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I SKYRIUS
2016 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Šiaulių moksleivių namai – neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikėja. Neformaliojo
ugdymo pasiūla buvo prieinama visiems vaikams pagal amžių, turimą patirtį, nepriklausomai nuo
socialinės padėties. Dalis programų, atsižvelgiant į turimas lėšas, įgyvendintos per vasaros praktiką,
plenerus, projektus, kūrybines stovyklas, konkursus. Mokykloje netrūko įvairių įdomių būrelių ir
renginių – projektų, akcijų, varžybų, konkursų, parodų ir kt. Mokykla atlieka svarbų vaidmenį kuriant
pozityvaus vaikų, paauglių, jaunuolių gyvenimo idėjas ir jį užpildo prasmingomis veiklomis.
Mokyklos vizija orientuota į ateities iššūkius švietimui, paremta šiuolaikinių švietimo tyrimų
rezultatais, atitinka nacionalinę regiono strategiją. Apgalvotai pritaikytas ugdymo turinys padėjo
kiekvienam ugdytiniui įgyti kompetencijų, būtinų tolesniam ugdymuisi. Muzika, teatras, šokis, dailė
ir technologijos bei saviraiška 2015–2016 m. m. atspindėjo pagrindines Moksleivių namų veiklos
sritis. Mokyklą lankė 863 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
klimatą, 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
Šiaulių moksleivių namai (Aušros alėja 52)
Vaikų klubas „Kibirkštis“ (Krymo g. 32)
Vaikų klubas „Aitvaras“ (Žemaitės g. 22)
Vaikų klubas „Draugystė“ (Saulės takas 5)

Plotas m2
555,9
576,82
353,06
269,67

Mokyklos misija – Įgyvendinti švietimo politiką neformaliojo vaikų švietimo srityje.
Ilgalaikis prioritetas – atvira, kūrybinga ir atsakinga bendruomenė.
2016–2018 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 2015–2016 mokslo metais – mokyklos veiklos grindimas visų
bendruomenės narių bendravimu ir bendradarbiavimu. Santykiai buvo grindžiami kiekvieno vaiko,
jaunuolio vertės pripažinimu ir pagarba jam, pasirinkimo laisve ir atsakomybe bendraujant. Kuriant
ir puoselėjant dorovinius vertybinius santykius buvo laikomasi pedagogikos principų (mylėti, gerbti
kitą ir save patį, žvelgiant į kitus vertinti savo veiklą, norėti keistis ir siekti geresnio, gražesnio,
teisingesnio gyvenimo). Laisvalaikio kultūra turėjo didelę reikšmę asmenybei tobulėti, sudarė sąlygas
kūrybinėms galioms, pilietinėms iniciatyvoms plėtoti, tobulinti socialinius įgūdžius.
Įstaiga yra aktyvi meno projektų dalyvė ir organizatorė. Kuriama psichologiškai ir fiziškai
saugi aplinka. Puoselėjamas ir atnaujinamas mokyklos interjeras: eksponuojami mokinių darbai,
rengiamos teminės parodos. Sukurtos edukacinės aplinkos: „Kalendorių svetainė“ vaikų klube
„Aitvaras“, žaidimų kambariai vaikų klubuose „Aitvaras“, „Draugystė“, „Kibirkštis“, poilsio zonos
Moksleivių namuose, vaikų klubuose „Draugystė“, „Kibirkštis“. Moksleivių namų poilsio zona
papildyta mini skaitykla, „Kalendorių svetainėje“ organizuojami renginiai, edukaciniai užsiėmimai.
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Įsigyta: 3 kompiuteriai, 1 monitorius, vaizdo kamera, projektorius, ekranas, fotoaparatas,
spausdintuvas, poilsio zonoms pasiūti 7 sėdmaišiai. Visuose pastatuose, pagal turimus resursus,
atliktas bėgamasis remontas, perdažytos sienos koridoriuose, salėse atnaujintos grindys, suremontuoti
4 kabinetai.
Sėkmingai įgyvendinta socialinės partnerystės programa „Oginskių takais“ kartu su Plungės.
A. Jucio progimnazijos bendruomene projekte „Smalsumo vedini“. Atidaryta dailės mokinių
kūrybinių darbų paroda „Oginskių laikotarpis vaikų ir jaunimo akimis“ Plungės rajono savivaldybėje.
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. 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 2015–2016 m. m. pravesta mokytojų kūrybinių darbų paroda „Švelnumas“,
fotosesija „Mėlyna, balta, geltona“, patirties sklaidos užsiėmimai „Angelo sparnas“, „Riešinės“.
Vykdyta pedagoginės veiklos ir mokyklos priežiūra (stebėta mokytojų veikla, nustatyta
ugdymo planų ir kitų dokumentų kokybė, analizuoti mokinių, kolektyvų pasiekimai). Vykdomas
ugdymo programų tęstinumas.
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.
Moksleivių namai nuolat ir įvairiomis formomis (Moksleivių namų laikraštyje, miesto,
respublikos spaudoje, informacijos stenduose, interneto tinklalapyje, socialiniame „Facebook“ tinkle)
informuoja miesto visuomenę apie savo veiklą, vertybes, pasiekimus.
Gerėjantis užimtumas – puikiausia prevencinė veikla. 2015–2016 m. m. suorganizuota 104
renginiai: 4 tarptautiniai, 2 respublikiniai, 13 miesto, 35 parodos, 4 akcijos, 4 mokytojų patirties
sklaidos užsiėmimai, 26 Moksleivių namų renginiai, pastatyti 9 spektakliai, pravesti 4 edukaciniai
užsiėmimai tėvams, suorganizuoti 2 seminarai mokytojams, įgyvendinti 5 projektai. Dalyvauta 94
renginiuose: 19 tarptautinių, 30 respublikinių, 4 regiono, 6 miesto, 9 festivaliuose, 10 parodų, 7
akcijose, 2 projektuose, 29 sportinių šokių konkursuose. Užimta: I vietų – 97, II vietų – 33, III vietų
– 15, IV vietų – 4, V vietų – 3. Gauta 36 padėkos, 6 diplomai, 12 nominacijų. Gauta nominacija
„Ryškiausias tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis Lietuvoje“ (vaikų ir jaunimo teatro studija
„Kompanija šauni“, mokytojai Dalė ir Virginijus Dargiai). Mokyklos gyvenime vis aktyviau
dalyvauja mokinių tėvai. Minėdami įstaigos jubiliejų, darbo veiklos 60-metį, džiaugiamės ir
didžiuojamės, kad mokykloje gyvos tradicijos, 75 proc. ugdytinių aktyviai dalyvauja įvairiapusiškoje
veikloje, miesto, šalies, tarptautiniuose projektuose, konkursuose, akcijose, yra atviri naujovėms,
puoselėja kultūrą, mokosi būti sąmoningi ir atsakingi.
48 % mokinių tapo tarptautinių, respublikinių konkursų, festivalių diplomantais, prizininkais.
Stiprieji mokyklos veiklos aspektai 2015–2016 m. m.
- Vaikų saviraiškos poreikių tenkinimas.
- Pedagogų ir ugdytinių pozityvių santykių skatinimas.
- Personalo bendradarbiavimas, bendravimas.
- Tėvų informavimas ir grįžtamojo ryšio kūrimas.
- Pedagogų ir tėvų pozityvių santykių skatinimas.

4

Silpnieji veiklos aspektai:
- Reikalinga pastatų renovacija.
- Nepakankamas informacinių technologinių priemonių skaičius.
- Efektyviam įstaigos funkcionavimui trūksta: daugiau etatų (psichologo, renginių
režisieriaus, viešųjų ryšių specialisto).
- Nepakankamas finansavimas (daug realios veiklos pedagogams tenka atlikti negaunant
atlyginimo).
- Aštrios konkurencinės sąlygos.
Įstaigoje parengta tėvų informavimo ir švietimo programa, kurios vienas iš pagrindinių tikslų
– kurti bendradarbiavimo ir bendravimo kultūrą su tėvais įstaigoje.
Tradiciniais yra tapę įvairių bendrų tėvų, vaikų ir mokytojų renginių organizavimas:
- Atvira pamoka mokinių tėveliams ir šokių mokytojams „Šiuolaikinio šokio interpretacija
klasikinio šokio pamokoje“;
- Edukacinis-pramoginis renginys tėveliams „Mokomės groti gitara“;
- Šventė „Juoktis reikia, juoktis sveika“ (linksmosios komandos: mokiniai-mokytojaitėveliai);
- Atvira pamoka mokytojams, mokiniams, tėveliams „Velykinė dekoracija“;
- Atviros teatro, šokio pamokos tėveliams.
2015–2016 m. m. įvestas mokinių elektroninis registras. Keturiuose Moksleivių namų
pastatuose buvo įrengti stacionarūs registro aparatai, kurie nuskaitydavo mokinio elektroninio
mokinio pažymėjimo arba specialios kortelės (jos buvo išduotos rajonų mokyklas, darželius ar kitas
ne Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklas lankantiems mokiniams ir vaikams) duomenis. 7
mokytojams, užsiėmimus vedantiems ne Moksleivių namų patalpose, buvo išduoti telefonai registro
vykdymui.
Mokyklos veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto pagal asignavimų valdytojo
patvirtintą sąmatą. 2015–2016 m. m. nustatytas savivaldybės biudžeto finansavimas, neatitinkantis
esamos veiklos ir poreikių, neužtikrina stabilaus mokyklos finansavimo. Moksleivių namai dirba
pagal sumažintą finansavimą, sumažintą etatų skaičių. Tenka griežtai išskirti finansavimo prioritetus,
pirmenybę teikiant ugdymo proceso organizavimui ir darbuotojų darbo apmokėjimui. 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 patenkinamas.
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.
Įvedus elektroninį registrą, susidūrėme su šiomis problemomis:
- mokiniai dažnai pamiršta mokinio pažymėjimus arba jo visai neturi;
- mokinių, lankančių antrą programą (būrelį), negalima įvesti į sistemą;
- mokytojai, kurie vykdo telefoninį registrą, sugaišta nemažai laiko, registruodami vaikus
į užsiėmimą;
- vykstant į konkursus, koncertus per išeigines dienas, nėra galimybės suregistruoti vaikus,
nes mokykla būna užrakinta.
Prioritetinės veiklos kryptys 2016–2017 m. m.:
- Ugdymo kokybės tobulinimas.
- Dėmesys kiekvienam vaikui.
- Mokytojų tobulėjimas.
- Socialinių partnerių, rėmėjų gausėjimas.
- Projektinės veiklos tobulinimas, aktyvinimas.
2016–2017 m. m. meninio ugdymo programas pasirinko 912 mokinių. Veiks 32 įvairaus
profilio būreliai, studijos, kolektyvai, ansambliai. Mokiniai galės rinktis 5 meninio ugdymo
programas.
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II SKYRIUS
2017 METŲ VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANAS
1. MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

Pavadinimas

Vykdymo data

Neformaliojo švietimo veiklų plėtojimo
galimybės mokykloje.
Socialinė-pilietinė veikla, vykdant 2016-11-25
bendradarbiavimo sutartį Nr. SŽ-1449.
Socialinių kompetencijų stiprinimas mokykloje.
Vaikų užimtumas vasaros atostogų metu.
Ugdymo plano 2016–2017 m. m. įgyvendinimo
analizė ir projekto 2017–2018 m. m.
pristatymas.
Mokytojų savianalizių aptarimas.
2016–2017 m. m. mokyklos veiklos kokybės
įsivertinimo rezultatų pristatymas ir aptarimas.
Mokytojų pedagoginio krūvio projekto
aptarimas 2017–2018 m. m.
2016–2017 m. m. ugdomosios veiklos analizė.
2017–2018 m. m. ugdymo plano tvirtinimas.

2017 m. kovas

Mokyklos veiklos prioritetai, tikslai, uždaviniai
2018 m.
Strateginio plano gairių aptarimas 2018–2020
m. m.
Mokyklos 2017 metų finansinės veiklos
ataskaita ir 2018 metų biudžeto pristatymas.

2017 m. gruodis

2.

Atsakingas,
vykdytojai
V. Daugėlienė,
D. Masiulienė,
L. Pikelienė.

