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     PATVIRTINTA 

Moksleivių namų direktoriaus 

2022-09-01 įsakymu Nr. V-37 

 

MAŽEIKIŲ MOKSLEIVIŲ NAMŲ  

2022–2023 m. m. VEIKLOS PLANAS 
 

 

MISIJA: 

Teikti  kokybiškas neformaliojo ugdymo paslaugas vaikams ir jaunimui nepriklausomai nuo 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 Silpnybės 

▪ Iniciatyvi, kūrybiška, aukštos 

kvalifikacijos ir kultūrinės 

kompetencijos darbuotojų komanda. 

Maža kadrų kaita. 

▪ Daug motyvuotų vaikų. 

▪ Teigiamas psichologinis mikroklimatas. 

▪ Aplinka pritaikyta neįgalumą turintiems 

vaikams. 

▪ Sudarytos sąlygos visapusiškam vaikų 

ugdymui, asmenybės plėtrai ir karjeros 

planavimui. 

▪ Gebėjimas ugdymo procesą vykdyti ir 

nuotoliniu, ir mišriu būdu. 

▪ Gebėjimas demonstruoti susikalbėjimo  

kultūrą, derinant bendrojo ugdymo ir 

neformaliojo ugdymo užsiėmimų laiką. 

▪ Trūksta veiklos, atitinkančios šių dienų 

poreikius, naujų programų integravimo 

į ugdymo procesą. 

▪ Lauko erdvės nepritaikytos ugdymo 

proceso organizavimui ir  integracijai. 
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▪ Atsižvelgiant į prigimtinius vaiko 

gebėjimus, individualizuojamas 

ugdymo turinys. Įgyvendinama 

vertinimo sistema. 

▪ Sudarytos galimybės neformaliojo 

vaikų švietimo programų prieinamumui 

▪ nepriklausomai nuo vaiko 

gyvenamosios vietos. 

▪ 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. 

▪ Tvarkingos ir suremontuotos darbo ir 

poilsio erdvės. 

▪ Sėkmingas lėšų ir išteklių valdymas 

Galimybės Grėsmės 

▪ Nuolat mokytis ir sudaryti sąlygas 

mokytis kitiems, tobulinti mokytojų 

kvalifikaciją. 

▪ Ugdymo procese veiksmingiau taikyti 

interaktyvius mokymo metodus. 

▪ 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. 

▪ Iniciatyvumas prisidedant prie rajone 

organizuojamų kūrybinių projektų ir 

miesto renginių organizavimo. 

koncertuose, konkursuose, parodose. 

▪ Mokinių pasiekimų ir kultūrinės veiklos                                  

sklaidos ir matomumo užtikrinimas             

Moksleivių namų internetinėje 

svetainėje, žiniasklaidos priemonėse. 

▪ Dėl nuotolinio darbo galimas mokinių 

skaičiaus mažėjimas. 

▪ Dėl pandemijos įtakos mažėjanti 

ugdytinių motyvacija. 

▪ Pandemijos metu, iškilus naujiems 

gyvenimo iššūkiams, mažėjantis tėvų 

susidomėjimas neformaliojo ugdymo 

veikla. 
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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. 

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. 

 

2021-2022 m. m. VEIKLOS  ATASKAITA 

2021-2022 m. m. Moksleivių namuose buvo organizuojamos 14 neformalaus ugdymo studijų veiklos, 

į kurias per rugsėjo mėnesį susirinko 562 ugdytiniai, lankantys Mažeikių miesto ir rajono bendrojo s 

bei ikimokyklines ugdymo įstaigas. Studijų veiklos pasiskirstė į tris sektorius: Muzikos ir šokio 

sektorius (vadovė mokytoja metodininkė Ramutė Plonienė); Meno ir technologijų (sektoriaus vadovė 

mokytoja metodininkė Genė Brasienė); Vaikų studijų sektorius - vyresnioji mokytoja Jurgita 

Jurevičienė. Į Muzikos ir šokio sektorių jungėsi Muzikos studija ISO, Šokių studijos „Saulė“  ir 

„Solo“, Dainos studija „Kregždutė“; į Meno ir technologijų - Dailės studija, keramikos studija 

„Molinukas“, Studija „Smaližius“, „Žalioji“ studija, Teatro studija „Atžalynas", Kompiuterinio 

ugdymo studija, Anglų kalbos studija. Vaikų studijų sektorių apėmė ikimokyklinio amžiaus vaikų 

studija „Nykštukas" ir mažųjų, ankstyvojo amžiaus vaikų studija „Gandro namas“. Moksleivių namų 

renginių organizavimo studija „Akimirka“ organizavo visų studijų bendrus šventinius ir pramoginius 

renginius, stengėsi apjungti bendruomenės narius, padėjo pasirengti studijų koncertiniams 

pasirodymams, parodoms. 

Rugsėjo 15 d. į Moksleivių namų studijas užsirašė 562 ugdytiniai, o pagal vaikų amžių 

suformuotos 53 ugdymo grupės. Studijų veiklos vyko pagal neformaliojo ugdymo programas, 

ugdymo procesas buvo vykdomas pasitelkiant įvairius ugdymo metodus ir priemones. Kaip ir 

kiekvienais mokslo metais, visų studijų ugdytiniai aktyviai dalyvavo įvairiuose renginiuose, 

konkursuose, šventėse; buvo kviečiami į tradiciniais tapusius šalies ir artimo užsienio rengiamus 

konkursus bei festivalius, rajono ir regiono miestų šventes.  Buvo tęsiamas bendradarbiavimas su 

miesto ir rajono švietimo bei kultūros įstaigomis. 

Šokių studija „Saulė" – daugiausiai Moksleivių namuose pritraukianti ugdytinių studija, 

vadovaujama mokytojos Ramutės Plonienės ir koncertmeisterės metodininkės Janinos Kalendrienės,  

šiuolaikinio šokio meno moko vaikus nuo 4 iki 19 metų amžiaus. Studijoje per 90 ugdytinių 

pasiskirsto 6-iose grupėse. Suburta vyresnio mokyklinio amžiaus šokėjų merginų grupė, kuri 

bendradarbiauja ir rengia ritminius šokius su Sedos pučiamųjų instrumentų orkestru „Griaustinis“, 

kartu dalyvauja įvairiose šventėse, festivaliuose. Orkestro šokėjos aktyviai dalyvavo rudenį Mažeikių 

miesto organizuotoje šventėje „Miestas vingyje Ventos“; respublikiniame šokių konkurse-festivalyje 

„Vilkaviškio dūdos 2021“; Mažeikiuose organizuotame liaudiškų šokių vasaros festivalyje 
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„Vaikystės glėby 2022“; šventinėje eisenoje ir Mažosios dainų šventės koncerte Mažeikių parke 

„Muzika žiedų ir vėjo“; Žemaičių dūdų šventėje. „Saulės“ šokėjos buvo pakviestos ir į  Sedoje 

organizuotą renginį „Sedos jurginas-2021“; į koncertą „Rudens kermošius 2021“ Tirkšliuose bei į 

Kalėdinį koncertą Sedos miestelio bendruomenei, kuriuose „Saulės“ šokėjos parodė parengtą savo 

studijos visą šventinę programą. Taip pat su šokių numeriais dalyvavo Kalėdinėje Mažeikių miesto 

mugėje, Vasario 16-osios koncerte nepriklausomybės aikštėje Mažeikių senamiestyje; surengė solinį 

koncertą Ventos miestelyje „Skambanti Venta“, Sedos sporto šventėje, solinius koncertus Plungės 

miesto šventėje ir prie Žiemos sodo Kretingoje. Puikiai sekėsi dalyvauti ir iškovoti laimėjimus 

studijos grupėms respublikiniuose bei tarptautiniuose renginiuose: tarptautiniame šokių konkurse-

festivalyje „Aušrinė žvaigždė“ Šiauliuose (2 prizinės vietos); respublikiniame šokių festivalyje-

konkurse „Way of dance 2021“ Klaipėdoje (3 prizinės vietos); Šokių konkurse-festivalyje „Merry 

Christmas Baltic Amber 2021“ Trakuose (4 prizinės vietos); respublikiniame šokių konkurse „Dance 

is pasion“ Plungėje (2 prizinės vietos ir 4 vieta); respublikiniame šokių konkurse „Šokių sūkury“ 

