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VILNIAUS VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBO „METEORAS“ 

2015 -2016 MOKSLO METŲ 

VEIKLOS PLANAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Meteoras“ veiklos planas 2015 -2016 mokslo metams (toliau –Planas), atsižvelgus į strateginius įstaigos planus, 

švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metinius įstaigos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 

2. Planu siekiama įgyvendinti valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, 

tenkinti Karoliniškių bendruomenės poreikius, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. 

3. Programą įgyvendins Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo administracija, neformaliojo švietimo mokytojai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys 

specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, mokiniai ir jų tėvai. 

4. Programoje naudojami sutrumpinimai: Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“ –Klubas, 

 Švietimo ir mokslo ministerija –ŠMM.  

 

II. 2015-2016 MOKSLO METŲ VEIKLOS PRIORITETAI 

 

1.Užtikrinant mokinių ugdymo ir ugdymosi kokybę, didinti ugdymo patrauklumą; 

2. Skatinant mokinių saviraišką ir saviugdą, kurti saugią, sveiką ir jaukią ugdymo aplinką, ugdyti pilietiškumą; 

3.Plėtojant bendradarbiavimą, formuoti teigiamą Klubo įvaizdį. 

 

III. VEIKLOS TIKSLAS 

 

Ugdyti veržlią ir savarankišką asmenybę, kuri atsakingai ir solidariai kurtų savo valstybės ir pasaulio ateitį, puoselėjant asmens gebėjimą idėjas derinti 

su žiniomis bei įgūdžiais ir paversti tai kūrybiškais veiksmais nuolat kintančioje aplinkoje. 

 

IV. UŽDAVINIAI 



 

1. Sudaryti veiklos planą bei veiklos programas, atitinkančias asmens poreikius bei ugdymosi galimybes. 

2.Skatinti mokinių iniciatyvumą, saviraišką, projektinę veiklą. 

3. Tobulinti mokytojų profesinę kompetenciją. 

4. Tirti ir analizuoti veiklos rezultatus. 

6. Plėtoti klubo veiklos informacijos sklaidą. 

7. Stiprinti ryšius su vietos bendruomene, socialiniais partneriais 

 

Veikla Įvykdymo data Vykdytojas 

Gatvės šokių studijos atvirų durų diena klube “Meteoras” Rugsėjis Natalja Daškevič 

Atvirų durų diena rankdarbių ir drabužių dizaino studijoje Rugsėjis Dalia Černienė 

Rankdarbių paroda “Rožės žiedas” Rugsėjis Dalia Černienė 

Atvirų durų diena dailės-keramikos studijoje Rugsėjis Loreta Ribinskaitė 

Keramikos darbelių paroda „Pasitinkant rugsėjį“ Rugsėjis Loreta Ribinskaitė 

Rankdarbių būrelio tapybos paroda “Auksinis ruduo” Rugsėjis Dalia Černienė 

Dailės-keramikos studijos piešinių paroda „Aš piešiu“ Rugsėjis Loreta Ribinskaitė 

Klubo ugdytinių dalyvavimas Gintaro Steponavičiaus šventėje “Mes galime 

daugiau” Karoliniškių Pasakų parke 
Rugsėjis 

Nijolė Damašienė, Loreta Ribinskaitė, Dalia Černienė, 

Vaida Vaičiulytė 

Rankdarbių būrelio atviručių paroda “Mylimai mokytojai” Spalis Dalia Černienė 

Dailės-keramikos piešinių paroda “Palydint paukščius” Spalis Loreta Ribinskaitė 

Klivingo darbeliai „Vėlinių belaukiant“ Spalis Dalia Černienė 

Piešinių paroda „Žvakių šviesa“ Spalis Dalia Černienė 

Gatvės šokių studijos diskoteka (šokiai, vaišės, aptarimai) Spalis Natalja Daškevič 



Klubo „Meteoras“ ugdytinių ekskursija į Lietuvos Etnokosmologijos 

muziejų ir Dubingių žirgyną 
Spalis 

Natalja Daškevič, Dalia Černienė, Nijolė Damašienė, 

Loreta Ribinskaitė 

Rankdarbių būrelio kūrybinis konkursas “Sveikinimo atvirukas mokytojui” Lapkritis Dalia Černienė 