2017 m. birželis

V. Daugėlienė,
D. Masiulienė,
N. Pleskūnienė.

2017 m. rugpjūtis

V. Daugėlienė,
D. Dominauskienė,
D. Masiulienė,
L. Pikelienė,
N. Pleskūnienė.
V. Aviženienė,
V. Daugėlienė,
D. Masiulienė,
N. Pleskūnienė.

MOKYKLOS TARYBOS VEIKLA
Veikla

Eil.
Nr.
1. Mokyklos tarybos
veiklos plano 2017
metams sudarymas.

Data

2017 m. sausio
mėn.

Atsakingas
asmuo
Tarybos nariai

Sudarytas mokyklos tarybos
planas 2017 metams.
Bendri sprendimai dėl
ugdymo proceso kokybės.

Mokyklos veiklos plano
2017 metams aptarimas.
Mokyklos ūkinėsfinansinės veiklos
ataskaitos aptarimas už
2016 metus.

Numatomas rezultatas

V. Daugėlienė
V. Aviženienė

Pateiks pasiūlymus dėl
mokyklos ūkinės-finansinės
veiklos gerinimo galimybių.
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Mokyklos veiklos
kokybės įsivertinimo už
2016 m. aptarimas.

D. Masiulienė

Susipažins su pagrindiniais
įsivertinimo tikslais,
uždaviniais.

2017 metų biudžeto
lėšų skirstymo
aptarimas.

V. Aviženienė

Bus aiški Moksleivių namų
ūkinė-finansinė padėtis
2017 metais

V. Daugėlienė

Išankstinė informacija
tėvams ir visuomenei apie
Moksleivių namuose
vykdomas programas ir
veikiančius būrelius,
kolektyvus, studijas,
ansamblius sekantiems
mokslo metams.
Susitarimai dėl paramos ir
pagalbos, organizuojant
mokinių vasaros poilsį.

2.

Grupių, mokinių
skaičiaus būreliuose,
kolektyvuose, studijose,
ansambliuose
tvirtinimas 2017–2018
m. m.

2017 m.
vasario mėn.

3.

Vasaros poilsio
organizavimas
Moksleivių namų
mokiniams.

2017 m.
V. Daugėlienė
balandžio mėn. N. Pleskūnienė
D. Masiulienė

4.

Mokyklos ugdymo
plano-projekto 20172018 m. m. svarstymas.

2017 m.
gegužės mėn.

5.

V. Daugėlienė

Gautų pasiūlymų ugdymo
planui-projektui aptarimas.

Mokyklos veiklos
kokybės įsivertinimo
duomenų pristatymas
2017–2018 m. m.

D. Masiulienė

Informacijos apie nuveiktus
darbus ir problemas
bendruomenei perdavimas.

Mokyklos materialinės
bazės turtinimo
poreikių aptarimas,
tikslų, uždavinių ir
veiklos prioritetų
projekto svarstymas.

A. Pleskūnė

Geriau susipažins su
mokytojų poreikiais ir
pasiūlymais dėl materialinės
bazės stiprinimo. Bus
parengtas planas poreikių
įgyvendinimui.

Mokyklos tarybos
ataskaita bendruomenei.

I. Lukauskienė

Inicijuoti 2% pajamų
mokesčio rinkimą ir
teikti pasiūlymus
administracijai dėl
surinktų lėšų
panaudojimo.

Nuolat

V. Daugėlienė,
V. Aviženienė
būrelių
mokytojai

Dalis mokytojų ir mokinių
tėvelių skirs Moksleivių
namams 2 procentus pajamų
mokesčio.
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6.

Moksleivių namų
grupių skaičiaus,
mokinių skaičiaus
būreliuose,
kolektyvuose,
ansambliuose,
studijose 2017–2018 m.
m. suderinimas.
2016–2017 m. m.
ugdymo rezultatų
aptarimas.

2017 m.
rugsėjo mėn.

V. Daugėlienė
D. Masiulienė
N. Pleskūnienė

Moksleivių namų
ugdymo plano 2017–
2018 m. m.
aprobavimas.

V. Daugėlienė

Mokyklos 2017–2019
m. strateginio plano
įgyvendinimo aptarimas
ir naujojo strateginio
plano 2018–2020
metams projekto gairės.

V. Daugėlienė
Darbo grupė

7.

Naujos Mokyklos
tarybos rinkimai.

2017 m. spalio
mėn.

Mokyklos
taryba

8.

Mokyklos strateginio
veiklos plano 2018–
2020 m. aptarimas.

2017 m.
gruodžio mėn.

V. Daugėlienė
Darbo grupė

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 susipažins su
veiklos sėkmėmis ir
nesėkmėmis, bus sudarytos
galimybės savo pasiūlymais
prisidėti prie naujojo plano
sudarymo.

Bus išrinkti nauji tarybos
nariai: tėvų, mokinių ir
mokytojų atstovai.
Susipažins su strateginiu
veiklos planu 2018-2020
metams.

Moksleivių namų
atestuotų mokytojų ir
pagalbos mokiniui
specialistų (išskyrus
psichologus) praktinės
veiklos ir įgytos
kvalifikacinės
kategorijos atitikties
nustatymo
perspektyvinės
programos 2018–2020
metams aprobavimas.

V. Daugėlienė

Tarybos nariai susipažins su
pedagogų atestacijos
programa.

Moksleivių namų 2017
metų veiklos plano
įgyvendinimas ir 2018
metų veiklos plano
aprobavimas.

V. Daugėlienė
D. Masiulienė
N. Pleskūnienė
Darbo grupė

Bendri sprendimai ugdymo
kokybei gerinti.
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Mokyklos ūkinėsfinansinės veiklos
ataskaitos už 2017
metus aptarimas.
9.

V. Aviženienė

Pagal
poreikius

Tarybos nariai

10. Teikti siūlymus
mokyklos
bendruomenei, kaip
tobulinti veiklos sritis.

Nuolat

Tarybos nariai

11.

Inicijuoti svarstyti
klausimus, problemas,
atsiradusias ugdymo
procese ar mokyklos
bendruomenėje,
atsižvelgiant į tėvų,
mokytojų bei mokinių
interesus.

Nuolat

Susidarius
situacijai

23.

Mokyklos veiklą
reglamentuojančių
dokumentų (tvarkų)
svarstymas.
Pagalba ir iniciatyvos,
organizuojant įvairius
mokyklos renginius.

Visus metus.

Tarybos nariai

Visus metus.

Tarybos nariai

24.

Dalyvauti mokyklos
krizės sprendimų
pasitarimuose.

Gautų pasiūlymų ūkineifinansinei veiklai aptarimas.

Pozityvus iškilusių
problemų, konfliktinių
situacijų sprendimas.

3. DIREKCINĖS TARYBOS POSĖDŽIAI

Eil.
Nr.
1.
2.

3.

4.

Pavadinimas
2017 m. veiklos plano aptarimas.
Prioritetinės veiklos kryptys.
Dėl Lietuvos higienos normų HN 20:2012
„Neformaliojo vaikų švietimo programų
vykdymo bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“ Moksleivių namuose.
Dėl mokyklos finansinės situacijos.
Įstaigos veiklos dokumentų ir archyvo
tvarkymas.
Elektroninis registras.
Bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais ir
visuomene analizė.
Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas.
Projektų rengimas ir įgyvendinimas mokinių
užimtumui vasaros atostogų metu.

Vykdymo data

Atsakingas

2017 m. sausis

V. Daugėlienė

2017 m. vasaris

V. Aviženienė,
Ūkio dalies
vedėjas.

2017 m. kovas

A. Budraitienė,
D. Masiulienė,
N. Pleskūnienė.

2017 m. balandis

D. Masiulienė,
Neformaliojo
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

Metodinių grupių veikla.
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo analizė,
išvados, rekomendacijos.
Įvairių gabumų mokinių ugdymo(-si) galimybės
kiekvieno vaiko sėkmei.
Aplinkos darbuotojų darbas.
Pastatų būklė po žiemos sezono.
Mokytojų kvalifikacijos kėlimo prioritetai.
Naujai pradėjusių dirbti mokytojų stebėtų
užsiėmimų aptarimas.
Mokyklos veiklos vasaros atostogų metu
planavimas.
Ugdymo plano rengimas 2017–2018 m. m.,
mokinių kontingento komplektavimas, mokytojų
krūviai.
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.
2016–2017 m. m. ugdymo plano įgyvendinimas.
2017–2018 m. m. ugdymo plano projekto
aptarimas.
Veiklos apžvalga. Tikslų ir uždavinių
numatymas 2017–2018 m. m.
Pasiruošimas naujiems mokslo metams.

ugdymo
organizatoriai,
Ūkio dalies
vedėjas.

2017 m. gegužė

V. Daugėlienė,
D. Masiulienė,
L. Pikelienė,
N. Pleskūnienė.

2017 m. birželis

V. Daugėlienė,
D. Masiulienė,
N. Pleskūnienė,
Ūkio dalies
vedėjas,
metodinių grupių
pirmininkai.

2017 m. rugpjūtis

V. Daugėlienė,
D. Masiulienė,
L. Pikelienė,
N. Pleskūnienė,
Ūkio dalies
vedėjas,
Neformaliojo
ugdymo
organizatoriai.
D. Masiulienė,
N. Pleskūnienė,
Neformaliojo
ugdymo
organizatoriai.

Ugdymo programų analizė ir planavimas.
2017 m. rugsėjis
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.
Elektroninis registras.
Mokyklos internetinio puslapio informatyvumas.
Edukacinių aplinkų kūrimo, plėtojimo, apsirū2017 m. spalis
pinimo šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis
plano 2017–2018 m. m. aptarimas.
Mokyklos žmogiškųjų išteklių tobulinimo plano
2017–2018 m. m. aptarimas.
Mokyklos ūkinės ir finansinės situacijos
2017 m. lapkritis
aptarimas.

D. Masiulienė,
N. Pleskūnienė,
Neformaliojo
ugdymo
organizatoriai.
V. Aviženienė,
D. Masiulienė,
L. Pikelienė,
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11.

Prevencinės programos vykdymo reali padėtis ir
galimybės.
Metinė inventorizacija.
2017 m. mokyklos bendruomenės veiklos
aptarimas.
Metinės veiklos aptarimas.
Mokyklos ugdymo proceso organizavimas 2018
m.
2018 m. tikslai, uždaviniai, veiklos planavimas.
Patrauklios veiklos mokyklos įvaizdžio
formavimas.

Ūkio dalies
vedėjas.
2017 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 2017 METAMS
Metodinės veiklos tikslas – skatinti mokytojų kūrybiškumą, profesinį ir asmeninį tobulėjimą,
siekiant kiekvieno mokinio sėkmės, gerinant Moksleivių namų įvaizdį, kelti bendruomenės kultūrą.
Metodinės veiklos uždaviniai:
-

Eil.
Nr.
1.

2.

3.

Nuosekliai planuoti ir organizuoti darbo procesą.
Gerinti mokytojų dalykines kompetencijas.
Aktyvinti pasidalytąją lyderystę metodinėje veikloje, skleisti pedagogines ir metodines
naujoves.
Stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą su mokinių tėvais.
Ugdyti mokinių saviraišką, kūrybiškumą, savarankiškumą, skatinant juos dalyvauti įvairiuose
konkursuose, renginiuose.
Užtikrinti metodinį ir dalykinį bei profesinį mokytojų bendradarbiavimą ne tik Moksleivių
namuose, bet ir su panašių interesų grupėmis Lietuvoje ir užsienyje.
Veiklos turinys
Metodinės tema:
„Ikimokyklinukų muzikinio
ugdymo ypatumai“.

Data

Organizatoriai

I. Susirinkimai, patirties sklaida:
2017-01
Vilma Valiukienė

Praktinis užsiėmimas:
„Grojimas vaikiškais muzikos
instrumentais“.
Metodinė tema
„Spalvota muzika (kompleksinė
veikla)“.
„Mokytojo profesinė
kompetencija muzikos meno ir
muzikos pedagogikos aspektu“.
Vasaros poilsio organizavimas.
„Mokinių pažangos ir pasiekimų
vertinimas“.

