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VILNIAUS VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBO „ŠATRIJA“ VEIKLOS ATASKAITA  2016-2017 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, 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 
Planuota 

rodiklio 

reikšmė 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

1. Ugdymo 

kokybės 

užtikrinimas ir 

neformaliojo 

ugdymo 

paslaugų 

prieinamumo 

plėtra 

Parengti planus, 

ugdymo kokybei 

gerinti   

2016-2017  metų 

veiklos plano 

parengimas 

Parengtas 2016-2017 

metų klubo veiklos 

planas 

1 1 Parengtas 2016-2017 mokslo 

metų veiklos planas 

Direktorės 

įsakymu 

paskirta darbo 

grupė 

Ugdymo proceso 

reglamentuojančių 

dokumentų 

parengimas 

2016-2017 ugdymo 

planas 

1 1 Parengtas metinis 2016-2017 

ugdymo planas 

Direktorės 

įsakymu suburta 

darbo grupė 

2016-2017  metų 

renginių plano 

parengimas 

Parengtas metinis 

renginių planas 

1 1 Parengtas 2017 mokslo metų 

renginių planas 

Direktorės 

įsakymu 

paskirta darbo 

grupė 

2016-2017 mokslo 

metų NVŠ programų 

parengimas 

Parengtos metinės 

NVŠ programos 

30 29 Parengtos  2016-2017 mokslo 

metų NVŠ programos 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

2017-2018 mokslo 

metų veiklos 

planavimas 

Metų veiklos planas 1 1 Rengiamas 2017-2018 mokslo 

metų veiklos planas 

Direktorės 

įsakymu suburta 

darbo grupė 

Vykdyti įstaigos 

vidaus 

įsivertinimą 

Vidaus įsivertinimo 

organizavimas 

Veiklos įsivertinimo 

metodika ir priemonės 

1 1 Sukurta vidaus veiklos 

įsivertinimo metodika ir 

priemonės  

Direktorės 

įsakymu suburta 

darbo grupė 

Vidaus įsivertinimo 

ataskaita 

1 - Vidaus įsivertinimo ataskaita 

neparengta, nes dar 

neįvykdytas įsivertinimo  

priemonių  planas  

Direktorės 

įsakymu suburta 

darbo grupė 

Strateginio plano 

peržiūra ir 

koregavimas 

Atnaujintas strateginis 

planas 

1 1 Peržiūrėtas  strateginis veiklos 

planas 

Direktorės 

įsakymu suburta 

darbo grupė 

2016-2017 mokslo 

metų veiklos plano 

ataskaitos rengimas 

Metų veiklos plano 

ataskaita 

1 1 Parengta 2016-2017 mokslo 

metų veiklos ataskaita 

Direktorės 

įsakymu suburta 

darbo grupė 
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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 

28 29 Atsižvelgiant į klubo  

strateginius tikslus ir 

uždavinius, išsikeltus 

prioritetus vyko tikslinė 

pedagogų atranka 

Direktorė ir 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Atnaujinamos 

pareiginės 

instrukcijos 

Atnaujintų 

pareiginių 

instrukcijų 

skaičius 

3 11 2016-2017 mokslo metais 

atnaujintos pareiginės 

instrukcijos 

Raštinės vedėja-

archyvarė 

Pritraukti 

papildomų 

žmogiškųjų  

resursų  

Savanorių 

įtraukimas į klubo 

veiklą 

Į klubo veiklą 

įtrauktų 

tarptautinių 

savanorių 

skaičius 

2 2 Klube darbuojasi du Erasmus+ 

programos Europos savanorių 

tarnyba savanoriai 

Projektų vadovė 

Į klubo veiklą 

įtrauktų 

vietinių 

savanorių 

skaičius 

3 8 Pagal savanoriško darbo 

sutartis klube darbuojasi 

aštuoni savanoriai  

 

Projektų vadovė 

Savanorystės 

pristatymų ir 

mokymų 

skaičius 

2 2 Per  2016-2017 mokslo metus 

klubas organizavo  du 

savanoriškos veiklos 

pristatymus (Žirmūnų ir 

Užupio gimnazijose) ir 

savanoriu mokymus klube 

Projektų vadovė 
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Praktikantų 