Telšių r. Tryškiuose (2 prizinės vietos); respublikiniame šokių festivalyje-konkurse „Pavasarinė šokių 

pynė 2022“ Vilkaviškyje (3 prizinės vietos); respublikiniame mažųjų šokėjų festivalyje „Auginame 

sparnus“ Klaipėdos r. Endriejave; tarptautiniame šokių festivalyje-konkurse „Pumpurėliai 2022“ 

Naujojoje Akmenėje (2 prizinės vietos); respublikiniame festivalyje-konkurse „XI Gimnastiada“ 

Birštone (2 prizinės vietos); II-ajame respublikiniame šokio festivalyje „Šokanti pasaka“ 

Vilkaviškyje. Studijos šokėjos aktyviai dalyvavo Europos sporto judėjimo savaitėje „Be active-judėk 

šokio ritmu“; Draugystės iniciatyvoje „Matau tave“. Studija „Saulė“, padedant renginių organizavimo 

studijai „Akimirka“, suorganizavo šokėjoms Kalėdinę šventę Moksleivių namų salėje. „Saulės“ 

mažųjų šokėjų grupės parengė nuotaikingus šokių numerius Moksleivių namų mokslo metų 

užbaigimo šventėje, kitos grupės dalyvavo tarptautinės šokio dienos paminėjimo filmavimuose. 

Mokslo metus studijos „Saulė“ kolektyvas užbaigė iškilmingu ir spalvingu šventiniu 30 metų 

jubiliejiniu šokio koncertu „Su gimtadieniu!“ Kultūros centro rūmų salėje. 

Šokių studija „Solo", vadovaujama mokytojos metodininkės Ingos Krikščiukienės ir 

koncertmeisterės Jurgitos Jurevičienės, jungia 4 grupes šokėjų, kurių šokio stilius daugiausia atspindi 

linijinius šokius. Studiją lanko 5-18 metų amžiaus mergaitės. Mokslo metų bėgyje ugdytinės 

sėkmingai dalyvavo šiuose renginiuose: šokių festivalyje „Dance Station 2021“ (org. Studija 

„Divain“); Palangos linijinių šokių festivalyje „Sportas visiems“; reitinginėse linijinių šokių 

varžybose „Rudens šokių spalvos 2021“ Telšiuose (iškovotos 24 prizinės ir 4-5 vietos atskirose 

amžiaus grupėse); linijinių šokių varžybose „Akredus žiemos taurė“ Klaipėdoje ir reitinginėse 

varžybose „Šokio pūga“ Kaune (KLŠA Online varžybų nugalėtojos Gabrielė Tamašauskaitė ir Smiltė 

Uščinaitė; iškovota 30 prizinių ir 4-5 vietos amžiaus grupėse); šokių konkurse „HOLLY JOLLY 

2021“ Mažeikiuose (2 Grand prix ir Nominacija, 4 prizinės vietos); reitinginėse linijinių šokių 

varžybose „Ukmergė in line 2022“ (14 prizinių ir 6-ios 4-6 vietos); reitinginėse linijinių šokių 

varžybose „Vilniaus taurė 2022“ (11 prizinių vietų  ir 5-ios 4-5 vietos; 1 vietų nugalėtojos Paulina 

Poškutė ir Gabrielė Kateivaitė); šokių konkurse Tryškiuose „Šokių sūkury“ (komandos iškovojo 

prizines vietas); projektuose „Be active“ ir „Mes šokam“; reitinginėse linijinių šokių varžybose 

„Pavasarinis šokių šėlsmas 2022“ Šiauliuose (22 prizinės vietos, 6-ios 4-6 vietos); reitinginėse 

linijinių šokių varžybose „Žemaitijos taurė 2022“ Mažeikiuose (22 prizinės vietos, 11-a 4-9 vietų); 

Mažeikių festivalyje „Vaikystės glėby‘; Palangos festivalyje „Hakuna Matata“; tarptautiniame 

linijinių šokių festivalyje Latvijoje, Ruojos miestely „Rigas Kauss Roja 2022“. Šokių studija „Solo“ 

aktyviai dalyvavo Moksleivių namų bendruomenės renginiuose – naujokų krikštynų/Helovyno 

šventėje, pramoginėje popietėje „Vasara“, tarptautinėje sveikatingumo projektinėje savaitėje. 

Šokėjos pakviestos dalyvauti miesto šventėje „Miestas vingyje Ventos“; krepšinio varžybose 

Mažeikiuose, Buknaičių kultūros centro šventinėje popietėje „Atverkime širdis“, Viekšnių kultūros 

centro šventinėje popietėje „Ruduo, meilė ir tu“; Mažeikių Kalėdinėje mugėje; Vasario 16-osios 

minėjime Mažeikiuose. Studija suorganizavo kalėdinį šventinį varžybų pasirodymą Moksleivių 
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namuose „Kalėdinio šokio erdvė 2021“, taip pat surengė mokslo metų šventinį baigiamą koncertą 

„Ant pasaulio krašto“ Mažeikių kultūros rūmų salėje, kur prie pasirodymų prisijungė ir dainos 

studijos „Kregždutė“ ugdytiniai. Taip pat sėkmingai dalyvavo LRT projekte/iniciatyvoje „Matau 

tave“. 

Dainos studija „Kregždutė", vadovaujama mokytojos metodininkės Eleonoros Kirkilienės, 

vaikus moko ansamblinio ir solinio dainavimo. Užsiėmimuose renkasi per 57 ugdytinių nuo 4 iki 19 

metų amžiaus. Per mokslo metus daugiausiai buvo dalyvauta soliniuose vokalistų konkursuose, kai 

kuriuose – nuotoliniu būdu: I-asis tarptautinis vokalistų konkursas „Žvaigždžių sonata“ 

Druskininkuose (Gustė Gureckytė-padėka, Vaidilė Giedraitė – diplomantė); tarptautinis 

choreografijos ir vokalo konkursas L.I.R.A. Latvija (Gustė Gureckytė - 2 vieta); I-asis tarptautinis 

nuotolinis instrumentalistų ir vokalistų konkursas „Capriccio“, Kazachstanas (Gustė Gureckytė – 1 

vieta); IV-asis tarptautinis vaikų ir jaunimo vokalistų konkursas „Maestro ruduo 2021“ (grupėse – 

pirmoji vieta, antroji ir trys trečiosios vietos; solistės: Morta Šakytė – 1 vieta; Emilija Rapalaitė – 2 

vieta, Vaidilė Giedraitė ir Paula Saloum – po 3 vietą); respublikinis vokalo konkursas „Keliaujantis 

festivalis 2021“ Palanga (Emilija Rapalaitė – 1 vieta, Paula Saloum – 2 vieta, Gaudrė Grigutytė – 

diplomantė); Nuotolinis II-sis tarptautinis vokalo konkursas „Žvaigždžių sonata. Ruduo -  Žiema 

2021“ Druskininkai (1gr. – 3 vieta, 2gr. ir 3gr.- 3 vietos; Paula Saloum ir Morta Šakytė - 3 vietos, 

Vaidilė Giedraitė – I laipsnio laureatė); VI-asis tarptautinis vokalistų konkursas „Muzikos talentų 

lyga. Christmas 2022“ (Vaidilė Giedraitė, Gustė Gureckytė, Emilija Rapalaitė, Paula Saloum – 1 

vietos, Gaudrė Grigutytė – 3 vieta); nuotolinis tarptautinis vokalo konkursas „Aphrodite Voice“, 

Kipras (Gustė Gureckytė ir Paula Saloum, - 2 vietos); tarptautinis vokalistų konkursas „Muzikos 

talentų lyga 2022“ Vilnius (Emilija Rapalaitė ir Paula Saloum, Sofi Saloum – 1 vietos, Vaidilė 

Giedraitė, Gustė Gureckytė – 2 vietos, Gaudrė Grigutytė 3 vieta); laureatų filmavimas „Muzikos 

talentų lyga 2022“ LRT televizijoje (Emilija Rapalaitė, Sofi ir Paula Saloum); III-asis tarptautinis 

Jazz vokalistų konkursas „Jazz Wind 2022“ Klaipėda (grupėse – 2 ir 3 vietos, Vaidilė Giedraitė – 3 

vieta); I-asis tarptautinis vokalistų konkursas „Kaunas Talent Music“ (Paula Saloum – 3 vieta); XXII-

asis pasaulio vokalistų konkursas „Žvaigždžių sonata“ Druskininkai; XX-asis tarptautinis jaunųjų 

vokalistų konkursas „Baltic voice 2022“ Juodkrantė (Emilija Rapalaitė – 1 vieta, Gustė Gureckytė – 

2 vieta, Paula Saloum – diplomantė). Jaunieji „Kregždutės” solistai buvo pakviesti dainuoti į 

Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcio centro jubiliejų; Mažeikių miesto šventėje „Miestas vingyje 

Ventos”, Kalėdiniame Sedos kultūros centro koncerte, pramoginių šokių čempionate Mažeikių 

kultūros rūmuose. Studijos dainininkų grupės ir solistai parengė Kalėdinį koncertą tėveliams, o 

pavasarį koncertavo su šokių studijos „Solo” ugdytiniais koncerte „Ant pasaulio krašto” ir atliko 

dainų solinius bei grupių ansamblių pasirodymus. 

