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I. 2014 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Šiaulių moksleivių namai – vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo ir mokinių laisvalaikio 

organizavimo institucija, sudaranti sąlygas plėtoti vaikų ir jaunimo gabumus meninėje kūryboje, 

tenkinti saviraiškos poreikius. Pagrindinė veikos kryptis – neformalus švietimas. Neformalusis 

švietimas yra neatskiriama mokymosi visą gyvenimą koncepcijos dalis, leidžianti jauniems 

žmonėms įgyti ir išlaikyti įgūdžius, mokėjimus bei kompetencijas, kurie reikalingi jų adaptacijai 

nuolat kintančioje aplinkoje. Dalis programų, atsižvelgiant į turimas lėšas, įgyvendinamos per 

vasaros praktiką, plenerus, projektus, kūrybines stovyklas, konkursus. Muzika, teatras, šokis, dailė 

ir technologijos bei saviraiška 2013–2014 m. m. atspindėjo pagrindines Moksleivių namų veiklos 

sritis. Mokyklą lankė 863 mokiniai. Veikė 32 įvairaus profilio būreliai, studijos, kolektyvai, 

ansambliai (7 – muzikos, 2 – teatro, 4 – šokio, 10 – dailė ir technologijų, 9 – saviraiškos). 

Žmogiškieji ištekliai. Žinios, gebėjimai, įgūdžiai, kompetencijos suteikia mokyklai galimybę 

įgyvendinti veiklos tikslus. Šiaulių moksleivių namuose dirba 53 darbuotojai, iš jų 37 mokytojai: 1 

mokytojas ekspertas, 11 mokytojų metodininkų, 15 vyresniųjų mokytojų, 10 mokytojų, ir 13 

aplinkos darbuotojų. Mokykloje dirba profesionali vadovų komanda: 2 vadovai atestuoti II 

vadybinei kvalifikacinei kategorijai, 1 – III vadybinei kvalifikacinei kategorijai. 

Vienas iš svarbiausių siekių 2013–2014 mokslo metais buvo sudaryti visas sąlygas 

bręstančiai asmenybei padėti susiorientuoti, ieškančiai – pakloti tvirtesnius pamatus, talentingą vesti 

tobulėjimo link. Siūlomos veiklos ir mokymosi būdai buvo prieinami visiems vaikams pagal amžių, 

turimą patirtį, nepriklausomai nuo socialinės padėties. Ugdymas – individualizuojamas pagal 

kiekvienam vaikui reikalingą kompetenciją, atsižvelgiant į jo asmenybę, galimybes, poreikius.       

Šiuolaikiniai vaikai ir jaunimas, vis didėjanti kokybiško laisvo laiko praleidimo reikšmė 

reikalavo visai naujo požiūrio į neformalųjį švietimą. Vaikų ir jaunimo neužimtumas visada sukelia 

daug socialinių problemų. Moksleivių namai skatina bendradarbiavimą ir bendravimą, siekdami, 

kad jaunas žmogus ugdytų saviugdos, savišvietos ir saviraiškos įgūdžius bei plėtotų talentus ir 

noriai dalyvautų patinkančioje veikloje. Mūsų pasiekimai rytoj priklauso nuo šiandieninių 

investicijų į konkrečias ir praktiškas programas, skatinančias mūsų mokinius prasmingai įsijungti į 

savo krašto kūrybą, išmokti gyventi ir sugyventi su draugais, kurti ir gražinti savo aplinką. Šiandien 

mokykla išgyvena pokyčių metą, tačiau, nepaisant pinigų trūkumo ir visuomenėje tvyrančio 

skepticizmo, joje labai daug nuoširdžios kūrybos bei pedagogų meilės vaikams. Įvairiausi 

užsiėmimai skatina pasitikėjimą savimi, teigiamą savęs vertinimą. Mokinio veikla sudaro labai 

palankią dirvą pažinti ir tirti jo asmenybę, polinkius, interesus, gebėjimus, kryptingumą. Per ją 

atsiskleidžia mokinio norai, siekimai, polinkiai. Organizuojant veiklą, išryškėja jo gebėjimai 

naudoti tam tikrus būdus, priemones. Pagaliau rezultatų siekimas ir patys rezultatai rodo mokinio 

kryptingumą, valią, gabumus, jo individualybę.  

Projektinė veikla – neatsiejama mokyklos ugdymo proceso dalis. Visos projektų veiklos yra 

ne tik naujos, įdomios, bet ir naudingos, nes skatina tiek mokytojų, tiek mokinių kūrybišką požiūrį į 

kasdienį ugdymo procesą ir daro jį patrauklesnį bei kokybiškesnį. Įgyvendintas projektas: „Saulės 

parkas – svajonių ir tikrovės parkas“, kurio dalyviai mokiniai, mokinių tėvai, mokytojai. 

Įgyvendinami projektai: „Mes norim, galim, padarysim“, „Augame kartu su teatru“, „Būki kelyje 

saugus“, X tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Baltoji varnelė“. 75 % vaikų dalyvaus 

užimtumo programose. 

Dalyvauta kūrybinės veiklos projekte „Odė pavasario džiaugsmui“. 

Inicijavome akcijas: „Saugiai į mokyklą, saugiai į namus“, „Diena kitaip“, „Atmintis gyva, 

nes liudija“, „Palinkėjimai mokytojams klevo lapuose“, „Neišmesk manęs“ (Kalendorių rinkimo 

akcija). 

Bendradarbiavimas su šeima visada buvo aktualus ir kartu sudėtingas procesas. Tačiau tik 

bendraujant vieniems su kitais sukuriamos tinkamiausios sąlygos mokiniui įeiti į didįjį pasaulį. 

Skatindami bendravimą su tėvais, rengėme bendrus susitikimus, parodas, informacinius stendus, 

kūrybines dirbtuves. Ugdymo įstaigoje tėvai pasijuto svarbūs, laukiami ir savi. Bendri renginiai su 

tėvais: Moksleivių namų mokinių ir jų tėvelių kūrybinė-patyriminė popietė „Kuriame suvenyrą 
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Valentino dienai“, pop grupės „Poco a Poco“ koncertas tėveliams, atvira pamoka šokių studijos 

„Aurea“ tėveliams.  

Informuojami vaikai, tėvai apie vaiko pasiekimus ir pažangą, ugdymo kokybę mokykloje. 

Pasiekimų ir pažangos vertinimas yra grindžiamas individualios pažangos vertinimo principu, 

lyginami dabartiniai vaiko pasiekimai su ankstesniais, stebima ir vertinama pažanga. Vertinimo 

formos: koncertai, parodos, konkursai.  

Apie metodinės veiklos prasmingumą, veiksmingumą pedagoginėje bendruomenėje 

diskutuojama ne vienus metus. Metodinių būrelių susirinkimai tampa vis veiksmingesni. Mokytojai 

noriai dalijosi savo gerąja patirtimi. Įgytos patirties sklaida skatino ir visą mokyklos bendruomenės 

domėjimąsi naujovėmis bei naujos veiklos stebėseną. Veiksmingiausia profesinio tobulėjimo forma 

grindžiama realia mokytojų ir mokinių abipuse kasdiene veikla. Palankiausios ir sėkmingiausios 

mokytojų profesinio tobulėjimo galimybės – tai mokymasis darbo vietoje, pokyčių analizavimas ir 

taikymasis prie jų, taip pat naujų procesų iniciavimas. Tuo tikslu 2013–2014 m. m. pravesta 

mokytojams šie seminarai: „Vaikų ir jaunimo vokalinės kultūros ugdymas neformalia muzikine 

veikla“, patirties sklaidos užsiėmimas „Stiklo vitražai“, atvira patyriminė pamoka „Skirtukai 

knygai, skrebinimo technika“, teorinis-praktinis seminaras „Kūrybinės partnerystės“.  

Mokytojas turi laisvę ir galimybę pasirinkti ugdymo turinio apimtis, priemones, kaip 

organizuos veiklas, tinkančias mokiniams pagal amžiaus tarpsnį, gebėjimus, kokias kurs 

bendravimo ir bendradarbiavimo  su mokiniais bei tėvais formas. Svarbiausia – kokybiški 

pasiekimai. Mokytojus laisvės principas įpareigoja dirbti kitaip: veikti laisvai ir kūrybingai, 

prisiimti atsakomybę, bandyti naujas strategijas, kurti ir eksperimentuoti, ugdymo procese naudoti 

naujas informacines technologijas, skleisti savo patirtį.       

Vykdyta pedagoginės veiklos ir mokyklos priežiūra (stebėta mokytojų veikla, nustatyta 

ugdymo planų ir kitų dokumentų kokybė, analizuoti mokinių, kolektyvų pasiekimai). Vykdomas 

ugdymo programų tęstinumas. 3,5 % specialiųjų poreikių vaikų dalyvavo meninio ugdymo raiškos 

programose.  

Siekiant paįvairinti mokyklos neformalųjį švietimą, buvo rengiami žinių konkursai, piešinių 

konkursai, kūrybinių darbų parodos, „Protų mūšiai“ – mokslo žinių konkursai, festivaliai. Įstaigos 

veiklos rezultatai atsiskleidė mokiniams dalyvaujant konkursuose, festivaliuose, parodose, 

varžybose, organizuojant miesto, šalies, tarptautinius renginius miesto bendruomenei, dalyvaujant 

mokytojams ir mokiniams projektinėje, pažintinėje-koncertinėje veikloje, rengiant informacinę 

medžiagą (leidinius, diplomus, sveikinimus, bukletus, skrajutes, kalendorius ir kt.). Įsimintini 

renginiai: Tarptautinis šokių festivalis „Asorti 2013“, Baltijos šalių vaikų ir jaunimo populiariosios 

muzikos konkursas „Dainuok, žiemužėle 2014“, LSŠF reitingo varžybos ir sportinių šokių 

čempionatas „Šiauliai 2014“, knygos „Diemedėlio“ dainos ir pjesės fortepijonui II“ pristatymas ir 

koncertas, Vyskupo Motiejaus Valančiaus skaitymų XX konkursas, ataskaitinis literatūrinis-

muzikinis koncertas „Žodžio galia“, respublikinė mokinių kūrybinių darbų paroda-konkursas 

„Visagalė mimika“. Didelio susidomėjimo sulaukė popamokinės veiklos, kūrybiško ir aktyvaus 

laisvalaikio užimtumo idėjos paroda „Ką veiki?“ Šiaulių arenoje, kur buvo skirta I-oji vieta už 

geriausio stendo pristatymą, šventė-nominacija „Sidabrinis šaukštas“, instrumentinės muzikos 

konkursas-šventė „Aš ir muzika“, popietė, skirta K. Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms 

paminėti, konkursas „Svingo taurė 2014“, koncertas „Ačiū tau, mama“ Šiaulių „Aušros“ muziejaus 

Ch. Frenkelio viloje, kalėdinė šventė pramogų ir laisvalaikio klube „Havana“, tarptautinė 

tolerancijos diena su tolerancijos žiedais, akcija „Palinkėjimai mokytojams klevo lapuose“ ir kt.    

Daug teigiamų emocijų sukėlė sukurtų spektaklių pristatymas: „Alisa stebuklų šalyje“ pagal 

L. Kerolio knygą, „Užsispyrėlės sutramdymas“, „Aš vejuosi vasarą“. Šventėme vaikų ir jaunimo 

teatro studijos „Kompanija  šauni“ 21-ojo gimtadienio šventę. Gera nuotaika, nuoširdus tarpusavio 

bendradarbiavimas paliko puikių įspūdžių.   

Kiekvienas vaikas yra unikalus, atviras, trokštantis žinių, kupinas smalsumo ir nuostabos, 

noro bendrauti, pažinti, išreikšti save savitai. Mokiniai ne tik kūrė, bet ir patys siūlė naujus raiškos 

būdus. Tuo tikslu organizavome vaikų ir jaunimo kūrybinių darbų parodas: Šiaulių miesto švietimo 

ir ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų parodą-konkursą „Saugus eismas, aš ir 
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vasara“, Miesto švietimo ir ugdymo įstaigų mokinių kūrybinių darbų parodas-konkursus „Senosios 

muzikos plokštelės pasakojimas“, „Arbatos pertraukėlė“, respublikinę mokinių kūrybinių darbų 

parodą-konkursą „Visagalė mimika“, kūrybinių darbų parodą „Laiko ratas“, Moksleivių namų 

mokinių fotografijos parodą „Nuostabi šventė – gimtadienis“, Moksleivių namų mokinių kūrybinių 

darbų parodą „Laiškas mamai“ ir kt.  

  2013–2014 m. m. gauti apdovanojimai, padėkos, vietos. Iš jų: 32 sportinių šokių 

čempionatuose, 10 tarptautinių, 33 respublikiniuose, 13 miesto, 12 festivalių, 3 teatro šventėse. 

Laimėtos 101 – 1 vieta, 44 – 2 vietos, 25 – 3 vietos, 17 – 4 vietų, 13 – 5 vietų, gautos 26 padėkos, 

16 diplomų, 7 nominacijos. Organizuoti 75 įstaigos renginiai: 2 tarptautiniai, 4 respublikiniai, 7 

miesto, 24 parodos (iš jų 20 įstaigos, 1 respublikinė, 3 miesto), 5 akcijos, 3 mokytojų patirties 

skaidos užsiėmimai, 20 įstaigos renginių, pastatyti 5 spektakliai, pravestas 1 seminaras, vykdyti 4 

projektai. Dalyvauta 105 renginiuose: 3 akcijose, 1 projekte, 6 tarptautiniuose, 21 respublikiniame, 

12 miesto, 7 festivaliuose, 6 regiono, 15 parodų, 32 sportinių šokių konkursuose (LŠSR – 7, LSŠF – 

6, tarptautiniai – 5, respublikiniai – 7, kvalifikaciniai – 7), 2 konkursuose. 48 % mokinių tapo 

tarptautinių, respublikinių konkursų, festivalių diplomantais, prizininkais. 

