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TRUMPA MOKYKLOS 2020-2021  MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO 

ANALIZĖ 

(2020-2021 m.m. tikslų ir uždavinių įgyvendinimas; vykdytos neformaliojo švietimo 

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

bendruomenei, projektai, bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis). 

 

2020-2021 m.m. neformalusis vaikų švietimas mokykloje buvo orientuotas į mokinių asmeninių, 

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

ugdymą,  saviraiškos poreikių tenkinimą. Ugdymo procesas buvo vykdomas įgyvendinant 

neformaliojo vaikų švietimo programas. 2020-2021 m.m. mokykloje organizuojant kryptingą ir 

kokybišką ugdymą, siekiant kiekvieno mokinio individualios ir grupinės pažangos, buvo parengtos, 

patvirtintos ir vykdomos 22 neformaliojo vaikų švietimo programos. Programą „Saviraiška anglų 

kalba“ vykdė du mokytojai suformavę skirtingas mokinių grupes. Siekiant užtikrinti programų įvairovę 

skirtingo amžiaus mokiniams, buvo formuojamos kelios tos pačios programos mokinių grupės. 

Programų vykdymui suformuota 23 būreliai. 2020-2021 m.m. 4 mokytojams išėjus iš darbo 

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. Atsiradus dideliam poreikiui ugdytis saviraiška anglų kalba, estradinė- 

kūrybinė mokinių grupė ir aerobika šokio ritmu programose, buvo sukomplektuotos papildomos šių 

programų mokinių grupės. Mokiniai, pasirinkę ir baigę programą,  neformaliojo švietimo būdu įgyja 

programų turinyje įvardintas kompetencijas, 393 mokiniams, baigusiems programą, buvo įteikti 

mokyklos pavyzdžio NVŠ programų baigimo pažymėjimai. Siekiant užtikrinti kompetencijų ugdymą, 

programų įgyvendinimo metu buvo vykdoma kokybės stebėsena, tėvų ir vaikų žodinės apklausos, 

refleksijos,  rezultatų sklaida ir programų veiklos viešinimas mokyklos internetiniame puslapyje, 

Facebook paskyroje. 

 

Visos programos, pagal mokykloje veikiančias bendrąsias neformaliojo vaikų švietimo 

programas buvo skirstomos į meninio ugdymo, techninės kūrybos ir saviraiškos, turizmo ir sporto.   



Programų, būrelių 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- 3; 

Būrelių-4; 

Grupių-7 

Neformaliojo vaikų švietimo 

programų- 6; 

Būrelių-6; 

Grupių-12 

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 buvo nustatytos 43 grupės. Visos grupės sukomplektuotos, 

neformaliojo vaikų švietimo veiklas mokslo metų pradžioje pasirinko 609 mokiniai, mokslo metų 

viduryje (sausio mėn.) būreliuose ugdėsi 625 mokiniai, o mokslo metų pabaigoje ( birželio mėn.) -428 

mokiniai.  Ženklų mokinių skaičiaus sumažėjimą mokslo metų pabaigoje lėmė NVŠ tikslinio 

finansavimo nutraukimas ir mokesčio už nuotolinį ugdymą įvedimas. NVŠ tikslinį finansavimą spalio 

–gruodžio mėnesiais  pasirinko 335 mokiniai.  

Siekiant užtikrinti neformaliojo vaikų švietimo veiklų prieinamumą atokiose miesto 

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

mikrorajonuose. Pirmoje mokslo metų pusėje, paskelbus karantiną, 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.  

Mokslo metų eigoje, siekdami užtikrinti  grįžtamąjį ryšį, skatindami mokinių pažangą, 

mokytojai, kartu su ugdytiniais dalyvavo įvairiuose renginiuose, konkursuose, koncertuose, organizavo 

mokinių kūrybinių darbų parodas ir t.t. 

  

 

 

 

 

Mokinių ir mokytojų pasiekimai 2020 -2021 m.m. 

 



Renginio (konkurso, 

festivalio, varžybų, parodos, 

projekto) pavadinimas, 

organizatorius ir vykdymo 

vieta 

Renginio (konkurso, 

festivalio, varžybų, 

parodos, projekto) 

vykdymo data 

Mokinių, būrelio, grupės, studijos 

pasiekimai renginyje  

Šiuolaikinių šokių studija „SELEVY“, mokytoja Regina Liutkevičienė 

Respublikinis nuotolinis šokių 

festivalis,, Woy of dance’ 

2020-12-20 Padėka 

Lenkų kultūros dainos ir šokio 

festivalis,, Draugystės gija ‘ 

2020-09-01 Padėka 

Virtualus respublikinis 

jaunimo šiuolaikinio meno 

festivalis,, Išdykęs stilius -

2020’ 

2020-12-27 II VIETA 

Sportinis turizmas mokytoja Saturnina Mažuolienė 

Festivalio “Sportas visiems” 

mokinių turizmo technikos 

varžybos “Palanga 2020” 

Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centras ir Lietuvos 

keliautojų sąjunga 

Palanga 

2020-09- 18-19 Jaunių amž. gr. – I-a vieta; 

Vaikų amž. gr. – II-a vieta 

Pradinukų amž. gr. – II-a vieta 

Festivalio “Sportas visiems” 

mokinių dviračių figūrinio 

vairavimo varžybos 

Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centras ir Lietuvos 

keliautojų sąjunga 

Palanga 

2020-09-20 O. Kiburys, O. Burba, E. 

Staškevičiūtė – II - sios vietos; 

L. Žukauskas, M. Grigalionytė, 

M. Samulionis – III – sios vietos. 

 

Šalies mokinių turizmo 

technikos varžybos “Auksinis 

ruduo 2020” 

 

Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centras 

 

Vilnius 

 

2020-09-26-27 

Jaunių amž. gr. – II ir III vietos; 

Vaikų amž. gr. – II-a vieta 

Pradinukų amž. gr. – II-a vieta 

Asmeninių varžybų rezultatai 

A. Grinevičius  ir R. Nerlikaitė – 

I-os vietos; 

G. Petronytė, G. Grubinskaitė, M. 

Bambonas, D. Samulionytė – II –

os vietos; 

E. Bareikis, E. Staškevičiūtė, T. 

Krištaponis – III –čios vietos. 

 

Šalies mokinių turizmo 

technikos varžybos uždarose 

patalpose “Vilnius 2020” 

 

 

Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centras 

 

Vilnius 

2020-10-10 Jaunių amž. gr. – I-a vieta; 

Vaikų amž. gr. – II-a vieta 

Pradinukų amž. gr. – I-a vieta 

Asmeninių varžybų rezultatai 

A. Grinevičius, E. Staškevičiūtė – 

I-os vietos; 

A. Ostrauskaitė, O. Burba ir R. 

Nerlikaitė – II-os vietos; 

M. Bambonas – III-čia vieta 



2020m. Lietuvos mokinių 

turizmo technikos varžybų 

čempionatas 

 

 

Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centras 

 

Vilnius 

Visų 2020 m.rezultatas Jaunių amž. gr. – I-a vieta; 

Vaikų amž. gr. – II-a vieta 

Pradinukų amž. gr. – II-a vieta 

Asmeninių varžybų rezultatai 

A.Grinevičius, A. Ostrauskaitė, R. 

Nerlikaitė – I-os vietos; 

E. Staškevičiūtė, D. Samulionytė 

– II-os vietos; 

M. Grigalionytė, T. Krištaponis – 

III-ios vietos 

Šalies mokinių turizmo 

technikos varžybos “Žygūnas 

2021” 

Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centras 

 

Elektrėnų sav. 

