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I. 2015 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Šiaulių moksleivių namai – neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikėja, kurių veikla – 

veiksminga, šiuolaikiška ir profesionali. Apgalvotai pritaikytas ugdymo turinys padėjo kiekvienam 

ugdytiniui įgyti kompetencijų, būtinų tolesniam ugdymuisi. Dalis programų, atsižvelgiant į turimas 

lėšas, įgyvendinamos per vasaros praktiką, plenerus, projektus, kūrybines stovyklas, konkursus. 

Muzika, teatras, šokis, dailė ir technologijos bei saviraiška 2014–2015 m. m. atspindėjo pagrindines 

Moksleivių namų veiklos sritis. Mokyklą lankė 862 mokiniai. Veikė 33 įvairaus profilio būreliai, 

studijos, kolektyvai, ansambliai (7 – muzikos, 2 – teatro, 4 – šokio, 11 – dailė ir technologijų, 9 – 

saviraiškos). 

Moksleivių namų bendruomenė kiekvienam ugdytiniui stengėsi sukurti palankų ugdymosi 

mikroklimatą, kuriame yra graži, jauki, saugi aplinka, geri santykiai tarp mokytojų, draugų, ugdymo 

kokybė, mokytojų kompetencija. Įstaigoje yra daug gerai dirbančių mokytojų, tikrų savo srities 

profesionalų. 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. 

 

Naudojamos patalpos: 

 

Pastatai 

 

Plotas m2 

Šiaulių moksleivių namai (Aušros alėja 52) 555,9 

Vaikų klubas „Kibirkštis“ (Krymo g. 32) 576,82 

Vaikų klubas „Aitvaras“ (Žemaitės g. 22) 353,06 

Vaikų klubas „Draugystė“ (Saulės takas 5) 269,67 

 

Mokyklos  misija – Įgyvendinti švietimo politiką neformaliojo vaikų švietimo srityje. 

Ilgalaikis prioritetas – atvira, kūrybinga ir atsakinga bendruomenė.    

2014–2016 m. strateginio veiklos plano tikslas – pagerinti švietimo paslaugų kokybę ir 

padidinti jų ir miesto bendruomenės poreikių atitikimą.  

Parengti mokyklos strateginiai planai ir metinės veiklos programos, atsižvelgiant į 

šiuolaikines vadybos mokslo ir modernaus švietimo tendencijas. Strateginis planas ir metinės veiklos 

planai orientuoti į efektyvumo didinimą ir nuolatinį optimizavimą.   

Vienas iš svarbiausių siekių 2014–2015 mokslo metais – mokyklos veiklos grindimas visų 

bendruomenės narių bendravimu ir bendradarbiavimu. Mokytojas ir mokinys buvo vieno proceso – 

ugdymo ir ugdymosi – partneriai. 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.       

Aplink mus šurmuliavo entuziazmo pilni vaikai, begalė jų minčių, o mums buvo lemta 

subrandinti jų idėjas, įkvėpti galias ir užauginti jas. Mes ne tik kūrėme, mes sąmoningai prisiėmėme 

atsakomybę už mažuosius kūrėjus ir jų kūrinius. Kiekvienas vaikas yra smalsus, protingas ir sumanus, 

savo žinias jis kuria bendraudamas su bendraamžiais, suaugusiais ir aplinka. Vertinama vaiko 

nuomonė ir aktyvus dalyvavimas priimant sprendimus, susijusius su kasdiene jo veikla mokykloje.  

Pasiekta renginių organizavimo ir vedimo aukšta kultūra. Būreliai, studijos, kolektyvai plėtoja 

mokyklos tradicijas ir kultūrą. 75 % mokinių dalyvauja įvairiapusiškoje veikloje, miesto, šalies ir 

tarptautiniuose projektuose, konkursuose, akcijose. Mokyklos vertybių sistema atsispindi jos 

tradicijose, veikloje, vizualinėje aplinkoje, bendravimo kultūroje, mokytojų ir mokinių pasiekimuose. 

Pasitelkdami kūrybinį jaunimą ir vaikus, jų tėvelius, mokytojus bendradarbiavimui, inicijuojame 

projektinę veiklą: „Būki kelyje saugus“, „Smalsumo vedini“, „GAMTA – Gink! Augink! Mylėk! 

Tausok! Apsaugok!“, edukacinis projektas „Gyvoji istorija K. Donelaičiui atminti: Šiauliai XVIII 
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amžiuje“, „Vasaros akademija: Kūrybiškumo sėkmė“. Dalyvavimas projektuose yra naudingas 

visiems: ir pedagogams, ir vaikams, ir visai bendruomenei. Tai didina pedagogų ir bendruomenės 

sutelktumą, aktyvina bendruomeniškumo jausmą, kūrybiškumą, skatina tėvus labiau įsitraukti į vaikų 

veiklą.   

Inicijavome akcijas: „Saugiai į mokyklą, saugiai į namus“, „Atmintis gyva, nes liudija“, 

„Palinkėjimai mokytojams klevo lapuose“, „Neišmesk manęs“ (Kalendorių rinkimo akcija), pagalba 

„Šiaulių letenėlei“, „Piešimas ant sniego“.  

Puoselėjamas ir atnaujinamas mokyklos interjeras – eksponuojami mokinių darbai, rengiamos 

teminės parodos, nuolat keičiama medžiaga stenduose, kuriamos naujos edukacinės aplinkos 

(„Kalendorių svetainė“, žaidimų kambarys – klube „Aitvaras“, poilsio zonos – Moksleivių namuose, 

klube „Draugystė“).   

Taikomos įvairios partnerystės formos: gerosios patirties sklaida, projektai, parodos, 

seminarai, konkursai, čempionatai, edukaciniai renginiai, netradicinės pamokos, šventės, 

mokomosios-pažintinės išvykos ir kt. Nuolatinis mokymasis buvo geriausias būdas priimti permainų 

iššūkius, žinias ir gebėjimus pritaikyti įvairiuose kontekstuose. Mokykla suvokiama kaip 

besimokančiųjų bendruomenė, profesionali ir atvira informacijos perdavimo vieta, todėl pačioje 

mokykloje yra palankiausios sąlygos mokytojų profesiniam tobulėjimui ir patirties sklaidai. 

Organizuoti seminarai: „Savęs pažinimas ir motyvavimas sėkmei“ (Lektorė V. Servutienė), „Vaikų, 

lankančių neformaliojo švietimo įstaigas, kompetencijų ugdymas koncertine veikla“. 

Įvairūs renginiai suteikia ugdytiniams džiaugsmo, kelia įstaigos įvaizdį, populiarina mokytojų 

darbą, stiprina vaikų, mokytojų ir tėvų santykius. Tėvai pastebėjo, kad jų savanoriškas dalyvavimas 

mokyklos veikloje yra prasmingas ir vaikams palieka didelį įspūdį, skatina jų motyvaciją įsitraukti į 

procesą, teigiamai veikia vaikų pasitikėjimą savimi. 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 

Moksleivių namų mokinių ir jų tėvelių kūrybinę-patyriminę popietę „Balionų magija“, edukacinę 

pamoką tėveliams „Velykinio medžio gamyba“, Edukacinį-pramoginį renginį mokinių  tėveliams 

„Mokomės groti gitara“, edukacinę pamoką tėveliams „Piešimas ant tekstilės“.  

Mokytojai nuolat informuoja mokinius apie jų rezultatus ir aptaria pasiekimus bei daromą 

pažangą. Mokytojai vertindami mokinių pasiekimus siekia objektyvumo ir teisingumo. Džiaugiamės, 

kad apgalvotai pritaikytas ugdymo turinys padeda kiekvienam ugdytiniui įgyti kompetencijų, būtinų 

tolesniam ugdymuisi. 

 Bendruomenė aktyviai dalyvauja priimant sprendimus, prisiimant skirtingus vaidmenis ir 

atsakomybę. Kiekvienais metais rengiama anketa „Planuokime drauge“. Pedagoginės veiklos 

vertinimas – nuolatinis, nenutrūkstamas procesas, pagrįstas analize ir refleksija. Kad procesas būtų 

nuoseklus ir naudingas, mokyklos mokytojai taiko Savęs vertinimo metodą, užpildydami „Mokytojo 

veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo savianalizės anketą“.  

Aktyvi mokytojų asmeninės-kūrybinės patirties sklaida paskatino kūrybos link mokyklos 

darbuotojus ieškoti asmeninių kūrybinių galių, įgyti meninių kompetencijų, tenkinti saviraiškos 

poreikius, nuolat tobulėti.   

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 2014–2015 m. m. pravesti mokytojų 

kūrybinių darbų paroda, „Paveikslas iš servetėlių su gėlėmis“, Angelų fotosesija, Exlibris. „Sausos 

adatos“ technika. „Moksleivių namams 60“. 

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

ugdymo planų ir kitų dokumentų kokybė, analizuoti mokinių, kolektyvų pasiekimai). Vykdomas 
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ugdymo programų tęstinumas. 3,5 % specialiųjų poreikių vaikų dalyvavo meninio ugdymo raiškos 

programose.  

  Vaikai ir jaunimas įtraukiami į aktyvų kultūrinį-socialinį gyvenimą per kasdieninį darbą, 

įvairius festivalius, konkursus, parodas, koncertus, stovyklas, pažintines-koncertines keliones. 

Sudarytos geros sąlygos vaikų ir jaunimo saviraiškai, meninei kūrybai plėtotis. Kartu tiriama ir 

apibendrinama medžiaga apie vaikų ir jaunimo polinkius ir poreikius. Visa tai paremta konkrečia 

Moksleivių namų būrelių, kolektyvų, ansamblių veikla. Pasitikėjimą savimi ir norą tobulėti skatina 

puikūs daugelio konkursų rezultatai. Įsimintini renginiai: X Tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų 

festivalis „Baltoji varnelė 2014“, Baltijos šalių vaikų ir jaunimo populiariosios muzikos konkursas 

„Dainuok, žiemužėle“, Respublikinė mokinių kūrybinių darbų paroda-konkursas „Saugus eismas, aš 

ir vasara 2014“, Šiaulių miesto švietimo ir ugdymo įstaigų mokinių kūrybinių darbų paroda-

konkursas „Spalvota svajonė“, Respublikinė švietimo ir ugdymo įstaigų mokinių kūrybinių darbų 

paroda-konkursas „Aukštyn kojom“, Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai skirtas renginys 

„Rudens pamokos“, Moliūgų šventė, Lieporių mikrorajono mokyklų šiuolaikinių šokių festivalis-

konkursas „Pavasario garsai“, Konkursas „Kalendorių įvairovė“, Jubiliejinis koncertas „Asorti šokio 

simfonija“ – Šiuolaikinių šokių kolektyvui „Asorti“ 20 metų, Spektaklio pagal B. Brechto pjesę 

„Kaukazo kreidos ratas“ premjera, LSŠF reitingo varžybos ir sportinių šokių čempionatas „Šiauliai – 

2015“, Vaikų ir jaunimo teatro studijos „Kompanija šauni“ Nominacijų vakaras, Naktis Moksleivių 

namuose, „Venecijos kaukių karnavalas“, Kalendorių svetainės atidarymas.  

Mokykloje skatinamas vaikų ir jaunimo kūrybiškumas, saviraiška ir supratimas, kad gerovę 

Lietuvoje kuria atsakingi, kūrybingi ir atviri žmonės. Stengiamės pastebėti, įvertinti, skatinti 

mokinius ir tuo tikslu organizuojame kasmetinę tradicinę šventę „Metų geriausieji“. Vaikas 

pripažįstamas kaip ypatingas, gebantis ir aktyviai besimokantis, o mokytojo pareiga yra jį drąsinti, 

skatinti ir remti. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad mūsų mokykloje gyvos tradicijos, o ugdytiniai 

aktyviai dalyvauja renginiuose, yra atviri naujovėms, puoselėja kultūrą, mokosi būti sąmoningi ir 

atsakingi.  