įtraukimas į klubo 

veiklą 

Į klubo veiklą 

įtrauktų 

praktikantų 

skaičius 

5 9 Bendradarbiaujant su 

aukštosiomis ir profesinėmis 

mokyklomis, 2016-2017 

mokslo metais klube praktiką 

atliko devyni studentai-

praktikantai. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Kelti darbuotojų ir 

pedagogų profesinę 

kompetenciją 

Individualus 

pedagogų 

profesinės 

kompetencijos 

stiprinimas 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

kursuose ir 

seminaruose 

Pedagogų 

kėlusių 

kvalifikaciją 

procentinis 

skaičius 

10 24 Kartą per mokslo metus vienas 

trečdalis klubo pedagogų 

sudalyvaus kvalifikacijos 

kėlimo kursuose ir/ar 

seminaruose. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Seminarų, mokymų 

ir kursų 

organizavimas 

Kursų, 

seminarų 

skaičius 

1 1 Rugpjūčio 29,31 dienomis  

klube studijų vadovams buvo 

organizuoti  mokymai 

„Neformaliojo ugdymo 

metodai“ 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Pedagogų 

atestacijos plano 

parengimas ir 

įgyvendinimas 

Atestacijos 

planas 

1 1 Parengtas ir 2017-08-21 d. 

direktoriaus įs. patvirtintas 

pedagogų 2017-2019 metų 

atestacijos programa. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Pedagogų, 

įgijusių 

kvalifikacinę 

kategoriją, 

skaičius 

1 - 2016-2017 mokslo metais 2 

pedagogai, kurie buvo įtraukti 

į atestacijos programą, dėl 

asmeninių priežasčių paprašė 

atidėti atestaciją 2018 metams  

Direktorės 

pavaduotoja 

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 Planuota 

rodiklio 

reikšmė 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

3. Ugdymo 

kokybės 

užtikrinimas ir 

neformaliojo 

ugdymo 

paslaugų 

prieinamumo 

plėtra 

 Kurti ir plėtoti 

programas, 

orientuotas į  

kompetencijų 

ugdymą 

Vykdomi 

užsiėmimai 

Klubo darbo 

laikas 

Klubas dirba 

darbo 

dienomis nuo 

10 iki 21val. 

ir 

šeštadieniais 

nuo 11 iki 

14val., 

sekmadieniais 

pagal poreikį 

Klubas dirba 

nustatytu 

darbo grafiku 

Administracijos darbo laikas 

darbo dienomis: 10-19 val.; 

būrelių užsiėmimų laikas: 14-21 

val.; šeštadieniais – nuo 11 iki 

12.40 val.  

Direktorė  

Sukomplektuotų 

grupių skaičius 

 

59 61 2016 m. rugsėjo 30 dienai 

pradėjo veiklą 61grupė, mokslo 

metų eigoje dviejų grupių veikla 

buvo nutraukta dėl mažo 

ugdytinių skaičiaus 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui  

Sudarytas 

tvarkaraštis 

 

1 1 Parengtas ir patvirtintas studijų  

tvarkaraštis  

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui  

Patvirtinta 

tarifikacija 

1 1 Parengta ir patvirtinta  klubo 

pedagogų tarifikaciją 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui  

Ugdymo 

programų 

atnaujinimas ir 

akreditavimas 

Peržiūrėtų ir 

atnaujintų 

programų skaičius 

29 29 Būrelių vadovų parengtos ir 

direktoriaus įsakymais 

patvirtintos neformaliojo 

ugdymo programos  

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, būrelių 

vadovai 

Programų, 

akredituotų  NUK 

lėšoms gauti, 

skaičius 

15 20 2017 m. parengtos ir 

akredituotos NVŠ programos 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, būrelių 

vadovai 
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Didinti klubo 

prieinamumą 

kuriant ir 

įgyvendinant 

naujas 

neformaliojo 

ugdymo 

programas 

 

Naujų ugdymo 

programų,  

užtikrinančių klubo 

veiklos įvairovę,  

kūrimas ir 

įgyvendinimas 

Naujai sukurtų 

programų 

skaičius 

1-3 1 Perengta ir įgyvendinta  

Šachmatų žaidimo pradmenų  

programa 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Trumpalaikių (1-2 

mėn. trukmės) 

programų 

įgyvendinimas 

Įgyvendintų 

trumpalaikių 

programų 

skaičius 

20-30 20 Įgyvendinti: šokio seminarai 

praktikumai (3);  

Trumpalaikės programos 

(13) iš jų:5 šokio,     1 dailės, 

6  muzikos, 1 anglų kalbos ir 

1 sporto; Kitos: 

sveikatingumo seminaras (1), 

komandos formavimo 

seminarai(2), laiko valdymo  

seminaras (1) 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 Programų, skirtų 

šeimoms bei  

suaugusiems 

kūrimas ir 

įgyvendinimas 

Atnaujintų ar 

naujai sukurtų 

programų 

skaičius 

1-3 3 Įgyvendintos jogos, 

kalanetikos ir anglų kalbos   

programos  

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

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 93 Klube kas savaitę vyko 

diskusija, filmų peržiūra, 

žaidimų valandėlės, 1-2 

kartus per mėnesį kūrybinės 

dirbtuvės. Dalis renginių 

neįvyko, nes buvo užlietos 

klubo patalpos. 

