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MAŽEIKIŲ MOKSLEIVIŲ NAMŲ
2020-2021 m. m. VEIKLOS PLANAS
MISIJA:
Teikti kokybiškas neformaliojo ugdymo paslaugas vaikams ir jaunimui nepriklausomai jų
gyvenamosios vietos; tenkinti pažinimo, saviraiškos poreikius, ugdyti asmenines, socialines ir kitas
bendrąsias kompetencijas. Ugdyti dorą, iniciatyvią, pilietiškai aktyvią, nebijančią iššūkių asmenybę,
gebančią pasinaudoti įgytomis kompetencijomis, mokančią perimti patirtis ir realizuoti save
šiuolaikiniame pasaulyje.
VIZIJA:
Moksleivių namai – saugus, patrauklus, atviras pozityviai kaitai, auginantis kiekvieną ugdytinį
sėkmei pagal jo gebėjimus vaikų ir jaunimo užimtumo centras.
VERTYBĖS:
 Pagarba visiems ir kiekvienam.
 Įvairiapusis asmenybės ugdymas.
 Asmeninės pažangos siekis.
 Pilietinis sąmoningumas.
 Bendradarbiavimas ir atsakomybė.
 Tobulėjimas ir profesionalumas.
FILOSOFIJA
Norint išmokti didelių dalykų, reikia pradėti nuo mažų... Todėl mokykimės ir kurkime, nes to
reikalauja rytojus.
MOKSLEIVIŲ NAMŲ STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI
GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ (SSGG)









Stiprybės
Iniciatyvi, kūrybiška, aukštos
kvalifikacijos ir kultūrinės
kompetencijos darbuotojų komanda.
Maža kadrų kaita.
Daug motyvuotų vaikų.
Teigiamas psichologinis mikroklimatas.
Pakankama ugdymo programų įvairovė.
Sudarytos sąlygos visapusiškam vaikų
ugdymui, asmenybės plėtrai ir karjeros
planavimui.
Atsižvelgiant į prigimtinius vaiko
gebėjimus, individualizuojamas
ugdymo turinys.
Sudarytos galimybės neformaliojo
vaikų švietimo programų prieinamumui,
nepriklausomai nuo vaiko
gyvenamosios vietos.






Silpnybės
Moksleivių namų patalpos nebetenkina
dabartinių poreikių (mažos,
nepritaikytos darbui, neatitinka veiklos
specifikos).
Nerenovuotos patalpos.
Nepakankamas tėvų domėjimasis vaikų
veikla ir pasiekimais.
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Sėkmingas vaikų ir mokytojų
dalyvavimas rajoniniuose,
respublikiniuose ir tarptautiniuose
koncertuose, festivaliuose, parodose,
konkursuose.
Gerinama materialinė bazė: gausu
mokymo priemonių, instrumentų,
metodinės medžiagos.
Sisteminama ir kaupiama medžiaga apie
Moksleivių namų veiklą.
Tradicijų puoselėjimas.
Palaikomi ir plečiami ryšiai su
visuomene, švietimo ir kultūros
institucijomis, socialiniais partneriais.
Strategiškai gera vieta.
Kuriama saugias ugdymo (si) sąlygas
užtikrinanti aplinka.
Sėkmingas lėšų ir išteklių valdymas.
Galimybės
Nuolat mokytis ir sudaryti sąlygas
mokytis kitiems, tobulinti mokytojų
kvalifikaciją.
Plėtoti ir tobulinti vadybos ir lyderystės
įgūdžius, mokytojų ir ugdytinių
kompetencijas.
Neformaliojo ugdymo programų
kūrimas ir įgyvendinimas, tenkinant
saviraiškos poreikius.
Papildomų lėšų pritraukimas įstaigos
materialinės bazės stiprinimui ir
ugdytinių koncertinei veiklai
įgyvendinti.
Naujų veiklų pasiūla ugdytiniams.
Renginių organizavimas ir dalyvavimas
koncertuose, konkursuose, parodose.
Mokinių pasiekimų ir kultūrinės veiklos
sklaidos ir matomumo užtikrinimas
Moksleivių namų internetinėje
svetainėje, žiniasklaidos priemonėse,
įstaigoje įrengtuose stenduose.







Grėsmės
Daugėja nemokių, socialiai apleistų
vaikų.
Kasmet mažėja rėmėjų lėšų, mažiau
besurenkama lėšų iš 2 %.
Konkurencingos sąlygos: daug privačių
studijų, laisvųjų mokytojų.
Patalpų stygius.
Dėl per didelio tėvų užimtumo didėja jų
abejingumas vaikų užimtumui.

