METINIS ĮSTAIGOS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.
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

1

VEIKLOS PLANAVIMAS

Eil.
Nr.
1.

Tikslas (iš
strateginio
plano)
Ugdymo
kokybės
užtikrinimas
ir
neformaliojo
ugdymo
paslaugų
prieinamumo
plėtra

Uždavinys (iš
strateginio
plano)
Parengti
planus,
ugdymo
kokybei
gerinti

Veikla
2018-2019 metų
veiklos plano
parengimas
Ugdymo proceso
reglamentuojančių
dokumentų
parengimas
2018-2019 metų
renginių plano
parengimas
2018-2019 mokslo
metų NVŠ
programų
parengimas
2018-2019 mokslo
metų vidaus
įsivertinimo
ataskaitos
parengimas
Strateginio plano
peržiūra ir
koregavimas
2018-2019 mokslo
metų veiklos
ataskaitos rengimas

Rodiklių
apibrėžimas

Rodiklių Veiklos aprašymas
reikšmės
2018 m.
Parengtas 2018-2019
1
Iki 2018 m. spalio 1 d.
metų klubo veiklos
parengti 2018-2019 mokslo
planas
metų veiklos planą
2018-2019 mokslo
1
Iki 2018 m. spalio 1 d.
metų ugdymo planas
parengtas 2018-2019 mokslo
metų ugdymo planas

Atsakingas asmuo

Parengtas metinis
renginių planas

1

Projektų vadovė

Parengtos metinės
NVŠ programos

25

Iki 2018 m. spalio 1 d
parengti 2018-2019 mokslo
metų renginių planą
Iki 2018 rugsėjo1 d. parengti
ir atnaujinti 2018-2019
mokslo metų NVŠ programas

Parengta vidaus
įsivertinimo
ataskaita

1

Iki 2019 metų rugsėjo 1 d.
parengti vidaus įsivertinimo
ataskaitą

Direktorės įsakymu
suburta darbo grupė

Atnaujintas
strateginis planas

1

Direktorės įsakymu
suburta darbo grupė

Metų veiklos
ataskaita

1

2019 metų sausio mėnesį
peržiūrimas ir koreguojamas
strateginis veiklos planas
Iki 2019 metų rugsėjo 30 d.
parengti 2018-2019 mokslo
metų veiklos ataskaitą

Direktorės įsakymu
paskirta darbo grupė
Direktorės įsakymu
suburta darbo grupė

Direktorės
pavaduotoja ugdymui

Direktorės įsakymu
suburta darbo grupė

2

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

Eil.
Nr.
2.

Tikslas
(iš
strateginio
plano)
Ugdymo
kokybės
užtikrinimas
ir
neformaliojo
ugdymo
paslaugų
prieinamumo
plėtra

Uždavinys
(iš
strateginio
plano)
Užtikrinti
klubo
poreikius
atitinkančio
personalo
darbą

Veikla
Personalo poreikio
planavimas ir
atranka,
atsakomybių
paskirstymas

Rodiklių
apibrėžimas
Klubo darbuotojai

Klubo pedagogai

Pritraukti
papildomų
žmogiškųjų
resursų

Rodiklių
reikšmės
2018 m.
7,5 etato
apmokami
iš biudžeto
lėšų ir 3,5
etato
apmokami
iš lėšų už
papildomą
ugdymą
30

Atnaujinamos
pareiginės
instrukcijos
Metinių pokalbių
vykdymas

Atnaujintų
pareiginių
instrukcijų skaičius
Įvykusių metinių
pokalbių skaičius

Savanorių
įtraukimas į klubo
veiklą.

Į klubo veiklą
įtrauktų tarptautinių
savanorių skaičius

2

Į klubo veiklą
įtrauktų vietinių
savanorių skaičius

8

4

11

Veiklos aprašymas

Atsakingas asmuo

Atsižvelgiant į klubo
strateginius tikslus ir
uždavinius, išsikeltus
prioritetus vyksta tikslinė
darbuotojų atranka ir
peržiūrimas etatų sąrašas ir
koreguojamos pareigybės

Direktorė ir direktorės
pavaduotoja ugdymui

Atsižvelgiant į klubo
strateginius tikslus ir
uždavinius, išsikeltus
prioritetus vyksta tikslinė
pedagogų atranka
2018-2019 mokslo metais
atnaujinsime keturias
pareiginės instrukcijas
Sausio mėnesį pravesti
metinius pokalbius,
suformuluoti metines
užduotis
Klube darbuojasi du
Erasmus+ programos
Europos savanorių tarnyba
savanoriai
Pagal savanoriško darbo
sutartis klube dirbs aštuoni
savanoriai.