2021-05-28-30 Jaunių amž. gr. – II-a vieta; 

Vaikų amž. gr. – I-a vieta 

Jaunučių amž. gr. – II-a vieta 

Meninė keramika, dailieji amatai mokytoja Audronė Markutienė 

Respublikinio konkurso 

,,Mano geriausias draugas „  

2020m. spalio mėn. Laureatas meninės keramikos 

mokinys M. Ribikauskas 

(diplomas, dovanos) 

Konkuso ,,Esu didžiausias 

Lietuvos partiotas “  

2021-02-12 

2021-02-19 

 

Nugalėtojai A. Varnaitė, K. 

Janionytė, A. Ardavičiūtė, A. 

Ardavičius.(diplomai) 

Konkurso ,,Lankoj drugys 

drugelį veja.” 

  2021 – 06 – 01 - 07 Nugalėtojai A. Jablonskytė, I. 

Jurjevaitė, (diplomai) 

Konkurso ,,Apšerkšniję mūsų 

žiemos“  

 2020-12 - 14 - 22 Gautos padėkas D. Laužikaitė, I. 

Jurjevaitė,          K. Zubauskaitė, 

M. Petronis. 

Konkurso ,,Jurginių 

margučiai“  

2021 m. gegužės mėn. G. Petronytė (padėka) 

Dalyvavo akcijoje 

,,Padovanokim paukščiams 

namus“  

2021 m. balandžio mėn. Padėkos V. Markauskaitė, M. 

Petronis, D. Laužikaitė 

Pynimas, dailė, įdomioji keramika, mokytoja Geleta Norvaišienė 

Panevėžio m. ir apskrities 

švietimo įstaigų mokinių 

darbų iš gamtinių medžiagų 

paroda – konkursas ,,Rudens 

karūna žemei”. 

2020-10-14 

2020-11-04 

 

Ppynimo būrelio mokiniai gavo 

diplomus: 

Austėja Kriūnaitė,  

Gabija Rimšaitė, 

 Domas Kavaliauskas 

Įdomiosios keramikos būrelio 

mokiniai gavo diplomus: 

Agnė Stolaitė 

Ginas Prusčikas 

Ugnė Kailiūtė 

Eglė Griškevičiūtė 

Rūta Gundė Pilinkaitė 

 

Paroda – konkursas ,,Esu 

didžiausias Lietuvos 

2021-02-12 

2021-02-19 

Pynimo būrelio mokiniai gavo 

diplomus: 



patriotas”.  Karolina Petronytė 

Goda Kraujelytė 

 

Paroda – konkursas ,,Lankoj 

drugys drugelį veja”. 

2021-06-01 

2021-06-07 

 

Įdomiosios keramikos būrelio 

mokiniai gavo diplomus: 

Karolina Petronytė 

Agnė Stolaitė 

 

Teatro studija, mokytoja Dalia Šumskienė 

Virtualus knygų iliustracijų 

konkursas „Pasaka šalia 

manęs“  

2020 m.balandžio mėn. Diplomai mokinėms E.Kopūstaitei 

ir A.Rimonytei, padėka teatro 

studijai. 

Teatro studijos spektaklis  

“Išprotėjęs dramblys” 

premjerinis pasirodymas 

stovyklos “Vasaros ieškojimai 

ir atradimai” dalyviams 

2021 m. birželio mėn. - 

Teatro studijos spektaklis  

“Išprotėjęs dramblys” 

pasirodymas mokyklos 

bendruomenei, tėvams. 

2021 m. rugpjūčio 30d. - 

 Liaudies šokių grupė „Aušrinė“, mokytoja Ona Ivanauskienė 

Festivalis – konkursas „Baltic 

Amber Palanga 2020“ 

Palangos sporto centras 

2020-02-08 Laimėta 

I, II vietos 

Dailės terapija „Jausmai ir spalvos“ mokytoja Aušra Lazdauskienė 

Tarptautinis piešinių 

konkursas- ,,Išgirsti 

slapčiausią gamtos kalbą”- 

Panevėžio gamtos mokykla 

 

  

 

2021 m. kovo mėn. laureatė- Kotryna Lašinytė- 4 kl. 

Piešinių konkursas Moksleivių 

namuose- ,,Aš- Lietuvos 

patriotas”-  

 

2021-02-12 

2021-02-19 

 

Laureatai: 

Emilija Pociūtė 

Neda Buterlevičiūtė 

Pop grupė ,,Šypsenėlė”  ,    mokytoja Stela Kulbokienė 

,,Augintinio diena”, org. 

S.Pusvaškienė, Moksleivių 

namai 

         2020 – 10 - 20 Mokinė V.Zauraitė gavo padėką 

už dalyvavimą renginyje su savo 

augintiniu Kalvinu. 

Viktorina ,, Ką žinai apie savo 

šalį Lietuvą?’’, org. 

S.Pusvaškienė, Moksleivių 

namai 

           

         2021 – 02 - 11 

Pop grupės ,,Šypsenėlė’’ mokiniai 

gavo padėkas 

Ankstyvasis muzikinis ugdymas , mokytoja Stela Kulbokienė 

Kalėdinio dekoro virtuali 

paroda – konkursas 

,,Apšerkšniję mūsų žiemos”, 

org. R.Adinavičienė, 

         2020 – 12 – 14 - 22 Mokinė A.Strolaitė  gavo padėką 



Moksleivių namai 

Virtuali atsisveikinimo su  

eglute akcija, org. 

R.Adinavičienė, Moksleivių 

namai  

         2021 – 01 – 07 - 12 Mokinė A.Strolaitė gavo padėką 

Virtuali paroda – konkursas 

,,Esu didžiausias Lietuvos 

patriotas”, org. A. Markutienė, 

Moksleivių namai 

         2021 – 02 – 12 - 26 Mokinė A.Strolaitė gavo diplomą 

Virtuali paroda – konkursas 

,,Lankoj drugys drugelį veja”, 

org. A.Markutienė, 

Moksleivių namai 

          2021 – 06 – 01 - 07 Mokinė A.Strolaitė gavo diplomą 

 

 

 

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

visuomenė buvo nuolat informuojama, pateikiant informaciją informaciniuose stenduose, 

organizuojant ugdymo pasiekimų pristatymų renginius, kūrybines dirbtuves, edukacinius renginius, 

atnaujinant informaciją interneto svetainėje www.pmn.lt, socialiniame portale Facebook ir t.t. 

 2020-2021 m.m. Moksleivių namuose suorganizuota 82 įvairios veiklos (varžybos, edukacinės 

programos, parodos ir t.t.).  Jose dalyvavo 2971 mokinys. Iš jų suorganizuota 12 renginių, skirtų 

Panevėžio miesto mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokiniams (1367 mok.).  2020-2021 m.m. 

surengtos 53 - parodos (1242 mok.) Iš jų miesto visuomenei – 14 parodų (335 mok.),  27 virtualios 

parodos (568 mok.).  2020-2021 m.m. Moksleivių namuose suorganizuoti 28 - įvairaus pobūdžio 

renginiai (1596 mok.).  Iš jų 4 edukacinės programos (39 edukaciniai užsiėmimai), kuriose dalyvavo 

455 miesto mokyklų mokiniai ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniai ir 6 bendro pobūdžio 

renginiai miesto visuomenei. Iš viso šiuose renginiuose dalyvavo 1204 mokiniai.   Parengti ir 

įgyvendinti 4  projektai. Juose dalyvavo 840 mokinių iš įvairių miesto mokyklų ir ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų.   Meninio ugdymo projekto ,,Talentus atrandame kasdien” įgyvendinamas buvo 

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

mėn.  Projekte dalyvavo 308 mokiniai ir auklėtiniai  iš įvairių miesto mokyklų ir darželių. Projekto 

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

sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų) dalyviai buvo Panevėžio m. progimnazijų 1-4 kl. 

mokiniai. Projektas įgyvendintas edukacinėmis programomis, kuriose  vaikai sportavo, mokėsi 

taisyklingos laikysenos, išbandė turistines trasas.  (dalyvavo 132 mok.).  