  Mokyklos veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto pagal asignavimų valdytojo 

patvirtintą sąmatą. Moksleivių namų finansiniai ištekliai yra labai riboti. Planuojant vidinį lėšų 

paskirstymą tenka griežtai išskirti finansavimo prioritetus, pirmenybę teikiant ugdymo proceso 

organizavimui ir darbuotojų darbo apmokėjimui. Lėšų beveik nelieka projektų įgyvendinimui, 

rekvizito įsigijimui, pastatų einamajam remontui. 2014 m. biudžeto lėšos – 1256,6 tūkst. Lt 

(lyginant su 2013 m. padidėjo 2 %). Palyginus biudžeto išlaidų programos sąmatą su 2011 m. (buvo 

1681,7 tūkst. Lt) 2012 m. (1175,2 tūkst. Lt) – sumažėjo 30 %, 2013 m. (1229,4 tūkst. Lt) – 

sumažėjo 27 %, 2014 m. (1256,6 tūkst. Lt)  – sumažėjo 25 %. Vaikų skaičius įstaigoje 2014 m. 

rugsėjo 1 d. duomenimis – 884. 2014 m. rugsėjo 1 d. duomenimis tėvų įmokos siekė – 68260,50 

tūkst. Lt (2013 m. – 68132,0 tūkst. Lt). 2014 m. 1 vaikui iš biudžeto lėšų skirta 1439,4 Lt (lyginant 

su 2013 m. padidėjo 7 %). 

  Šiaulių moksleivių namų veikla vykdoma 4 pastatuose (Moksleivių namuose, vaikų 

klubuose: „Aitvaras“, „Draugystė“, „Kibirkštis“). Mokykla turi švarias, kuklias patalpas, nėra 

renovuota bei modernizuota, trūksta patalpų užsiėmimams, koncertinės salės. Ne visos patalpos 

atitinka Lietuvos Higienos normų HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo 

bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro  2012 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-599. Negalime lanksčiai pritaikyti esamos bazės 

prie vykdomos veiklos. Trūksta lėšų mokyklos modernizacijai ir naujų technologijų diegimui. Visa 

tai lemia ugdymo kokybę bei mokinių lankomumą.  

  Mokyklos veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto pagal asignavimų valdytojo 

patvirtintą sąmatą. 2014 metams nustatytas savivaldybės biudžeto finansavimas, neatitinkantis 

esamos veiklos ir poreikių, neužtikrina stabilaus mokyklos finansavimo, dėl ko ribojama kultūrinė, 

koncertinė, pažintinė, projektinė, kūrybinė ir kt. veikla, pastatų remontas, galimi apmokėjimo už 

šildymą, ryšius, elektros energiją, darbo užmokesčio sutrikimai ir su tuo susijusių papildomų lėšų 

poreikis.  

 

II. 2015 METŲ VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANAS 
 

1.  MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Vykdymo data Atsakingas, 

vykdytojai 

1. Aktualūs ugdymo proceso ir mokyklos 

organizavimo klausimai pasitinkant įstaigos 60-

metį 2015 metais.  

2015 m. vasaris V. Daugėlienė, 

D. Masiulienė,  

N. Pleskūnienė. 

2. Įvairių gabumų mokinių ugdymo(-si) galimybės 

kiekvieno vaiko sėkmei.   

2015 m. balandis     V. Daugėlienė, 

L. Lazdauskaitė, 
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Gabių mokinių ugdymas ir lyderystė.  D. Masiulienė.  

3. Ugdymo plano 2014–2015 m. m. įgyvendinimo 

analizė ir projekto 2015–2016 m. m. 

pristatymas. 

Mokytojų savianalizių aptarimas.  

2014–2015 m. m. mokyklos veiklos kokybės 

vertinimo rezultatai.  

Vaikų užimtumas vasaros atostogų metu.  

2015 m. birželis  V. Daugėlienė, 

D. Masiulienė,  

N. Pleskūnienė. 
 

4. 2014–2015 m. m. ugdomosios veiklos analizė.  

2015–2016 m. m. ugdymo plano tvirtinimas.  

Veiksniai, įtakojantys mokyklos kultūrą.   

2015 m. rugpjūtis   V. Daugėlienė, 

D. Dominauskienė, 

L. Lazdauskaitė,  

D. Masiulienė,  

N. Pleskūnienė. 

5. Mokyklos veiklos prioritetai, tikslai, uždaviniai 

2016 m.  

Strateginio plano gairių aptarimas 2016–2018 

m. m. 

Mokyklos 2015 metų finansinės veiklos 

ataskaita ir 2016 metų biudžeto pristatymas.  

2015 m. gruodis  V. Aviženienė, 

V. Daugėlienė, 

D. Masiulienė,  

N. Pleskūnienė. 
 

 

2.  MOKYKLOS TARYBOS VEIKLA 
 

 

                   

Eil. 

Nr. 

Veikla Data Atsakingas 

asmuo 

 

Numatomas 

rezultatas 

1.  Mokyklos tarybos pirmininko 

ir sekretoriaus rinkimai. 

 

Mokyklos tarybos veiklos 

funkcijų pristatymas. 

 

Mokyklos tarybos veiklos 

plano 2015 metams aptarimas.  

 

Mokyklos ūkinė-finansinė 

veikla 2014 metais. 

 

2015 m. sausio 

mėn. 

Tarybos nariai 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Daugėlienė 

Išrinktas tarybos 

pirmininkas ir 

sekretorius. 

 

Naujieji tarybos 

nariai supažindinti su 

tarybos veiklos 

funkcijomis ir bus 

skatinami aktyviai 

dalyvauti tarybos 

veikloje. 

 

Sudarytas mokyklos 

tarybos planas 2015 

metams. 

 

2. Grupių, mokinių skaičiaus 

būreliuose, kolektyvuose, 

studijose, ansambliuose 

tvirtinimas 2015–2016 m. m. 

 

2015 m. vasario 

mėn. 

V. Daugėlienė 

 

Išankstinė 

informacija tėvams ir 

visuomenei apie 

Moksleivių namuose 

veikiančius būrelius, 

kolektyvus, studijas, 

ansamblius. 
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3. Asignavimų valdytojo įmokų į 

biudžetą pajamų ir  išlaidų 

sąmatos ir biudžetinių lėšų 

sąmatos 2015 metams 

aptarimas. 

 

Vasaros poilsio Moksleivių 

namų mokiniams aptarimas. 

2015 m. kovo 

mėn. 

V. Aviženienė 

 

 

 

 

 

V. Daugėlienė 

N. Pleskūnienė 

Gautų pasiūlymų dėl 

ūkinės-finansinės 

veiklos pagerinimo 

aptarimas. 

 

 

Bendri susitarimai dėl 

paramos ir pagalbos, 

organizuojant 

mokinių vasaros 

poilsio projektus. 

4.  Dalyvauti mokyklos krizės 

sprendimų pasitarimuose. 

Pagal poreikius V. Daugėlienė 

 

 

5. 

 

Teikti siūlymus mokyklos 

administracijai dėl mokykloje 

vykdomos veiklos gerinimo. 

Nuolat Tarybos nariai  

6. 

 

 

 

 

 

 

Mokyklos ugdymo plano-

projekto 2016 metams 

svarstymas. 

 

Aptarti surinktą informaciją 

apie mokyklos materialinės 

bazės turtinimo poreikius. 

 

Mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo duomenų 

pristatymas. 

 

2015 m. 

gegužės mėn. 

V. Daugėlienė 

 

 

 

D. Masiulienė 

 

 

 

D. Masiulienė 

 

 

Gautų pasiūlymų 

ugdymo planui-

projektui aptarimas. 

 

Geriau susipažins su 

mokytojų poreikiais 

ir pasiūlymais dėl 

materialinės bazės 

stiprinimo. Bus 

parengtas planas 

poreikių 

įgyvendinimui. 

7. 

 

 

Inicijuoti 2% pajamų mokesčio 

surinkimą ir panaudojimo 

galimybių aptarimas. 

 

Nuolat 

 

V. Daugėlienė, 

būrelių 

mokytojai 

Dalis mokytojų ir 

mokinių tėvelių skirs 

Moksleivių namams 

2 procentus pajamų 

mokesčio. 

8. 

 

 

 

 

Moksleivių namų grupių 

skaičiaus, mokinių skaičiaus 

būreliuose, kolektyvuose, 

ansambliuose, 

studijose 2015–2016 m. m. 

suderinimas. 

 

Išklausyti pavaduotojų 

ugdymui apie ugdymo 

rezultatus 2014–2015 m. m.  

 

Moksleivių namų ugdymo 

plano 2016 metams  

aprobavimas. 

 

Dėl mokyklos 2014–2016 m. 

strateginio plano įgyvendinimo 

ir naujojo strateginio plano 

2016–2018 metams rengimo 

2015 m. rugsėjo 

mėn. 

V. Daugėlienė 

 

 

 

 

 

 

D. Masiulienė 

N. Pleskūnienė 

 

 

V. Daugėlienė 

 

 

 

V. Daugėlienė 

 

Tarybos nariai 

sužinos faktinę padėtį 

apie būrelius, 

kolektyvus, 

ansamblius ir 

mokinių skaičių 

juose. 

 

Tarybos nariai 

susipažins su 

Moksleivių namų 

pasiekimais, 

rezultatais. 
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9. Naujų Mokyklos tarybos narių 

rinkimų organizavimas. 

2015 m. 

lapkričio 

gruodžio mėn. 

Mokyklos 

taryba 

Bus išrinkti nauji 

tarybos nariai: tėvų, 

mokinių ir mokytojų 

atstovai. 

10. Išklausyti ataskaitos apie 

mokinio krepšelio lėšų 

panaudojimą 2014–2015 m. m.  

 

Dėl mokyklos strateginės 

veiklos plano 2016–2018 m. 

suderinimo.  

  

Dėl Moksleivių namų 

atestuotų ir pagalbos mokiniui 

specialistų (išskyrus 

psichologus) praktinės veiklos 

ir įgytos kvalifikacinės 

kategorijos atitikties 

nustatymo perspektyvinės 

programos 2016–2018 

metams. 

2015 m. 

gruodžio mėn. 

D. Masiulienė 

 

 

 

V. Daugėlienė 

 

 

 

V. Daugėlienė 

 

 

 

Sužinos, ar teisingai 

buvo panaudotos 

krepšelio lėšos. 

11.   

 

Ataskaita mokyklos 

bendruomenei apie mokyklos 

tarybos veiklą 2015 metais. 

 

2015 m. 

gruodžio mėn. 

Tarybos 

pirmininkas 

Informacijos apie 

nuveiktus darbus ir 

problemas 

bendruomenei 

perdavimas. 

12. 

 

Klausimų, konfliktinių 

situacijų, atsižvelgiant į tėvų, 

mokytojų, mokinių ir kitų 

darbuotojų interesus svarstymo 

iniciavimas. 

Nuolat Susidarius 

situacijai 

 

13.  Mokyklos veiklą 

reglamentuojančių dokumentų 

(tvarkų) svarstymas. 

Visus metus Tarybos nariai  

 

 

3. DIREKCINĖS TARYBOS POSĖDŽIAI 

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Vykdymo data Atsakingas 

1.  2015 m. veiklos plano aptarimas. 

Prioritetinės veiklos kryptys.    

2015 m. sausis  V. Daugėlienė 
 

2.  Dėl Lietuvos higienos normų HN 20:2012 

„Neformaliojo vaikų švietimo programų 

vykdymo bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ Moksleivių namuose.  

Dėl mokyklos finansinės situacijos.  

2015 m. vasaris  V. Aviženienė, 

D. Vilčikauskienė. 

 

3.  Įstaigos veiklos dokumentų ir archyvo 

tvarkymas.  

Bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais ir 

visuomene analizė.  

Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas.  

2015 m. kovas  A. Budraitienė, 

D. Masiulienė, 

N. Pleskūnienė.  
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4.  Projektų rengimas ir įgyvendinimas mokinių 

užimtumui vasaros atostogų metu.  

Metodinių grupių veikla. 

Mokyklos savęs vertinimo (vidaus audito) 

organizavimas.  

Įvairių gabumų mokinių ugdymo(-si) galimybės 

kiekvieno vaiko sėkmei.  

Aplinkos darbuotojų darbas.  

Pastatų būklė po žiemos sezono.  

2015 m. balandis D. Masiulienė, 

D. Vilčikauskienė. 

 

5.  Mokytojų kvalifikacijos kėlimo prioritetai. 

Naujai pradėjusių dirbti mokytojų stebėtų 

užsiėmimų aptarimas. 

Mokyklos veiklos vasaros atostogų metu 

planavimas.  

Ugdymo plano rengimas 2015–2016 m. m., 

mokinių kontingento komplektavimas, mokytojų 

krūviai.   

2015 m. gegužė 

 

V. Daugėlienė,  

L. Lazdauskaitė,  

D. Masiulienė. 

6.  Mokyklos inventoriaus būklė, remonto darbų 

numatymas ir vykdymas. 

Racionalus patalpų užimtumas.  

Metodinės veiklos planų vykdymas. 

Mokyklos savivaldos struktūrų veikla.  

Tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginis švietimas 

ir informavimas.  

2014–2015 m. m. ugdymo plano įgyvendinimas.  

2015–2016 m. m. ugdymo plano projekto 

aptarimas.   

2015 m. birželis  V. Daugėlienė, 

D. Masiulienė, 

N. Pleskūnienė, 

D. Vilčikauskienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai.  

7.  Veiklos apžvalga. Tikslų ir uždavinių 

numatymas 2015–2016 m. m.  

Pasiruošimas naujiems mokslo metams.   

2015 m. rugpjūtis  V. Daugėlienė,  

L. Lazdauskaitė,  

D. Masiulienė,  

N. Pleskūnienė, 

J. Udrienė,  

D. Vilčikauskienė, 

Neformaliojo 

ugdymo 

organizatoriai.  

8.  Ugdymo programų analizė ir planavimas.  

Ugdymo programų aptarimas ir tvirtinimas.  

Vaikų sveikatos pažymėjimų ir darbuotojų 

asmens medicininių kortelių apskaita. 

Bendradarbiavimas su mokinių tėvais ir 

socialiniais partneriais.  

Vaikų priėmimo į mokyklą situacijos analizė.  

Mokyklinės dokumentacijos sutvarkymas.  

2015 m. rugsėjis  D. Masiulienė, 

N. Pleskūnienė, 

Neformaliojo 

ugdymo 

organizatoriai. 

9.  Edukacinių aplinkų kūrimo, plėtojimo, apsirū-

pinimo šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis 

plano 2015–2016 m. m. aptarimas.  