Atviros vaikų ir jaunimo erdvės užsiėmimas tema „Kakavos gėrimo 

ceremonija“ 
Lapkritis Kristina Vainiūtė 

Dailės-keramikos ugdytinių piešiniai, skirti Vėlinėms “Žvakių šviesa” Lapkritis Loreta Ribinskaitė 

Atviros vaikų ir jaunimo erdvės užsiėmimas tema „Siaubo istorijų vakaras“ Lapkritis Kristina Vainiūtė 

Rankdarbių paroda “Kiaulė-taupyklė” Lapkritis Dalia Černienė 

Atviros vaikų ir jaunimo erdvės užsiėmimas tema „Trumpoji animacija Lapkritis Kristina Vainiūtė 

Atviros vaikų ir jaunimo erdvės užsiėmimas tema „Teatriniai žaidimai“ Lapkritis Kristina Vainiūtė 

Dalyvavimas edukaciniame užsiėmime, skirtame 19-tai Šiaurės šalių 

bibliotekų savaitei tema “Draugystė šiaurės šalyse” Karoliniškių bibliotekoje 
Lapkritis Loreta Ribinskaitė 

Atviros vaikų ir jaunimo erdvės užsiėmimas tema „Mini šaradų turnyriukas“ Lapkritis Kristina Vainiūtė 

Dailės-keramikos būrelio piešinių paroda “Miestas” Lapkritis Loreta Ribinskaitė 

Atviros vaikų ir jaunimo erdvės užsiėmimas tema „Karaokė“ Lapkritis Kristina Vainiūtė 

Atviros vaikų ir jaunimo erdvės užsiėmimas tema „Šešėlių teatras. Vadybinė 

pusė“ 
Lapkritis Kristina Vainiūtė 

Drabužių dizaino būrelio ugdytinių drabužių eskizų mini kolekcija “2015-

2016 ruduo-žiema” 
Lapkritis Dalia Černienė 

Atviros vaikų ir jaunimo erdvės užsiėmimas tema „Šešėlių teatras. Techninė 

pusė“ 
Lapkritis Kristina Vainiūtė 

Gatvės šokių vaikų viktorina “Šokių pasaulis: dabartis ir praeitis” Lapkritis Natalja Daškevič 



Dailės-keramikos studijos ugdytinių piešinių paroda “Žaliaskarė” Gruodis Loreta Ribinskaitė 

Atviros vaikų ir jaunimo erdvės užsiėmimas tema „Pasakų kūrimas“ Gruodis Kristina Vainiūtė 

Atviros vaikų ir jaunimo erdvės užsiėmimas tema „Kaip mes galime 

prisijungti prie Kalėdinio renginio“ 
Gruodis Kristina Vainiūtė 

Keramikos darbelių paroda “Angelai žemėje” Gruodis Loreta Ribinskaitė 

Jungtinė pamoka-bendras projektas gatvės šokių kolektyvo “Aš, šokis ir 

komanda” 
Gruodis Natalja Daškevič 

Atviros vaikų ir jaunimo erdvės užsiėmimas tema „Kalėdinio koncerto 

etiudų repeticijos“ 
Gruodis Kristina Vainiūtė 

Jungtinė pamoka-bendras projektas-2 gatvės šokių kolektyvo “Aš, šokis ir 

komanda” 
Gruodis Natalja Daškevič 

Atviros vaikų ir jaunimo erdvės užsiėmimas tema „Refleksija ir meditacija“ Gruodis Kristina Vainiūtė 

Piešinių paroda „Laukiu Šv. Kalėdų“ Gruodis Loreta Ribinskaitė 

Šokių studijos “Asorti” koncertas “Šokio laisvė” Vilniaus Kameriniame 

teatre 
Gruodis Vaida Vaičiulytė 

Visų klubo studijų koncertas “Pasakiškos Kalėdos” Vasilijaus Kačialovo 

gimnazijoje 
Gruodis 

Nijolė Damašienė, Kristina Vainiutė, Loreta 

Ribinskaitė, Dalia Černienė, Ilja Rapoport, Kristina 

Čurienė, Vaida Vaičiulytė, Natalja Daškevič 

Atviros vaikų ir jaunimo erdvės žaidimas tema „Mafija“ Gruodis Kristina Vainiūtė 

Rankdarbių būrelio skulptūrėlių paroda “Angelas” Gruodis Dalia Černienė 

Atviros vaikų ir jaunimo erdvės užsiėmimas tema „Mergaičių vakarėlis“ Gruodis Kristina Vainiūtė 



