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VILNIAUS VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBO „METEORAS“ VEIKLOS ATASKAITA  2017-2018  MOKSLO METAI 

 

I. BENDRA INFORMACIJA 

Įstaigos pavadinimas Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“ 

Adresas A. J.Povilaičio g. 20, Vilnius 

Tel. numeris (8-5) 245 7441 

El. Paštas rastine@klubasmeteoras.vilnius.lm.lt 

Interneto puslapis/socialinio tinklo paskyros adresas www.klubasmeteoras.vilnius.lm.lt 

 

Tikslas ir uždaviniai (iš strateginio plano) 

Klubo strateginis tikslas – Didinti neformaliojo švietimo paslaugų įvairovę, kokybę ir prieinamumą. 

Uždaviniai: 

1 Sukurti ir plėtoti efektyvias ugdymo programas, užtikrinti ugdymo (si) kokybę 

2.Organizuoti kryptingą personalo ir pedagogų kvalifikacijos kėlimą  

3.Sudaryti vaikams ir jaunimui vienodas sąlygas lankyti būrelius/studijas.  

Klubo strateginis tikslas – Stiprinti klubo įvaizdį ir viešuosius ryšius. 

Uždaviniai: 

1 Plėtoti klubo veiklos informacijos sklaidą 

2. Puoselėti savitą organizacijos kultūrą 

3. Stiprinti ryšius su vietos bendruomene, socialiniais partneriais.  

Klubo strateginis tikslas – Kurti saugią ir modernią ugdymo (si) aplinką. 

Uždaviniai: 

1 Kurti ir plėtoti edukacines aplinkas 

2. Stiprinti vaikų ir jaunimo saugumą 
 

 

 

II.   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 

mailto:rastine@klubasmeteoras.vilnius.lm.lt
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1. Didinti 

neformalioj

o švietimo 

paslaugų 

įvairovę, 

kokybę ir 

prieinamu

mą. 

1.Sukurti ir 

plėtoti 

efektyvias 

ugdymo 

programas 

Klubo veiklą 

reglamentuojanč

ių dokumentų 

rengimas. 

Parengtas 
2017-2018 m. 
m. klubo 
veiklos planas 

1 1 

Atsižvelgiant į 
ugdytinių poreikius 
parengtas2017-2018 
m. m. veiklos planas. 
Planas suderintas su 
klubo bendruomene , 
su VMSA l.e.p 
Jaunimo reikalų 
skyriaus vedėja 
Aušra Šukvietiene 
(su 2017-11-08) ir 
sėkmingai 
įgyvendintas  

Direktorė. 
Pavaduotoja 
ugdymui 
 

Parengti 2017-

2018 m. m. 

mėnesio 

veiklos planai 

10 10 

Atsižvelgiant į 
bendruomenės narių 
siūlymus parengti ir 
patvirtinti kiekvieno 
mėnesio išsamūs 
veikos planai: 
Įsk. Nr. V-62, 
 data 2017-09-01; 
Įsk. Nr. V-67, 
 data 2017-10-02; 
Įsk. Nr. V-74, 
 data 2017-11-02; 
Įsk. Nr. V-92, 
 data 2017-12-01; 
Įsk. Nr. V-1, 
 data 2018-01-02; 
Įsk. Nr. V-8, 
 data 2018-02-01; 
Įsk. Nr. V-15, 
 data 2018-03-01; 
Įsk. Nr. V-22, 
 data 2018-04-03; 
Įsk. Nr. V-26, 
 data 2018-05-02; 

Direktorė. 
Pavaduotoja 
ugdymui 
Būrelių/studij
ų vadovai  
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Parengtos 
metinės 
kiekvieno 
būrelio 
neformaliojo 
ugdymo 
programos 

8 9 

Atsižvelgiant į 
ugdytinių gebėjimus, 

interesus ir poreikius 

atnaujintos ir 

parengtos 2017-2018 

mokslo metų NVŠ 

būrelių programos 

Įsk. Nr. V-60, 

 data 2017-09-01; 

Šiuolaikinių šokių 

studija „Asorti“, 

Šiuolaikinių šokių 

studija „Siluetas,“  

Keramikos-

konstravimo studija,  

Vokalo studija, 

 Dailės studija 

„Menukų ,kraitelis“ 

Gatvės šokių studija, 

Rankdarbių- drabužių 

dizaino  studija, Anglų 

kalbos studija , 

Lietuvių kalbos 

studija . 