2014–2015 m. m. suorganizuoti 88 renginiai: 2 tarptautiniai, 3 respublikiniai, 24 parodos (11 

miesto), 6 akcijos, 4 mokytojų patirties sklaidos užsiėmimai, 26 Moksleivių namų renginiai, 1 

spektaklis, 4 edukaciniai užsiėmimai tėvams, 2 seminarai, 5 projektai. Dalyvauta 97 renginiuose: 11 

tarptautinių, 29 respublikiniuose, 3 regiono, 7 miesto, 12 festivalių, 3 parodose, 25 sportinių šokių 

federacijos varžybose ir t. t.  Užimta: I vietų – 78, II vietų – 34, III vietų – 14, IV vietų – 5, V vietų – 

2. Padėkos – 22, diplomai – 20. 48 % mokinių tapo tarptautinių, respublikinių konkursų, festivalių 

diplomantais, prizininkais. 

Mokyklos veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto pagal asignavimų valdytojo 

patvirtintą sąmatą. 2014–2015 m. m. nustatytas savivaldybės biudžeto finansavimas, neatitinkantis 

esamos veiklos ir poreikių, neužtikrina stabilaus mokyklos finansavimo. Moksleivių namai dirba 

pagal sumažintą finansavimą, sumažintą etatų skaičių ir yra priversti taupyti ugdymo kokybės 

užtikrinimo sąskaita. Mokykla neturi pakankamai šiuolaikiškų mokymo priemonių.  

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

„Aitvaras“, „Draugystė“, „Kibirkštis“). Pastatų būklė ir estetinis vaizdas yra geras. Moksleivių namų 

patalpos atitinka higienos reikalavimams, pritaikytos pagal specifiką, poreikius, skatinamas naujų 

erdvių „atsiradimas“ ir parengimas. Kuriama kalendorių svetainė, svajonė – įkurti skaityklą. Trūksta 

lėšų mokyklos modernizacijai ir naujų technologijų diegimui. Visa tai įtakoja ugdymo kokybę bei 

mokinių lankomumą. 

Prioritetinės veiklos kryptys 2015–2016 m. m.:  

- Ugdymo kokybės tobulinimas. 

- Dėmesys kiekvienam vaikui. 

- Mokytojų tobulėjimas. 

- Socialinių partnerių, rėmėjų gausėjimas.  

- Projektinės veiklos tobulinimas, aktyvinimas. 
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2015–2016 m. m. meninio ugdymo programas pasirinko 885 mokiniai. Veiks 34 įvairaus 

profilio būreliai, studijos, kolektyvai, ansambliai. Mokiniai galės rinktis 5 meninio ugdymo 

programas.  

 

II. 2016 METŲ VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANAS 
 

1.  MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Vykdymo data Atsakingas, 

vykdytojai 

1. Socialinių kompetencijų stiprinimas mokykloje.  

Vaikų užimtumas vasaros atostogų metu. 

2016 m. kovas     V. Daugėlienė, 

D. Masiulienė, 

L. Ratkevičienė.   

2. Ugdymo plano 2015–2016 m. m. įgyvendinimo 

analizė ir projekto 2016–2017 m. m. 

pristatymas. 

Mokytojų savianalizių aptarimas.  

2015–2016 m. m. mokyklos veiklos kokybės 

vertinimo rezultatai.  

2016 m. birželis  V. Daugėlienė, 

D. Masiulienė,  

N. Pleskūnienė. 
 

3. 2015–2016 m. m. ugdomosios veiklos analizė.  

2016–2017 m. m. ugdymo plano tvirtinimas.  

 

2016 m. rugpjūtis   V. Daugėlienė, 

D. Dominauskienė, 

D. Masiulienė,  

N. Pleskūnienė, 

L. Ratkevičienė. 

4. Mokyklos veiklos prioritetai, tikslai, uždaviniai 

2017 m.  

Strateginio plano gairių aptarimas 2017–2019 

m. m. 

Mokyklos 2016 metų finansinės veiklos 

ataskaita ir 2017 metų biudžeto pristatymas.  

2016 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 

plano 2016 metams 

svarstymas.  

 

Mokyklos ūkinė-finansinė 

veikla 2015 metais. 

 

2016 m. sausio 

mėn. 

Tarybos nariai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarybos nariai 

 

 

 

V. Aviženienė 

 

 

Išrinktas tarybos 

pirmininkas ir sekretorius. 

Naujieji tarybos nariai 

supažindinti su tarybos 

veiklos funkcijomis ir bus 

skatinami aktyviai 

dalyvauti tarybos veikloje. 

 

 

Sudarytas mokyklos 

tarybos planas 2016 

metams. 

 

Pateiks pasiūlymus dėl 

mokyklos veiklos 

gerinimo. 
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Mokinio krepšelio gautų 

lėšų už 2015 m. spalio-

gruodžio mėnesius 

paskirstymo įstaigoje 

rezultatų aptarimas. 

 

Moksleivių namų nuostatų 

aptarimas. 

 

Neformaliojo vaikų švietimo 

lėšų skyrimo ir panaudojimo 

tvarkos aprašo 2016 m. 

aptarimas. 

 

 

Mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo už 2015 m. 

eigos aptarimas. 

 

V. Daugėlienė 

 

 

 

 

 

V. Daugėlienė 

 

 

V. Daugėlienė 

 

 

 

 

 

D. Masiulienė 

 

Mokinių aprūpinimas 

ugdymo procesui 

reikalingomis 

priemonėmis, 

 

 

 

 

 

Susipažins su NVŠ 

skiriamų lėšų vaikams, 

dalyvaujantiems NVŠ 

programose, ugdymo 

procesui finansuoti. 

 

Susipažins su pagrindiniais 

įsivertinimo tikslais, 

uždaviniais. 

2. Grupių, mokinių skaičiaus 

būreliuose, kolektyvuose, 

studijose, ansambliuose 

tvirtinimas 2016-2017 m. m. 

 

2016 m. 

vasario mėn. 

V. Daugėlienė 

 

Išankstinė informacija 

tėvams ir visuomenei apie 

Moksleivių namuose 

vykdomas programas ir 

veikiančius būrelius, 

kolektyvus, studijas, 

ansamblius. 

3. Asignavimų valdytojo 

įmokų į biudžetą pajamų ir  

išlaidų sąmatos ir 

biudžetinių lėšų sąmatos 

2016 metams aptarimas. 

 

Vasaros poilsio Moksleivių 

namų mokiniams aptarimas. 

2016 m. kovo 

mėn. 

V. Aviženienė 

 

 

 

 

 

V. Daugėlienė 

N. Pleskūnienė 

D. Masiulienė 

 

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 

Tarybos nariai  

5. 

 

Teikti siūlymus mokyklos 

administracijai dėl 

mokykloje vykdomos 

veiklos gerinimo. 

 

Nuolat Tarybos nariai  

6. 

 

 

 

 

 

 

Mokyklos ugdymo plano-

projekto 2016-2017 m. m. 

svarstymas. 

 

Aptarti surinktą informaciją 

apie mokyklos  

2016 m. 

gegužės mėn. 

V. Daugėlienė 

 

 

 

D. Masiulienė 

 

 

Gautų pasiūlymų ugdymo 

planui-projektui aptarimas. 

 

 

Geriau susipažins su 

mokytojų poreikiais ir 

pasiūlymais dėl 
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materialinės bazės turtinimo 

poreikius. 

 

Mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo duomenų 

pristatymas. 

  

 

 

 

D. Masiulienė 

 

 

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 2016–2017 m. m. 

suderinimas. 

 

Išklausyti pavaduotojų 

ugdymui apie ugdymo 

rezultatus 2015–2016 m. m.  

 

Moksleivių namų ugdymo 

plano 2016–2017 m. m.  

aprobavimas. 

 

 

 

 

 

Dėl mokyklos 2016–2018 

m. strateginio plano 

įgyvendinimo ir naujojo 

strateginio plano 2017–2019 

metams rengimo. 

 

Moksleivių namų veiklos 

2016 metų veiklos 

programos įgyvendinimas ir 

pasiruošimas 2017 metų 

veiklos programos 

parengimui. 

 

2016 m. 

rugsėjo–spalio 

mėn. 

 

V. Daugėlienė 

 

 

 

 

 

 

D. Masiulienė 

N. Pleskūnienė 

 

 

V. Daugėlienė 

 

 

 

 

 

 

 

V. Daugėlienė 

 

 

 

 

 

V. Daugėlienė 

D. Masiulienė 

Tarybos nariai sužinos 

faktinę padėtį apie 

būrelius, kolektyvus, 

ansamblius ir mokinių 

skaičių juose. 

 

 

Tarybos nariai susipažins 

su Moksleivių namų 

pasiekimais, rezultatais. 

 

Tarybos narai susipažins 

su mokiniams 

sudaromomis galimybėmis 

rinktis įstaigoje siūlomas 

programas, kurios padės 

tenkinti mokinių poreikius, 

ugdyti kompetencijas.  

 

Tarybos nariai žinos 

mokyklos prioritetus. 

 

 

 

 

Sklandus ugdymo 

procesas. 

9. Naujų Mokyklos tarybos 

narių rinkimų 

organizavimas. 

 

2016 m. 

lapkričio 

gruodžio mėn. 

Mokyklos 

taryba 

Bus išrinkti nauji tarybos 

nariai: tėvų, mokinių ir 

mokytojų atstovai. 
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10. Dėl mokyklos strateginės 

veiklos plano 2017–2019 m. 

suderinimo.  

  

Dėl Moksleivių namų 

atestuotų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

(išskyrus psichologus) 

praktinės veiklos ir įgytos 

kvalifikacinės kategorijos 

atitikties nustatymo 

perspektyvinės programos 

2017–2019 metams. 

 

2016 m. 

gruodžio mėn. 

V. Daugėlienė 

 

 

 

V. Daugėlienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarybos nariai susipažins 

su pedagogų atestacijos 

programa. 

 

 

11.   

 

Ataskaita mokyklos 

bendruomenei apie 

mokyklos tarybos veiklą 

2016 metais. 

 

2016 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 

Pozityvus iškilusių 

problemų, konfliktinių 

situacijų sprendimas. 

13.  Mokyklos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų (tvarkų) 

svarstymas. 

Visus metus. Tarybos nariai Priimti sprendimai. 

 

 

3. DIREKCINĖS TARYBOS POSĖDŽIAI 

 

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Vykdymo data Atsakingas 

1.  2016 m. veiklos plano aptarimas. 

Prioritetinės veiklos kryptys.    

2016 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.  

2016 m. vasaris  V. Aviženienė, 

Ūkio dalies 

vedėjas. 

 

3.  Įstaigos veiklos dokumentų ir archyvo 

tvarkymas.  

Bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais ir 

visuomene analizė.  

Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas.  

2016 m. kovas  A. Budraitienė, 

D. Masiulienė, 

N. Pleskūnienė.  

4.  Projektų rengimas ir įgyvendinimas mokinių 

užimtumui vasaros atostogų metu.  

Metodinių grupių veikla. 

2016 m. balandis D. Masiulienė, 

Ūkio dalies 

vedėjas. 
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Mokyklos savęs vertinimo (vidaus audito) 

organizavimas.  

Įvairių gabumų mokinių ugdymo(-si) galimybės 

kiekvieno vaiko sėkmei.  