Panevėžio miesto mokyklų mokinių pilietiškumo, sąmoningumo ir atsakomybės ugdymas vykdomas 

tokiomis temomis, kaip  antikorupcija, savitarpio pagalba,  tolerancija. 2020-2021 m.m. buvo 

organizuotas Panevėžio miesto bendrojo lavinimo mokyklų 8-12 kl. mokiniams skirtas renginys 



Tolerancijos dienai. Tai renginys ,,Turi norą – randi būdą“ (neigiamų soc. veiksnių prevencijos 

projektas).  Renginys vyko virtualioje  erdvėje. Jame dalyvavo 250 mokinių iš įvairių miesto mokyklų.  

Virtualus renginys vyko 2 dienas. Mokiniai turėjo įdomiai pristatyti veiklas, skirtas Tolerancijos dienai 

paminėti, vykdytas savo mokyklose. 2020-2021 m.m. buvo parengtas ir sėkmingai įgyvendintas vaikų 

vasaros poilsio projektas ,,Vasaros ieškojimai ir atradimai 2021“. Projekto veiklose dalyvavo 150 

mokinių. Stovyklos programos buvo  vykdomos  dvi pamainas 2021-06-16/23 d. ir 2021-08-23/27 d.   

2020-2021 m.m. mokykloje buvo numatytos ir įvykdytos naujos veiklos. Viena iš jų 

rugsėjį mėnesį vykdytos ,,Atvirų durų dienos”. Tai netradicinis būrelių veiklų pristatymas. 

Bendradarbiavimo principu susitarta su socialiniais partneriais ,,Panevėžio balsas”, ,,Sekundė”, radijo 

stotis ,,Pulsas”, ,,Aina” internetinė svetainė, Panevėžio naujienų centras paninfo.lt, kurie visą rugsėjo 

mėnesį reklamavo Moksleivių namų veiklą - kvietimą į ,,Atvirų durų” renginius. Iš įvairių mokyklų, 

klasėmis, mokiniai atvyko į edukacinius užsiėmimus ir apžvalgines ekskursijas. Iš viso Atvirų durų 

dienose dalyvavo 157 mokiniai. Rugsėjo 25 d. Moksleivių namuose vyko ir Neformaliojo ugdymo 

diena. Šiai dienai buvo pasiūlytos  8 skirtingos veiklos:  sportinės, muzikos, šokio, techninė kūryba ir 

amatai.  Šiose veiklose dalyvavo 205 mokiniai. Spalio mėnesį vyko naujas renginys ,,Augintinio 

diena”. Jame dalyvavo 45 mokiniai. Renginyje dalyvavo ,,Mano bestas” treneriai su savo augintiniais. 

Vaikai su didžiausiu džiaugsmu stebėjo keturkojų pasirodymus, patys žaidė su gyvūnais, kreidelėmis 

piešė savo augintinių portretus.  2020 spalio pabaigoje, šalyje paskelbus karantiną, renginiai ir parodos 

persikėlė į internetinę erdvę. Dėl karantino ir nuotolinio ugdymo daugelis numatytų renginių liko 

neįgyvendinti. Vietoj Advento edukacijų mokiniams buvo pasiūlytas virtualus edukacinis kryžiažodis 

,,Ką žinai apie Adventą?’’. Mokiniai teisingai išsprendę kryžiažodį gavo ,,Smalsiausio mokinio” 

diplomus. ( Dalyvavo 10 mok.). Virtualioje erdvėje buvo vykdomos 2 akcijos: Moksleivių namų 

būrelius lankantiems mokiniams atsisveikinimo su Kalėdine eglute akcija  ,, Ačiū tau, eglute” (11 

mok.) ir akcija ,,Padovanokim paukščiams namus” ( 80 mok.), kurioje dalyvavo Panevėžio m. 

mokyklų 1-4 kl. mokiniai ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos.  

 Didelio susidomėjimo sulaukė naujas renginys, paroda- konkursas ,,Jurginių margučiai – Jurgučiai” , 

skirtas Panevėžio miesto mokyklų 1-4 kl. mokinių ir ikimokyklinių įstaigų auklėtiniams (dalyvavo 52 

mok.). Tai tokia edukacinė paroda- konkursas, kuomet vaikai galėjo sužinoti, kad senovės lietuviai 

kiaušinius margindavo ne tik per Velykas, bet ir per Jurgines, Sekmines, kokios spalvos, kuriai šventei 

būdavo būdingos ir kitas šios kalendorinės šventės tradicijas.  

Mokiniams patinka įvairios išvykos. Todėl gegužės 20 d. 10 Moksleivių namų sportinio turizmo 

būrelio mokinių dalyvavo dviračių  ir paspirtukų žygyje į Berčiūnus ,,Miško puokštė mamai“. Prie 

užkurto turistinio laužo mokiniai pynė miško gėlių vainikus savo mamoms, žaidė įvairius žaidimus, 

atliko kūrybines užduotis.  



2020-2021 m.m. skatindama bendruomenės dalinimąsi gerąja darbo patirtimi, 

bendradarbiavimą, veiklos atvirumą ir prieinamumą, visapusį veiklos reprezentavimą, mokykla 

aktyviai bendradarbiavo su kitomis institucijomis ir socialiniais partneriais. Aktyviai bendradarbiauta 

ir organizuotos bendros veiklos su socialiniais partneriais: Panevėžio rajono pedagogine psichologine 

tarnyba, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio 

priešgaisrine gelbėjimo valdyba, Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka, 

biblioteka „Žiburėlis“ , Panevėžio švietimo ir kultūros įstaigomis. Toliau buvo vykdytos 26 tęstinės 

bendradarbiavimo sutartys dėl įvairių bendrų veiklų, patalpų nuomos ir t.t. : 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 Petkevičaitės – 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“.  

 

MOKYKLOS 2021-2022 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS, ATSIŽVELGIANT Į 

MOKYKLOS KONTEKSTĄ 

1. BENDROSIOS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO UGDYMO PLANO 

NUOSTATOS 

(pagrindas, rengėjai, įstaigos tikslai ir uždaviniai 2021-2022 mokslo metams, atsižvelgiant į 

Mokyklos nuostatus, dermė su Panevėžio miesto savivaldybės strateginiu ir mokyklos 

strateginiu planu ir valstybine švietimo politika ir t.t.). 

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

ugdymo planas reglamentuoja neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą 

mokykloje 2021–2022 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),  Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo 

programų kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 

m. birželio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-991 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2011 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-1214 redakcija),  mokytojų parengtomis, Mokyklos 

direktoriaus patvirtintomis Neformaliojo vaikų švietimo programomis ir kitais mokyklos veiklą 

reglamentuojančiais dokumentais.   Ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1824) vartojamas 

sąvokas. Ugdymo planas dera su Panevėžio miesto savivaldybės strategija,  Mokyklos 

strateginiu planu, Mokyklos metiniu veiklos planu, valstybine švietimo politika. Ugdymo 

planas parengtas pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 

vedėjo 2021 m. birželio 23 d. Nr. VĮ-100 (22.1.7.) įsakymu patvirtintą Panevėžio miesto 

savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

mokyklos 2021-2022 mokslo metų ugdymo plano struktūrą.  