Direktorė. 
Pavaduotoja 
ugdymui 

Būrelių/studijų 

vadovai 

   Naujų 

neformaliojo 

ugdymo 

programų, 

atliepiančių 

klubo 

bendruomenės 

poreikius 

kūrimas ir 

Atlikta 
neformalaus 
ugdymo veiklų 
poreikio 
analizė 

1 1 

Parengta NU veiklų 

analizė:  

Įsk. Nr. V-27, 

data 2018-05-03; 

Įsk. Nr. V-28, 

data 2018-05-08; 

atskleidžianti klubo 

ugdytinių ir jų tėvų 

poreikius. 

Direktorė. 
Pavaduotoja 
ugdymui 
Būrelių/studij
ų vadovai 
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įgyvendinimas 

Atnaujintos bei 
naujai 
parengtos  NVŠ 
programos 
atitinkančios 
bendruosius 
reikalavimus  
NVŠ programų 
teikėjams, 
programoms 
pateiktos 
akreditacijai. 

14 14 

Kokybiškai 

parengtos bei 

akredituotos  

neformaliojo 

vaikų švietimo 

(toliau – NVŠ) 

programos, 

patvirtintos 

VMSA adm. 

direktoriaus 2017-

08-28 d. įsk. Nr. 

30-2108 

Teatro studija vaikams 

ir jaunimui – „Mano 

paties kiečiausias 

variantas“ 2val 

Dailės-keramikos 

būrelis „Kūrybos 

magija“ 2val 

Gatvės ir šiuolaikiniai 

šokiai 2val 

Rankdarbių ir 

drabužių modeliavimo 

studija 2val 

Keliaukime anglų 

kalbos labirintais, 

pažindami pasaulį ir 

save 2val 

Sporto ir 

sveikatingumo studija 

2val 

Moki žodį – žinai 

kelią 2val 

Keramikos-

konstravimo būrelis 

2val 

Kompiuterinio 

Direktorė. 
Pavaduotoja 
ugdymui 
Būrelių/studij
ų vadovai 
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ugdymo studija 2val 

Matematika aplink 

mus 2val 

Dainavimo ir 

muzikavimo studija 

2val 

Choreografinio 

folkloro studija 2val 

Šiuolaikinio šokio 

programa 6–18 metų 

mergaitėms 2val 

Gitaros studija 2val 
  2. Užtikrinti 

ugdymo(si) 

kokybę 

Įstaigos veiklos 

kokybės  

stebėsenos, 

įsivertinimo 

vykdymas. 

Parengta 2017-
2018 
m. m. veiklos 
plano ataskaita 1 1 

Parengta 2017-

2018 mokslo 

metų veiklos 

ataskaita ir aptarta 

mokytojų ir klubo 

tarybos posėdyje 

2018-06-20 d.  

Direktorė. 
Pavaduotoja 
ugdymui 
Būrelių/studij
ų vadovai 

Strateginio 
plano peržiūra 
ir koregavimas 

1 1 

Mokytojų ir klubo 

tarybos posėdyje 

2018-06-20 d. 

peržiūrėtas klubo 

strateginis planas 

ir pasiūlyta planą 

papildyti skiriant 

didesnį dėmesį į 

neformaliųjų 

naujų būrelių 

kūrimo 

aktualumą. 

Direktorė. 
Pavaduotoja 
ugdymui 
Būrelių/studij
ų vadovai 
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III.  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 

1. 

Didinti 

neformaliojo 

švietimo 

paslaugų 

įvairovę, 

kokybę ir 

prieinamum

ą. 

1.Organizuo

ti kryptingą 

personalo ir 

pedagogų 

kvalifikacij

os kėlimą 

Personalo 

poreikio 

planavimas ir 

atranka 

Klubo 
darbuotojai 

3 

etatai 

3 

etatai 
Atsižvelgus į klubo 

bendruomenės poreikius, 

savivaldybės skirtą 

finansavimą, bei NVŠ 

krepšelio kvotas atlikta 

tikslinė darbuotojų ir 

pedagogų atranka, 

peržiūrėtas ir  

koreguotas  etatų   

sąrašas. 

 

Direktorė. 
 

Klubo 

pedagoginiai 

darbuotojai 

finansuojami iš 

aplinkos lėšų 

10 10 

Klubo 

pedagoginiai 

darbuotojai 

finansuojami iš 

NVŠ lėšų 

10  10 

Klubo 

pedagoginiai 

darbuotojai 

siekdami 

profesionalumo 

sieks  

aukštesnės 

kvalifikacinės 

kategorijos 

Klubo 

pedagoginiai 

darbuotojai 

2 2 (2018 m. III ketv.) 