Mokyklos žmogiškųjų išteklių tobulinimo plano 

2015–2016 m. aptarimas.   

2015 m. spalis   D. Masiulienė, 

N. Pleskūnienė, 

Neformaliojo 

ugdymo 

organizatoriai. 

10.  Mokyklos ūkinės ir finansinės situacijos 

aptarimas.  

Prevencinės programos vykdymo reali padėtis ir 

2015 m. lapkritis  V. Aviženienė, 

L. Lazdauskaitė, 

D. Masiulienė, 
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galimybės.  

Metinė inventorizacija.  

D. Vilčikauskienė. 

11.  2015 m. mokyklos bendruomenės veiklos 

aptarimas.  

Metinės veiklos aptarimas.  

Mokyklos ugdymo proceso organizavimas 2016 

m.  

2016 m. tikslai, uždaviniai, veiklos planavimas.  

Patrauklios veiklos mokyklos įvaizdžio 

formavimas.  

2015 m. gruodis  V. Daugėlienė, 

D. Masiulienė,  

N. Pleskūnienė, 

D. Vilčikauskienė, 

Neformaliojo 

ugdymo 

organizatoriai. 

 
 

4.  METODINĖ VEIKLA  

 

4.1. METODINĖS TARYBOS 2015 METŲ VEIKLOS PLANAS  

Tikslas. Nuolatinis mokytojų kompetencijos augimas ir aukštesnės ugdymo kokybės 

siekimas. 

Uždaviniai: 

1. Koordinuoti metodinių grupių veiklą. 

2. Užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą. 

3. Skleisti metodines ir dalykines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi, ją skatinti 

ir skleisti. 

 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data Atsakingas Laukiamas rezultatas 

1.  Tėvų apklausa 

„Kokios priemonės padėtų 

įtraukti tėvus į Moksleivių 

namų veiklą?“. 

2015-01 Metodinės 

tarybos 

pirmininkė  

D. Masiulienė 

Tyrimo analizė parodys, 

kaip organizuoti darbą su 

tėvais, įtraukiant juos į 

Moksleivių namų veiklą.  

2.  Mokinių pasiekimų 

vertinimas. 

2015-03 Metodinės 

tarybos nariai 

Pastebėti kiekvieną 

vaiką, gebėti taikyti 

įvairius vertinimo 

metodus. 

3.  Metodinių grupių pirmininkų 

ataskaitos už 2014–2015 m. 

m. veiklą, jų aptarimas. 

2015-06 Metodinės 

tarybos nariai 

Metodinės grupės sieks 

geresnės ugdymo 

kokybės. 

4.  Metodinės tarybos veiklos 

plano 2016 metams projektas.  

Pasiūlymų svarstymas. 

 

2015-10 Metodinės 

tarybos 

pirmininkė  

D. Masiulienė 

Tikslingas metodinės 

veiklos organizavimas 

5.  Kvalifikacijos tobulinimo  

poreikių ir kvalifikacijos  

tobulinimo programų dermė. 

2015-11 Metodinės 

tarybos nariai 

Numatytas planingas  

kvalifikacijos kėlimo  

organizavimas. 

Metodinė veikla 

6.  Mokytojų bendradarbiavimo, 

dalijimosi gerąja patirtimi 

skatinimas.  

Lankymasis kolegų 

užsiėmimuose. 

Nuolat Metodinių grupių 

pirmininkai 

Augs mokytojų 

profesionalumo lygis, 

užsiėmimai bus 

efektyvesni. 
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7.  Metodinės-pedagoginės 

literatūros naujienų, 

pedagoginių leidinių 

aptarimas. 

Nuolat Metodinių grupių 

pirmininkai, 

D. Masiulienė 

Skatinamas  

domėjimasis šalies  

švietimo naujovėmis. 

8.  Moksleivių namų tinklapiui 

aktualios informacijos 

pateikimas. 

Visus 

metus 

Metodinių grupių 

pirmininkai. 

Gerosios patirties 

sklaida, Moksleivių 

namų reprezentavimas. 

9.  Naujų mokytojų 

konsultavimas, užsiėmimų 

lankymas. 

Per 

mokslo 

metus 

D. Masiulienė Ugdymo kokybės 

užtikrinimas. 

 

 

4.2. MUZIKOS MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2015 METAMS 

 

Muzikos dalyko paskirtis – plėtoti mokinių muzikinę kompetenciją, prisidėti ugdant 

kultūrinę ir kitas bendrąsias kompetencijas. 

Tikslas. Siekti mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir ugdymo proceso 

veiksmingumo užtikrinimo. 

Uždaviniai: 

 Skatinti mokytojų kūrybiškumą, atvirumą naujovėms ir kaitai. 

 Tobulinti ugdymo(si) kokybę, taikant naujus mokymo(si) metodus bei planuojant pasiekimų 

vertinimo procesą. 

 Orientuoti ugdymo procesą į mokinių poreikių tenkinimą, ugdant moksleivių meninį intelektą. 

 Nagrinėti ugdymo turinio planavimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimą. 

 Nuolat tirti, analizuoti ir apibendrinti veiklos pasiekimus, problemas. 

 Skatinti mokytojų bendradarbiavimą perteikiant pedagogines ir metodines naujoves, dalintis 

gerąja pedagogine patirtimi. 

 Organizuoti renginius, dalyvauti projektinėje veikloje. 
 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data Organizatoriai Renginio vieta 

I. Susirinkimai, patirties sklaida: 

1.  Metodinė tema: 

„Emocinio intelekto lavinimas“. 

 

2015-03 

 

Ramūnas Mikalauskas  

 

Vaikų klubas 

„Draugystė“ 

2.  Straipsnis:  
„Muzikos mokytojo kaip ugdytojo 

profesinės kompetencijos bruožai“.  

 

2015-04 

 

Virginija Puronienė 

 

Moksleivių namai 

3.  Metodinė tema: 

„Ikimokyklinukų muzikinio ugdymo 

ypatumai“. 

 

2015-04 

 

 

Vilma Valiukienė 

 

 

Vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

4.  2014–2015 m. m. metodinės grupės 

veiklos ataskaitos parengimas. 

2015-06 Metodinės grupės nariai Moksleivių namai 

 

5.  Susirinkimas: 

2014–2015 m. m. muzikos mokytojų 

metodinės grupės veiklos aptarimas 

ir įsivertinimas. 

 

2015–2016 m. m. rengiamų ugdymo 

programų pristatymas. 

 

2015-06 

 

Stanislava Rusevičienė 

 

 

 

Metodinės grupės nariai 

 

Moksleivių namai 

6.  Susirinkimas: 

Ugdymo programų aprobavimas ir 

teikimas Moksleivių namų 

 

2015-08 

 

Stanislava Rusevičienė, 

muzikos mokytojai 

 

Moksleivių namai 
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direktoriaus tvirtinimui.  

7.  Susirinkimas: 

Metodinės grupės veiklos plano 2016 

metams sudarymas. 

 

Moksleivių namų 2016 metų veiklos 

planavimas. 

 

2015-10 

 

Stanislava Rusevičienė, 

muzikos mokytojai 

 

 

 

 

Moksleivių namai 

 

 

8.  Atvira veikla: 

,,Pasirengimas festivaliui „Rudens 

mozaika “. 

 

2015-11 

 

Stanislava Rusevičienė, 

Laura Dudnikienė  

 

Vaikų klubas 

„Aitvaras“ 

9.  Seminaras: 

Pedagogų patirties sklaida. 

Respublikinio vaikų ir jaunimo 

populiariosios muzikos konkurso 

„Dainuok, žiemužėle 2015“ metu. 

 

2015-12 

 

Stanislava Rusevičienė, 

Laura Dudnikienė 

 

Šiaulių kultūros 

centras 

10.  Kvalifikacijos kėlimas: 

- Dalyvavimas dalykiniuose 

seminaruose, kursuose; 

 

- Dalykinių ir metodinių žinių 

 sklaida, grįžus iš kvalifikacijos 

tobulinimo kursų. 

 

- Informacija apie dalykines 

 metodines naujoves spaudoje, 

internete. 

 

Nuolat 

 

 

Nuolat 

 

 

 

Nuolat 

 

 

Metodinės grupės nariai 

 

 

Metodinės grupės nariai 

 

 

 

Metodinės grupės nariai 

 

 

Moksleivių namai 

 

II. Renginiai: 

11.  Užgavėnių šventė 

 

2015-02 Vilma Valiukienė Vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

 

12.  Instrumentinės muzikos konkursas 

 „Aš ir muzika“. 

2015-04 Virginija Puronienė, 

organizacinė grupė 

Moksleivių namai 

 

13.  Edukacinis – pramoginis renginys 

mokinių  tėveliams „Mokomės groti 

gitara“. 

2015-04 Ramūnas Mikalauskas  Vaikų klubas 

„Draugystė“ 

14.  Šventiniai, tradiciniai muzikinių 

kolektyvų koncertai, renginiai, skirti 

Šv. Kalėdų, Motinos bei Tėvo dienai 

paminėti. 

2015-05 

2014-12 

Metodinė grupė Individualiai 

kiekvieno 

mokytojo 

pasirinkta. 

15.  Baltijos šalių dainos ir šokio 

festivalis „Vasaros šėlsmas“. 

2015-06 Stanislava Rusevičienė, 

Laura Dudnikienė. 

Pakruojo dvaras 

16.  Festivalis „Gitaros sužavėti“. 2015-10 Ramūnas Mikalauskas Laisvalaikio klubas 

„Mega“ 

17.  Regioninė vargoninės muzikos 

šventė. 

2015-12 Lida Kulikauskienė, 

Virginija Puronienė. 

Šiaulių 

universitetas 

18.  Baltijos šalių vaikų ir jaunimo 

populiariosios muzikos konkursas 

„Dainuok, žiemužėle 2015“. 

2015-12 

 

Laura Dudnikienė, 

Stanislava Rusevičienė. 

 

Šiaulių kultūros 

centras 

III. Kelionės, išvykos, susitikimai: 

19.  Pleneras Melnragėje. 2015-06 Stanislava Rusevičienė Šiauliai-Melnragė- 

Šiauliai 

20.  Pramoginė išvyka į  Lenkiją.  2015-10 

 

Organizacinė grupė Tikslinama. 
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4.3. CHOREOGRAFIJOS  MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS  PLANAS 2015 

METAMS 

 

Tikslas. Plėtoti pedagoginę saviraišką ir kūrybiškumą, įgyvendinti inovacijas, siekti 

ugdymo  kokybės. 

Uždaviniai: 

 Planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, bendrauti su ugdytiniais ir kolegomis. 

 Nuolat tirti, analizuoti ir apibendrinti veiklos pasiekimus, problemas, skleisti gerąją patirtį. 

 
Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data Organizatoriai Renginio vieta 

I. Susirinkimai, patirties sklaida: 

1.  Įspūdžiai ir informacijos 

sklaida: 

„Šokio ugdymo tendencijos ir 

perspektyvos“. 

2015-02 Vilma Račkauskienė 

 

Moksleivių namai 

2.  Atvira pamoka: 

mokinių tėveliams ir šokių 

mokytojams: 

„Kelionė šokiu“. 

2015-03 Arnolda Kapačinskienė 

 

Vaikų klubas 

„Draugystė“ 

 

3.  Patirties sklaida: 

„Vaiko kūrybiškumas – 

asmenybės ugdymas“. 

2015-04 Arnolda Kapačinskienė 

 

Moksleivių namai 

4.  Atviros pamokos tėveliams: 

Šokių studija „Aurea“,  

 

 

Sportinių šokių kolektyvas 

„Svingas“, 

 

Sportinių šokių kolektyvas 

„Šiaulių Volta“, 

 

Šiuolaikinių kolektyvas 

„Asorti“. 

 

Pagal poreikį 

 

Arnolda Kapačinskienė, 

 

 

Valdas Bytautas, 

 

 

Birutė Malinauskienė, 

 

 

Vilma Račkauskienė. 

 

Vaikų klubas 

„Draugystė“ 

 

Vaikų klubas 

„Kibirkštis“, 

 

„Rasos“ 

progimnazija, 

 

Moksleivių namai 

5.  

 
Susirinkimas: 
Vasaros užimtumo 

organizavimas. 

 

Metodinė tema: 

„Šokis lengvas, plastiškas,  

įsimintinas“. 

 

2015-05 

 

 

Vilma Račkauskienė, 

metodinės grupės nariai 

 

Valdas Bytautas 

 

 

Vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

6.  Susirinkimas: 
2014–2015 m. m. 

choreografijos mokytojų 

metodinės grupės veiklos 

aptarimas ir įsivertinimas.  

 

2015–2016 m. m. rengiamų 

ugdymo programų pristatymas 

(realybė ir perspektyvos). 

 

2015-06 

 

Vilma Račkauskienė, 

choreografijos mokytojai. 

 

Moksleivių namai 

 

7.  2014–2015 m. m. metodinės 

grupės veiklos ataskaitos 

parengimas. 

2015-06 Vilma Račkauskienė 

 

Moksleivių namai 

 

8.  Susirinkimas: 
Studijų, kolektyvų ugdymo 

2015-08  

Vilma Račkauskienė, 

 

Moksleivių namai 



 13 

programų 2015-2016 m. m. 

aprobavimas ir  teikimas 

Moksleivių namų direktoriui 

tvirtinti. 

choreografijos mokytojai. 

9.  Metodinė tema: 

Šokio ugdymo proceso 

planavimas. 

Vaikų kūrybiškumo ugdymas 

(ankstyvasis).  

2015-09 Vilma Račkauskienė 

 

 

Moksleivių namai 

10.  Susirinkimas: 
2016 metams metodinės grupės 

veiklos plano sudarymas. 

 

Moksleivių namų veiklos 

programos 2015–2016 m. m., 

2016 m. planavimas.  

 

2015-10 

 

Vilma Račkauskienė, 

choreografijos mokytojai. 

 

Moksleivių namai 

11.  Kvalifikacijos kėlimas: 

- Dalyvavimas dalykiniuose 

seminaruose, kursuose; 

 

- Dalykinių ir metodinių žinių 

 sklaida, grįžus iš kvalifikacijos 

tobulinimo kursų. 

 

- Informacija apie dalykines 

metodines naujoves spaudoje, 

internete. 

