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VILNIAUS VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBO „ŠATRIJA“  

2018-2019 MOKSLO METŲ VEIKLOS ATASKAITA   

 

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, Faceebook: 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 Rodiklių 

reikšmės 
2018 m. 

Pasiekta 

rodiklio 
reikšmė 

1. Ugdymo 

kokybės 

užtikrinimas 

ir 

neformaliojo 

ugdymo 

paslaugų 

prieinamumo 

plėtra 

Parengti 

planus, 

ugdymo 

kokybei 

gerinti   

2018-2019  

metų veiklos 

plano 

parengimas 

Parengtas 2018-

2019  metų klubo 

veiklos planas 

1 1 Parengtas ir  2018-2019  

mokslo metų veiklos planas  

Direktoriaus 

įsakymu 

paskirta darbo 

grupė 

Ugdymo 

proceso 

reglamentuoja

nčių 

dokumentų 

parengimas 

2018-2019  mokslo 

metų ugdymo 

planas 

1 1 Parengtas ir  2018 m. spalio 

1d  direktoriaus įsakymu Nr. 

V-104 patvirtintas 2018-2019  

mokslo metų  ugdymo planas 

Direktoriaus 

įsakymu 

suburta darbo 

grupė 

2018-2019  

metų renginių 

plano 

parengimas 

Parengtas metinis 

renginių planas 

1 1 Parengtas 2018-2019  mokslo 

metų renginių planas;  

Kiekvieną  mėnesį buvo 

rengiamas to mėnesio 

renginių planas 

Projektų 

vadovas 

2018-2019  

mokslo metų 

NVŠ 

programų 

parengimas 

Parengtos metinės 

NVŠ programos 

25 26 Parengtos ir patvirtintos  

2018-2019  mokslo metų 

NVŠ programos. 

Papildomai  nuo spalio 

mėnesio buvo patvirtinta 

NVŠ programa „Joga 

vaikams“  

Direktoriaus  

pavaduotojas 

ugdymui 

2018-2019  

mokslo metų 

vidaus 

įsivertinimo 

ataskaitos 

parengimas 

Parengta  vidaus 

įsivertinimo 

ataskaita 

1 1 2019-06-04 d. direktoriaus 

įsakymu V-99 suburta darbo 

grupė  parengė 2018-2019 

mokslo metų vidaus 

įsivertinimo ataskaitą. 

Direktoriaus 

įsakymu 

suburta darbo 

grupė 
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Strateginio 

plano peržiūra 

ir koregavimas 

Atnaujintas 

strateginis planas 

1 1 Atsižvelgiant į klubo vidaus 

įsivertinimo ataskaitą 

peržiūrėtas klubo strateginis 

planas 

Direktoriaus 

įsakymu 

suburta darbo 

grupė 

2018-2019  

mokslo metų 

veiklos 

ataskaitos 

rengimas 

Metų veiklos 

ataskaita 

1 1 Parengta 2018-2019  mokslo 

metų veiklos ataskaita  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

  

 

 

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 Rodiklių 

reikšmės 
2018 m. 

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 

Direktorius, 

direktoriaus  

pavaduotojas 

ugdymui, 

raštinės 

vedėjas 

archyvaras s 

Klubo pedagogai 30 29 Atsižvelgiant į klubo  

strateginius tikslus ir uždavinius 

bei  pedagogų kaitą  vyko naujų 

pedagogų  tikslinė atranka 

Direktorius ir 

direktoriaus  

pavaduotojas 

ugdymui 

Atnaujinamos 

pareiginės 

instrukcijos 

Atnaujintų 

pareiginių 

instrukcijų skaičius 

4 9 2018-2019  mokslo metais 

atnaujintos  9 pareiginės 

instrukcijos 

Raštinės 

vedėjas-

archyvaras 
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Metinių 

pokalbių 

vykdymas 

Įvykusių metinių 

pokalbių skaičius 

11 9 2019-02-15–27 d.d. buvo 

įvykdyti 9 metiniai pokalbiai 

su administracijos 

darbuotojais ir jiems  

suformuluotos metinės 

užduotys 

Direktorius ir 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Pritraukti 

papildomų 

žmogiškųjų  

resursų  

Savanorių 

įtraukimas į 

klubo veiklą. 