Gatvės šokių mokinių užsiėmimas “Aš ir pasaulis” – vaizdinių medžiagų 

peržiūros, diskusijos, aptarimas 
Gruodis Natalja Daškevič 

Atviros vaikų ir jaunimo erdvės užsiėmimas tema „Kaip supakuoti 

dovanėles“ 
Gruodis Kristina Vainiūtė 

Klubo ugdytinių keramikos darbų paroda, skirta sausio 13-osios įvykiams 

atminti  
Sausis Loreta Ribinskaitė 

Klubo ugdytinių piešinių paroda, skirta sausio 13-osios įvykiams atminti  Sausis Loreta Ribinskaitė 

Rankdarbių būrelio mokinių paroda “Užgavėnių kaukės” Sausis Dalia Černienė 

Atviros erdvės lankytoju karaokės vakarėlis Sausis Kristina Vainiūtė 

Gatvės šokių ugdytinių diskoteka “Pašokime kartu” Sausis Natalja Daškevič 

Anglų kalbos būrelio vaikų viktorina “Pažinkime Didžiąją Britaniją” Sausis Kristina Čurienė 

Drabužių modeliavimo būrelio eskizų paroda „2016 metų žiema“ Vasaris Dalia Černienė 

Dailės-keramikos studijos ugdytinių piešinių paroda “Lietuva” Vasaris Loreta Ribinskaitė 

Piešinių paroda klube “Pingvinai” Vasaris Loreta Ribinskaitė 

Rankdarbių būrelio mokinių žaislų paroda “Kiškis piškis” Vasaris Dalia Černienė 

Keramikos darbų paroda “Širdelės” Vasaris Loreta Ribinskaitė 

Anglų kalbos būrelio Valentino dienos darbelių parodėlė Vasaris Kristina Čurienė 

Dailės-keramikos studijos vaikų keramikos darbų paroda “Kaukės” Vasaris Loreta Ribinskaitė 



Jungtinė gatvės šokių pamoka “Mano šokis” Vasaris Natalja Daškevič 

Gatvės šokių ugdytinių festivalio “Vieversėlis” generalinė repeticija Vasaris Natalja Daškevič 

Dailės-keramikos studijos mokinių piešinių paroda “Paukščiai grįžta namo” Kovas Loreta Ribinskaitė 

Šokių studijos „Siluetas“ ir gatvės šokių ugdytinių dalyvavimas XVII 

regioniniame meno ir amatų festivalyje "Vieversėlis" 

Kovas 
Nijolė Damašienė, Natalja Daškevič 

Rankdarbių ir drabužių dizaino studijos vaikų  iš filco pagamintų kiškučių 

paroda “Kiškis piškis” 

Kovas 
Dalia Černienė 

Piešinių paroda, skirta Šv. Velykoms Kovas Loreta Ribinskaitė 

Rankdarbių būrelio, Kovo 11-jai - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

dienai paminėti, piešinių paroda - ,,Mes mylime Lietuvą“. Darbai tapyti  su 

arbata, kava ir akvarele. 

Kovas 

Dalia Černienė 

Eskizų paroda „Pavasario garsai“ Kovas Dalia Černienė 

Rankdarbių būrelio vaikų paroda “Velykiniai kiaušiniai” Kovas Dalia Černienė 

Anglų kalbos būrelio vaikų paroda “Velykų šventimo tradicijos D. 