 

Nuolat 

 

 

Nuolat 

 

 

 

Nuolat 

 

 

Metodinės grupės nariai 

 

 

Metodinės grupės nariai 

 

 

 

Metodinės grupės nariai 

 

Moksleivių namai 

 

II. Renginiai, projektai: 

12.  LSŠF reitingo varžybos 

„ŠIAULIAI – 2015“  

(tarptautinės). 

2015-01-17 

 

Birutė Malinauskienė, 

organizacinė grupė. 

Sporto rūmai 

„Tauras“ 

13.  Varžybos „Žiemužės taurė“. 

 

2015-02 Valdas Bytautas Vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

14.  Edukacinė išvyka į Baletą  2015-03 Vilma Račkauskienė Šiauliai-Ryga-

Šiauliai 

15.  Jubiliejinis koncertas „ASORTI 

ŠOKIO SIMFONIJA“ – 

Šiuolaikinių šokių kolektyvui 

„ASORTI“ 20 metų.  

2015-04-17 Vilma Račkauskienė Šiaulių Kultūros 

centras 

16.  Varžybos „Svingo taurė“. 2015-05 Valdas Bytautas Vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

17.  Kolektyvo baigiamasis 

koncertas „Šiaulių Volta – 

2014“. 

2015-05 Birutė Malinauskienė Šiaulių „Rasos“ 

progimnazija 

18.  Varžybos „Rudenėlio taurė“. 2015-10 Valdas Bytautas Vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

19.  Tarptautinis šokio festivalis-

konkursas „ASORTI“ 

2015-11-21 Vilma Račkauskienė Šiaulių Kultūros 

centras 

III. Kelionė, išvykos, susitikimai: 

20.  Pleneras Melnragėje. 2015-06 Vilma Račkauskienė Šiauliai-Melnragė- 

Šiauliai 

21.  Pramoginė išvyka į Lenkiją.  2015-10 

 

Organizacinė grupė Tikslinama. 
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4.4. DAILĖS IR TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS 

PLANAS 2015 METAMS 

 

2015  metų prioritetai: 

 Vystyti vaiko interesus ir gebėjimus, atsižvelgiant į individualias savybes, ugdant smalsią, 

mąstančią, kūrybingą, iniciatyvią ir atsakingą asmenybę. 

 Gerinti užsiėmimų kokybę, taikant aktyvuosius metodus ugdymo procese. 

 Vertinimas ir įsivertinimas ugdymo procese. 

 Formuoti mokinių profesinius įgūdžius. 

 Gerinti mokyklos įvaizdį, kelti bendruomenės kultūrą. 

 Siekti kokybiško bendradarbiavimo su tėvais ir su kolegomis. 

Metodinės veiklos tikslas – siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir 

švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo, tobulinant gerinančias ugdymo(si) kokybę 

kompetencijas. 

           Metodinės veiklos uždaviniai: 

 Užtikrinti metodinį ir dalykinį bei profesinį mokytojų bendradarbiavimą ne tik Moksleivių 

namuose, bet ir su panašių interesų grupėmis Lietuvoje ir užsienyje. 

 Gerinti mokytojų dalykines kompetencijas, kompiuterinio raštingumo ir gebėjimų taikymo 

kokybę. 

 Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi ir ją skatinti. 

        Metodinė grupė: 

 Aprobuoja mokytojų parengtas individualias programas ir teikia rekomendacijas mokyklos 

vadovui dėl jų tvirtinimo. 

 Rengia mokytojų metodinės, dalykinės veiklos metinius planus. 

 Teikia siūlymus rengiant  mokyklos ugdymo planą. 

 Vertina mokytojų praktinę veiklą, aptaria kvalifikacinės kategorijos atitiktis.  

 Dalijasi patirtimi. 

 Nagrinėja mokinių ugdymo sėkmingumą ir jų pasiekimus. 

       Dailės ir technologijų mokytojas siekia tobulinti šias profesines kompetencijas: 

 Išmanyti pagrindines Lietuvos ir pasaulio kultūros tradicijas, vertybines nuostatas, 

pasiekimus ir istorinę raidą.  

 Žinoti įvairių dailės sričių plastinės išraiškos galimybes, kurti plastinės išraiškos 

priemonėmis.  

 Gebėti integruoti buities kultūrą į sociokultūrinę aplinką.  

 Integruoti šiuolaikines informacines technologijas į kūrybinį procesą.  

 Planuoti ir organizuoti ugdymo procesą.  

 Analizuoti mokinių pasiekimus ir taikyti įvairias vertinimo sistemas. 

 Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su įvairiomis institucijomis bei pavieniais bendruomenės 

nariais.  

 Gebėti tobulėti ir keistis kūrybiškai.    

 
Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data Organizatoriai Renginio vieta 

I. Susirinkimai, patirties sklaida: 

1.  Atvira pamoka mokytojams: 

„Paveikslas iš servetėlių su 

gėlėmis“. 

2015-01-02 Daiva Dominauskienė 

 

Moksleivių 

namai 

 

2.  Tyrimas. 

„Mokinių pasiekimų vertinimo 

reikšmė dailės ir technologijų 

ugdymo procese“. 

2015-02 Laima Andruškevičienė  Moksleivių 

namai 
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3.  Atvira pamoka mokytojams: 

Grafika. „Sausos adatos“ 

technika. Exlibris „Moksleivių 

namams 60“. 

2015-02-03, 04 Jolita Udrienė Moksleivių 

namai 

 

4.  Atvira pamoka Moksleivių 

namų mokytojams, 

mokiniams, mokinių 

tėveliams: 

„Balionų magija“. 

2015-03-03 Zenta Balsė Moksleivių 

namai 

 

5.  Seminaras: 

„Patirties sklaidos užsiėmimai 

Šiaulių miesto ir regiono 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojams“. 

2015-04 Laima Andruškevičienė 

Jolita Udrienė 

Moksleivių 

namai 

 

6.  Susirinkimas: 
2014–2015 m. m. dailės ir  

technologijų mokytojų 

metodinės grupės veiklos 

aptarimas ir įsivertinimas. 

 

2015–2016  m. m. rengiamų 

ugdymo programų pristatymas  

(realybė ir perspektyvos). 

2015-06 Jolita Udrienė, 

Metodinės grupės 

nariai 

Moksleivių 

namai 

 

7.  2014–2015 m. m. metodinės 

grupės veiklos ataskaitos 

parengimas. 

2015-06 Metodinės grupės 

nariai 

Moksleivių 

namai 

 

8.  Susirinkimas: 
Būrelių, studijų ugdymo 

programų 2015–2016 m. m. 

aprobavimas ir  teikimas 

Moksleivių namų direktoriui 

tvirtinti. 

2015-08 Metodinės grupės 

nariai 

Moksleivių 

namai 

 

9.  Susirinkimas: 
2016 metams metodinės grupės 

veiklos plano sudarymas. 

 

Moksleivių namų veiklos 

programos 2015–2016 m. m., 

2016 m. planavimas.  

 

 

2015-10 

 

 

 

 

 

Jolita Udrienė,  

Daiva Dominauskienė 

 

 

 

 

Moksleivių 

namai 

 

 

 

 

10.  Užsiėmimas mokiniams ir jų 

tėveliams:  

„Dekoruotas lempos gaubtelis“. 

2015-11 Akvilina Čėsnienė  Moksleivių 

namai  

 

11.  Mokomųjų,  vaizdinių 

priemonių kūrimas: 

Mokomųjų programų, vaizdinių 

demonstracinių priemonių 

kūrimas ir panaudojimas 

užsiėmimuose. 

Nuolat Metodinės grupės 

nariai 

Moksleivių 

namai 

 

12.  Kvalifikacijos kėlimas: 

- Dalyvavimas dalykiniuose 

seminaruose, kursuose. 

 

- Dalykinių ir metodinių žinių 

sklaida, grįžus iš kvalifikacijos 

tobulinimo kursų. 

 

Nuolat 

 

 

Nuolat 

 

 

 

Metodinės grupės 

nariai 

 

Metodinės grupės 

nariai 

 

 

Moksleivių 

namai 
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- Informacija apie dalykines 

metodines naujoves spaudoje, 

internete. 

 

 

Nuolat 

 

Metodinės grupės 

nariai 

II. Parodos, projektai: 

13.  Šiaulių miesto švietimo ir 

ugdymo įstaigų mokinių 

kūrybinių darbų paroda-

konkursas „Spalvota svajonė“.  

2015-01-26–

2015-02-20 

Jūratė Gricienė Moksleivių 

namai 

 

14.  Piešimas ant sniego.  

 

2015-01 Vilma Songailė Zubovų parkas 

15.  Exlibrio  paroda-konkursas  

„Šiaulių moksleivių namams 

60“.  

2015-02-21–

2015-03-11 

Jolita Udrienė 

 

Moksleivių 

namai 

 

16.  Respublikinė švietimo ir 

ugdymo įstaigų mokinių 

kūrybinių darbų paroda-

konkursas „Aukštyn kojom “. 

2015-03-12–

2015-04-09 

Jolita Udrienė, 

Laima Andruškevičienė 

 

Moksleivių 

namai 

 

17.  Tęstinis respublikinės parodos 

„Aukštyn kojom“ eksponavimas 

mieste. 

2015-04-14– 

2015-05-10 

Jolita Udrienė 

 

Šiaulių miesto 

savivaldybės 

viešosios 

bibiotekos 

Lieporių filialas 

18.  Miesto švietimo ir ugdymo 

įstaigų mokinių kūrybinių darbų 

paroda-konkursas „Suknelė“.   

2015-04-15–

2015-05-07 

Vilma Ptašinskienė Moksleivių 

namai 

 

19.  „Moksleivių namų 2014–2015 

metų geriausių mokinių 

kūrybiniai darbai“. 

 

2015-05-12–

2015-06-12 

Laima Andruškevičienė 

 

Moksleivių 

namai, Miesto 

ekspozicinė  

(ieškoma) erdvė. 

20.  Moksleivių namų mokinių 

kūrybinių darbų paroda mieste. 

2015 m. 

rugpjūtis –

rugsėjis 

Daiva Dominauskienė, 

metodinės grupės nariai 

 

Miesto 

ekspozicinė  

(ieškoma) erdvė. 

21.  Moksleivių namų mokytojų 

kūrybinių darbų paroda. 

2015-09 Daiva Dominauskienė 

 

Moksleivių 

namai 

22.  Tarptautinė  mokinių foto darbų 

paroda-konkursas „Dovanoju 

Tau šypseną“. 

2015-10-08–

2015-11-10 

Daiva Dominauskienė Moksleivių 

namai 

 

23.  Moksleivių namų mokinių 

kūrybinių darbų paroda 

„Laikrodukas“, skirta 

Moksleivių namų 60-mečio 

jubiliejui.  

2015-11-12–

2015-12-04 

Akvilė Česnienė Moksleivių 

namai 

 

24.  Puošybos pramoga-konkursas 

„Žiema Moksleivių namuose“. 
2015-12-07– 

2016-01-11 

Jūratė Gricienė, 

Vilma Songailė. 

Moksleivių 

namai, vaikų 

klubai 

„Draugystė“, 

„Aitvaras“, 

„Kibirkštis“. 

III. Kelionės, išvykos, susitikimai: 

25.  Pleneras Melnragėje. 2015-06 Jolita Udrienė Šiauliai-

Melnragė- 

Šiauliai 

 

26.  Pramoginė išvyka į Lenkiją.  2015-10 

 

Organizacinė grupė Tikslinama. 
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4.5. TEATRO MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2015 METAMS 

 

Teatro mokytojų  metodinės grupės tikslas – siekti nuolatinio teatro mokytojų profesinės 

kompetencijos augimo ir švietimo procesų veiksmingumo užtikrinimo. 

Metodinės grupės uždaviniai:  

- skatinti metodinį teatro mokytojų bendradarbiavimą; 

- skleisti teatro dalyko pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine 

patirtimi; 

- analizuoti vykstančius ugdymo turinio įgyvendinimo kokybinius pokyčius bei teikti 

siūlymus, dėl ugdymo turinio įgyvendinimo; 

- dalyvauti vertinant teatro mokytojų praktinę veiklą; 

- inicijuoti naujas teatro dalyko kvalifikacijos tobulinimo programas; 

- padėti organizuoti teatro studijų šventes ir festivalius; 

- teikti siūlymus, dėl teatro mokytojų skatinimo; 

- bendradarbiauti su kitomis Moksleivių namų mokytojų metodinėmis grupėmis. 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data Organizatoriai Renginio vieta 

I. Patirties sklaida, susirinkimai: 

1.  Atvirų durų diena → atvira 

pamoka 

PATIRTIES SKLAIDA: 

 

─ „Kompanija šauni“ – 

paskutinė  mėnesio savaitė – 

pirmadienis; 

 

 

─ „Bildukas“ – paskutinė   

mėnesio savaitė – trečiadienis. 

 

 

 

 

16.30–17.50 

val. ir 18.00–

20.00  val. 

 

15.00–  

18.00 val. 

 

 

 

 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

 

 

 

Danguolė Galinienė, 

Feliksas Galinis. 

 

 

 

 

Kultūros centras, 

„Helija“ 

 

 

 

Vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

2.  Autorinis seminaras: 

„Konstruktyvi refleksija. 

Reflektavimo būdai ir veiklos“. 

2015-01 Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Moksleivių namai 

 

3.  Vaikų ir jaunimo teatro studijos 

„Bildukas“ atviros teatrinės 

pamokos „Bilduko“ mokinių 

tėveliams. 

2015-01– 

2015-03 

 

Danguolė Galinienė, 

Feliksas Galinis. 

 

Vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

 

4.  Pasidalinimas įspūdžiais ir 

metodine medžiaga iš Lietuvos 

mokinių neformaliojo švietimo 

centro organizuoto seminaro 

„Mokinių teatrinio 

kūrybiškumo ugdymas: 

pažadink slypinčius talentus“. 

2015-03 Danguolė Galinienė 

 

Moksleivių namai 

 

5.  Vaikų ir jaunimo teatro studijos 

„Bildukas“   

Edukacinės atviros teatrinės 

pamokos „Rasos“, Gegužių, 

Gytarių progimnazijų 1–8 

klasių mokiniams. 

2015-01– 

2015-06 

Danguolė Galinienė, 

Feliksas Galinis. 