Direktorė ir direktorės
pavaduotoja ugdymui

Raštinės vedėjaarchyvarė
Direktorė ir direktorės
pavaduotoja ugdymui

Direktorės
pavaduotoja ugdymui
Direktorės
pavaduotoja ugdymui,
„Sėkmės
laboratorijos“ studijos
3

vadovė

Kelti
darbuotojų ir
pedagogų
profesinę
kompetenciją

Savanorystės
pristatymų skaičius

2

Praktikantų
įtraukimas į klubo
veiklą

Į klubo veiklą
įtrauktų praktikantų
skaičius

5

Individualus
pedagogų
profesinės
kompetencijos
stiprinimas
kvalifikacijos
tobulinimo
kursuose ir
seminaruose

Pedagogų ir klubo
administracijos
darbuotojų kėlusių
kvalifikaciją skaičius

15

Seminarų, mokymų
ir kursų
organizavimas
Pedagogų
atestacijos
programos
įgyvendinimas

Kursų, seminarų
skaičius

1

Pedagogų, įgijusių
kvalifikacinę
kategoriją, skaičius

2

Per 2018-2019 mokslo
metus klubas organizuos 2
savanoriškos veiklos
pristatymus Vilniaus miesto
ugdymo įstaigose
2018-2019 mokslo metais
klube praktiką atliks penki
studentai-praktikantai iš
universitetų ir kolegijų
Kartą per mokslo metus 15
klubo pedagogų ir
administracijos darbuotojų
dalyvaus kvalifikacijos
kėlimo kursuose,
seminaruose.

Komunikacijos
projektų vadovė

Organizuojami vidiniai
mokymai klubo
pedagogams aktualia tema
2017-2018 mokslo metais
dviem pedagogams bus
suteikta galimybė įgyti
aukštesnę kvalifikacinę
kategoriją.

Direktorės
pavaduotoja ugdymui

Direktorės
pavaduotoja ugdymui,
Direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui

Direktorės
pavaduotoja ugdymui

DARBO IR UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

Eil.
Nr.

Tikslas (iš
strategini
o plano)

Uždavinys
(iš
strateginio
plano)

Veikla

Rodiklių
apibrėžimas

Rodiklių
reikšmės
2018 m.

Veiklos aprašymas

Atsakingas asmuo
4

3.

Ugdymo
kokybės
užtikrinim
as ir
neformalio
jo ugdymo
paslaugų
prieinamu
mo plėtra

Kurti ir
plėtoti
programas,
orientuotas į
kompetencijų
ugdymą

Didinti klubo
prieinamumą
kuriant ir
įgyvendinant
naujas
neformaliojo

Klubas
Studijų užsiėmimai vyksta
dirba darbo pagal patvirtintą tvarkaraštį
dienomis
nuo 10 iki
21val. ir
šeštadieniai
s nuo 10 iki
14val.,
sekmadienia
is pagal
poreikį
65
Iki spalio 10 d.
sukomplektuotos 65 grupės
ir pogrupiai
650
Pasirašytos NVŠ sutartys

Vykdomi
užsiėmimai

Klubas darbo laikas

Grupių
komplektavimas,
užsiėmimų
tvarkaraščio,
tarifikacijos
sudarymas,
įsakymų ugdytinių
ir veiklos
klausimais
rengimas

Sukomplektuotų
grupių ir pogrupių
skaičius
Pasirašytų sutarčių
skaičius
Sudarytas tvarkaraštis

1

Ugdymo programų
atnaujinimas ir
akreditavimas

Parengtų ir atnaujintų
programų skaičius

25

Programų, akredituotų
NUK lėšoms gauti,
skaičius
Naujai sukurtų
programų skaičius

Naujų ugdymo
programų,
užtikrinančių klubo
veiklos įvairovę,
kūrimas ir
įgyvendinimas

Direktorė

Direktorės
pavaduotoja ugdymui
Direktorės
pavaduotoja ugdymui

Iki rugsėjo 3 d. parengti
preliminarų studijų
tvarkaraštį, iki spalio 1 d.
patvirtinti 2018-2019
mokslo metų užsiėmimų
tvarkaraštį
Iki rugsėjo 1 d. patvirtinti
atnaujintas NVŠ programas

Direktorės
pavaduotoja ugdymui

23

NVŠ programų parengimas
ir pateikimas atitikčiai
patvirtinti

Direktorės
pavaduotoja ugdymui,
studijų vadovai

4

2018-2019 mokslo metais,
atsižvelgiant į
bendruomenės poreikius,
perengtos ir įgyvendintos
naujos programos
(Kūrybiniai tyrinėjimai,

Direktorės
pavaduotoja ugdymui,
studijų vadovai

Direktorės
pavaduotoja ugdymui
ir studijų vadovai

5

ugdymo
programas

Atlikti
ugdymo
proceso
efektyvumo
analizę
Stiprinti
tėvų, vaikų ir
pedagogų
ryšius.

