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2019 M. SAVANORIŠKOS VEIKLOS IR PATIRTIES ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMO 

ATASKAITA 

 

2017-12-29 akredituota (pakartotinai) Kintų pagrindinė mokykla kaip priimanti savanorius 

organizacija. 

Kontaktinis asmuo: savanoriškai veiklai – DC veiklų koordinatorė Simona Venckienė; 

                                   darbinės  patirties įgūdžių formavimui – direktorė Asta Gužauskienė. 

 

Tikslas: 

1) priimti niekur nedirbančius, nesimokančius 15-29 m. amžiaus jaunuolius praktiniam 

mokymui;      

2) priimti aktyvius įvairaus amžiaus, bet ne jaunesnius kaip 14 m., žmones, sudarant sutartis su 

mokykla savanoriškai veiklai; 

3) sudaryti papildomas galimybes mokiniams įgyti patyriminės veiklos patirties; 

4) priimti studentus, jiems skiriant vadovus, mokomajai praktikai pagal mokyklos sudarytas 

sutartis su mokymo įstaigomis. 

 

Savanoriai, dirbantys pagal savarankiškos veiklos sutartis, sudarytas su mokykla 

1. Asta Gužauskienė 2019 metams – šokių kolektyvo „Kintai“ moterų šokių grupės „Kanarėlės“ 

ir suaugusiųjų šokių grupės „Kintai“ vadovė. 

2. Ilona Papievienė 2019 metams – XXL klubo ir fotografijos mėgėjų klubų vadovė. 

3. Sigita Žilinskienė 2019 metams – Emeritų klubo vadovė. 

4. Brigita Karpauskaitė 2019 metams – foto reportažų rengėja. 

5. Andrius Sadauskas 8 mėnesiams nuo 2018-09-26 – darbuotojas treniruoklių salėje. 

6. Rytis Dambauskas 8 mėnesiams nuo 2018-09-26 – darbuotojas treniruoklių salėje. 

7. Tomas Bartkus 9 mėnesiams nuo 2018-09-26 – darbuotojas sporto salėje. 

8. Benas Banelis 8 mėnesiams nuo 2018-10-02, ir 4 mėnesiams nuo 2019-09-16 – darbuotojas 

sporto salėje. 

9. Lukas Probergas 3 mėnesiams nuo 2019-10-07 iki 2019-12-30 – darbuotojas sporto salėje. 

10. Mantas Pleikys 3 mėnesiams nuo 2019-09-23 iki 2019-12-30 – darbuotojas sporto salėje. 

11. Stasys Petrauskas 3 mėnesiams nuo 2019-09-23 iki 2019-12-30 – darbuotojas sporto salėje. 

12. Deimantė Piečiutė 3 mėnesiams nuo 2019-09-23 iki 2019-12-30 – darbuotoja sporto salėje. 

13. Ugnė Jankauskaitė 3 mėnesiams nuo 2019-09-23 iki 2019-12-30 – darbuotoja pailgintoje 

grupėje. 

Patyriminės veiklos įgūdžių formavimas 

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programos 9 mėnesiams nuo 2019-02-01 iki 2019-12-31: 

Bronius Mackevičius – NVŠ programa „Sportinių įgūdžių formavimas per Futbolą ir 

judriuosius žaidimus“. 

 

Mokomoji praktika studentams 

1. Lina Valaitė 2 mėnesiams nuo 2019-01-28 iki 02-22; 2019-09-02 iki 10-25 – matematikos ir 

informatikos mokymo studijų programos praktikos. 

2. Brigita Karpauskaitė 3 mėnesiams nuo 2019-01-28 iki 04-19 – marketingo ir reklamos 

kūrimo studijų programa. 



3. Sonata Rangienė nuo 2019-02-04 iki 02-20; nuo 2019-03-27 iki 04-19; 2019-09-23 iki 10-

18 – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogikos praktikos. 

4. Vilija Ašmonaitė nuo 2018-10-02 iki 2019-12-31 – pedagogika. 

5. Neringa Rimkutė nuo 2019-10-14 iki 12-24 – pedagogika. 

6. Gabrielė Kumutaitytė nuo 2019-11-11 iki 11-22 – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogika. 

7. Simona Venckienė nuo 2019-11-11 iki 11-22 – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogika. 

 

 

 

DC veiklų koordinatorė                                                                                          Simona Venckienė 


