
  

KLAIPĖDOS STASIO ŠIMKAUS KONSERVATORIJOS BENDRABUČIO 2018 METŲ 

VEIKLOS ATASKAITA 

 
 

Įgyvendinimo priemonės Uždavinio tikslai Atsakingas Ataskaita 

Tikslas: 1. Ugdyti motyvuotą sveikai gyvensenai asmenybę: 

1.1. Ugdytinių suvokimo apie neigiamą alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų, 

žalojančių psichiką, formavimas: 

Bendrabučio aplinkos 

ištyrimas (tyrimo testas 

PEN TEST – D4D (MD 

– 1). 

Užtikrinti mokinių 

saugumą ir priežiūrą, 

įteisinti kontrolę. 

Komisija, 

bendrabučio 

aplinkai ištirti:  

E. Žemaitytė,  

R. Baronienė,  

A. Petkelienė,  

G. Olcvikienė. 

Tyrimai vykdyti: 

2017 m. gruodžio 18 d.; 

2018 m. gegužės 3 d. 

(tyrimo testas PEN TEST 

– D4D (MD – 1). 

Abu kartus testas visose 

patalpose nebuvo 

teigiamas jokioms 

psichotropinėms 

medžiagoms. 

Tęsti griežtą kovą su 

nepilnamečių rūkymu: 

rūkantiems taikyti 

drausminančias 

priemones (tėvų, 

administracijos, policijos, 

VGK komisijos 

informavimas). 

Užtikrinti kontrolę. R. Baronienė, 

A. Petkelienė, 

G. Olcvikienė, 

E. Vaškelevičius. 

Nuolat buvo vykdoma. 

Dėl taisyklių pažeidimų 

bendradarbiauta su tėvais, 

mokytojais, soc, pedagoge, 

psichologe. 

Situacijos nagrinėtos VGK 

posėdžių metu. 

Palaikyti glaudų ryšį su 

tėvais individualių 

susitikimų, telefoninių 

pokalbių ir susirinkimų 

metu. Aptarti alkoholio, 

nikotino ir narkotinių 

medžiagų prevencijos 

klausimus. 

Užtikrinti kontrolę, 

tėvų informavimas ir 

švietimas. 

R. Baronienė, 

A. Petkelienė, 

G. Olcvikienė, 

E. Vaškelevičius. 

Ryšys buvo palaikomas 

nuolat. 

Aktyvus 

bendradarbiavimas vyko 

tėvų susirinkimų metu: 

2018-04-15 (informacija 

teikta 7 tėvams); 

2018-12-02 (informacija 

teikta 5 tėvams). 

Teikti žinais apie žalingą 

kvaišalų poveikį, 

supažindinti su 

įstatymais, 

reglamentuojančiais 

kvaišalų vartojimą, 

bendradarbiauti su 

teisėtvarkos pareigūnais. 

Užtikrinti kontrolę, 

mokinių 

informavimas ir 

švietimas. 

R. Baronienė, 

A. Petkelienė, 

G. Olcvikienė, 

E. Vaškelevičius. 

Bendrabučio gyventojų 

visuotinis susirinkimas, 

protokolas 2018– 09–18 

Nr. 1. 

Tabako, alkoholio, 

psichotropinių medžiagų  

vartojimo prevencinis 

susirinkimas. 

Kontrolės aptarimas, 

prevencinė veikla. 

R. Baronienė, 

A. Petkelienė, 

G. Olcvikienė, 

E. Vaškelevičius. 

 Bendrabučio gyventojų 

visuotinis susirinkimas, 

protokolas 2018– 09–18 

Nr. 1. Susirinkime 

dalyvavo soc. pedagogė 

Eglė Kaučikienė. 



Spektaklio su IV-ų klasių 

mokiniais „Amy: trumpo 

gyvenimo fragmentai“ 

premjera bendrabutyje. 

Sveikos gyvensenos 

nuostatų formavimas. 

Prevencinė veikla. 

Meninė kūryba. 

R. Baronienė. 2018-06-04 įvyko pilnoje 

žiūrovų salėje, spektaklį 

stebėjo ir kitų mokyklų 

mokiniai. Kiekvienoje 

klasėje spektaklis aptartas. 

Jo įrašas įkeltas į 

mokyklos youtube kanalo 

paskyrą. 

Renginys, skirtas 

pasaulinei AIDS dienai 

paminėti. 

Mokinių 

informavimas ir 

švietimas. Prevencinė 

veikla. 

R. Baronienė, 

A. Petkelienė, 

G. Olcvikienė. 

E. Vaškelevičius. 

Įvyko mokykloje. 