Du klubo pedagoginiai 

darbuotojai siekdami 

profesionalumo įgijo  

aukštesnės 

kvalifikacinės 

kategorijas (vyresniojo 

mokytojo) 

Direktorė. 
Būrelių 
vadovai 

 

Individualus 

klubo 

darbuotojų 

profesinės 

kompetencijos 

stiprinimas 

savišvietos būdu 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

kursuose,  

seminaruose, 

Darbo 

dienų 

skaičius 

Ne mažiau kaip 5 

darbo dienas per 

mokslo metus 

Ne mažiau kaip 5 

darbo dienas per 

mokslo metus 

Atsižvelgiant į Klubo 

strateginius tikslus ir 

uždavinius, išsikeltus  

prioritetus ne mažiau kaip 

5 darbo dienas per metus 

pedagogai ir  

Klubo vadovai 

dalyvavo kvalifikacijos 

kėlimo mokymuose, 

gilinosi į specifines ir 

dalykines 

Direktorė. 
Būrelių 
vadovai 
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konferencijose 

(neviršijant 

sąmatoje 

kvalifikacijos 

kėlimui 

numatytų 

asignavimų) 

kompetencijas, 

tobulino kvalifikaciją 

savišvietos būdu.  

Šokių studijos vadovė 

lankė seminarus 

rengtus VšĮ Fitneso 

mokymo centro 

AEROMIX 2017-09-

29; 2017-10-07; 2018-

02-02. 

Konstravimo 

keramikos studijos 

vadovas lankė rengtus 

Lietuvos edukologijos 

universiteto 

Profesinių 

kompetencijų 

tobulinimo instituto 

seminarus:  2017-01-

03 Nr. PK9-26; 2017-

01-04 Nr. PK9-65; 

2017-01-05 Nr. PK9-

114; VšĮ Trakų 

švietimo centro 

seminarus/kursus 

2017-12-27 Nr. TSC-

11556; 2017-11-08 Nr. 

TSC-8109; 2017-08-29 

Nr. 5395; 2017-09-11 

Nr. 5414; 2017-12-01 

Nr. TSC-9218; 

Lietuvos Respublikos 

Švietimo ir mokslo 

ministerijos 

Lietuvos vaikų ir 

jaunimo centro 

konferenciją 2018-01-
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04 Nr. (1.18) V4-177; 

Ugdymo plėtotės 

centro inovacijų 

forumą 2018-01-26; 

Lietuvos švietimo ir 

mokslo ministerijos 

Nacionalinės 

Mikalojaus 

Konstantino Čiurlionio 

menų mokyklos  

Meninio ugdymo 

pedagogų 

kvalifikacijos 

tobulinimo centro 

seminarą  2018-02-09 

Nr. 18183.  Anglų 

kalbos būrelio vadovė 

dalyvavo VšĮ Trakų 

švietimo centro 

seminaruose 2017-12-

27 Nr. TSC-10726; 

2017-10-30 Nr. TSC-

11922.  Dailės 

konstravimo studijos 

vadovė lankė Vilniaus 

miesto savivaldybės 

administracijos 

švietimo, kultūros ir 

sporto departamento 

logopedų ir specialiųjų 

pedagogų metodinio 

būrelio praktinį 

seminarą 2018-01-18 

Nr. 39; Mokyklų 

tobulinimo centro 

seminarą 2017-12-27 

Nr. SM17/553; UAB 
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„ŠVIESA“ mokymo 

centro seminarą 2017-

10-30 Nr. 17-E-5066. 

Rankdarbių ir drabužių 

dizaino studijos vadovė 

nuo 2018 m. 03 mėn. 

iki 05 mėn. studijavo 

pedagogikos 

pagrindus, pedagogine 

psichologiją ir 

didaktiką ir išlaikė šių 

dalykų egzaminus. Kiti 

pedagogai tobulinosi 

savišvietos būdu 

individualiai. 

Seminarų, 

mokymų ir 

kursų 

organizavimas 

Kursų, 

seminarų 

skaičius 

2 2 

Buvo 

organizuojami 

vidaus mokymai 

klubo 

darbuotojams: kaip 

tinkamai 

pasirengti veiklos 

vertinimui; kokie 

yra geros pamokos 

kriterijai. 

Direktorė. 

