




Kiekvienas  turime   pasirūpinti,   kad 
vaiko  rankos  neliktų  be  darbo,  o  galva 

be minties, nes tokiomis sąlygomis genda 

galva,  širdis  ir  dorovė.



NEFORMALUSIS  

UGDYMAS
Popamokinis  papildomas  ugdymas 

mūsų  mokykloje

2014-2015 M.M.



• Visapusiškas  asmenybės  ugdymas. 

• Skatinti iniciatyvą bei veiklą respublikos, regiono, miesto, 
mokyklos mastu (pvz.: renginiai, olimpiados, projektai, konkursai, varžybos, popietės ir kt.).

• Skatinti tarptautinio bendradarbiavimo veiklą (pvz.: tarptautiniai 
projektai, mainų programos, internetinės bei tiesioginės bendradarbiavimo iniciatyvos ir kt.)

• Individualių  asmeninių  poreikių  tenkinimas  bei  praktiškai  
įgytų  žinių  ir įgūdžių  taikymas (t.y. atyvumo, darbštumo, kūrybiškumo, 
domėjimosi socialine aplinka, įvairiapusių gebėjimų ugdymas).

• Emociškai  pervargusiems  mokiniams  padėti  įveikti  
dvasines  krizes, atsipalaiduoti,  patirti  sėkmę.

• Atitraukti nuo negatyvios veiklos.

Būrelių tikslas:



• Meninės ir kūrybinės raiškos;

• Dalykinė;

• Sportinio  ir  sveikatos  ugdymo;

• Socialinio ugdymo.

Papildomo  ugdymo  kryptys 

mūsų mokykloje:



Neformalaus 

ugdymo 

būreliai 

mūsų  

mokykloje

2014-2015 m.m.

Eil.

Nr.
BŪRELIO  PAVADINIMAS

BŪRELIO  

VADOVAS(Ė)

1. Dramos būrelis„Mažieji svajokliai“(2-4 kl.) G. Liutkevičienė

2. Dainos ir šokio studija „Šakar-makar“ (2-4 kl.) D. Navakienė 

3. Mažieji dainorėliai (1-4 kl.) E.Bareikienė

4. Sportinių šokių studija „Pinavija“ (1-4, 5-8 kl.) A. Stanienė

5. Ansamblis „Sutartinė“ (4-6 kl.) J.Kairys

6. Etnokultūrinio ugdymo studija „Suktinėlis“ (1-2 kl.)
A.Rinkevčienė

7. Šiuolaikinio šokio studija (2-4 kl., 5-8 kl.) M.Kliamko

8. Dailės (1-4 kl.) (5-8 kl.) J.Lokutijevskė

9. Šaškių ir šachmatų būreliai (2 - 4 kl.) J. Janeiko

10. Krepšinis (4-5 kl.) V.Pilipavičienė

11. Krepšinis (6-10 kl.) R. Gudauskas

12. Kvadratas “Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ (4-6 kl.) J. Janeiko

13. Tinklinis (5-8 kl.) R.Mugevičienė



Neformalaus 

ugdymo 

būreliai 

mūsų  

mokykloje

2014-2015m.m.

Eil.

Nr. BŪRELIO  PAVADINIMAS
BŪRELIO  

VADOVAS(Ė)

14. Vienuoliukai L.Paulauskienė

15. Vokiečių k. būrelis „Sprich Deutsh“ (3- 4kl.) H.Sinkevičienė

16. Mokyklos interjero puošyba (5-8 kl.)
J.Gedienė, A.Vaidžiulienė

17. Teatrinio ugdymo būrelis (5-8 kl.)
V.Meiluvienė

18. Įdomioji fizika (8 kl.) T. Sansevičienė

19. Cheminės medžiagos ir jų virsmai. 

Pasitikrink-gal tu chemikas (8-9 kl.)

R.Marcinkevič

20. Gėlininkai (6-8 kl.)
J. Savickienė

21. Mokyklos muziejus.Mažieji mokyklos 

istorikai. S.Kazlienė

22. 100-mečio mokyklos  istorikai
A.Meištas

23. Jaunieji šauliai (5-10 kl.) E.Valavičienė,  

B.Bagdanavičius



MAŽIEJI 

DAINORĖLIAI

Vadovė Edita Bareikienė (1-4 kl.  mokiniams)





Vadovė – Audronė Stanienė (šokio mokyt. metodininkė)

(2-4 kl., 5-8 klasių mokiniams)
Tarpusavio bendravimas,  supratimas  ir  bendras darbas šokio aikštelėje  užtikrina puikią nuotaiką,

gerą savijautą. Užsiėmimuose padedama atsiskleisti kūrybiškumui,  skatinama improvizuoti, kurti savo 

derinius,  pritaikant jau išmoktus ar pačių sukurtus originalius judesius. Tai puiki galimybė ne tik šokti, 

bet ir pažinti savo kūną,  formuoti taisyklingą laikyseną,  lavinti ritmo pojūtį,  koordinaciją bei ištvermę. 

Siekiama, kad šokis taptų malonia gyvenimo dalimi.