Mokyklos ugdymo planą parengė 2021 m. rugpjūčio 26 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-71 „Dėl 

darbo grupės 2021-2022 m.m. ugdymo planui parengti ir plano parengimo termino“ patvirtinta 

darbo grupė.  



Ilgalaikiuose, strateginiuose mokyklos tiksluose išryškinta siekiamybė sukurti šiuolaikišką, atvirą 

kaitai, jaukią ir saugią švietimo įstaigą, gebančią užtikrinti kokybiškas, visiems prieinamas 

neformaliojo ugdymo paslaugas, orientuotas į kiekvieno vaiko pažangą. 

Mokyklos metinės veiklos tikslas:  siekti aukštų ugdymosi rezultatų atsižvelgiant į mokinių 

lūkesčius ir išlaikant mokyklos konkurencingumą neformaliojo švietimo teikėjų tarpe.  

Mokyklos veiklos uždaviniai:  

1. Siekti asmenybės ūgties įgyvendinant individualias mokymosi strategijas. 

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

bendradarbiavimu ir asmenine iniciatyva.  

3. Gerinti mokyklos aplinką, edukacines, darbo ir poilsio erdves. 

Mokyklos ugdymo organizavimo strategija paremta siekiu, kad besimokančiųjų įgyjamos 

kompetencijos sudarytų sąlygas jiems tapti visaverčiais sparčiai besikeičiančios visuomenės 

piliečiais. 

Mokyklos ugdymo plano tikslas – formuoti mokyklos ugdymo turinį ir organizuoti neformaliojo 

ugdymo procesą taip, kad kiekvienas ugdytinis pasiektų asmeninės pažangos ir aukštesnių 

ugdymosi rezultatų bei įgytų ugdymo programose numatytas kompetencijas.  

Ugdymo plano uždaviniai:  

 numatyti reikalavimus ir tvarką mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti ir pritaikyti 

ugdymo procesą mokinių ugdymosi poreikiams;  

 nustatyti būrelių, grupių skaičių, planuojamas įgyvendinti programas;  

 numatyti valandas, skirtas ugdymo turiniui  ir kitoms veikloms įgyvendinti. 

 

 

 

 

2. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO UGDYMO PROGRAMŲ     (NVŠ) PASIŪLA, 

TURINYS  IR ORGANIZAVIMO TVARKA   

2021-2022 MOKSLO METAIS: 

 



 Atsižvelgiant į Valstybinę švietimo politiką, siekiant užtikrinti švietimo prieinamumą ir 

lygias galimybes, maksimaliai plėtojant vaikų ir jaunimo švietimo aprėptį, suteikti mokiniams 

palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus, tenkinant individualius ugdymosi 

poreikius, 2020-2021 m.m. neformalusis vaikų švietimas mokykloje orientuotas į mokinių 

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

kompetencijų ugdymą,  saviraiškos ir kūrybos 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. Mokykla einamaisiais mokslo metais gali 

koreguoti ugdymo procesą ir turinį pagal pasikeitusius mokinių ugdymosi poreikius, mokinių 

ugdymosi rezultatus, išlaikydama mokslo metams skirtą ugdymo valandų skaičių. Užsiėmimus galima 

organizuoti įvairiomis formomis: renginys, pažintinė išvyka, darbas grupėje ir t.t. Ugdymo procesas 

gali būti organizuojamas ne tik Mokykloje, bet ir už jos ribų (pvz., muziejuose, parkuose, artimiausioje 

gamtinėje aplinkoje ir pan.).  Užtikrinant neformaliojo vaikų švietimo prieinamumą, būreliai pagal 

poreikį steigiami atokesniuose miesto mikrorajonuose, sudarant sutartis dėl patalpų nuomos su kitomis 

švietimo įstaigomis. 

 

 2.1. Bendra ugdymo proceso organizavimo tvarka ir formos 

( NVŠ užsiėmimų formos (kontaktinė, nuotolinė, mišri), programų pasiūla įvairovės ir amžiaus 

aspektu, trukmė, dažnis, skaičius per savaitę, skirstymas į pusmečius,  darbas mokinių atostogų 

metu, mokinių priėmimas, mokestis už neformalųjį švietimą, mokinių, sužymėtų Mokinių registre, 

ugdymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas ir pan.). 

 

Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. 1-

280 „Dėl mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklose 

ir savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 23 d. sprendimo Nr.1-8-23 pripažinimo netekusiu galios“ 

mokslo metų pradžia ir trukmė Moksleivių namuose – nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 23 d. 

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

Priklausomai nuo veiklos populiarumo ir mokinių poreikių gali būti steigiamos kelios tos pačios 

veiklos grupės. Sukomplektavus mokinių grupes, mokytojo teikimu ( iki spalio 1 d.) ir direktoriaus 

įsakymu nurodoma, į kurią programos (būrelio) 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. 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, mokykloje vykdomos trumpalaikės, vienerių metų  ugdymo 

programos.  

 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 ir/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) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.  

 Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d. 

      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, direktoriaus įsakymu patvirtintas trumpalaikes, (vienerių mokslo metų trukmės) 

neformaliojo vaikų švietimo programas, parengtas vadovaujantis Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių 

biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-991 (Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-1214 redakcija).         

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 (156 val.). 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, baigus NVŠ programą, išduodami mokyklos patvirtinti programos baigimo pažymėjimai.  

Ugdymo procesas organizuojamas užtikrinant mokinių sveikatą ir saugumą, atsižvelgiant į 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir rekomendacijas, šalyje paskelbus karantiną ar 

būtinąsias priemones ekstremalios situacijos metu, gavus sutikimus iš mokinių tėvų, ugdymas gali būti 

organizuojamas nuotoliniu būdu, vadovaujantis Mokyklos direktoriaus 2020 m. kovo 24 d. įsakymu 

Nr.V-29 patvirtinta "Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarka“ 

 

2.2. Informacija apie numatomas vykdyti neformaliojo švietimo programas  

(2021-2022 m.m. programos pateikiamos prieduose), kurios registruotos Neformaliojo vaikų 

švietimo programų registre (siekiant NVŠ krypčių ir formų  įvairovės skirtingo amžiaus 

vaikams). 

 

2021/2022 m.m. Mokyklos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio mėn.26 d. įsakymu Nr. V-73 

patvirtintos ir numatomos vykdyti 24 NVŠ programos, apimančios 4-19 m. mokinių amžiaus cenzą.  

Naujos NVŠ programos: Kūrybinė saviraiška „Jaunieji smalsučiai“ (4-6 m.),  Siuvimo studija 

„Adatėlė“ (6-19m.). 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 2021/2022m.m.   

Eil 

Nr. 

Programą 

parengusio 

mokytojo 

Neformaliojo vaikų 

švietimo 

programos 

Mokinių 

amžius 

Programos 

kodas 

NŠPR 

Programos paskirtis  

(pagal mokyklos bendrąsias 

nef. švietimo programas), 



vardas, 

pavardė 

pavadinimas kryptis NŠPR 

1 Regina 

Liutkevičienė 

Šokių studija 

„Selevy“  

6 -14 m. 120300156 Meninio ugdymo programa, 

kryptis-choreografija, šokis. 

2 Justinas 

Kanaporius 

Gitaros studija  9-19 m. 120100185 Meninio ugdymo programa, 

kryptis-muzika 

3 Ona 

Ivanauskienė 

Liaudies šokių 

grupė „Aušrinė“  

7-15 m. 120300749 Meninio ugdymo programa, 

kryptis-choreografija, šokis. 