Pavaduotoja 

ugdymui 
 

Savanorių ir 

praktikantų 

įtraukimas į 

klubo veiklą. 
Į klubo 

veiklą 

įtrauktų 

savanorių 

ir 

praktikantų 

skaičius 

2 9 

Klubo projekte 

„Karoliniškių 

bendruomenės 

vaikų ir jaunimo 

rudens atostogų 

metu užimtumas“ 

dalyvavo 6 

savanorės ir 

įvairiose veiklose 

būrelių vadovams 

padėjo užimti 

vaikus. Vaikų 

Direktorė. 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Būrelių 

vadovai 
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vasaros 

stovykloje 

„Meteoro vasara 

2018“ dalyvavo 3 

savanorės, kurios 

padėjo būrelio 

vadovams ir 

pačios inicijavo 

ugdytinių 

užimtumą. 

Palaikomi Klubo 

darbuotojų 

siūlymai, 

iniciatyvos. 

Skatinimo ir 

motyvacijos 

būdai. 

 

3 3 

Palaikoma darbuotojų 

motyvacija skiriant 

padėkas, priedus prie 

atlyginimo, sudarant 

palankius darbo 

grafikus. 

Klubo 

direktorė 

Savanorystės 

plėtojimas. 

Savanorių 

įtraukimas į 

Klubo 

projektinių 

veiklų, renginių 

organizavimą ir 

vykdymą 

Bent 1 savanoris 4 

Vyko savanorių 

paieška ir 

supažindinimas su 

klubo veikla. Savanorė 

rugsėjo pradžioje 

padėjo būrelio 

vadovams. Savanoris 

mokytojas iš 

Karoliniškių 

gimnazijos, po 

savanoriškos veiklos 

pradėjo dirbti būrelio 

vadovu. Karoliniškių 

gimnazijos du 

dvyliktokai, padėjo 

vesti klubo Kalėdinį 

renginį V. Kačialavo 

gimnazijoje. 

Direktorė. 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Būrelių/stud

ijų vadovai 

 

 

Didinti 

Klubo 

teikiamų 

Planuojamas  

personalo ir  

paslaugų 

Naujų 

darbuotojų 

skaičius 

5  5 

Siekiant geriau 

patenkinti 

bendruomenės 

Klubo 

direktorė 
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paslaugų 

spektrą 

didinimo 

poreikis (jei bus 

NVŠ krepšelis ar 

papildomos 

pedagoginės 

valandos) 

poreikius buvo 

vykdoma naujų 

darbuotojų atranka ir 

priimti 5 nauji 

darbuotojai (NVŠ 

papildomų finansinių  

asignavimų ribose). 
 

 

IV.  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 

1. 

Didinti 

neformalioj

o švietimo 

paslaugų 

įvairovę, 

kokybę ir 

prieinamu

mą. 

 

 

 

 

 

 

 

Didinti 

vaikų ir 

jaunimo 

užimtumą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vykdomi 

užsiėmimai 

Klubo darbo 

laikas 

Klubo būrelinė 

veikla vyksta 

darbo dienomis 

nuo 14 iki 19 

val., kitu laiku - 

pagal poreikį 

Klubo būrelinė 

veikla vyksta darbo 

dienomis nuo 14 iki 

19 val., kitu laiku - 

pagal poreikį 

Klube užsiėmimai 

vyko studijose pagal 

patvirtintą tvarkaraštį, 

po pamokų bendrojo 

ugdymo mokyklose. 

Birželio mėnesį vyko 

visos dienos vienos 

pamainos vaikų 

vasaros stovykla 

Direktorė. 

Pavaduotoja 

ugdymui 

 

Studijų 

veiklą 

reglamentuoj

antys 

dokumentų 

parengimas 

Metinis 

ugdymo 

planas 

1 1 

Parengtas metinis 

ugdymo planas  

Įsk. Nr. V-60, 

data 2017-09-01; 

Direktorė. 

Pavaduotoja 

ugdymui 

 

 

 

Grupių 

komplektavi

mas, 

užsiėmimų 

tvarkaraščio, 

tarifikacijos 

sudarymas, 

įsakymų 

Sukomplektuotų 

grupių skaičius 
14-20 25 

Grupės buvo 

sukomplektuotos 

atsižvelgiant į skiriamus 

NVŠ asignavimus . Su 

ugdytinių tėvais/globėjais 

sudarytos Neformaliojo 

ugdymo paslaugų teikimo 

sutartys. 

Direktorė. 