1.2. Švaros ir tvarkos įgūdžių formavimas: 

Bendras bendrabučio 

gyventojų susirinkimas 

„Bendrabutis – tavo 

namai, o tu – jų 

šeimininkas“. 

Supažindinimas su 

tvarkos taisyklėmis 

bendrabutyje. 

R. Baronienė, 

A. Petkelienė, 

G. Olcvikienė, 

E. Vaškelevičius. 

Bendrabučio gyventojų 

visuotinis susirinkimas, 

protokolas 2018– 09–18 

Nr. 1 

Bendrabučio savivaldos, 

aukštų seniūnų ir 

prezidento rinkimai. 

Pasiskirstymas 

pareigomis. Tikslų bei 

uždavinių numatymas, 

organizuojant 

bendrabučio savivaldos 

darbą. 

Mokinių savivaldos 

formavimas. 

R. Baronienė, 

A. Petkelienė, 

G. Olcvikienė. 

Bendrabučio atstovybė 

išrinkta, ją sudaro 3 aukštų 

seniūnai ir jų pavaduotojai. 

Prezidentas – III klasės 

mokinys Lukas Gužauskis 

Budėjimo grafikų trijų 

aukštų virtuvėse 

sudarymas.  

Darbo planavimas. R. Baronienė, 

G. Olcvikienė. 

Kiekvieną mėnesį 

mokiniai budi pagal iš 

anksto sudarytus budėjimo 

grafikus.  

Kasdieninė bendrų 

patalpų valymo kontrolė. 

Skiepyti meilę darbui, 

ugdyti darbo įgūdžius 

ir atsakomybę už savo 

veiksmus 

R. Baronienė, 

A. Petkelienė, 

G. Olcvikienė, 

E. Vaškelevičius. 

Nuolat buvo vykdoma 

Švaros ir tvarkos 

tikrinimas kambariuose ir 

higienos patalpose 

(komandinis darbas su 

bendrabučio savivaldos 

atstovais). 

Tikrinimo rezultatų 

viešinimas skelbimo 

lentoje. 

Švaros ir tvarkos 

įgūdžių formavimas. 

R. Baronienė, 

G. Olcvikienė, 

E. Vaškelevičius, 

A. Petkelienė. 

Kiekvieną mėn. lentoje 

viešinamos tvarkos ir 

švaros kambariuose 

patikrinimo suvestinės. 

Tikrinimas vykdomas su 

bendrabučio atstovybės 

nariais. 

Švaros mėnuo 

bendrabutyje - generalinė 

tvarka kambariuose. 

Pavasarinė talka. 

Skiepyti meilę darbui, 

ugdyti darbo įgūdžius 

ir atsakomybę už savo 

veiksmus. 

R. Baronienė, 

A. Petkelienė, 

G. Olcvikienė. 

Vyko balandžio mėnesį. 

Individualus darbas su 

kiekvienu mokiniu: dantų 

Skiepyti asmeninės 

higienos įgūdžius. 

R. Baronienė, 

A. Petkelienė, 

Nuolat buvo vykdoma. 



valymas, lovos klojimas, 

rūbų keitimas švariais, 

dušas. 

G. Olcvikienė, 

E. Vaškelevičius. 

1.3. Ugdytinių suvokimo apie neigiamą patyčių poveikį žmogaus psichikai formavimas: 

Pirmakursių apklausa 

apie psichologinę 

savijautą bendrabutyje. 

Prevencinė veikla 

prieš patyčias. 

R. Baronienė, 

G. Olcvikienė. 

Buvo vykdoma žodžiu, 

nusiskundimų nebūta. 

Individualūs pokalbiai su 

mokiniais.  

Sudaryti sąlygas 

dvasiniam, 

doroviniam ir 

kultūriniam mokinių 

brendimui. 

R. Baronienė, 

A. Petkelienė, 

G. Olcvikienė, 

E. Vaškelevičius. 

Nuolat vyko. 

1.4. Ugdytinių suvokimo apie sporto naudą savijautai ir sveikatai formavimas 

Sudaryti sąlygas sportinei 

veiklai bendrabučio 

salėje: tenisas, šokis, 

gimnastika, jėgos 

pratimai, motyvuoti 

mokinius tai veiklai. 

Ligų prevencija, 

imuniteto stiprinimas, 

geros nuotaikos 

palaikymas. 

R. Baronienė, 

A. Petkelienė, 

G. Olcvikienė, 

E. Vaškelevičius. 

Mokiniai sportavo beveik 

kiekvieną vakarą. 

2. Sudaryti sąlygas dvasiniam, doroviniam ir kultūriniam mokinių brendimui. Švietimo 

pagalba. 