Vadovė – Marija Kliamko (šokių mokytoja )

(2-4kl.,  5-8 klasių  mokiniams)



Vadovė – Asta Rinkevičienė (Dir. pavaduotoja neformaliam ugdymui)



Teatrinė grupė

„Mažieji svajokliai“

Būrelio vadovė Genė Liutkevičienė

Dalyvavimas mokyklos šventėje 
„Kalėdų belaukiant“

Dalyvavimas  miesto vaikų ir jaunimo teatro 
šventėje „Šimtakojis“.  Spektaklis „Šimto zuikių 
piemuo“

Dalyvavimas šeštadieninėje mokyklėlėje. 
Vaidinimas pagal dainą „Lietuvos šalelėj“.

Dalyvavimas resublikiniame projekte
„Žodžiai“ (Prevencija prieš patyčias)

Dalyvavimas šventėje „Šimtakojis“

Dalyvavimas respublikiniame vaikų ir 
jaunimo muzikos projekte „Mes – Pasaulis“
Inscenizacija pagal dainą „Kosmosas“

Dalyvavimas mokyklos šventėje 
„Kalėdų belaukiant“



Būrelio užsiėmimų metu su 3-4 klasių mokiniais stengėmės
išmokti dainuoti senąsias lietuvių liaudies sutartines: pagal
dainavimo būdą – dvejines, trejines, keturines.

Ansamblis “Sutartinė”
Būrelio vadovas 

vyr. muzikos mokytojas Juozas Kairys

Sutartines dainavome integruotoje lietuvių kalbos mokytojos
L.Paulauskienės integruotoje pamokoje. Dalyvavome vyresniųjų
klasių lituanistinėje konferencijoje Antanui Vienuoliui atminti.

Diplomą laimėjome Vilniaus miesto dūdorių konkurse ketvirtų
klasių moksleivių grupėje, dainavome šv.Kalėdų laikotarpiu klasių
renginiuose, dalyvavome mokyklos projekte ,,Pasaka, mįslė,
patarlė, priežodis –moko.“







Įdomioji chemija (7-8 kl.)

Būrelio vadovė chemijos mokytoja Renata Marcinkevič 



Įdomioji fizika (8 kl.)

Būrelio vadovė fizikos mokytoja Teresa Sansevičienė



Kvadratas. Drąsūs, stiprūs, vikrūs.
Būrelio vadovė kūno kultūros mokytoja Jelena Janeiko

Kvadrato varžybos

Lengvosios atletikos varžybos
Estafečių varžybos



Šaškių būrelis
Vadovė kūno kultūros mokytoja Jelena Janeiko



Krepšinio būrelis

(2-5 klasė)

Geriausi žaidėjai Draugiškos krepšinio varžybos

Deimantas 6m Arijus 2m

Būrelio vadovė Vitalija Pilipavičienė



Treneris - Ramutis Gudauskas (kūno kultūros vyr. mokytojas)

(6 - 10 klasių vaikinams)



Tinklinio būrelis 
(5-8 klasės)

Būrelio vadovė kūno kultūros mokytoja Roma Mugevičienė



“Gėlininkų  būrelis”(5-8 kl.)
Vadovė biologijos mokytoja Jūratė Savickienė 



„Sprich Deutsch“(3-4 klassen)

Vadovė vokiečių k. mokytoja Henrika Sinkevičienė



“Vienuoliukai”

Būrelio vadovė lietuvių k. mokytoja Loreta Paulauskienė

Kuriame filmą

Ieškome naujų idėjų

Vaidiname



Vadovė – Jūratė  Gedienė (technologijų vyr. mokytoja)

(6-8 klasių berniukams)



“100-mečio mokyklos 

istorikai”
Būrelio vadovas 

istorijos mokytojas Antanas Meištas

Mūsų mokyklos mokinių, istorijos entuziastų būrelis, pasivadinęs „Šimtmečio mokyklos 
istorikai“, jau antri mokslo metai naršė mokyklos muziejuje, rinko vaizdinę ir rašytinę 

medžiagą. Juk laukiame garbios sukakties – pirmosios lietuvių gimnazijos įkūrimo 
šimtmečio jubiliejaus. Vadovaujant  istorijos mokytojui metodininkui A. Meištui, ieškota 

ir sisteminta informaciją apie  mokyklos praeitį, užrašyti įdomiausi istoriniai faktai. 
Atrinkta apie 60 unikalių fotonuotraukų, surinkta keliasdešimt mokyklos mokinių, 

mokytojų atsiminimų.Šių metų atlikto darbo rezultatai atguls į rudenį planuojamą išleisti 
mokyklos jubiliejui skirtą knygelę, bus publikuoti mokyklos svetainėje. Tikėsimės, jog 

nuveiktas darbas taps palikimu bei pavyzdžiu mokyklos bendruomenės ateities kartoms.



Mokyklos   muziejus
Būrelio vadovė 

istorijos mokytoja Sigita Kazlienė



( 5- 10 klasių mokiniams )

Vadovas – Bronius  Bagdanavičius
(Vilniaus Karaliaus Mindaugo 10-osios šaulių rinktinės atsargos seržantas)

Kuratorė-Eglė Valavičienė
(Mokinių savivaldos kuratorė)





Laukiame  Jūsų aktyvaus  dalyvavimo  

popamokinėje   veikloje !


