
Mokinių neformalusis švietimas skirtas mokinių pažinimo, lavinimosi, saviraiškos 
poreikiams tenkinti. Šiaulių profesinio rengimo centre 2021/2022 m.m. veikia 21 būrelis. 
Dalyvavimas būrelių veikloje finansuojamas valstybės lėšomis, mokiniams nemokamas. 
Pageidaujantys būrelius lankyti kitų skyrių mokiniai turi kreiptis interneto svetainėje paskelbtais 
skyrių kontaktais, kviečiame pasirinkti! 

Viena iš popamokinės veiklos sričių- dalyvavimas mokinių savivaldoje, centro 
Mokinių tarybos, Lietuvos Moksleivių sąjungos veiklose. Centro Mokinių tarybos kuratorė- Dalia 
Kerienė, Buitinių paslaugų skyriaus socialinė pedagogė. Kviečiame prisijungti! 

Mokinių neformaliojo švietimo būreliai 2021/2022 m.m. 

Eil. 
Nr.

Būrelio 
pavadinimas

Veiklos pobūdis Būrelio 
vadovas

Skyrius Pastabos

 „Stilius“ Sceninių judesių ugdymas, 
dalyvavimas renginiuose

Irena 
Dunauskienė

Buitinių 
paslaugų

 „X team“ Šiuolaikiniai šokiai, 
dalyvavimas renginiuose, 
konkursuose

Irena 
Dunauskienė

Buitinių 
paslaugų

Jėgos trikovės Atletinė gimnastika, fizinio 
pajėgumo ugdymas. 
Dalyvavimas sportinėse 
varžybose

Romualdas 
Miškūnas

Buitinių 
paslaugų

„Judesiukas“ Šiaurietiškas ėjimas, 
slidinėjimas, gimnastika 

Romualdas 
Miškūnas

Buitinių 
paslaugų

Pradėjo 
veiklą 
2021 m.

„Ritmika“ Ritminė gimnastika, 
aktyvaus judėjimo 
treniruotės

Raimonda 
Jucikaitė

Buitinių 
paslaugų

„Sportuok“ Krepšinis, atletinė 
gimnastika, boksas. 
Dalyvavimas sportinėse 
varžybose

Vaclovas 
Peleckis

Mechanikos

Jaunųjų 
metalistų 

Metalo frezavimo, tekinimo 
metalo apdirbimo staklėmis 
pradmenys

Napalis Ženkus Mechanikos

Dailės raiškos 
studija

Interjero dizaino, 
kompiuterinės grafikos, 
reklaminės medžiagos 
rengimas

Vida 
Šambarienė

Mechanikos



„Maironiečių“ Kultūrinio- literatūrinio 
akiračio plėtimas, 
dalyvavimas renginiuose, 
susitikimuose, kūrybos 
konkursuose, kraštotyros 
veiklose

Branguolė 
Šimkūnienė

Mechanikos

„English club“ Anglų kalbos naudojimo  
kompetencijų ugdymas

Diana 
Misevičienė

Mechanikos

Stalo teniso Stalo teniso žaidimo 
technikos ugdymas. 
Dalyvavimas sportinėse 
varžybose

Rimas 
Savickas

Mechanikos Pradėjo 
veiklą 
2021 m.

Konditerijos 
būrelis 
„Smaguris“

Konditerijos žaliavų, 
gaminių ruošimas, puošimas, 
patiekimas

Daiva 
Vidugirienė

Prekybos ir 
verslo

„Aš galiu“ Krepšinis, tinklinis, stalo 
tenisas. Dalyvavimas 
sportinėse varžybose

Tadas Gulbinas Prekybos ir 
verslo

Medijų Fotografijos ir vaizdų 
filmavimo pagrindai, vaizdo  
montavimas

Edgaras 
Martinkus

Prekybos ir 
verslo

Pradėjo 
veiklą 
2021 m.

Citius Altius 
Fortius

Komandiniai sportiniai 
žaidimai; futbolas, stalo 
tenisas, krepšinis, tinklinis, 
dalyvavimas sportinėse 
varžybose

R i m a s  
Savickas

Statybos

Estradinio 
dainavimo 
studija

Solinis dainavimas, garso 
įrašų darymas, dalyvavimas 
renginiuose

Č e s l o v a s 
Motiejaitis

Technologijų

K r e p š i n i o 
b ū r e l i s 
„ N a u d i n g a s 
pomėgis“

K r e p š i n i o t e c h n i k o s 
tobulinimas. Dalyvavimas 
sportinėse varžybose.

Petras Kairys Technologijų

Atrask meną 
savyje

Improvizacinis 
muzikavimas, susipažinimas 
su emocijomis, emocinės 
sveikatos gerinimas, 
pasitikėjimo savimi ugdymas

R e g i n a 
Kvedarienė

Technologijų



_______________________

Liečiu spalvas Saviraiška per tapybą, 
lipdymo technikas, 
popieriaus plastiką, 
dekupažą. 

L o r e t a 
Vernienė

Technologijų

Į k r a u k 
baterijas

Tinklinis, stalo tenisas, 
krepšinis, lengvoji atletika. 
Dalyvavimas renginiuose, 
sportinėse varžybose.

K r i s t i n a 
Lašienė

Technologijų

Nuo idėjos iki 
sėkmingo 
renginio

Viešojo kalbėjimo, renginių 
organizavimo kompetencijų 
tobulinimas. Renginių 
organizavimas ir vedimas.

F a u s t i n a 
Klevinskienė

Technologijų Pradėjo 
veiklą 
2021 m.