Į klubo veiklą 

įtrauktų 

tarptautinių 

savanorių skaičius 

2 2 Klube dirbo du programos 

Europos savanorių tarnybos 

savanoriai. 

Jaunimo tarptautinei  

bendradarbiavimo agentūrai 

pateiktas projektas ir gautas 

Europos solidarumo kokybės 

ženklas 

Direktorius, 

projektų 

vadovas 

Į klubo veiklą 

įtrauktų vietinių 

savanorių skaičius 

8 13 Pagal savanoriško darbo 

sutartis klube dirbo 13 

savanorių; 

darbui „Open House Vilnius“ 

projekte su 3 savanoriais 

buvo pasirašytos 

trumpalaikės terminuotos 

sutartis  

Direktorės 

pavaduotojas 

ugdymui, 

projektų 

vadovas 

Savanorystės 

pristatymų skaičius 

2 3 2018-2019 mokslo metais 

klubas dalyvaudamas 

Vilniaus miesto renginiuose 

organizavo 3  savanoriškos 

veiklos pristatymus (būrelių 

mugė „Z vaikai“, Vilniaus 

Sporto ir kultūros festivalis 

2018, Vilniaus knygų mugė) 

Komunikacijos 

projektų 

vadovas 

Praktikantų 

įtraukimas į 

klubo veiklą 

Į klubo veiklą 

įtrauktų praktikantų 

skaičius 

5 1 2018-2019 mokslo metais 

klube praktiką  atliko1 

studentas-praktikantas iš 

Vilniaus technologijų ir 

dizaino kolegijos 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 
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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 
Rodiklių 
reikšmės 

2018 m. 

Pasiekta 
rodiklio 

reikšmė 

3. Ugdymo 

kokybės 

užtikrinim

as ir 

neformalio

jo ugdymo 

 Kurti ir 

plėtoti 

programas, 

orientuotas į  

kompetencijų 

Įgyvendinamos 

programos pagal 

numatytą 

ugdymo planą  

Klubas darbo laikas  Klubas 

dirba 

darbo 

dienomis 

nuo 10 

iki 21val. 

ir 

Klubas 

dirbo 

darbo 

dienomis 

nuo 10 

iki 22val. 

ir 

Klubo darbo laikas užtikrino 

programų, skirtų įvairaus 

amžiaus grupėms, kokybišką  

įgyvendinimą  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

Kelti 

darbuotojų ir 

pedagogų 

profesinę 

kompetenciją 

Individualus 

pedagogų 

profesinės 

kompetencijos 

stiprinimas 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

kursuose ir 

seminaruose 

Pedagogų ir klubo 

administracijos 

darbuotojų kėlusių 

kvalifikaciją 

skaičius 

15 21 21 klubo darbuotojų 

(pedagogai ir administracijos 

darbuotojai) dalyvavo 

kvalifikacijos kėlimo 

kursuose bei seminaruose. 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Seminarų, 

mokymų ir 

kursų 

organizavimas 

Kursų, seminarų 

skaičius 

1 6 Klube buvo organizuoti 6 

mokymai: iš jų 4 pedagogams 

ir klubo darbuotojams, 2 - 

ugdytinių tėvams  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Pedagogų 

atestacijos 

programos 

įgyvendinimas 

Pedagogų, įgijusių 

kvalifikacinę 

kategoriją, skaičius 

2 - 2018-2019 mokslo metais 

vienas pedagogų, įtrauktų į 

atestacijos programą, dėl 

asmeninių priežasčių paprašė 

atidėti atestaciją 2020 

metams, antrasis nutraukė 

darbo sutartį 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 
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paslaugų 

prieinamu

mo plėtra 

ugdymą šeštadien

iais nuo 

10 iki 

14val., 

sekmadie

niais 

pagal 

poreikį 

šeštadien

iais nuo 

10 iki 

14val. 