Aplinkos darbuotojų darbas.  

Pastatų būklė po žiemos sezono.  

5.  Mokytojų kvalifikacijos kėlimo prioritetai. 

Naujai pradėjusių dirbti mokytojų stebėtų 

užsiėmimų aptarimas. 

Mokyklos veiklos vasaros atostogų metu 

planavimas.  

Ugdymo plano rengimas 2016–2017 m. m., 

mokinių kontingento komplektavimas, mokytojų 

krūviai.   

2016 m. gegužė 

 

V. Daugėlienė,  

D. Masiulienė, 

L. Ratkevičienė.  

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.  

2015–2016 m. m. ugdymo plano įgyvendinimas.  

2016–2017 m. m. ugdymo plano projekto 

aptarimas.   

2016 m. birželis  V. Daugėlienė, 

D. Masiulienė, 

N. Pleskūnienė, 

Ūkio dalies 

vedėjas, 

metodinių grupių 

pirmininkai.  

7.  Veiklos apžvalga. Tikslų ir uždavinių 

numatymas 2016–2017 m. m.  

Pasiruošimas naujiems mokslo metams.   

2016 m. rugpjūtis  V. Daugėlienė,  

D. Masiulienė,  

N. Pleskūnienė, 

L. Ratkevičienė,  

Ūkio dalies 

vedėjas, 

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.  

2016 m. rugsėjis  D. Masiulienė, 

N. Pleskūnienė, 

Neformaliojo 

ugdymo 

organizatoriai. 

9.  Edukacinių aplinkų kūrimo, plėtojimo, apsirū-

pinimo šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis 

plano 2016–2017 m. m. aptarimas.  

Mokyklos žmogiškųjų išteklių tobulinimo plano 

2016–2017 m. aptarimas.   

2016 m. spalis   D. Masiulienė, 

N. Pleskūnienė, 

Neformaliojo 

ugdymo 

organizatoriai. 

10.  Mokyklos ūkinės ir finansinės situacijos 

aptarimas.  

Prevencinės programos vykdymo reali padėtis ir 

galimybės.  

Metinė inventorizacija.  

2016 m. lapkritis  V. Aviženienė, 

L. Lazdauskaitė, 

D. Masiulienė, 

Ūkio dalies 

vedėjas. 
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11.  2016 m. mokyklos bendruomenės veiklos 

aptarimas.  

Metinės veiklos aptarimas.  

Mokyklos ugdymo proceso organizavimas 2017 

m.  

2017 m. tikslai, uždaviniai, veiklos planavimas.  

Patrauklios veiklos mokyklos įvaizdžio 

formavimas.  

2016 m. gruodis  V. Daugėlienė, 

D. Masiulienė,  

N. Pleskūnienė, 

Ūkio dalies 

vedėjas, 

Neformaliojo 

ugdymo 

organizatoriai. 

 
 

4.  METODINĖ VEIKLA  

 

 

4.1. MUZIKOS MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2016 METAMS 

 

Metodinės veiklos tikslas – siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo, 

aptarti ir skleisti gerąją patirtį, bei aktyviai bendradarbiaujant, skatinti veiklų dermę, orientuotą į 

kiekvieno mokinio pažangą. 

           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.  

- Glaudesnis bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinių tėvais. 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data Organizatoriai Renginio vieta 

I. Susirinkimai, patirties sklaida: 

1.  Seminaras: 

Pedagogams lektorės Ilonos 

Balsytės seminaras „Muzikos 

galimybės vaikų emociniame bei 

visuminiame ugdyme“. 

2016-02 Stanislava Rusevičienė Moksleivių namai 

2.  Straipsnis:  
„Paauglių teigiamos savivertės ir 

pasitikėjimo savimi stiprinimas 

koncertine veikla“. 

 

2016-03 

 

Stanislava Rusevičienė 

 

Vaikų klubas 

„Aitvaras“ 

3.  Metodinės temos: 

„Ikimokyklinukų muzikinio 

ugdymo ypatumai“. 

„Mokytojo profesinė 

kompetencija muzikos meno ir 

muzikos pedagogikos aspektu“. 

 

2016-04 

 

 

 

 

Vilma Valiukienė 

 

Virginija Puronienė 

 

 

Vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

4.  Susirinkimas: 

2015–2016 m. m. muzikos 

mokytojų metodinės grupės 

veiklos aptarimas ir 

įsivertinimas. 

2016–2017  m. m. rengiamų 

ugdymo programų pristatymas. 

 

2016-06 

 

Stanislava Rusevičienė 

 

 

 

Metodinės grupės nariai 

 

Moksleivių namai 

5.  Susirinkimas: 

2016–2017 m. m. būrelių, 

studijų ugdymo programų 

aprobavimas ir teikimas 

 

2016-08 

 

Stanislava Rusevičienė, 

muzikos mokytojai 

 

 

Moksleivių namai 
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Moksleivių namų direktoriui 

tvirtinti. 

6.  Susirinkimas: 

Metodinės grupės veiklos plano 

2017 metams sudarymas. 

 

Moksleivių namų 2017 metų 

veiklos planavimas. 

 

2016-10 

 

Stanislava Rusevičienė, 

muzikos mokytojai 

 

 

 

 

Moksleivių namai 

 

 

7.  Atvira veikla: 

Pasirengimas festivaliui 

„Rudens mozaika“. 

 

2016-11 

 

Stanislava Rusevičienė, 

Laura Dudnikienė  

 

 

Vaikų klubas 

„Aitvaras“ 

8.  Seminaras: 

Pedagogų patirties sklaida 

respublikinio vaikų ir jaunimo 

populiariosios muzikos 

konkurso „Dainuok, žiemužėle 

2016“ metu. 

 

 

2016-12 

 

Stanislava Rusevičienė, 

Laura Dudnikienė 

 

Šiaulių kultūros 

centras 

9.  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: 

10.  Edukacinis – pramoginis 

renginys mokinių  tėveliams 

„Mokomės groti gitara“. 

2016-04 Ramūnas Mikalauskas Vaikų klubas 

„Draugystė“ 

11.  Šventiniai, tradiciniai muzikinių 

kolektyvų koncertai, renginiai, 

skirti Šv. Kalėdų, Motinos bei 

Tėvo dienai paminėti. 

2016-05 

2016-12 

Metodinė grupė Individualiai 

kiekvieno 

mokytojo 

pasirinkta. 

12.  Baltijos šalių dainos ir šokio 

festivalis „Vasaros šėlsmas“. 

2016-06 Stanislava Rusevičienė, 

Laura Dudnikienė 

Pakruojo dvaras 

13.  Respublikinis festivalis „Gitaros 

sužavėti“. 

2016-10 Ramūnas Mikalauskas Laisvalaikio 

klubas „Mega“ 

14.  Instrumentinės muzikos 

konkursas „Aš ir muzika“. 

2016-11 Virginija Puronienė, 

organizacinė grupė 

Moksleivių namai 

 

15.  Baltijos šalių vaikų ir jaunimo 

populiariosios muzikos 

konkursas „Dainuok, žiemužėle 

2016“. 

2016-12 

 

Laura Dudnikienė, 

Stanislava Rusevičienė. 

 

Šiaulių kultūros 

centras 

III. Kelionės, išvykos, susitikimai: 

16.  Pleneras Balsiuose. 2016-06 Stanislava Rusevičienė Šiauliai-Balsiai- 

Šiauliai 

17.  Pramoginė išvyka į  Anykščius.  2016-10 

 

Organizacinė grupė Šiauliai-

Anykščiai-

Šiauliai 
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4.2. CHOREOGRAFIJOS  MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS  PLANAS 2016 

METAMS 

Metodinės veiklos tikslas – siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo, 

aptarti ir skleisti gerąją patirtį, bei aktyviai bendradarbiaujant, skatinti veiklų dermę, orientuotą į 

kiekvieno mokinio pažangą. 

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.  

- Glaudesnis bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinių tėvais. 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data Organizatoriai Renginio vieta 

I. Susirinkimai, patirties sklaida: 

1.  Metodinės temos sklaida: 

„Sportinis šokis lengvas, 

plastiškas, įsimintinas“. 

2016-02 Valdas Bytautas Šiaulių moksleivių 

namai 

2.  Atvira pamoka: 

mokinių tėveliams ir šokių 

mokytojams: 

„Šiuolaikinio šokio interpretaciją 

klasikinio šokio pamokoje“. 

2016-03 Daina Svirskytė 

 

Vaikų klubas 

„Draugystė“ 

 

3.  Patirties sklaida: 

„Taisyklingas kvėpavimas ir 

lankstumo lavinimas šokio 

pamokoje“. 

2016- 04 Daina Svirskytė 

 

Moksleivių namai 

4.  Atviros pamokos tėveliams: 

 

Šokių studija „Linksmosios 

pėdutės“.  

 

 

 

Sportinių šokių klubas 

„Svingas“. 

 

Sportinių šokių kolektyvas 

„Šiaulių Volta“. 

 

Šiuolaikinių šokių kolektyvas 

„Asorti“. 

 

Pagal poreikį 

 

2 k. 

 

 

 

 

5-6 k. 

 

 

1 k. 

 

 

1 k. 

 

 

 

 

Daina Svirskytė 

 

 

 

 

Valdas Bytautas 

 

 

Birutė Malinauskienė 

 

 

Vilma Račkauskienė 

 

 

 

 

Vaikų klubas 

„Draugystė“, 

Lopšelis-darželis 

„Ežerėlis“. 

 

Vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

 

„Rasos“ 

progimnazija 

 

Moksleivių namai 

 

 

5.  

 
Susirinkimas: 
Vasaros užimtumo 

organizavimas. 

2016-05 

 

Vilma Račkauskienė, 

metodinės grupės nariai 

 

Moksleivių namai  

6.  Susirinkimas: 
2015–2016 m. m. choreografijos 

mokytojų metodinės grupės 

veiklos aptarimas ir 

įsivertinimas.  

 

 

2016-06 

 

Vilma Račkauskienė, 

choreografijos mokytojai. 

 

Moksleivių namai 
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2015–2016 m. m. rengiamų 

ugdymo programų pristatymas 

(realybė ir perspektyvos). 

7.  2015–2016  m. m. metodinės 

grupės veiklos ataskaitos 

parengimas. 

2016-06 Vilma Račkauskienė 

 

Moksleivių namai 

 

8.  Susirinkimas: 
Studijų, kolektyvų ugdymo 

programų 2016-2017 m. m. 

aprobavimas ir  teikimas 

Moksleivių namų direktoriui 

tvirtinti. 

 

2016-08 

 

Vilma Račkauskienė, 

choreografijos mokytojai. 

 

Moksleivių namai 

9.  Metodinė tema: 

„Sportas ir sveika gyvensena – 

atgaiva kūnui ir sielai“. 

2016-09 Eivina Daugėlaitė 

 

Moksleivių namai 

10.  Susirinkimas: 
2017 metams metodinės grupės 

veiklos plano sudarymas. 

 

Moksleivių namų veiklos 

programos 2016–2017 m. m., 

2017 m. planavimas.  

 

2016-11 

 

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 – 2016“  

(tarptautinės). 

2016-01-16 Birutė Malinauskienė, 

organizacinė grupė. 

Sporto rūmai 

„Tauras“ 

13.  Šventė „Kaip Kalėdų senelis 

vasaros ieškojo“. 

2016-01-16 Daina Svirskytė Šiaulių Arena 

14.  Varžybos „Žiemužės taurė“. 

 

2016-02 Valdas Bytautas Vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

15.  Varžybos „Svingo taurė“. 2016-05 Valdas Bytautas Vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

16.  Kolektyvo baigiamasis koncertas 

„Šiaulių Volta – 2016“. 