Renginio vieta
Moksleivių namai

Valerija Berteškienė

2017-03

Eglė Norkutė

Moksleivių namų
klubas „Kibirkštis“

Virginija Puronienė

2017-05

Stanislava Rusevičienė,
metodinės grupės nariai

Moksleivių namai

11

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Susirinkimas:
2016–2017 m. m. muzikos
mokytojų metodinės grupės
veiklos aptarimas ir įsivertinimas.
2017–2018 m. m. rengiamų
ugdymo programų pristatymas.
Straipsnis:
„Paauglių teigiamos savivertės ir
pasitikėjimo savimi stiprinimas
koncertine veikla“.
Susirinkimas:
2017–2018 m. m. būrelių, studijų
ugdymo programų aprobavimas ir
teikimas Moksleivių namų
direktoriui tvirtinti.
Susirinkimas:
Metodinės grupės veiklos plano
2018 metams sudarymas.
Moksleivių namų 2018 metų
veiklos planavimas.
Kvalifikacijos kėlimas:
- Dalyvavimas dalykiniuose
seminaruose, kursuose.
- Dalykinių ir metodinių žinių
sklaida, grįžus iš kvalifikacijos
tobulinimo kursų.
- Informacija apie dalykines
metodines naujoves spaudoje,
internete.
Seminaras:
Pedagogų patirties sklaida.
Respublikinio vaikų ir jaunimo
populiariosios muzikos konkurso
„Dainuok, žiemužėle 2017“ metu.
Moksleivių namų ugdytinių
muzikos konkursas „Aš ir
muzika“.
Šventė, skirta Tarptautinei
vaikiškos knygos dienai paminėti,
kurios metu bus
pristatyta Valerijos Berteškienės
knygelė vaikams „Gyvūnėlių
ABC“ Šiaulių miesto
ikimokyklinių įstaigų
ugdytiniams.
Respublikinis festivalis „Dainos
pavasario žiedams“ neformaliojo
švietimo įstaigų ugdytiniams.
Lopšinių konkursas miesto
ikimokyklinukams, skirtas
Tarptautinei šeimos dienai.
Koncertas „Pavasaris su „En-dendu“.

2017-06

Stanislava Rusevičienė

Moksleivių namai

Metodinės grupės nariai

2017-10

Stanislava Rusevičienė

Moksleivių namų
klubas „Aitvaras“

2017-08

Stanislava Rusevičienė,
muzikos mokytojai

Moksleivių namai

2017-10

Stanislava Rusevičienė,
muzikos mokytojai

Moksleivių namai

Nuolat

Metodinės grupės nariai

Moksleivių namai

Nuolat

Metodinės grupės nariai

Nuolat

Metodinės grupės nariai

2017-12

Stanislava Rusevičienė,
Laura Dudnikienė

II. Renginiai:
2017-03-28 Virginija Puronienė

Šiaulių kultūros
centras

Moksleivių namai

2017-04-03

Valerija Berteškienė

Šiaulių apskrities
Povilo Višinskio
viešoji biblioteka

2017-04-21

Ramūnas Mikalauskas

Šiaulių moksleivių
namai

2017-05-16

Virginija
Bagdonavičiūtė

2017-05-26

Stanislava Rusevičienė,
Laura Dudnikienė

Šiaulių apskrities
Povilo Višinskio
viešoji biblioteka
Šiaulių kultūros
centras
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15.
16.

17.

18.

19.

Baltijos šalių dainos ir šokio
2017-06
Stanislava Rusevičienė,
festivalis „Vasaros šėlsmas“.
Laura Dudnikienė
Baltijos šalių vaikų ir jaunimo
2017-12
Laura Dudnikienė,
populiariosios muzikos konkursas
Stanislava Rusevičienė.
„Dainuok, žiemužėle 2017“.
Šventiniai, tradiciniai muzikinių
2017 m.
Metodinė grupės
kolektyvų koncertai, renginiai,
mokytojai.
skirti Šv. Kalėdų, Motinos bei
Tėvo dienai paminėti.
III. Kelionės, išvykos, susitikimai:
Pramoginė išvyka į „Basų kojų
2017-06
Organizacinė grupė
parką“.
Išvyka Mokytojo dienos proga.
Sūrio kelias Telšiuose.

2017-10

Organizacinė grupė

Pakruojo dvaras
Šiaulių kultūros
centras
Individualiai
kiekvieno
mokytojo
pasirinkta.
Kemerių
nacionalinis
parkas, Latvija.
Šiauliai-TelšiaiŠiauliai

4.2. CHOREOGRAFIJOS MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2017
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:
- Tobulinti profesinę kompetenciją (reflektuoti ir plėtoti asmeninę šokio kompetenciją,
skleisti pedagoginę patirtį).
- Užtikrinti metodinį ir dalykinį bei profesinį mokytojų bendradarbiavimą ne tik Moksleivių
namuose, bet ir su panašių interesų grupėmis Lietuvoje ir užsienyje.
- Inicijuoti ir įgyvendinti ugdymo naujoves, projektus;
- Stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą su mokinių tėvais.
Eil.
Nr.

Veiklos turinys

Data

Organizatoriai

I. Susirinkimai, patirties sklaida:
1. Susirinkimas:
2017-01
Danguolė Masiulienė
- „Asmenybės ūgtis“.
- Socialinių kompetencijų
ugdymo (SKU) Šiaulių miesto
mokyklose veiklų kalendorius.
2. Metodinė tema:
2017-02
Daina Svirskytė
„Tradicinių ir spec. priemonių
naudojimas choreografijoje“.
3. Patirties sklaida-diskusija:
2017-04
Daina Svirskytė,
„Netradicinė šokio pamoka.“
Vilma Račkauskienė,
Birutė Malinauskienė,
Valdas Bytautas
4. Atviros pamokos tėveliams:
Pagal
poreikį
Šokių studija „Linksmosios
Daina Svirskytė
2 k.
pėdutės“.
Sportinių šokių klubas „Svingas“.

5-6 k.

Valdas Bytautas

Renginio vieta
Moksleivių namai

Moksleivių namai
Moksleivių namai

Moksleivių
namai,
Lopšelis-darželis
„Ežerėlis“.
Vaikų klubas
„Kibirkštis“.
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Sportinių šokių kolektyvas
„Šiaulių Volta“.
Šiuolaikinių kolektyvas „Asorti“.

2 k.

Birutė Malinauskienė

2 k.

Vilma Račkauskienė

„Rasos“
progimnazija.
Moksleivių namai

5. Susirinkimas:
Apibendrinamoji diskusija,
reflektuojant asmeninės
profesinės veiklos pagrindu
„Pasiekimai (mokinių įgytų
bendrųjų ir dalykinių
kompetencijų visuma) 2016–2017
m. m.“
Vasaros užimtumo
organizavimas.
6. Susirinkimas:
2016–2017 m. m. choreografijos
mokytojų metodinės grupės
veiklos aptarimas ir įsivertinimas.
2017–2018 m. m. rengiamų
ugdymo programų pristatymas
(realybė ir perspektyvos).
7. 2016–2017 m. m. choreografijos
mokytojų metodinės grupės
veiklos ataskaitos parengimas.
8. Susirinkimas:
Studijų, kolektyvų ugdymo
programų 2017–2018 m. m.
aprobavimas ir teikimas
Moksleivių namų direktoriui
tvirtinti.
9. Metodinė tema:
„Šokio vaidmuo ankstyvajame
vaiko ugdyme“.
„Mokinių saviraiškos lavinimas
šokių pamokose“.
10. Susirinkimas:
2018 metams metodinės grupės
veiklos plano sudarymas.
Moksleivių namų veiklos
programos 2017–2018 m. m.,
2018 m. planavimas.
11. Kvalifikacijos kėlimas:
- Dalyvavimas dalykiniuose
seminaruose, kursuose.
- Dalykinių ir metodinių
žinių sklaida, grįžus iš
kvalifikacijos tobulinimo kursų.

2017-05

Vilma Račkauskienė,
metodinės grupės nariai

Moksleivių namai

2017-06

Vilma Račkauskienė,
choreografijos
mokytojai.

Moksleivių namai

2017-06

Vilma Račkauskienė

Moksleivių namai

2017-08

Vilma Račkauskienė,
choreografijos
mokytojai.

Moksleivių namai

2017-10

Valdas Bytautas

Moksleivių namai

Vilma Račkauskienė
Vilma Račkauskienė,
choreografijos
mokytojai.

Moksleivių namai

Nuolat

Metodinės grupės nariai

Moksleivių namai

Nuolat

Metodinės grupės nariai

2017-11

Nuolat
- Informacija apie dalykines

Metodinės grupės nariai
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metodines naujoves spaudoje,
internete.
Kalėdinis vakaras-krikštynos
(studijoje).
Žiemos šokių stovykla.

12.
13.

15.

LSŠF reitingo varžybos
„ŠIAULIAI – 2017“
(tarptautinės).
Varžybos „Žiemužės taurė“.

16.
17.

14.

II. Renginiai, projektai:
2017-01
Daina Svirskytė
2017-01
2016-02-04

Daina Svirskytė
Birutė Malinauskienė,
organizacinė grupė.

2017- 02

Valdas Bytautas

Varžybos „Valio, Pavasarėlis“.

2017-05

Valdas Bytautas

2017-05

Birutė Malinauskienė

18.

Kolektyvo baigiamasis koncertas
„Šiaulių Volta – 2017“.
Šokio festivalis „Šoku mamai“.

2017-05

Daina Svirskytė

19.

Stovykla „Šok su vasara – 2017“.

2017-08

Daina Svirskytė

20.

Tarptautinis šokio festivalis2017-11
Vilma Račkauskienė
konkursas „Asorti – 2017“.
III. Kelionė, išvykos, susitikimai:
Pramoginė išvyka į „Basų kojų
2017-06
Organizacinė grupė
parką“.

21.

Išvyka Mokytojo dienos proga.
Sūrio kelias Telšiuose.

22.

2017-10

Organizacinė grupė

Šiaulių Arena
Mažoji salė
Visaginas
Krepšinio
akademija
„Saulė“.
Vaikų klubas
„Kibirkštis“
Vaikų klubas
„Kibirkštis“
Šiaulių „Rasos“
progimnazija
Šiaulių arena
(mažoji salė)
Birštonas
Šiaulių kultūros
centras
Kemerių
nacionalinis
parkas, Latvija.
Šiauliai-TelšiaiŠiauliai

4.3. DAILĖS IR TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS
PLANAS 2017 METAMS
Metodinės veiklos tikslas – skatinti mokytojų kūrybiškumą, profesinį ir asmeninį tobulėjimą,
siekiant kiekvieno mokinio sėkmės, gerinant Moksleivių namų įvaizdį, kelti bendruomenės kultūrą.
Metodinės veiklos uždaviniai:
-

Eil.
Nr.
1.

Nuosekliai planuoti ir organizuoti darbo procesą.
Gerinti mokytojų dalykines kompetencijas.
Aktyvinti pasidalytąją lyderystę metodinėje veikloje, skleisti pedagogines ir metodines
naujoves.
Stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą su mokinių tėvais.
Ugdyti mokinių saviraišką, kūrybiškumą, savarankiškumą, skatinant juos dalyvauti
įvairiuose konkursuose, renginiuose, parodose.
Užtikrinti metodinį ir dalykinį bei profesinį mokytojų bendradarbiavimą ne tik Moksleivių
namuose, bet ir su panašių interesų grupėmis Lietuvoje ir užsienyje.
Veiklos turinys

Atvira pamoka
mokytojams:
„Keramikos
papuošalai“.

Data

Organizatoriai

Renginio vieta

I. Susirinkimai, patirties sklaida:
2017-01-03 Laima
Moksleivių
Andruškevičienė
namai

Siekiami rezultatai
Skatinti pedagogų
iniciatyvas bei
inovacijas, individualios
patirties pristatymus bei
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plėtoti mokytojų
profesinį
bendradarbiavimą.
2.

Seminaras
mokytojams
Metodinis
pranešimas:

Akvilina
Čėsnienė,
Jolita Udrienė

Moksleivių
namai

2017-04-11

Solveiga Sirvydė

Moksleivių
namai

2017-04-11

Jolita Udrienė,
metodinės grupės
nariai

Moksleivių
namai

2017-02

„Piešinys – tai
langas į vaiko
pasaulį“.
3.

4.

5.