Grupių 

komplektavimas, 

užsiėmimų 

tvarkaraščio, 

tarifikacijos 

sudarymas, 

įsakymų 

ugdytinių ir 

veiklos 

klausimais 

rengimas 

Sukomplektuotų 

grupių ir pogrupių 

skaičius 

65 69 Iki spalio 10 d. 

sukomplektuotos 69 grupės ir 

pogrupiai. Iš jų: 65 (pagal 

ugdymo planą) vedė klubo 

pedagogai; 4 grupės, kurias 

vedė savanoriai,  suformuotos 

mokslo metų bėgyje pagal 

poreikį ( 32 lankytojai)  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

Pasirašytų sutarčių 

skaičius 

650 1021 2018-2019 mokslo metais 

pasirašytos 1084 sutartys. Iš 

jų:1021 dėl vaikų ir jaunimo 

neformalaus ugdymo paslaugų 

teikimo ir 63 dėl neformaliojo 

ugdymo paslaugų teikimo 

suaugusiems. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Sudarytas 

tvarkaraštis 

1 4 Rugsėjo mėnesį užsiėmimai 

vyko pagal  preliminarų 

tvarkaraštį; nuo spalio 1 d. 

pagal direktoriaus įsakymu 

patvirtintą tvarkaraštį.  

Atsižvelgiant į poreikį mokslo 

metų bėgyje tvarkaraštis buvo 

3 kartus įsakymo tvarka 

keičiamas  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Ugdymo 

programų 

atnaujinimas ir 

akreditavimas 

Parengtų  ir 

atnaujintų 

programų skaičius 

25 26 2018 m. spalio 1 d. buvo 

patvirtintos 25 NVŠ 

programos; 

atsižvelgiant į poreikį spalio 31 

d. papildomai patvirtinta 1 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui ir 

studijų vadovai 
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NVŠ programa (Vaikų joga) 

Programų, 

akredituotų  NUK 

lėšoms gauti, 

skaičius 

23 24 2018-2019 mokslo metais buvo 

pateiktos ir akredituotos 24 

NVŠ programos 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

studijų vadovai 

Didinti klubo 

prieinamumą 

kuriant ir 

įgyvendinant 

naujas 

neformaliojo 

ugdymo 

programas 

 

Naujų ugdymo 

programų,  

užtikrinančių 

klubo veiklos 

įvairovę,  

kūrimas ir 

įgyvendinimas 

Naujai sukurtų 

programų skaičius 

4 5 2018-2019 mokslo metais, 

atsižvelgiant į bendruomenės 

poreikius buvo perengtos  4 

naujos programos (Kūrybiniai 

tyrinėjimai, Vaikų joga,  

Šnekamoji lietuvių kalba, 

Sėkmės laboratorija, Dainuok 

ir svajok)  

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

studijų vadovai 

Trumpalaikių 

projektų/program

ų įgyvendinimas 

Įgyvendintų 

trumpalaikių 

projektų/programų 

skaičius 

10 10 Atsižvelgiant į klubo 

bendruomenės poreikius 2018-

2019 mokslo metais buvo 

įgyvendinti šie 

projektai/programos: 

„Projektinio darbo metodika“, 

„Aerobinės gimnastikos 

varžybos II“, „Kodėl aš myliu 

Vilnių?“, „Kaip pažinti save“, 

„Kaip išgirsti paauglį“, 

„Auginu savimi pasitikinčią 

asmenybę“, „Kalėdinis 

šachmatų turnyras“, „Žaidimų 

skrynia“, „Muzikinis 

pavasaris“, Aerobinės 

gimnastikos čempionatas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

studijų vadovai 

Programų, skirtų 

šeimoms bei  

suaugusiems 

kūrimas ir 

įgyvendinimas 

Atnaujintų ar 

naujai sukurtų 

programų skaičius 

1 3 2018-2019 mokslo metais 

įgyvendintos 3 programos 

suaugusiems: kalanetika, joga, 

aerobika 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

studijų vadovai  
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Atlikti 

ugdymo 

proceso 

efektyvumo 

analizę  

Ugdymo proceso 

efektyvumo 

analizė 

Atliktų tyrimų ir 

analizės skaičius 

1 1 2018-2019 mokslo metais 

atliktos tėvų ir ugdytinių 

apklausos, kurių tikslas – 

įsivertinti klubo teikiamų 

paslaugų kokybę ir išsiaiškinti 

papildomų veiklų poreikį  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

komunikacijos 

projektų 

vadovas 

Stiprinti  

tėvų, vaikų ir 

pedagogų 

ryšius. 