2.1. Pagalba pamokų ruošoje 

Individualus darbas su 

kiekvienu mokiniu. 

Organizuoti pamokų 

ruošą, teikti  švietimo 

pagalbą. 

R. Baronienė, 

A. Petkelienė, 

G. Olcvikienė; 

E. Vaškelevičius. 

Nuolat vyko. 

Švietimo pagalba 

chemijos ir matematikos 

dalykuose to 

pageidaujanties 

mokiniams.. 

Organizuoti pamokų 

ruošą, teikti  švietimo 

pagalbą. 

G. Olcvikienė. Pagalbą teikė chemijos 

mokytoja, bendrabučio 

auklėtoja G. Olcvikienė.  

Teatrinis ugdymas. 

Papildoma teatrinė veikla 

to pageidaujantiems. 

Meninis ugdymas. R. Baronienė. Su to pageidaujančiais 

mokiniais buvo dirbama 

papildomai. Pavasarį 

papildomos valandos buvo 

skirtos spektaklio „Amy: 

trumpo gyvenimo 

fragmentai“ sukūrimui. 

Bendradarbiavimas su 

mokyklos psichologu ir 

socialiniu pedagogu. 

Teikti socialinę-

pedagoginę, 

psichologinę pagalbą. 

R. Baronienė, 

A. Petkelienė, 

G. Olcvikienė, 

E. Vaškelevičius. 

Nuolat buvo vykdoma. 

2.2. Projektų, renginių organizavimas kartu su bendrabučio ir mokinių savivalda 

Darbas su Mokinių 

taryba ir bendrabučio 

atstovybe. 

Skatinti pilietines, 

socialines iniciatyvas, 

padėti koordinuoti 

darbus. 

R. Baronienė. 

 

 

Periodiškai buvo 

organizuojami 

susirinkimai, kurių metu 

buvo sprendžiami renginių 

organizavimo, 

kordinavimo, pagalbos 

draugui klausimai. 



Filmų peržiūrų vakarai. Meninis, dorovinis 

ugdymas. 

R. Baronienė, 

E. Vaškelevičius. 

Vyko periodiškai, 

dažniausiai penktadieniais. 

Mokinių tarybos ir 

bendrabučio tarybos 

išsirinktų renginių 

organizavimas. 

Stiprinti 

bendruomeniškumo 

suvokimą, ruošti 

mokinius gyvenimui, 

formuoti partnerystės 

santykius bei 

tarpusavio supratimą; 

skatinti mokinių 

savarankiškumą, 

kūrybiškumą, lavinti 

komunikacinius 

gebėjimus.                                                       

R. Baronienė, 

A. Petkelienė, 

G. Olcvikienė, 

E. Vaškelevičius. 

Užgavėnės (02-13); 

Valentino diena (02-14); 

Teatro dienai skirtas 

renginys; 

Renginys, skirtas Europos 

dienai „Muzika, kuri 

jungia“ (05-09); 

Europos kalbų diena (09-

26); 

Žaidimų vakaras 

bndrabučio salėje (10-17); 

Tolerancijos dienos 

renginys (11-16); 

Renginys „Muzikinė 

kaukė“ bendrabutyje. 

3. Mokinių apgyvendinimas, kontrolė, planavimo, atsiskaitymo dokumentai 

Veiklos planavimas. Parengti veiklų planą 

kalendoriniams 

metams. 

R. Baronienė, 

A. Petkelienė, 

G. Olcvikienė, 

E. Vaškelevičius. 

Vadovaujantis 2017 m. 

sausio 7 d. patvirtinu 

planu, buvo dirbama visus 

metus. 

Mokinių migracijos 

apskaitos, atvykimo – 

išvykimo registracijos 

žurnalai. 

Kontrolė, mokinių 

saugumas. 

R. Baronienė, 

A. Petkelienė, 

G. Olcvikienė, 

E. Vaškelevičius. 

Nuolat pildomi. 

Mokinių 

apgyvendinimas, 

kambarių paskirstymas. 

Kontrolė, mokinių 

saugumas. 

A. Petkelienė. Paskirstyta rugsėjo mėn.  

Mokinių išregistravimas 

iš bendrabučio, 

atsiskaitymų už 

kambarius kontrolė. 

Kontrolė, turto 

priežiūra. 

A. Petkelienė. Buvo vykdoma mokslo 

metų pabaigoje. 

Sutartys, instruktažai. Saugaus elgesio 

prevencija, 

dokumentų 

parengimas. 

A. Petkelienė. Parengta. 

      

 

Regina Baronienė    Audra Petkelienė 

 

Gražina Olcvikienė    Egidijus Vaškelevičius 

     

 