4 Stela 

Kulbokienė 

Pop grupė 

„Šypsenėlė“  

6-19 m. 120100191  

 

Meninio ugdymo programa, 

kryptis-muzika 

5 Dalia 

Gavrilčikienė 

Estradinė- kūrybinė 

vaikų grupė 

 

4-13 m. 120100189 Meninio ugdymo programa, 

kryptis-muzika 

6 Audronė 

Markutienė 

Dailieji amatai 

 

5-19 m. 120200169 

 

Meninio ugdymo programa, 

kryptis- dailė 

7 Audronė 

Markutienė 

Meninė keramika  5-19 m. 

 

121100080 

 

 

Meninio ugdymo programa, 

kryptis- technologijos 

8 Dalia 

Šumskienė 

Teatro studija 

 

7-19 m. 120400067 Meninio ugdymo programa, 

kryptis- teatrinis ugdymas 

9 Geleta 

Norvaišienė 

Dailė 

 

6-19 m. 120200172 Meninio ugdymo programa, 

kryptis-dailė 

10 Aušra 

Lazdauskienė 

Kūrybinės 

dirbtuvės „ Spalvos 

ir spalviukai“  

7-13 m. 120200730 Meninio ugdymo programa, 

kryptis-dailė 

11 Geleta 

Norvaišienė 

Įdomioji keramika  5-19 m. 

 

121100081 Meninio ugdymo programa, 

kryptis- technologijos 

12 Stela 

Kulbokienė 

Ankstyvasis 

muzikinis ugdymas 

4-6 m. 120100518 Meninio ugdymo programa, 

kryptis-muzika 

13 Vaida Zibae Dailės terapija 

„Jausmai ir 

spalvos“  

6-14 m. 120200729 Meninio ugdymo programa, 

kryptis-dailė 

14 Geleta 

Norvaišienė 

Pynimas  6-19 m. 121100079 Techninės kūrybos ir 

saviraiškos ugdymo 

programa, kryptis- 

technologijos 

15 Kristina 

Lazauskaitė 

Saviraiška anglų 

kalba  

 

7-19m. 121400104 Techninės kūrybos ir 

saviraiškos ugdymo 

programa, kryptis-kalbos 

16 Inga Kūrybinė 4-6 m. 121100523 Techninės kūrybos ir 



Kopcienė saviraiška „Mažieji 

smalsučiai“  

 saviraiškos ugdymo 

programa, kryptis-kalbos 

17 Žuteks 

Velička 

Aviamodeliavimas  7-19 m. 120600054 Techninės kūrybos ir 

saviraiškos ugdymo 

programa, kryptis- techninė 

kūryba 

18 Aušra 

Indriūnienė 

Siuvimo studija 

„Adatėlė“  

12-19 m. 121100524 Techninės kūrybos ir 

saviraiškos ugdymo 

programa, kryptis- techninė 

kūryba 

19 Dainius 

Mikšys 

Taisyklingo 

judėjimo menas 

 

8-19 m. 120502078 Turizmo ir sporto programa, 

kryptis- sportas 

20 Rita Garaga Aerobika- fitnesas  8-19 m. 120500283 Turizmo ir sporto programa, 

kryptis- sportas 

21 Saturnina 

Mažuolienė 

Sportinis turizmas  5-19 m. 120700029 Turizmo ir sporto programa, 

kryptis- turizmas ir kraštotyra 

22 Rytis 

Navarskas 

Boksas  9-19 m. 120501521 Turizmo ir sporto programa, 

kryptis-sportas 

23 Rytis 

Navarskas 

Lengvasis 

kultūrizmas  

9-19 m. 120500624 Turizmo ir sporto programa, 

kryptis-sportas 

24 Samanta 

Pusvaškienė 

Aerobika šokio 

ritmu  

6-19 m. 120501524 Turizmo ir sporto programa, 

kryptis- sportas 

 

 

 

Mokyklos direktoriaus patvirtintos ir numatomos vykdyti programos parengtos 

vadovaujantis Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo 

programų kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. 

birželio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-991 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. 

liepos 5 d. įsakymo Nr. V-1214 redakcija).   Programose nurodyti aiškūs tikslai, konkretūs 

įgyvendinami uždaviniai, atitinkantys neformaliojo švietimo programos dalyvių amžių ir jų poreikius. 

Nurodoma, kokios bus ugdomos kompetencijos, aprašomas neformaliojo švietimo programos turinys 

(156 val.), metodai, priemonės, įranga, padedantys siekti išsikelto tikslo ir uždavinių, numatomi 



neformaliojo švietimo programos dalyvių pasiekimų vertinimo (įsivertinimas) būdai, metodai, 

dažnumas. Programose išryškinamas vaikų vaidmuo programos įgyvendinime, nurodoma kaip bus 

užtikrinama programos kokybė ir kokiais būdais bus vykdomas programos rezultatų pristatymas.  

Programų vykdymui suformuota 24 būreliai ( 39 grupės) Būreliuose ugdytis 2021-2022 m.m pagal 

meninio ugdymo, techninės kūrybos ir saviraiškos, turizmo ir sporto ugdymo programas pasirinko 487 

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-22 

Neformaliojo vaikų švietimo 

programų- 5; 

Būrelių-5; 

Grupių-6 

Neformaliojo vaikų švietimo 

programų- 6; 

Būrelių-6; 

Grupių-11 

 

2.3. Kita numatoma veikla įstaigos ir miesto bendruomenei  

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

Mokyklos metodinėse grupėse ir mokyklos renginių organizatoriaus sudarytame renginių plane 2021-

2022 mokslo metams numatyta 23 įvairūs sportiniai, turistiniai, meniniai renginiai ir 37 mokinių 

kūrybinių darbų parodos. Mokyklos metodinių grupių pirmininkai ir renginių organizatorius pateikia 

renginių planus direktoriaus pavaduotojui ugdymui, renginiai įtraukiami į mokyklos renginių planą. 

Mokslo metų eigoje renginių planas gali būti koreguojamas, atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės 

poreikius, sudarant mokyklos darbo planus atskiriems mėnesiams.  

 Renginys Data Vieta Kam skirtas 

renginys 

Atsakingas asmuo 

RENGINIAI 

Rugsėjo mėn.  

 Meninio ugdymo 

projektas „Talentus 

atrandame kasdien“ . 

Edukacinės 

programos  

1-5 klasių 

mokiniams 

Rugsėjo 

mėn. 

3-14 d.  

 

Moksleivių 

namai 

Panevėžio m. l/d 

auklėtiniams, 1-5 

klasių mokiniams 

D.Šumskienė, 

 Mokytojai 

 Atvirų durų diena Rugsėjo 

mėn. 

 

Moksleivių 

namai 

Miesto visuomenei R. Adinavičienė 

Spalio mėn.  

 ,,Tu saugus, kai Spalio Moksleivių Panevėžio m. R. Adinavičienė 



žinai” mėn. namai moksleivių namų 

mokiniams 

 

 Parodos –konkurso 

,,Džeko žibintai” 

atidarymo šventė 

,,Šiurpnaktis” 

Spalio  

mėn. 

 

 

Moksleivių 

namų kiemas 

Panevėžio m. ir raj. 

švietimo įstaigų 1-

12 klasių 

mokiniams ir 

ikimokyklinių 

įstaigų  

auklėtiniams 

R. Adinavičienė 

 

 Edukacinė programa 

,, Vėlinės - Ilgės “ 

Spalio 25-

29 d. 

Moksleivių 

namai 

Miesto mokyklų  

pradinių klasių 

mokiniams ir 

ikimokyklinių 

įstaigų  

auklėtiniams 

R. Adinavičienė 

 

Lapkričio mėn.  