Judesio teatras, Sėkmės
laboratorija, Dainuok ir
svajok)
Atsižvelgiant į klubo
bendruomenės poreikius
2018-2019 mokslo metais
įgyvendinta dešimt
projektų/programų

Trumpalaikių
projektų/programų
įgyvendinimas

Įgyvendintų
trumpalaikių
projektų/programų
skaičius

10

Programų, skirtų
šeimoms bei
suaugusiems
kūrimas ir
įgyvendinimas

Atnaujintų ar naujai
sukurtų programų
skaičius

1

2018-2019 mokslo metais
įgyvendinti programas
šeimoms bei suaugusiems
(kalanetikos)

Direktorės
pavaduotoja ugdymui,
studijų vadovai

Ugdymo proceso
efektyvumo analizė

Atliktų tyrimų ir
analizės skaičius

1

Direktorės
pavaduotoja ugdymui,
komunikacijos
projektų vadovė

Neformalių veiklų
su vaikais ir
jaunimu
organizavimas

Atviroje vaikų ir
jaunimo erdvėje
organizuotų
renginių/iniciatyvų
skaičius
Atvirus ar kamerinius
renginius
suorganizavusių
pedagogų skaičius
Atostogų metu
stovyklose užimtų
vaikų skaičius

96

Kartą per metus atlikti
ugdymo proceso
efektyvumo analizę (tėvų,
vaikų ir pedagogų
apklausos)
Kiekvieną savaitę klube ir
už jo ribų vyks po tris
neformalius
renginius/iniciatyvas
Kartą per mokslo metus
pedagogai praves po vieną
atvirą ar kamerinį renginį
savo studijos ugdytiniams
Vaikų vasaros atostogų
metu bus organizuojama
dieninė teminė stovykla

Direktorės
pavaduotoja ugdymui
ir studijų vadovai

Vaikų poilsio
organizavimas
atostogų metu

30

100

Direktorės
pavaduotoja ugdymui,
studijų vadovai

Projektų vadovė

Projektų vadovė

6

Didinti klubo
prieinamumą
kuriant ir
įgyvendinant
naujas
neformaliojo
ugdymo
programas

Jaunimo inicijuotų Įgyvendintų jaunimo
ir parengtų projektų inicijuotų projektų
įgyvendinimas
skaičius

3

2018-2019 mokslo metais
„Sėkmės
bus įgyvendinti trys jaunimo laboratorijos“ studijos
inicijuoti ir parengti
vadovas
projektai

Efektyviai
organizuoti
darbo
procesus
klube

Savivaldos darbo
organizavimas

Klubo tarybos
susirinkimų skaičius

3

Klubo tarybos
pirmininkas

Pedagogų tarybos
susirinkimo skaičius

2

Teritorijos priešais
klubą apželdinimas
ir priežiūra,
mažosios
bibliotekėlės
atnaujinimas,
dviračių stovo
įrengimas prie
klubo įėjimo

Sutvarkytų objektų
skaičius

3

2018-2019 mokslo metais
sušaukti trys klubo tarybos
susirinkimai, kurių metu
aptarti klubui svarbūs
klausimai ir priimti
sprendimai
2018-2019 mokslo metais
sušaukti du mokytojų
tarybos susirinkimai, kurių
metu aptariami ir
planuojami klubo ugdymo
proceso klausimai
Nuolat atnaujinsime ir
prižiūrėsime gėlių vazonus
šalia klubo, bus perdažyta
mažoji bibliotekėlė, įrengtas
papildomas dviračių stovas

Klubo įrangos,
inventoriaus, org.
technikos , kitų
klubo reikmėms
skirtų priemonių ir

Aprūpinimo
reikalingomis
medžiagomis ir
priemonėmis
programų skaičius

25

Klubo studijas nuolatos
aprūpinsime reikalingomis
mokymo ir veiklos
priemonėmis ir
medžiagomis pagal poreikį

Direktorės
pavaduotoja ūkio
reikalams

Gerinti
materialinę
bazę.