2016-05 Birutė Malinauskienė Šiaulių „Rasos“ 

progimnazija 

17.  Varžybos „Rudenėlio taurė“. 2016-10 Valdas Bytautas Vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

18.  Respublikinė vaikų ir 

suaugusiųjų šokio šventė „Šokio 

magija 2016“.  

2016-11 Vilma Račkauskienė Šiaulių kultūros 

centras 

III. Kelionė, išvykos, susitikimai: 

19.  „Naujasis Baltijos šokis 2016“. 2016-05 Daina Svirskytė Vilnius 

20.  Pleneras Balsiuose. 2016-06 Vilma Račkauskienė Šiauliai – Balsiai – 

Šiauliai 
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21.  Pramoginė išvyka į  Anykščius.  2016-10 

 

Organizacinė grupė Šiauliai – 

Anykščiai – 

Šiauliai 

 

 

4.3. DAILĖS IR TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS 

PLANAS 2016 METAMS 

 

Metodinės veiklos tikslas – siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo, 

aptarti ir skleisti gerąją patirtį, bei aktyviai bendradarbiaujant, skatinti veiklų dermę, orientuotą į 

kiekvieno mokinio pažangą. 

           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.  

- Glaudesnis bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinių tėvais. 

 
Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data Organizatoriai Renginio 

vieta 

I. Susirinkimai, patirties sklaida: 

1.  Atvira pamoka mokytojams: 

„Angelo sparnas“. 

2016-01-05 Andruškevičienė 

Laima 

Moksleivių 

namai 

 

2.  Seminaras-praktikumas  Šiaulių 

miesto ir regiono neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojams „Šiuolaikinio 

meno naujovė – asambliažas“.  

2016-01-05 Laima 

Andruškevičienė, 

Jolita Udrienė 

Moksleivių 

namai 

 

3.  Tyrimas. 

„Kompetencijų ugdymo įvairovė 

dailės ir technologijų 

užsiėmimuose“. 

2016-01 Jolita Udrienė Moksleivių 

namai 

 

4.  Atvira pamoka mokytojams: 

„Riešinės naujai“. 

2016-02-18 Afroditė Navickienė Moksleivių 

namai 

 

5.  Atvira pamoka Moksleivių namų 

mokytojams, mokiniams, mokinių 

tėveliams: 

„Velykinė dekoracija“. 

 

2016-03-22 Afroditė Navickienė Moksleivių 

namai 

 

6.  Susirinkimas: 
2015–2016 m. m. dailės ir  

technologijų mokytojų metodinės 

grupės veiklos aptarimas ir 

įsivertinimas. 

2016–2017  m. m. rengiamų ugdymo 

programų pristatymas  (realybė ir 

perspektyvos). 

 

2016-06 Jolita Udrienė, 

Metodinės grupės 

nariai 

Moksleivių 

namai 
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7.  2015–2016 m. m. metodinės grupės 

veiklos ataskaitos parengimas. 

 

2016-06 Metodinės grupės 

nariai 

Moksleivių 

namai 

 

8.  Susirinkimas: 
Būrelių, studijų ugdymo programų 

2016–2017 m. m. aprobavimas ir  

teikimas Moksleivių namų 

direktoriui tvirtinti. 

 

2016-08 Metodinės grupės 

nariai 

Moksleivių 

namai 

 

9.  Atvira pamoka mokytojams: 

Floristika. „Rudeninė puokštė“. 

2016-10-25 Vilma Ptašinskienė Moksleivių 

namai 

 

10.  Susirinkimas: 
2017 metams metodinės grupės 

veiklos plano sudarymas. 

 

Moksleivių namų veiklos programos 

2016–2017 m. m., 2017 m. 

planavimas.  

 

 

2016-11 

 

 

 

 

 

Jolita Udrienė, 

Daiva 

Dominauskienė 

 

 

 

 

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. 

 

- Informacija apie dalykines 

metodines naujoves spaudoje, 

internete. 

 

 

Nuolat 

 

 

 

Nuolat 

 

 

 

Nuolat 

 

 

Metodinės grupės 

nariai 

 

 

Metodinės grupės 

nariai 

 

 

Metodinės grupės 

nariai 

 

Moksleivių 

namai 

 

II. Parodos, projektai: 

13.  Moksleivių namų mokinių kūrybinių 

darbų paroda „Dekupažo magija“. 

2016-02-10– 

03-01 

Violeta Tarandienė Moksleivių 

namai 

 

14.  Šiaulių miesto švietimo ir ugdymo 

įstaigų mokinių darbų kūrybos 

paroda-konkursas 

„Neatrasti pasauliai“. 

2016-03-01– 

04-06 

 

Jolita Udrienė Moksleivių 

namai 

 

15.  Tarptautinė  mokinių foto darbų 

paroda-konkursas „Dovanoju Tau 

šypseną“. 

2016-04-07–        

04-27 

Daiva 

Dominauskienė 

Moksleivių 

namai 

 

16.  Respublikinė švietimo ir ugdymo 

įstaigų mokinių darbų kūrybos 

paroda-konkursas „Seku seku 

pasaką“. 

2016-05-02– 

05-25 

 

Andruškevičienė 

Laima 

Moksleivių 

namai 

 

17.  Moksleivių namų mokinių kūrybinių 

darbų paroda 

 „Mano svajonių vasara 2016“. 

2016-05-26– 

09-04 

Vilma Ptašinskienė Moksleivių 

namai 
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18.  Moksleivių namų mokinių kūrybinių 

darbų paroda mieste. 

2016 m. rugpjūtis–

rugsėjis 

Daiva 

Dominauskienė, 

metodinės grupės 

nariai 

Miesto 

ekspozicinė  

(ieškoma) 

erdvė. 

19.  Moksleivių namų mokytojų 

kūrybinių darbų paroda. 

2016-09-05– 

10-05 

Daiva 

Dominauskienė 

Moksleivių 

namai 

 

20.  Respublikinė švietimo ir ugdymo 

įstaigų mokinių darbų kūrybos 

paroda-konkursas „Paslaptingame 

gyvūnijos pasaulyje“. 

2016-10-14– 

11-17 

Jolita Udrienė Moksleivių 

namai 

 

21.  Šiaulių miesto švietimo ir ugdymo 

įstaigų mokinių darbų kūrybos 

paroda-konkursas „Žiemos 

išdaigos“. 

2016-11-24– 

2017-01-06 

Akvilina Čėsnienė Moksleivių 

namai 

 

III. Kelionės, išvykos, susitikimai: 

22.  Pleneras Balsiuose. 2016-06 Jolita Udrienė Šiauliai – 

Balsiai – 

Šiauliai 

 

23.  Pramoginė išvyka į Anykščius.  2016-10 

 

Organizacinė grupė Tikslinama 

 

 

4.4. TEATRO MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2016 METAMS 

Teatro mokytojų  metodinės grupės tikslas – sudaryti sąlygas nuolat tobulinti kvalifikaciją 

ir kompetenciją, reflektuoti savo darbą, ieškoti iškilusių problemų sprendimų, aptarti ir skleisti gerąją 

patirtį, plėtoti pedagoginę saviraišką ir kūrybiškumą, įgyvendinti inovacijas, siekti ugdymo kokybės. 

Metodinės grupės uždaviniai:  

- Skatinti metodinį teatro mokytojų bendradarbiavimą. 

- 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 – antradienis; 

 

 

─ „Bildukas“ – paskutinė   

mėnesio savaitė – trečiadienis. 

 

 

 

16.00–17.30 val. ir 

18.00–20.00  val. 

 

 

16.00–18.00 val. 

 

 

 

 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

 

 

Danguolė Galinienė 

 

 

 

Kultūros 

centras, 

„Helijas“ 

 

Vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

 

2.  Vaikų ir jaunimo teatro studijos 

„Bildukas“   

Edukacinės–atviros teatrinės 

pamokos „Rasos“, Gegužių 

2016-01–2016-06 Danguolė Galinienė „Rasos“, 

Gegužių 

progimna-

zijos. 



 17 

progimnazijų 1–8 klasių 

mokiniams. 

 

3.  Vaikų ir jaunimo teatro studijos 

„Bildukas“  atviros teatrinės 

pamokos „Bilduko“ mokinių 

tėveliams. 

 

2016-02–05 

 

Danguolė 

Galinienė, 

 

Vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

 

4.  Autorinis seminaras: 

„Konstruktyvi refleksija. 

Reflektavimo būdai ir veiklos“. 

 

2016-03-09 Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Moksleivių 

namai 

 

5.  Susirinkimas: 
Vasaros užimtumo organizavimas. 

 

2016-05 

 

Danguolė 

Galinienė, 

metodinės grupės 

mokytojai 

 

Moksleivių 

namai 

 

6.  Susirinkimas: 

2015–2016 m. m. Teatro mokytojų 

metodinės grupės veiklos aptarimas 

ir įsivertinimas.  

2016–2017 m. m. rengiamų 

ugdymo programų pristatymas  

(realybė ir perspektyvos). 

Prioritetų nustatymas 2016–2017 

m. m., 2017 metams. 

 

 

2016-06 

 

 

 

 

Danguolė 

Galinienė, 

metodinės grupės 

mokytojai 

 

 

 

 

 

Moksleivių 

namai 

 

 

 

7.  Susirinkimas: 
Būrelių, studijų ugdymo programų 

2016–2017 m. m. aprobavimas ir  

teikimas Moksleivių namų 

direktoriui tvirtinti. 

 

2016-08 Metodinės grupės 

mokytojai 

 

Moksleivių 

namai 

 

8.  Seminaras: 

XI Tarptautinio teatrų festivalio 

„Baltoji varnelė“ dalyviams: 

Kūrybinės dirbtuvės su režisiere  

Monika Klimaite, KU šešėlių teatro 

III kurso studentais ir LMTA 

vaidybos III kurso studentais. 

2016-09-08–10 Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Šiaulių 

kultūros 

centras 

9.  Susirinkimas: 
2017 metams metodinės grupės 

veiklos plano sudarymas. 

 

Moksleivių namų veiklos 

programos 2016–2017 m. m., 2017 

m. planavimas.  

 

 

2016-10 

 

Danguolė Galinienė 

 

 

 

 

 

Moksleivių 

namai 

 

 

 

 

10.  Patirties sklaidos užsiėmimas: 

„Įkvėpimo šaltiniai/kūrybiniai 

impulsai“. 

 

2016-11 Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Moksleivių 

namai 

 

II. Renginiai-projektai: 

11.  Vaikų ir jaunimo teatro studijos 

„Kompanija šauni“ Nominacijų 

vakaras per Trijų karalių šventę. 

 

2016-01-06 Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Kultūros 

centras, 

„Helija“  
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12.  Vieno aktoriaus teatro (Fausta 

Roznytė) gastrolių ciklas „Aš ir 

pasakos“. 

 

2016-02 

2016-03 

2016-04 

Danguolė Galinienė 

 

Šiaulių 

miesto 

švietimo ir 

ugdymo 

įstaigų 

vaikai, 

mokiniai. 

13.  Vaikų ir jaunimo teatro studijos 

„Kompanija šauni“ spektaklis 

„Kalbėk“. 

2016-02-22 Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Šiaulių 

kultūros 

centras 

14.  Vaikų ir jaunimo teatro studijos 

„Kompanija šauni“ spektaklis „No 

ir aš“. 

2016-02-29 Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Šiaulių 

kultūros 

centras 

15.  Vaikų ir jaunimo teatro studijos 

„Kompanija šauni“ dalyvavimas 

tarptautiniame jaunimo teatrų 

festivalyje „Sapperlot“.  

