
ŠILUTĖS R. KINTŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA 

                                                                                                                  

PRITARTA 

Daugiafunkcio centro tarybos 

2020-12-23 posėdžio  

protokoliniu nutarimu 

(protokolas Nr. 2) 

 

2020 M. SAVANORIŠKOS VEIKLOS IR PATIRTIES ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMO 

ATASKAITA 

 

2020-12-03 akredituota (pakartotinai) Kintų pagrindinė mokykla kaip priimanti savanorius 

organizacija. 

Kontaktinis asmuo: savanoriškai veiklai – socialinė pedagogė Jurgita Tamošiūnienė; 

                                                                      jaunimo veiklos kuratorius Laimondas Taroza; 

                                                                      metodininkė 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 savanoriškos veiklos sutartis, sudarytas su mokykla 

1. Stasys Petrauskas 6 mėnesiams nuo 2020-01-06 iki 2020-06-23 (savanoriavo 3 mėnesius iki 

2020-03-20 dėl karantino) – darbuotojas sporto salėje prie treniruoklių. 

2. Lukas Probergas 3 mėnesiams nuo 2020-01-06 iki 2020-06-23 (savanoriavo 3 mėnesius iki 

2020-03-20 dėl karantino)  – darbuotojas sporto salėje prie treniruoklių. 

3. Mantas Pleikys 6 mėnesiams nuo 2020-01-07 iki 2020-06-23 (savanoriavo 3 mėnesius iki 

2020-03-20 dėl karantino)  – darbuotojas sporto salėje (veiklų organizavimas mokiniams). 

4. Julius Kuršaitis 5 mėnesiams 2020-01-24 iki 2020-06-23 23 (savanoriavo 2 mėnesius iki 

2020-03-20 dėl karantino) – darbuotojas sporto salėje prie treniruoklių. 

5. Vaida Lotužienė 4 mėnesiams nuo 2020-02-19 iki 2020-06-30 – informacijos rinkimas, 

sisteminimas, sportuojančiųjų konsultavimas bei priežiūra, sporto įrenginių priežiūra. 

6. Algirdas Gužauskas 9 mėnesiams nuo 2020-03-16 iki 2020-12-31 – pagalba mokytojams 

pasirengiant priemones nuotoliniam mokymui ir konsultavimas jas diegiant. 

7. Gabrielė Kumutaitytė nuo 2020-09-01 iki 2020-12-31 – mokytojų padėjėja. 

 

Savanoriai, dirbantys pagal savanoriškos veiklos sutartis, sudarytas dalyvaujant JST 

1. Tomas Bartkus 6 mėnesiams nuo 2020-01-10 iki 2020-07-10 – pagalba organizuojant 

sportinius užsiėmimus ir įvairius renginius, pagalba Kintų AJE. 

2. Liucija Bučinskaitė 6 mėnesiams nuo 2020-01-10 iki 2020-07-10 – pagalba organizuojant 

įvairius užsiėmimus ir renginius, pagalba Kintų AJE, pagalba Kintų AJE vadovui viešinant renginius, 

parengiant priemones užsiėmimams ir kt. 

3. Algirdas Gužauskas 6 mėnesiams nuo 2020-07-01 iki 2020-12-29 -  pagalba organizuojant 

renginius (medijos). 

 

 



Patyriminės veiklos įgūdžių formavimas 

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

judriuosius žaidimus“ nuo 2020-02-01 iki 2020-04-30. 

Simona Venckienė, Gabrielė Kumutaitytė – vaikų vasaros poilsio organizavimo programa 

Vaikų vasaros poilsio stovykla „Pamario krašte“ nuo 2020-07-13 iki 2020-07-24. 

 

Mokomoji praktika studentams 

1. Lina Valaitė 2 mėnesiams nuo 2020-01-06 iki 2020-02-28 – matematika ir informatika. 

2. Vitalija Mišinskaitė 4 mėnesiams nuo 2020-09-14 iki 2020-12-31- pedagogika. 

3. Neringa Sadauskienė 4 mėnesiams nuo 2020-09-14 iki 2020-12-31- pedagogika. 

4. Simona Venckienė 1 mėnesiui nuo 2020-11-03 iki 2020-11-27– ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogika. 

5. Gabrielė Kumutaitytė 1 mėnesiui nuo 2020-11-03 iki 2020-11-27– ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogika. 

 

 

Socialinė pedagogė Jurgita Tamošiūnienė, 

el. p. jurgita tamosiuniene@kintumokykla.lt 