 

Šiaulių „Rasos“, 

Gegužių, Gytarių 

progimnazijos. 

6.  „Spektaklis kaip tyrimas“  

(bus fiksuojama savos kūrybos 

spektaklio „gimimo“ istorija, 

analizuojama vaikų 

gyvenimiška patirtis, kuriamos 

Data tikslinama  Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Kultūros centras 
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„savęs projektavimo“ vizijos ir 

išbandomi bei analizuojami 

įvairūs variantai, trukdantys ar 

padedantys pasiekti numatyto 

rezultato. Bus parengtas 

pranešimas apie galimybę 

paskatinti vaikus drąsiau 

modeliuoti savo gyvenimą, 

žvelgti į gyvenimą, kaip 

trokštamą kūrinį, kurį žmogus 

pats gali susikurti). 

7.  Susirinkimas: 
Vasaros užimtumo 

organizavimas. 

2015-05 

 

Danguolė Galinienė, 

metodinės grupės 

mokytojai 

Moksleivių namai 

 

8.  Susirinkimas: 

2014–2015 m. m. Teatro 

mokytojų metodinės grupės 

veiklos aptarimas ir 

įsivertinimas.  

2015–2016 m. m. rengiamų 

ugdymo programų pristatymas  

(realybė ir perspektyvos). 

Prioritetų nustatymas 2015– 

2016 m. m., 2016 metams. 

 

2015-06 

 

 

 

 

Danguolė Galinienė, 

metodinės grupės 

mokytojai 

 

 

 

 

 

Moksleivių namai 

 

 

 

9.  Susirinkimas: 
Būrelių, studijų ugdymo 

programų 2015–2016 m. m. 

aprobavimas ir  teikimas 

Moksleivių namų direktoriui 

tvirtinti. 

2015-08 Metodinės grupės 

mokytojai 

 

Moksleivių namai 

 

10.  Susirinkimas: 
2016 metams metodinės grupės 

veiklos plano sudarymas. 

 

Moksleivių namų veiklos 

programos 2015–2016 m. m., 

2016 m. planavimas.  

 

2015-10 

 

Danguolė Galinienė 

 

 

 

 

 

Moksleivių namai 

 

 

 

 

11.  Patirties sklaidos užsiėmimas: 

 

2015-11 Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Moksleivių namai 

 

II. Renginiai-projektai: 

12.  Vaikų ir jaunimo teatro studijos 

„Kompanija šauni“ Nominacijų 

vakaras per Trijų karalių šventę. 

2015-01-06 Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Kultūros centras, 

„Helija“  

13.  Vieno aktoriaus teatras 

„Pašėlusiai skubam užaugti“ – 

nauja interpretacija (Fausta 

Roznytė). 

2015-01– 

2015-06 

Danguolė Galinienė, 

Feliksas Galinis 

 

Šiaulių miesto 

švietimo ir 

ugdymo įstaigų 

vaikai, mokiniai. 

14.  Vaikų ir jaunimo teatro studijos 

„Bildukas“ bendras 

teatralizuotas renginys 

„Žaidžiame teatrą“ su  Jovaro 

progimnazijos teatru 

„Svajukas“ (respublikinis). 

2015-03 Danguolė Galinienė, 

Feliksas Galinis, 

Pranutė Giliuvienė 

Jovaro 

progimnazija 

15.  Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Bildukas“ 

sceniniai vaizdeliai „Sudie, 

pradine“, skirtas ketvirtokų 

2015-05 

 

Danguolė Galinienė, 

Feliksas Galinis. 

Gegužių 

progimnazija 
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išleistuvėms. 

16.  VII bendras projektas su  

Sanatorine mokykla 

„Vaidiname – draugaujame  

kartu“. 

2015-05 Danguolė Galinienė, 

Feliksas Galinis, 

Aušra Navickienė 

Sanatorinė  

mokykla 

17.  Vaikų ir jaunimo teatro studijos 

„Kompanija šauni“ dvyliktokų 

išleistuvės. 

2015-06 Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Kultūros centras, 

„Helija“ 

18.  Vaikų ir jaunimo teatro studijos 

„Kompanija šauni“ vasaros 

stovykla „Augame kartu su 

teatru“. 

2015-08 Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Vieta galutinai 

nepasirinkta 

19.  Moksleivių namų naujų narių 

krikštynų šventė. 

2015-10 Danguolė Galinienė, 

Feliksas Galinis, 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis. 

Moksleivių namai 

 

III. Premjeros: 

20.  Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Bildukas“ Naujos 

humoro grupės „Dzin“ scenos. 

2015-01– 

2015-05 

Danguolė Galinienė, 

Feliksas Galinis 

Pasirenkamai 

21.  Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Kompanija šauni“ 
spektaklio premjera pagal 

Laurie Halse Anderson romaną 

„Kalbėk“ . 

2015-02 Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Kultūros centro 

didžioji salė 

22.  Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Bildukas“ grupės  

muzikinių miniatiūrų spektaklis 

„Zuikis-drąsuolis“ – jaunių 

grupė. 

2015-02 Danguolė Galinienė, 

Feliksas Galinis 

Vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

 

23.  Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Bildukas“   
Spektaklis-nauja inprovizacija  

„Pelenė šiuolaikiškai“  

(grupė „Bildukai“). 

2015-03 Danguolė Galinienė, 

Feliksas Galinis 

Moksleivių 

namai, 

Gytarių 

progimnazija 

 

24.  Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Kompanija šauni“ 
Spektaklio premjera „Kaukazo 

kreidos ratas“ (pagal Bertoldą 

Brechtą) . 

2015-03 Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Kultūros centro 

didžioji salė 

25.  Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Kompanija šauni“ 
spektaklio premjera pagal 

Kristin Steinsdottir knygą 

„Spurgos ir karis“. 

2015-04 Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Kultūros centro 

didžioji salė 

26.  Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Kompanija šauni“ 
spektaklio premjera pagal 

Delphine de Vigan romaną „No 

ir aš“. 

 

2015-05 Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Kultūros centro 

didžioji salė 

27.  Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Bildukas“ renginys 

„Naujų draugų rate“, skirtas 

naujiems Moksleivių namų 

mokiniams. 

 

2015-09 Danguolė  Galinienė, 

Feliksas Galinis 

Moksleivių 

namai, Zubovų 

parkas 
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28.  Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Kompanija šauni“ 
savos kūrybos spektaklio 

sukūrimas, bendradarbiaujant 

su kino režisiere Egle Vertelyte. 

Iki 2015-12 Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Kultūros centras 

IV. Kelionės, išvykos, susitikimai: 

29.  Pleneras Melnragėje. 2015-06 Vilma Račkauskienė Šiauliai-Melragė-

Šiauliai 

30.  Pramoginė išvyka į Lenkiją.  2015-10 

 

Organizacinė grupė Tikslinama. 

31.  Išvykos į Šiaulių universiteto 

Mokomąjį teatrą (studentų 

individualių, kursinių darbų, 

aktorinio meistriškumo 

egzaminų ir atvirų pamokų 

stebėjimas). 

2014–2015 m. 

m. 

(mėnesio 

ketvirtadie-

niais) 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis, 

Danguolė Galinienė.  

 

Šiaulių 

universiteto 

mokomasis teatras 

 

4.6. SAVIRAIŠKOS MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2015 

METAMS  

Tikslai: 

 Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir užtikrinti veiksmingą, 

efektyvų ugdymo procesą.  

 Gerinti ugdymo(si) kokybę. 

Uždaviniai: 

 Plėtoti mokytojų bendradarbiavimą, skatinti kūrybiškumą, saviugdą. 

 Tobulinti kvalifikaciją ir praktinę veiklą, keičiantis gerąja pedagogine  patirtimi, naujausia  

metodine bei dalykine informacija. 

 Nuolat analizuoti, tirti, apibendrinti ugdymo turinio kaitos, ugdymo proceso kokybės kėlimo   

problemas. 

Veiklos kryptis: 

 Keistis informacija ir bendradarbiauti su kitomis metodinėmis grupėmis, teikti siūlymus 

metodinei tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo. 

 
Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data Organizatoriai Renginio vieta 

I. Susirinkimai, patirties sklaida: 

1.  Patirties sklaidos užsiėmimas 

mokytojams. 

„Kūrybinės partnerystės. Pastovūs 

formos ieškojimai užsiėmimų 

metu“. 

 

2015-02 

 

Gediminas Beržinis-

Beržinskas 

Moksleivių namai 

2.  Interaktyvūs pokalbiai su mokinių 

tėveliais. 

2015-02 

 

Metodinės grupės 

nariai 

Moksleivių namai 

3.  Naujos patirtys: 

Bėgimas už blaivybę. 

2015-03 

 

Gediminas Beržinis-

Beržinskas 

Miesto bulvaras 

4.  Patirties sklaidos užsiėmimas 

mokytojams. 

Netradicinės veiklos užsiėmimas. 

Teorija ir praktika 

 „Žaidimas – savita ugdymo(si) 

priemonė“. 

2015-03 Jūratė Gricienė 

 

 

Rita Toleikienė 

 

Moksleivių namų 

vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 
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5.  Metodinė tema: 

„Kūryba, kaip pagrindinis 

užsiėmimų variklis“. 

Pažintinė ekskursija: 

„Kalendorių svetainė Moksleivių 

namuose“. 

2015-05 Gediminas Beržinis-

Beržinskas  

 

Aldona Margienė 

Moksleivių namų 

vaikų klubas 

„Aitvaras“. 

6.  Susirinkimas. 

2014–2015 m. m. saviraiškos 

mokytojų metodinės grupės veiklos 

aptarimas ir įsivertinimas. 

2015–2016 m. m. rengiamų ugdymo 

programų pristatymas. 

2015-06 

 

Solveiga Bugienė, 

metodinės grupės nariai 

 

Moksleivių namai 

 

7.  Susirinkimas 

2015–2016 m. m. būrelių, studijų 

ugdymo programų aprobavimas ir 

teikimas Moksleivių namų 

direktoriui tvirtinti. 

2015-08 

 

 

 

 

Metodinės grupės 

nariai 

 

 

 

Moksleivių namai 

 

 

 

8.  Susirinkimas 

2016 m. saviraiškos mokytojų 

metodinės grupės veiklos plano 

sudarymas. 

2015-10 Solveiga Bugienė Moksleivių namai 

 

9.  Pranešimas-praktikumas  
„Saviraiška – kūrybiškumo 

pagrindas.“ 

2015-11 Justė Rinevienė Moksleivių namai 

10.  Kvalifikacijos kėlimas: 

- Dalyvavimas dalykiniuose 

seminaruose, kursuose; 

 

- Dalykinių ir metodinių žinių 

sklaida, grįžus iš kvalifikacijos 

tobulinimo kursų. 

 

- Informacija apie dalykines 

metodines naujoves spaudoje, 

internete. 

 

Nuolat 

 

 

Nuolat 

 

 

 

Nuolat 

 

 

Metodinės grupės 

nariai 

 

Metodinės grupės 

nariai 

 

 

Metodinės grupės 

nariai 

 

Moksleivių namai 

II. Renginiai, projektai: 

11.  Žaidimų mugė. 

 

2015-01 Rita Toleikienė, 

Justė Rinevienė 

Vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

12.  Pilietinė akcija 
 „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta 

laisvės gynėjų dienai, Sausio 13-ajai 

atminti. 

 

2015-01-13 

 

Aldona Margienė 

 

Moksleivių namai 

13.  Akcija „Neišmesk manęs“. 2015-01 

 

Aldona Margienė Moksleivių namai 

14.  Susitikimas su Šiaulių skyriaus 

sąjūdžio pirmininku Algirdu 

Kulikausku. Pokalbis „Lemtingos 

sausio dienos“. 

2015-01 Aldona Margienė 

Lida Kulikauskienė 

Vaikų klubas 

„Aitvaras“ 

15.  Šv. Valentino diena, diskoteka. 2015-02-13 Justė Rinevienė, 

Ramūnas Mikalauskas, 

Gediminas Beržinis-

Beržinskas  

Moksleivių namai 

16.  Gerumo mugė, skirta padėti 

beglobiams gyvūnams, 

gyvenantiems VšĮ „Šiaulių 

letenėlė“, paroda „Mano gyvūnas“, 

2015-03 

 

Justė Rinevienė, 

organizacinė grupė 

 

 

Moksleivių namai 
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padėkos vakaras. 

17.  Renginiai skirti  

Moksleivių namų 60-mečiui:  
- „Mes norim, galim, padarysim“ -  

laisvalaikio zonų kūrimo konkursas,  

- Akcija „Dovanoju knygą 

 Moksleivių namams“. 

 

2015-03 Justė Rinevienė, 

organizacinė grupė 

 

Moksleivių namai 

18.  Moksleivių namų „Rekordų 

vakaras“. 

2015-04-03 Justė Rinevienė, 

Aldona Margienė, 

Rita Toleikienė. 

Moksleivių namai 

19.  Vyskupo Motiejaus Valančiaus 

skaitymų XXI konkursas. 

2015-04-17 Lina Lazdauskaitė Moksleivių namai 

20.  Vyskupo Motiejaus Valančiaus 

skaitymų XXI konkurso baigiamasis 

koncertas. 

2015-04-24 Lina Lazdauskaitė Moksleivių namai 

21.  Šiaulių miesto pradinių klasių 

mokinių „Šviesoforo“ varžybos. 

2015-04 Solveiga Bugienė 

 

Šiaulių jaunųjų 

technikų centras 

22.  Muzikinė iškyla Zubovo parke 

 

2015-05-22 

 

Justė Rinevienė,  

Rita Toleikienė, 

Ramūnas Mikalauskas. 

Zubovo parkas 

23.  Respublikinė mokinių foto paroda-

konkursas „Saugus eismas ir 

pavojai“. 

2015-06 Solveiga Bugienė 

 

Moksleivių namai 

24.  Saugaus eismo mokymo akcija 

Šiaulių miesto pirmokams „Saugiai 

į mokyklą, saugiai į namus“. 

2015-09– 

2015-11 

Solveiga Bugienė 

 

Vaikų klubas 

„Kibirkštis“, 

pietinės miesto 

dalies mokyklos. 

