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KLAIPĖDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRO 

BENDRABUČIO AUKLĖTOJOS VEIKLOS PLANAS 2020 m. m. 

 
TIKSLAS - visapusiškai ugdyti auklėtinių asmenybę, užtikrinti jų moralinių savybių, buities ir 

elgesio kultūros ugdymo procesą. 

               

UŽDAVINIAI: 

               1. Organizuoti laisvalaikio užimtumą. 

               2. Plėtoti išradingumą, kūrybiškumą, norą dalyvauti renginiuose. 

               3. Ugdyti toleranciją, asmenybės gerbimą. 

               4. Ugdyti savitvarkos įgūdžius. 

               5.Nuosekliai ir nuolat stebėti ir nagrinėti mokiniams kylančias problemas, laiku ir 

kvalifikuotai jas spręsti kartu su mokiniais. 

               6. Tėvų skatinimas domėtis savo vaikų gyvenimu bendrabutyje. 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklų pavadinimai Data Vieta Atsakingi 

Susirinkimai 

1. Praėjusių metų nuveiktų darbų 

aptarimas. 

01-07 II-o aukšto 

fojė 

Auklėtoja, 

bendrabučio taryba 

2. Mokinių svarstymai dėl 

bendrabučio vidaus tvarkos 

taisyklių pažeidimų. 

Pagal poreikį Bendrabučio 

valdytojos 

kabinetas 

Valdytoja, auklėtoja, 

bendrabučio taryba 

3. Einamųjų reikalų sprendimas. Pagal poreikį II-o aukšto 

fojė 

Auklėtoja 

4. Mokinio pareigų ir teisių 

aptarimas ir vykdymas. 

02-05 II-o aukšto 

fojė 

Auklėtoja 

5. Kultūringo elgesio, moralės, 

higienos normų laikymasis. 

03-10 II-o aukšto 

fojė 

Auklėtoja 

6. Pokalbiai-diskusijos: „Kaip aš 

suprantu laisvalaikį ir ką jis man 

reiškia?“. 

04-16 II-o aukšto 

fojė 

Auklėtoja, 

bendrabučio taryba 

7. Mokinių ugdymo veiklos 

bendrabutyje aptarimas ir 

įvertinimas. 

05-13 Bendrabučio 

salė 

 

Auklėtoja, 

bendrabučio taryba 

8. Mokslo metų veiklos aptarimas. 06-11 Bendrabučio 

salė 

Auklėtoja, 

bendrabučio taryba 

Laisvalaikio priemonės 

1. „Trys karaliai“- atsisveikinimas 

su Kalėdų eglute. 

01-06 II-o aukšto 

fojė 

Auklėtoja, 

bendrabučio taryba  

2. Žvakučių uždegimas 

bendrabutyje prisimenant Sausio 

13-ąją  - „Amžina atmintis“. 

01-13 I-o aukšto 

fojė 

Auklėtoja,  

bendrabučio taryba  



3.  2020 m. m. tvarkingiausių 

kambarių įvertinimas. 

01-22 Bendrabučio 

salė 

Auklėtoja, 

bendrabučio taryba 

 4. Sportinė pramoga - šaškių 

varžybos. 

01-28 Bendrabučio 

salė 

Auklėtoja 

5. Sportinė pramoga - teniso 

varžybos. 

02-05 Bendrabučio 

salė 

Auklėtoja 

6. Vasario 16-oji - „Istorinis 

sugrįžimas“ 

02-13 II-o aukšto 

fojė 

Auklėtoja 

7. Šv. Valentino dienai - šventinė 

popietė „Meilės istorijos“. 

02-14 Bendrabučio 

salė 

Auklėtoja 

8. Užgavėnės - „Žiemos palydos ir 

pavasario žadinimas“. 

02-25 Bendrabučio 

kiemas 

Auklėtoja, 

bendrabučio taryba 

9. Kovo 11-oji - „Mūsų laisvės 

diena“. Piešinių konkursas. 