Projektų skyriaus 

vadovė, projektų 

vadovai 

Atvirus ar 

kamerinius 

renginius 

suorganizavusi

ų pedagogų 

skaičius 

20 25 Atvirų durų savaitę 20 

pedagogų pravedė atvirus 

užsiėmimus, 4 vedė 

kamerinius renginius 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui ir klubo 

pedagogai 
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Vaikų poilsio 

organizavimas 

atostogų metu 

Atostogų metu 

stovyklose 

užimtų vaikų 

skaičius 

100-150 102 Buvo įgyvendinta vaikų 

vasaros poilsio programa  

„Gamtoa vaikai“ ir „Kiemo 

stovykla“. Dėl klubo patalpų 

užliejimo neįvyko planuota 

pavasario atostogų stovykla. 

Projektų skyriaus 

vadovė 

Didinti klubo 

prieinamumą 

kuriant ir 

įgyvendinant 

naujas 

neformaliojo 

ugdymo 

programas 

Jaunimo inicijuotų 

ir parengtų 

projektų 

įgyvendinimas 

Įgyvendintų 

jaunimo 

inicijuotų 

projektų 

skaičius 

8-10 1 Dalyvauta  viename  jaunimo 

mainų projekte. Dėl projektų 

vadovų kaitos Jaunųjų 

lyderių programa nevyko ir 

jaunimo projektų 

įgyvendinimas perkeltas į 

2017-2018 m.m. 

Projektų skyriaus 

vadovė 

Efektyviai 

organizuoti darbo 

procesus klube 

Savivaldos darbo 

organizavimas 

Klubo tarybos 

susirinkimų 

skaičius 

3 3 Klubo tarybos susirinkimų 

metu  aptarti klubui svarbūs 

klausimai ir priimti 

sprendimai 

Klubo tarybos 

pirmininkas 

Pedagogų 

tarybos 

susirinkimo 

skaičius 

2 2 Įvyko planuoti pedagogų 

tarybos susirinkimai. 

Direktorė 

Gerinti 

materialinę bazę. 

Klubo eksterjero  

sutvarkymas 

(pastato fasadas, 

vitrinos, teritorijos 

apželdinimas ir 

pan.) 

Sutvarkytų 

objektų 

skaičius 

4 4 Suremontuotas šaligatvis prie 

klubo įėjimo, atnaujinti langų 

lipdukai, sutvarkyti gėlynai, 

užsieta žolė, suremontuota 

mažoji bibliotekėlė.    

Direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Einamasis vidaus 

patalpų remontas 

Atnaujintų 

vidinių patalpų 

plotas 

125 kv. m 346 kv.m Po klubo užliejimo pilnai 

arba iš dalies atliktas 12 

klubo erdvių remontas 

Direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Klubo įrangos, 

inventoriaus, org. 

technikos , kitų 

klubo reikmėms 

skirtų  priemonių ir 

medžiagų 

Aprūpinimo 

reikalingomis 

medžiagomis 

ir priemonėmis 

programų 

skaičius 

29 29 Visi klubo būreliai  pagal 

poreikį buvo aprūpinti 

reikalingomis mokymo ir 

veiklos  priemonėmis ir 

medžiagomis  

Direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 
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 įsigijimas ir/arba 

atnaujinimas 

Atnaujintos ir 

naujai įsigytos 

technikos ir 

aparatūros 

skaičius 

7 8 Įsigytas garso valdymo 

pultas, 2 spausdintuvai, 

monitorius, 2 popieriaus 

pjaustyklės, 2 garso 

aparatūros sistemos,  

suremontuotas užlietas 

dauginimo aparatas 

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 2 Įgyvendintas renginys su Šv.Kristoforo 

progimnazija „Naktis mokykloje“, 

piešinių, fotografijų  ir rašinių 

konkursas „Kodėl aš myliu Vilnių“ 

Projektų skyriaus 

vadovė 

Bendradarbiavimas 

su Vilniaus miesto 

ugdymo, mokslo, 

jaunimo ir 

nevyriausybinėmis 

organizacijomis 

Pasirašytų 

bendradarbiavi

mo sutarčių 

skaičius 

1 7 Pasirašytos sutartys ES asociacijos 

SALTES, asociacija „Vilniaus 

Geležinio Vilko ROTAR ATC“ klubu, 

Vilniaus Žemynos progimnazija, Su 

VVJ klubais „Meteoras“ ir 

„Žvaigždutė“, Šv. Kristoforo 

progimnazija, Vilniaus technologijų ir 

verslo profesinio mokymo  centru 

Direktorė 

Bendradarbiavimas 

su Respublikos ir 

užsienio NVO ir su 

jaunimu 

dirbančiomis 

organizacijomis 

Projektų 

konferencijų, 

seminarų, 

konkursų ir kt. 

renginių  

skaičius 

8-10 9 Bendradarbiaujant klubas įgyvendino 

šiuos projektus: konkursas „Kodėl aš 

myliu Vilnių“, dailės darbų paroda 

Meno inkubatoriuje, „Sulėktuvės“ 

Rotušės aikštėje, Šokių ir sporto diena, 

kūrybininės dirbtuvės Katedros 

aikštėje. 