Direktorius

Direktorės
pavaduotoja ūkio
reikalams

7

medžiagų
įsigijimas ir/arba
atnaujinimas

Atnaujintos ir naujai
įsigytos technikos ir
aparatūros skaičius

3

Įsigysime dvi naujas audio
aparatūras, naują juodai
baltą dauginimo aparatą

Direktorės
pavaduotoja ūkio
reikalams

BENDRADARBIAVIMAS IR ATSTOVAVIMAS

Eil.
Nr.
4.

Tikslas (iš
strateginio
plano)
Įstaigos
vidinių ir
išorinių
ryšių
plėtojimas,
patrauklaus
klubo
įvaizdžio
kūrimas

Uždavinys
(iš
strateginio
plano)
Kurti
socialinės
partnerystės
tinklą ir
stiprinti jau
turimus
ryšius

Kurti ir
puoselėti
klubo
bendruomenė

Rodiklių
apibrėžimas

Rodiklių
reikšmės
2018 m.

Bendradarbiavimo
su Šnipiškių
mikrorajono
ugdymo įstaigomis
ir bendruomenėmis
stiprinimas
Bendradarbiavimas
su Vilniaus miesto
ugdymo, mokslo,
jaunimo ir
nevyriausybinėmis
organizacijomis
Bendradarbiavimas
su Respublikos ir
užsienio NVO ir su
jaunimu
dirbančiomis
organizacijomis

Bendrų renginių ar
akcijų skaičius

2

Įgyvendinsime du bendrus
renginius su Šnipiškių
mikrorajono ugdymo
įstaigomis

Direktorius, projektų
vadovė

Pasirašytų ir/ar
atnaujintų
bendradarbiavimo
sutarčių skaičius

2

Bus pasirašytos dvi naujos
bendradarbiavimo sutartys

Direktorė

Projektų
konferencijų,
seminarų, konkursų
ir kt. renginių
skaičius

4

Projektų skyriaus
vadovė ir klubo
pedagogai

Klubo tradicinių
renginių
įgyvendinimas

Įgyvendintų
tradicinių renginių
skaičius

2

2018-2019 mokslo metais
bendradarbiaujant su
Respublikos ir užsienio NVO
bei su jaunimu dirbančiomis
organizacijomis dalyvausime
įvairaus pobūdžio
renginiuose ir projektuose
2018-2019 mokslo metais
įgyvendinti du klubo
tradicijas puoselėjantys
renginiai

Veikla

Veiklos aprašymas

Atsakingas asmuo

Projektų vadovė

8

s etosą.

5.

Ugdymo
Kelti
kokybės
pedagogų
užtikrinimas profesinę
kompetenciją

Naujų tradicinių
renginių
įgyvendinimas

Renginių skaičius

3

Valstybinių
švenčių ir
įsimintinų datų,
Lietuvos tradicinių
švenčių minėjimai
Pasidalinimas
patirtimi su
Vilniaus miesto
neformaliojo
ugdymo
pedagogais

Paminėtų švenčių ir
įsimintinų dienų
skaičius

13

Seminarų
praktikumų
skaičius

1

2018-2019 mokslo metais bus Projektų vadovė
įgyvendinti trys klubo
bendruomeniškumą
puoselėjantys renginiai
2018-2019 mokslo metais
Projektų vadovė
klube organizuota trylika
įsimintinų dienų ir
Valstybinių švenčių minėjimų
2018-2019 mokslo metais
surengsime seminarą
praktikumą Vilniaus miesto
neformaliojo ugdymo
pedagogams jiems aktualia
tematika, kurios metu bus
sudarytos sąlygos dalintis
gerąja patirtimi

Direktorė ir direktorės
pavaduotoja ugdymui

FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS

Eil.
Nr.
6.

Tikslas (iš
strategini
o plano)
Ugdymo
kokybės
užtikrinim
as ir
neformalio
jo ugdymo
paslaugų
prieinamu
mo plėtra

Uždavinys
(iš
strateginio
plano)
Tikslingai
paskirstyti
jau turimas
lėšas

Veikla
Klubo biudžeto
paskirstymas,
išteklių ir situacijos
įvertinimas,
prioritetų
numatymas

Rodiklių
apibrėžimas
Klubo biudžetas
Savivaldybės
biudžeto lėšos
Tėvų lėšos už
ugdymą
Paramos lėšos
vaikų vasaros
poilsio

Rodiklių
reikšmės
2018 m.
269,200
EUR
197,500
EUR
62 500
EUR
6 000
EUR

Veiklos aprašymas
Lėšų skirstymo derinimas su
Klubo taryba, užtikrinant
sėkmingą ugdymo-(si)
programų įgyvendinimą

Atsakingas asmuo
Direktorė
Direktorė
Direktorė ir direktorės
pavaduotoja ūkio
reikalams
Direktorė ir direktorės
pavaduotoja ūkio
reikalams
9

programoms ir
klubo plėtros ir
prieinamumo
programoms
2% paramos lėšos
200 EUR
Pritraukti
papildomų
resursų
ugdymo
kokybei
gerinti.