Muzikos studija „ISO“, vadovaujama mokytojo metodininko Andriaus Krivicko, subūrė 8 

instrumentines grupeles, kuriose ugdytiniai pasirinko mėgstamus estradinius instrumentus, išbandė 

dainavimo solines partijas. Ugdytiniai turėjo galimybę susipažinti su mušamaisiais, klavišiniais, 

akustiniais bei styginiais (gitarų) muzikos instrumentais. Ugdytinių grupės parengė muzikinę 

programą, kurią tėveliams pademonstravo studijos grupių koncerte Moksleivių namų salėje. Taip pat 

studijos vaikai naudojo apšvietimo spalvų efektus, akustines muzikos priemones. Ugdytiniai 

dalyvavo Kretingoje vykusiame meninės saviraiškos festivalyje „Širdies muzika 2022“.  

Dailės studija, vadovaujama mokytojos metodininkės Genės Brasienės, jungia 4 grupes 

įvairaus mokyklinio amžiaus ugdytinių. Dailės studijoje ugdomos vaiko meninės kompetencijos, 

skatinami kūrybiniai saviraiškos įgūdžiai, todėl vaikai rengia savo kūrybos darbų parodas ir dalyvauja 

įvairiuose rajono ir šalies rengiamuose dailės konkursuose. Moksleivių namuose Dailės studija 

surengė kūrybines parodas: „Sveikas, Rugsėji!“, „Rudens mozaika“, „Rudens natiurmortas“, 

„Zodiako ženklai“, akvarelės paroda „Žiemos etiudai“; piešinių, skirtų Pasaulinei Žemės dienai 

paminėti, paroda - „Gamta bunda“, „Ženklai ir simboliai“. Dailės studijos ugdytinių piešiniai nuolatos 

eksponuojami Moksleivių namų erdvėse, tėveliai mato ir juos ir uždarose Facebook grupės 
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socialiniuose puslapiuose. Velykų proga ugdytiniai su mokytoja surengė atvirą pamoką „Margučių 

marginimas vašku“, kurios momentus bei video paviešino kaip edukaciją grupės Facebook tinklapyje. 

Taip pat organizavo atvirą pamoką akvarelės liejimo technika „Žiemos paukščiai“. Dailės studija  

palaiko ryšius ir bendradarbiauja su miesto savivaldybės viešąja biblioteka, švietimo centru, bendrojo 

ugdymo mokyklomis. Kūrybinių darbų paroda apie rudenį surengta bibliotekos Vaikų skyriuje; 

paroda „Žiemos spalvos“ – Mažeikių švietimo centre; paroda „Žiemos pasaka“ ir mokslo metų 

baigiamųjų darbų paroda – vaikų ir jaunimo bibliotekos skyriuje. Taip pat 5 mokinių darbai dalyvavo 

Kalėdinėje Mažeikių geležinkelio naujojo pėsčiųjų tilto atidarymo parodoje; 12 mokinių darbų buvo 

eksponuojami respublikinės konferencijos „Etnokultūra: tradicinio pasaulio suvokimas per žodį ir 

vaizdą“ metu Mažeikių Ventos progimnazijoje, kur mokytoja skaitė pranešimą „Baltų ženklai ir 

simboliai moksleivių kūryboje. Taip pat šie kūrybiniai darbai toliau buvo eksponuojami Mažeikių 

muziejuje. Respublikinėje parodoje-konkurse „Tapyk pagal dailininkus“ (Šiauliai) dalyvavo 5 

ugdytiniai: Sophie R. M. Grieve - 2 vieta, laureatės - Viltė Griguolaitė ir Greta Lužytė; rajoninėje 

dailės 5-7 kl. Olimpiadoje „Teatrui -100“ dalyvavo 3 ugdytiniai: Goda Mockutė – 1 vieta, Greta 

Lužytė – 1 vieta; regioniniame Žemaitijos krašto jaunųjų talentų konkurse-parodoje, projekte 

„Stanislovas Riauba – Žemaitijos Andersenas“ dalyvavo Greta Lužytė, Rasa Pūdžiuvytė, Goda 

Grikštaitė (pelnytos dvi Švedijos Boksholmo org. „Draugas draugui“ nominacijos). 5 ugdytiniai 

dalyvavo darbų parodos „Ji man viena“ atidaryme ir eksponavo sako piešinius Lietuvos Respublikos 

Seime. Dailės studija prisidėjo prie Moksleivių namų organizuojamo piešinių virtualaus konkurso 

„Žemės pasakojimai 2022. Pievų gyventojai“. Taip pat ugdytiniai dalyvavo Kultūros rūmuose 

organizuojamoje kūrybinėje edukacijoje „Robotų pasakos“, vyko į edukacinę pramoginę kelionę į 

Telšius, į Žemaičių kaimo muziejų – piešė ant stiklo, labai aktyviai dalyvavo visose Moksleivių namų 

bendrose šventėse, popietėse. 

Teatro studija „Atžalynas", vadovaujama mokytojos metodininkės Daivos Jaškulienės, ugdo 

per 50 ugdytinių nuo 6 iki 19 m. amžiaus, parengia 5 grupių vaidybinius spektaklius. Spektaklių 

„Niekam nereikalingi“ premjeras, kurių dėl viruso pandemijos nebuvo galima pristatyti tėveliams 

praeitų metų pavasarį, ugdytinių vyresniosios grupės suvaidino spalio ir lapkričio mėnesiais. Šių 

mokslo metų eigoje buvo pastatyti linksmi ir atspindintys draugystės ir nuoširdumo esminius 

ypatumus spektakliai: „Aštuntą prie laivo“, „Ach, tie rojaus obuoliukai“, „Ištižėliai ir 

pramuštgalviai“,  „Sveika, princese!“. Spektaklių premjeros įvyko Moksleivių namų salėje, o vėliau 

spektakliai buvo demonstruojami Senamiesčio, Pavasario, Ventos, Kalnėnų progimnazijose pradinių 

ir pagrindinio ugdymo klasių vaikams, taip pat į Moksleivių namus atvyko pažiūrėti lopšelių/darželių 

„Pasaka“, „Berželis“, „Gintarėlis“ auklėtiniai, pradinių mokyklų „Žiburėlio“, „Vyturio“ pradinukai. 

15 kartų suvaidinti spektakliai pelnė dideles simpatijas, džiugino tėvų, mokytojų ir draugų širdis. 

Spektaklių dekoracijas padėjo sukurti dailės mokytoja Genė Brasienė. 

Keramikos studija „Molinukas“, vadovaujama vyresniosios mokytojos Ilonos Jonušienės,   

subūrė per 30 ugdytinių studiją, pasiskirstė į 4 grupes ir puikiai išnaudojo molio lipdymo, 

ornamentavimo ir glazūravimo galimybes. Kiekvienas ugdytinis pasigamino po keletą molio dirbinių: 

pradedant juosteliniu lipdymo būdu iki skulptūrinių statulėlių, puodelių, iki dekoratyvių indų. 