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
Moksleivių namuose dirba kvalifikuotų mokytojų kolektyvas. Įstaigos administracija siekia suvienyti
darbuotojus bendriems tikslams, bendroms vertybėms kurti, skatina lyderystę. Moksleivių namuose
skatinama mokytojų iniciatyva ir kūrybiškumas. Mokytojai rengia ir įgyvendina vaikų užimtumo
programas, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programas, įvairiuose kvalifikacijos renginiuose
nuolat gilina savo bendrąsias kompetencijas. Moksleivių namuose dirba 14 pedagoginių darbuotojų:
7 mokytojai metodininkai, 3 vyresnieji mokytojai, 3 mokytojai, koncermeisteris metodininkas. Visi
mokytojai yra kūrybingi, aktyviai dalyvauja kultūrinėje ir ugdomojoje veikloje. Ugdytiniai,
vadovaujami naujovių siekiančių vadovų, dalyvauja miesto, šalies ir tarptautiniuose renginiuose, yra
pelnę miesto, šalies ir tarptautinių konkursų apdovanojimus, savo kūrybiniais darbais puošia
Moksleivių namų viešąsias erdves.
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Ugdytinių pasiekimams labai svarbi yra dalykiška Moksleivių namų atmosfera, pagrįsta
bendruomenės narių pasitikėjimu ir pagarba. Studijų vadovai, metodinių grupių pirmininkai yra
aukštos kvalifikacijos mokytojai, gebantys lyderiauti ir daryti reikiamą įtaką ugdymo procesui bei
kitoms Moksleivių namų veiklos sritims. Moksleivių namų sėkmę lemia atsakomybė, tinkamas
vaidmenų, pareigų pasidalinimas, bendradarbiavimas.
Moksleivių namų bendruomenės nariai rengia ir įgyvendina vaikų užimtumo programas, yra rajone
organizuojamų konkursų komisijų nariai, konferencijose skaito pranešimus, įvairiuose
kvalifikaciniuose renginiuose dalijasi gerąja patirtimi. Mokytojai metodininkai organizuoja
seminarus savo ir kitų rajonų mokytojams.
2019-2020 m. m. VEIKLOS ATASKAITA
Moksleivių namuose 2019-2020 m. m. buvo vykdoma 15 neformalaus ugdymo studijų
veiklų. Veikė trys sektoriai, kurie tarpusavyje bendradarbiavo, dalyvavo bendrose Moksleivių namų
šventėse, renginių organizavimo studijos „Akimirka“ pagalba organizavo bendrus renginius, dalinosi
gerąja pedagogine patirtimi. Vaikų studijų sektorių sudarė dvi ikimokyklinio amžiaus vaikų studijos
– „Nykštukas“ ir „Gandro namas“; Meno ir technologijų sektorių sudarė gamtos „Žalioji“ studija,
dailės, dizaino studijos, teatro studija „Atžalynas“, kulinarijos studija „Smaližius“, kompiuterinio
ugdymo studija; Muzikos ir šokio sektorių - Gitaros studija, muzikos studija „ISO“, dainos studija
„Kregždutė“, šokių studijos „Solo“ ir „Saulė“. „Jaunųjų žurnalistų dirbtuvės“ toliau sėkmingai rengė
reportažus „Diagnozė: ateitis“, kuriuos įrašinėjo į „YOUTOBE“ kanalą, o vietinės televizijos
„Roventa“ kanalu demonstravo pokalbių įrašus miesto gyventojams.
Visos Moksleivių namų studijos mokslo metų laikotarpiu aktyviai dirbo grupėmis, dalyvavo
įvairiuose konkursuose, rajono šventėse. Nuo 2020 m. kovo 16 d. veiklas vykdė nuotoliniu būdu
naudodami pasirinktus metodus ir informacinių technologijų priemones. Visi mokytojai palaikė su
ugdytiniais kontaktą, kūrė nuotolinio ugdymo grupes, bendravo individualiai. Pagal užsiėmimų
grafikus buvo jungiamasi į Facebook grupes, per Zoom programą. Moksleiviai savarankiškai atliktas
užduotis fotografavo, filmavo ir siuntė mokytojams, grupėse vyko refleksija, buvo vertinama ir
įsivertinama veikla.
Puikius pasiekimus demonstravo Moksleivių namuose daugiausiai (daugiau, nei šimtą) vaikų
apjungianti šokių studija „Saulė“, vadovaujama mokytojos metodininkės Ramutės Plonienės ir
koncertmeisterės metodininkės Janinos Kalendrienės. Vyresnės šokių studijos mergaitės kartu su
Sedos pučiamųjų instrumentų orkestru „Griaustinis“ rugsėjį dalyvavo respublikinėse orkestrų
varžybose „Vario audra 2019“ ir keliavo kartu per Panevėžį, Pasvalį ir Kupiškį. Merginos su vadovais
aplankė Rygos operos ir baleto teatrą. Su orkestru dalyvavo tarptautiniame vokalo ir šokio Čekijoje
festivalyje „Keliaujantis festivalis 2019. Praha“. Su 4-9 klasių moksleivių grupėmis dalyvavo
tarptautiniame vokalo ir šokio konkurse „Keliaujantis festivalis 2019. Talinas“, kur užėmė I ir II
vietas, o su 3 klasių grupe ir 7-12 klasių grupėmis važiavo į tarptautinį Rygos šokių festivalį-konkursą
„Merry Christmas Baltic Amber 2019“ , kur užėmė I ir II prizines vietas. 2020 m. sausio mėnesį
dalyvavo respublikiniame vaikų šokio festivalyje „Mažas Žmogutis“ Klaipėdoje su 4-7 metų
šokėjais; vasary – respublikiniame vaikų ir jaunimo šokių festivalyje-konkurse „Emocijų banga“
Gargžduose su 6-11 klasių mokiniais (laimėta III prizinė vieta); respublikiniame mažųjų šokėjų
festivalyje-konkurse „Šokime kartu „Junga“ aš ir tu“ Klaipėdoje su 1,3 klasių šokėjais. Taip pat šokių
grupės „Saulė“ šokėjos dalyvavo Sedos miesto koncerte Vasario 16-osios dienai paminėti, orkestro
šokėjos koncertavo Sedos bažnyčios jubiliejiniame metų paminėjime Sedos kultūros centre,
Šerkšnėnų aviacijos šventėje aerodrome, o visų amžių šokėjų grupės šoko respublikiniame projekte
„Pasaulinė šokio diena-2020“. Šokių studijos vaikai surengė kalėdinį vakarą-konkursą Moksleivių
namuose, pavasarį šoko gryname ore, stadione, susiorganizavo išvyką Ventos upės pakrante. Puikus
bendravimas, glaudus mokytojų ir vaikų ryšys, supratimas, bendradarbiavimas su tėvais, su rajono
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šokėjais, Sedos orkestro kolektyvu nulėmė puikius rezultatus, kurie atsispindi „Saulės“ konkursinėje,
koncertinėje veikloje, noru lankyti užsiėmimus, mylėti šokį.
Nuostabius šokių įgūdžius mokslo metų eigoje demonstravo ir linijinių šokių studijos „Solo“
ugdytiniai. 2019 m. lapkrity sudalyvavo reitinginėse linijinių šokių ir komandų varžybose Telšiuose
„Rudens spalvos 2019“, tarptautinėse linijinių šokių ir komandų varžybose Trakuose „Trakai open
2019“, linijinių šokių čempionate Garliavoje „Šokių pūga 2019“; 2020 m. sausy – reitinginėse
linijinių šokių varžybose „Ukmergėje „Ukmergė In Line 2020“, reitinginėse linijinių šokių ir
komandų varžybose Vilniuje „Vilniaus taurė 2020“. Visose varžybose laimėtos solinės ir komandinės
prizinės vietos, specialūs prizai. Šokių studijos „Solo“ šokėjos jau yra žinomos ir rimtos konkurentės
Lietuvoje rengiamų linijinių šokių varžybose. Grupėms vadovauja choreografijos mokytoja
metodininkė Inga Krikščiukienė ir koncertmeisterė Jurgita Jurevičienė. Vadovių ir mokinių tėvų
glaudus bendradarbiavimas organizuojant įvairias išvykas, šventinius renginius padeda išlaikyti
puikius darnius kolektyvo santykius, ugdyti vaikų dalykines ir bendrąsias kompetencijas, uždegti
norą šokiams. „Solo“ kartu su „Saulės“ šokėjais dalyvavo tarptautiniame sporto savaitės judėjimo
akcijoje „BE ACTIVE – JUDĖK ŠOKIO RITMU“, organizavo linijinių šokių varžybas „Kalėdinė
šokio erdvė 2019“ Moksleivių namuose, taip pat pasirodė Meilės dienai skirtame renginyje, dalyvavo
Lietuvos asociacijos „Gimnastika visiems“ projekte „Šokame namuose“, projekte „Ačiū, Lietuva“.
O mokslo metus užbaigė linksmu koncertu – pikniku su vaikais ir tėveliais Tirkšlių parke „Sveika,
vasara“.
Muzikinio sektoriaus studija „ISO“ kartu su vadovu, muzikos mokytoju metodininku
Andrium Krivicku, surengė visų grupių ugdytinių koncertą draugams ir tėveliams. Koncerto metu
ugdytiniai grupėmis atliko parengtus muzikinius kūrinius, kur buvo grojama gitaromis, mušamaisiais,
klavišiniais instrumentais. Vaikai pademonstravo ir solinius dainavimo įgūdžius grupei pritariant
muzikiniais instrumentais. „ISO“ studiją lanko 1-12 klasių vaikai iš rajono mokyklų. 2019 m.
lapkričio mėnesį vyresni grupės nariai dalyvavo respublikiniame Pop/Rock festivalyje „Garsyn“
Plungėje. Tai buvo puiki muzikinė patirtis. Taip pat muzikos studijos ugdytiniai neatsisako
pakoncertuoti Moksleivių namų bendruose renginiuose, miesto gatvės šventėse.
Gitaros studijos ugdytiniai padedant vadovei, vyresniajai muzikos mokytojai Vilmai
Rakauskaitei, parengė solinius ir ansamblinius kūrinius klasikinėmis ir akustinėmis gitaromis.
Surengta kalėdinė pamoka tėveliams Moksleivių namuose, talkino Dailės studijos ugdytiniams