25.  Tradicijų puoselėjimas:  
Helovyno vakarėlis, diskoteka.  

2015-10 

 

Justė Rinevienė, 

Ramūnas Mikalauskas 

Moksleivių namai 

26.  Tolerancijos diena. 2015-11 Aldona Margienė, 

organizacinė grupė 

Moksleivių namai 

 

27.  Vakaras, skirtas metų rašytojams, 

poetams paminėti. 

2015-11 Sigita Statkienė  

28.  Akcija „Neišmesk manęs“. 

 

2015-12 Aldona Margienė Moksleivių namai 

III. Kelionės, išvykos, susitikimai: 

29.  Pleneras Melnragėje. 2015-06 Jolita Udrienė Šiauliai-Melnragė- 

Šiauliai 

30.  Pramoginė išvyka į Lenkiją.  2015-10 

 

Organizacinė grupė Tikslinama. 

 

5.  VIDAUS VEIKLOS PRIEŽIŪROS PLANAS 

   

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

Neformaliojo švietimo mokytojo darbo 

su grupe dienynų pildymo patikra.   

Danguolė Masiulienė 

 

Kiekvieno  

mėn. 8–10 

d. d.  

Individualiai  

Vaikų sveikatos pažymėjimų ir 

darbuotojų asmens medicininių kortelių 

apskaita. 

Nijolė Pleskūnienė 

 

1 kartą 

ketvirtyje  

Direkciniuose 

pasitarimuose 

Bėgamoji kontrolė: darbo drausmė, 

pasiruošimas užsiėmimams.  

Virginija Daugėlienė, 

Danguolė Masiulienė. 

1 kartą 

ketvirtyje  

Individualiai  
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Užsiėmimų, renginių stebėjimas: darbo 

metodai, mokinių gebėjimai, kokybė, 

žinių taikymas praktikoje.  

Virginija Daugėlienė, 

Danguolė Masiulienė. 

 Metodinių 

grupių 

pasitarimuose  

Bendravimo ir bendradarbiavimo su 

tėvais ir visuomene analizė. 

Nijolė Pleskūnienė 2015 m. 

kovas     

Direkciniuose 

pasitarimuose 

Įvairių gabumų mokinių ugdymo(-si) 

galimybės kiekvieno vaiko sėkmei. 

Gabių mokinių ugdymas ir lyderystė.   

Virginija Daugėlienė, 

Danguolė Masiulienė, 

Nijolė Pleskūnienė. 

2015 m. 

balandis   

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje  

Ugdymo plano 2015–2016 m. m. ir 

veiklos programos 2016 m. projektų 

rengimo eiga.  

Virginija Daugėlienė, 

Danguolė Masiulienė. 

2015 m. 

gegužė  

Pokalbiai 

darbo grupėse  

Preliminarus mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo rezultatų pristatymas ir 

aptarimas. 
 

Lina Lazdauskaitė, 

Danguolė Masiulienė, 

Nijolė Pleskūnienė. 

2015 m. 

birželis  

Mokytojų 

tarybos, 

Mokyklos 

tarybos  

posėdžiuose   

Tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginis 

švietimas ir informavimas. 

Nijolė Pleskūnienė 2015 m. 

birželis  

Direkciniuose 

pasitarimuose 

Metodinių grupių veikla.  

Metodinės veiklos planų vykdymas.  

Metodinių grupių 

pirmininkai  

Iki 2015-

06-18 

Metodinių 

grupių 

pasitarimuose  

Mokyklinio inventoriaus būklė, 

numatomų remonto darbų sąrašas.  

Dalia Vilčikauskienė 2015 m. 

birželis  

Direkciniuose 

pasitarimuose 

Pasiruošimas naujiems mokslo metams.  

Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų 

kvalifikacijos kėlimas per 2014–2015 m. 

m.  

Danguolė Masiulienė, 

Nijolė Pleskūnienė, 

Dalia Vilčikauskienė, 

Neformaliojo ugdymo 

organizatoriai. 

Iki 2015-

08 

Direkciniuose 

pasitarimuose 

Mokyklos bendrųjų patalpų ir sanitarinių 

mazgų higieninės-sanitarinės būklės 

patikrinimas.  

Dalia Vilčikauskienė 2015 m. 

vasaris, 

gegužė, 

rugpjūtis 

Direkciniuose 

pasitarimuose  

Remonto darbų atlikimo analizė.  Dalia Vilčikauskienė 2015 m. 

rugpjūtis 

Direkciniuose 

pasitarimuose  

Ugdymo programų analizė: „Kas naujo 

2015–2016 m. m. veiklos programose“.  

Vaikų priėmimo į mokyklą situacijos 

analizė.  

Danguolė Masiulienė,  

Nijolė Pleskūnienė 

2015 m. 

rugsėjis 

Direkciniuose 

pasitarimuose  

Įstaigos pastatų būklės įvertinimas po 

žiemos ir vasaros sezono. Pastato 

techninė apžiūra. 

Dalia Vilčikauskienė 2015 m. 

balandis, 

spalis  

Direkciniuose 

pasitarimuose  

Prevencinės programos vykdymo 

kontrolė. Reali padėtis ir galimybės.  

Lina Lazdauskaitė, 

Neformaliojo ugdymo 

organizatoriai. 

2015 m. 

lapkritis  

Direkciniuose 

pasitarimuose  

Įstaigos pastatų priešgaisrinės saugos, 

evakuacinių išėjimų būklės įvertinimas.  

Dalia Vilčikauskienė 2015 m. 

lapkritis 

Direkciniuose 

pasitarimuose  

Netinkamo naudoti inventoriaus 

nurašymas pagal atliktą inventorizaciją.   

Inventorizacijos komisija  2015 m. 

lapkritis 

Direkciniuose 

pasitarimuose  

Saugaus elgesio instruktažų pravedimo 

patikra.  

Danguolė Masiulienė 2015 m. 

lapkritis  

Individualiai  

Pasirengimas rudens atostogoms ir darbo 

rudens atostogų metu planavimas.  

Danguolė Masiulienė Iki 2015-

11-01 

Metodinių  

grupių 
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pasitarimuose 

Pasirengimas naujametiniams renginiams 

ir darbo žiemos atostogų metu 

planavimas.    

Danguolė Masiulienė Iki 2015-

12-15 

Metodinių  

grupių 

pasitarimuose 

 

6. RENGINIAI, KONKURSAI, PARODOS, KONCERTAI  

 

  (tarptautiniai, respublikiniai, miesto) 

 
Data 

 
Renginio pavadinimas Atsakingas Vieta Dalyviai 

2015-01 

2015-05 

Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Bildukas“- 

vieno aktoriaus teatras 

„Pašėlusiai skubam užaugti“ 

– nauja interpretacija 

(Fausta Roznytė).  

Danguolė Galinienė, 

Feliksas Galinis. 

Įvairiose 

vietovėse 

 

Šiaulių švietimo ir 

ugdymo įstaigos: 

ikimokyklinio 

amžiaus vaikučiai,  

1–5 klasių mokiniai. 

2015-01 

2015-05 

Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Bildukas“- 

naujos humoro grupės 

„Dzin“ scenos, etiudai, 

parodijos, miniatiūros, 

improvizacijos. 

Danguolė Galinienė, 

Feliksas Galinis. 

Pasirenkamai Teminių renginių 

dalyviai, 

mokyklų mokiniai, 

Bilduko“ 

mokinių tėveliai. 

 

2015-01 

2015-05 

Premjera: 

Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Bildukas“  

 Naujos humoro  grupės  

„Dzin“ scenos. 

 

Danguolė Galinienė, 

Feliksas Galinis. 

Vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

 

Vaikų ir jaunimo 

teatro studijos 

„Bildukas“ mokiniai, 

visi, besidomintys 

vaikų ir jaunimo 

teatrine-kūrybine 

veikla. 

2015-01 

2015-05 

Kalendoriaus „Čia – mano 

namai“ sudarymas. 

Organizacinė grupė: 

Aldona Margienė, 

Violeta Tarandienė, 

Vilma Songailė. 

 

Vaikų klubas 

„Aitvaras“ 

 Menino 

konstravimo, 

kūrybinių dirbtuvių 

„Sena-nauja“, 

„Aukime, kurkime, 

svajokime“ būrelių 

mokiniai, mokytojai. 

2015-01 

2015-05 

Ugdomasis projektas 

„Gyvenu ekologiškai“.  

Eko diena.  

Bendraujame-

bendradarbiaujame  su 

Salduvės progimnazija. 

Aldona Margienė,  

neformaliojo 

švietimo 

organizatorė. 

 

Vaikų klubas 

„Aitvaras“, 

Salduvės 

progimnazija. 

 

Salduvės 

progimnazijos 

pradinių klasių 

mokiniai, Moksleivių 

namų  maironiečių, 

„Aukime, kurkime, 

svajokime“ būrelių 

mokiniai.  

2015-01 Žaidimų mugė.  Rita Toleikienė, 

Justė Rinevienė. 

Moksleivių 

namų vaikų 

klubas 

Kibirkštis“ 

Moksleivių namų 

mokiniai, mokytojai. 

2015-01 

 

Akcija „Neišmesk manęs“. Aldona Margienė Moksleivių 

namai 

Moksleivių namų 

mokiniai, mokytojai. 

2015-01 Paroda „Žiemos išdaigos“. Violeta Tarandienė Vaikų klubas 

„Aitvaras“ 

Meninio konstravimo 

būrelio mokiniai. 

2015-01 Piešimas ant sniego.  Vilma Songailė Zubovų 

parkas 

Mokiniai, mokytojai, 

tėveliai. 
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2015-01-06 Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Kompanija šauni“ 

Nominacijų vakaras. 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Kultūros 

centras, 

„Helijos“ 

studijos 

patalpos 

Vaikų ir jaunimo 

teatro studijos 

„Kompanija šauni“ 

mokiniai, kviestiniai 

svečiai. 

2015-01-12 Paroda „Nykštukų 

nameliai“. 

Akvilė Čėsnienė Šiaulių 

miesto 

savivaldybės 

viešosios 

bibliotekos 

filiale 

„Aidas“. 

Dailiųjų amatų, 

Jaunųjų šeimininkų 

būrelių, Kūrybinės 

raiškos studijos 

„Skrydis“ mokiniai. 

2015-01-13 Pilietinė akcija 

 „Atmintis gyva, nes 

liudija“, skirta laisvės 

gynėjų dienai, Sausio 13-

ajai atminti. 

 

Aldona Margienė Moksleivių 

namai 

Moksleivių namų 

mokiniai, mokytojai. 

2015-01-14 Susitikimas su Šiaulių 

skyriaus sąjūdžio 

pirmininku Algirdu 

Kulikausku: Pokalbis 

„Lemtingos sausio dienos“. 

Aldona Margienė 

Lida Kulikauskienė 

Vaikų klubas 

„Aitvaras“ 

Moksleivių namų 

mokiniai, mokytojai, 

tėveliai. 

2015-01-17 

 

LSŠF reitingo varžybos 

„ŠIAULIAI – 2015“  

(tarptautinės). 

Birutė 

Malinauskienė, 

organizacinė grupė. 

Sporto rūmai 

„Tauras“ 

Lietuvos sportinių 

šokių kolektyvai.  

 

2015-01-22  Paroda „Žiemos raštai“. Jolita Udrienė  Vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

Dailės studijos 

mokiniai. 

2015-01-23 

 

Naktis Moksleivių namuose. Jaunimo iniciatyvinė 

grupė ir mokytojai 

Justė Rinevienė, 

Lina Lazdauskaitė, 

Vilma Račkauskienė, 

Daiva 

Dominauskienė. 

Moksleivių 

namai 

 

Moksleivių namų 8–

12 klasių mokiniai. 

2015-01-26–

2015-02-20 

Šiaulių miesto švietimo ir 

ugdymo įstaigų mokinių 

kūrybinių darbų paroda 

„Spalvota svajonė“.  

Jūratė Gricienė Moksleivių 

namai 

 

Šiaulių miesto 

švietimo ir ugdymo 

įstaigų mokiniai.  

 

2015-02 Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Kompanija šauni“ 

spektaklio premjera pagal 

Laurie Halse Anderson 

romaną „Kalbėk“. 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Kultūros 

centras 

Mokinių artimieji, 

Moksleivių namų 

bendruomenė, miesto 

mokyklų mokiniai ir 

mokytojai. 

2015-02 Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Bildukas“ grupės  

muzikinių miniatiūrų 

spektaklis „Zuikis – 

drąsuolis“ – jaunių grupė. 

Danguolė Galinienė, 

Feliksas Galinis. 

Vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

Šiaulių miesto 

švietimo ir ugdymo 

įstaigų 1–4 klasių 

mokiniai, Moksleivių 

namų mokiniai. 

2015-02 Užgavėnių šventė. 

 

Vilma Valiukienė, 

Lida Kulikauskienė, 

Aldona Margienė, 

Violeta Tarandienė, 

Vilma Songailė. 

Moksleivių 

namų  klubai 

„Kibirkštis“, 

„Aitvaras“, 

„Draugystė“. 

Moksleivių namų 

mokiniai, mokytojai, 

mikrorajonų 

gyventojai. 

2015-02 Edukacinis užsiėmimas 

tėvams „Piešimas ant 

tekstilės“. 

Vilma Songailė Vaikų klubas 

„Aitvaras“ 

 Kūrybinių dirbtuvių 

„Sena-nauja“ tėveliai. 
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2015-02 Varžybos „Žiemužės taurė“. 

 

 

Valdas Bytautas Vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

Sportinių šokių 

kolektyvo 

„SVINGAS“ 

mokiniai, mokinių 

tėveliai, kviestiniai 

svečiai. 

2015-02-06 „Venecijos kaukių 

karnavalas“. 

Vilma Ptašinskienė, 

organizacinė grupė.  

Vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

Moksleivių namų 

mokiniai, mokytojai. 

2015-02-10 Paroda „Mano širdelė“. Jūratė Gricienė Vaikų klubas 

„Draugystė“ 

Dailiųjų amatų, 

Jaunųjų šeimininkų 

būrelių, Kūrybinės 

raiškos studijos 

„Skrydis“ mokiniai. 

2015-02-13 Diskoteka. Šv. Valentino 

diena. 

Justė Rinevienė,  

Ramūnas 

Mikalauskas, 

Gediminas Beržinis-

Beržinskas. 

Moksleivių 

namai 

 

Moksleivių namų 5–9 

klasių mokiniai. 