Papildomų lėšų
paieška per
projektinę veiklą

Fondams pateiktų
projektų skaičius

2

Per projektinę
veiklą planuojamų
pritraukti
papildomų lėšų

3 000
EUR

Fondų paieška, projektų
rengimas, paraiškų teikimas
finansavimui gauti

Direktorė ir direktorės
pavaduotoja ūkio
reikalams
Projektų vadovė,
studijų vadovai

VEIKLOS VIEŠINIMAS IR PRISTATYMAS

Eil.
Nr.
7.

8.

Tikslas (iš
strateginio
plano)
Ugdymo
kokybės
užtikrinimas
ir
neformaliojo
ugdymo
paslaugų
prieinamumo
plėtra
Įstaigos
vidinių ir
išorinių ryšių
plėtojimas,

Uždavinys
(iš
strateginio
plano)
Stiprinti
tėvų, vaikų ir
pedagogų
ryšius.

Klubo
veiklos
viešinimas

Veikla

Rodiklių
apibrėžimas

Rodiklių
reikšmės
2018 m.

Veiklos aprašymas

Atsakingas asmuo

Viešų klubo
renginių
organizavimas

Viešų ataskaitinių
renginių skaičius

2

Du kartus per mokslo (sausiovasario ir gegužės-birželio
mėn.) metus suorganizuoti
vieši ataskaitiniai renginiai.

Direktorės pavaduotoja
ugdymui,
komunikacijos projektų
vadovė

Klubo
bendruomenės ir
visuomenės
informavimo

Klubo
bendruomenės ir
visuomenės
informavimo

1

Parengti 2018-2019 mokslo
metų komunikacijos planą,
kuriame bus numatytos klubo
bendruomenės ir visuomenės

Komunikacijos
projektų vadovė

10

patrauklaus
klubo
įvaizdžio
kūrimas

sistemos
tobulinimas

sistemos
tobulinimo planas
Naujienlaiškis

informavimo priemonės
1

Ilgalaikis
informacinis
partneris

1

Dalyvavimas
neformalaus
ugdymo
viešinimo
renginiuose

Dalyvavimų
renginiuose
skaičius

5

Vizualinė
įstaigos
komunikacija

Naujas įstaigos
vizualinis
identitetas

1

Dalyvavimas
miesto,
Respublikos ir
tarptautiniuose
konkursuose,
festivaliuose ir
renginiuose

Renginių,
konkursų,
festivalių, skaičius
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Per 2018-2019 m.m. sukurti
ir klubo bendruomenei
išsiųsti 4 naujienlaiškius,
kuriuose atsispindės šiai
bendruomenei aktuali
informacija.
Per 2018-2019 m.m.
užmegzti naują ilgalaikį
bendradarbiavimą su radijo
stotimi ir/arba spaudos
atstovu.
Per 2018-2019 m.m.
sudalyvauti 5 neformalaus
ugdymo mugėse ir/arba
renginiuose Vilniaus mieste ir
Vilniaus miesto ugdymo
įstaigose.
Per 2018-2019 m.m. sukurti
naują įstaigos vizualinį
identitetą (plakatas, dviejų
tipų skrajutės, užsiėmimų
tvarkaraštis, vizualinio
identiteto adaptacijos
internetinei svetainei ir soc.
tinklams)
2018-2019 mokslo metais
klubo kolektyvai dalyvauja
miesto, Respublikos ir
tarptautiniuose konkursuose,
festivaliuose ir renginiuose

Komunikacijos
projektų vadovė

Komunikacijos
projektų vadovė

Komunikacijos
projektų vadovė

Komunikacijos
projektų vadovė

Direktorės pavaduotoja
ugdymui ir studijų
vadovai
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Eil.
Veiklos rodiklis
Nr.
1
Bendras lankytojų skaičius
2
Unikalių lankytojų skaičius
3
Socialiai remtinų įstaigų
lankytojų skaičius

VEIKLOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS METŲ PABAIGOJE
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
609
705
650
1098
456
647
600
940
49
31
40
49

_______________________
.
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