Neformalių 

veiklų su vaikais 

ir jaunimu 

organizavimas 

Atviroje vaikų ir 

jaunimo erdvėje 

organizuotų 

renginių/iniciatyvų 

skaičius 

96 95 2018-2019 mokslo metais 

klubo atviroje erdvėje  

„Laisvas plotas“ vyko 2-3 

kameriniai renginiai per savaitę 

skirti klubo bendruomenei  

Projektų 

vadovas 

Atvirus ar 

kamerinius 

renginius 

suorganizavusių 

pedagogų skaičius 

30 35 2018-2019 mokslo metais klubo 

pedagogai pravedė atvirus 
užsiėmimus/renginius vietos ir 

klubo bendruomenei  (Atvirų durų 

dienos, klube organizuotos 2 

karatė varžybos, 4 keramikos 
darbų parodos, 3 dailės parodos, 2 

gimnastikos varžybos, breiko 

varžybos, šachmatų turnyras, 
muzikantų bendras renginys 

„Muzikinis pavasaris“, 

ugdytiniams buvo organizuotos 4 
pramoginės išvykos.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

studijų 

vadovai, 

projektų 

vadovas 

 

Vaikų poilsio 

organizavimas 

atostogų metu 

Atostogų metu 

stovyklose užimtų 

vaikų skaičius 

100 65 Vaikų atostogų metu 

organizuotos dvi stovyklos: 

Pojūčių pasaulis (užimta 20 

vaikų) ir „Tuk tuk į 

nuotykį“(užimti 45 vaikai). 

Planuota III-oji vasaros 

stovyklos pamaina neįvyko, 

nes nebuvo vaikų, 

pageidaujančių joje dalyvauti  

Projektų 

vadovas 
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Didinti klubo 

prieinamumą 

kuriant ir 

įgyvendinant 

naujas 

neformaliojo 

ugdymo 

programas 

Jaunimo 

inicijuotų ir 

parengtų projektų 

įgyvendinimas 

Įgyvendintų 

jaunimo inicijuotų 

projektų skaičius 

3 1 2018-2019 mokslo metais buvo 

klube vyko jaunimo muzikinis 

projektas („Blue Lens“). Kiti 

du  planuoti neįvyko, nes   

parengta jaunimui skirta NVŠ 

programa „Sėkmės 

laboratorija“ (vad. F.Anulytė). 

neįgyvendinta, nes nebuvo 

pageidaujančių joje dalyvauti 

„Sėkmės 

laboratorijos“ 

studijos 

vadovas 

Efektyviai 

organizuoti 

darbo 

procesus 

klube 

Savivaldos darbo 

organizavimas 

Klubo tarybos 

susirinkimų 

skaičius 

3 3 2018-2019 mokslo metais 

sušaukti trys klubo tarybos 

susirinkimai, kurių metu aptarti 

klubui aktualūs klausimai,  

pritarta tvarkoms, veiklos 

planams, aptartas lėšų 

paskirstymas ir jam pritarta 

Klubo tarybos 

pirmininkas 

Pedagogų tarybos 

susirinkimo 

skaičius 

2 2 2018-2019 mokslo metais 

sušaukti du mokytojų tarybos 

susirinkimai, kurių metu 

aptariami ir planuojami klubo 

ugdymo proceso klausimai 

Direktorius 

Gerinti 

materialinę 

bazę. 

Teritorijos 

priešais klubą 

apželdinimas ir 

priežiūra, 

mažosios 

bibliotekėlės 

atnaujinimas, 

dviračių stovo 

įrengimas prie 

klubo įėjimo 

Sutvarkytų objektų 

skaičius 

3 6 Estetiškai apželdinta, nuolat 

prižiūrima teritorija, gėlinės ir 

mažoji bibliotekėlė; įrengti 

nauji dviračių stovai; pakeisti 

priešgaisrinės signalizacijos 

davikliai; sutvarkyta klubo 

elektros skydinė, atliktas 

dalinis klubo holo remontas;  

suremontuotas ir įrengtas 

naujas mokytojų kambarys. 