Atvira pamoka
mokytojams:
„Dekalkomanijos technika“.
Patirties
sklaidadiskusija:
Dailės ir
technologijų
mokytojų
metodinis,
dalykinis bei
profesinis
bendradarbiavi
mas 2016–2017
m. m.
„Mokomės
bendradarbiaudami: mokinių
pasiekimų
vertinimo
patirtis“.
Susirinkimas:
2016–2017 m.
m. dailės ir
technologijų
mokytojų
metodinės
grupės veiklos
aptarimas ir
įsivertinimas.
2017 m.
vasaros
užimtumo
organizavimas.
2017–2018 m.
m. rengiamų
ugdymo
programų
pristatymas

2017-05

Moksleivių
namai

- Mokytojų
kvalifikacijos
tobulinimas
(autorinis gerosios
patirties sklaidos
seminaras);
- skatinti kolegas būti
pasiryžusiems
pokyčiams ir veikti.
Pasidalinti
turima patirtimi ir
idėjomis, įgyti naujų
technologijos įgūdžių.
Patobulinti
bendradarbiavimo ir
bendravimo
kompetencijas.

Ugdymo programų ir
planavimo kokybės
vertinimas.
Vertinamas kiekvieno
mokytojo darbo
poveikis ir Moksleivių
namų indėlis į mokinių
pažangą.
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(realybė ir
perspektyvos).
6.

7.

8.

9.

2016–2017 m.
m. dailės ir
technologijų
mokytojų
metodinės
grupės veiklos
ataskaitos
parengimas.
Susirinkimas:
Būrelių, studijų
ugdymo
programų
2017–2018 m.
m. aprobavimas
ir teikimas
Moksleivių
namų
direktoriui
tvirtinti.
Atvira pamoka
Moksleivių
namų
mokytojams,
mokiniams,
mokinių
tėveliams:
„Advento
vainiko
pynimas“.
Susirinkimas:
2018 m. dailės
ir technologijų
mokytojų
metodinės
grupės veiklos
plano
sudarymas.

Moksleivių
namų veiklos
programos
2017–2018 m.
m., 2018 m.
planavimas.
10. Mokomųjų,
vaizdinių
priemonių
kūrimas:
Mokomųjų
programų,
vaizdinių
demonstracinių
priemonių
kūrimas ir

2017-06

Jolita Udrienė,
metodinės grupės
nariai

Moksleivių
namai

2017-08

Metodinės grupės
nariai

Moksleivių
namai

Afroditė
Navickienė

Moksleivių
namai

Sukurti jaukią ir
draugišką atmosferą,
mokytojų, mokinių ir
mokinių tėvų
bendravimui, kūrybai
drauge, skatinant trišalį
tobulėjimą.

Jolita Udrienė,
Daiva
Dominauskienė

Moksleivių
namai

Parengtas dailės ir
technologijų mokytojų
metodinės grupės
veiklos planas.

Metodinės grupės
nariai

Moksleivių
namai

Mokomųjų, vaizdinių
metodinių priemonių
kūrimas, mokomųjų
kabinetų turtinimas,
kabinetų estetinio grožio
kūrimas.

2017-11-28

2017-11

Nuolat

Įsivertinta dailės ir
technologijų mokytojų
metodinės grupės
veiklos kokybė,
numatytos tobulinimo
kryptys. Pateikta
metodinės grupės
veiklos ataskaita.
Aptartos visos ugdymo
programos. Mokytojai
pasidalins patirtimi apie
programos(ų)
parengimą, naujoves,
siekinius.

17

panaudojimas
užsiėmimuose.
11. Kvalifikacijos
kėlimas:
- Dalyvavimas
dalykiniuose
seminaruose,
kursuose;

Nuolat

Metodinės grupės
nariai

- Dalykinių ir
metodinių
žinių sklaida,
grįžus iš
kvalifikacijos
tobulinimo
kursų.

Nuolat

Metodinės grupės
nariai

- Informacija
apie
dalykines
metodines
naujoves
spaudoje,
internete.

Nuolat

Metodinės grupės
nariai

12. Moksleivių
namų mokinių
kūrybinių darbų
paroda
„Širdelė“.
13. Moksleivių
namų mokinių
kūrybinių darbų
paroda „Papjė
mašė
stebuklai“.
14. Šiaulių miesto
švietimo ir
ugdymo įstaigų
mokinių darbų
kūrybos
parodakonkursas
„Dėžutė
įvairioms
progoms“.
15. Tarptautinė
mokinių
piešinių parodakonkursas
„Miško dvasia“.

Moksleivių
namai

Vadovautis
kvalifikacijos tobulinimo
principais:
- savanoriškumo
principu (būti
iniciatyviam, norėti
tobulėti ir kelti savo
kvalifikacijos lygį);
- pasikeitimo patyrimu
principu;
- tikslingumo principu
(mokymasis turi
būti naudingas mokyklai
bei pačiam darbuotojui,
mokymasis turi būti
susijęs su dirbamu
darbu.
Kvalifikacijos kėlimas:
- Kvalifikacijos kėlimo
poreikio formavimas;
- kvalifikacijos kėlimas
darbo vietoje;
- kvalifikacijos kėlimo
metodų įvairovės
taikymas (moderuotos
diskusijos, konkrečių
situacijų nagrinėjimas,
planiniai žaidimai).

2017-02-10
–03-01

II. Parodos, projektai:
Violeta
Moksleivių
Tarandienė
namai

2017-03-17
–04-05

Akvilina
Čėsnienė

Moksleivių
namai

2017-04-11
–05-02

Laima
Andruškevičienė

Moksleivių
namai

Skatinamas mokinių
kūrybiškumas,
motyvacija savo
kūrybos pristatymui.

2017-05-03
–05-30

Jolita Udrienė,
Vilma
Ptašinskienė

Moksleivių
namai

Tarptautinių ryšių
plėtojimas, Šiaulių
miesto, Šiaulių
moksleivių namų

Motyvacijos ugdymas.
Aktyvus visų raiškų
būrelių, studijų,
kolektyvų mokinių ir
mokytojų dalyvavimas.
Tikėtina, kas mokiniai
patirs teigiamų emocijų,
sukurdami originalias,
netikėtas kompozicijas.
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16. Moksleivių
namų mokinių
kūrybinių darbų
paroda mieste.
17. Moksleivių
namų mokytojų
kūrybinių darbų
paroda
„Mokytojo
vasara“.
18. Respublikinė
švietimo ir
ugdymo įstaigų
mokinių darbų
kūrybos
parodakonkursas
„Paslaptingame
gyvūnijos
pasaulyje“.
19. Šiaulių miesto
švietimo ir
ugdymo įstaigų
mokinių
kūrybos darbų
parodakonkursas
„Angelų
pasakos“.
20. Metodinis,
dalykinis,
profesinis
mokytojų
bendradarbiavi
mas su panašių
interesų
grupėmis
Lietuvoje.
Seminaraspleneras
„Idėja,
veiksmas,
rezultatas“.
21. Pramoginė
išvyka į „Basų
kojų parką“.

2017 m.
rugpjūtis–
rugsėjis

Daiva
Dominauskienė,
metodinės grupės
nariai
Daiva
Dominauskienė

Miesto
ekspozicinė
erdvė (ieškoma)

2017-10-04
–11-17

Jolita Udrienė

Moksleivių
namai

2017-12-07
–
2018-01-06

Laima
Andruškevičienė

Moksleivių
namai–
Šiaulių
vyskupijos
pastoracinis
centras

2017-09-11
–10-03

Šiaulių
apskrities Povilo
Višinskio
viešoji
biblioteka.

III. Kelionės, išvykos, susitikimai:
2017-05
Jolita Udrienė,
Klaipėda
organizacinė
grupė

2017-06

Organizacinė
grupė

Kemerių
nacionalinis
parkas, Latvija.

garsinimas Lietuvoje ir
užsienyje.
Skatinamas mokinių
kūrybiškumas,
motyvacija savo
kūrybos pristatymui.
Seminaro-plenero
„Idėja, veiksmas,
rezultatas“ metu
mokytojų sukurtų
kūrybinių darbų
pristatymas
internetinėje-virtualioje
aplinkoje.
Skatinamas mokinių
kūrybiškumas,
motyvacija savo
kūrybos pristatymui.
Sudarytas parodoskonkurso katalogas.

Skatinamas mokinių
kūrybiškumas,
motyvacija savo
kūrybos pristatymui.
Sukurtas knygos
skirtukas su parodoskonkurso nugalėtojų
darbais.

Sukurtas santykis su
laiku, erdve ir erdvėje
esančiais objektais,
bendradarbiaujant su
Klaipėdos laisvalaikio
centro dailės ir
technologijų
mokytojais.

Mokytojai turiningai
praleis laiką, įgis
kultūrinių, dalykinių
kompetencijų.

4.4. TEATRO MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2017 METAMS
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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.
1.

Veiklos turinys

3.

4.

5.

6.

7.

Organizatoriai

I. Patirties sklaida, susirinkimai:
Atvirų durų diena → atvira
pamoka
16.00–17.30
PATIRTIES SKLAIDA:
- „Kompanija šauni“ – paskutinė
val. ir 18.00- Dalė Dargienė,
mėnesio savaitė – antradienis;
20.00 val.
Virginijus Dargis
- „Bildukas“ – paskutinė
mėnesio savaitė – trečiadienis.

2.

Data

Vaikų ir jaunimo teatro studijos
„Bildukas“
Edukacinės-atviros teatrinės
pamokos „Rasos“, Dainų
progimnazijų 1-8 klasių
mokiniams.
Vaikų ir jaunimo teatro studijos
„Kompanija šauni“ atviros
teatrinės pamokos mokinių
tėveliams.
Vaikų ir jaunimo teatro studijos
„Bildukas“ atviros teatrinės
pamokos „Bilduko“ mokinių
tėveliams.
Seminaras ikimokyklinio ir
pradinio ugdymo pedagogams:
„Teatro (dramos) reikšmė
meno vaikų meninės
raiškos ugdymui“.
Susirinkimas:
Vasaros užimtumo
organizavimas.

Renginio vieta

Kultūros centras,
„Helijas“.

16.00–18.00
val.

Danguolė Galinienė

Vaikų klubas
„Kibirkštis“.

2017 m.

Danguolė Galinienė

„Rasos“, Dainų
progimnazijos.

2017 m.

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

Kultūros centras,
„Helijas“

2017 m.

Danguolė Galinienė

Vaikų klubas
„Kibirkštis“

2017-04

Danguolė Galinienė

Moksleivių namai

2017-05

Danguolė Galinienė,
metodinės grupės
mokytojai

Moksleivių namai

2017-06

Danguolė Galinienė,

Moksleivių namai

Apskritojo stalo diskusija:
„Iniciatyvumo ir kūrybingumo
kompetencijų įgijimas,
dalyvaujant teatro veiklose“.
Susirinkimas:
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8.

9.

2016–2017 m. m. Teatro
mokytojų metodinės grupės
veiklos aptarimas ir įsivertinimas.
2017–2018 m. m. rengiamų
ugdymo programų pristatymas
(realybė ir perspektyvos).
Prioritetų nustatymas 2017– 2018
m. m., 2018 metams.
Susirinkimas:
Būrelių, studijų ugdymo
programų 2017–2018 m. m.
aprobavimas ir teikimas
Moksleivių namų direktoriui
tvirtinti.
Susirinkimas:
2018 metams metodinės grupės
veiklos plano sudarymas.

Moksleivių namų veiklos
programos 2017–2018 m. m.,
2018 m. planavimas.
10. Patirties sklaidos užsiėmimas:
„Įkvėpimo šaltiniai/kūrybiniai
impulsai“.
11. Vaikų ir jaunimo teatro studijos
„Kompanija šauni“ dalyvavimas
miesto Trijų karalių šventėje.
12. Dalyvavimas tarptautinio jaunimo
mainų projekto „Septynios
mirtinos nuodėmės“ Danijoje
išankstinio planavimo vizite.
13. Vaikų ir jaunimo teatro studijos
„Bildukas“
„LID“ - „Linksmi-išradingidraugiški“
(Dalyviai: mokiniai, mokytojai,
mokinių tėveliai).
14. Vaikų ir jaunimo teatro studijos
„Kompanija šauni“
Performansai įvairiose miesto
erdvėse.
15. Vaikų ir jaunimo teatro studijos
„Kompanija šauni“ dalyvavimas
tarptautiniame jaunimo mainų
projekte „Septynios mirtinos
nuodėmės“ Danijoje.
16. VIII bendras projektas su
Sanatorine mokykla „Vaidiname
– draugaujame kartu“.
17. Vaikų ir jaunimo teatro studijos
„Kompanija šauni“ dalyvavimas
11-ame tarptautiniame teatrų
festivalyje-laboratorijoje „Mažoji
Melpomenė“ Plungėje.

metodinės grupės
mokytojai

2017-08

Metodinės grupės
mokytojai

Moksleivių namai

2017-10

Danguolė Galinienė

Moksleivių namai

2017-12

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

Moksleivių namai

II. Renginiai-projektai:
2017-01-06
Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis
2017-01-09–
12

Šiaulių miesto erdvės ir
Šiaulių katedra

Virginijus Dargis

Randers, Danija

Danguolė Galinienė

Moksleivių namai

2017 m.
Balandžiobirželio mėn.