 

2016-04-27–05-01 

(festivalio datos be 

kelionės) 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Briksenas, 

Italija 

16.  Vaikų ir jaunimo teatro studijos 

„Bildukas“ 

„Juoktis reikia, juoktis sveika“ 

(linksmosios komandos - mokiniai, 

mokytojai, mokinių tėveliai). 

2016-04 

 

Danguolė Galinienė 

 

Moksleivių 

namai 

 

17.  Vaikų ir jaunimo teatro studijos 

„Bildukas“ 

 sceniniai vaizdeliai  „Sudie, 

pradine“, skirtas ketvirtokų 

išleistuvėms. 

2016-05 

 

Danguolė Galinienė 

 

„Rasos“ 

progimnazija 

18.  Vaikų ir jaunimo teatro studijos 

„Kompanija šauni“ dalyvavimas 

10-ame tarptautiniame teatrų 

festivalyje-laboratorijoje „Mažoji 

Melpomenė“ Plungėje. 

2016-05-05–07 Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Plungės 

kultūros 

centras 

19.  Vaikų ir jaunimo teatro studijos 

„Kompanija šauni“ 
Kūrybinis susitikimas su Sandnes 

meno mokyklos moksleiviais ir 

tėvais bei teatro mokytoja Viktorija 

Rudyte. 

 

2016-06 

(data tikslinama) 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Kultūros 

centras, 

„Helijas“  

20.  Vaikų ir jaunimo teatro studijos 

„Kompanija šauni“ 
Performansai įvairiose miesto 

erdvėse (II gr.) 

 

2016 m. balandžio-

birželio mėn. 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Šiaulių 

miesto 

erdvėse 

(bulvare, 

kaštonų 

alėjoje, 

aikštėje prie 

savivaldybės 

ir kt.) 

21.  VII-tas bendras  projektas  su  

Sanatorine  mokykla „Vaidiname –

draugaujame  kartu“. 

 

2016-05 Danguolė  

Galinienė, Aušra  

Navickienė 

Sanatorinė  

mokykla 

22.  Vaikų ir jaunimo teatro studijos 

„Kompanija šauni“  dvyliktokų 

išleistuvės. 

 

2016-06 Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Kultūros 

centras, 

„Helijas“ 
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23.  Vaikų ir jaunimo teatro studijos 

„Kompanija šauni“  vasaros 

stovykla „Augame kartu su teatru“. 

 

2016-08 Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Vieta dar 

nepasirinkta 

24.  XI Tarptautinis teatrų festivalis 

„Baltoji varnelė“. 

 

2016-09-08, 09, 10 Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis, 

org. grupė 

 

Kultūros 

centras 

 

25.  Moksleivių namų naujų narių 

krikštynų šventė. 

2016-10 Danguolė 

Galinienė, 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis, 

org. grupė. 

 

Moksleivių 

namai 

 

III. Premjeros: 

26.  Vaikų ir jaunimo teatro studijos 

„Bildukas“  Naujos „Bilduko“ ir 

humoro grupės „Dzin“ scenos: 

- Teatriniai-muzikiniai klipai 

 (Dainos teatras). 

 

2016-01–05 Danguolė  

Galinienė 

Pasirenkamai 

27.  Vaikų ir jaunimo teatro studijos 

„Bildukas“  

muzikinis spektaklis „Nerūpestinga  

vaikystė“ – grupė „Bildukai“ ir 

draugai „Rasos“ progimnazijos 

mokiniai. 

 

2016-03 Danguolė  

Galinienė 

„Rasos“ 

progimnazija 

28.  Vaikų ir jaunimo teatro studijos 

„Bildukas“  jaunių grupės  

vaidybiniai vaizdeliai 

„Draugaukime su pasaka“. 

2016-04–05 

  

Danguolė  

Galinienė 

„Rasos“ 

progimnazija 

29.  Vaikų ir jaunimo teatro studijos 

„Kompanija šauni“ spektaklio 

premjera  

„Evoliucija“ (I gr.) 

 

2016-05 Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Kultūros 

centro 

didžioji salė 

30.  Vaikų ir jaunimo teatro studijos 

„Kompanija šauni“ spektaklio 

premjera  

„Spektaklis apie sapnus“  

(III gr.) 

 

2016-06 Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Kultūros 

centro 

didžioji salė 

31.  Vaikų ir jaunimo teatro studijos 

„Kompanija šauni“ spektaklio 

premjera  

„Spektaklis apie gyvūnus“ 

(mažiausieji). 

 

2016-10 Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Kultūros 

centro 

didžioji salė 

IV. Kelionės, išvykos, susitikimai: 

32.  Pleneras Balsiuose. 2016-06 Danguolė Galinienė Šiauliai – 

Balsiai – 

Šiauliai 

 

33.  Pramoginė išvyka į  Anykščius.  2016-10 

 

Organizacinė grupė Šiauliai-

Anykščiai-

Šiauliai 
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34.  Išvykos į Šiaulių universiteto 

Mokomąjį teatrą (studentų 

individualių, kursinių darbų, 

aktorinio meistriškumo egzaminų ir 

atvirų pamokų stebėjimas). 

2015–2016 m. m. 

(mėnesio 

ketvirtadieniais) 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis, 

Danguolė 

Galinienė.  

 

Šiaulių 

universiteto 

mokomasis 

teatras 

35.  Išvykos į LMTA (studentų 

aktorinio meistriškumo egzaminų 

stebėjimas ir aptarimas). 

2016-01-22, 

2016-06 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

LMTA 

(Lietuvos 

muzikos ir 

teatro 

akademija) 

 

 

4.5. SAVIRAIŠKOS MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2016 

METAMS  

 

Tikslas – Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo, aptarti ir skleisti 

gerąją patirtį, bei aktyviai bendradarbiaujant, skatinti veiklų dermę, orientuotą į kiekvieno mokinio 

pažangą. 

 

Uždaviniai: 
- Nuolat analizuoti, tirti, apibendrinti ugdymo turinio kaitos, ugdymo proceso kokybės kėlimo  

problemas. 

- Plėtoti asmenines kompetencijas, tobulinant ugdymo organizavimą. 

- Dalintis sėkmingais saviraiškos mokytojo darbo patirties metodais tarpusavyje. 

 
Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data Organizatoriai Renginio 

vieta 

I. Susirinkimai, patirties sklaida: 

1.  Kūrybinių dirbtuvių ciklas: 

„Mokytojų ir mokinių tėvų 

partnerystė“. 

 

2016-03 

2016-10 

 

 

Gediminas Beržinis 

– Beržinskas 

Vaikų klubai 

„Aitvaras“, 

„Draugystė“, 

„Kibirkštis“, 

Moksleivių 

namai. 

2.  Naujos patirtys: 

„Naujų kūrybinių metodų 

taikymas“. 

2016-03 Sigita Statkienė Vaikų klubas 

„Aitvaras“ 

3.  Metodinė tema: 

,,Mokytojo kompetencijų portfelis“ 

 

 

,,Neformaliojo ugdymo svarba 

karjeros pasirinkimui“. 

 

2016-04 

 

 

2016-04 

 

Lina Ratkevičienė 

 

 

Lina Ratkevičienė 

 

Moksleivių 

namai 

 

Moksleivių 

namai 

4.  Susirinkimas : 

2016–2017 m. m. saviraiškos 

mokytojų metodinės grupės veiklos 

aptarimas ir įsivertinimas. 

2016–2017 m. m. rengiamų 

ugdymo programų pristatymas. 

2016-06 Solveiga Bugienė, 

metodinės grupės 

nariai 

 

Moksleivių 

namai 

 

5.  Susirinkimas : 

2016–2017 m. m. būrelių, studijų 

ugdymo programų aprobavimas ir 

teikimas Moksleivių namų 

direktoriui tvirtinti. 

2016-08 Metodinės grupės 

nariai 

Moksleivių 

namai 
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6.  Susirinkimas: 

2017 m. saviraiškos mokytojų 

metodinės grupės veiklos plano 

sudarymas. 

2015-10 Solveiga Bugienė Moksleivių 

namai 

7.  Užsiėmimas mokytojams. 

„Inotyvi socialinių kompetencijų 

ugdymo ir meninės raiškos sintezė: 

mados teatro būrelio atvejas“. 

2016-12 Laura Pikelienė Moksleivių 

namai 

8.  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 

 

 

Moksleivių 

namai 

 

 

Moksleivių 

namai 

II. Renginiai, projektai: 

9.  Šv. Valentino popietė 

,,Raudona...raudona...“. 

 

2016-02 Justė Rinevienė Moksleivių  

namų vaikų 

klubas 

„Kibirkštis“ 

10.  Žaidimų mugė. 2016-03 Rita Toleikienė, 

Justė Rinevienė 

Moksleivių 

namų vaikų 

klubas 

„Kibirkštis“ 

11.  Šiaulių miesto pradinių klasių 

mokinių ,,Šviesoforo konkursas“. 

2016-04 

 

Solveiga Bugienė  Jaunųjų 

technikų 

centras 

12.  „Draugai ir mes Saulės mūšio 

mieste“. 

2016-05 Sigita Statkienė, 

Lina Ratkevičienė, 

organizacinė grupė. 

Moksleivių 

namai 

13.  Centro mikrorajono bendruomenės 

meno šventė. 

2016-05 Laura Pikelienė Šiaulių 

apskrities 

Povilo 

Višinskio 

viešoji 

biblioteka 

14.  Respublikinė fotoparoda saugaus 

eismo tema „Būki kelyje budrus“. 

2016-06-09 Solveiga Bugienė Moksleivių 

namai 

15.  Saugaus eismo mokymo akcija 

„Saugiai į mokyklą, saugiai į 

namus“  Šiaulių miesto pirmokams. 

2016-09-11 Solveiga Bugienė Moksleivių 

namų vaikų 

klubas 

„Kibirkštis“ 

16.  Knygos konkursas „Nuo Saulės 

mūšio iki šių dienų“. 

 

2016-11 

 

Sigita Statkienė Šiaulių miesto 

Savivaldybės 

biblioteka  

(derinama) 

17.  Fotografijų, filmukų konkursas 

,,Laisvalaikis internetinėje erdvėje“. 

 

2016-11 Justė Rinevienė Moksleivių  

namų 

socialinio 

tinklo 

Facebook 

paskyra. 

http://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijzpbXmbTKAhXDjSwKHcRnBtAQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.savb.lt%2F&usg=AFQjCNE87N03T7B9_m9sBnFx9ZpaOkBdVg&sig2=a1jsACEff39JPjTWeD4iaQ&bvm=bv.112064104,d.bGg
http://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijzpbXmbTKAhXDjSwKHcRnBtAQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.savb.lt%2F&usg=AFQjCNE87N03T7B9_m9sBnFx9ZpaOkBdVg&sig2=a1jsACEff39JPjTWeD4iaQ&bvm=bv.112064104,d.bGg
http://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijzpbXmbTKAhXDjSwKHcRnBtAQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.savb.lt%2F&usg=AFQjCNE87N03T7B9_m9sBnFx9ZpaOkBdVg&sig2=a1jsACEff39JPjTWeD4iaQ&bvm=bv.112064104,d.bGg
http://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijzpbXmbTKAhXDjSwKHcRnBtAQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.savb.lt%2F&usg=AFQjCNE87N03T7B9_m9sBnFx9ZpaOkBdVg&sig2=a1jsACEff39JPjTWeD4iaQ&bvm=bv.112064104,d.bGg
http://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijzpbXmbTKAhXDjSwKHcRnBtAQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.savb.lt%2F&usg=AFQjCNE87N03T7B9_m9sBnFx9ZpaOkBdVg&sig2=a1jsACEff39JPjTWeD4iaQ&bvm=bv.112064104,d.bGg
http://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijzpbXmbTKAhXDjSwKHcRnBtAQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.savb.lt%2F&usg=AFQjCNE87N03T7B9_m9sBnFx9ZpaOkBdVg&sig2=a1jsACEff39JPjTWeD4iaQ&bvm=bv.112064104,d.bGg
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18.  Kalėdinė mugė ,,Zubovų Kalėdinis 

miestelis“. 