atidarant dailės kalėdinių darbų parodas Mažeikių švietimo centre, rajono viešosios bibliotekos vaikų
skyriuje, kur atliko keletą kūrinių gitaromis su muzikos akomponimento įrašu.
Aktyvūs mokslo metai buvo ir dainos studijai „Kregždutė“, vadovė mokytoja metodininkė
Eleonora Kirkilienė. Dainos studijos solistės Alvydė Kniuipytė, Augustė Kasperavičiūtė, Ksaverija
Vaičiulytė, Emilija Rapalaitė, Gaudrė Grigutytė, Vaidilė Giedraitė, Paula Saloum, grupių ansambliai
dalyvavo dainų konkursuose, šventiniuose renginiuose, laimėjo prizines vietas, pagrindinius prizus,
patyrė nepakartojamų įspūdžių ir įgavo muzikinės patirties: 2019 m. lapkričio mėnesį – Baltijos šalių
populiariosios muzikos festivalyje-konkurse „Dainuok, žiemužėle. 2019“ (iškovota: solisčių: dvi II
prizinės vietos ir viena III prizinė vieta grupėse: viena II vieta ir dvi III vietos), 2020 m. birželio
mėnesį – respublikiniame nuotolinio vokalo konkurse „Vasaros karuselė 2020“ (laimėta I prizinė
vieta ir keturios III prizinės vietos), organizatoriai – Birštono kultūros centras; tarptautiniame vokalo
konkurse „Muzikos talentų lyga 2020“ Vilniaus dizaino kolegijoje (laimėta du Grand Prix, keturios
I-osios prizinės vietos, keturios - II vietos, viena – III vieta), tarptautiniame vokalo konkurse
„Muzikos talentų lyga 2020“ LRT televizijos laureatų koncerto filmavimas; dalyvavo LNK
televizijos projekte „Lietuvos balsas. Vaikai“ atrankose (Solistės Emilija Rapalaitė ir Paula Saloum).
Vaikai noriai talkino rajono švenčių organizatoriams ir dalyvavo Mažeikių Merkelio Račkausko
gimnazijos 100-mečio koncerte, mokyklos šventėje „Baltas vakaras“, šokių renginyje „Vienos
pokylis“. Taip pat dainavo rajono sportininkų apdovanojimų šventėje Mažeikių kultūros centre,
Vasario 16 – tosios paminėjime Sedos kultūros centre, Viekšnių kultūros vakare „Jaunimo vakaras“.
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Solistės Moksleivių namų bendruomenę džiugino savo nuostabiomis melodijomis Moksleivių namų
renginiuose per Padėkos renginį, Valentino dienos šventėje, Vasario 16-osios paminėjime, judėjimo
akcijos „BE ACTIVE – JUDĖK ŠOKIO RITMU“ metu. Moksleivių namuose, kaip ir kiekvienais
metais, „Kregždutės“ kolektyvas tėveliams suorganizavo nuostabų šventinį Kalėdų koncertą, kurio
metu dainos studijos grupių ansambliai ir solistės atliko kūrinius.
Dizaino studija „Magija“, vadovaujama vadovės mokytojos metodininkės Irutė Miltakienės,
sukūrė avangardinių rūbų kolekciją ir parengę meninę pristatymo programą dalyvavo Plungėje
respublikinėje vaikų ir jaunimo alternatyviosios mados šventėje konkurse „Mados blykstė 2019“
(iškovotas Grand Prix); tarptautiniame rūbų kolekcijų konkurse „Snow Queen-2020“ Ukmergėje
(iškovotas Grand Prix). Taip pat Dizaino studijos ugdytinės pasirengė ir dalyvavo rajoninėje 8, I-IV
gimnazijos klasių mokinių dailės olimpiadoje ir užėmė II vietą tarp 8 kl. Ir II vietą tarp II gimnazijos
klasių. Dizaino studijos ugdytinės aktyviai dalyvavo Moksleivių namų bendroje veikloje, padėjo
parengti dekoracijas šventiniams reginiams, popietėms, puošė savo dailės darbų parodomis
Moksleivių namų fojė „Plaukiam drauge rudens upe...“, modelino-gipso technika „Veidai“, akrilinės
tapybos paroda „Be ribų“, „meninė inspiracija“; surengė nuotolinių darbų virtualias parodas:
„Skrendu oro balionu“, „Miško pasaka“, „Gal arbatos?“. Dalyvavo šventėje-akcijoje „Ačiū, Lietuva“,
surengė kūrybinių darbų parodą „Tautinės juostos“. Taip pat vadovė suorganizavo edukacinius grupių
užsiėmimus „Ką įdomaus nuveikti rudenį...“, buvo pasikvietę savamokslę mano kūrėją, kuri
vyresniuosius studijos ugdytinius mokė piešti natiurmortą su obuoliu, supažindino su savita tapymo
metodika ir priemonėmis.
Moksleivių namų dailės studija taip pat aktyviai sėmėsi meninių žinių ir ugdė kūrybinius
gebėjimus metų eigoje. Dailės studijai vadovauja dailės mokytoja metodininkė Genė Brasienė.
Studijos veikla labiau orientuota į meninę tapybą, piešimą tradicinėmis priemonėmis, tačiau mokytoja
vaikus supažindina ir išbando įvairias ir netradicines meno rūšis, supažindina su skulptūros
pradmenimis, mokosi akademinio piešimo. Dalyvavo rajoninėje bibliotekos parodoje-konkurse
„Sukurk karpinį savo kraštui“ (gauti apdovanojimai); Šiaulių respublikinėje kūrybinių darbų parodoje
- konkurse „Seku, seku pasaką. Pasakų būtybės“ (laimėtos I ir II vietos). Dailės mokytoja kartu su
kompiuterinio ugdymo vadovu Rolandu Mikulskiu suorganizavo kasmetinį Moksleivių namų
respublikinį internetinį piešinių konkursą „Žemės pasakojimai. Miškas“ gamtos ekologijos tematika,
kuriame aktyviai dalyvavo moksleiviai iš Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Kėdainių, Raseinių, Kuršėnų,
Kelmės ir kitų Lietuvos miestų mokyklų. Dailės studijos ugdytiniai dalyvavo rajoninėje dailės
olimpiadoje, kur laimėjo III vietą tarp 8 klasių moksleivių. Taip pat sėkmingai bendradarbiavo su
Mažeikių miesto viešosios bibliotekos vaikų skyriumi, kur kiekvienais metais buvo demonstruojami
Moksleivių namų ugdytinių piešiniai, o šiais mokslo metais surengta kūrybinių darbų paroda „Rudens
natiurmortas“, Mažeikių švietimo centre – kalėdinė kūrybinių darbų paroda „Žiemos spalvos“.
Moksleivių namuose dailės studija suorganizavo kūrybinių darbų parodas: „Natiurmortas su
saulėgrąžomis ir ne tik...“, „Kuriu pasaką“, „Žiemos spalvos“, „Užgavėnių kaukės, „Karpiniai“,
„Mokomės iš tradicijų“.
Technologijų būrelio „Smaližius“ ugdytiniai uoliai dirbo mokydamiesi gaminti įvairius
užkandžius, desertus. Jais, padedami vyresniosios mokytojos Laimutės Stonkuvienės, vaišino
Moksleivių namų bendruomenę degustacijų metu, rengė kavinukes, mokėsi verslumo ir etikos su
maistu. Studija viliojo savo nuostabiais aromatais ypač prieškalėdiniu laikotarpiu, kadangi mokėsi
kepti kalėdinius meduolius, namukus, sausainukus su papuošimais. Kartu su Dailės ir „Žaliosios“
studijų ugdytiniais surengė pažintinę popietę apie duonos kelią, užraugė ir iškepė duonutę, ją ragavo
su medumi, uogiene; prisiminė lietuvių liaudies papročius apie duonos kepimo būdus, pagarbą
duonai. „Smaližiukai“ aktyviai dalyvavo visuose Moksleivių namų renginiuose, patys surengė
„Meduolines Kalėdas“, „Arbatėlę-sveikatėlę“, konditerinių gaminių pristatymą „Sausainių fiesta“.
„Žaliosios“ studijos veikla glaudžiai siejosi su ugdymu apie naminius gyvūnėlius ir gyvąją
gamtą. Studijos gyventojais tapo porelė papūgėlių ir pulkelis žuvyčių akvariume, kuriuos ugdytiniai
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ir mokytoja Nijolė Plaušinienė įsigijo Mažeikių Zoo parduotuvėje. Bendradarbiaudami su
parduotuvės darbuotojais studijos ugdytiniai susipažino su naminių gyvūnų auginimo ypatumais,
gavo gerų patarimų įvairiais klausimais. Mokslo metų eigoje vykdė įvairias veiklas: organizavo atvirą
pamoką „Paprastoji pempė – 2019 metų paukštis“, paruošė spalvingus piešinukus stendui „Paprastoji
pempė“, buvo organizatoriais pažintinės popietės „Duonos keliu“. Taip pat dalyvavo tarptautinės
dailės darbų parodoje-konkurse „Lietuva iš toli ir iš arti“, tarptautiniame mokinių piešinių ir
dailyraščio konkurse „Skaitau lietuvišką pasaką“, įsitraukė į respublikinį projektą „Sveikata visus
metus 2020“, siuntė piešinukus į Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“ organizuojamą nacionalinį
vaikų piešinių konkursą „Lietuvos paukščiai“, dalyvavo respublikiniame istorinio portreto konkurse
„Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės 500-osioms metinėms“ (organizatorius-Vilniaus
Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas).
Kompiuterinio ugdymo studija, vadovaujama mokytojo metodininko Rolando Mikulskio,
kaip ir kiekvienais metais organizavo rajoninę kompiuterinės grafikos parodą-konkursą „Piešinys
Valentinui 2020“, respublikinį Moksleivių namų piešinių konkursą „Žemės pasakojimai. Miškai“,
kompiuterinės grafikos parodą-konkursą „Kalėdos“. Dalyvavo VšĮ Informacijos technologijų
mokymo centro konkurse „Įjunk Kalėdas“, tarptautiniame kompiuterinės grafikos konkurse „Žiemos