Panaudota lėšų 4 469 EUR,  iš 

jų: 1 700 EUR biudžeto lėšos, 

2 769 EUR lėšos už 

papildomąjį ugdymą 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 
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Klubo įrangos, 

inventoriaus, org. 

technikos , kitų 

klubo reikmėms 

skirtų  priemonių 

ir medžiagų 

įsigijimas ir/arba 

atnaujinimas 

Aprūpinimo 

reikalingomis 

medžiagomis ir 

priemonėmis 

programų skaičius 

25 26 Visos klubo studijos planingai 

buvo aprūpinamos 

reikalingomis veiklos  

priemonėmis ir medžiagomis. 

Panaudota  7 545 EUR  iš lėšų 

už papildomąjį ugdymą 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams  

 Atnaujintos ir 

naujai įsigytos 

technikos ir 

aparatūros skaičius 

3 7 Įsigyta garso aparatūra (2 vnt.), 

4 stacionarūs kompiuteriai, 

1spausdintuvas. Panaudota  

4 182 EUR iš  lėšų už 

papildomąjį ugdymą 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

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 
Rodiklių 

reikšmės 

2018 m. 

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  

2 5 2018-2019 mokslo metais 

klubas bendradarbiavo su  

Senvagės gimnazija (Sporto 

šventė); Kristoforo 

progimnazija (Tolerancijos, 

Menų, Sporto dienose, 

klubo pedagogai vykdė 

edukacines veiklas 

mokyklos vaikų vasaros 

stovykloje)  

Direktorius, 

projektų 

vadovai 

Bendradarbiavimas 

su Vilniaus miesto 

ugdymo, mokslo, 

jaunimo ir 

nevyriausybinėmis 

Pasirašytų ir/ar 

atnaujintų 

bendradarbiavimo 

sutarčių skaičius 

2 4 2018-2019 mokslo metais  

pasirašytos  

bendradarbiavimo sutartys 

su: VšĮ „Kino pavasaris“     

(dėl bendradarbiavimo 

Direktorius 



11 

organizacijomis projektinėje veikloje), VšĮ 

„Arkos dailės galerija“ (dėl 

dalyvavimo edukacininiuose 

projekte „ARKAdemija“ ir 

„Patirčių ARKAdemija“ bei 

vasaros stovykloje 

„šARKA“), su LVJC ( dėl 

bendrų veiklų projekte 

„Sveikas kaip ridikas“), su 

VšĮ „“Architektūros fondas“ 

(dėl „Open house Vilnius“ 

renginyje) 

Bendradarbiavimas 

su Respublikos ir 

užsienio NVO ir su 

jaunimu 

dirbančiomis 

organizacijomis 

Projektų 

konferencijų, 

seminarų, konkursų 

ir kt. renginių  

skaičius 

4 5 2018-2019 mokslo metais 

klubo darbuotojai ir/arba 

ugdytiniai dalyvavo Lietivos 

mokytojų forume, 

Respublikinėje mokslinėje 

praktinėje konferencijoje 

„Kūrybiškumas ir 

inovatyvumas“, LKJA 

asociacijos Jubiliejiniame 

renginyje, dviejuose JTBA 

organizuotuose mokymuose 

„Tutorių pasikalbėjimai“, 

dalinosi patirtimi  

tarptautiniuose ir 

respublikiniuose 

festivaliuose ir konkursuose 

(12). 

Projektų 

skyriaus 

vadovas ir 

klubo 

pedagogai 

 Kurti ir 

puoselėti 

klubo 

bendruomenė

s etosą. 

Klubo tradicinių  

renginių  

įgyvendinimas  

Įgyvendintų 

tradicinių renginių 

skaičius 

2 3 2018-2019 mokslo metais 

įgyvendinti trys  klubo 

tradiciniai renginiai: metų 

vidurio ataskaitinis renginys 

„Sausio viDurys“, mokslo 

metų baigiamasis „Menų 

kiemelis“ ir jau tradiciniu 

tapęs projektas „Kodėl aš 

Projektų 

vadovai 
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myliu Vilnių?“  

Naujų tradicinių 

renginių 

įgyvendinimas 

Renginių skaičius 3 4 2018-2019 mokslo metais 

buvo įgyvendinti 3 

renginiai, orientuoti į 

bendruomeniškumą ir naujų 

tradicijų kūrimą: Turistinis 

žygis „Paskutinį sumuštinį 

draugui atiduok“, 

„Muzikinis turgelis“, 

„Pyragadieniai“. Mokslo 

metų pabaigoje organizuota 

loterija-kelionė į Ventspilį 

visiems klubo ugdytiniams.  