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

2017-05-21–
29

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

Šiaulių miesto erdvėse
(bulvare, Kaštonų
alėjoje, aikštėje prie
savivaldybės ir kt.)
Randers, Danija

2017-03

2017-05

Danguolė Galinienė,
Aušra Navickienė

Sanatorinė mokykla

2017-05

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

Plungės kultūros centras
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18. Vaikų ir jaunimo teatro studijos
„Kompanija šauni“ dvyliktokų
išleistuvės.
19. Vaikų ir jaunimo teatro studijos
„Kompanija šauni“ – Tarptautinė
kūrybinė stovykla „Augame kartu
su teatru“.
20. Respublikinis vaikų teatrų
festivalis „Vaikystė – pienės
pūkas“.
21. Moksleivių namų naujų narių
krikštynų šventė.

22. Vaikų ir jaunimo teatro studijos
„Bildukas“ muzikinis spektaklis
„Garsiukų kelionė“.

2017-06

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

Kultūros centras,
„Helijas“

2017-08

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

Derinama

2017-10

Danguolė Galinienė,
org. grupė

Šiaulių kultūros centras

Danguolė Galinienė,
Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis,
org. grupė.
III. Premjeros:
2017-02/03 Danguolė Galinienė
2017-10

23. Vaikų ir jaunimo teatro studijos
2017Danguolė Galinienė
„Bildukas“ išvykos su nauja
03/04/05
koncertine programa.
24. Vaikų ir jaunimo teatro studijos
2017-04
Dalė Dargienė,
„Kompanija šauni“ spektaklis
Virginijus Dargis
„Padūkėlė“.
25. Vaikų ir jaunimo teatro studijos
2017-05
Dalė Dargienė,
„Kompanija šauni“ spektaklis
Virginijus Dargis
„Septynios mirtinos nuodėmės“.
26. Vaikų ir jaunimo teatro studijos
2017-06
Dalė Dargienė,
„Kompanija šauni“ spektaklis
Virginijus Dargis
„Paslaptys“.
27. Vaikų ir jaunimo teatro studijos
2017-06
Dalė Dargienė,
„Kompanija šauni“ spektaklio
Virginijus Dargis
premjera
„Spektaklis apie gyvūnus“
(mažiausieji).
IV. Kelionės, išvykos, susitikimai:
28. „Naisių vasaros
2017 m.
Danguolė Masiulienė
teatro“ spektakliai (stebėjimas ir
aptarimas).
29. Pramoginė išvyka į „Basų kojų
2017-06
Organizacinė grupė
parką“.
30. Išvyka Mokytojo dienos proga.
2017-10
Organizacinė grupė
Sūrio kelias Telšiuose.
31. Išvykos į LMTA (studentų
2017-01-19, Dalė Dargienė,
aktorinio meistriškumo egzaminų
2017-06
Virginijus Dargis
stebėjimas ir aptarimas).

Tikslinama

„Rasos“ progimnazija,
Šiaulių miesto švietimo
ir ugdymo įstaigų
vaikai, mokiniai.
Šiaulių miesto ir regiono
švietimo ir ugdymo
įstaigų vaikai, mokiniai.
Šiaulių kultūros centras
Šiaulių kultūros centras
Šiaulių kultūros centras
Kultūros centro didžioji
salė

Naisių bendruomenės
kultūros namai–Šiaulių
kultūros centras
Kemerių nacionalinis
parkas, Latvija.
Šiauliai-Telšiai-Šiauliai
LMTA (Lietuvos
muzikos ir teatro
akademija)

4.5. SAVIRAIŠKOS MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2017
METAMS
Metodinės veiklos tikslas – skatinti mokytojų kūrybiškumą, profesinį ir asmeninį tobulėjimą
siekiant kiekvieno mokinio sėkmės, gerinant Moksleivių namų įvaizdį, kelti bendruomenės kultūrą.
Metodinės veiklos uždaviniai:
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-

Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Nuosekliai planuoti ir organizuoti darbo procesą.
Gerinti mokytojų dalykines kompetencijas.
Aktyvinti pasidalytąją lyderystę metodinėje veikloje, skleisti pedagogines ir metodines
naujoves.
Stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą su mokinių tėvais.
Ugdyti mokinių saviraišką, kūrybiškumą, savarankiškumą, skatinant juos dalyvauti
įvairiuose konkursuose, renginiuose.
Užtikrinti metodinį ir dalykinį bei profesinį mokytojų bendradarbiavimą ne tik Moksleivių
namuose, bet ir su panašių interesų grupėmis Lietuvoje ir užsienyje.
Veiklos turinys

Data

Organizatoriai

I. Susirinkimai, patirties sklaida:
2017-01-04 Danguolė Masiulienė

Susirinkimas:
- Socialinių kompetencijų
ugdymas Moksleivių namuose;
- SKU kalendorius.
Metodinė tema:
Mados teatro ,,Mūza“ veiklos
apžvalga 2011–2017 m.
(leidinys/knyga)
Praktikumas – žaidimų terapija.
Susirinkimas:
Mokytojų požiūris ir patirtis
(diskusija):
„Mokinių pažangos ir
pasiekimų vertinimas
neformaliajame“.
2017 m. vasaros užimtumo
organizavimas.
Susirinkimas:
2016–2017 m. m. saviraiškos
mokytojų metodinės grupės
veiklos aptarimas ir
įsivertinimas.
2017–2018 m. m. rengiamų
ugdymo programų pristatymas
(realybė ir perspektyvos).
Susirinkimas:
2017–2018 m. m. būrelių,
studijų ugdymo programų
aprobavimas ir teikimas
Moksleivių namų direktoriui
tvirtinti.
Susirinkimas:
2018 m. saviraiškos mokytojų
metodinės grupės veiklos plano
sudarymas.
Užsiėmimas mokytojams:
„Tekstilės terapija“.
Kvalifikacijos kėlimas:
- Dalyvavimas dalykiniuose
seminaruose, kursuose;
- Dalykinių ir metodinių

Renginio vieta
Moksleivių namai

Laura Pikelienė
Daiva RozgaitėUdrienė

Vaikų klubas „Aitvaras“

Rita Toleikienė
Sigita Statkienė,
metodinės grupės
nariai

Moksleivių namai
Moksleivių namai

2017-06

Solveiga Bugienė,
metodinės grupės
nariai

Moksleivių namai

2017-08

Metodinės grupės
nariai

Moksleivių namai

2017-10

Solveiga Bugienė

Moksleivių namai

2017-11

Daiva RozgaitėUdrienė
Metodinės grupės
nariai

Vaikų klubas „Aitvaras“

2017-03

2017-05

Nuolat

Nuolat

Moksleivių namai
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žinių sklaida, grįžus iš
kvalifikacijos tobulinimo kursų;
- Informacija apie dalykines
metodines naujoves spaudoje,
internete.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.

Moksleivių namų mokinių
kūrybinių fotografijų, filmukų
konkursas ,,Laisvalaikis
internetinėje erdvėje“.
Meninio skaitymo ir
dainuojamosios poezijos
konkursas ,,Nuostabi meilės
jėga“.
Šeimų kūrybinės dirbtuvės:
„Velykinė dekoracija namams“.

Metodinės grupės
nariai
Nuolat
Metodinės grupės
nariai
II. Renginiai, projektai:
2017-02
Sigita Statkienė,
Rita Toleikienė

Šiaulių miesto pradinių klasių
mokinių ,,Šviesoforo
konkursas“.
Respublikinis SELFIE
fotografijos konkursas ,,Aš
Lietuvoje – Lietuva manyje“.
Respublikinė mokinių kūrybinių
darbų paroda saugaus eismo
tema „Būki kelyje budrus“.
Saugaus eismo mokymo akcija
„Saugiai į mokyklą, saugiai į
namus“ Šiaulių miesto
pirmokams.
Šviesos žygis į praeitį:
„Staigmena Salduvės
piliakalniui“.
Tolerancijos diena.
Laikraščio ,,Laisvoji popietė“
kūryba, leidyba, sklaida.

Moksleivių
namų socialinio
Facebook tinklo paskyra

2017-02-23

Aldona Margienė,
Laura Pikelienė

Moksleivių namai

2017-04-06

Laura Pikelienė,
Daiva RozgaitėUdrienė,
Aldona Margienė
Solveiga Bugienė

Šiaulių vyskupijos
pastoracinis centras.

Šiaulių moksleivių
namai

2017-06

Laura Pikelienė,
Daiva Rozgaitė Udrienė
Solveiga Bugienė

2017-09-11

Solveiga Bugienė

Vaikų klubas
„Kibirkštis“

2017-09-21

Laura Pikelienė

Salduvės piliakalnis

Aldona Margienė

Moksleivių namai

2017-04

2017-04

2017-11
Kas 2 mėn.

Jaunųjų technikų
centras

Moksleivių namai

Sigita Statkienė,
Moksleivių namų
seniūnų taryba.
III. Kelionės, išvykos, susitikimai:
Pramoginė-pažintinė išvyka į
2017-06
Organizacinė grupė
„Basų kojų parką“.
Edukacinis užsiėmimas
2017-12
Solveiga Bugienė
„Fotografija“.

Moksleivių namai

Kemerių nacionalinis
parkas, Latvija.
Šiaulių fotografijos
muziejus.

5. VIDAUS VEIKLOS PRIEŽIŪROS PLANAS
Priemonės pavadinimas
Neformaliojo švietimo mokytojo darbo
su grupe dienynų pildymo patikra.

Atsakingas asmuo
Danguolė Masiulienė

Vykdymo
terminas
Kiekvieno
mėn. 8–10
d. d.

Atsiskaitymo
forma
Individualiai
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Mokinių elektroninio registro patikra.

Nijolė Pleskūnienė

Vaikų sveikatos pažymėjimų ir
darbuotojų asmens medicininių kortelių
apskaita.

Nijolė Pleskūnienė

Bėgamoji kontrolė: darbo drausmė,
pasiruošimas užsiėmimams.

Virginija Daugėlienė,
Danguolė Masiulienė.

Užsiėmimų, renginių stebėjimas: darbo
metodai, mokinių gebėjimai, kokybė,
žinių taikymas praktikoje.

Virginija Daugėlienė,
Danguolė Masiulienė.

Bendravimo ir bendradarbiavimo su
tėvais ir visuomene analizė.

Nijolė Pleskūnienė

2017 m.
kovas

Direkciniuose
pasitarimuose

Įvairių gabumų mokinių ugdymo(-si)
galimybės kiekvieno vaiko sėkmei.
Gabių mokinių ugdymas ir lyderystė.

Virginija Daugėlienė,
Danguolė Masiulienė,
Nijolė Pleskūnienė.

2017 m.
balandis

Direkciniuose
pasitarimuose

Ugdymo plano 2017–2018 m. m. ir
veiklos programos 2018 m. projektų
rengimo eiga.

Virginija Daugėlienė,
Danguolė Masiulienė.

2017 m.
gegužė

Pokalbiai
darbo grupėse

Preliminarus mokyklos veiklos kokybės
įsivertinimo rezultatų pristatymas ir
aptarimas.

Danguolė Masiulienė,
Nijolė Pleskūnienė,
Laura Pikelienė.

2017 m.
birželis

Tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginis
švietimas ir informavimas.

Nijolė Pleskūnienė

2017 m.
birželis

Mokytojų
tarybos,
Mokyklos
tarybos
posėdžiuose
Direkciniuose
pasitarimuose

Metodinių grupių veikla.
Metodinės veiklos planų vykdymas.