fantazija“ (laimėtos 5 ir 10 vietos iš 4000 dalyvių). Studijos dalyviai nuolat talkino Moksleivių namų
bendruomenę pristatant elektroninėje erdvėje: „Be Active“ projekto filmavimas ir siužeto
montavimas, talpinimas į internetines svetaines; Moksleivių namų studijų foto ir video publikacijos
internetinėje svetainėje ir Facebook paskyroje (Helowyno šventė, Kalėdiniai renginiai, piešinių
parodos, koncertų fragmentai); bendradarbiauta su šokių studija „Solo“ – konkursui sukurta
programa ir balų skaičiavimo sistema.
Neįtikėtinai aktyvūs ir turiningi mokslo metai „Jaunųjų žurnalistų dirbtuvių ugdytiniams” ir
jų vadovei Virginijai Steponavičienei prasidėjo vizitu į Lietuvos Respublikos Prezidentūrą, kur buvo
suorganizuoti vizitai su Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos patarėju, atstovu
žiniasklaidai Antanu Bubneliu, Prezidento patarėju Antanu Manstavičiumi, Komunikacijos grupės
vyr. specialistu Pauliumi Kalmantu. Vėliau vyko šie susitikimai: susitikomas su žurnaliste, TV laidų
vedėja Rūta Mikelkevičiūte; su verslininku, kelionių organizatoriumi Rimvydu ŠirvinskuMakaliumi; su garsiu šalies komiku bei laidų vedėju Mantu Stonkumi. Surengtas reportažas Mažeikių
muziejuje, kur pristatyta mūsų rajono mokinių kūrybinių darbų paroda ,,Vertybės atgimsta
daiktuose“. Studijos ugdytiniai Kultūros centro pramogų salėje dalyvavo teatro laboratorijoje „? + ?
= TEATRAS”; kalbėjosi su aktoriais Karolina Kontenyte ir Donatu Stakėnu, renginio
organizatoriumi Martynu Januška. Įvyko susitikimas su aktoriais Larisa Kalpokaite ir Eimučiu
Kvosčiausku. Merkelio Račkausko gimnazijoje kalbėtasi apie 100-mečio jubiliejų; dalyvauta
Vilniuje, ICM Inovacijų centre, vykusiame Medijų forume, susitikta su Kultūros ministru Mindaugu
Kvietkausku; bendrauta su etnomuzikologe, televizijos laidų vedėja Zita Kelmickaite, rašytoju Tomu
Dirgėla, susitikta su Jo Ekscelencija Telšių vyskupu (dabar Kauno arkivyskupu) Kęstučiu Kėvalu,
kuris aplankė ir Moksleivių namų bendruomenę. Suorganizuotas susitikimas su Kunigo Jono Ilskio
kuopos ateitininkais ir jų įkvėpėju, globėju, mokytoju Pauliumi Auryla. Malonus susitikimas įvyko
svečiuose pas AB ORLEN Lietuva generalinį direktorių Michal Rudnicki. Draugiškas pokalbis vyko
su pedagogu, fotomenininku, keliautoju, alpinistu Juozu Tauniu; reportažas iš Mažeikių bibliotekoje
vykusios moksleivės Gretos Žilinskaitės fotografijų parodos „Sustok, akimirka žavinga“ atidarymo.
Pokalbiai su Mažeikių techninės kūrybos centro Fotografijos būrelio vadove Gražina Ploniene; su
režisiere, Deivių studijos įkūrėja Airida Lementauskiene; su meno studijos „Vilina-art“ šeimininke
Lina Videckiene; reportažas praėjusių metų sportininkų ir jų trenerių pagerbimo renginyje; su
Kalnėnų progimnazijos moksleiviu Roku Slančiausku; su aktoriais Vaida Lisikaite ir Jokūbu
Bareikiu. Susitikimai su šokėju, kūrėju, šiuolaikinio šokio mokytoju Dainiumi Beru; su Gabijos
gimnazijos abiturientu Roku Jagminu ir kavinės Kavos terasa savininke Dovile Karvauskiene; su
suomių aktoriumi Tuomu Tulikorpi. Dalyvavauta Algirdo Vilko knygos „Mažeikių rajono išnykę ir
nykstantys kaimai“ pristatyme; pokalbiai su Mažeikių atviros jaunimo erdvės atstovais ir grupės
„Kedrostuburas" atlikėjais; su „Ventos” progimnazijos moksleiviu, rekonstrukcijų klubo
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Mažeikiuose įkūrėju Kajumi Lementausku; su Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos vikaru,
Kalnėnų progimnazijos kapelionu Klemensu Jaraminu; su Lietuvos teatro, kino ir televizijos
aktoriumi Ramūnu Šimukausku. Dalyvavauta Mažeikių gatvės gimnastų „StreetWorkout Mažeikiai“
(SWM) aštuntojo sezono atidaryme, susitikta su profesijos mokytoju ekspertu dr. Kęstučiu Trakšeliu;
su Mažeikių garbės piliečiu Pauliumi Myle; reportažas MAFA salėje rengtas apie moterų futbolo
rungtynes. Susitikimas su atlikėju Jurijumi Veklenko; su Gabijos gimnazijos direktoriumi Eduardu
Vaičiuliu; su Merkelio Račkausko mokinių prezidentu Edgaru Narkumi; su Moksleivių namų
direktore Rasa Jurgaitiene; su šokių studijos SOLO vadove Inga Krikščiukiene ir šokėjomis; su
Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Sigute Bernotiene; su Mažeikių J. Kumpikevičiaus
vardo aerodrome su Merkelio Račkausko gimnazijos abiturientais, parašiutizmo entuziastais Ryčiu
Gabaliu ir Algimantu Kozlovu; dalyvauta Renavo dvaro sodyboje vyksiame šventiniame koncerte
„Pas tėvuką Žemaitijoje", susitikta su Lietuvos talentingiausiu supervaiku Jonu Vozbutu; su studijos
„Žiogės keramika” įkūrėja – keramike Ilona Jonušiene; su tatuiruočių studijos ALGIS TATTOO
įkūrėju, menininku Algirdu Anužiu; su dainininke Gintare Karsokaite; Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijoje su viceministre profesore dr. Jolanta Urbanovič. Ypatingas susitikimas su prodiuseriu,
laidų vedėju, dėstytoju Arūnu Valinsku, prodiuseriu Stasiu Grigaliūnu, aktoriumi, dainininku, laidų
vedėju Vidu Bareikiu, rašytoju, protmūšių organizatoriumi, laidų vedėju Robertu Petrausku, grupės
„8 kambarys” atlikėjais Karoliu Talučiu (Talaz) ir Deividu Alejūnu (Corsalis), pakalbinti Vilniaus
gatvėse sutikti praeiviai.
Mažieji Moksleivių namų ugdytiniai - studija „Gandro namas”, kurioje dirba mokytojos
Jurgita Jurevičienė, Justina Petrikaitė-Gedutienė, Inga Krikščiukienė surengė pramoginius rymečius
vaikams ir tėveliams – Rudenėlio šventę “U-ti ti šalta, skundžiasi ruduo”, Kalėdinį susitikimą
„Kalėdos kitaip”, Atsisveikinimo rytmetį kiemelyje. Studija „Nykštukas”, kuriai vadovauja mokytoja
Laimutė Stonkuvienė, mokslo metų eigoje organizavo šventinius rytmečius: „Keliaukim rudenėlio
takeliu ir sportuokime kartu”, „Arbatėlė – sveikatėlė’, Eglutė įžiebimas, Kalėdinis rytmetys „Su
Kalėdų varpeliu”, „Žiemos džiaugsmai su Šaltuku”, „Blynais kvepianti Užgavėnių šventė”, „Judu ir
sveikas esu“, „Atsisveikinimo šventė“.
Teatro studija „Atžalynas“, vadovaujama mokytojos metodininkės Daivos Jaškulienės
parengė su ugdytinių penkiomis grupėmis 4 spektaklių premjeras: pagal L. Sepulvėdą „Mama
katinas“, pagal D. Vaitkevičiūtę „Vaiknamis“, pagal I. Štoką „Ach, tie rojaus obuoliukai“ ir pagal U.
Stark „Ištižėliai ir pramuštgalviai“. Dėl paskelbto karantino spektaklių nepavyko pademonstruoti
rajono ugdymo įstaigoms, tačiau nuotoliniu būdu buvo kartojamas repertuaras, aptariami vaidmenys,
mokomasi monologų, vyko kūrybiniai darbai ir jų aptarimai.
Moksleivių namų bendruomenę visus mokslo metus kas mėnesį į salę pakviesdavo renginius
organizuojanti studija „Akimirka“ su vadove Stase Barkuviene. Studijos renginių vedantieji ir vadovė
parengė 8 programas su žaidimais ir kūrybinėmis užduotimis ir suorganizavo teminius renginius
Moksleivių namuose: Naujokų susipažinimą-Krikštynas, edukaciją „Ką įdomaus nuveikti rudenį...“,
Naujametinę šventę „Dovanų karalius“, Diskoteką su žaidimais, šventinę popietę „Mano laimė yra...“
Kovo 11-osios paminėjimą „Švenčiame laisvę“, Šarkos patarškos konkursą (nuotolinė veikla), šventę
Moksleivių namų kiemelyje „Kaip gera vėl susitikti“. Taip pat studija pakvietė visus sudalyvauti
netradicinėje judėjimo akcijoje „BE ACTIVE – JUDĖK ŠOKIO RITMU“, kur aktyviai pasirodė
šokių studijos. Buvo pradėtas vykdyti ir respublikinis projektas „Sveikata visus metus“, į kurį
įsitraukė keletas Moksleivių namų studijų.
VEIKLOS PRIORITETAI IR UŽDAVINIAI 2020-2021 m. m.
1. Ugdymo kokybės gerinimas taikant patirtinį mokymąsi.
1.1. Organizuoti atviras pamokas „Iš patirties – į patirtį“.
1.2. Tobulinti vertinimo sistemą.
1.3. Atnaujinti programas, pritaikytas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.
2. Kūrybiškos, atsakingos, reflektuojančios, visą gyvenimą besimokančios, lyderystės principais
grįstos bendruomenės kūrimas.
2.1. Tobulinti mokytojų profesinės, lyderystės ir žmogiškųjų išteklių valdymo kompetencijas.
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2.2. Bendrauti ir bendradarbiauti su partneriais.
MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI
Eil.Nr. Posėdis
1.
2.