 ,,Jėgos konkursas” Lapkričio 

mėn 

Moksleivių 

namai 

Šalies bendrojo 

ugdymo mokyklų 

9-12 kl. mokiniams 

R. Adinavičienė 

D. Mikšys 

 Kūrybinės dirbtuvės  

,,Kalėdinis Advento 

vainikas“ 

Lapkričio 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

Panevėžio m. ir raj. 

švietimo įstaigų 

mokiniams 

R. Adinavičienė 

 

Gruodžio mėn.  

 Pramoginis renginys 

,,Štai ir atėjo 

Kalėdos“ 

Gruodis Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

R. Adinavičienė 

 

 Kalėdinis koncertas 

tėveliams 

Gruodis Moksleivių 

namai 

Pop gr. 

,,Šypsenėlė” ir 

ankstyvojo 

muzikinio ugdymo 

grupės tėveliams 

S. Kulbokienė 

 

Sausio mėn. 

 Renginys – išvyka 

,, Žiemą miške” 

Sausio 

 

Pagal atskirą 

pranešimą 

Moksleivių namų 

mokiniams 

R. Adinavičienė 

 

Vasario mėn.  

 Edukacinė programa 

„Užgavėnės mūsų 

kieme“ 

vasario 

mėn antra 

pusė 

Moksleivių 

namai 

Miesto mokyklų 

mokiniams 

R. Adinavičienė 

 

 Renginys 

,,Su gimtadieniu , 

Lietuva ” 

 

Vasario 

15d. 

Moksleivių 

namai 

Moksleivių namų 

bendruomenei. 

R. Adinavičienė 

 

 Išvyka į Vilniaus 

valdovų rūmus 

(vyresniems) 

Vasaris Moksleivių 

namai 

Moksleivių namų 

mokiniams 

R. Adinavičienė 

Kovo mėn. 

https://www.geradovana.lt/apie/tinklarastis/kaledinis-advento-vainikas---reiksme-ir-patarimai-kaip-pasigaminti-namuose
https://www.geradovana.lt/apie/tinklarastis/kaledinis-advento-vainikas---reiksme-ir-patarimai-kaip-pasigaminti-namuose


 

 

Užgavėnės su 

pavasariniu 

kermošiumi 

Kovo  mėn Moksleivių 

namų kiemas 

Moksleivių namų 

mokiniams 

R. Adinavičienė 

 

 Renginys –Žemės 

dienai 

,,Žinutė Žemei” 

 

Kovo  

mėn. 

Moksleivių 

namai 

PMN ir miesto 

mokiniams, l/d 

auklėtiniams 

R. Adinavičienė 

 

 Renginys 

,,Madų šou” 

Kovo mėn. Moksleivių 

namai 

Moksleivių namų 

mokiniams 

R. Liutkevičienė 

Balandžio mėn.  
 Respublikinės 

parodos – konkurso 

,,Pirmoji mano 

knygelė” 

šventė 

Balandžio 

mėn. 

 

Pagal atskirą 

pranešimą 

Moksleivių namų ir 

miesto 

bendruomenei 

R. Adinavičienė 

 

 

 Respublikinis dainos 

ir  šokio festivalis. 

Balandžio 

mėn. 

 

Moksleivių 

namai 

Lietuvos bendrojo 

lavinimo ir 

neformaliojo 

švietimo mokyklų 

1-12 kl. mokiniams 

R. Adinavičienė 

S. Kulbokienė 

R. Liutkevičienė  

 

 

Gegužės mėn.  

 Renginys – 

koncertas 

Motinos dienai 

Gegužės 

mėn. 

Pagal atskirą 

pranešimą 

Miesto visuomenei R. Adinavičienė 

 

 Kūrybinės dirbtuvės 

,, Grožio titulas’’ 

 

Gegužės 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

Moksleivių namų 

mokiniams 

R. Liutkevičienė 

 Panevėžio m. 

mokyklų 3-4 kl. 

mokinių turizmo 

varžybos 

Gegužės 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

kiemas 

Panevėžio m. 

mokyklų 3-4 kl. 

mokiniams 

S. Mažuolienė 

 Panevėžio m. 

mokyklų 3-4 kl. 

mokinių virvės 

traukimo varžybos 

Gegužės 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

kiemas 

Panevėžio m. 

mokyklų 3-4 kl. 

mokiniams 

S. Mažuolienė 

Birželio mėn.  

 Baigiamoji mokslo 

metų šventė  ,,Vaikų 

šalis” 

arba renginys – 

koncertas 

,,Moksleivių namų 

garbė 2022” 

 

Birželio 

mėn. 

 

 

 

Moksleivių 

namų kiemas 

Bendruomenių 

rūmai 

Mokyklos 

bendruomenei 

 

Miesto visuomenei 

R. Adinavičienė 

Mokytojai 

PARODOS 

Rugsėjo mėn. 

 Neformaliojo vaikų 02 – 30 d. Moksleivių Mokyklos D.Šumskienė, 



švietimo stendinis 

programų 

pristatymas. ir 

mokinių kūrybinių  

darbų paroda 

namai (foje) bendruomenei mokytojai 

 Moksleivių namų 

būrelius lankančių 

mokinių kūrybinių  

darbų paroda 

01d. - 30 

d. 

Moksleivių 

namai (foje) 

Mokyklos 

bendruomenei 

R. Adinavičienė 

L. Skrebytė 

Spalio mėn.  

 Panevėžio m. ir 

apskrities švietimo 

įst.  mokinių ir 

ikimokyklinių įst. 

auklėtinių 

erdvinių objektų - 

skulptūrų , iš 

gamtinių medžiagų , 

paroda- konkursas 

,, Kas gyvena šitoj 

pievoj?” 

Spalio 

13 d. -31 

d. 

 

Moksleivių 

namai 

Panevėžio m. ir 

apskrities švietimo 

įstaigų mokinių ir 

ikimokyklinių 

įstaigų auklėtiniams 

 

R. Adinavičienė 

A. Markutienė 

 Helovyninė paroda –

konkursas 

,,Džeko žibintai” 

(žibintai iš moliūgų) 

Spalio pab. 

 

Moksleivių 

namų kiemas 

Panevėžio m. ir raj. 

švietimo įstaigų 1-

12 klasių 

mokiniams ir 

ikimokyklinių 

įstaigų  

auklėtiniams 

R. Adinavičienė 

A. Markutienė 

 Dailės terapijos 

būrelio „Jausmai ir 

spalvos“ 

mokinių darbų 

paroda 

„ Rudens sapnas“ 

04 d.-13d. Moksleivių 

namai (foje) 

Mokyklos 

bendruomenei 

V. Zibaie 

 Dailiųjų amatų 

būrelio mokinių 

darbų paroda 

,, Vorai- bobų 

vasaros pranašai” 

04 d.-31 d. Moksleivių 

namai (foje) 

Mokyklos 

bendruomenei 

A. Markutienė 

 Keramikos būrelių 

mokinių darbų 

paroda 

,, Molis- mūsų 

fantazijos 

džiaugsmas” 

Spalio 

mėn. 