Metodinių grupių
pirmininkai

Iki 201706-18

Mokyklinio inventoriaus būklė,
numatomų remonto darbų sąrašas.

Ūkio dalies vedėjas

2017 m.
birželis

Metodinių
grupių
pasitarimuose
Direkciniuose
pasitarimuose

Pasiruošimas naujiems mokslo metams.
Mokytojų, pagalbos mokiniui
specialistų kvalifikacijos kėlimas per
2016–2017 m. m.

Danguolė Masiulienė,
Nijolė Pleskūnienė,
Ūkio dalies vedėjas,
Neformaliojo ugdymo
organizatoriai.

Iki 201708

Direkciniuose
pasitarimuose

Mokyklos bendrųjų patalpų ir
sanitarinių mazgų higieninės-sanitarinės
būklės patikrinimas.

Ūkio dalies vedėjas

2017 m.
vasaris,
gegužė,
rugpjūtis

Direkciniuose
pasitarimuose

Remonto darbų atlikimo analizė.

Ūkio dalies vedėjas

2017 m.
rugpjūtis

Direkciniuose
pasitarimuose

Kiekvieno
mėn. 8–10
d. d.
1 kartą
ketvirtyje

Individualiai

1 kartą
ketvirtyje

Individualiai

Direkciniuose
pasitarimuose

Metodinių
grupių
pasitarimuose
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Ugdymo programų analizė: „Kas naujo
2017–2018 m. m. veiklos programose“.
Vaikų priėmimo į mokyklą situacijos
analizė. Mokinių registras.

Danguolė Masiulienė,
Nijolė Pleskūnienė

2017 m.
rugsėjis

Direkciniuose
pasitarimuose

Įstaigos pastatų būklės įvertinimas po
žiemos ir vasaros sezono. Pastato
techninė apžiūra.

Ūkio dalies vedėjas

2017 m.
balandis,
spalis

Direkciniuose
pasitarimuose

Prevencinės programos vykdymo
kontrolė. Reali padėtis ir galimybės.

Laura Pikelienė,
Neformaliojo ugdymo
organizatoriai.

2017 m.
lapkritis

Direkciniuose
pasitarimuose

Įstaigos pastatų priešgaisrinės saugos,
evakuacinių išėjimų būklės įvertinimas.

Ūkio dalies vedėjas

2017 m.
lapkritis

Direkciniuose
pasitarimuose

Netinkamo naudoti inventoriaus
nurašymas pagal atliktą inventorizaciją.

Inventorizacijos komisija

2017 m.
lapkritis

Direkciniuose
pasitarimuose

Saugaus elgesio instruktažų pravedimo
patikra.

Danguolė Masiulienė

2017 m.
lapkritis

Individualiai

Pasirengimas rudens atostogoms ir
Danguolė Masiulienė
darbo rudens atostogų metu planavimas.

Iki 201711-01

Danguolė Masiulienė

Iki 201712-15

Metodinių
grupių
pasitarimuose
Metodinių
grupių
pasitarimuose

Pasirengimas naujametiniams
renginiams ir darbo žiemos atostogų
metu planavimas.

6. RENGINIAI, KONKURSAI, PARODOS, KONCERTAI
(tarptautiniai, respublikiniai, miesto)
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ŠIAULIŲ MOKSLEIVIŲ NAMŲ RENGINIAI
2017 METAMS
Data
(numatoma)

Renginio pavadinimas

Atsakingas
Sausis
Vilma Ptašinskienė,
Regina
Kavaliauskienė
(Lopšelio-darželio
„Gintarėlis“
auklėtoja
metodininkė)
Vilma Ptašinskienė

2017-01-02–
09

Lopšelio-darželio
„Gintarėlis“ pedagogų ir
ugdytinių tėvelių kūrybinių
darbų paroda „Vitaminų
eglutė“.

2017-01-02–
09

Kūrybinių darbų paroda
„Šventinis miestelis“.

2017-01-02–
16

Kūrybinių darbų paroda
„Paukščiai žiemą“.

Akvilina Čėsnienė

2017-01-06

Vaikų ir jaunimo teatro
studijos „Kompanija šauni“
dalyvavimas miesto Trijų
karalių šventėje.

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

2017-01-10

Sausio 13-ąjai paminėti skirta
akcija – kūrybinės dirbtuvės
„13 angelų“.

Vilma Ptašinskienė

2017-01-09–
12

Dalyvavimas tarptautinio
jaunimo mainų projekto
„Septynios mirtinos
nuodėmės“ Danijoje
išankstinio planavimo vizite.

Virginijus Dargis

2017-01-13

Diskusija prie apskrito stalo
„Skausmo ir vilties naktis“.

Aldona Margienė

2017-02/03

Premjera:
Vaikų ir jaunimo teatro
studijos „Bildukas“
muzikinis spektaklis
„Garsiukų kelionė“.

Vasaris
Danguolė Galinienė

Vieta

Dalyviai

Vaikų klubas
„Draugystė“

Lopšelio-darželio
„Gintarėlis“
pedagogai ir
ugdytinių tėvai.

Lopšelisdarželis
„Gintarėlis“

Mados ir elegancijos
studijos
„Žavesys“ ugdytiniai.
Dailiųjų amatų
būrelio ugdytiniai

Šiaulių
miesto
savivaldybės
bibliotekos
Rėkyvos
filialas
Šiaulių
miesto
erdvės ir
Šiaulių
katedra.
Šiaulių
miesto
savivaldybės
bibliotekos
vaikų
literatūros
skyrius
Randers,
Danija

Vaikų klubas
‚Aitvaras“

„Rasos“
progimnazija
, Šiaulių
miesto
švietimo ir
ugdymo
įstaigų

Vaikų ir jaunimo
teatro studijos
„Kompanija šauni“
mokiniai, miestiečiai
Moksleivių namų,
Lieporių mikrorajono
vaikai.

Vaikų ir jaunimo
teatro studijos
„Kompanija šauni“
mokiniai, tarptautinio
jaunimo mainų
projekto dalyviai.
Jovaro, Ragainės
progimnazijų
mokiniai,
Lietuvos Šiaulių
skyriaus Sąjūdžio
pirmininkas Algirdas
Kulikauskas.
Vaikų ir jaunimo
teatro studijos
„BILDUKAS“
mokiniai, visi,
besidomintys vaikų ir
jaunimo teatrinekūrybine veikla.
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vaikai,
mokiniai.
2016-02-04

LSŠF reitingo varžybos
„ŠIAULIAI – 2017“
(tarptautinės).

Birutė
Malinauskienė,
organizacinė grupė.

Krepšinio
akademija
„Saulė“.

Lietuvos ir užsienio
sportinių šokių
kolektyvai.

2017-02-10
–03-01

Moksleivių namų mokinių
kūrybinių darbų paroda
„Širdelė“.

Violeta Tarandienė

Šiaulių
moksleivių
namai

2017-02-23

Šiaulių miesto ir regiono
švietimo ir ugdymo įstaigų
meninio skaitymo ir
dainuojamosios poezijos
konkursas ,,Nuostabi meilės
jėga“.
Varžybos „Žiemužės taurė“.

Aldona Margienė

Šiaulių
moksleivių
namai

Šiaulių moksleivių
namų mokiniai,
mokytojai, mokinių
tėveliai.
Šiaulių miesto ir
regiono švietimo ir
ugdymo įstaigų 6-12
kl. mokiniai.

Valdas Bytautas

Vaikų klubas
„Kibirkštis“

2017-02

Užgavėnių šventė „Skaniausi
blynai“.

Vaikų klubas
„Draugystė“

2017-01/02

Metų knygos rinkimų akcija
„Iliustruok knygą“.

Vilma Ptašinskienė,
Akvilina Čėsnienė,
Jūratė Gricienė,
Ramūnas
Mikalauskas.
Vilma Ptašinskienė,
Rima Matulevičiūtė
(Šiaulių miesto
savivaldybės
bibliotekos vaikų
literatūros skyriaus
vedėja).

Vaikų klubas
„Draugystė“,
Šiaulių
miesto
savivaldybės
bibliotekos
vaikų
literatūros
skyrius.

Moksleivių namų
vaikų klubo
„Draugystė“ vaikai.

2017-02

Edukacinis užsiėmimas:
„Užgavėnių kaukės“.

Vaikų klubas
„Aitvaras“

2017-02-0628

Mokinių fotografijų paroda,
skirta Šv. Valentino dienai.

Aldona Margienė,
Violeta Tarandienė,
Afroditė Navickienė.
Solveiga Sirvydė

Centro pradinės
mokyklos, Santarvės
gimnazijos mokiniai.
Moksleivių namų
mokiniai ir
mokytojai.

2017-02-21

Kūrybinės dirbtuvės „Juostų
pynės“.

2017-03

Moksleivių namų mokinių
kūrybinių fotografijų,
filmukų konkursas

2017-02

Vilma Ptašinskienė

Kovas
Sigita Statkienė,
Rita Toleikienė

Moksleivių
namų vaikų
klubas
,,Kibirkštis“
Šiaulių
miesto
savivaldybės
bibliotekos
vaikų
literatūros
skyrius.
Moksleivių
namų
Facebook
socialinio

Sportinių šokių
kolektyvo
„SVINGAS“
mokiniai, mokinių
tėveliai, kviestiniai
svečiai.
Šiaulių moksleivių
namų, Lieporių
mikrorajono vaikai.

Moksleivių namų,
Lieporių mikrorajono
vaikai.

Moksleivių namų
mokiniai, mokytojai.
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,,Laisvalaikis internetinėje
erdvėje“.

tinklo
paskyra.

Šiaulių miesto švietimo ir
ugdymo įstaigų mokinių
darbų kūrybos parodakonkursas
„Dėžutė įvairioms progoms“.
Premjera:
Vaikų ir jaunimo teatro
studijos „Bildukas“ išvykos
su nauja koncertine
programa.

Daiva
Dominauskienė

Šiaulių
moksleivių
namai

Šiaulių miesto
švietimo ir ugdymo
įstaigų mokiniai.

Danguolė Galinienė

Šiaulių
miesto ir
regiono
švietimo ir
ugdymo
įstaigos.

2017-03-23

Šeimos kūrybinės dirbtuvės.

Jolita Udrienė

Vaikų klubas
,,Kibirkštis“

2017-03-28

Moksleivių namų ugdytinių
muzikos konkursas
„Aš ir muzika“.
Vaikų ir jaunimo teatro
studijos „Bildukas“
„LID“- „Linksmi-išradingidraugiški“.
Kaziuko mugė

Virginija Puronienė,
org. grupė.

Šiaulių
moksleivių
namai
Šiaulių
moksleivių
namai

Vaikų ir jaunimo
teatro studijos
„BILDUKAS“
mokiniai, visi,
besidomintys vaikų ir
jaunimo teatrinekūrybine veikla.
Moksleivių namų
mokiniai, jų šeimos
nariai ir mokytojai.
Šiaulių moksleivių
namų mokiniai

2017-03-02
–04-04

201703/04/05

2017-03

2017-03

Danguolė Galinienė

Violeta Tarandienė,
Aldona Margienė,
Afroditė Navickienė

Balandis
Valerija Berteškienė,
org. grupė.

2017-04-03

Akcija Tarptautinei knygos
dienai „Daina prasideda
eilėraščiu“, skirtas Šiaulių
miesto ikimokyklinių įstaigų
ugdytiniams.

2017-04-06

Šeimų kūrybinės dirbtuvės:
„Velykinė dekoracija
namams“.

Laura Pikelienė,
Daiva Rozgaitė –
Udrienė,
Aldona Margienė.

2017-04-10
–14
2017-04-06–
04-27

Dieninė stovykla „Pavasaris
draugų rate”.
Moksleivių namų mokinių
kūrybinių darbų paroda
„Papjė mašė stebuklai“.
Respublikinis festivalis
„Dainos pavasario žiedams“
neformaliojo švietimo įstaigų
ugdytiniams.
Tarptautinė mokinių piešinių
paroda-konkursas „Miško
dvasia“.

Rita Toleikienė,
Justė Rinevienė
Akvilina Čėsnienė

2017-04-21

2017-04-28–
05-25

Ramūnas
Mikalauskas
Jolita Udrienė,
Vilma Ptašinskienė

Moksleivių namų
mokiniai, mokytojai,
mokinių tėveliai.

