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VILNIAUS VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBO „ŠATRIJA“ VEIKLOS ATASKAITA   

2017-2018 MOKSLO METAI 

 
I. BENDRA INFORMACIJA 

Įstaigos pavadinimas Vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“ 

Adresas Kalvarijų g. 156, Vilnius 

Tel. numeris (8-5) 276 5672 

El. Paštas info@satrijosklubas.lt 

Interneto puslapis/socialinio tinklo paskyros adresas 
www.satrijosklubas.lt, Facebook: Vaikų ir jaunimo klubas "Šatrija", 

Instagram: vaiku_jaunimo_klubas_Satrija 

 

Trumpas įstaigų darbo tikslų, uždavinių aprašymas (iš strateginio plano) 

 

Klubo strateginis tikslas – ugdymo kokybės užtikrinimas ir neformaliojo ugdymo paslaugų prieinamumo plėtra  

Uždaviniai: 

1. Kelti pedagogų profesinę kompetenciją 

2. Kurti ir plėtoti programas, orientuotas į kompetencijų ugdymą 

3. Stiprinti tėvų, vaikų ir pedagogų ryšius 

4. Pritraukti papildomų resursų ugdymo kokybei gerinti 

5. Gerinti materialinę bazę 

6. Didinti klubo prieinamumą, kuriant ir įgyvendinant naujas neformaliojo ugdymo programas 

 

Klubo strateginis tikslas - įstaigos vidinių ir išorinių ryšių plėtojimas, patrauklaus klubo įvaizdžio kūrimas 

Uždaviniai: 

1.Kurti socialinės partnerystės tinklą ir stiprinti jau turimus ryšius 

2.Klubo veiklos viešinimas 

3.Kurti ir puoselėti klubo bendruomenės etosą 

 

 

 

 

 

http://www.satrijosklubas.lt/
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VEIKLOS PLANAVIMAS 
 

Eil. 

Nr. 

Tikslas (iš 

strateginio 

plano) 

Uždavinys 

(iš strateginio 

plano) 

Veikla Rodiklių apibrėžimas 

Rezultato pasiekimo 

rodiklių reikšmės Įvykdytos veiklos 

aprašymas/neįvykdymo 

priežastys 

Atsakingas 

asmuo 
Planuota 

rodiklio 

reikšmė 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

1. Ugdymo 

kokybės 

užtikrinimas ir 

neformaliojo 

ugdymo 

paslaugų 

prieinamumo 

plėtra 

Parengti planus, 

ugdymo kokybei 

gerinti   

2017-2018  metų 

veiklos plano 

parengimas 

Parengtas 2017-2018  

metų klubo veiklos 

planas 

1 1 Parengtas ir spalio mėn. 

įsakymu patvirtintas 2017-

2018  mokslo metų veiklos 

planas 

Direktorės 

įsakymu 

paskirta darbo 

grupė 

Ugdymo proceso 

reglamentuojančių 

dokumentų 

parengimas 

2017-2018  ugdymo 

planas 

1 1 Parengtas ir spalio mėn. 

įsakymu patvirtintas 2017-

2018  mokslo metų ugdymo 

planas 

Direktorės 

įsakymu suburta 

darbo grupė 

2017-2018  metų 

renginių plano 

parengimas 

Parengtas metinis 

renginių planas 

1 1 Parengtas 2017-2018 mokslo 

metų renginių planas 

Direktorės 

įsakymu 

paskirta darbo 

grupė 

2017-2018  mokslo 

metų NVŠ programų 

parengimas 

Parengtos metinės 

NVŠ programos 

31 31 Parengtos ir patvirtintos 2017-

2018 mokslo metų NVŠ 

programos 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

2017-2018 mokslo 

metų vidaus 

įsivertinimo 

ataskaitos 

parengimas 

Parengta  vidaus 

įsivertinimo 

ataskaita 

1 1 Parengta vidaus įsivertinimo 

ataskaita 

Direktorės 

įsakymu 

suburta darbo 

grupė 

Strateginio plano 

peržiūra ir 

koregavimas 

Atnaujintas 

strateginis planas 

1 1 2018 metų sausio mėnesį 

peržiūrėtas ir pakoreguotas 

strateginis planas 

Direktorės 

įsakymu 

suburta darbo 

grupė 

2017-2018 mokslo 

metų veiklos 

ataskaitos rengimas 

Metų veiklos 

ataskaita 

1 1 2018 metų rugsėjo mėnesį 

parengta 2017-2018 mokslo 

metų veiklos ataskaita 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 
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                                   ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

 

 

 
Eil. 