Dalyvauta konkurse „Mes Vilniaus 

vaikai“, Vėliučionių vaikų 

Projektų skyriaus 

vadovė ir klubo 

pedagogai 
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socializacijos centro Kalėdiniame 

renginyje, Prūdiškių socialinės globos 

namų renginyje  

 Kurti ir puoselėti 

klubo 

bendruomenės 

etosą. 

Klubo tradicinių  

renginių  

įgyvendinimas ir 

naujų tradicijų 

kūrimas 

Įgyvendintų 

tradicinių 

renginių 

skaičius 

2 2 Įgyvendintas metų vidurio projektas 

„Šatrijos kronikos“ ir baigiamasis 

metų projektas „Nupiešk man avį“ 

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 

paslaugų 

prieinamumo 

plėtra 

Kelti pedagogų 

profesinę 

kompetenciją 

Gerosios patirties 

sklaida 

Konferencijų 

pedagogams 

skaičius 

1 - Neįvyko dėl projektų vadovų kaitos ir 

perkelta į 2017-2018 mokslo metus 

Projektų skyriaus 

vadovė 

 

 

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 217 000 EUR 219 474 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 

40 000 EUR 38 852 EUR Direktorė ir 

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

NUK 

(neformaliojo 

ugdymo 

krepšelio)  lėšos 

30 000 EUR 37 140 EUR Direktorė ir 

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 
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2% paramos 

lėšos 

1 000 EUR 482 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 Parengtas projektas 

„Mokykimės kartu – 

darykime kartu!“ 

pateiktas LR socialinės 

apsaugos ir darbo 

ministerijai 

Projektų skyriaus 

vadovė 

Per projektinę 

veiklą 

planuojamų 

gauti lėšų 

skaičius 

3000 EUR Projektas 

nefinansuotas 

 

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 12 Organizuoti vieši klubo renginiai 

vyko Lenkų kultūros namuose (1),  

parodos  įv. miesto  galerijose (6), 

Rotušės (1) ir Katedros  (1) 

aikštėse, Mokytojų namų kiemelyje 

(2), muzikiniame klube 

„Paviljonas“ (1) 

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 - Plano parengimas perkeltas 2017-

2018 m.m.  Planui parengti atlikta 

internetinė ir anketinė apklausa 

“Komunikacijos socialiniuose 

tinkluose tobulinimas” (100 

apklaustų). Aktuali informacija 

bendruomenei pateikiama klubo 

internetinėje svetainėje ir 

socialiniuose tinkluose Facebook ir 

Instagram  

Komunikacijos 

projektų  vadovė 
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Klubo įvaizdžio 

formavimas 

visuomenėje 

Visuomenės 

informavimo 

sistemos planas 

1 - Plano parengimas perkeltas 2017-

2018 m.m. Užmegztas 

bendradarbiavimas  su UAB “SS 

Leidyba”, klubo veikla buvo 

viešinama LRT televizijos laidoje 

“Labas rytas, Lietuva”, LRT radio 

laidoje “Ryto garsai”, TV 3 žinių 

reportaže,  Alfa.lt tiesioginėje 

transliacijoje, žurnalų ir 

internetiniuose straipsniuose (12 

straipsnių), patalpintas baneris 

portale Anonsas.lt  

Komunikacijos 

projektų vadovė 

Dalyvavimas 

miesto, 

Respublikos ir 

tarptautiniuose 

konkursuose, 

festivaliuose ir  

renginiuose  

Sudalyvautų 

renginių, 

konkursų, 

festivalių 

skaičius 

10 32 Dalyvauta konkursuose ir 

festivaliuose: Rising star, Space, 

OMC CUP, Šokio fiesta, Dance 

Cup, Norim kilt, Mes Vilniaus 

vaikai, Pavasario šėlsmas, 

Linksmosios sūpynės, Judančios 

spalvos, Ant bangos; dalyvauta 

karate (4) ir dziudo (11) varžybose 

ir čempionatuose. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui ir 

klubo pedagogai 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos rodiklis 

VEIKLOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS METŲ PABAIGOJE 

2015-2016 mokslo metai  2016-2017 mokslo metai  III metai 

1 Bendras lankytojų skaičius 898 933  

2 Unikalių lankytojų skaičius 770 779  

3 Socialiai remtinų įstaigų lankytojų skaičius 59 40  

 

 

 