Moksleivių 

namai (foje) 

Mokyklos 

bendruomenei 

A.Markutienė 

G. Norvaišienė 

 Dailiųjų amatų ir 

dailės būrelių 

spalis Vaikų 

biblioteka 

Miesto 

bendruomenei 

A.Markutienė 

G. Norvaišienė 



mokinių darbų 

paroda 

,,Paveikslai kitaip” 

,,Žiburėlis” 

 

 

 

 

Keramikos būrelių 

mokinių darbų 

paroda 

,,Gamtos grožis 

molio darbuose” 

Spalis- 

lapkritis 

Moksleivių 

namai (foje) 

Mokyklos 

bendruomenei 

A.Markutienė 

G. Norvaišienė 

 Dailės būrelio 

paroda 

,,Kai ateina ruduo” 

7d.-29 d.  Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

G. Norvaišienė 

 Dailės būrelio 

paroda 

,, Svečiuose pas 

gyvūnus” 

1d.-29 d. ,,Aušros” prog.  ,,Aušros” prog. 

bendruomenei 

G. Norvaišienė 

Lapkričio mėn.  

 Dailės terapijos 

būrelio „Jausmai ir 

spalvos“ 

mokinių darbų 

paroda 

„ Vazos“ 

Lapkričio 

1d. -15d 

Moksleivių 

namai (foje) 

Mokyklos 

bendruomenei 

V. Zibaie 

 Dailės terapijos 

būrelio „Jausmai ir 

spalvos“ 

mokinių darbų 

paroda 

„ Vazos“ 

Lapkričio 

15d. -29d 

 „Saulėtekio“ 

progimnazijos 

tinklapyje 

 „Saulėtekio“ 

progimnazijos 

bendruomenei 

V. Zibaie 

 Dailiųjų amatų  ir 

dailės  būrelių 

mokinių darbų 

paroda 

,, Gamtos grožis 

mūsų rankdarbiuose” 

04 d.- 30 

d. 

Moksleivių 

namai (foje) 

Mokyklos 

bendruomenei 

A.Markutienė 

G. Norvaišienė 

 Dailės būrelio 

paroda 

,, Veidai” 

5d.-26 d. ,,Aušros” prog.  ,,Aušros” prog. 

bendruomenei 

G. Norvaišienė 

Gruodžio mėn.  

 Dailės terapijos 

būrelio „Jausmai ir 

spalvos“ 

mokinių darbų 

paroda 

„ Žibintų šviesa” 

2d. -13d Moksleivių 

namai (foje) 

Mokyklos 

bendruomenei 

V. Zibaie 

 Respublikinė 

Kalėdinio dekoro  

 paroda    - 

konkursas 

Gruodžio 

 

 

Moksleivių 

namai 

(foje, 

koridorius) 

Lietuvos bendrojo 

lavinimo ir 

neformaliojo 

švietimo mokyklų 

R. Adinavičienė 

 



,,Kuo kvepia 

Kalėdos? 

1-12 kl. mokiniams 

 Keramikos būrelių 

mokinių darbų 

paroda 

,, Laukiame Kalėdų” 

02 d.-31 d. Moksleivių 

namai 

 (laiptinė) 

Mokyklos 

bendruomenei 

A.Markutienė 

G. Norvaišienė 

 Dailės būrelio 

paroda 

,, Kai balta ir šalta” 

3d.-31 d. ,,Aušros” prog.  ,,Aušros” prog. 

bendruomenei 

G. Norvaišienė 

 Dailės būrelio 

paroda 

,, Atverk duris į 

žiemos pasaką” 

2d.-31 d.  Moksleivių 

namai 

(koridorius) 

Mokyklos 

bendruomenei 

G. Norvaišienė 

 Dailės būrelio 

paroda 

,,Pakelk akis į 

žvaigždėtą dangų” 

2d.-31 d.  Moksleivių 

namai  

Mokyklos 

bendruomenei 

G. Norvaišienė 

 Pynimo būrelio 

mokinių darbų 

paroda ,,Džiaugsmo 

kupinos Kalėdos” 

1d.-31 d.  Moksleivių 

namai  

Mokyklos 

bendruomenei 

G. Norvaišienė 

Sausio mėn.  

 Dailės terapijos 

būrelio „Jausmai ir 

spalvos“ 

mokinių darbų 

paroda 

„ Meilės spalvos“ 

Sausio 

mėn. 

Moksleivių 

namai (foje) 

Mokyklos 

bendruomenei 

V. Zibaie 

 Dailės terapijos 

būrelio „Jausmai ir 

spalvos“ 

mokinių darbų 

paroda 

„ Meilės spalvos“ 

9d. -23d. , „Saulėtekio“ 

progimnazijos 

tinklapyje 

, „Saulėtekio“ 

progimnazijos 

bendruomenei 

V. Zibaie 

Vasario mėn.  

 Respublikinė  paroda 

– konkursas 

,, Be to nebūtų 

Užgavėnių” 

(Užgavėnių vaizdelia) 

Vasario-

kovo mėn. 

 

Moksleivių 

namai 

(foje, 

koridorius) 

Lietuvos bendrojo 

lavinimo ir 

neformaliojo 

švietimo mokyklų 

1-12 kl. mokiniams 

R. Adinavičienė 

A. Markutienė 

 

 Keramikos  ir 

pynimo būrelių 

mokinių darbų 

paroda 

’’Rankdarbiai 

Lietuvai” 

Vasario 12 

d. 

- 

kovo 12 d. 

Moksleivių 

namai (foje) 

Mokyklos 

bendruomenei 

A.Markutienė 

G. Norvaišienė 

 Dailiųjų amatų  ir Vasario 12 Moksleivių Mokyklos A.Markutienė 



dailės  būrelių 

mokinių darbų 

paroda 

,, Mylime savo šalį” 

d. 

- 

kovo 12 d. 

namai (foje) bendruomenei G. Norvaišienė 

Kovo mėn.  

 

 

Dailės terapijos 

būrelio „Jausmai ir 

spalvos“ 

mokinių darbų 

paroda 

„ Mandalos“ 

Kovo mėn. Moksleivių 

namai (foje) 

Mokyklos 

bendruomenei 

V. Zibaie 

 Dailės terapijos 

būrelio „Jausmai ir 

spalvos“ 

mokinių darbų 

paroda 

„ Mandalos“ 

14 d.-30d  „Saulėtekio“ 

progimnazijos 

tinklapyje 

 „Saulėtekio“ 

progimnazijos 

bendruomenei  

V. Zibaie 

 

 

Dailiųjų amatų  ir 

dailės  būrelių 

mokinių darbų 

paroda 

,, Nuotaikų kaita” 

14 d.- 31 

d. 

Moksleivių 

namai (foje) 

Mokyklos 

bendruomenei 

A.Markutienė 

G. Norvaišienė 

 Dailės būrelio 

mokinių darbų 

paroda 

,,Žemė puošiasi 

žiedais” 

02 d.-30 d. ,,Aušros” 

progimnazija 

,,Aušros” 

progimnazijos 

bendruomenė 

G. Norvaišienė 

Balandžio mėn.  

 Respublikinė  paroda 

– konkursas 

,,Pirmoji mano 

knygelė”, 

(skirta tarptautinei 

vaikiškos knygos 

dienai paminėti.) 

Balandžio 

mėn. 

 

Moksleivių 

namai ar 

biblioteka 

Lietuvos bendrojo 

lavinimo ir 

neformaliojo 

švietimo mokyklų 

1-12 kl. mokiniams 

R. Adinavičienė 

A. Markutienė 

 

 

 Aviomodeliavimo 

būrelio mokinių 

darbų paroda 

,,Mūsų sparnai” 

Balandžio 

mėn. 

Moksleivių 

namai 

Mokyklos 

bendruomenei 

Ž. Velička 

 Keramikos , pynimo, 

dailės, dailiųjų amatų 

būrelių mokinių 

darbų paroda 

,,Džiaugsmo kupinos 

Velykos” 

12 d.-23 d. Moksleivių 

namai 
( laiptinė, 

koridorius, foje ) 

 

 

Mokyklos 

bendruomenei 

A.Markutienė 

G. Norvaišienė 

Gegužės mėn.  