Nr. 

Tikslas 

(iš strateginio 

plano) 

Uždavinys 

(iš strateginio 

plano) 

Veikla 
Rodiklių 

apibrėžimas 

Rezultato pasiekimo rodiklių 

reikšmės Įvykdytos veiklos 

aprašymas/neįvykdymo 

priežastys 

Atsakingas 

asmuo 
Planuota 

rodiklio 

reikšmė 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

2. Ugdymo kokybės 

užtikrinimas ir 

neformaliojo 

ugdymo paslaugų 

prieinamumo plėtra 

Užtikrinti klubo 

poreikius 

atitinkančio 

personalo darbą 

Personalo poreikio 

planavimas ir 

atranka, 

atsakomybių 

paskirstymas 

Klubo 

darbuotojai 

7,5 etato 

apmokami iš 

biudžeto lėšų 

ir 3,5 etato 

apmokami iš 

lėšų už 

papildomą 

ugdymą 

7,5 etato 

apmokami iš 

biudžeto lėšų 

ir 3,5 etato 

apmokami iš 

lėšų už 

papildomą 

ugdymą 

Atsižvelgiant į klubo  

strateginius tikslus ir 

uždavinius, išsikeltus 

prioritetus vyko tikslinė 

darbuotojų atranka, pagal 

pokyčius periodiškai buvo 

tvirtinamas  etatų sąrašas ir 

koreguojamos pareigybės 

Direktorė ir 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Klubo 

pedagogai 

30 33 Atsižvelgiant į klubo  

strateginius tikslus ir 

uždavinius, išsikeltus 

prioritetus vyko naujų 

pedagogų  tikslinė atranka 

Direktorė ir 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Pedagogų ir klubo 

darbuotojų 

skatinimo ir 

motyvavimo  

sistemos 

sukūrimas 

Pedagogų ir 

klubo 

darbuotojų 

skatinimo ir 

motyvavimo  

aprašas 

1 1 Parengtas ir 2017-06-09 

įsakymu Nr.V-74 

patvirtintas Vilniaus vaikų ir 

jaunimo klubo „Šatrija“ 

darbuotojų skatinimo 

tvarkos aprašas  

Direktorės 

įsakymu suburta 

darbo grupė 

Atnaujinamos 

pareiginės 

instrukcijos 

Atnaujintų 

pareiginių 

instrukcijų 

skaičius 

3 11 2017-2018 mokslo metais 

buvo atnaujintos 11 pareiginių  

instrukcijų 

Raštinės vedėja-

archyvarė 

Metinio pokalbio 

su darbuotojais 

tvarkos aprašas 

Parengtas 

aprašas 

1 1 Parengtas  ir 2017-09-28 d. 

įsakymu Nr.V-95 

patvirtintas metinio 

pokalbio tvarkos aprašas 

Direktorė 
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Metinių pokalbių 

tvarkos 

aprobavimas 

Įvykusių 

metinių 

pokalbių 

skaičius 

15 - Suplanuoti metiniai 

pokalbiai neįvyko dėl  klubo 

direktorės ilgalaikio 

nedarbingumo laikotarpio 

Direktorė ir 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 
Pritraukti 

papildomų 

žmogiškųjų  

resursų  

Savanorių 

įtraukimas į klubo 

veiklą 

Į klubo veiklą 

įtrauktų 

tarptautinių 

savanorių 

skaičius 

2 2 2017-2018 mokslo metais iki 

spalio mėn. klube dirbo du 

Erasmus+ programos Europos 

savanorių tarnybos savanoriai. 

Vena iš savanorių dėl 

asmeninių priežasčių nuo 

spalio mėn. nutraukė savo 

dalyvavimą savanorystės 

programoje. 