Britanijoje” 

Kovas 
Kristina Čurienė 

Dailės-keramikos ugdytinių piešinių paroda “Katiniukai” Balandis Loreta Ribinskaitė 

Keramikos darbelių paroda “Pavasario gyvūnija” Balandis Loreta Ribinskaitė 

Rankdarbių būrelio paroda “Apyrankė iš antrinių žaliavų” Balandis Dalia Černienė 

Dekoratyvinių dėžučių paroda “Dovana mamai” Balandis Dalia Černienė 



Rankdarbių būrelio mokinių dalyvavimas Kauno miesto Skinijos konkurse 

“Nupiešk savo svajonių kojinytes ir mes jas numegsime” 

Balandis 
Dalia Černienė 

Drabužių eskizų piešinių paroda “Pavasaris 2016” Balandis Dalia Černienė 

Gatvės šokių mokinių kovos tema “Aš ir mano šokis, mano draugo šokis” Balandis Natalja Daškevič 

Dailės-keramikos studijos mokinių dalyvavimas kūrybiniame edukaciniame 

užsiėmime “Pasakų kūrimo valandėlė”, skirtame 16 Nacionalinei Lietuvos 

bibliotekų savaitei Karoliniškių bibliotekoje 

Balandis 

Loreta Ribinskaitė 

Anglų būrelio mokinių pokalbiai, dainelės, eilėraščiai, skirti motinos dienai Balandis Kristina Čurienė 

Klubo vaikų dalyvavimas koncerte Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 

ugdymo centre 
Gegužė Nijolė Damašienė, Ilja Rapoport 

Klubo ugdytinių dalyvavimas Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 

centro ir Vilniaus universiteto botanikos sodo konkurse „Mano žalioji 

palangė“ 

Gegužė 

Dalia Černienė, Loreta Ribinskaitė 

Dailės-keramikos studijos vaikų piešinių paroda “Gėlytės” Gegužė Loreta Ribinskaitė 

Gatvės šokių būrelio edukacinė pamoka (solo, pasirodymai, filmavimas, 

peržiūros, aptarimai, bendrinimai) 

Gegužė 
Natalja Daškevič 

Dailės-keramikos piešinių paroda “Mano šeima” Gegužė Loreta Ribinskaitė 

Rankdarbių ir drabužių dizaino būrelio vaikų eskizu paroda “Pavasaris-

vasara 2016” 

Gegužė 
Dalia Černienė 

Keramikos darbų paroda “Pintinėlės” Gegužė Loreta Ribinskaitė 

Rankdarbių būrelio vaikų iš miltų ir druskos lipdytas paveikslas tema 

“Dovana tėčiui” 

Gegužė 
Dalia Černienė 



 

V. ŪKINĖ – FINANSINĖ VEIKLA  

 

Gatvės šokių vaikų diskoteka Gegužė Natalja Daškevič 

Anglų būrelio ugdytinių pokalbis apie vasaros atostogas tema “Mano vasaros 

atostogų planai” 

Gegužė 
Kristina Čurienė 

Dalyvavimas Karoliniškių bendruomenės koncerte Birželis Visi būreliai 

Vaikų vasaros stovykla Birželis Būrelių vadovai 

Veikla Įvykdymo data Vykdytojas 

Ugdymo priemonių įsigijimas: molio, plakatų, grožinės bei metodinės 

literatūros įsigijimas ir kt.  

Pagal poreikį 

 
Direktorė 

Įsigyti higienos, valymo priemonių, reikalingo ūkinio inventoriaus  
Pagal poreikį 

 
Direktorė 

Pasiruošimas šildymo sezonui  rugsėjis Direktorė 

Vandens ir elektros skaitiklių rodmenų deklaravimas.  Kiekvieną mėn Direktorė 

Darbuotojų sveikatos kontrolė.   Sekretorė, direktorė 

Gesintuvų patikros organizavimas.  2016 birželis Direktorė 

Darbo grafikų, darbo laiko žiniaraščių pildymas  

 
Pagal poreikį Sekretorė, direktorė 

Darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, civilinės saugos 

instruktavimai.  

 

spalis Direktorė 

Materialinių vertybių apsauga: pajamavimas, nurašymas, inventorizavimas  

 
Pagal poreikį Direktorė 

Viešųjų pirkimų organizavimas ir sutarčių sudarymas.  Pagal poreikį Viešųjų pirkimų komisija, pirkimų organizatorius  



 

PRITARTA 

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Meteoras“ 

  tarybos nutarimu 

  2015 m. rugpjūčio 30d. 

  protokolo Nr. KT-1 

 