3.

Moksleivių namų direktoriaus 2020
metų veiklos ataskaita.
Moksleivių namų ugdytinių 20202021 m. m. pasiekimai.
2020- 2021 m. m. veikos plano
aptarimas.
Iššūkiai, galimybės ir veiklų
planavimas 2021-2022 m. m.

Data

Atsakingas

2021 m. sausio mėn.

Direktorė Rasa
Jurgaitienė
Direktorė Rasa
Jurgaitienė,
pavaduotoja Aida
Aleksejevienė
Direktorė Rasa
Jurgaitienė

2021 m. birželio mėn.

2021 m. rugpjūčio
mėn.

MOKSLEIVIŲ NAMŲ TARYBOS POSĖDŽIAI
Eil.Nr. Posėdis
Data
Moksleivių
namų
2020-2021
m.m.
2020 m. spalio mėn.
1.
veiklos plano aptarimas.
2.
Finansinė ataskaita už 2020 metus.
2021 m. sausio mėn.
Moksleivių namų direktoriaus 2020
metų veiklos ataskaita.
3.
2020-2021 m. m. Moksleivių namų
2021 m. birželio mėn.
veiklos ataskaita.
Prioritetų 2021-2022 m. m.
numatymas.

Atsakingas
Tarybos pirmininkė
Ingrida Mikulskienė
Tarybos pirmininkė
Ingrida Mikulskienė
Tarybos pirmininkė
Ingrida Mikulskienė

MOKSLEIVIŲ NAMŲ BENDRADARBIAVIMO SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS
PLANAS
Eil.
Moksleivių namų dalyviai:
Veiklos pavadinimas
Socialiniai partneriai
Nr.
atsakingas mokytojas,
ugdymo studijos
1.
R. Plonienė, J. Kalendrienė Regioniniai, rajoniniai
Mažeikių choreografijos
Šokių studija „Saulė“
šokių konkursai,
mokykla
festivaliai, šventės. Šokiai Mažeikių kultūros centras
su pučiamųjų instrumentų Sedos pučiamųjų
orkestru.
instrumentų orkestras
„Griaustinis“
Lietuvos asociacija „Sportas
visiems“
Lietuvos asociacija
„Gimnastika visiems“
Šiaulių VŠĮ „Incognito“
Lietuvos Varinių
Pučiamųjų Instrumentų
Asociacija
2.
I. Krikščiukienė,
Respublikiniai,
Mažeikių choreografijos
J. Jurevičienė
regioniniai, rajoniniai
mokykla
Šokių studija „Solo“
šokių konkursai,
Mažeikių kultūros centras
festivaliai, šventės.
Lietuvos linijinių šokių
Linijinių šokių varžybos.
federacija
Lietuvos kantri ir linijinių
šokių asociacija
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3.

D. Jaškulienė
Teatro studija „Atžalynas“

4.

S. Barkuvienė
Renginių organizavimas
„Akimirka“

5.

G. Brasienė
Dailės studija

6.

N. Plaušinienė
Gamtos Žalioji studija

7.

L. Stonkuvienė
Studija „Smaližius“

8.

R. Mikulskis
Kompiuterinio ugdymo
studija

9.

A. Krivickas
Muzikos studija „ISO“

10.

V. Steponavičienė
Jaunųjų žurnalistų dirbtuvės

11.

E. Kirkilienė
Dainos studija „Kregždutė“

Spektaklių
demonstravimas, teatrinės
interpretacijos. Bendrojo
ugdymo raiškiojo
skaitymo konkursų
vertinimas.
Kryptingos veiklos
projektų vykdymas
Moksleivių namuose.
Moksleivių bendruomenės
renginiai.
Tarptautiniai,
respublikiniai, regioniniai,
rajoniniai dailės konkursai,
festivaliai, šventės,
parodos. Rajoninių dailės
konkursų ir dailės
olimpiadų vertinimas.
Kryptinga gamtinė veikla
su pradinių klasių
moksleiviais.
Kryptinga kulinarinė
veikla su pradinių klasių
moksleiviais.
Kompiuterinės grafikos
konkursų organizavimas.
Respublikiniai, regioniniai
ir rajoniniai konkursai.
Informacinių technologijų
mokymo metodikos
sklaida (seminarai).
Muzikos grupių koncertai,
konkursai. Muzikos
mokymo metodikos
sklaida (seminarai).

