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VASARIS 

Moksleivių kūrybiškumo 

ugdymas. 

1.Nusipiešiu močiutės šiltų 

mezginių raštus. 

  

Eurika Drungilienė Vaikai pieš kepures, pirštines ir jas 

puoš įvairiais ornamentais. 

2.Žiema piešiniuose. Eurika Drungilienė Vaikai  . meninėmis raiškos 

priemonėmis pieš žiemą, darys 

darbelius. 

Valstybinių švenčių 

paminėjimas, tautiškumo 

ugdymas.  

1.Popietė skirta Vasario 16  

minėjimui. 
 

Eurika Drungilienė Centro lankytojai, susipažins su 

Nepriklausomybės aktu , prisimins 

signatarus. Taip pat  studijuos 

parengtoje darbų parodoje tautinius 

raštus, ornamentus  išaustuose 

senuose audimuose . 

2.Tautinių audinių paroda 

skirta Vasario 16  minėjimui. 

Eurika Drungilienė 

Liuda Lidienė 
Centro lankytojai studijuos 

tautinius raštus, ornamentus  

išaustus lininiuose rankšluosčiuose. 

Įsimintinų lietuvių švenčių, 

papročių, tradicijų 

puoselėjimas.  

1.Užgavėnių kaukių dirbtuvė. 

Eurika Drungilienė 

Liuda Lidienė 
Dalyviai plačiau susipažins su 

Užgavėnių tradicija ir bendraudami 

darysis  kaukes. 

2.Užgavėnių kaukių paroda. Eurika Drungilienė 

Regina Karpienė 
Užvenčio m. bibliotekoje bus 

surengta moksleivių pagamintų 

Užgavėnių kaukių paroda. 

Gyventojai susipažins su LR 

seimo nario Remigijaus  

Žemaitaičio veiklos ataskaita. 

Eurika Drungilienė 

Kęstutis Bilius 
Vietos gyventojai daugiau sužinos 

apie seimo nario darbą , priimamus 

įstatymus ir suteikiamas paslaugas 

gyventojams. 

Diskusija.   Eurika Drungilienė 

 
Ką pasirinksiu kandidatu į Merus ir 

tarybos narius. 

Stalo žaidimai, užduotys, 

diskusijos ir kt.. 

Eurika Drungilienė 

 
Užsiėmimų metu moksleiviai 

mokosi tarpusavio  gražaus 

bendravimo , komandinio darbo. 
Paslaugos suaugusiems. 

 

Eurika Drungilienė 

 

Internetinė bankininkystė- sąskaitų 

apmokėjimas, apdraudžiamas turtas , 

dokumentų atspausdinimas , elektros 

rodmenų  deklaravimas ir kt.. 

Organizacinė veikla   

1. Surengtų parodų kėlimas į 

socialinius tinklus ir interneto 

svetaines. 

2. Žinučių apie renginius 

Eurika Drungilienė 

 

Nuotraukų  ruošimas ir pateikimas fb 

puslapiui. Informacijos ruošimas  ir 

pateikimas Šatrijos Raganos 



 rašymas. gimnazijos internetinės svetainės 

skyriuje “Gimnazijos skyriai“. 

Finansavimo šaltinių ieškojimas 
centro veiklai vykdyti. 

 

Eurika Drungilienė Socialinių partnerių ir vietos 

bendruomenės įtraukimas į veiklą. 

Dokumentų tvarkymas. 
 

Eurika Drungilienė Kovo mėnesio veiklos plano rengimas. 

 Sanitarinių-higieninių sąlygų 

gerinimas ir priežiūra. 

Eurika Drungilienė 

Liuda Lidienė 

Vėdinimo sistemos priežiūra. Patalpų 

valymas. 

 

 

Parengė: Minupių  universalaus daugiafunkcinio centro veiklos organizatorė                                                                                             

Eurika Drungilienė   
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