Pavaduotoja 

ugdymui 

 

Sudarytas 

tvarkaraštis 
1 1 

Buvo sudarytas tvarkaraštis, 

ir esant poreikiui buvo kelis 

Direktorė. 

Pavaduotoja 
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ugdytinių ir 

veiklos 

klausimais 

rengimas, 

, mokinių 

registro 

tvarkymas  
 

kartus koreguojamas. 

Įsakymo nr., ir data 

V-61, 2017-09-01 

V-65, 2017-09-29 

V-80, 2017-11-15 

V-94, 2017-12-27 

V-19, 2018-03-08 

ugdymui 

 

Mokinių registro 

tvarkymas 
1 1 

Buvo vykdomas nuolatinis 

mokinių  

registro duomenų bazės 

tvarkymas, ugdytinių  

kaitos kontrolė 

Direktorė. 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Sekretorė 

Pedagogų  registro 

tvarkymas 
1 1 

Mokslo metų pradžioje 

sutvarkytas pedagogų 

registras.. 

Direktorė. 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Sekretorė 

Patvirtinta 

tarifikacija 
1 1 

Bendradarbiaujant  su BĮ 

Biudžetinių įstaigų 

buhalterinė apskaita 

darbuotojais buvo 

parengta ir patvirtinta 

tarifikacija.  

Direktorė. 

 

Nuolat 

vykdyti 

ugdytinių 

lankomumo, 

mokesčio už 

ugdymą 

apskaitą 

Ugdytinių 

lankomumo, 

mokesčio už 

ugdymą apskaitos 

žiniaraštis 

1 1 

Buvo vykdomas 

nuolatinis ugdytinių 

lankomumo, mokesčio už 

ugdymą registravimas, 

tinkama jų apskaita  

Direktorė. 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Sekretorė 

Nuolat 

registruoti, 

fiksuoti tėvų 

prašymus (dėl 

nuolaidų, 

atostogų), 

ligos pažymas  

Tėvų prašymų 

(dėl nuolaidų, 

atostogų), ligos 

pažymas  ir 

kitus 

dokumentų 

apskaitos 

1 1 

Nuolatinis tėvų prašymų 

(dėl nuolaidų, atostogų), 

ligos pažymų  ir kitų 

dokumentų registravimas, 

tinkama jų apskaita, 

parengti įsakymai dėl 

mokesčio už ugdymą 

sumažinimo. 

Direktorė. 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Sekretorė 
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................ 

 

Sudaryti 

vaikams ir 

jaunimui 

vienodas 

sąlygas 

lankyti 

būrelius/  

studijas. 

 

.................. 

Stiprinti 

klubo 

bendruome

nės 

tarpusavio 

ryšius bei 

tobulinti 

darbo su 

vaikais ir 

jaunimu 

projektinę 

veiklą 

ir kitus 

dokumentus, 

vykdyti jų 

apskaitą 

žurnalas  
 

Naujų 

ugdymo 

programų, 

užtikrinančių 

klubo veiklos 

įvairovę, 

kūrimas ir 

įgyvendinima

s 

Naujai sukurtų 

programų, 

finansuojamų 

iš aplinkos 

lėšų skaičius 

2 2 

2017-2018 mokslo 

metais, atsižvelgus į 

bendruomenės poreikius, 

buvo perengtos dvi 

naujos programos: 

lietuvių kalbos ir 

matematikos. 

Direktorė. 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Sekretorė 

Trumpala

ikių 

programų 

įgyvendi

nimas 

Įgyvendintų 

trumpalaikių 

programų 

skaičius 

2 2 

2017-2018 mokslo 

metais, atsižvelgus į 

bendruomenės poreikius, 

buvo perengtos dvi 

naujos programos: 

lietuvių kalbos ir 

matematikos 

Direktorė. 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Sekretorė 

Ugdymo 

proceso 

efektyvumo 

analizė 

Atliktų 

tyrimų ir 

analizės 

skaičius 

1 1 

Atlikta išsami 

ugdymo proceso 

efektyvumo analizė 

(tėvų – sukurta 

apklausa 

internetinėje 

svetainėje 

www.manoapklausa

.lt , parengtos 

anketos 

ugdytiniams, 

pedagogų apklausos 

atliktos individualių 

pokalbių metu.  

Atlikta išsami ir 

vaizdinga analizė ir 

Direktorė. 

Pavaduotoja 

ugdymui 

 

http://www.manoapklausa.lt/
http://www.manoapklausa.lt/
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pristatyta klubo 

bendruomenei.. 