Projektų skyriaus 

vadovė 

Į klubo veiklą 

įtrauktų 

vietinių 

savanorių 

skaičius 

15 18 2017-2018 mokslo metais 

buvo sudaryta 17 terminuotų   

ir 1 neterminuota savanoriško 

darbo sutartis. 

 

Projektų skyriaus 

vadovė 

Savanorystės 

pristatymų ir 

mokymų 

skaičius 

5 6 2017-2018 mokslo metais 

klubas organizavo  penkis 

savanoriškos veiklos 

pristatymus (Akropolio būrelių 

mugėje, Litexpo parodoje „Z 

vaikai“ ir Sporto mugėje 2017, 

Vilniaus Baltupių ir Šv. 

Kristoforo progimnazijose). 

Tarptautinė savanorė lapkričio-

sausio mėn.  vietiniams 

savanoriams vedė saviugdos 

mokymų ciklą  

Projektų skyriaus 

vadovė 

Praktikantų 

įtraukimas į klubo 

veiklą 

Į klubo veiklą 

įtrauktų 

praktikantų 

skaičius 

5 3 Bendradarbiaujant su Vilniaus 

kolegijos Menų ir kūrybinių 

technologijų fakultetu 2017-

2018 mokslo metais klube 

praktiką atliko trys studentai-

praktikantai. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

projektų skyriaus 

vadovė 
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DARBO IR UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

Eil. 

Nr. 

Tikslas (iš 

strateginio 

plano) 

Uždavinys (iš 

strateginio 

plano) 

Veikla 
Rodiklių 

apibrėžimas 

Rezultato pasiekimo rodiklių 

reikšmės Įvykdytos veiklos 

aprašymas/neįvykdymo 

priežastys 

Atsakingas 

asmuo Planuota 

rodiklio 

reikšmė 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

3. Ugdymo 

kokybės 

užtikrinimas ir 

neformaliojo 

ugdymo 

 Kurti ir plėtoti 

programas, 

orientuotas į  

kompetencijų 

Vykdomi 

užsiėmimai 

Klubo darbo 

laikas 

Klubas dirba 

darbo 

dienomis nuo 

10 iki 21val.,  

šeštadieniais 

Klubas dirbo 

nustatytu 

darbo grafiku 

Studijų užsiėmimai vyksta 

pagal patvirtintą tvarkaraštį 

Direktorė  

Kelti darbuotojų ir 

pedagogų profesinę 

kompetenciją 

Individualus 

pedagogų 

profesinės 

kompetencijos 

stiprinimas 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

kursuose ir 

seminaruose 

Pedagogų ir 

klubo 

administracij

os darbuotojų 

kėlusių 

kvalifikaciją 

skaičius 

15 13 13 klubo darbuotojų  dalyvavo 

kvalifikacijos kėlimo kursuose 

ir/ar seminaruose. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Seminarų, mokymų 

ir kursų 

organizavimas 

Kursų, 

seminarų 

skaičius 

1 1 2018-06-06 klubo 

darbuotojams buvo organizuoti 

pirmosios pagalbos ir higienos 

įgūdžių mokymai 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Pedagogų 

atestacijos plano 

parengimas ir 

įgyvendinimas 

Atestacijos 

planas 

1 1 Parengtas ir 2017-08-21 d. 

direktoriaus įsakymu. 

Patvirtintas pedagogų 2017-

2019 metų atestacijos planas 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Pedagogų, 

įgijusių 

kvalifikacinę 

kategoriją, 

skaičius 

2 - 2017-2018 mokslo metais 2 

pedagogai, kurie buvo įtraukti 

į atestacijos programą, dėl 

asmeninių priežasčių paprašė 

atidėti atestaciją 2019 metams  

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 
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paslaugų 

prieinamumo 

plėtra 

ugdymą nuo 11 iki 14 

val., 

sekmadieniais 

pagal poreikį 

Grupių 

komplektavim

as, užsiėmimų 

tvarkaraščio, 

tarifikacijos 

sudarymas, 

įsakymų 

ugdytinių ir 

veiklos 

klausimais 

rengimas 

Sukomplektuotų 

grupių skaičius 

 