Jovaro
progimnazija

Jovaro progimnazijos
mokiniai ir meninio
konstravimo,
kūrybinio ugdymo
studijos „Odinukas“
mokiniai.

Šiaulių
apskrities
Povilo
Višinskio
viešoji
biblioteka
Šiaulių
vyskupijos
pastoracinis
centras.

Šiaulių moksleivių
namų mokiniai,
mokytojai, Šiaulių
miesto ikimokyklinių
įstaigų ugdytiniai.

Vaikų klubas
,,Kibirkštis“
Šiaulių
moksleivių
namai
Šiaulių
moksleivių
namai
Šiaulių
moksleivių
namai

Moksleivių namų
saviraiškos būrelių,
studijų mokiniai,
mokinių tėveliai,
mokytojai.
Šiaulių miesto
vaikai
Šiaulių moksleivių
namų mokiniai
Lietuvos
neformaliojo vaikų
švietimo įstaigų
mokiniai.
Lietuvos ir užsienio
vaikai ir jaunimas.
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2017-04

Šiaulių miesto pradinių klasių
mokinių ,,Šviesoforo
konkursas“.

Solveiga Bugienė

2017-04

Premjera:
Vaikų ir jaunimo teatro
studijos „Kompanija šauni“
spektaklis „Padūkėlė“.

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

2017-04

Respublikinis SELFIE
fotografijos konkursas
,,Aš Lietuvoje – Lietuva
manyje“.

Laura Pikelienė,
Daiva Rozgaitė Udrienė

Šiaulių
moksleivių
namai

2017
Balandis

Tarptautinio ES
finansuojamo projekto
„Septynios mirtinos
nuodėmės“ pristatymas.

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

Šiaulių
kultūros
centras

Balandžiobirželio mėn.

Vaikų ir jaunimo teatro
studijos „Kompanija šauni“
Performansai įvairiose miesto
erdvėse.

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

2017-04

Kilnojamoji kalendorių
paroda „Senieji kalendoriai
mena“.

Aldona Margienė

2017-04

Atvirų durų dienos
Kalendorių svetainėje
Edukacinis užsiėmimas
„Kiaušinių dažymas“.
Gerosios patirties sklaida
„Sveiki namai“.

Aldona Margienė,
Daiva RozgaitėUdrienė

Šiaulių
miesto
erdvėse
(bulvare,
kaštonų
alėjoje,
aikštėje prie
savivaldybės
ir kt.).
Jovaro,
Ragainės
progimnazijos, Centro
pradinė
mokykla.
Vaikų klubas
„Aitvaras“

Vilma Ptašinskienė

Lopšelisdarželis
„Gintarėlis“

2017-04

Rekordų vakaras.

Justė Rinevienė

Vaikų klubas
,,Kibirkštis“

2017-04-17
–05-08

Mokinių kūrybinių darbų
paroda ,,Mano gydytojas“,
skirta Lietuvos medicinos
darbuotojų dienai paminėti.

Jolita Udrienė,
Vilma Ptašinskienė

Šiaulių
visuomenės
sveikatos
biuras
(Varpo g. 9).

2017-04

Gegužė

Šiaulių
jaunųjų
technikų
centras.
Šiaulių
kultūros
centras

Šiaulių miesto
pradinių klasių
mokiniai.
Vaikų ir jaunimo
teatro studijos
„Kompanija šauni“
mokiniai, visi,
besidomintys vaikų ir
jaunimo teatrinekūrybine veikla.
Lietuvos švietimo ir
ugdymo įstaigų
mokiniai
Vaikų ir jaunimo
teatro studijos
„Kompanija šauni“
mokiniai, visi,
besidomintys vaikų ir
jaunimo teatrinekūrybine veikla.
Vaikų ir jaunimo
teatro studijos
„Kompanija šauni“
mokiniai, visi,
besidomintys vaikų ir
jaunimo teatrinekūrybine veikla.
Maironiečiai ir
„Aukime, kurkime,
svajokime“ būrelių
mokiniai.

Mikrorajono
darželiai.
Lopšelio-darželio
„Gintarėlis“
„Ežiukų“ grupės
mamytės.
Moksleivių namų
mokiniai ir
mokytojai.
Moksleivių namų
mokiniai
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2017-05-16

Lopšinių konkursas miesto
ikimokyklinukams, skirtas
Tarptautinei šeimos dienai.

Virginija
Bagdonavičiūtė

2017-05-21–
29

Premjera:
Vaikų ir jaunimo teatro
studijos „Kompanija šauni“
dalyvavimas tarptautiniame
jaunimo mainų projekte
„Septynios mirtinos
nuodėmės“ Danijoje.
Koncertas „Pavasaris su „Enden-du“.

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

Šiaulių
apskrities
Povilo
Višinskio
viešoji
biblioteka.
Randers,
Danija.

Stanislava
Rusevičienė,
Laura Dudnikienė

Šiaulių
kultūros
centras

Vaikų ir jaunimo teatro
studijos „Kompanija šauni“
dalyvavimas 11-ame
tarptautiniame teatrų
festivalyje-laboratorijoje
"Mažoji Melpomenė"
Plungėje.
VIII bendras projektas su
Sanatorine mokykla
„Vaidiname – draugaujame
kartu“.

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

Plungės
kultūros
centras.

Danguolė Galinienė,
Aušra Navickienė

Sanatorinė
mokykla.

2017-05

Premjera:
Vaikų ir jaunimo teatro
studijos „Kompanija šauni“
spektaklis „Septynios
mirtinos nuodėmės“.

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

Šiaulių
kultūros
centras

2017-05

Varžybos „Valio,
Pavasarėlis“.

Valdas Bytautas

Vaikų klubas
„Kibirkštis“

2017-05

Kolektyvo baigiamasis
koncertas „Šiaulių Volta –
2017“.

Birutė Malinauskienė

Šiaulių
„Rasos“
progimnazija

2017-05

Šokio festivalis „Šoku
mamai“

Daina Svirskytė

Šiaulių arena
(mažoji salė)

2017-05

Akcija „Kas gyvena mano
lysvėje?“

Vilma Ptašinskienė,
Regina
Kavaliauskienė

Lopšelisdarželis
„Gintarėlis“

2017-05-26

2017-05

2017-05

Šiaulių miesto
ikimokyklinių įstaigų
ugdytiniai,
Moksleivių namų
mokiniai.
Vaikų ir jaunimo
teatro studijos
„Kompanija šauni“
mokiniai,
tarptautinio jaunimo
mainų projekto
dalyviai.
Vaikų muzikos
studijos „En-den-du“
mokiniai, visi,
besidomintys vaikų ir
jaunimo muzikine
veikla.
Vaikų ir jaunimo
teatro studijos
„Kompanija šauni“
mokiniai.

Vaikų ir jaunimo
teatro studijos
„Bildukas“ ir
Sanatorinės
mokyklos mokiniai.
Vaikų ir jaunimo
teatro studijos
„Kompanija šauni“
mokiniai, visi,
besidomintys vaikų ir
jaunimo teatrinekūrybine veikla.
Sportinių šokių klubo
„SVINGAS“
mokiniai, mokinių
tėveliai, kviestiniai
svečiai.
Sportinių šokių
kolektyvo
„ŠIAULIŲ VOLTA“
mokiniai, mokinių
tėveliai, kviestiniai
svečiai.
Šokių studijos
„Linksmosios
pėdutės“ mokiniai,
mokinių tėveliai,
kviestiniai svečiai.
Ežiukų“ grupės ir
Moksleivių namų
vaikų klubo
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2017-05

2017-05-29

2017-05/09

2017-06

(Lopšelio-darželio
„Gintarėlis“
auklėtoja
metodininkė)
Mikrorajono pavasario šventė Aldona Margienė,
„Pavasario saulė prašvito
Violeta Tarandienė,
meiliai“.
Afroditė Navickienė,
Daiva RozgaitėUdrienė,
Sigita Statkienė,
Stanislava
Rusevičienė, Laura
Dudnikienė,
Virginija
Bagdonavičiūtė.
Mokslo metų užbaigimo
Solveiga Sirvydė,
šventė-veiklų pristatymas.
Rita Toleikienė,
Vilma Valiukienė,
Justė Rinevienė.
Atvirų durų dienos Moksleivių Vaikų klube
namų vaikų klube ,,Kibirkštis“. ,,Kibirkštis“ dirbantys
mokytojai.
Birželis
„Visa Lietuva grafo Zubovo
Laura Pikelienė
parke“ (interaktyvusis
istorinis parkas Šiauliuose).

„Draugystė“
bendruomenės.

Vaikų klubas
„Aitvaras“

Vaikų klubo
„Aitvaras“ būrelių,
studijų mokiniai,
mokinių tėveliai,
miestiečiai.

Prie vaikų
klubo
,,Kibirkštis“

Moksleivių namų
mokiniai,
mikrorajono
gyventojai.
Vaikų klubas Šiaulių miesto
,,Kibirkštis“
gyventojai

Grafo
Zubovo
parkas

Šiaulių miesto
švietimo ir ugdymo
įstaigų mokiniai,
mokytojai.
Lietuvos švietimo ir
ugdymo įstaigų
mokiniai, mokytojai.

2017-06

Respublikinė mokinių
kūrybinių darbų paroda
saugaus eismo tema „Būki
kelyje budrus“.

Solveiga Bugienė

Moksleivių
namai

2017-06

Baltijos šalių dainos ir šokio
festivalis „Vasaros šėlsmas“.

Pakruojo
dvaras

Baltijos šalių vaikų ir
jaunimo kolektyvai.

2017-06

Vaikų ir jaunimo teatro
studijos „Kompanija šauni“
dvyliktokų išleistuvės.

Stanislava
Rusevičienė,
Laura Dudnikienė
Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

Kultūros
centras,
„Helijas“

2017-06

Premjera:
Vaikų ir jaunimo teatro
studijos „Kompanija šauni“
spektaklio premjera
„Spektaklis apie gyvūnus“
(mažiausieji).

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

Kultūros
centro
didžioji salė

2017-06

Premjera:
Vaikų ir jaunimo teatro
studijos „Kompanija šauni“
spektaklis „Paslaptys“.

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

Šiaulių
kultūros
centras

2017-06

Susitikimas su Šiaulių miesto
dizaineriu Viliu Puronu
„Piliakalnių legendos“.

Aldona Margienė,
Daiva RozgaitėUdrienė

Vaikų klubas
„Aitvaras“

Vaikų ir jaunimo
teatro studijos
„Kompanija šauni“
vaikai ir jaunimas.
Vaikų ir jaunimo
teatro studijos
„Kompanija šauni“
mokiniai, visi,
besidomintys vaikų ir
jaunimo teatrinekūrybine veikla.
Vaikų ir jaunimo
teatro studijos
„Kompanija šauni“
mokiniai, visi,
besidomintys vaikų ir
jaunimo teatrinekūrybine veikla.
Mikrorajono
mokyklų mokiniai,
organizacijų atstovai,
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2017-06-06

Vasaros stovyklėlė „Sveika
vasara“.
Moksleivių namų mokytojų
apskritojo stalo diskusija
,,Neformaliojo ugdymo
patrauklumo didinimas“.

2017rugpjūtis –
rugsėjis

Moksleivių namų mokinių
kūrybinių darbų paroda
mieste.

2017-08

2017-06

Aldona Margienė
Justė Rinevienė

Vaikų klubas
„Aitvaras“
Vaikų klubas
,,Kibirkštis“

mikrorajono
gyventojai.
Mikrorajono
mokyklų mokiniai
Moksleivių namų
mokytojai

Rugpjūtis
Daiva
Dominauskienė,
metodinės grupės
nariai

Miesto
ekspozicinė
erdvė
(derinama)

Moksleivių namų
mokiniai

Stovykla „Šok su vasara 2017“.

Daina Svirskytė

Birštonas

2017
Rugpjūtis

Tarptautinė kūrybinė
stovykla „Augame kartu su
teatru“.

Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis

Derinama

2017-08

Vasaros poilsio dienos
stovykla.

Vaikų klubas
„Draugystė“

2017-09

Saugaus eismo mokymo
akcija „Saugiai į mokyklą,
saugiai į namus“ Šiaulių
miesto pirmokams.