2016-12 Justė Rinevienė Zubovų 

parkas 

19.  Laikraščio ,,Laisvoji popietė“ 

kūryba, leidyba, sklaida. 

Kas 2 mėn. Sigita Statkienė  

 

III. Kelionės, išvykos, susitikimai: 

20.  Pleneras Balsiuose. 2016-06 Jolita Udrienė Šiauliai – 

Balsiai – 

Šiauliai 

21.  Pramoginė išvyka į  Anykščius.  2016-10 

 

Organizacinė grupė Šiauliai – 

Anykščiai – 

Šiauliai 

 

 

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  

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 2016 m. 

kovas     

Direkciniuose 

pasitarimuose 

Įvairių gabumų mokinių ugdymo(-si) 

galimybės kiekvieno vaiko sėkmei. 

Gabių mokinių ugdymas ir lyderystė.  

  

Virginija Daugėlienė, 

Danguolė Masiulienė, 

Nijolė Pleskūnienė. 

2016 m. 

balandis   

Direkciniuose 

pasitarimuose 

Ugdymo plano 2016–2017 m. m. ir 

veiklos programos 2017 m. projektų 

rengimo eiga.  
 

Virginija Daugėlienė, 

Danguolė Masiulienė. 

2016 m. 

gegužė  

Pokalbiai 

darbo grupėse  

Preliminarus mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo rezultatų pristatymas ir 

aptarimas. 
 

Danguolė Masiulienė, 

Nijolė Pleskūnienė, 

Lina Ratkevičienė. 

2016 m. 

birželis  

Mokytojų 

tarybos, 

Mokyklos 

tarybos  

posėdžiuose   

Tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginis 

švietimas ir informavimas. 

 

Nijolė Pleskūnienė 2016 m. 

birželis  

Direkciniuose 

pasitarimuose 

Metodinių grupių veikla.  

Metodinės veiklos planų vykdymas.  

Metodinių grupių 

pirmininkai  

Iki 2016-

06-18 

Metodinių 

grupių 

pasitarimuose  
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Mokyklinio inventoriaus būklė, 

numatomų remonto darbų sąrašas.  

 

Ūkio dalies vedėjas  2016 m. 

birželis  

Direkciniuose 

pasitarimuose 

Pasiruošimas naujiems mokslo metams.  

Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų 

kvalifikacijos kėlimas per 2015–2016 m. 

m.  

Danguolė Masiulienė, 

Nijolė Pleskūnienė, 

Ūkio dalies vedėjas, 

Neformaliojo ugdymo 

organizatoriai. 

 

Iki 2016-

08 

Direkciniuose 

pasitarimuose 

Mokyklos bendrųjų patalpų ir sanitarinių 

mazgų higieninės-sanitarinės būklės 

patikrinimas.  

Ūkio dalies vedėjas 2016 m. 

vasaris, 

gegužė, 

rugpjūtis 
 

Direkciniuose 

pasitarimuose  

Remonto darbų atlikimo analizė.  Ūkio dalies vedėjas 2016 m. 

rugpjūtis 

Direkciniuose 

pasitarimuose  
 

Ugdymo programų analizė: „Kas naujo 

2016–2017 m. m. veiklos programose“.  

Vaikų priėmimo į mokyklą situacijos 

analizė. Mokinių registras.   
 

Danguolė Masiulienė,  

Nijolė Pleskūnienė 

2016 m. 

rugsėjis 

Direkciniuose 

pasitarimuose  

Įstaigos pastatų būklės įvertinimas po 

žiemos ir vasaros sezono. Pastato 

techninė apžiūra. 
 

Ūkio dalies vedėjas 2016 m. 

balandis, 

spalis  

Direkciniuose 

pasitarimuose  

Prevencinės programos vykdymo 

kontrolė. Reali padėtis ir galimybės.  

Lina Ratkevičienė, 

Neformaliojo ugdymo 

organizatoriai. 
 

2016 m. 

lapkritis  

Direkciniuose 

pasitarimuose  

Įstaigos pastatų priešgaisrinės saugos, 

evakuacinių išėjimų būklės įvertinimas. 
  

Ūkio dalies vedėjas 2016 m. 

lapkritis 

Direkciniuose 

pasitarimuose  

Netinkamo naudoti inventoriaus 

nurašymas pagal atliktą inventorizaciją.   
 

Inventorizacijos komisija  2016 m. 

lapkritis 

Direkciniuose 

pasitarimuose  

Saugaus elgesio instruktažų pravedimo 

patikra.  
 

Danguolė Masiulienė 2016 m. 

lapkritis  

Individualiai  

Pasirengimas rudens atostogoms ir darbo 

rudens atostogų metu planavimas.  

Danguolė Masiulienė Iki 2016-

11-01 

Metodinių  

grupių 

pasitarimuose 

Pasirengimas naujametiniams renginiams 

ir darbo žiemos atostogų metu 

planavimas.    
 

Danguolė Masiulienė Iki 2016-

12-15 

Metodinių  

grupių 

pasitarimuose 

 

 

 

6. RENGINIAI, KONKURSAI, PARODOS, KONCERTAI  

 

  (tarptautiniai, respublikiniai, miesto) 
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Data 

(numatoma) 

 

 

Renginio pavadinimas 

 

Atsakingas 

 

Vieta 

 

Dalyviai 

2016-01-13 

 

Pilietinė akcija „Atmintis 

gyva, nes liudija“. 

Aldona Margienė Moksleivių 

namai. 

Moksleivių namų 

mokiniai, 

mokytojai. 

2016-01-20 Pilietiškumo pamoka  
„Gyvenkit laisvi ir 

laimingi“, skirta įprasminti 

sausio 13-osios įvykius. 

Aldona Margienė Moksleivių  

namų vaikų 

klubas 

„Aitvaras“ 

Moksleivių namų 

mokiniai, 

mokytojai, mokinių 

tėveliai, svečiai. 

2016-01–

2016-05 
Premjera: 

Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Bildukas“  

Naujos „Bilduko“ ir humoro 

grupės „Dzin“ scenos:  

Teatriniai-muzikiniai klipai 

(Dainos teatras). 

Danguolė 

Galinienė 

 

Pasirenkamai Vaikų ir jaunimo 

teatro studijos 

„Bildukas“ 

mokiniai, 

kviestiniai svečiai. 

 

2016-01-06 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. 

2016-01-16 Lietuvos sportinių šokių 

reitingo varžybos „Šiauliai 

2016“ (tarptautinės). 

Birutė 

Malinauskienė, 

organizacinė 

grupė. 

Sporto rūmai 

„Tauras“. 

Lietuvos sportinių 

šokių kolektyvai.  

2016-01-16 Šventė „Kaip Kalėdų senelis 

vasaros ieškojo“. 

Daina Svirskytė Šiaulių 

Arena. 

Šokių studijos 

„Linksmosios 

pėdutės“ mokiniai, 

mokinių tėveliais, 

kviestiniai svečiai. 

2016-01-28– 

02-25 

Moksleivių namų mokinių 

kūrybinių darbų paroda 

„Dekupažo magija“. 

 

Violeta 

Tarandienė 

Moksleivių 

namai. 

 

Moksleivių namų 

mokiniai, 

mokytojai, mokinių 

tėveliai. 

2016-02-09 Užgavėnių šventė. 

 

Vilma 

Ptašinskienė 

Moksleivių  

namų vaikų 

klubas 

„Draugystė“ 

Moksleivių namų 

mokiniai, 

mokytojai. 

2016-02-22 Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Kompanija šauni“ 

spektaklis „Kalbėk“. 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis. 

Šiaulių 

kultūros 

centras 

Vaikų ir jaunimo 

teatro studijos 

„Kompanija šauni“ 

mokiniai, visi, 

besidomintys vaikų 

ir jaunimo teatrine-

kūrybine veikla. 

2016-02-29 Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Kompanija šauni“ 

spektaklis „No ir aš“. 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis. 

Šiaulių 

kultūros 

centras 

Vaikų ir jaunimo 

teatro studijos 

„Kompanija šauni“ 

mokiniai,  

visi, besidomintys 

vaikų ir jaunimo 

teatrine-kūrybine 

veikla. 
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2016-03-01– 

04-06 

Šiaulių miesto švietimo ir 

ugdymo įstaigų mokinių 

darbų kūrybos paroda-

konkursas „Neatrasti 

pasauliai“. 

Jolita Udrienė Moksleivių 

namai 

 

Šiaulių miesto 

švietimo ir ugdymo 

įstaigų mokiniai. 

2016-03-08 

 

Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienos minėjimas 

„Mūsų Lietuva“. 

Aldona Margienė Moksleivių  

namų vaikų 

klubas  

„Aitvaras“ 

Moksleivių namų 

mokiniai, 

mokytojai. 

2016-03 Premjera: 

Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Bildukas“  

Muzikinis spektaklis 

„Nerūpestinga vaikystė“ – 

grupė „Bildukai“ ir draugai 

„Rasos“ progimnazijos 

mokiniai. 

 

Danguolė 

Galinienė, 

 

„Rasos“ 

progimnazija 

 

Vaikų ir jaunimo 

teatro studijos 

„BILDUKAS“ 

mokiniai, visi, 

besidomintys vaikų 

ir jaunimo teatrine-

kūrybine veikla. 

2016-03-21 

Pavasario 

atostogos 

Kūrybinės dirbtuvės 

„Velykų belaukiant“.  

 

Lina 

Ratkevičienė, 

Daiva 

Dominauskienė 

Moksleivių 

namai 

 

Moksleivių namų 

mokiniai, 

mokytojai, mokinių 

tėveliai. 

2016-03-22 

Pavasario 

atostogos 

Popietė „Vaikų velykėlės“. Aldona Margienė Moksleivių  

namų vaikų 

klubas  

„Aitvaras“ 

 

Moksleivių namų 

mokiniai, 

mokytojai, mokinių 

tėveliai. 

2016-03-24 

Pavasario 

atostogos 

„Flashmobas su botais“...  Vilma 

Ptašinskienė, 

Daina Svirskytė 

 

Lieporių 

gimnazijos 

stadionas 

Moksleivių namų 

mokiniai, 

mokytojai, mokinių 

tėveliai, Lieporių 

mikrorajono 

gyventojai. 

2016-04-01 Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Bildukas“ jaunių 

grupės vaidybiniai vaizdeliai 

„Draugaukime su pasaka“. 

Danguolė 

Galinienė 

„Rasos“ 

progimnazija 

 

Vaikų ir jaunimo 

teatro studijos 

„BILDUKAS“ 

mokiniai, mokinių 

tėveliai, kviestiniai 

svečiai. 

2016-04-05 

 

Žaidimų mugė. Rita Toleikienė,  

Justė Rinevienė 

Moksleivių 

namų vaikų 

klubas 

„Kibirkštis“ 

Moksleivių namų 

mokiniai, 

mokytojai, mokinių 

tėveliai 

2016-04/05 Vieno aktoriaus teatro 

(Fausta Roznytė) gastrolių 

ciklas „Aš ir pasakos“. 