57 grupės ir 

8 pogrupiai  

57 grupės ir 

7 pogrupiai  

2017 m. spalio 10  dienai buvo 

suformuota 57 grupės ir 7 

pogrupiai 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui  

Pasirašytų 

sutarčių skaičius 

650 813 2017 m. spalio 10 dienai 

buvo pasirašytos 813 NVŠ 

sutarčių, viso per 2017-2018 

mokslo metus buvo 

pasirašyta 1098 sutartis 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui  

Sudarytas 

tvarkaraštis 

 

1 1 Parengtas ir direktorės įsakymu 

patvirtintas 2017-2018 mokslo 

metų studijų  tvarkaraštis  

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui  

Patvirtinta 

tarifikacija 

1 1 Parengta ir patvirtinta 2017-

2018 mokslo metų klubo 

pedagogų tarifikacija 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui  

Ugdymo 

programų 

atnaujinimas ir 

akreditavimas 

Peržiūrėtų ir 

atnaujintų 

programų skaičius 

31 31 Būrelių vadovų parengtos ir/ar 

atnaujintos bei direktoriaus 

įsakymu patvirtintos 

neformaliojo ugdymo 

programos  

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, būrelių 

vadovai 

Programų, 

akredituotų  NUK 

lėšoms gauti, 

skaičius 

18 18 2017-2018 mokslo metams buvo 

pateikta ir akredituota 18 NVŠ 

programų 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, būrelių 

vadovai 

Didinti klubo 

prieinamumą 

kuriant ir 

įgyvendinant 

naujas 

neformaliojo 

ugdymo 

Naujų ugdymo 

programų,  

užtikrinančių 

klubo veiklos 

įvairovę,  

kūrimas ir 

įgyvendinimas 

Naujai sukurtų 

programų skaičius 

2 1 Parengta lietuvių  kalbos 

programa vaikams nebuvo 

įgyvendinta, nes nesusirinko 

reikiamas vaikų skaičius  

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Trumpalaikių Įgyvendintų 20 11 Atsižvelgiant į klubo Direktorės 
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programas 

 

(1-2 mėn. 

trukmės) 

programų 

įgyvendinimas 

trumpalaikių 

programų skaičius 

bendruomenės poreikius 2017-

2018 mokslo metais buvo 

įgyvendintos šios trumpalaikės 

programos: 3 šokio seminarai, 1 

capoeiros seminaras; 1 ukulėlės 

seminaras; kino dirbtuvės, 

animacijos dirbtuvės, Jaunųjų  

lyderių saviugdos ir lyderystės 

mokymai, teatrinių 

improvizacijų studijos projektas, 

ukulėlės programa, projektas 

„Kūrybiniai tyrinėjimai“  

pavaduotoja 

ugdymui, studijų 

vadovai 

 Programų, 

skirtų šeimoms 

bei  

suaugusiems 

kūrimas ir 

įgyvendinimas 

Atnaujintų ar 

naujai sukurtų 

programų skaičius 

3 2 Įgyvendintos 2 programos 

suaugusiems (kalanetikos ir 

jogos)  

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui ir 

projektų 

skyriaus vadovė 

Atlikti ugdymo 

proceso 

efektyvumo 

analizę  

Ugdymo 

proceso 

efektyvumo 

analizė 

Atliktų tyrimų ir 

analizės skaičius 

1 1 Mokslo metų pabaigoje atlikta 

žodinė tėvų ir ugdytinių 

apklausa 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, būrelių 

vadovai 

Stiprinti  tėvų, 

vaikų ir pedagogų 

ryšius. 

Neformalių 

veiklų su 

vaikais ir 

jaunimu 

organizavimas 

Atviroje vaikų ir 

jaunimo erdvėje 

suorganizuotų 

renginių skaičius 

107 118 Kiekvieną savaitę klube vyko 

atviros erdvės „Laisvas 

plotas“ organizuoti renginiai 

(2-4 kameriniai renginiai per 

savaitę)  

Projektų skyriaus 

vadovė, projektų 

vadovai 

Atvirus ar 

kamerinius 

renginius 

suorganizavusių 

pedagogų skaičius 

30 33 2017-2018 mokslo metais visi 

klubo pedagogai pravedė atvirus 

užsiėmimus (Atvirų durų dienos, 

kameriniai renginiai tėvams) 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui ir 

klubo pedagogai 

 