Lietuvos asociacija „Sportas
visiems“
Lietuvos asociacija
„Gimnastika visiems“
Rajono bendrojo lavinimo
mokyklos, darželiai
lopšeliai, neformaliojo
švietimo įstaigos, Mažeikių
kultūros centras.
Mažeikių kultūros centras

Mažeikių muziejus,
Mažeikių rajono
savivaldybės kultūros
centro,
Mažeikių savivaldybės
administracijos Viešoji
biblioteka, Kazimiero
Jagmino pradinė mokykla,
Mažeikių švietimo centras
Mažeikių Kalnėnų
pagrindinė mokykla,
Mažeikių Zoo parduotuvė
Mažeikių Kalnėnų
pagrindinė mokykla
Rajono bendrojo lavinimo
mokyklos, Mažeikių
švietimo centras

Mažeikių rajono kultūros
centras, Platelių gimnazija,
Platelių meno mokykla,
Mažeikių švietimo centras,
Urvikių kultūros centras,
Mažeikių politechnikos
mokykla
Informacija respublikinėje, Vietinė Mažeikių miesto
rajoninėje spaudoje, video televizija „Roventa“,
reportažai vietinėje
Mažeikų miesto švietimo
Mažeikių miesto
įstaigos, rajono spauda.
televizijoje „Roventa“
Koncertai miesto, rajono
Rajono bendrojo lavinimo
mokyklų, seniūnijų, įvairių mokyklos, Mažeikių
organizacijų
Vytauto Klovos muzikos
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12.

15.

J. Jurevičienė, J. PetrikaitėGedutienė, I. Krikščiukienė
Vaikų studija „Gandro
namas“
L. Stonkuvienė
Vaikų studija „Nykštukas“

bendruomenėms,
Moksleivių namų
bendruomenei. Festivalių,
jaunimo dainų konkursų
dalyviai. Dainos konkursų
vertinimas (rajone).
Moksleivių bendruomenės
renginiai.

mokykla, Mažeikių kultūros
centras.

Moksleivių bendruomenės
renginiai.

Moksleivių namų studijos

Vaikų studija „Nykštukas“

PEDAGOGINIO DARBO PRIEŽIŪROS PLANAS
Tikslai:
1. Stebėti, analizuoti ir vertinti mokytojų ir mokinių veiklą, siekiant Moksleivių namų strateginio
plano, Metinio veiklos plano tikslų įgyvendinimo.
2. Siekti aukštesnės ugdymo kokybės, pritaikyti veiklą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems
vaikams.
3. Skatinti patirtinį mokymąsi.
Laukiami rezultatai:
1. Pagerės ugdymosi kokybė, mokinių mokymosi motyvacija, mokinių pasiekimai.
2. Didesnis dėmesys bus skiriamas specialiųjų poreikių turintiems ugdytiniams.
3. Mokytojai tobulins profesines dalykines kompetencijas.

Eil.
Nr.

Priemonė

Pedagoginės
priežiūros tikslas

Veiklos forma

Atsakingi

Laikotarpis

Rezultatų
aptarimas

MOKYKLINĖS DOKUMENTACIJOS TIKRINIMAS
1.

Neformaliojo
ugdymo dalykų
programų ir
teminių planų
priežiūra;
programų
atnaujinimas ar
koregavimas
(pagal poreikį)

Išanalizuoti, ar
studijų veiklos
programos
atitinka
Moksleivių
namų veiklos
plano tikslus.
Išanalizuoti,
kokios
galimybės
numatytos
programos
pritaikymui
specialiųjų
poreikių
turintiems
ugdytiniams

Individualūs
pokalbiai su
mokytojais,
teminių planų
derinimas,
teminių planų
koregavimo
galimybės
pagal poreikį

Direktoriaus Rugsėjis,
pavaduotoja spalis
ugdymui
A.
Aleksejevie
nė

Metodinės
tarybos
posėdis
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2.

Neformaliojo
ugdymo dienynų
pildymo
priežiūra

3.

Sektorių
planavimo
dokumentų
priežiūra

Išsiaiškinti, ar
studijų (būrelių)
mokytojai
vadovaujasi
dienyno
pildymo
taisyklėmis, ar
įrašai dienyne
atitinka
numatytus
teminius metų
planus
Aptarti sektorių
planus, renginių
organizavimo
suderinamumą.

Kiekvieno
neformaliojo
ugdymo
mokytojo
dienyno įrašų
tikrinimas

Direktoriaus Spalis,
pavaduotoja sausis,
ugdymui
gegužė
A.
Aleksejevie
nė

Individualūs
pokalbiai su
mokytojais

Sektorių
metinių
veiklos planų
peržiūra

Direktoriaus Spalis
pavaduotoja
ugdymui
A.
Aleksejevie
nė

Metodinės
tarybos
pasitarimas

NEFORMALIOJO UGDYMO UŽSIĖMIMŲ STEBĖJIMAS
1.

Neformaliojo
ugdymo būrelių,
studijų grupių
veiklos analizė

2.

Atestuotis
planuojančių
mokytojų
veiklos
priežiūra

3.

Mokytojų
kvalifikacijos
tobulinimo
analizė

4.

Darbo ypatumai
ugdant gabius
mokinius pagal

Išanalizuoti,
kaip vykdomos
veiklos, kaip
tenkinami
mokinių
poreikiai
Išanalizuoti, ar
mokytojo
pedagoginė
praktinė veikla
atitinka
siekiamos
kvalifikacinės
kategorijos
reikalavimus

Ugdymo
studijų,
būrelių grupių
pamokų,
užsiėmimų
stebėjimas
Asmeninės
pedagoginės
praktinės
veiklos
analizė ir
įvertinimas –
pamokų
stebėjimas,
dokumentacijos analizė
Aptarti, kaip
Kvalifikacijos
pedagogai gilino kėlimo
bendrąsias ir
ataskaitų
dalykines
analizė
kompetencijas,
kokius
tobulinimosi
būdus pasirinko,
ar vykdė savo
gerosios
patirties sklaidą
Išanalizuoti,
Būrelių
kaip vykdoma
(studijų)
individualizuota pamokų

Metodinės
tarybos
pasitarimas

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
A.
Aleksejevienė

Gruodis

Moksleivių
namų
Atestacijos
komisijos
pirmininkas,
sekretorius

Pagal
Atestacinės
Atestaci komisijos
-nės
posėdis
programos
grafiką

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
A.
Aleksejevienė

Sausis
birželis

Mokytojų
tarybos
posėdis

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Ne
mažiau,
kaip

Individualū
s pokalbiai
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individualius
gebėjimus ir
ugdant
specialiųjų
ugdymosi
poreikių
turinčius vaikus

5.

veikla
užsiėmimuose
su gabiais ir su
specialiųjų
ugdymosi
poreikių
turinčiais
ugdytiniais,
pasiruošimas
konkursinei,
koncertinei
veiklai
Patirtinis
Aptarti, kokią
mokymas,
patirtį apie
ugdymo karjerai ugdymąsi
klausimų
kryptingoje
integracija
veikloje vaikai
gauna iš
aplinkos. Žinios
iš profesijos
atstovų:
baigusių
mokymo
programas,
studentų,
profesijos
darbuotojų.

individualizavimo,
ugdymo
programos
pritaikymo
(palengvinim
o) specialiųjų
ugdymo
poreikių
turintiems
vaikams
analizė
Ugdytinių
refleksijos
analizė.
Veiklos
planavimo
(žinių apie
veiklų
pritaikymą
gyvenimiškoje aplinkoje)
analizė

A.
Aleksejevienė

vieną
kartą
per
mokslo
metų
pusmetį
.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
A.
Aleksejevienė,
būrelių
(studijų)
vadovai

Metų
eigoje

Mokytojų
tarybos
posėdis

METODINIS DARBAS
Eil.
nr.

Priemonė

Laikotarpis

Atsakingi

1.