Projektų 

vadovai 

Valstybinių 

švenčių ir 

įsimintinų datų,  

Lietuvos tradicinių  

švenčių minėjimai 

Paminėtų švenčių ir 

įsimintinų dienų 

skaičius 

13 13 2018-2019 mokslo metais  

įsimintinos datos ir 

Valstybinės šventės klube 

paminėtos įvairiomis 

formomis (proginiai stendai, 

renginiai, akcijos kūrybinės 

dirbtuvės ir kt.) 

Projektų  

vadovas 

5. Ugdymo 

kokybės 

užtikrinimas  

Kelti 

pedagogų 

profesinę 

kompetenciją 

Pasidalinimas 

patirtimi su 

Vilniaus miesto 

neformaliojo 

ugdymo 

pedagogais 

Seminarų 

praktikumų 

skaičius 

1 1 2018 m. rugsėjo 22d. klube 

buvo  organizuotas 

seminaras - praktikumas 

„Projektinio darbo 

metodika“, skirtas 

neformaliojo ugdymo 

pedagogams 

Direktorius ir 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

 

Eil. 
Nr. 

Tikslas (iš 

strateginio 

plano) 

Uždavinys (iš 

strateginio 

plano) 

Veikla Rodiklių apibrėžimas 

Pasiekta rodiklio 

reikšmė Įvykdytos veiklos 

aprašymas/neįvykdymo 

priežastys  

Atsakingas 
asmuo Rodiklių 

reikšmės 
2018 m 

Pasiekta 

rodiklio 
reikšmė 

6. Ugdymo 

kokybės 

užtikrinim

as ir 

neformalio

jo ugdymo 

paslaugų 

prieinamu

mo plėtra 

Tikslingai 

paskirstyti 

jau turimas 

lėšas 

Klubo biudžeto 

paskirstymas, 

išteklių ir situacijos 

įvertinimas, 

prioritetų 

numatymas 

Klubo biudžetas 269 200 

EUR 

275 040 

EUR 

Lėšų skirstymas ir tikslingas 

jų panaudojimas buvo  

derinamas su Klubo taryba  

(Klubo tarybos posėdžio 

protokolai) 

Direktorius 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

197 500 

EUR 

175 200 

EUR 

Direktorius 

Tėvų lėšos už 

ugdymą 

62 500 

EUR 

87 700 

EUR 

Direktorius ir 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Paramos lėšos 

vaikų vasaros 

poilsio 

programoms ir 

klubo plėtros ir 

prieinamumo 

programoms  

6 000 

EUR 

12 140 

EUR  

2018 metais gauta parama:   

tėvų parama stovykloms – 4 

500 EUR, Savivaldybės 

lėšos – 1 750 EUR, lėšos už 

klubo teikiamas mokamas 

paslaugas – 5 899 EUR 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

2% paramos lėšos 200 

EUR 

366,96 

EUR 

2%  paramos lėšos gautos 

didesnės negu  planuotos  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Pritraukti 

papildomų 

resursų 

ugdymo 

kokybei 

gerinti. 

Papildomų lėšų 

paieška per 

projektinę veiklą 

Fondams pateiktų 

projektų skaičius 

2 2 2018-2019 mokslo metais 

parengti šie projektai: „Jei 

aš būčiau Vilnius“, pateiktas 

Lietuvos moksleivių 

neformaliojo švietimo 

centro neformaliojo 

švietimo programų 

konkursui (nefinansuotas); 

Vaikų vasaros poilsio 

Projektų 

vadovas, 

studijų vadovai 

Per projektinę 

veiklą planuojamų 

pritraukti 

papildomų lėšų  

3 000 

EUR 

1750 

EUR 
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stovykla „Tuk tuk į 

nuotykį“, pateiktas Vilniaus 

m. savivaldybei (gautas 

finansavimas -  1750,00 eur) 

 

 

 

 

 

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 Rodiklių 

reikšmės 

2018 m. 