Moksleivių namuose parengė molinių darbelių parodas „Pradžia su šviesa“ – uždaros ir atviros degto 

molio glazūruotos žvakidės; „Kalėdiniai varpeliai“ – ornamentais puošti, glazūruoti molio varpeliai 

ir molinių figūrų, atspindinčių jūros gyvybę, su dekoru ir glazūra paroda „Jūros dugnas“ – žuvytės, 

jūros arkliukai, kriauklės. Ugdytinė Liepa Šorytė sudalyvavo Delfi.lt konkurse „Meškučių dirbtuvės“ 

ir gavo prizinį apdovanojimą. 

„Žaliosios studijos“ mokytoja Nijolė Plaušinienė pradinių klasių ugdytinius supažindino su 

gamtos ypatumais ir ekologijos samprata, gyvybės išsaugojimo aktualijomis. Ugdytiniai kūrybingai 

atliko įvairias pažintines užduotis, klausė įrašus, žiūrėjo įvairius video reportažus, piešė, lipdė, vėlė 

iš vilnos, aplikavo, vyko į miesto parkelį stebėti paukščių ir augmenijos. Mokiniai ugdė savo 

suvokimo, saviraiškos, bendravimo kompetencijas, mokėsi samprotauti, analizuoti gamtos ir 
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ekologijos klausimais, sukūrė informacinį stendą „Paprastasis purplelis – 2021 metų paukštis“; 

išbandė rudens terapiją - kūrė darbelius iš medžių lapų; parengė piešinių parodėlę „2022-Tigro 

metai“, vyko į miesto Zoo parduotuvę edukacijai, dalyvavo visose Moksleivių namų bendruomenės 

šventėse ir popietėse. Studijos ugdytiniai dalyvavo respublikinėje LT ornitologų draugijos 

organizuotoje paukščių apskaitoje „Paukščiai mano lesykloje“; dalyvavo savo pieštais piešinukais 

respublikinėje miniatiūrų parodoje-konkurse „Kieno uodega?“ – Šiaulių meno mokykla paskelbė 

nuotraukas savo internetinėje svetainėje; dalyvavo respublikinėje socialinėje akcijoje-projekte „Visi 

skirtingi – visi lygūs“ (autizmo tematika) – org. l/d „Bitutė“; nacionaliniame piešinių konkurse 

„Lietuvos paukščiai 2022“ – org. Kėdainių l/d „Pasaka“; kasmet rengiamame respublikiniame 

taikomojo dizaino konkurse „Nusipiešk sau kojinytes“ – UAB „Skinija“. 

Sudija „Smaližius“, vadovaujama vyresniosios mokytojos Laimutės Stonkuvienės, suformavo 

4 grupes mokinių, kurie pasiskirstė pogrupiais ir mokslo metų eigoje visus stebino savo nuostabiais 

patiekalais, kurių nuotraukas talpino į Moksleivių namų ir grupių Facebook socialinius puslapius. 

Kiekvieną dieną Moksleivių namuose pasklisdavo įvairūs prieskonių ir žolelių aromatai, nes 

„Smaližius“ stengėsi pagaminti kuo įvairesnius nesudėtingus ir gana įmantrius patiekalus bei 

desertus. Atskiros pamokos buvo skirtos rudens gėrybių patiekalams, kalėdiniams meduoliams ir 

dekoratyviems sausainiams bei nameliams, Velykiniams kiaušiniams, desertams, stalo serviravimui, 

etiketui, sveikos mitybos propagavimui ir sąmoningam produktų pasirinkimui. Taip pat studijos 

ugdytiniai lankėsi visuose Moksleivių namų organizuojamuose renginiuose: „Be active“ sporto 

savaitėje; popietėje „Svečiuose pas naminuką Zvimbą“; šventinėje popietėje „Eglutė ir Šaltukas“, 

sąmoningumo didinimo akcijoje „Mano Lietuva“; Žemės dienos renginyje „Eko idėjos tau“; 

Velykinių desertų pristatyme, Mokslo metų atsisveikinimo ir padėkos šventėje. Moksleiviai vyko į  

edukacinę išvyką į Žemaičių kaimo muziejų (Telšiai), kur turėjo progą pasimatuoti senovinius 

lietuvių virtuvės puodus, vandens nešimą naščiais, prijuostės, klumpių dėvėjimą, įvairius senovės 

vaikų ir jaunimo žaidimus. 

Vaikų studija „Nykštukas”, vadovaujama Laimutės Stonkuvienės ir koncertmeisterės Jurgitos 

Jurevičienės, ugdė ikimokyklinio amžais vaikų grupę, kur buvo lavinami įvairūs smulkiosios 

motorikos gebėjimai, ugdomos pažinimo, muzikavimo, dailės, pirminio rašymo įgūdžiai, ugdomos 

bendravimo, komunikavimo su vaikais ir suaugusiais kompetencijos. Ugdytiniai dalyvavo rytmetyje 

„Rudenėlio takučiu bėgu rinkti aš spalvų”; surengė patriotiškumo ugdymo pamokėlę „Rytmetys su 

tigriuku”; dalyvavo aktyviai žaisdami sveikatingumo rytmetyje su vabaliuke „Celestina”; atvelykio 

šventiniame rytmetyje „Šventė su kiškute Striksiuke”. Vaikai išmoko daug žaidimų, dainelių, 

muzikinių ratelių. Parengė tėveliams Kalėdinės šventės programėlę „Kalėdiniai varpeliai” ir 

atsisveikinimo šventinį pasirodymą pavasarį. 

Vaikų studija „Gandro namas”, kur vaikus nuo 1 iki 3 metų ugdo vyresnioji mokytoja Jurgita 

Jurevičienė, vyresnioji mokytoja Justina Petrikaitė-Gedutienė ir mokytoja metodininkė Inga 

Krikščiukienė, mokslo metų eigoje organizavo judesio, smulkiosios motorikos lavinimo, dailės ir 

žaidimų bei muzikinės raiškos užsiėmimus. Vaikučiai, lydimi tėvelio ar mamos, ugdė savo įvairius 

pažintinius gebėjimus, lavino bendravimo, ritmo pajautimo įgūdžius. Suformuotos 5 vaikų grupės 

dirbo atskirai, o kartu rengė pramoginius šventinius rytmečius: pakviesti šokio spektaklio aktoriai 

„Dansema” – „Spalvoti žaidimai” – parodė vaikams spektaklį ir leido patiems jame sudalyvauti; 

šventinis Kalėdų rytmetys „Šventų kalėdų dovana”; Velykinis pramoginis renginys – „Paridenk 

margutį”, visų metų atsisveikinimas vyko pasivažinėjant arkliukų karieta Žirgyne „Antano žirgai”. 

Kompiuterinio ugdymo studija, vadovaujama mokytojo metodininko Rolando Mikulskio, 

suorganizavo rajoninę kompiuterinės grafikos parodą-konkursą „Piešinys Valentinui 2022“, taip pat 

kartu su Dailės studija prisidėjo rengiant respublikinį Moksleivių namų piešinių konkursą „Žemės 

pasakojimai. 2022. Pievų gyventojai“. „Kompiuterinio ugdymo“ moksleivių darbai nuolat džiugino 

tėvų ir bendruomenės akis Moksleivių namų internetinėje svetainėje ir Facebook paskyroje 

publikuojant kompiuterinės grafikos interpretacijas, piešinių ir nuotraukų sintezes. Atliktas vaizdo 
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montavimas ir filmavimas „Be active“ sporto savaitėje; sumaketuotas plakatas studijoms „Solo“ ir 

„Kregždutė“ koncertui „Ant pasaulio krašto“; atlikti Logotipo dizaino maketų bandymai. Apie 

studijos kūrybinę veiklą buvo sumontuoti video reportažai – video paroda „Informacinės 

technologijos popamokinėje veikloje 2022“, kuriuos demonstravo Moksleivių namų fojė. Dalyvavo 

VšĮ informacinių technologijų mokymo centro konkurse „Kalėdų pasaka“ (4 vieta – Goda 

Bucevičiūtė); tarptautiniame piešinių konkurse „Žiemos fantazija“(padėkos raštai). 

Anglų kalbos studijai vadovavo mokytoja metodininkė Laura Rakauskaitė. Ugdytiniai mokėsi 

pogrupiais, gilino komunikacinius bendravimo anglų kalba gebėjimus, įgūdžius. Tobulino buitinės 

anglų kalbos aspektus, palietė įvairias temas: sporto, draugystės, geografijos, kelionių ir kt. Vyko į 

edukacines išvykas: į Mažeikių miesto muziejų, į Všį „Išmanioji karta“, važiavo į Šiaulius, kur 

aplankė Kačių muziejų, „Rūtos“ saldainių fabriką, gamino saldainius. Viską apibendrino anglų kalba. 