Metodinės tarybos veiklos tikslų,
uždavinių iškėlimas, aptarimas.
Studijų sektorių veiklos
planavimas.
Mokesčio už būrelius lengvatų
suteikimo priežiūra.
Pedagoginė komunikacija,
bendradarbiavimas, gerosios
patirties sklaida. Atvirų užsiėmių,
pusmečio baigiamųjų renginių,
koncertinės veiklos planavimas,
aptarimas.
Pedagogų dalyvavimas
kvalifikacijos kėlimo renginiuose
(poreikis, lėšos)
Neformaliojo vaikų švietimo
kokybės rodiklių įsivertinimas

Iki 2020-09-15

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
A. Aleksejevienė
Sektorių vadovai

2.
3.
4.

5.

6.

Iki 2020-09-20
Kas mėnesį iki
23 d.
Mokslo pusmečių
pradžioje ir
pabaigoje

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
A. Aleksejevienė
Metodinė taryba, renginių
organizatorė Stasė Barkuvienė

Visus mokslo
metus

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
A. Aleksejevienė

2021-kovasgegužė

Darbo grupė, metodinė taryba
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7.

Ugdytinių individualių ir studijų
grupių pasiekimų apibendrinimas.
Moksleivių namų pedagoginės
veiklos analizė, aptarimas.

2021-01-15
2021-06-15

Metodinė taryba

MOKINIŲ PAŽANGA IR PASIEKIMAI
Eil.
nr.

Priemonė

Veiklos forma

Laikotarpis

Atsakingi

1.

Ugdytinių
supažindinimas su
vertinimo sistema.

Pokalbiai su vaikais.
Mokytojai supažindina su
veiklos vertinimo sistema,
jos kriterijais, pagal
kuriuos bus vertinami
vaikų ugdomi gebėjimai.

Per rugsėjo
mėnesį.

Mokytojai

2.

Ugdymo pažangos
stebėjimas ir
aptarimas su vaikais.

Pažanga stebima
ir aptariama po
kiekvieno
užsiėmimo ar
renginio.

Mokytojai

3.

Pusmečio ugdymo
pasiekimų rezultatų
aptarimas grupėse.

2021-01-15
2021-05-20

Mokytojai, sektorių
vadovai

5.

Ugdytinių pasiekimų
įvertinimas:
Moksleivių namų
padėkų, programos
baigimo pažymėjimų
įteikimas.

Pokalbiai, diskusijos.
Mokytojai stebi ugdytinių
pažangą užsiėmimų ir
renginių metu, po kurių su
vaikais aptaria, kas
pasisekė, ką reiktų
tobulinti.
Laimėjimai ir kitokie
įvertinimai aptariami
grupėse ar individualiai su
mokiniu pasibaigus
mokslo pusmečiui.
Mokslo metų baigiamasis
renginys Moksleivių
namuose.

2021-05-31

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui A.
Aleksejevienė,
Direktorė R.
Jurgaitienė

4.

Metinė ugdytinių
veiklos analizė,
konkursinės veiklos,
laimėjimų suvestinė.

Metų eigoje pasiekti
rezultatai apibendrinami,
analizuojami. Studijų
(būrelių) mokytojai atlieka
veiklos pasiekimų
suvestines.

2021-06-15

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui A.
Aleksejevienė

APKLAUSOS, ANKETAVIMAS
Eil.
nr.

Priemonė

Siektinas tikslas

Veiklos forma

Atsakingas

Laikotarpis

13

1.

Žinių apie
ugdytinius
suvestinė.

Sudaryti
suvestinę,
kokias bendrojo
ugdymo įstaigas
mokiniai lanko,
kurioje klasėje
mokosi, kur
gyvena.
Aptarti, koks
laikas yra
patogus būrelio
lankymui,
suderinti
mokyklos
pamokų laiką su
užsiėmimo laiku
Moksleivių
namuose.

Moksleivių
sąrašai,
statistinių
žinių
sisteminimas

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
A.
Aleksejevienė

Rugsėjo, spalio mėn.

2.

Studijų (būrelių)
lankymo grafiko
suderinimas.

Užsiėmimų
laiko grafikas

Studijų vadovai,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
A.
Aleksejevienė

Rugsėjo mėn.

3.

Moksleivių
namų veiklos
programos
pasirinkimo ir
lankymo
motyvacijos
apklausa.

Apklausti
vaikus, kaip jie
sužinojo apie
Moksleivių
namuose
vykdomas
veiklas, kodėl
jas pasirinko,
kokie lūkesčiai.

Anketos
grupių
ugdytiniams,
jų analizė

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
A.
Aleksejevienė,
renginių
organizatorė S.
Barkuvienė

Spalio mėn.

4.

Moksleivių
namų ugdytinių
apklausa apie
emocinį klimatą
grupėje.

Anketos
grupių
ugdytiniams,
jų analizė

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
A.
Aleksejevienė,
renginių
organizatorė
S. Barkuvienė

Lapkričio, balandžio
mėn.

5.

Tėvų apklausa
apie vaiko
ugdymąsi
Moksleivių
namuose.

Išsiaiškinti, kaip
vaikai jaučiasi
besimokydami
Moksleivių
namuose, kokia
nuotaika juos
lydi, kaip sekasi
bendrauti su
grupės vaikais,
vadovais.
Apklausti tėvus,
ar pateisina jų ir
vaiko lūkesčius
Moksleivių
namų teikiamos
ugdymo
paslaugos.

Grupių
sisirinkimai,
pokalbiai
apie ugdymą
ir vaiko
pažangą.

Mokytojai,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
A.
Aleksejevienė

Gruodžio ir gegužės
mėn.

ATESTACINĖS KOMISIJOS DARBO PLANAS
Eil.
Nr.

Atestacijos posėdžiai

Data

Atsakingas

Pastabos
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1.

Nr. 2. Dėl Moksleivių namų mokytojų
ir pagalbos mokiniui specialistų
(išskyrus psichologus) atestacijos
programos 2020-2021 m. m. tvirtinimo.

2020-09-25

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
A. Aleksejevienė

2.

Nr. 1. Dėl Moksleivių namų mokytojų
ir pagalbos mokiniui specialistų
(išskyrus psichologus) pagal atestacijos
programą 2020-2022 m. m. atestuotis
planuojančių mokytojų pasirengimo
atestacijai.

2021-02-25

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
A. Aleksejevienė

2021-09-16

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
A. Aleksejevienė

3.

Nr. 2. Moksleivių namų mokytojų
atestacija pagal Moksleivių namų
mokytojų ir pagalbos mokiniui
specialistų (išskyrus psichologus)
atestacijos programą 2021-2022 m. m.

PERSPEKTYVINIS RENGINIŲ PLANAS
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

1.

Mažeikių miesto piknikas 2020 m.
Veiklų pristatymas
Vaikų studijos “Nykštukas” rugsėjo
1-osios šventė
Naujų ugdytinių priėmimas į studijas,
būrelius

2020-09-01

S. Barkuvienė

2020-09-02

L. Stonkuvienė
J. Jurevičienė
Vadovai

4.

Studijos „Gandro namas” susitikimas
ir susipažinimas

2020-09-13

5.

Kūrybiniai darbai, piešiniai
,,Spalvotos rudens vaišės“
,,Rudens portretas“
Dalyvavimas netradicinėje judėjimo
akcijoje „BE ACTIVE - JUDĖK
ŠOKIO RITMU“

2020-09
18-30 d.

2.
3.

6.

Data

2020-09
02-04 d.

2020-09-29

7.

Piešiniai grafitu, pastele „Mano
augintinio portretas“, skirta
Pasaulinei gyvūnų globos dienai
paminėti.

2020-10
05-06 d.

8.

Žaliosios studijos akcija ,,Mūsų
mažieji draugai“ gyvūnų dienai
paminėti

2020-10
01-09 d.