Vaikų poilsio 

organizavimas 

atostogų metu 

Atostogų metu 

stovyklose užimtų 

vaikų skaičius 

130 106 Buvo įgyvendinta vaikų žiemos 

atostogų stovyklos programa 

„Pojūčių pasaulis“(viena 

pamaina 5 darbo dienos) ir 

vaikų vasaros poilsio programa  

„Birželio žemėlapis“ (trys 

pamainos po 5 darbo dienas) 

Projektų skyriaus 

vadovė 



8 

Didinti klubo 

prieinamumą 

kuriant ir 

įgyvendinant 

naujas 

neformaliojo 

ugdymo 

programas 

Jaunimo 

inicijuotų ir 

parengtų 

projektų 

įgyvendinimas 

Įgyvendintų 

jaunimo inicijuotų 

projektų skaičius 

8-10 7 2017-2018 mokslo metais klubo 

savanorių buvo įgyvendinti šie 

projektai: „Senjorų Kalėdos“,  

jaunųjų grupių koncertas „Off-

Beat“, kuris vyko muzikiniame 

klube „House of Puglu“, trys 

Lyderių mokyklos saviugdos 

mokymų ciklai, Šatrijos klubo 

talentų vakaras, Heloween‘o 

vakarėlis, pliušinių žaisliukų 

rinkimo akcija,  

Projektų skyriaus 

vadovė 

Efektyviai 

organizuoti darbo 

procesus klube 

Savivaldos 

darbo 

organizavimas 

Klubo tarybos 

susirinkimų 

skaičius 

3 3 2017-2018 mokslo metais 

sušaukti trys klubo tarybos 

susirinkimai, kurių metu 

aptarti klubui svarbūs 

klausimai ir priimti 

sprendimai 

Klubo tarybos 

pirmininkas 

Pedagogų tarybos 

susirinkimo 

skaičius 

2 2 2017-2018 mokslo metais 

sušaukti du mokytojų tarybos 

susirinkimai, kurių metu 

aptariami ir planuojami klubo 

ugdymo proceso klausimai 

Direktorė 

Gerinti 

materialinę bazę. 

Klubo 

eksterjero  

sutvarkymas 

(pastato fasadas, 

vitrinos, 

teritorijos 

apželdinimas ir 

pan.) 

Sutvarkytų 

objektų skaičius 

4 4 Sutvarkytas evakuacinis  

išėjimas, suremontuotos lauko 

apsauginės žaliuzės, sutvarkyti 

ir nuolat prižiūrimi gėlynai prie 

klubo įėjimo, nuolat prižiūrima 

mažoji bibliotekėlė  prie klubo    

Direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Pastato fasado 

renovacijos 

projektas 

Parengtas ir 

suderintas 

projektas 

1 - Nuspręsta nerengti jaunimo 

pasiūlyto pastato renovacijos 

projekto – meninio ir 

spalvingo fasado perdažymo 

dėl pernelyg didelių projekto 

įgyvendinimo kaštų (atlikta 

žodinė apklausa) 

Direktorės 

pavaduotoja 

ūkio reikalams 
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Einamasis 

vidaus patalpų 

remontas 

Atnaujintų vidinių 

patalpų plotas 

56 kv. m 56 kv. m Atliktas I salės remontas: 

sumontuotos lubos, pakeisti 

šviestuvai, veidrodžiai, 

pakeistos grindis, atnaujinti 

turėklai, dalinai perdažytos 

sienos  

Direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Klubo įrangos, 

inventoriaus, 

org. technikos , 

kitų klubo 

reikmėms skirtų  

priemonių ir 

medžiagų 

įsigijimas 

ir/arba 

atnaujinimas 

Aprūpinimo 

reikalingomis 

medžiagomis ir 

priemonėmis 

programų skaičius 

31 31 Klubo studijos  aprūpintos 

reikalingomis mokymo ir 

veiklos  priemonėmis ir 

medžiagomis pagal poreikį 

Direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

 Atnaujintos ir 

naujai įsigytos 

technikos ir 

aparatūros 

skaičius 

6 5 2017-2018 mokslo metais 

įsigyta: 1 popieriaus 

smulkintuvas, 2 nešiojami 

kompiuteriai,  2 muzikos 

instrumentai (pandeiro) 

Direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

 

 

BENDRADARBIAVIMAS IR ATSTOVAVIMAS 

 

Eil. 