Visas studijų bendras šventes apjungė renginių organizavimo studija „Akimirka", 

vadovaujama mokytojos Stasės Barkuvienės ir puikios komandos – Gintarės Ramontaitės, Austėjos 

Kučkaitės, Simo Liaugmino, Gabrieliaus Skerstono, Luko Lapšio. „Akimirkos" ugdytiniai padėjo 

organizuoti sporto savaitės projekto „Be active" renginį; kvietė susiburti Moksleivių namų studijas 

per bendrus renginius; parengė Moksleivių namų Kalėdų šventės sveikinimą, organizavo mokslo 

metų užbaigimo-padėkos šventę; sukūrė ir pravedė popietes studijoms, kūrė žaismingas pramoginių 

rytmečių ir švenčių akimirkas, dekoravo aplinką; paruošė vaikams konkursus ir prizus; padėjo 

pasiruošti koncertinei studijų veiklai. Sukūrė šventinius pramoginius scenarijus ir Moksleivių 

namuose pravedė: renginį „Susipažinimas su Naminuku Zvimba ir jo draugais“; „Kalėdinė šventė su 

Eglute ir Šaltukais“ ; renginį „Mano Lietuva“; „Pradėk nuo savęs“ – renginį Žemės dienai; Padėkos 

ir atsisveikinimo šventinį renginį. 

Moksleivių namų studijų konkursinė veikla per 2021 – 2022 mokslo metus įvertinta 186 

prizinėmis vietomis, padėkomis, laureatų diplomais, padėkos prizais, medaliais, taurėmis ir 

dovanėlėmis vaikams. Laimėti 2 Grand Prix. 

Dalyvauta: 

16  rajoniniuose ir regioniniuose renginiuose; 

30  respublikiniuose renginiuose; 

17  tarptautiniuose renginiuose. 

 

 

VEIKLOS PRIORITETAI IR UŽDAVINIAI 2022-2023 m. m. 

 

1. Ugdymo kokybės gerinimas taikant patirtinį ir įtraukųjį mokymąsi. 

1.1. Organizuoti atviras pamokas „Iš patirties – į patirtį“. 

1.2. Įsivertinimo duomenis naudoti ugdymo kokybės gerinimui. 

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. 

2.2. Bendrauti ir bendradarbiauti su partneriais. 

 

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 

 

Eil.

Nr. 

Posėdis 

 

Data Atsakingas 

1. Moksleivių namų direktoriaus 2022 metų 

veiklos ataskaita. 

2023 m. sausio mėn. Direktorė Rasa 

Jurgaitienė 

2. Moksleivių namų ugdytinių 2022-2023 

m. m. pasiekimai.  

2023 m. birželio mėn. Direktorė Rasa 

Jurgaitienė 



9 

 

2022- 2023 m. m. veiklos plano 

aptarimas. 

pavaduotoja Aida 

Aleksejevienė 

3. Iššūkiai, galimybės ir veiklų planavimas 

2023-2024 m. m.  

2023 m. rugpjūčio 

mėn. 

Direktorė Rasa 

Jurgaitienė 

 

MOKSLEIVIŲ NAMŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 

 

Eil.

Nr. 

Posėdis Data Atsakingas 

1. Moksleivių namų 2022-2023 m.m. 

veiklos plano aptarimas. 

2022 m. spalio mėn. Direktorė Rasa 

Jurgaitienė 

Tarybos pirmininkė  

Eurika Uščinienė 

2. Finansinė ataskaita už 2022 metus. 

Moksleivių namų direktoriaus 2022 metų 

veiklos ataskaita. 

2023 m. sausio mėn. Tarybos pirmininkė  

Eurika Uščinienė 

3. 2022-2023 m. m. Moksleivių namų 

veiklos ataskaita. 

Prioritetų 2023-2024 m. m. numatymas. 

2023 m. birželio mėn. Direktorė Rasa 

Jurgaitienė 

Tarybos pirmininkė 

Eurika Uščinienė  

 

MOKSLEIVIŲ NAMŲ BENDRADARBIAVIMO SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS 

PLANAS 

 

Tikslai: 

▪ Tobulinti darbuotojų bendradarbiavimo įgūdžius; 

▪ Skleisti gerąją  darbo patirtį, dalintis dalykinėmis kompetencijomis; 

▪ Skatinti Moksleivių namų bendruomenės kūrybiškumą, iniciatyvumą. 

 

Eil. 

Nr. 

Moksleivių namų 

dalyviai: atsakingi 

mokytojai, ugdymo 

studijos 

Veiklos pavadinimas Socialiniai partneriai 

1. Ramutė Plonienė,  

Janina Kalendrienė 

Šokių studija 

„Saulė“ 

Regioniniai, rajoniniai šokių 

konkursai, festivaliai, šventės. 

Šokiai su pučiamųjų instrumentų 

orkestru. 

Sedos pučiamųjų instrumentų 

orkestras „Griaustinis“ 

Mažeikių choreografijos 

mokykla 

Mažeikių kultūros centras 

Lietuvos asociacija „Sportas 

visiems“ 

Lietuvos asociacija 

„Gimnastika visiems“ 

Šiaulių VŠĮ „Incognito“ 

Lietuvos  Varinių Pučiamųjų 

Instrumentų Asociacija 

2.  Inga Krikščiukienė, 

Jurgita Jurevičienė 

Šokių studija „Solo“ 

Respublikiniai, regioniniai, 

rajoniniai šokių konkursai, 

festivaliai, šventės. Linijinių šokių 

varžybos. 

Mažeikių choreografijos 

mokykla 

Mažeikių kultūros centras 

Lietuvos linijinių šokių 

federacija 

Lietuvos kantri ir linijinių 

šokių asociacija 
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Lietuvos asociacija „Sportas 

visiems“ 

Lietuvos asociacija 

„Gimnastika visiems“ 

 

3. Daiva Jaškulienė 

Teatro studija 

„Atžalynas“ 

Spektaklių demonstravimas, 

teatrinės interpretacijos. Bendrojo 

ugdymo raiškiojo skaitymo 

konkursų vertinimas. 

Rajono bendrojo lavinimo 

mokyklos, darželiai lopšeliai, 

neformaliojo švietimo įstaigos, 

Mažeikių kultūros centras. 

4. Stasė Barkuvienė 

Renginių 

organizavimas 

„Akimirka“ 

Kryptingos veiklos projektų 

vykdymas Moksleivių namuose. 

Moksleivių bendruomenės 

renginiai. 

Mažeikių kultūros centras 

5. Genė Brasienė 

Dailės studija 

Tarptautiniai, respublikiniai, 

regioniniai, rajoniniai dailės 

konkursai, festivaliai, šventės, 

parodos. Rajoninių dailės 

konkursų ir dailės olimpiadų 

vertinimas. 

Mažeikių muziejus, 

Mažeikių rajono savivaldybės 

kultūros centras, 

Mažeikių savivaldybės 

administracijos Viešoji 

biblioteka, 

Kazimiero Jagmino pradinė 

mokykla, 

Mažeikių švietimo centras 

6. Nijolė Plaušinienė 

Gamtos „Žalioji" 

studija 

Kryptinga gamtinė veikla su 

pradinių klasių moksleiviais. 

Mažeikių Kalnėnų 

progimnazija, 

Mažeikių Zoo parduotuvė 

7. Laimutė 

Stonkuvienė 

Studija „Smaližius“ 

Kryptinga kulinarinė veikla su 

pradinių klasių moksleiviais. 

Mažeikių Kalnėnų 

progimnazija 

8. Rolandas Mikulskis 

Kompiuterinio 

ugdymo studija 

Kompiuterinės grafikos konkursų 

organizavimas. 

Rajono bendrojo lavinimo 

mokyklos, Mažeikių švietimo 

centras 

9. Andrius Krivickas 

Muzikos studija 

„ISO“ 

Muzikos grupių koncertai, 

konkursai. Muzikos mokymo 

metodikos sklaida (seminarai). 