03-09 II aukštas  Auklėtoja 

10. 40-ties paukščių diena - inkilo 

gamyba ir įkėlimas į medį. 

03-10 Bendrabučio 

kiemas 

Auklėtoja, 

bendrabučio taryba 

11. Linksmų žaidimų ir atrakcionų 

vakaras. 

 

03-18 Bendrabučio 

salė 

Auklėtoja, 

bendrabučio taryba 

12. Pasaulinė Žemės diena -

astronominis pavasaris 

(diskusijos, pokalbiai apie 

gamtą, iškilusius pavojus mūsų 

planetai). 

03-20 II-o aukšto 

fojė 

Auklėtoja 

13. Tarptautinė melagių ir juoko 

diena - popietė„ Anekdotų 

karaliaus rinkimai“. 

04-01 Bendrabučio 

salė 

Auklėtoja, 

bendrabučio taryba 

14. Velykinių margučių parodėlė. 04-09 I-o aukšto 

fojė 

Auklėtoja 

15. Lovų klojimo varžybos. 04-27 II-o aukšto 

fojė 

Auklėtoja 

16. Kalbos ir knygos diena          

„Tobula bendravimo priemonė -

TARMĖ“. 

05-07 II-o aukšto 

informacinis 

stendas 

Auklėtoja 

17. „Protų mūšis“, skirtas Lietuvos 

įstojimo į Europos Sąjungą 

dienai paminėti. 

05-13 Bendrabučio 

salė 

Auklėtoja 

18. Atsiskaitymas su bendrabučiu -

mokinių kambarių paruošimas, 

išvykstant vasaros atostogų. 

06 mėn. Mokinių 

kambariai 

Auklėtoja 

19. Informacija, skirta saugiom 

vasaros atostogom prie vandens 

telkinių. 

06 mėn. Mokinių 

kambariai 

Auklėtoja, 

visuomenės sveikatos 

specialistė 

Individualus darbas su mokiniais 

1. Mokinių kambarių 

mikroklimato stebėjimas: 

*švara kambariuose 

*asmens higienos priemonės 

*patalynės švara 

*maisto produktų laikymas 

*tvarka rūbų spintose. 

Nuolat Mokinių 

kambariai 

Auklėtoja 



2. Įvairūs drausmės klausimai:  

*grįžimas vakare į bendrabutį 

*ramybės laikas 

*ryte išėjimas į pamokas. 

Pagal poreikį Mokinių 

kambariai 

Auklėtoja 

3. Įvairūs mokinių klausimų, 

problemų profesionalus 

sprendimas. 

Pagal poreikį Mokinių 

kambariai 

Auklėtoja, valdytoja 

4. Pokalbiai-diskusijos apie 

žalingus įpročius: „Ar aš 

nežaloju savęs?“. 

Pagal poreikį Mokinių 

kambariai 

Auklėtoja, 

visuomenės sveikatos 

specialistė 

Individuali veikla su mokinių tėvais, globėjais, grupių vadovais 

1. Su tėvais ir grupių vadovais 

aptarti visus mokinių elgesio ir 

tvarkos pažeidimų atvejus. 

Pagal poreikį Telefono 

skambučiai, 

bendrabutis, 

Centras 

Auklėtoja, valdytoja 

2. Informacijos suteikimas tėvams 

apie jų vaikų gyvenimą 

bendrabutyje. 

Pagal poreikį Telefono 

skambučiai 

Auklėtoja, valdytoja 

 
SIEKTINI REZULTATAI: 

     1. Kultūringo elgesio ugdymas. 

     2. Sveiko gyvenimo būdo propagavimas. 

     3. Asmens higienos ir socialinių įgūdžių formavimas. 

     4. Aktyvus mokinių dalyvavimas bendrabučio veikloje.   

 

Parengė:                                                                                                                                 

bendrabučio auklėtoja  

O. Vilimienė                                                      (parašas) 

 

  

     

 
 

 

 