 Dailės terapijos 

būrelio „Jausmai ir 

2 d. - 16d. Moksleivių Mokyklos V. Zibaie 



spalvos“ 

mokinių darbų 

paroda 

“ Aš svajoju...“ 

namai (foje)  bendruomenei  

Birželio mėn. 

 Moksleivių namų 

būrelių mokinių 

darbų parodų 

pristatymas miesto 

visuomenei 

,,Tai ko išmokome“ 

 

Pagal 

atskirą 

pranešimą 

Pagal atskirą 

pranešimą 

Miesto visuomenei R. Adinavičienė 

mokytojai 

 

 

 

Dailės terapijos 

būrelio „Jausmai ir 

spalvos“ 

mokinių darbų 

paroda 

“ Nepaprastas 

akmenukas” 

 

Birželio 

mėn. 

Moksleivių 

namai (foje) 

Mokyklos 

bendruomenei 

V. Zibaie 

 

 

 

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

skaičius, mokinių skaičius ir pan. mokinių skaičius grupėse) 

 

2021-2022 mokslo metais mokykloje dirba 19 mokytojų. Iš jų:  4 turintys mokytojo metodininko 

kvalifikacinę kategoriją, 9 mokytojai, turintys vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją, 5 -turintys 

mokytojo kvalifikacinę kategoriją ir  1 mokytojas neturintis kvalifikacinės kategorijos. Mokslo metų 

pradžioje priimti dirbti 3 nauji mokytojai .  

 

 

 

 

2021-2022 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 0 3 5 9 4 1 



 

 

2021-2022 m.m. sudarytos 487 mokymosi sutartys, suformuota 24 būreliai, 39 grupės.  Mokinių 

amžius- 4-19 metų.  

Mokinių skaičius grupėse 

Eil. 

Nr. 

Mokytojas Būrelis (neformaliojo švietimo 

programa) 

Grupių 

skaičius  

Mokinių 

skaičius 

1 R.Liutkevičienė Šokių studija „Selevy“ 3 36 

2 J.Kanaporis Gitaros studija 2 24 

3 V.Zibaie Dailės terapija „Jausmai ir spalvos“ 1 14 

4 G.Norvaišienė Dailė 2 24 

Pynimas 1 12 

Įdomioji keramika 

 

2 24 

5 S.Kulbokienė Pop grupė „Šypsenėlė“ 1 13 

Ankstyvasis muzikinis ugdymas 1 15 

6 S.Pusvaškienė Aerobika Šokio ritmu 2 24 

7 D.Gavrilčikienė Estradinė-kūrybinė vaikų grupė 2 24 

8 A.Markutienė Meninė keramika 2 26 

Dailieji amatai 2 25 

9 D.Šumskienė Teatro studija 1 14 

10 Ž.Velička Aviamodeliavimas 1 13 

11 R.Garaga Aerobika-fitnesas 1 12 

12 S.Mažuolienė Sportinis turizmas 5 61 

13 R.Navarskas Lengvasis kultūrizmas 1 14 



Boksas 1 12 

14 D. Mikšys Taisyklingo judėjimo menas 1 12 

15 K.Lazauskaitė Saviraiška anglų kalba 

 

2 26 

16 I.Kopcienė Kūrybinė saviraiška „Mažieji 

smalsučiai“ 

 

1 12 

17 O.Ivanauskienė Liaudies šokių grupė „Aušrinė“ 2 24 

18 A.Lazdauskienė Kūrybinės dirbtuvės ‚Spalvos ir 

spalviukai“ 

1 12 

19 A.Indriūnienė Siuvimo studija „Adatėlė“ 1 14 

Iš viso 19 mokytojų 24 būreliai  39 grupės 

 

487 mokinių 

 

 

3. Valandų paskirstymo 2021-2022 mokslo metams lentelė 

 
Eil

. 

Nr. 

Mokytojo 

vardas 

 ir pavardė 

Neformalioj

o švietimo 

programa 

(būrelis)/ugd

ymo 

dalykas, 

kryptis 

Valandos per metus Etato dydis 

Pamokos Pasiruošimas 

pamokoms, 

mokinių darbų 

vertinimas 

%, nuo 

pamokų 

Veiklos 

mokyklos 

bendruomen

ei ir 

profesiniam 

tobulėjimui 

Iš viso 

valandų 

 

1. Geleta 

Norvaišienė 

Dailė, 

pynimas, 

įdomioji 

keramika 

780 

 

328 42 404 1512 1,00 

2. Inga Kopcienė Kūrybinė 

saviraiška 

„Mažieji 

smalsučiai“ 

156 66 42 81 603 0,20 

3. Justinas 

Kanaporis 

Gitaros 

studija 

312 131 42 197 640 0,42 

4. Dalia Teatro 156 66 42 117 339 0,22 



Šumskienė studija 

5. Samanta 

Pusvaškienė 

Aerobika 

šokio ritmu 

312 131 42 278 721 0,48 

6. Regina 

Liutkevičienė 

Šokių studija 

„Selevy“ 

468 197 42 262 927 0,61 

7. Rita Garaga Aerobika- 

fitnesas 

156 66 42 356 578 0,38 

8. Stela 

Kulbokienė 

Pop grupė 

„Šypsenėlė“; 

Ankstyvasis 

muzikinis 

ugdymas 

312 131 42 246 689 0,46 

9. Dalia 

Gavrilčikienė 

Estradinė-

kūrybinė 

vaikų grupė 

312 131 42 182 625 0,41 

10. Vaida Zibaie Dailės 

terapija 

„Jausmai ir 

spalvos“ 

156 66 42 112 334 0,22 

11. Saturnina 

Mažuolienė 

Sportinis 

turizmas 

780 328 42 404 1512 1.00 

12. Audronė 

Markutienė 

Meninė 

keramika; 

Dailieji 

amatai 

624 262 42 397 1283 0,85 

13. Žuteks Velička Aviamodelia

vimas 

 

156 66 42 151 373 0,25 

14. Dainius 

Mikšys 

Taisyklingo 

judėjimo 

menas 

156 66 42 128 350 0,23 

15. Aušra 

Indriūnienė 

Siuvimo 

studija 

„Adatėlė“ 

156 66 42 81 303 0,20 

16. Kristina 

Lazauskaitė 

Saviraiška 

anglų kalba 

312 131 42 123 566 0,37 

17. Rytis 

Navarskas 

Lengvasis 

kultūrizmas; 

boksas 

312 131 42 178 621 0,41 

18. Ona Liaudies 312 131 42 118 561 0,37 



Ivanauskienė šokių grupė 

„Aušrinė“ 

19. Aušra 

Lazdauskienė 

Kūrybinės 

dirbtuvės 

„Spalvos ir 

spalviukai“ 

156 69 42 84 306 0,20 

Iš viso: 6084 2560 42 3899 12543 8.28 

 

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.“ 

3. Panevėžio moksleivių namų direktoriaus 2020 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. V-29 

patvirtinta ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarka. 

5. Priedai: 

5.1. Direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. V-73 „Dėl 2021-2022 m.m. 

neformaliojo vaikų švietimo programų tvirtinimo“; 

                 5.2.  Direktoriaus įsakymas 2021 m. rugpjūčio 26 d. Nr. V-71 „Dėl darbo grupės 2021-

2022 m.m. ugdymo planui parengti ir plano parengimo termino“;  

5.3. 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“. 

5.4. Mokyklos tarybos posėdžio protokolo 2020-09-23   Nr. 2-18  išrašas. 