Mažeikių rajono kultūros 

centras, Platelių gimnazija, 

Platelių meno mokykla, 

Mažeikių švietimo centras, 

Urvikių kultūros centras, 

Mažeikių politechnikos 

mokykla 

10. Daiva Varapnickienė 

Anglų kalbos studija 

Edukacijos Anglų kalbos klubai 

Mažeikiuose 

11. Eleonora Kirkilienė 

Dainos studija 

„Kregždutė“ 

Koncertai miesto, rajono 

mokyklų, seniūnijų, įvairių 

organizacijų  bendruomenėms, 

Moksleivių namų bendruomenei. 

Festivalių, jaunimo dainų 

konkursų dalyviai. Dainos 

konkursų vertinimas (rajone). 

Rajono bendrojo lavinimo 

mokyklos, Mažeikių Vytauto 

Klovos muzikos mokykla, 

Mažeikių kultūros centras. 

12. Jurgita Jurevičienė,  

Justina Petrikaitė-

Gedutienė,  

Inga Krikščiukienė 

Moksleivių bendruomenės 

renginiai. 

VšĮ šokio teatras 

„DANSEMA“, Vilnius 
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Vaikų studija 

„Gandro namas“ 

15. Edita Baltrušaitienė 

kūrybinės vaikų 

dirbtuvėlės „Multi“, 

meno studija 

„LumArt“ 

Moksleivių bendruomenės 

renginiai. 

Moksleivių namų studijos 

16. Ilona Jonušienė 

Keramikos studija 

„Molinukas“ 

Edukacijos Mažeikių miesto muziejus, 

Mažeikių viešoji biblioteka 

 

PEDAGOGINIO DARBO PRIEŽIŪROS PLANAS 

 

Tikslai: 

1. Stebėti, analizuoti ir vertinti mokytojų ir mokinių veiklą, ugdymo proceso rezultatus, siekiant 

Moksleivių namų strateginio plano, Metinio veiklos plano tikslų įgyvendinimo. 

2. Siekti aukštesnės ugdymo kokybės, skatinti mokinių neformaliojo ugdymosi motyvaciją, 

įtraukti specialiųjų poreikių ugdytinius į visavertį ugdymo procesą. 

3. Skatinti patirtinį ir įtraukųjį ugdymą. 

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, skleis savo pedagoginę patirtį. 

 

 

MOKYKLINĖS DOKUMENTACIJOS TIKRINIMAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Pedagoginės 

priežiūros 

tikslas 

Atsakingi Laikotar-

pis 

Rezultatų 

aptarimas 

1. Neformaliojo 

ugdymo 

programų ir 

teminių planų 

atnaujinimas ar 

koregavimas 

(pagal poreikį) 

Studijų veiklos 

programų ir 

metinių veiklos 

planų atititikties 

analizė - 

sklandus 

ugdymo turinio 

išpildymas. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  
Aida Aleksejevienė 

 

Rugsėjis,

spalis 

Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

2. Darbas su 

Mano 

dienynas. 

Elektroninio 

dienyno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

pildymas, 

tvarkaraščių, 

planų sukėlimas 

į sistemą. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  
Aida Aleksejevienė 

 

Spalis, 

sausis, 

gegužė 

Individualūs 

pokalbiai su 

mokytojais 

3. Sektorių 

planavimo 

dokumentų   

priežiūra. 

Sektorių planų 

suderinamumo 

aptarimas, 

sėkmingas 

bendradarbiavi-

mas tarp studijų 

kolektyvų, 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  
Aida Aleksejevienė 

 

Spalis Metodinės 

tarybos 

pasėdyje 
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sklandus veiklų 

pasiskirstymas 

metų eigoje. 

 

NEFORMALIOJO UGDYMO UŽSIĖMIMŲ IR KITŲ VEIKLŲ STEBĖJIMAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Pedagoginės 

priežiūros 

tikslas 

Pedagoginės 

veiklos forma 

Atsakingi Laikotar-

pis 

Rezultatų 

aptarimas 

1. Neformaliojo 

ugdymo  

studijų grupių 

veiklos analizė 

Išanalizuoti, 

kaip vykdomos 

veiklos, kaip 

tenkinami 

mokinių 

poreikiai 

Ugdymo 

studijų,  

grupių 

pamokų, 

užsiėmimų 

stebėjimas 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  
Aida 

Aleksejevienė 

  

Gruodis Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

2. Konkursinės 

veiklos 

stebėjimas. 

Aptarti mokinių 

pasirengimą 

konkursams, 

festivaliams, 

olimpiadoms. 

Ugdytinių 

pasirodymų, 

įrašų, 

konkursinių 

darbų 

stebėjimas. 

Direktorė 

Rasa 

Jurgaitienė, 

pavaduotoja 

ugdymui 
Aida 

Aleksejevienė 

 

Metų 

eigoje 

Mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

3. Mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

analizė 

Aptarti, kaip 

pedagogai gilino 

bendrąsias ir 

dalykines 

kompetencijas, 

kokius 

tobulinimosi 

būdus pasirinko, 

ar vykdė savo 

gerosios 

patirties sklaidą.  

Kvalifikaci-

jos kėlimo 

ataskaitų 

analizė. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  
Aida 

Aleksejevienė 

 

 

Sausis, 

birželis 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

4. Darbo 

ypatumai 

ugdant gabius 

mokinius pagal 

individualius 

gebėjimus ir 

ugdant 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių 

turinčius 

vaikus 

Aptarti, kaip 

vykdoma 

individualizuota 

veikla 

užsiėmimuose 

su gabiais ir su 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių 

turinčiais 

ugdytiniais, 

pasiruošimas 

konkursinei 

veiklai. 

Studijų 

pamokų 

individualiza-

vimo, 

ugdymo 

programos 

pritaikymo 

(palengvini-

mo) 

specialiųjų 

ugdymo 

poreikių 

turintiems 

vaikams 

analizė. 

 

 

 

  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  
Aida 

Aleksejevienė  

Ne 

mažiau, 

kaip 

vieną 

kartą per 

mokslo 

metų 

pusmetį. 

Individualūs 

pokalbiai 
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METODINIS DARBAS 

 

1. Metodinės tarybos veiklos tikslų, 

uždavinių iškėlimas, aptarimas. 

Iki 2022-09-05 Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  

Aida Aleksejevienė 

2. Studijų sektorių veiklos 

planavimas. 

Iki 2022-09-09 Sektorių vadovai 

3. Mokesčio už būrelius lengvatų 

suteikimo priežiūra. 

Kas  mėnesį iki 23 d. Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  

Aida Aleksejevienė 

4. Pedagoginė komunikacija, 

bendradarbiavimas, gerosios 

patirties sklaida. Atvirų užsiėmių, 

pusmečio baigiamųjų renginių, 

koncertinės veiklos planavimas, 

aptarimas. 

Mokslo pusmečių 

pradžioje ir pabaigoje. 

Metodinė taryba, renginių 

organizatorė Stasė 

Barkuvienė 

5. Pedagogų dalyvavimas 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose (poreikis, lėšos). 

Dalyvavimas kursuose, 

seminaruose, mokymuose apie 

įtraukųjį ugdymą. 

Visus mokslo metus Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  

Aida Aleksejevienė 

6. Neformaliojo vaikų švietimo 

kokybės rodiklių įsivertinimas 

2023 kovas-gegužė Darbo grupė, metodinė 

taryba 

7. Ugdytinių individualių ir grupių 

pasiekimų apibendrinimas. 

Moksleivių namų pedagoginės 

veiklos analizė, aptarimas. 

2023-01-14 

2023-06-15 

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. 

Pokalbiai, diskusijos. 

Mokytojai stebi ugdytinių 

pažangą užsiėmimų ir 

renginių metu, po kurių su 

vaikais aptaria, kas 

pasisekė, ką reiktų 

tobulinti. 

Pažanga 

stebima ir 

aptariama po 

kiekvieno 

užsiėmimo ar 

renginio. 

Mokytojai 

3. Pusmečio ugdymo 

pasiekimų rezultatų 

aptarimas grupėse. 

Laimėjimai ir kitokie 

įvertinimai aptariami 

grupėse ar individualiai su 

2023-01-14  

2023-05-20 

Mokytojai, 

sektorių vadovai 
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mokiniu pasibaigus 

mokslo metų pusmečiui.  