2015-02-19 Paroda „Širdelė Valentinui“. Jolita Udrienė  Vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

Dailės studijos 

mokiniai. 

2015-02-21–

2015-03-11 

Exlibrio paroda-konkursas  

„Šiaulių moksleivių 

namams 60“.  

Jolita Udrienė 

 

Moksleivių 

namai 

 

Moksleivių namų 

mokiniai, mokytojai. 

2015-03 Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Bildukas“  bendras 

teatralizuotas renginys 

„Žaidžiame teatrą“   su  

Jovaro progimnazijos teatru 

„Svajukas“ (respublikinis). 

 

Danguolė  Galinienė, 

Feliksas Galinis 

Jovaro 

progimnazija 

Vaikų ir jaunimo 

teatro studijos 

„BILDUKAS“ ir  

Jovaro progimnazijos 

teatro „Svajukas“ 

mokiniai, mokytojai, 

mokinių tėveliai, 

kviestiniai svečiai. 

2015-03 Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Bildukas“  

spektaklis – nauja 

improvizacija „Pelenė 

šiuolaikiškai“ (grupė 

„Bildukai“). 

Danguolė Galinienė, 

Feliksas Galinis 

Moksleivių 

namai, 

Gytarių 

progimnazija 

Šiaulių miesto 

švietimo ir ugdymo 

įstaigų mokiniai.  

 

2015-03 Renginiai, skirti Moksleivių 

namų 60-mečiui:  

- ,,Mes norim, galim, 

padarysim“ – laisvalaikio  

zonų kūrimo konkursas,  

- Akcija ,,Dovanoju knygą 

Moksleivių namams“. 

Justė Rinevienė,  

organizacinė grupė. 

 

Moksleivių 

namai 

 

Moksleivių namų 

bendruomenė 

2015-03 

 

- Gerumo mugė, skirta 

padėti beglobiams 

gyvūnams, gyvenantiems 

VšĮ ,,Šiaulių letenėlė“,  

- Paroda ,,Mano gyvūnas“, 

- Padėkos vakaras. 

Justė Rinevienė,  

organizacinė grupė 

 

Moksleivių 

namai 

 

Moksleivių namų 

bendruomenė 

2015-03 Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Kompanija šauni“ 

spektaklio premjera 

„Kaukazo kreidos ratas“ 

(pagal Bertoldą Brechtą). 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Kultūros 

centras 

Mokinių artimieji, 

Moksleivių namų 

bendruomenė, miesto 

mokyklų mokiniai ir 

mokytojai. 

2015-03 

 

Lieporių mikrorajono 

mokyklų šiuolaikinių šokių 

Arnolda 

Kapačinskienė, 

Vaikų klubas 

„Draugystė“ 

Lieporių mikrorajono 

vaikai. 
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konkursas. 

 

Akvilė Čėsnienė  

2015-03 Edukacinis užsiėmimas 

tėvams „Velykinio medžio 

gamyba“. 

Vilma Songailė Vaikų klubas 

„Aitvaras“ 

Kūrybinių dirbtuvių 

„Sena-nauja“ tėveliai 

2015-03 Edukacinis užsiėmimas 

tėveliams „Supažindinimas 

su klavišiniais instrumentais 

ir jų mokymo metodika“. 

Lida Kulikauskienė Vaikų klubas 

„Aitvaras“ 

Elektroninių muzikos 

instrumentų 

ansamblio tėveliai. 

2015-03-03 Atvira pamoka Moksleivių 

namų mokytojams, 

mokiniams, mokinių 

tėveliams: „Balionų 

magija“. 

Zenta Balsė Moksleivių 

namai 

 

Dailės ir technologijų 

būrelių, studijų 

mokiniai, mokinių 

tėveliai, 

mokytojai 

2015-03-12–

2015-04-09 

Respublikinė švietimo ir 

ugdymo įstaigų mokinių 

kūrybinių darbų paroda-

konkursas „Aukštyn 

kojom“. 

Jolita Udrienė, 

Laima 

Andruškevičienė 

 

Moksleivių 

namai 

 

Šalies švietimo ir 

ugdymo įstaigų 

mokiniai. 

2015-03-20 Paroda, skirta Žemės dienai. Jolita Udrienė  Vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

Dailės studijos 

mokiniai. 

2015-03-30 Edukacinius užsiėmimus 

mikrorajono vaikams: 

„Velykinis suvenyras“. 

 

 

Akvilė Čėsnienė  

 

Vaikų klubas 

„Draugystė“ 

Gegužių 

progimnazijos 

mokiniai, L/d 

„Gintarėlis“ 

ugdytiniai, 

mikrorajono vaikai. 

2015-04 Instrumentinės muzikos 

konkursas 

 „Aš ir muzika“. 

Virginija Puronienė, 

organizacinė grupė. 

Moksleivių 

namai 

 

Moksleivių namų 

mokiniai, mokytojai. 

2015-04 Edukacinis – pramoginis 

renginys „Mokomės groti 

gitara“ tėveliams. 

Ramūnas 

Mikalauskas 

Vaikų klubas 

„Draugystė“ 

 

Mokinių tėveliai. 

2015-04 Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Kompanija šauni“:  

 spektaklio premjera pagal 

Kristin Steinsdott ir knygą 

„Spurgos ir karis“ . 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Kultūros 

centras 

Mokinių artimieji, 

Moksleivių namų 

bendruomenė, miesto 

mokyklų mokiniai ir 

mokytojai. 

2015-04 Susitikimas su policijos 

pareigūnais „Būkime 

saugūs, visur ir visada“. 

Aldona Margienė, 

Sigita Statkienė 

Vaikų klubas 

„Aitvaras“ 

Moksleivių namų 

mokiniai, mokytojai. 

2015-04 Šiaulių miesto pradinių 

klasių mokinių „Šviesoforo“ 

varžybos. 

Solveiga Bugienė 

 

Šiaulių 

jaunųjų 

technikų 

centras 

Šiaulių miesto 

pradinių klasių 

mokiniai. 

2015-04-01 Humoristinė popietė, skirta 

balandžio 1-ajai. 

Danguolė Galinienė  Vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

Moksleivių namų 

mokiniai, mokytojai. 

2015-04-03 Moksleivių namų „Rekordų 

vakaras“. 

Justė Rinevienė,  

organizacinė grupė 

 

Nepasirinkta Moksleivių namų 

bendruomenė. 

2015-04-07 Paroda „Drugelių šokis“. Sandra Pocevičiūtė Šiaulių 

miesto 

savivaldybės 

viešosios 

bibliotekos 

vaikų 

Dailiųjų amatų, 

Jaunųjų šeimininkų 

būrelių, Kūrybinės 

raiškos studijos 

„Skrydis“ mokiniai. 
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literatūros 

skyrius. 

2015-04-09 Paroda  „Prabudimas“. Vilma Ptašinskienė Vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

Mados studijos 

„Žavesys“ mokiniai. 

2015-04-14–

2015-05-10 

Tęstinis respublikinės 

parodos „Aukštyn kojom“ 

eksponavimas mieste. 

Jolita Udrienė 

 

Šiaulių 

miesto 

savivaldybės 

viešosios 

bibiotekos 

Lieporių 

filialas. 

Respublikinės 

parodos Geriausių 

darbų autorių darbai. 

2015-04-15 Vyskupo Motiejaus 

Valančiaus skaitymų XXI 

konkursas. 

Lina Lazdauskaitė Moksleivių 

namai 

Šiaulių miesto ir 

Šiaulių rajono 

švietimo ir ugdymo 

įstaigų mokiniai 

2015-04-15–

2015-05-07 

Šiaulių miesto švietimo ir 

ugdymo įstaigų mokinių 

kūrybinių darbų paroda-

konkursas „Suknelė“.   

 

Vilma Ptašinskienė Moksleivių 

namai 

 

Šiaulių miesto 

švietimo ir ugdymo 

įstaigų mokiniai. 

2015-04-17 Jubiliejinis koncertas 

„ASORTI ŠOKIO 

SIMFONIJA“– Šiuolaikinių 

šokių kolektyvui „Asorti“  

20 metų.  

Vilma Račkauskienė Šiaulių 

kultūros 

centras 

Šiuolaikinių šokių 

kolektyvo „Asorti“  

draugai, mokinių 

tėveliai, Moksleivių 

namų bendruomenė, 

visi mylintys šokį. 

2015-04-24 Vyskupo Motiejaus 

Valančiaus skaitymų XXI 

konkurso baigiamasis 

koncertas. 

Lina Lazdauskaitė Nepasirinkta Šiaulių miesto ir 

Šiaulių rajono 

švietimo ir ugdymo 

įstaigų mokiniai 

2015-04-27 Paroda „Mamytė 

mylimiausia“. 

Jūratė Gricienė L/d 

„Gintarėlis“ 

Kūrybinės raiškos 

studijos „Skrydis“ 

mokiniai. 

2015-04-30 Edukaciniai užsiėmimai 

mikrorajono vaikams: 

„Atvirukas mamai ir tėčiui“. 

 

 

Akvilė Čėsnienė  

 

Vaikų klubas 

„Draugystė“ 

Gegužių 

progimnazijos 

mokiniai, L/d 

„Gintarėlis“ 

ugdytiniai, 

mikrorajono vaikai. 

2015-05 

2015-12 

Šventiniai-tradiciniai 

muzikinių, teatrinių, 

choreografinių kolektyvų 

koncertai, renginiai, skirti 

Šv. Kalėdų ir Motinos bei 

Tėvo dienai paminėti. 

Muzikos, teatro, 

choreografijos 

mokytojų metodinės 

grupės 

Individualiai 

kiekvieno 

mokytojo ir 

mokinių 

pasirinkta. 

Moksleivių namų 

kolektyvų mokiniai, 

mokinių tėveliai, 

kviestiniai svečiai. 

2015-05 Varžybos „Svingo taurė“. Valdas Bytautas Vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

Sportinių šokių 

kolektyvo „Svingas“ 

mokiniai, mokinių 

tėveliai, kviestiniai 

svečiai. 

2015-05 Kolektyvo baigiamasis 

koncertas „Šiaulių Volta – 

2015“. 

 

Birutė 

Malinauskienė 

Šiaulių 

„Rasos“ 

progimnazija. 

Sportinių šokių 

kolektyvo „Šiaulių 

Volta“ mokiniai, 

mokinių tėveliai, 

kviestiniai svečiai. 

2015-05 Šventė mikrorajono 

gyventojams „Pavasario 

Laura Dudnikienė, 

Lida Kulikauskienė, 

Vaikų klubas 

„Aitvaras“  

Moksleivių  namų 

mokiniai, mokytojai, 
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saulė prašvito meiliai“ 

(Maironis). 

Aldona Margienė, 

Stanislava 

Rusevičienė, 

Vilma Songailė, 

Sigita Statkienė, 

Violeta Tarandienė. 

mikrorajono 

gyventojai. 

2015-05 VII bendras projektas su  

Sanatorine mokykla 

„Vaidiname – draugaujame  

kartu“. 

Danguolė Galinienė, 

Feliksas Galinis 

Sanatorinė  

mokykla 

Sanatorinės 

mokyklos ir 

Moksleivių namų 

mokiniai. 

2015-05 Paroda „Tau, mano mamyte, 

gražiausi žiedai“. 

Violeta Tarandienė Vaikų klubas 

„Aitvaras“ 

Menino konstravimo 

būrelio mokiniai. 

2015-05 Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Kompanija šauni“ 

spektaklio premjera pagal 

Delphine de Vigan romaną 

„No ir aš“.  

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Kultūros 

centras 

Mokinių artimieji, 

Moksleivių namų 

bendruomenė, miesto 

mokyklų mokiniai ir 

mokytojai. 

2015-05 

 

Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Bildukas“ 

sceniniai vaizdeliai  „Sudie, 

pradine“, skirtas ketvirtokų 

išleistuvėms. 

 

Danguolė  Galinienė, 

Feliksas Galinis 

„Rasos“ 

progimnazija 

Vaikų ir jaunimo 

teatro studijos 

„Bildukas“ mokiniai, 

mokinių tėveliai, 

kviestiniai svečiai. 

2015-05-12–

2015-06-12 

„Moksleivių namų 2014–

2015 metų geriausių 

mokinių kūrybiniai darbai“. 

Laima 

Andruškevičienė 

Moksleivių 

namai, 

Miesto 

ekspozicinė  

(ieškoma) 

erdvė. 

Moksleivių namų 

mokiniai. 

2015-05-22 

 

Muzikinė iškyla Zubovo 

parke. 

Justė Rinevienė,  

Ramūnas 

Mikalauskas, 

Rita Toleikienė. 

Zubovo 

parkas 

Moksleivių namų 

bendruomenė. 

2015-06 Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Kompanija šauni“  

dvyliktokų išleistuvės. 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Kultūros 

centras, 

„Helija“ 

Vaikų ir jaunimo 

teatro studijos 

„Kompanija šauni“  

mokiniai 

2015-06 Respublikinė mokinių foto 

paroda-konkursas „Saugus 

eismas ir pavojai“. 

Solveiga Bugienė, 

organizacinė grupė 

Moksleivių 

namai 

 

Šalies švietimo ir 

ugdymo įstaigų 

mokiniai 

2015-06 Šventė „Metų geriausieji“. Lina Lazdauskaitė, 

organizacinė grupė 

Vieta 

galutinai 

nepasirinkta. 

Moksleivių  namų 

mokiniai, mokytojai. 

2015-06 Baltijos šalių dainos ir šokio 

festivalis „Vasaros 

šėlsmas“. 

Stanislava 

Rusevičienė, 

Laura Dudnikienė. 

Pakruojo 

dvaras 

Baltijos šalių dainos 

ir šokio kolektyvai 

2015-06 Dieninė vasaros stovykla. Laura Dudnikienė, 

Lida Kulikauskienė, 

Aldona Margienė, 

Staselė Rusevičienė, 

Vilma Songailė, 

Sigita Statkienė, 

Violeta Tarandienė. 

Vaikų klubas 

„Aitvaras“ 

Mokiniai, mokytojai, 

mikrorajono, miesto 

moksleiviai. 

2015-08 Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Kompanija šauni“  

vasaros stovykla „Augame 

kartu su teatru“. 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Vieta 

galutinai 

nepasirinkta. 

