Kalėdas”  

Gruodis Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

R. Adinavičienė 

    

26 Dailiųjų amatų būrelio 

mokinių darbų paroda 

,,Advento vainikai“ 

Gruodžio  

1d. -31d. 

Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

A. Markutienė 

    

27 Moksleivių namų būrelių 

mokinių parodų 

pristatymas miesto 

visuomenei 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Miesto 

visuomenei 

R. Adinavičienė 

mokytojai 
   

 

 

 

 

SUDERINTA 

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriaus vedėjas 

  

Dainius Šipelis 

 

 