4. Ugdytinių pasiekimų 

įvertinimas: Moksleivių 

namų padėkų, programos 

baigimo pažymėjimų 

įteikimas. 

 

Mokslo metų baigiamasis 

renginys Moksleivių 

namuose.  

2023-05-31 Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Aida 

Aleksejevienė, 

direktorė  

Rasa Jurgaitienė 

5. Metinė ugdytinių veiklos 

analizė, konkursinės 

veiklos, laimėjimų 

suvestinė. 

Metų eigoje pasiekti 

rezultatai apibendrinami, 

analizuojami. Studijų 

(būrelių) mokytojai atlieka 

veiklos pasiekimų 

suvestines. 

2023-06-15 Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  
Aida 

Aleksejevienė 

 

 

APKLAUSOS, ANKETAVIMAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Pedagoginės priežiūros 

tikslas 

Pedagoginės 

veiklos forma 

Atsakingi Laikotarpis 

1. Žinių apie 

ugdytinius 

suvestinė. 

 

Sudaryti suvestinę, 

kokias bendrojo ugdymo 

įstaigas mokiniai lanko, 

kurioje klasėje mokosi, 

kur gyvena. 

Moksleivių 

sąrašai, 

statistinių 

žinių 

sisteminimas. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  
Aida 

Aleksejevienė 

 

Rugsėjo, 

spalio mėn. 

 

2. Moksleivių 

namų 

ugdytinių 

apklausa apie 

emocinį 

klimatą 

grupėse. 

Išsiaiškinti, kaip vaikai 

jaučiasi besimokydami 

Moksleivių namuose, 

kokia nuotaika juos lydi, 

kaip sekasi bendrauti su 

grupės vaikais, vadovais. 

Sužinoti, kokia mokinių 

ugdymosi motyvacija. 

Anketos 

grupių 

ugdytiniams, 

jų analizė. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  
Aida 

Aleksejevienė, 

renginių 

organizatorė  

Stasė 

Barkuvienė 

Lapkričio, 

balandžio 

mėn. 

 

3. Tėvų apklausa 

apie vaiko 

ugdymąsi 

moksleivių 

namuose. 

Apklausti tėvus, ar 

pateisina jų ir vaiko 

lūkesčius Moksleivių 

namų teikiamos ugdymo 

paslaugos. 

Anketos 

tėvams apie 

ugdymą ir 

vaiko 

pažangą. 

Mokytojai, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  
Aida 

Aleksejevienė 

 

Gegužės 

mėn. 

 

 

ATESTACINĖS KOMISIJOS DARBO PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

            Atestacijos posėdžiai    Data  Atsakingi 

1. 

 

 

 

Nr. 2. Dėl Moksleivių namų mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus 

psichologus) atestacijos programos 2022–2024 

m. m. 

2022-10-20 

 

 

 

Komisijos pirmininkė  
Aida Aleksejevienė 
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2. 

 

 

 

 

 

Nr. 1. Dėl Moksleivių namų mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus 

psichologus) atestacijos programos 2023–2025 

m. m. sudarymo. 

 

 

 

2023-02-09 

 

 

 

 

Komisijos pirmininkė  
Aida Aleksejevienė 

 

 

 

 

PERSPEKTYVINIS RENGINIŲ PLANAS 

 
Eil. 

Nr. 

                 Renginio  pavadinimas           Data Atsakingi  Dalyviai 

1.  Įstaigos veiklų pristatymas 

„Jaunimo piknikas 2022“ 

miesto senamiesčio parke 

Rugsėjo 1 d. Studijų vadovai Moksleivių 

namų 

bendruomenė 

2.  Naujų ugdytinių priėmimas į 

studijas, būrelius 

Rugsėjo 1–9 d.  Studijų vadovai Mokytojai, 

ugdytiniai, 

tėveliai 

3.  Vaikų studijos  „Gandro 

namas” susitikimas ir 

susipažinimas 

  

Rugsėjo 5  d. Jurgita Jurevičienė, 

Inga Krikščiukienė, 

Justina Petrikaitė-

Gedutienė 

Mokytojai, 

ugdytiniai, 

tėveliai 

4.  Mandagaus ir saugaus elgesio 

taisyklių priminimas, 

supažindinimas 

Rugsėjo 8–16 d. Stasė Barkuvienė Moksleivių 

namų 

ugdytiniai 

5.  Dailės studijos darbų paroda Rugsėjo 1–20 d. Genė Brasienė 

 

Moksleivių 

namų 

bendruomenė 

6.  Dalyvavimas netradicinėje 

judėjimo akcijoje 

„BEACTIVE – judėk šokio 

ritmu“ 

Rugsėjo 22 d. Inga Krikščiukienė, 

Jurgita Jurevičienė, 

Ramutė Plonienė, 

Janina Kalendrienė, 

Stasė Barkuvienė, 

Laimutė 

Stonkuvienė 

Šokių studijų 

„Solo“, 

„Saulė“, 

,,Akimirka“, 

„Smaližius“ 

ugdytiniai 

7.  Pasaulinės gyvūnų dienos 

paminėjimas „Mano draugas“ 

Spalio 4 d. Stasė Barkuvienė, 

Nijolė Plaušinienė, 

Genė Brasienė 

Moksleivių 

namų 

ugdytiniai 

8.   Piešinių paroda                                          

„Laimės gėlės“, skirta 

mokytojų dienai 

Spalio 5–16  d. 

 

Genė Brasienė Dailės studija 

9.  Susipažinimas-krikštynos 

„Čia tavo erdvė“ 

Spalio 26–27  d. 

 

S. Barkuvienė 

Vadovai 

Studija 

,,Akimirka“, 

moksleivių 

namų 

ugdytiniai 

10.  Pramoginis rytmetys „Rudens 

dėlionė” 

Interaktyvaus šokio 

spektaklio „Spalvoti 

žaidimai” stebėjimas 

Spalio  27 d. J. Jurevičienė 

I. Krikščiukienė 

J. Petrikaitė-

Gedutienė 

 

Ugdytiniai, 

tėveliai, 

vadovės 
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11.  Kūrybinių darbelių paroda 

„Helovyno vaiduokliai" 

Spalio 23–31 d. Ilona Jonušienė Keramikos 

studija 

„Molinukas“ 

12.  Helovyno vakarėlis Spalio 27 d. Edita Baltrušaitienė Meno studija 

LumArt 

13.  Tapybos darbų paroda 

„Rudens spalvos“ 

Spalio 25–30 d.  Genė Brasienė Dailės studija 

14.  Kūrybinių darbelių paroda „Iš 

visos širdies” 

Lapkričio 7–14 d. Edita Baltrušaitienė Vaikų 

kūrybinės 

dirbtuvėlės 

MULTI 

15.  Respublikinis mokinių 

kompiuterinių piešinių 

konkursas „Kompiuterinė 

Kalėdų pasaka“ 

Lapkričio 8–31 d. Rolandas 

Mikulskis 

Kompiuterinio 

ugdymo 

studija, rajono 

mokyklų 

moksleiviai 

16.  Asmenukių konkursas 

Moksleivių namų patalpose 

su „Moliniais nykštukais“ 

Lapkričio 1–31 d. IlonaJonušienė, 

Stasė Barkuvienė 

 

Keramikos 

studija 

„Molinukas“ 

S. Barkuvienė 

Studija 

„Akimirka“ 

17.  Kūrybinės improvizacijos ,,Iš 

gamtos“ 

Lapkričio 11–15 d. Genė Brasienė Dailės studija 

18.  Bendrystės iniciatyva 

Pasaulinei sveikinimosi 

dienai „Prie arbatos...“ 

 

 

Lapkričio 20 d. Stasė Barkuvienė,  

Studijų vadovai 

Studija 

,,Akimirka“ 

Moksleivių 

namų 

ugdytiniai 

19.  Šokių studijos koncertas-

varžybos „Šokio erdvė 2022“ 

Gruodžio 8 d. Inga Krikščiukienė, 

Stasė Barkuvienė 

Studija „Solo“, 

tėveliai, 

svečiai 

20.  Respublikinio mokinių 

konkurso „Žiemos fantazija“ 

kompiuterinių piešinių darbų 

pristatymas  

Gruodžio 08–22 d. Rolandas 

Mikulskis 

Kompiuterinis 

ugdymas 

21.  Kalėdinių meduolinių 

namelių gamyba, darbų video 

pristatymas 

Gruodžio 17–20 d. Laimutė 

Stonkuvienė 

Studija 

„Smaližius” 

22.  Kūrybinių darbų paroda 

„Žiemos metas“ 

Gruodžio 8–20 d. Genė Brasienė Dailės studija 

23.  Šventiniai renginiai „Kalėdos 

jau čia pat“ 

Gruodžio 21–22  d. 