Vaikų ir jaunimo 

teatro studijos 

„Kompanija šauni“  

mokiniai 
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2015-08–

2015-09 

Moksleivių namų mokinių 

kūrybinių darbų paroda 

mieste. 

Daiva 

Dominauskienė, 

Dailės ir 

technologijų 

mokytojų metodinės 

grupės nariai. 

Miesto 

ekspozicinė  

(ieškoma) 

erdvė. 

Moksleivių namų 

mokiniai 

2015-09 Moksleivių namų mokytojų 

kūrybinių darbų paroda. 

Daiva 

Dominauskienė 

Moksleivių 

namai 

Moksleivių namų 

mokytojai 

2015-09 

 

Respublikinė mokinių foto 

paroda-konkursas „Saugus 

eismas ir pavojai“ 

uždarymas. 

Solveiga Bugienė, 

organizacinė grupė. 

Moksleivių 

namai 

 

Parodos-konkurso 

dalyviai 

2015-09– 

2015-11 

Saugaus eismo mokymo 

akcija Šiaulių miesto 

pirmokams „Saugiai į 

mokyklą, saugiai į namus“. 

Solveiga Bugienė 

 

Vaikų klubas 

„Kibirkštis“, 

pietinės 

miesto dalies 

mokyklos. 

Šiaulių miesto pirmų 

klasių mokiniai. 

 

2015-09 Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Bildukas“ renginys 

„Naujų draugų rate“, skirtas 

naujiems Moksleivių namų 

mokiniams. 

Danguolė  Galinienė, 

Feliksas Galinis, 

organizacinė grupė. 

Moksleivių 

namai, 

Zubovų 

parkas 

Moksleivių  namų 

mokiniai, mokytojai. 

2015-10 Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Bildukas“ 

specialiai sukurta programa 

socialinio-edukacinio 

žaidimo „Iššūkis“ viešinimo  

renginiui. 

Danguolė Galinienė, 

Feliksas Galinis. 

Vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

 

Moksleivių  namų 

mokiniai, mokytojai. 

2015-10 Varžybos „Rudenėlio 

taurė“. 

Valdas Bytautas Vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

Sportinių šokių 

kolektyvo „Svingas“ 

mokiniai, mokinių 

tėveliai, kviestiniai 

svečiai. 

2015-10 

 

Tradicijų puoselėjimas:  

Helovyno vakarėlis, 

diskoteka    

Justė Rinevienė,  

Ramūnas 

Mikalauskas 

Moksleivių 

namai 

Moksleivių namų 

mokiniai 

2015-10 Festivalis „Gitaros 

sužavėti“. 

Ramūnas 

Mikalauskas, 

organizacinė grupė. 

Laisvalaikio 

klubas 

„Mega“. 

Neformaliojo 

švietimo įstaigų 

mokiniai. 

2015-10-05 Paroda „Garbanotas 

avinėlis“. 

 

Akvilė Čėsnienė Vaikų klubas 

„Draugystė“, 

Šiaulių 

miesto 

savivaldybės 

viešosios 

bibliotekos 

vaikų 

literatūros 

skyrius. 

Dailiųjų amatų, 

Jaunųjų šeimininkų 

būrelių, Kūrybinės 

raiškos studijos 

„Skydis“ mokiniai. 

2015-10-08–

2015-11-10 

Tarptautinė  mokinių foto 

darbų paroda-konkursas 

„Dovanoju Tau šypseną“ 

Daiva 

Dominauskienė 

Moksleivių 

namai 

 

Šalies ir užsienio 

mokiniai. 

2015-10 Šaškių turnyras. Aldona Margienė, 

Violeta Tarandienė 

Vaikų klubas 

„Aitvaras“ 

Moksleivių namų 

mokiniai, mokytojai. 

2015-10-16 Paroda „Rudeniniai 

aksesuarai“. 

Vilma Ptašinskienė Vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

Mados studijos 

„Žavesys“ mokiniai. 

2015-11 Tarptautinės Tolerancijos Aldona Margienė, Moksleivių Moksleivių namų 
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dienos paminėjimo popietė. organizacinė grupė namai mokiniai. 

2015-11 Vakaras, skirtas metų 

rašytojams, poetams 

paminėti. 

Sigita Statkienė Moksleivių 

namai 

Moksleivių namų 

mokiniai, mokytojai. 

2015-11 Užsiėmimas mokiniams ir 

jų tėveliams: „Dekoruotas 

lempos gaubtelis“. 

Akvilina Čėsnienė Moksleivių 

namai 

 

Dailės ir technologijų 

būrelių, studijų 

mokiniai, mokinių 

tėveliai, mokytojai 

2015-11-09 Paroda  „Vaikų kūryba“ Jolita Udrienė Vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

Dailės studijos 

mokiniai 

 

2015-11-12–

2015-12-04 

Moksleivių namų mokinių 

kūrybinių darbų paroda – 

skirto Moksleivių 60 

jubiliejui „Laikrodukas“.  

Akvilina Česnienė Moksleivių 

namai 

 

Moksleivių namų 

mokiniai 

2015-11-21 Tarptautinis šokio festivalis-

konkursas „ASORTI“. 

Vilma Račkauskienė, 

organizacinė grupė. 

Šiaulių 

Kultūros 

centras 

Užsienio ir šalies 

šokių kolektyvai. 

Iki 2015-12 Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Kompanija šauni“ 

savos kūrybos spektaklio 

sukūrimas, 

bendradarbiaujant su kino 

režisiere Egle Vertelyte. 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Kultūros 

centras 

Vaikų ir jaunimo 

teatro studijos 

„Kompanija šauni“ 

mokiniai, tėveliai, 

režisierė Eglė 

Vertelytė. 

2015-12-04 Jubiliejinis koncertas 

„KŪRYBOS VEDINI“ – 

MOKSLEIVIŲ NAMAMS 

– 20 metų. 

Organizacinė grupė Kultūros 

centras 

Moksleivių namų 

bendruomenė, 

kvietiniai svečiai, 

visi, besidomintys 

Moksleivių namų 

veikla. 

2015-12-07– 

2016-01-11 

Puošybos pramoga-

konkursas „Žiema 

Moksleivių namuose“. 

Jūratė Gricienė, 

Vilma Songailė. 

Moksleivių 

namai, 

Moksleivių 

namų klubai 

„Draugystė“, 

„Aitvaras“, 

„Kibirkštis“. 

Moksleivių namų 

mokiniai, mokytojai. 

2015-12 

 

Akcija „Neišmesk manęs“. Aldona Margienė Moksleivių 

namai 

Moksleivių namų 

mokiniai, mokytojai. 

2015-12 Regioninė vargoninės 

muzikos šventė. 

 

Lida Kulikauskienė 

Virginija Puronienė 

 

Šiaulių 

universitetas 

Šiaulių miesto ir 

Šiaulių regiono 

švietimo ir ugdymo 

įstaigų mokiniai. 

2015-12 Kalėdinė vakaronė „Įžiebk 

Kalėdų žvaigždę“. 

Lida Kulikauskienė, 

Aldona Margienė, 

Violeta Tarandienė, 

Vilma Songailė 

Vaikų klubas 

„Aitvaras“ 

Mokiniai, mokytojai, 

tėveliai. 

2015-12 

 

Baltijos šalių vaikų ir 

jaunimo populiariosios 

muzikos konkursas 

„Dainuok, žiemužėle 2015“. 

Laura Dudnikienė, 

Stanislava 

Rusevičienė. 

 

Šiaulių 

kultūros 

centras 

Baltijos šalių vaikų ir 

jaunimo muzikos 

kolektyvai 

 

Programa sudaryta, atsižvelgiant į mokinių ir mokytojų pasiūlymus.  

 

7. DARBAS SU TĖVAIS 
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Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Priemonės 

periodiškumas 

Atsakingi Laukiamas 

rezultatas 

1. TĖVŲ INFORMAVIMAS APIE MOKINIŲ PASIEKIMUS 

 

1.1. 

 

 

 

Tėvų susirinkimai būreliuose, 

kolektyvuose, studijose, 

ansambliuose, grupėse. 

 

2 kartus per 

mokslo metus. 

 

 

Mokytojai Padės tėvams 

įvertinti savo vaiko 

veiklos 

sėkmingumą. 

1.2. 

 

Individualūs pokalbiai, 

konsultacijos. 

Pastoviai Mokytojai  

1.3. Interaktyvūs pokalbiai su 

mokinių tėveliais. 

2015-02 Mokytojai  

2. TĖVŲ INFORMAVIMAS APIE MOKYKLOS VEIKLĄ 

 

2.1. Bendri tėvų susirinkimai: 

1. 2014–2015 m. m. 

Moksleivių namų ugdymo 

rezultatų aptarimas. 

2. Moksleivių namų ugdymo 

plano 2016 m. pristatymas. 

3. Moksleivių namų veiklos 

plano 2016 metams 

pristatymas. 

4. Moksleivių namų 2014–

2016 metų strateginio veiklos 

plano įgyvendinimo 

aptarimas. 

5. Moksleivių namų 2015–

2017 metų strateginio veiklos 

plano pristatymas. 

6. Mokinio krepšelio lėšų 

neformaliajam švietimui 

naudojimo 2014–2015 m. m.  

aptarimas. 

7. Finansinės padėties 

įstaigoje aptarimas. 

8. Edukacinių aplinkų kūrimo, 

plėtojimo, apsirūpinimo 

šiuolaikinėmis mokymo 

priemonėmis plano 2015–

2017 metams aptarimas. 

1 kartą per 

mokslo metus. 

Mokyklos 

administracija 

Tėvai susipažins su 

mokyklos veiklos 

rezultatais, 

aktualijomis, 

perspektyvomis. 

 

2.2. 

 

 

 

Atvirų durų dienos, tėvų 

dalyvavimas atvirose 

pamokose. 

 

Pagal mokytojų 

ugdymo 

programose 

numatytą laiką. 

 

 

Mokytojai 

 

 

 

Tėvai artimiau 

susipažins su 

mokyklos veikla, 

būrelyje 

vykstančiu darbu. 
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2.3. 

 

 

Moksleivių namų internetinė 

svetainė. 

Pastoviai 

 

 

 

Organizacinė 

darbo grupė 

 

 

 

Tėvai ras visą 

informaciją apie 

mokyklą, galės 

pareikšti savo 

pasiūlymus ir 

nuomonę dėl 

Moksleivių namų 

veiklos.   

3. TĖVŲ ŠVIETIMAS IR RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS 

3.2. Atvira pamoka Moksleivių 

namų mokiniams  ir jų 

tėveliams: 

,,Balionų magija“. 

 

Užsiėmimas tėveliams ir 

mokiniams: 

„Dekoruotas lempos 

gaubtelis“. 

 

Edukacinis užsiėmimas 

tėvams „Piešimas ant 

tekstilės“. 

 

Edukacinis užsiėmimas 

tėvams „Velykinio medžio 

gamyba“. 

 

Atvira pamoka 

mokinių tėveliams ir šokių 

mokytojams „Kelionė šokiu“. 

 

Atviros pamokos tėveliams 

šokių kolektyvuose. 

 

 

 

 

Edukacinis užsiėmimas 

tėveliams „Supažindinimas 

su klavišiniais instrumentais 

ir jų mokymo metodika“. 

 

Edukacinis-pramoginis 

renginys tėveliams 

„Mokomės groti gitara“.  

 

 

2015-03-03 

 

 

 

 

2015-11 

 

 

 

2015-02 

 

 

 

 

2015-03 

 

 

 

2015-03 

 

 

 

Pagal 

susitarimą  

 

 

 

 

2015-03 

 

 

 

 

2015-04 

Mokytoja 

Z. Balsė 

 

 

 

Mokytoja 

A. Čėsnienė 

 

 

Mokytoja 

V. Songailė  

 

 

 

Mokytoja  

V. Songailė 

 

 

Mokytoja 

A. Kapačinskienė 

 

 

Šokių mokytojai: 

V. Račkauskienė, 

V, Bytautas, 

A. Kapačinskienė, 

B. Malinauskienė 

 

L. Kulikauskienė 

 

 

 

 

R. Mikalauskas  

Tėvai susipažins su 

įvairiomis dailės, 

darbų 

technologijomis, 

patys išbandys 

savo jėgas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tėvai artimiau 

susipažins su vaikų 

gebėjimais ir kai 

kuriais pasiekimais 

per mokslo metus 
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3.3. 

 

 

 

 

 

Šventiniai, tradiciniai 

kolektyvų koncertai, renginiai, 

skirti Šv. Kalėdų, Motinos bei 

Tėvo dienai paminėti. 

 

Pagal mokytojų 

susitarimą su 

tėvais ir 

vaikais. 

 

Mokytojai 

 

 

 

 

Padės artimiau 

susipažinti tėvams 

vieniems su kitais, 

labiau pažinti savo 

vaikus. 

 

 

8. BENDRADARBIAVIMAS 

 

Įstaiga bendradarbiauja su:  

 

- Šiaulių universiteto muzikos, dailės-technologijų, edukologijos fakultetais; 

- Klaipėdos akademijos dramos, choreografijos, muzikos fakultetais, tiesiogiai susijusiais su 

neformalaus ugdymo politika Lietuvoje; 

- Klaipėdos jaunimo centru, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centru, Alytaus, Kuršėnų, 

Tauragės kūrybos namais, Panevėžio užklasinės veiklos centru, Mažeikių ir Visagino moksleivių 

namais, Plungės Akademiko Adolfo Jucio progimnazija (organizuojame susitikimus, kursus, 

konferencijas, plenerus, stovyklas, renginius, kur yra skleidžiama naujausia neformalaus ugdymo 

pedagogikos patirtis, keičiamės meno kolektyvais, vaikų grupėmis pagal interesus);   

- Šiaulių miesto švietimo įstaigomis (siekiame efektyvesnio mikrorajono vaikų popamokinio 

užimtumo). 

 

9. SENIŪNŲ TARYBOS VEIKLA (pagal atskirą planą).    

 

10. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

- Programai įgyvendinti bus skiriama 386990,00 Eur (1336,2 tūkst. Lt) savivaldybės 

biudžeto. 

- Dalis programos bus finansuojama iš specialiųjų programų (planuojama surinkti 29541,00 

Eur (102,00 tūkst. Lt) pajamų už paslaugas). 
 

 

 

 

__________________________      
 

 

 

 

 

 