Neformalių 

veiklų su 

vaikais ir 

jaunimu 

organizavim

as 

Suorganizuotų 

renginių skaičius 
6 6 

Suorganizuoti vieši 

renginiai: Kalėdinis 

renginys V. Kačialovo 

gimnazijoje; keturi 

susitikimai su savo 

srities profesionalais; 

Užgavėnių „Blynų 

šventė“.  

Direktorius 

Būrelių 

vadovai 

Renginiai 

tėvams ir 

visai šeimai 

Renginių 

skaičius 
1 4 

Siekiant kurti darnią 

klubo bendruomenę 

suorganizuoti trys 

filmų vakarai ir jų 

aptarimai. Stiprinti 

tarpusavio ryšius 

suorganizuotas Laisvės 

gynėjų dienos 

minėjimas, kurio metu 

bendruomenės nariai 

vyko prie  Televizijos 

bokšto apibendrinimas 

vyko klube po 

minėjimo.  

Direktorius 

Būrelių 

vadovai 

Vaikų 

poilsio 

organiza

vimas 

atostogų 

metu 

Atostogų 

metu 

stovyklose 

užimtų vaikų 

skaičius 

30 30 

Vasaros atostogų metu 

suorganizuota vienos 

pamainos  teminė 

stovykla vaikams „Mes 

vasaros vaikai“ 

Direktorius 

Būrelių 

vadovai 

Atviri 

renginiai, 

parodos 

vaikams ir 

Atvirus 

renginius, 

parodas 

suorganizavusių 

10 66 

Klube buvo 

suorganizuotos 49 

parodos; 4 

viktorinos; 13 

Direktorius 

Būrelių 

vadovai 
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jaunimui pedagogų 

procentinis 

skaičius 

edukacinių 

užsiėmimų klubo 

patalpose. 

Jaunimo 

inicijuotų ir 

parengtų 

projektų 

įgyvendinimas 

Įgyvendintų 

jaunimo 

inicijuotų 

projektų 

skaičius 
1 8 

2017-2018 m. m. buvo 

atsižvelgta į ugdytinių 

pasiūlymus ir surengti 

4 projektai. Klubo 

taryba taip pat 

inicijavo 4 projektus-

konkursus 

ugdytiniams.  

Administra

torius, 

pedagogai 

 

 

V. 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 

1. Stiprinti 

klubo 

įvaizdį ir 

viešuosius 

ryšius 

Stiprinti 

ryšius su 

vietos 

bendruomen

e, 

socialiniais 

partneriais. 

Bendradarbia

vimo su  

Karoliniškių 

seniūnija ir 

mikrorajono 

ugdymo 

įstaigomis ir 

bendruomenė

mis 

stiprinimas 

Bendrų 

renginių ar 

akcijų 

skaičius 

1 2 

Bendras projektas 

„Karoliniškių 

bendruomenės vaikų 

ir jaunimo rudens 

atostogų metu 

užimtumas“;  

Bendras renginys: 

Karoliniškių 

bendruomenės šventė: 

„Pasitinkame Lietuvos 

šimtmečio vasarą“ 

Direktorė. 

Pavaduotoja 

ugdymui 

 

Bendradarbia

vimas su 

Vilniaus 

miesto 

ugdymo, 

mokslo, 

jaunimo ir 

Pasirašytų 

bendradarbia

vimo 

sutarčių 

skaičius 

2 6 

Pasirašytos 

bendradarbiavimo 

sutarys: 

bendradarbiavimo 

sutartis su 

Karoliniškių 

gimnazija; 

Direktorius 
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nevyriausybin

ėmis 

organizacijom

is 

bendradarbiavimo 

sutartis su VšĮ 

„Asorti“ studija; 

bendradarbiavimo 

sutartis su Biržų 

kultūros centru; 

trišalė partnerystės 

sutartis su 

Karoliniškių 

bendruomene ir 

Vilniaus vaikų ir 

jaunimo klubu 

„Žvaigždutė“, su 

VJK Šatrija dėl 

dalyvavimo projekte 

„Nupiešk man avį“.  

Bendradarbiavi

mas su 

Respublikos 

NVO ir su 

jaunimu 

dirbančiomis 

organizacijomis 

Projektų 

konferencijų, 

seminarų, 

konkursų ir 

kt. renginių 

skaičius 

1 1 

Dalyvavimas ir 

buvimas draugu 

projekto „Nupiešk 

man Avį‘“  

Direktorius 

Būrelių 

vadovai 

Atvirų pamokų, 

susitikimų su 

ugdytinių tėvais 

organizavimas. 