Nr. 

Tikslas (iš 

strateginio 

plano) 

Uždavinys (iš 

strateginio 

plano) 

Veikla 
Rodiklių 

apibrėžimas 

Rezultato 

pasiekimo rodiklių 

reikšmės Įvykdytos veiklos 

aprašymas/neįvykdymo priežastys 
Atsakingas asmuo 

Planuota 

rodiklio 

reikšmė 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

4. 

 

 

Įstaigos 

vidinių ir 

išorinių ryšių 

plėtojimas, 

patrauklaus 

klubo 

įvaizdžio 

kūrimas 

Kurti socialinės 

partnerystės tinklą 

ir stiprinti jau 

turimus ryšius 

 

Bendradarbiavimo 

su  Šnipiškių 

mikrorajono 

ugdymo įstaigomis  

ir bendruomenėmis 

stiprinimas 

Bendrų renginių 

ar akcijų 

skaičius  

1 4 Bendradarbiaujant su Šv.Kristoforo 

progimnazija įgyvendintas projektas 

„Senjorų Kalėdos“, renginys „Naktis 

mokykloje“, „Šatrijos“ klubo 

baigiamojo projekto „Nupiešk man 

avį“ labdaringas šachmatų turnyras. 

Ataskaitinio  projekto „Nupiešk man 

avį“ Sulėktuvių renginyje Katedros 

aikštėje dalyvavo 10 Vilniaus miesto 

ugdymo įstaigų. Kartu su klubo 

ugdytiniais Sulėktuvėse dalyvavo 1200 

vaikų 

Projektų skyriaus 

vadovė 
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Bendradarbiavimas 

su Vilniaus miesto 

ugdymo, mokslo, 

jaunimo ir 

nevyriausybinėmis 

organizacijomis 

Pasirašytų 

bendradarbiavi

mo sutarčių 

skaičius 

2 3 Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys 

su Vilniaus E.Pliaterytės progimnazija, 

Vilniaus Senvagės gimnazija, UAB 

„SS leidyba“ ir atnaujinta sutartis su 

Vilniaus Šv.Kristoforo progimnazija 

 

Direktorė 

Bendradarbiavimas 

su Respublikos ir 

užsienio NVO ir su 

jaunimu 

dirbančiomis 

organizacijomis 

Projektų 

konferencijų, 

seminarų, 

konkursų ir kt. 

renginių  

skaičius 

8 31 Bendradarbiaujant su Vilniaus miesto 

ugdymo įstaigomis klubas įgyvendino 

šiuos projektus: kūrybinių darbų 

konkursas „Kodėl aš myliu Vilnių“, 

klubo kolektyvai dalyvavo festivalyje 

„Mes  – Vilniaus vaikai“ ir kt. 

Ataskaitinio klubo projekto „Nupiešk 

man avį“ metu, bendradarbiaujant su 

Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacija, 

Specialiosios kūrybos draugija 

„Guboja“, Lietuvos žmonių su negalia 

asociacija, Lietuvos parolimpiniu 

komitetu, Lietuvos kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų ugdymo centru, 

Jaunųjų maltiečių aklaisiais 

savanoriais vyko klubo ugdytinių 

susitikimai su šių organizacijų nariais 

(kovo-balandžio mėn. įvyko 18 

susitikimų) 

Projektų skyriaus 

vadovė ir klubo 

pedagogai 

Kurti ir puoselėti 

klubo 

bendruomenės 

etosą. 