Atsakingas

J. Jurevičienė
I. Krikščiukienė
J. PetrikaitėGedutienė
G. Brasienė

Dalyviai

Studijų vadovai ir
vaikai
Ugdytiniai,
tėveliai, vadovės
Vadovai,
ugdytiniai,
tėveliai
Ugdytiniai,
tėveliai, vadovės
Dailės studija

I. Krikščiukienė
J. Jurevičienė
R. Plonienė
J. Kalendrienė
S. Barkuvienė
G. Brasienė

Šokių studijos
„Solo“, „Saulė“,
,,Akimirka“,
studijų ugdytiniai

N. Plaušinienė

Žalioji studija

Dailės studija
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9.

Naujokų susipažinimas-krikštynos

2020-10
12-23 d.

10. Rytmetys „Rudenėlio džiaugsmai “

2020-10-08

11. Rytmetys „Saulė šviečia rudenį”

2020-10-22

12. Tapyba ant daiktų ,,Tautiniai
simboliai“, skirta tautodailės metams
paminėti
13. Rytmetys „Sveikai maitinkis ir
vaišinkis”
14. Kuriu naują daiktą. Paroda „Sena nauja“
15. ,,Akcija-atrakcija” pasaulinei
sveikinimosi dienai paminėti

2020-10
10-20 d.
2020-11-12

2020-11
15-22d.
2020-11-21

S. Barkuvienė

Studija
,,Akimirka“

L. Stonkuvienė
J. Jurevičienė
S. Barkuvienė
J. Jurevičienė
I. Krikščiukienė
J. PetrikaitėGedutienė

,,Nykštuko“
studija

G. Brasienė

Dailės studija

S. Barkuvienė
L. Stonkuvienė
J. Jurevičienė
G. Brasienė

Studija
,,Nykštukas“

S. Barkuvienė
Vadovai

Vaikų studija
„Gandro namas“

Dailės studija

16. Kūrybinių darbų paroda „Kalėdų
dovanos“
17. Kompiuterinė grafikos internetinė
paroda-konkursas ,,Žiemos fantazija“

2020-12
08 - 22d.
2020-12
03-17 d.

G. Brasienė

Studija
,,Akimirka“.
Moksleivių namų
ugdytiniai
Dailės studija

R. Mikulskis

Kompiuterija

18. Kūrybinių darbų paroda „Balta
žiemos pasaka“
19. Gražių šventinių palinkėjimų
konkursas. Pasakos be galo kūrimas

2020-1217 - 20
2020-12
14 -22

G. Brasienė

Dailės studija

S. Barkuvienė
A. Krivickas

20. Studijų, būrelių kalėdinės šventės,
koncertai, parodomosios pamokos ,,Į
kitus metus”
21. Kalėdinė šventė „Kalėdų dovanėlės”

2020-12
11 - 16 d.

Vadovai

Studija
,,Akimirka“
Moksleivių namų
ugdytiniai
Moksleivių namų
ugdytiniai

2020-12-17

22. Kalėdinė šventė „Pabūkime kartu”

2020-12-21

23. Sausio 13-osios paminėjimas
24. Akcija „Baltasis badas” - išvykos į
gamtą, „Sniego angelai”.
,,Baltoji gamtos abėcėlė”

2021-01
11-13 d.
2021-01
12-26 d.

J. Jurevičienė
J. PetrikaitėGedutienė
I. Krikščiukienė
L. Stonkuvienė
S. Barkuvienė
J. Jurevičienė

„Gandro namas“

S. Barkuvienė

Studija
,,Akimirka”
Studija
,,Nykštukas”
MN ugdytiniai
Žalioji studija

S. Barkuvienė
L. Stonkuvienė
N. Plaušinienė

Studija
,,Nykštukas“
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25. Žiemos protmūšis „ O ho ho ho“

2021-01
9 -17 d.

S. Barkuvienė
A. Krivickas
Vadovai

26. Rytmetys „Žiemos džiaugsmai su
Šaltuku”

2021-01-22

S. Barkuvienė
J. Jurevičienė
L. Stonkuvienė

27. Rajoninis kompiuterinės grafikos
darbų konkursas ,,Piešinys
Valentinui”
28. Sąmoningumo didinimo renginys
„Kas yra draugas“

2021-02
04-28 d.
2021-02-18

Studija
,,Akimirka“
Moksleivių namų
ugdytiniai
Studija
,,Nykštukas”

R. Mikulskis

Kompiuterija

S. Barkuvienė
A. Krivickas
Vadovai
L. Stonkuvienė

Moksleivių namų
ugdytiniai

29. Užgavėnių kaukių parodėlė
„Padovanok šypseną”
30. Paroda „Mokomės iš meistrų“

2021-02
10 -17 d.
2021-02
3 – 10 d.

31. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos
paminėjimas ,,Geltona, žalia,
raudona”

2021-02
10-16 d.

S. Barkuvienė

Dailės studija,
studija
,,Akimirka“

32. Sveikatingumo rytmetys „Vaisius ir
daržoves kremti – sveikas esi!“

2021-03-06

S. Barkuvienė
J. Jurevičienė
L. Stonkuvienė

Studija
,,Nykštukas”

G. Brasienė

Dailės studija
Studija
,,Akimirka“
Moksleivių namų
ugdytiniai
Kompiuterinis
ugdymas
Moksleivių namų
ugdytiniai

33. Paroda „Žemės spalvos“

2021-03

G. Brasienė

34. Pilietiškumo pamokėlės „Su meile
Lietuvai“

2020-03
06 – 11 d.

S. Barkuvienė

35. Respublikinis renginys-konkursas
,,Žemės pasakojimai”
36. Žemės dienos paminėjimo šventė

2021-03-05

R. Mikulskis

37. Kompiuterinio ugdymo moksleivių
paskaita ,,Būk saugus internete“
38. Projektas - paroda „Gyvybės šaltinis“
39. Projektas ,,Padėkos gaublys” Žemės
dienai

2021-03- 21 S. Barkuvienė
A. Krivickas
Vadovai
2021-03-16 R. Mikulskis
2021-04
08-13 d.
2021-04-18

G. Brasienė

40. Šventinis rytmetys ,,Velykų
margučiai“

2021-04-17

S. Barkuvienė
A. Krivickas
Vadovai
J. Jurevičienė
I. Krikščiukienė
J. PetrikaitėGedutienė

41. Atvelykio šventė „Marginu ir ridenu”

2021-04-16

J. Jurevičienė
L.Stonkuvienė

Studija
,,Nykštukas“
Dailės studija

Kompiuterinis
ugdymas
Dailės studija
MN moksleiviai

Vaikų studija
,,Nykštukas”

Vaikų studija
„Gandro namas”

17

42. Paroda Moksleivių namuose
„Informacinės technologijos
popamokinėje veikloje“

2021-05
11- 30 d.

S. Barkuvienė
R. Mikulskis

Kompiuterinis
ugdymas

43. Dailės studijos kūrybinių darbų metų
baigimo paroda
44. Šviesų ir judesio šventė

2021-05
24 - 30 d.
2021-05-27

G. Brasienė

Dailės studija

S. Barkuvienė
A. Krivickas
Vadovai

45. Vaikų studijos „Gandro namas”
atsisveikinimo šventė
46. Vaikų studijos ,,Nykštukas”
atsisveikinimo šventė

2021-05-29

Vadovės

2021-05-27

Aplinkosauginis projektas „Mes
rūšiuojam!”

2021-09-06

48. Dalyvavimas rajoninėse,
respublikinėse, tarptautinėse piešinių,
kūrybinių darbų parodose pagal
pateiktus nuostatus

Metų eigoje

S. Barkuvienė
L.Stonkuvienė
J. Jurevičienė
N. Plaušinienė
S. Barkuvienė
Vadovai
Meno ir
technologijų
sektorius

Studija
,,Akimirka”
Moksleivių namų
ugdytiniai
Vaikų stdija
„Gandro namas”
Vaikų studija
„Nykštukas”

47

Moksleivių namų
ugdytiniai
MN ugdytiniai

Pastaba: sudarant mėnesinį darbo planą renginių datos tikslinamos.
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