Danguolė 

Galinienė 

Derinama Šiaulių miesto 

švietimo ir ugdymo 

įstaigų vaikai, 

mokiniai 

2016-04-07– 

04-27 

 

Tarptautinė  mokinių foto 

darbų paroda-konkursas 

„Dovanoju Tau šypseną“. 

 

 

Daiva 

Dominauskienė 

Moksleivių 

namai 

 

Lietuvos ir užsienio 

šalių švietimo ir 

ugdymo įstaigų 

mokiniai, 

mokytojai, visi 

besidomintys 

fotografija. 

2016-04-14 Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Bildukas“ 

konkursas „LID – linksmi, 

Danguolė 

Galinienė 

Moksleivių 

namai 

Moksleivių namų 

mokiniai, 

https://www.google.lt/search?biw=1920&bih=934&q=flashmobas+su+botais&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj4mva8gpPLAhVkJnIKHTMWB78QvwUIFygA
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išradingi, draugiški“ 

(linksmiausios komandos-

mokiniai, mokytojai, 

mokinių tėveliai). 

mokytojai, mokinių 

tėveliai. 

2016-04-21 „Blusų turgus“ – verslumo 

šventė  

Vilma 

Ptašinskienė 

Viešoji erdvė 

prie Šiaurės 

Lietuvos 

kolegijos  

Moksleivių namų 

mokiniai, 

mokytojai, mokinių 

tėveliai, Lieporių 

mikrorajono 

gyventojai. 

2014-04 Šiaulių miesto pradinių 

klasių mokinių „Šviesoforo 

konkursas“. 

Solveiga Bugienė 

 

Šiaulių 

jaunųjų 

technikų 

centras 

Šiaulių miesto 

pradinių klasių 

mokiniai. 

 

2016-04 Edukacinis – pramoginis 

renginys mokinių  tėveliams 

„Mokomės groti gitara“. 

Ramūnas 

Mikalauskas 

Moksleivių 

namų vaikų 

klubas 

„Draugystė“. 

 

Pop grupės „POCO 

a POCO“ mokiniai, 

mokinių tėveliai. 

2016-04–

2016-12 

Edukaciniai užsiėmimai 

Kalendorių svetainėje. 

Aldona Margienė Moksleivių  

namų vaikų 

klubas 

„Aitvaras“. 

Šiaulių švietimo ir 

ugdymo įstaigų 

mokiniai, 

mokytojai, 

asmenys, 

besidomintys  

Kalendorių 

svetaine, čia 

organizuojama 

veikla. 

2016 m. 

Balandžio-

birželio mėn. 

Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Kompanija šauni“ 

performansai įvairiose 

miesto erdvėse (II gr.). 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Šiaulių 

miesto 

erdvėse 

(bulvare, 

kaštonų 

alėjoje, 

aikštėje prie 

savivaldybės 

ir kt.) 

Vaikų ir jaunimo 

teatro studijos 

„Kompanija šauni“ 

mokiniai, visi, 

besidomintys vaikų 

ir jaunimo teatrine- 

kūrybine veikla. 

2016-04-27–

05-01 

(festivalio 

datos be 

kelionės) 

Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Kompanija šauni“ 

dalyvavimas tarptautiniame 

jaunimo teatrų festivalyje 

„Sapperlot“. 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Briksenas, 

Italija 

Vaikų ir jaunimo 

teatro studijos 

„Kompanija šauni“ 

mokiniai, 

mokytojai. 

2016-05-02– 

05-25 

Respublikinė švietimo ir 

ugdymo įstaigų mokinių  

kūrybos darbų paroda-

konkursas „Seku seku 

pasaką“. 

Andruškevičienė 

Laima 

Moksleivių 

namai 

 

Lietuvos švietimo ir 

ugdymo įstaigų 

mokiniai, 

mokytojai. 

2016-05 Centro mikrorajono 

bendruomenės meno šventė. 

Laura Pikelienė, 

org. grupė. 

Tikslinama. Visi, besidomintys 

neformaliuoju 

ugdymu. 

2016-05 Respublikinis  neformaliojo 

vaikų švietimo įstaigų 

bendradarbiavimo  projektas 

„Norim! Galim! Darom!“. 

 

Danguolė 

Masiulienė, 

org. grupė. 

Derinama. Neformaliojo vaikų 

švietimo įstaigų 

mokiniai ir 

mokytojai. 
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2016-05 Vaikų ir jaunimo teatros 

studijos „Bildukas“ 

sceniniai vaizdeliai „Sudie, 

pradine“, skirti ketvirtokų 

išleistuvėms. 

Danguolė 

Galinienė 

„Rasos“ 

progimnazija 

Vaikų ir jaunimo 

teatro studijos 

„BILDUKAS“ 

mokiniai, mokinių 

tėveliai, kviestiniai 

svečiai. 

2016-05 Varžybos „Svingo taurė“. Valdas Bytautas Moksleivių 

namų vaikų 

klubas 

„Kibirkštis“ 

 

Sportinių šokių 

kolektyvo 

„SVINGAS“ 

mokiniai, mokinių 

tėveliai, kviestiniai 

svečiai. 

2016-05 Kolektyvo baigiamasis 

koncertas „Šiaulių Volta – 

2016“. 

 

Birutė 

Malinauskienė 

Šiaulių 

„Rasos“ 

progimnazija 

Sportinių šokių 

kolektyvo 

„ŠIAULIŲ 

VOLTA“ mokiniai, 

mokinių tėveliai, 

kviestiniai svečiai. 

2016-05 VII-tas bendras projektas su 

Sanatorine mokykla 

„Vaidiname – draugaujame 

kartu“. 

Danguolė 

Galinienė, 

Aušra Navickienė 

Sanatorinė 

mokykla 

Vaikų ir jaunimo 

teatro studijos 

„BILDUKAS“ 

mokiniai, mokinių 

tėveliai, kviestiniai 

svečiai, sanatorinės 

mokyklos 

bendruomenė. 

2016-05 Premjera: 

Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Kompanija šauni“ 

I grupės spektaklio premjera 

„Evoliucija“. 

 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Kultūros 

centro 

didžioji salė 

Vaikų ir jaunimo 

teatro studijos 

„Kompanija šauni“ 

mokiniai,  

visi, besidomintys 

vaikų ir jaunimo 

teatrine- kūrybine 

veikla. 

2016-05 Mikrorajono šventė 

„Pavasario saulė prašvito 

meiliai“ (Maironis). 

Aldona Margienė Moksleivių  

namų vaikų 

klubas  

„Aitvaras“. 

 

Moksleivių namų 

mokiniai ir 

mokytojai, mokinių 

tėveliai, 

mikrorajono 

gyventojai. 

2016-05-26– 

09-04 

Moksleivių namų mokinių 

kūrybinių darbų paroda 

„Mano svajonių vasara 

2016“. 

Vilma 

Ptašinskienė 

Moksleivių 

namai 

 

Moksleivių namų 

mokiniai ir 

mokytojai. 

2016-05– 

2016-12 
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. 

2016-06 Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Kompanija šauni“ 

dvyliktokų išleistuvės. 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis 

Kultūros 

centras, 

„Helijas“. 

Vaikų ir jaunimo 

teatro studijos 

„Kompanija šauni“ 

mokiniai. 

2016-06 Lieporių mikrorajono šventė 

„Startas vasarai!” 

Justė Rinevienė, 

org. grupė. 

Moksleivių 

namų vaikų 

Moksleivių namų 

mokiniai ir 

mokytojai, mokinių 
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klubas 

„Kibirkštis“. 

 

tėveliai, 

mikrorajono 

gyventojai. 

2016-06 „Draugai ir mes Saulės 

mūšio mieste“. 

Daiva 

Dominauskienė, 

Lina 

Ratkevičienė, 

Sigita Statkienė, 

organizacinė 

grupė. 

Zubovų  

parkas 

Moksleivių namų 

kolektyvų mokiniai, 

mokinių tėveliai, 

kviestiniai svečiai, 

Lietuvos 

neformaliojo 

švietimo įstaigų 

mokiniai. 

2016-06–

2016-09 

Respublikinė foto paroda 

saugaus eismo tema „Būki 

kelyje budrus“. 

Solveiga Bugienė Moksleivių 

namai 

 

Lietuvos švietimo ir 

ugdymo įstaigų 

mokiniai, 

mokytojai. 

2016-06 Premjera: 

Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Kompanija šauni“ 

III grupės spektaklio 

premjera „Spektaklis apie 

sapnus“. 

 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis. 

Kultūros 

centro 

didžioji salė 

Vaikų ir jaunimo 

teatro studijos 

„Kompanija šauni“ 

mokiniai, visi, 

besidomintys vaikų 

ir jaunimo teatrine- 

kūrybine veikla. 

2016-06 Baltijos šalių dainos ir šokio 

festivalis „Vasaros 

šėlsmas“. 

Stanislava 

Rusevičienė, 

Laura 

Dudnikienė. 

Pakruojo 

dvaras 

Vaikų ir jaunimo 

vokaliniai 

kolektyvai, grupės. 

2016-06 Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Kompanija šauni“ 

kūrybinis susitikimas su 

Sandnes meno mokyklos 

moksleiviais ir tėvais bei 

teatro mokytoja Viktorija 

Rudyte. 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis. 

Kultūros 

centras, 

„Helijas“ 

Vaikų ir jaunimo 

teatro studijos 

„Kompanija šauni“ 

mokiniai, tėveliai, 

mokytojai. 

2016-06 

2016-08 

Vaikų vasaros užimtumo 

stovyklos.  

Justė Rinevienė,   

Vilma 

Ptašinskienė, 

Aldona Margienė, 

Lina 

Ratkevičienė. 

Moksleivių 

namai, 

Vaikų klubai 

„Kibirkštis“, 

„Draugystė“, 

„Aitvaras“. 

 

Moksleivių namų 

mokiniai, 

mokytojai, mokinių 

tėveliai,  Šiaulių 

miesto švietimo ir 

ugdymo įstaigų 

vaikai, mokiniai. 

2016-08 Lieporių parko erdvių 

projektavimo pleneras 

„Aktyvus laisvalaikis 

Lieporių parke“. 

Vilma 

Ptašinskienė 

Lieporių 

parkas 

Moksleivių namų 

mokiniai, 

mokytojai, mokinių 

tėveliai, Lieporių 

mikrorajono 

gyventojai. 

2016-08 Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Kompanija šauni“ 

vasaros stovykla „Augame 

kartu su teatru“. 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis. 

Vieta dar 

nepasirinkta 

Vaikų ir jaunimo 

teatro studijos 

„Kompanija šauni“ 

mokiniai. 

2016 m.   

rugpjūtis–

rugsėjis 

Moksleivių namų mokinių 

kūrybinių darbų paroda 

mieste. 

Daiva 

Dominauskienė, 

metodinės grupės 

nariai. 

 

Miesto 

ekspozicinė  

(ieškoma) 

erdvė. 

Moksleivių namų 

mokiniai. 

2016-09-05– 

10-05 

Moksleivių namų mokytojų 

kūrybinių darbų paroda. 

Daiva 

Dominauskienė 

Moksleivių 

namai 

Moksleivių namų 

mokytojai. 
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2016-09-08, 

09, 10 

XI Tarptautinis teatrų 

festivalis „Baltoji varnelė“. 

 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis. 

 

Kultūros 

centras 

 

Užsienio ir šalies 

teatriniai 

kolektyvai. 

2016-09-11 Saugaus eismo mokymo 

akcija „Saugiai į mokyklą, 

saugiai į namus“  Šiaulių 

miesto pirmokams. 

Solveiga Bugienė 

 

Moksleivių 

namų vaikų 

klubas 

„Kibirkštis“ 

 

Šiaulių miesto 

pirmų klasių 

mokiniai. 