Klubo tradicinių  

renginių  

įgyvendinimas ir 

naujų tradicijų 

kūrimas 

Įgyvendintų 

tradicinių 

renginių 

skaičius 

2 2 Įgyvendintas metų vidurio projektas 

„Nupiešk man Šatriją“ ir baigiamasis 

metų projektas „Nupiešk man avį“, 

vyko Heloween‘o vakarėlis, 

Užgavėnių šventė, Kalėdinės eglutės 

įžiebimo šventė  

Projekto skyriaus 

vadovė 

Valstybinių švenčių 

ir įsimintinų datų,  

Lietuvos tradicinių  

švenčių minėjimai 

Paminėtų 

švenčių ir 

įsimintinų dienų 

skaičius 

13 13 Įsimintinos dienos ir Valstybinės 

šventės klube paminėtos įvairiomis 

formomis (proginiai stendai, renginiai, 

akcijos kūrybinės dirbtuvės ir kt.) 

Projektų skyriaus 

vadovė 

5. Ugdymo 

kokybės 

užtikrinimas ir 

neformaliojo 

ugdymo 

Kelti pedagogų 

profesinę 

kompetenciją 

Gerosios patirties 

sklaida 

Konferencijų 

pedagogams 

skaičius 

1 - Lietuvos ugdymo įstaigoms buvo 

išsiųstos apklausos anketos dėl 

poreikio ir pageidavimo organizuoti  

neformaliojo ugdymo pedagogų  

Projektų skyriaus 

vadovė 
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paslaugų 

prieinamumo 

plėtra 

konferenciją „Gerosios praktikos 

sklaida“. Konferencijos 

neorganizavome, nes susidomėjimą ir 

pageidavimą dalyvauti išreiškė tik 

vienintelė ugdymo įstaiga iš Alytaus  

 

 

FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

 

Eil. 

Nr. 

Tikslas (iš 

strateginio 

plano) 

Uždavinys (iš 

strateginio 

plano) 

Veikla 
Rodiklių 

apibrėžimas 

Rezultato pasiekimo rodiklių 

reikšmės Įvykdytos veiklos 

aprašymas/neįvykdymo 

priežastys 

Atsakingas asmuo Planuota 

rodiklio 

reikšmė 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

6. Ugdymo 

kokybės 

užtikrinimas ir 

neformaliojo 

ugdymo 

paslaugų 

prieinamumo 

plėtra 

Tikslingai 

paskirstyti jau 

turimas lėšas 

Klubo biudžeto 

paskirstymas, 

išteklių ir situacijos 

įvertinimas, 

prioritetų 

numatymas 

Klubo biudžetas 203 000 EUR 236 585 EUR Lėšų skirstymas ir 

panaudojimas buvo  

derinamas su Klubo 

taryba 

Direktorė 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 
143 000 EUR 143 000 EUR Direktorė 

Tėvų lėšos už 

ugdymą 
36 000 EUR 60 467 EUR Direktorė ir 

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

NUK 

(neformaliojo 

ugdymo 

krepšelio)  lėšos 

16 000 EUR 31 155 EUR Direktorė ir 

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

2% paramos 

lėšos 
500 EUR 763 EUR Direktorė ir 

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Pritraukti 

papildomų 

resursų ugdymo 

kokybei gerinti. 

Fondų paieška, 

projektų rengimas 

ir įgyvendinimas 

Fondams 

pateiktų ir 

įgyvendintų 

projektų 

skaičius 

1 1 2017-2018 mokslo 

metais Vaikų vasaros 

poilsio programų 

konkursui pateikta 

programos paraiška 

„Birželio žemėlapis“ 

Projektų skyriaus 

vadovė 

Per projektinę 

veiklą 

planuojamų 

1 500 EUR 1 200 
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gauti lėšų 

skaičius 

 

 

 

VEIKLOS VIEŠINIMAS IR PRISTATYMAS 

 

 

Eil. 

Nr. 

Tikslas (iš 

strateginio 

plano) 

Uždavinys (iš 

strateginio 

plano) 

Veikla 
Rodiklių 

apibrėžimas 

Rezultato pasiekimo 

rodiklių reikšmės Įvykdytos veiklos 

aprašymas/neįvykdymo 

priežastys 

Atsakingas 

asmuo 
Planuota 

rodiklio 

reikšmė 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

7.  Ugdymo 

kokybės 

užtikrinimas ir 

neformaliojo 

ugdymo 

paslaugų 

prieinamumo 

plėtra 

Stiprinti  tėvų, 

vaikų ir pedagogų 

ryšius. 