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 Tris kartus per mokslo 

(sausio-vasario ir gegužės-

birželio mėn.) metus buvo 

suorganizuoti vieši 

ataskaitiniai renginiai: 

„#sausioviDurys”, „Menų 

turgelis” ir „Menu 

kiemelis”. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

komunikacijos 

projektų vadovas 

8. Įstaigos 

vidinių ir 

išorinių ryšių 

plėtojimas, 

patrauklaus 

klubo 

įvaizdžio 

kūrimas 

Klubo 

veiklos 

viešinimas 

 

Klubo 

bendruomenės ir 

visuomenės 
informavimo 

sistemos 

tobulinimas 

Klubo 

bendruomenės ir 

visuomenės 

informavimo 

sistemos 

tobulinimo planas 

1 1 Parengtas  2018-2019 

mokslo metų 

komunikacijos planas, 

parengtas įstaigos 

įvaizdžio keitimo priedas. 

Komunikacijos 

projektų  vadovas 

Naujienlaiškis 1 1 Per 2018-2019 m.m. buvo 

sukurti ir klubo 

bendruomenei išsiųsti 8 

naujienlaiškiai, kuriuose 

atsispindėjo svarbiausios 

klubo naujienos. 

Komunikacijos 

projektų  vadovas 
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Ilgalaikis 

informacinis 

partneris 

1 - Per 2018-2019 m.m. 

neužmezgėme naujo 

bendradarbiavimo su 

radijo stotimi ir/arba 

spaudos atstovu, kadangi 

šių mokslo metų renginiai 

buvo orientuoti ne į 

miesto, o į klubo 

bendruomenę. 

Įgyvendinimas nukeliamas 

2019-2020 m.m. 

Komunikacijos 

projektų vadovas 

Dalyvavimas 

neformalaus 

ugdymo 

viešinimo 

renginiuose 

Dalyvavimų 

renginiuose 

skaičius 

5 7 Per 2018-2019 m.m. 

sudalyvauta 3 neformalaus 

ugdymo mugėse („Atgal į 

mokyklą“, „Z vaikai“, 

„Vilniaus sporto 

festivalis“), 3 renginiuose 

Vilniaus miesto ugdymo 

įstaigose (Šv. Kristoforo 

progimnazijoje, Senvagės 

gimnazijoje, Jeruzalės 

progimnazijoje) ir 1 

renginyje Vilniaus mieste 

(Lotynų Amerikos 

kultūros festivalis 

„InLatino“)  

Komunikacijos 

projektų  vadovas 

Vizualinė 

įstaigos 

komunikacija 

Naujas įstaigos 

vizualinis 

identitetas 

1 1 Per 2018-2019 m.m. 

sukurti naują įstaigos 

vizualinį identitetą 

(plakatas, dviejų tipų 

skrajutės, užsiėmimų 

tvarkaraštis, vizualinio 

identiteto adaptacijos 

internetinei svetainei ir 

soc. tinklams)  

Komunikacijos 

projektų  vadovas 



16 

Dalyvavimas 

miesto, 

Respublikos ir 

tarptautiniuose 

konkursuose, 

festivaliuose ir  

renginiuose  

Renginių, 

konkursų, 

festivalių, skaičius 

10 25 2018-2019 mokslo metais 

klubo kolektyvai  

dalyvavo 12 miesto, 

Respublikos ir 

tarptautiniuose 

konkursuose, festivaliuose 

(Space, Pavasario šėlsmas, 

Norim kilt, Ant stogo, I 

Dance, Dance Box, Ant 

bangos ir kt.), 4 dziudo, 4 

karatė varžybose, 

Capoeiros seminare, 

Gatvės muzikos dienoje, 

Vilniaus miesto ugdymo 

įstaigų organizuotose 

renginiuose ir šventėse (3).  

Direktoriaus  

pavaduotojas 

ugdymui ir 

studijų vadovai 

 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos rodiklis 

VEIKLOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS METŲ PABAIGOJE 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 Bendras lankytojų skaičius 705 650 1098 1021 

2 Unikalių lankytojų skaičius 647 600 940 967 

3 Socialiai remtinų įstaigų 

lankytojų skaičius 

31 40 49 37 

 
_______________________ 

 

SUDERINTA 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

Jaunimo reikalų skyriaus l.e.p. vedėja 

Viktorija Vilimavičienė 

2019 m. .................. mėn. .... d. 