 

 

Stasė Barkuvienė, 

Vadovai 

Andrius Krivickas 

Ramutė Plonienė 

Studija 

,,Akimirka“, 

Moksleivių 

namų 

ugdytiniai 

24.  Studijų, būrelių  kalėdinės 

šventės, koncertai, atviros 

pamokos  

Gruodžio 13–17 d. Studijų vadovai  Moksleivių 

namų 

ugdytiniai, 

tėveliai 
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25.  Kalėdinė šventė „Kalėdų 

stebuklas“ 

Gruodžio 20 d. 

 

Jurgita Jurevičienė, 

Justina Petrikaitė-

Gedutienė, 

Inga Krikščiukienė 

Vaikų studija 

„Gandro 

namas“ 

26.  Pilietinė akcija „Atmintis 

gyva, nes liudija“ laisvės 

gynėjų dienai paminėti  

 

Sausio 11–13 d. Stasė Barkuvienė 

 

Studija 

,,Akimirka”, 

Moksleivių 

namų 

bendruomenė 

27.  Šokių studijos „Solo“ 

koncertas-varžybos „Kalėdinė 

šokio erdvė 2022” Mažeikių 

kultūros centro pramogų 

salėje 

Gruodžio 15 d. Inga Krikščiukienė, 

Jurga Jurevičienė 

Studija „Solo“, 

ugdytinių tėvai 

28.  Akcija „Baltasis badas” - 

išvykos į gamtą. 

 ,,Baltoji gamtos abecelė”   

Sausio 17–31 d. Stasė Barkuvienė, 

Nijolė Plaušinienė 

Žalioji studija, 

Moksleivių 

namų 

ugdytiniai 

29.  Diskoteka Sausio 19 d. 

 

Stasė Barkuvienė, 

Andrius Krivickas, 

Vadovai 

Studija 

,,Akimirka“, 

Moksleivių 

namų 

ugdytiniai 

30.  Rajoninė  kompiuterinės 

grafikos darbų paroda-

konkursas ,,Piešinys 

Valentinui” 

Vasario 4–28d. Rolandas 

Mikulskis 

 

Kompiuterinio 

ugdymo 

studija 

31.  Meninių darbų paroda „Meno 

inspiracija” 

Vasario 10–25 d. 

 

Genė Brasienė 

Laimutė 

Stonkuvienė 

Dailės studija“ 

32.  Lietuvos valstybės atkūrimo 

dienos paminėjimas-paroda 

„Mano krašto atgimusi 

istorija“ 

Vasario 10–16 d. Stasė Barkuvienė 

Genė Brasienė 

 

Studija 

,,Akimirka“ 

Dailės studija 

 

33.  Bendrystės ir pagarbos 

iniciatyva Valentino dienai 

„Jausmai“ 

Vasario 16 d. Stasė Barkuvienė 

Andrius Krivickas 

Vadovai 

Moksleivių 

namų 

ugdytiniai 

34.  Projektas „Gyvybės šaltinis“ Kovo 2–30 d. Genė Brasienė 

Stasė Barkuvienė 

Dailės studija 

Studija 

„Akimirka“ 

35.  Paveikslų paroda „Mano 

svajonių miestas“ 

Kovo  17–30 d. Ilona Jonušienė Studija 

„Molinukas“ 

36.  Paroda „Pavasaris bunda“ Kovo 21–30 d. 

 

Genė Brasienė Dailės studija 

37.  Respublikinis moksleivių 

piešinių konkursas „Žemės 

pasakojimai“ 

Kovo 2–30 d. Rolandas 

Mikulskis, 

Genė Brasienė 

Kompiuterinis 

ugdymas, 

respublikos 

moksleiviai 

38.  Atvira pamoka „Tradicinis 

margutis“  

Kovo mėn. Genė Brasienė                                                                                                                                                                 Dailės studija, 

svečiai 
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39.  Velykinių kepinių 

pristatymas „Saldūs 

margučiai“  

Kovo mėn. Laimutė 

Stonkuvienė 

Studija 

„Smaližius”, 

svečiai 

40.  Mini lėlių spektaklis „Mano 

žaislo istorija” 

Kovo 27–30 d. Daiva 

Varapnickienė 

Anglų kalbos 

studija, 

ugdytinių 

tėveliai 

41.  Žemės dienos šventė. 

Edukacinė popietė 

„Išradingumui ribų nėra“                               

Balandžio 21 d. Stasė Barkuvienė, 

Andrius Krivickas, 

Vadovai 

Moksleivių 

namų 

ugdytiniai 

42.  Šventinis rytmetys „O tai 

margučių gražumas“ 
 

Balandžio 22 d. Jurgita Jurevičienė, 

Inga Krikščiukienė, 

Justina Petrikaitė-

Gedutienė 

Vaikų studija 

„Gandro 

namas” 

43.  Sveikos gyvensenos 

iniciatyva „Pavasaris 

lėkštėje“ 

Balandžio mėn. Laimutė 

Stonkuvienė 

Studija 

„Smaližius”, 

svečiai 

44.  Kūrybinių darbelių 

pristatymas „Molinių 

saulyčių šviesa“ 

Balandžio 20 d. 

 

Ilona Jonušienė Studija 

„Molinukas“ 

45.  Paroda Moksleivių namuose 

„Informacinės technologijos 

popamokinėje veikloje“ 

 

Gegužės 11–30 d. Rolandas 

Mikulskis 

Kompiuterinio 

ugdymo 

studija, 

Moksleivių 

namų 

bendruomenė 

46.  Dailės studijos kūrybinių 

baigiamųjų darbų paroda 

Gegužės 23–30 d. Genė Brasienė Dailės studija 

47.  Edukacinė popietė „Pavasario 

nuotaikos“ 

Gegužės 25 d. Stasė Barkuvienė, 

Andrius Krivickas, 

Vadovai 

Studija 

,,Akimirka“ 

Moksleivių 

namų 

ugdytiniai 

48.  Kūrybinių darbų paroda Gegužės 15–19 d. Edita Baltrušaitienė Meno studija 

LumArt 

49.  Popietė „Kvepiantis pavasaris 

– žalieji stebuklai” 

 

Gegužės mėn. Nijolė Plaušinienė „Žalioji“ 

studija, 

Moksleivių 

namų 

bendruomenė 

50.  Spektaklių premjeros 

„Gyventi reikia gyventi” 

„Mama Katinas” 

„Nykštukas Nosis” 

Kovas–gegužė Daiva Jaškulienė Teatro studija 

„Atžalynas”, 

bendruomenė 

51.  Vaikų studijos „Gandro 

namas“ atsisveikinimo šventė   

„Sveika, vasarėle“ 

Birželio 2  d. Jurgita Jurevičienė, 

Inga Krikščiukienė, 

Justina Petrikaitė-

Gedutienė 

Vaikų studija 

„Gandro 

namas“  

52.  Pažintinė-pramoginė popietė 

„Kūryba lauke“  

Birželio 8 d  Genė Brasienė, 

Laimutė 

Stonkuvienė, 

Nijolė Plaušinienė 

Dailės studija, 

Žalioji studija,  

Smaližius” 
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53.  Fizinio aktyvumo skatinimo 

renginys „Sveikatos takeliu į 

vasarą“ 

Birželio 13–14 d. Stasė Barkuvienė, 

Vadovai 

Moksleivių 

namų 

ugdytiniai 

54.  Aplinkosauginis projektas 

„Mes rūšiuojam!“ 

Rugsėjo–birželio 

mėn. 

Nijolė Plaušinienė, 

Stasė Barkuvienė, 

Vadovai 

Moksleivių 

namų 

ugdytiniai 
 

Pastaba. Sudarant mėnesių darbo planus renginių datos tikslinamos. 

 

 

 