Tėvų įtraukimas 

į Klubo veiklą: 

bendri renginiai, 

atviros 

pamokos, 

pokalbiai, tėvų 

švietimas 

Ne mažiau kaip 2 

susitikimai per 

mokslo metus 

Ne mažiau kaip 2 

susitikimai per mokslo 

metus 

Informacijos teikimas, 

ugdymo (-si) rezultatų 

aptarimas, problemų  

sprendimas, 

rekomendacijų ir 

konsultacijų teikimas 

po kiekvieno 

užsiėmimo 

individualiai pagal 

poreikį su ugdytinių 

tėvais; Blynų šventės 

renginys kartu 

ugdytiniai su tėveliais 

ir Sausio 13-osios 

Direktorė. 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Būrelių 

vadovai 
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minėjimas prie 

Televizijos bokšto 

kartu su tėvais.  

Savivaldos 

darbo 

organizavimas 

Klubo 

tarybos 

susirinki

mų 

skaičius 

2 3 

2017-2018 m. m. buvo 

sušaukti trys klubo 

tarybos susirinkimai 

(rugsėjo, gruodžio ir 

birželio mėn.), kurių 

metu aptarti klubui 

svarbūs klausimai ir 

priimti svarbūs 

strateginiai.  

Direktorius 

Klubo 

tarybos 

pirmininkas 

 

Pedagogų 

tarybos 

susirinkimo 

skaičius 

3 3 

2017-2018 m. m. buvo 

sušaukti trys mokytojų 

tarybos susirinkimai 

(rugsėjo, gruodžio ir 

birželio mėn.), kurių 

metu buvo aptarta ir 

suplanuota klubo 

ugdymo proceso eiga; 

individualūs pokalbiai 

su pedagogais pagal 

poreikį.  

Direktorė. 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Būrelių 

vadovai 

Kurti ir 

puoselėti 

savitą 

organizacijo

s kultūrą. 

Klubo 

tradicinių 

renginių 

įgyvendini

mas ir 

naujų 

tradicijų 

kūrimas 

Įgyvendintų 

tradicinių 

renginių 

skaičius 

2 2 

2017-2018 m. m.  

įgyvendinti du klubo 

tradicijas puoselėjantys 

renginiai: Kalėdinis 

renginys „Belaukiant 

Kalėdų“ ir bendras  

renginys su Karoliniškių 

bendruomene 

„Pasitinkame Lietuvos 

šimtmečio vasarą“. 

Direktorė. 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Būrelių 

vadovai 

Valstybinių 

švenčių ir 

įsimintinų 

datų, 

Paminėtų 

švenčių ir 

įsimintinų 

dienų skaičius 

5 7 

2017-2018 mokslo 

metais klube 

surengta įsimintinų 

dienų tokių kaip 

Direktorius 

Būrelių 

vadovai 
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Lietuvos 

tradicinių 

švenčių 

minėjimai 

Tolerancijos diena; 

Tėvo ir Motinos 

diena, skaičiaus „Pi“; 

bei Valstybinių 

švenčių minėjimai 

(Sausio 13-osios; 

Vasario 16-osios ir 

Kovo 11-osios 

dienos). 

 

 

VI. 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 

1. 

Kurti 

saugią ir 

modernią 

ugdymo(si) 

aplinką. 

 

Kurti ir 

plėtoti 

edukacines 

aplinkas 

Klubo biudžeto 

paskirstymas, 

išteklių ir situacijos 

įvertinimas, 

prioritetų 

numatymas 

Klubo  biudžetas 58500.Eur 63000 Eur 

Siekiant užtikrinti 

sėkmingą ugdymo (-si) 

programų įgyvendinimą 

mokslo metų pradžioje 

numatytas biudžetas 

klubo veiklai vystyti, 

klubo lėšų skirstymas 

derintas su savivaldos 

institucijomis;  

Klubo 

direktorė 

Pavaduotoja 

ugdymui 
 

Biudžeto sąmatos 

administravimas 
Aplinkos lėšos 54000 Eur 54000 Eur 

Tikslingai planuoti ir 

apskaityti biudžeto lėšas 

Mokesčio už 

suteiktas ugdymo 

paslaugas 

administravimas 

Tėvų lėšos už 

ugdymą 

 

3600.Eur 9000 Eur 

Tėvų įnašai už ugdymo 

paslaugas buvo 

sistemingai  įnešamį į BĮ 

Biudžetinių įstaigų 

buhalterinė apskaita tam 

skirtą sąskaitą ir 

apskaityti. 