Vilma Ptašinskienė,
Akvilina Čėsnienė,
Jūratė Gricienė,
Ramūnas
Mikalauskas.
Rugsėjis
Solveiga Bugienė

Šokių studijos
„Linksmosios
pėdutės“ mokiniai.
Vaikų ir jaunimo
teatro studijos
„Kompanija šauni“
vaikai ir jaunimas,
studijos draugai.
Mikrorajono vaikai

Moksleivių
namų vaikų
klubas
„Kibirkštis“

Šiaulių miesto pirmų
klasių mokiniai.

2017-09-11–
10-03

Moksleivių namų mokytojų
kūrybinių darbų paroda
„Mokytojo vasara“.

Daiva
Dominauskienė

Moksleivių namų
mokytojai

2017-09-21

Šviesos žygis į praeitį:
„Staigmena Salduvės
piliakalniui“.
Edukacinis-pramoginis
renginys tėveliams
„Linksmoji gitara“.
Atvirų durų dienos vaikų
klube „Aitvaras“

Laura Pikelienė

Moksleivių
namai,
Šiaulių
apskrities
Povilo
Višinskio
viešoji
biblioteka.
Salduvės
piliakalnis

2017-09

2017-09

2017-10-04–
11-17

Respublikinė švietimo ir
ugdymo įstaigų mokinių
darbų kūrybos paroda-

Ramūnas
Mikalauskas

Vaikų klubas
„Draugystė“

Aldona Margienė

Vaikų klubas
„Aitvaras“

Spalis
Jolita Udrienė

Šiaulių
moksleivių
namai

Moksleivių namų
mokiniai, mokytojai,
mokinių tėveliai.
Moksleivių namų,
Lieporių mikrorajono
bendruomenė
Vaikų klubas
„Aitvaras“ mokiniai,
mokytojai, tėveliai,
svečiai.
Lietuvos švietimo ir
ugdymo įstaigų
mokiniai, mokytojai.
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2017-10

2017-10

konkursas „Paslaptingame
gyvūnijos pasaulyje“.
Respublikinis vaikų teatrų
festivalis „Vaikystė – pienės
pūkas“.
Moksleivių namų naujų narių
krikštynų šventė.

Danguolė Galinienė,
org. grupė
Danguolė Galinienė,
Dalė Dargienė,
Virginijus Dargis,
org. grupė.
Aldona Margienė,
Daiva RozgaitėUdrienė.
Akvilina Čėsnienė,
Jūratė Gricienė,
Regina
Kavaliauskienė
(Lopšelio-darželio
„Gintarėlis“
auklėtoja
metodininkė).
Vilma Ptašinskienė

Šiaulių
kultūros
centras
Šiaulių
moksleivių
namai

Šalies teatriniai
kolektyvai

Vaikų klubas
„Aitvaras“

Mikrorajono draugijų
atstovai, gyventojai.

Lopšelisdarželis
„Gintarėlis“

Lopšelio-darželio
„Gintarėlis“
pedagogai ir
ugdytinių tėvai,
vaikų klubo
„Draugystė“
bendruomenė

Vaikų klubas
„Draugystė“

Moksleivių namų
vaikai

Šiaulių
moksleivių
namai
Lieporių
mikrorajonas

Moksleivių namų
mokytojai, mokiniai.

2017-10

Protų mūšis „Iš visur apie
viską“.

2017-10

Rudens gėrybių parodėlė.

2017-10

Draugiškų pabaisiukų
šėlsmas – Helovyno popietė.

2017-11

Tolerancijos diena.

Lapkritis
Aldona Margienė

2017-11

„Žibintų paradas”.

Vilma Ptašinskienė

2017-11-28

Atvira pamoka Moksleivių
namų mokytojams,
mokiniams, mokinių
tėveliams:
„Advento vainiko pynimas“.
Poezijos popietė „Maironis ir
mes“.

Afroditė Navickienė

Šiaulių
moksleivių
namai

Aldona Margienė

Vaikų klubas
„Aitvaras“

2017-11-02

Tėvų-vaikų-mokytojų
viktorina „Aš tau – tu man“.

Justė Rinevienė,
Danguolė Galinienė

Vaikų klubas
,,Kibirkštis“

2017-11

Tarptautinis šokio festivaliskonkursas „Asorti-2017“.

Vilma Račkauskienė

Šiaulių
kultūros
centras

2017-12

Baltijos šalių vaikų ir
jaunimo populiariosios
muzikos konkursas
„Dainuok, žiemužėle 2017“.

2017-12-07–
2018-01-06

Šiaulių miesto švietimo ir
ugdymo įstaigų mokinių
kūrybos darbų parodakonkursas „Angelų pasakos“.

2017-11

Gruodis
Laura Dudnikienė,
Stanislava
Rusevičienė.

Laima
Andruškevičienė

Šiaulių
kultūros
centras.
Moksleivių
namai,
Šiaulių vysk
upijos Pastoracinis
centras.

Moksleivių namų
mokiniai, mokytojai.

Moksleivių namų,
mikrorajono
bendruomenė
Moksleivių namų
mokytojai, mokiniai,
mokinių tėveliai.
Mikrorajono draugijų
atstovai, gyventojai,
tėveliai, seneliai,
mokiniai
Moksleivių namų
mokiniai, jų šeimos
nariai ir mokytojai
Užsienio ir šalies
šokių kolektyvai.
Baltijos šalių vaikų ir
jaunimo vokaliniai
kolektyvai, grupės,
solistai, svečiai,
miestiečiai.
Šiaulių miesto
švietimo ir ugdymo
įstaigų mokiniai.
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2017-12

Edukacinis užsiėmimas
„Advento kalendorius“
„Kalėdinis žaisliukas“.

Aldona Margienė
Daiva RozgaitėUdrienė.

Vaikų klubas
„Aitvaras“

2017-12

Kūrybinės šeimų dirbtuvės
„Kalėdinis obuolys“.

Vilma Ptašinskienė

Vaikų klubas
„Draugystė“

2017-12-01–
29

Gerumo akcija ,,Dovanoju
kitam“.

Justė Rinevienė,
Eglė Norkutė.

Moksleivių
namai,
vaikų klubai:
,,Kibirkštis“,
,,Draugystė“,
,,Aitvaras“.

Kas 2 mėn.

Laikraščio ,,Laisvoji popietė“
kūryba, leidyba, sklaida.

Sigita Statkienė,
Jaunųjų žurnalistų
būrelio mokiniai,
Moksleivių
namų seniūnų taryba.
Muzikos, šokių,
saviraiškos, teatro,
dailės ir technologijų
mokytojų metodinių
grupių nariai.

www.siauliumn Informacija teikia visa
.lt
Moksleivių namų

2017 m.

Šventiniai, tradiciniai
kolektyvų koncertai,
renginiai, skirti Šv. Kalėdų,
Motinos bei Tėvo dienai
paminėti.

Mikrorajono draugijų
atstovai, gyventojai,
tėveliai, seneliai,
mokiniai.
Šiaulių moksleivių
namų, mikrorajono
bendruomenė
Šiaulių miesto
švietimo ir ugdymo
įstaigų mokiniai

bendruomenė.

Individualiai
kiekvieno
mokytojo
pasirinkta.

Šiaulių moksleivių
namų kolektyvų
mokiniai, mokinių
tėveliai, kviestiniai
svečiai.

Programa sudaryta, atsižvelgiant į mokinių ir mokytojų pasiūlymus.
7. DARBAS SU TĖVAIS

Eil.
Nr.
1.

Priemonės pavadinimas

Priemonės
Atsakingi
Laukiamas rezultatas
periodiškumas
TĖVŲ INFORMAVIMAS APIE MOKINIŲ PASIEKIMUS

1.1.

Tėvų susirinkimai būreliuose,
kolektyvuose, studijose,
ansambliuose, grupėse.

2 kartus per
mokslo metus

Mokytojai

Tėvai susipažins su
ugdymo programomis, o
metų pabaigoje su
rezultatais.

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 nesėkmių priežastis,
aptarti priemones toms
priežastims šalinti

2.

TĖVŲ INFORMAVIMAS APIE MOKYKLOS VEIKLĄ
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2.1.

2.2.

2.3.

3.

Bendras tėvų susirinkimas.
1. 2016–2017 m. m.
Moksleivių namų ugdymo
rezultatų aptarimas.
2. Moksleivių namų ugdymo
plano 2017–2018 m. m.
pristatymas.
3. Moksleivių namų 2018–
2020 metų strateginio veiklos
plano pristatymas.
4. Ūkinės-finansinės padėties
įstaigoje aptarimas.
5. Mokinių ir elektroninis
registrai.
6. Pagrindinių dokumentų,
susijusių su neformaliuoju
vaikų švietimu aptarimas.
Atvirų durų dienos
kolektyvuose, būreliuose,
studijose.

2017 m.
lapkričio mėn.

Mokyklos
administracija

Tėvai susipažins su
mokyklos veiklos
rezultatais, aktualijomis,
perspektyvomis.

Pagal mokytojų
ugdymo
programose
numatytą laiką.

Mokytojai

Tėvai artimiau susipažins
su mokyklos veikla,
būrelyje
vykstančiu darbu.

Moksleivių namų internetinė
svetainė.

Pastoviai

Organizacinė
darbo grupė

Tėvai ras visą informaciją
apie mokyklą, galės
pareikšti savo pasiūlymus
ir nuomonę dėl
Moksleivių namų veiklos.

TĖVŲ ŠVIETIMAS IR RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS

3.1.

„LID“ - „Linksmi-išradingidraugiški“ (dalyviai: mokiniai,
mokytojai, mokinių tėveliai).

2017-03

D. Galinienė

Suteiks žinių apie
tarpusavio
bendradarbiavimo būdus,
kelius, tėvų įtraukimą į
sprendimų priėmimą,
tėvų-lyderių iškėlimą.

3.2.

Šeimų kūrybinės dirbtuvės:
„Velykinė dekoracija
namams“.

2017-04-06

L. Pikelienė,
D. Rozgaitė –
Udrienė,
A. Margienė

Tėvai susipažins su
mokytojos vedamų
užsiėmimų naujovėmis.

3.3.

Kolektyvo baigiamasis
koncertas mokinių tėveliams
„Šiaulių Volta – 2017“.

2017 m.
gegužės mėn.

B. Malinauskienė

Padės artimiau susipažinti
tėvams vieniems su kitais,
labiau pažinti savo vaikus.

3.4.

Šokio festivalis „Šoku
mamai“.

2017 m.
gegužės mėn.

V. Račkauskienė

Tėvai artimiau susipažins
su vaikų gebėjimais ir kai
kuriais pasiekimais per
mokslo metus.

3.5.

Koncertas „Pavasaris su „Enden-du“ tėveliams ir miesto
visuomenei.

2017-05-26

S. Rusevičienė
L. Dudnikienė

Padės artimiau susipažinti
tėvams vieniems su kitais,
labiau pažinti savo vaikus,
labiau suburs bendrai
veiklai.
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3.6.

Atvira pamoka Moksleivių
namų mokytojams,
mokiniams, mokinių
tėveliams:
„Advento vainiko pynimas“.

2017-11-28

A. Navickienė

Bus sukurta jauki ir
draugiška atmosfera
mokytojų, mokinių ir
mokinių tėvų
bendravimui, kūrybai
drauge, skatinant tripusį
tobulėjimą.

3.7.

Atviros pamokos tėveliams.

Pagal mokytojų
ugdymo
programose
numatytą laiką.

B. Malinauskienė
D. Svirskytė
V. Bytautas.
V. Račkauskienė
D. Galinienė
D. Dargienė

3.8.

Šventiniai, tradiciniai
kolektyvų koncertai, renginiai,
skirti Šv. Kalėdų, Motinos bei
Tėvo dienai paminėti.

Pagal mokytojų
susitarimą su
tėvais ir vaikais.

Mokytojai

Tėvai gaus išsamią
informaciją apie vaiko
ugdymą, ugdymąsi,
pasiekimus, elgesį,
išsiaiškinta tėvų nuomonė
apie ugdymo proceso
gerinimą.
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 454,1 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto.
- Dalis programos bus finansuojama iš specialiųjų programų lėšų – 33,5 tūkst. Eur.

__________________________