 

2016-09 Sportinės dviratukų ir 

paspirtukų varžybos. 

Justė Rinevienė, 

Solveiga 

Bugienė. 

Gegužių 

progimnazijo

s stadionas 

Moksleivių namų 

bei kitų Šiaulių 

miesto švietimo ir 

ugdymo įstaigų 

mokiniai. 

2016-09–

2016-10 

Renginių ciklas: 

 Akcija ,,Išgelbėk draugą“, 

skirta Pasaulinei gyvūnų 

dienai paminėti, gyvūnų 

globos namams ,,Šiaulių 

letenėlė“ paremti.  

 

Popietė ,,Mano gyvūnas- 

mano draugas“. 

Justė Rinevienė, 

Eivina 

Daugėlaitė.  

Akcija vieta: 

Moksleivių 

namai, vaikų 

klubai 

„Kibirkštis“, 

„Draugystė“, 

„Aitvaras“. 

Popietės 

vieta: vaikų 

klubas 

,,Kibirkštis“ 

Moksleivių namų 

mokiniai, jų tėveliai 

ir  mokytojai. 

2016-10 Moksleivių namų naujų 

narių krikštynų šventė. 

Danguolė 

Galinienė, 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis, 

Organizacinė 

grupė. 

Moksleivių 

namai 

 

Moksleivių namų 

mokiniai, 

mokytojai. 

2016-10 Respublikinis festivalis 

„Gitaros sužavėti“. 

Ramūnas 

Mikalauskas 

Laisvalaikio 

klubas 

„Mega“. 

Vaikų ir jaunimo 

vokaliniai 

kolektyvai, grupės. 

2016-10 Premjera: 

Vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Kompanija šauni“ 

mažiausiųjų grupės 

spektaklio premjera 

„Spektaklis apie gyvūnus“. 

 

Dalė Dargienė, 

Virginijus Dargis. 

Kultūros 

centro 

didžioji salė. 

Vaikų ir jaunimo 

teatro studijos 

„Kompanija šauni“ 

mokiniai,  

visi, besidomintys 

vaikų ir jaunimo 

teatrine- kūrybine 

veikla. 

2016-10 Varžybos „Rudenėlio 

taurė“. 

Valdas Bytautas Moksleivių 

namų vaikų 

klubas 

„Kibirkštis“. 

 

Sportinių šokių 

kolektyvo 

„SVINGAS“ 

mokiniai, mokinių 

tėveliai, kviestiniai 

svečiai. 

2016-10-14– 

11-17 

Respublikinė švietimo ir 

ugdymo įstaigų mokinių 

darbų kūrybos paroda-

konkursas „Paslaptingame 

gyvūnijos pasaulyje“. 

Jolita Udrienė Moksleivių 

namai 

 

Lietuvos švietimo ir 

ugdymo įstaigų 

mokiniai, 

mokytojai. 

2016-11-24– 

2017-01-06 

Šiaulių miesto švietimo ir 

ugdymo įstaigų mokinių  

kūrybos darbų paroda-

konkursas „Žiemos 

išdaigos“. 

Akvilina 

Čėsnienė 

Moksleivių 

namai 

 

Šiaulių miesto 

švietimo ir ugdymo 

įstaigų mokiniai, 

mokytojai. 



 30 

 

 

Programa sudaryta, atsižvelgiant į mokinių ir mokytojų pasiūlymus.  

 

2016-11 Respublikinė vaikų ir 

suaugusiųjų šokio šventė 

„Šokio magija 2016“. 

Vilma 

Račkauskienė, 

organizacinė 

grupė. 

 

Šiaulių 

kultūros 

centras 

Vaikų ir jaunimo 

šokių kolektyvai, 

grupės. 

 

2016-11 Instrumentinės muzikos 

konkursas „Aš ir muzika“. 

Virginija 

Puronienė, 

organizacinė 

grupė. 

 

Moksleivių 

namai 

 

Moksleivių namų 

mokiniai, 

mokytojai. 

2016-11 

 

Knygos konkursas „Nuo 

Saulės mūšio iki šių dienų“. 

 

Sigita Statkienė Šiaulių 

miesto 

savivaldybės 

biblioteka 

(derinama). 

 

Šiaulių miesto 

švietimo ir ugdymo 

įstaigų mokiniai, 

mokytojai. 

2016-11 

 

Vėlinių rimties, 

susikaupimo valanda.  

Aldona Margienė Šiaulių 

senosios 

kapinės 

(Talšos 

kapinės). 

 

Moksleivių namų 

mokiniai, 

mokytojai. 

2016-11 Tolerancijos diena. Aldona Margienė Moksleivių 

namų vaikų 

klubai 

„Draugystė“, 

„Aitvaras“, 

„Kibirkštis“. 

Moksleivių namų 

mokiniai, 

mokytojai. 

2016-11 Fotografijų, filmukų 

konkursas internetinėje 

erdvėje ,,Laisvalaikio 

spalvos“. 

 

Justė Rinevienė Moksleivių  

Namų 

socialinio 

tinklo 

Facebook 

paskyra. 

 

Lietuvos 

neformaliojo vaikų 

švietimo ir ugdymo 

įstaigų mokiniai. 

2016-12 Baltijos šalių vaikų ir 

jaunimo populiariosios 

muzikos konkursas 

„Dainuok, žiemužėle 2016“. 

Laura 

Dudnikienė, 

Stanislava 

Rusevičienė. 

 

Šiaulių 

kultūros 

centras. 

Vaikų ir jaunimo 

vokaliniai 

kolektyvai, grupės. 

 

2016-12 Kalėdinė mugė ,,Zubovų 

Kalėdinis miestelis“. 

 

Justė Rinevienė Zubovų 

parkas. 

Moksleivių namų 

kolektyvų mokiniai, 

mokinių tėveliai, 

kviestiniai svečiai, 

Šiaulių miesto 

švietimo įstaigų 

mokiniai. 

Kas 2 mėn. Laikraščio ,,Laisvoji 

popietė“ kūryba, leidyba, 

sklaida. 

 

Sigita Statkienė Moksleivių 

namai 

 

Moksleivių namų 

mokiniai. 
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7. DARBAS SU TĖVAIS 
 

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 Tėvai laiku 

informuojami apie vaiko 

pažangą, pasiekimus 

1.3. Interaktyvūs pokalbiai su 

mokinių tėveliais. 

Pagal poreikį Mokytojai Tėvai gali padėti 

mokytojui išsiaiškinti 

vaiko nesėkmės 

priežastis, aptarti 

priemones toms 

priežastims šalinti 

2. TĖVŲ INFORMAVIMAS APIE MOKYKLOS VEIKLĄ. 

 

2.1. Bendras tėvų susirinkimas. 

1. 2014–2015 m. m. 

Moksleivių namų ugdymo 

rezultatų aptarimas. 

2. Moksleivių namų ugdymo 

plano 2015–2016 m. m. 

pristatymas. 

3. Moksleivių namų veiklos 

programos 2016 metams 

pristatymas. 

4. Moksleivių namų 2016–

2018 metų strateginio veiklos 

plano pristatymas. 

6. Mokinio krepšelio gautų lėšų 

už 2015 m. spalio–gruodžio 

mėnesius paskirstymo įstaigoje 

rezultatų aptarimas. 

7. Finansinės padėties įstaigoje 

aptarimas. 

8. Edukacinių aplinkų kūrimo, 

plėtojimo, apsirūpinimo 

šiuolaikinėmis mokymo 

priemonėmis plano 2016–2018 

metams aptarimas. 

9. Dėl mokinių elektroninio 

registro. 

1 kartą per 

mokslo metus. 

Mokyklos 

administracija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tėvai susipažins su 

mokyklos veiklos 

rezultatais, aktualijomis, 

perspektyvomis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinių aprūpinimas 

ugdymo procesui 

reikalingomis 

priemonėmis. 

 

 

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 mokinių 

tėveliams ir šokių mokytojams 

„Šiuolaikinio šokio 

interpretacija klasikinio 

šokio pamokoje“. 

 

Atviros pamokos tėveliams 

šokių kolektyvuose 

 

 

 

 

Edukacinis-pramoginis 

renginys tėveliams 

„Mokomės groti gitara“. 

 

 

 

Atvirų durų dienos teatro 

kolektyvuose. 

 

 

 

 

 

 

Šventė  

„Juoktis reikia, juoktis 

sveika“ 

(linksmosios komandos: 

mokiniai-mokytojai-tėveliai)  

 

Atvira teatrinė pamoka 

tėveliams. 

 

 

Atvira pamoka mokytojams, 

mokiniams, tėveliams 

„Velykinė dekoracija“. 

 

Kūrybinių dirbtuvių ciklas 

„Mokytojų ir mokinių tėvų 

partnerystė“. 

 

 

 

 

 

2016 m. kovo 

mėn. 

 

 

 

 

Pagal mokytojo 

veiklos 

programą 

 

 

 

2016 m. 

balandžio mėn. 

 

 

 

 

Paskutinė 

mėnesio savaitė-

antradienis 

 

Paskutinė 

mėnesio savaitė-

trečiadienis 

 

2016 m. 

balandžio mėn. 

 

 

 

 

2016 m. gegužės 

mėn. 

 

 

2016 m. kovo 

mėn. 

 

 

2016 m. kovo 

mėn. 

2016 m. spalio 

mėn. 

 

 

 

 

Mokytoja 

V. Račkauskienė 

 

 

 

 

Šokių mokytojai: 

V. Račkauskienė 

V. Bytautas, 

B. Malinauskienė 

 

 

Mokytojas 

R. Mikalauskas 

 

 

 

 

D. Dargienė 

V. Dargis 

 

 

D. Galinienė 

 

 

 

D. Galinienė 

 

 

 

 

 

D. Galinienė 

 

 

 

A. Navickienė 

 

 

 

G. Beržinis 

 

 

 

 

 

 

 

Tėvai susipažins su 

mokytojos vedamų 

užsiėmimų naujovėmis. 

 

 

 

Tėvai artimiau 

susipažins su vaikų 

gebėjimais ir kai kuriais 

pasiekimais per mokslo 

metus 

 

Suteiks tėvams žinių 

apie mokymąsi groti 

gitara ypatumus, kartu 

su vaikais tai 

pademonstruos 

 

Tėvai gaus išsamią 

informaciją apie vaiko 

ugdymą, ugdymąsi, 

pasiekimus, elgesį, 

Išsiaiškinti tėvų 

nuomonę apie ugdymo 

proceso gerinimą. 

 

Padės artimiau 

susipažinti tėvams 

vieniems su kitais, 

labiau pažinti savo 

vaikus. 

 

Tėvai artimiau 

susipažins su vaikų 

gebėjimais ir kai kuriais 

pasiekimais per mokslo 

metus. 

 

 

 

Suteiks žinių apie 

tarpusavio 

bendradarbiavimo 

būdus, kelius, tėvų 

įtraukimą į sprendimų 

priėmimą, tėvų-lyderių 

iškėlimą. 
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Miesto centro mikrorajono 

bendruomenės meno šventė. 

2016 m. gegužės 

mėn. 

 

L. Pikelienė Padės artimiau 

susipažinti tėvams 

vieniems su kitais, 

labiau pažinti savo 

vaikus, labiau suburs 

bendrai veiklai. 

 

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. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

- Programai įgyvendinti bus skiriama 450,0 tūkst. Eur (iš kurių Dainų šventei skirta 29,0 tūkst. 

Eur) savivaldybės biudžeto. 

- Dalis programos bus finansuojama iš specialiųjų programų lėšų – 33,5 tūkst. Eur. 
 

 

 

 

__________________________      
 

 

 

 

 

 

 