Viešų klubo 

renginių 

organizavimas 

Viešų 

ataskaitinių 

renginių 

skaičius 

2 3 Organizuoti vieši klubo renginiai: 

„Nupiešk man Šatriją“ (2) 

(muzikiniame klube Paviljonas ir 

Lenkų kultūros namuose), Šeimų 

šventė (Mokytojų namų kiemelyje) 

Projektų 

skyriaus vadovė 

8. Įstaigos 

vidinių ir 

išorinių ryšių 

plėtojimas, 

patrauklaus 

klubo 

įvaizdžio 

kūrimas 

Klubo veiklos 

viešinimas 

 

Klubo 

bendruomenės 

informavimo 

sistemos 

tobulinimas 

Klubo 

bendruomenės 

informavimo 

sistemos 

tobulinimo 

planas 

1 1 Parengtas  2017-2018 mokslo 

metų komunikacijos planas, 

kuriame numatytos klubo 

bendruomenės informavimo 

priemonės 

Komunikacijos 

projektų  

vadovė 

Naujienlaiškis 1 3 Per 2017-2018 m.m. sukurti ir 

klubo bendruomenei išsiųsti 3 

naujienlaiškiai, talpinantys šiai 

bendruomenei aktualią 

informaciją  

Komunikacijos 

projektų  

vadovė 
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Klubo įvaizdžio 

formavimas 

visuomenėje 

Visuomenės 

informavimo 

sistemos planas 

1 - Parengtas  2017-2018 mokslo metų 

komunikacijos planas, kuriame 

numatytos visuomenės 

informavimo priemonės. 

Klubo veikla  8 kartus pristatyta 

žurnale (patalpinti klubo renginius 

bei kitą veiklą viešinantys 

straipsniai/ plakatai) Klubo 

ataskaitinis projektas „Nupiešk man 

avį“ ir jo renginiai pristatyti 

tiesioginiame eteryje televizijos 

laidoje „Laba diena, Lietuva”, 

tiesioginė transliacija LRT radijuje, 

radijo stočių  „Kelyje“, „Start FM“ 

laidose, žinių portalo Respublika. lt. 

straipsnyje 

Komunikacijos 

projektų vadovė 

Ilgalaikis 

informacinis 

partneris 

1 1 Per 2017/2018 m.m. užmegztas 

ilgalaikis bendradarbiavimas su 

informaciniu partneriu UAB “SS 

Leidyba”. 

Komunikacijos 

projektų 

vadovė 

Dalyvavimas 

miesto, 

Respublikos ir 

tarptautiniuose 

konkursuose, 

festivaliuose ir  

renginiuose  

Sudalyvautų 

renginių, 

konkursų, 

festivalių 

skaičius 

10 31 2017-2018 m. m. klubo ugdytiniai 

dalyvavo įvairiuose miesto, 

respublikiniuose ir tarptautiniuose 

konkursuose ir festivaliuose: 

Šokančios Kalėdos, Dance box, 

Baltic Amber, I Dance, Pavasario 

šėlsmas, Space, Šokio fiesta, Ant 

stogo, Baltic Brilliant Ant bangos; 

Dainuok žemužėlė, Fortissimo, Mes 

– Vilniaus vaikai (13), dalyvauta 

karate (2) ir dziudo (12) varžybose 

ir čempionatuose, klubo kolektyvai 

dalyvavo 4 renginiuose 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui ir 

klubo pedagogai 
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Eil. 

Nr. 
Veiklos rodiklis 

VEIKLOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS METŲ PABAIGOJE 

2015-2016 mokslo metai  2016-2017 mokslo metai  2017-2018 mokslo metai 

1 Bendras lankytojų skaičius 898 933 1098 

2 Unikalių lankytojų skaičius 770 779 940 

3 Socialiai remtinų įstaigų lankytojų skaičius 59 40 49 

 

Pastaba: 2017-2018 mokslo metais iš viso buvo sudaryta 1098 neformaliojo ugdymo paslaugų teikimo sutarčių. Iš jų – 940 unikalių 

lankytojų. Metinis ugdytinių 2017-2018 mokslo metais vidurkis – 784 ugdytiniai (vidurkis apskaičiuotas nuo  spalio 1 d. iki  gegužės 31 

dienos). 