Kitos lėšos: 

Dalyvauti 

projektuose 

Projektas „Mes 

vasaros vaikai“ 
300.Eur 1000 Eur Projektas kokybiškai 

parengtas ir sėkmingai  

įgyvendintas.  
2 proc. paramos 

lėšos 
250 .Eur 250 Eur 
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VII. 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 

1. 

Stiprinti 

klubo 

įvaizdį ir 

viešuosius 

ryšius 

Plėtoti 

klubo 

veiklos 

informacijos 

sklaidą. 

 

Vidinė ir išorinė 

komunikacija, 

skelbimai, 

informaciniai 

stendai, 

lankstinukai 

 

Įstaigos veiklos 

viešinimas 
Ne mažiau kaip 2  

kartus per mėnesį 

Ne mažiau kaip 2  

kartus per mėnesį 

Buvo nuolat pateikiama ir 

atnaujinama informacija 

internetinės tinklaveikos 

erdvėse, informaciniuose 

stenduose. 

 

Klubo 

direktorė 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Būrelių 

vadovai.  

Klubo 

bendruo

menės 

informav

imo 

sistemos 

tobulini

mas Klubo 

internetinės 

svetainės 

administravim

as 

Ne mažiau kaip 4  

kartus per mėnesį 

Ne mažiau kaip 4  

kartus per mėnesį 

Nuolat papildoma 

interneto svetainė 2017-

10 mėn. 

 – 8 įrašai;  

2017-11 mėn. 

 – 15 įrašų; 

 2017-12 mėn.  

 - 18 įrašų; 

 2018-01 mėn.  

 - 15 įrašų;  

2018-02 mėn.  

 - 24 įrašai;  

2018-03 mėn. 

 -  26 įrašai; 

 2018-04 mėn.  

-  10 įrašų;  

2018-05 mėn.  

 - 26 įrašai; ir socialinio 

tinklo paskyra klubo 

bendruomenei aktualia 

informacija 

Klubo 

direktorė 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Būrelių 

vadovai 

Tikslingai 

organizuoti 

bendradarbiavim

ą su ugdytinių 

tėvais, vietos 

bendruomene 

Atvirų veiklų 

organizavimas 
2 kartus per metus 11 kartų per metus 

11 renginių bendrai 

(tėvams, ugdytiniams – 

vieši ir klube). 

Data ir renginys: 

2017-12-07, 2017-12-

14, 2018-03-16 – filmų 

Klubo 

direktorė 

Būrelių 

vadovai. 
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(švietimas, 

informavimas, 

renginiai) 

peržiūros; 2017-12-13 

Kalėdinis koncertas; 

2017-12-18 paskaita 

„Studijos-darbas“; 

2017-12-27 gatvės 

šokių naujametinis 

renginys; 2018-01-25 ir 

2018-01-31 d. 

susitikimas su 

sveikatos priežiūros 

specialiste; 2018-02-13 

Blynų šventė; 2018-03-

23 atvira dailės 

pamoka; 2018-05-18 

dailės pamoka su 

menininku Robert Bluj. 

projektai konkursai (8 

klubo organizuoti ir 7 

vieši, kitų įstaigų);  

Data ir pavadinimas: 

2017-10-19, Vivacolor 

konkursas; 2017-11-14 

„Mano gyvenimas: 

anglų kalbos būrelio; 

2017-11-12 „Papuošk 

šunį“ nuotraukų 

konkursas klube; 2017-

12-07,08 „Šokio 

laisvė“ šokių studijos 

koncertas;2017-12-13 

Kalėdinė eglutė iš 

antrinių žaliavų; 2018-

01-04 „Mano 

išradimas“ anglų 

kalbos projektas; 2018-

01-25 „Mano gimtojo 

miesto Vilniaus 
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gimtadienis“ anglų 

kalbos projektas; 2018-

01-18 iki 2018-02-12 

„Žiema, žiema, bėk iš 

kiemo“ nuotraukų 

konkursas klube;  

2018-002-15 

miniatiūrų konkursas 

„Vytis“;  2018-02-27 

„Project my school“ 

anglų kalbos projektas; 

2018-04-03 „Nupiešk 

man Avį“; 2018-04-18 

„Nupiešk sau 

kojinytes“;  2018-04-27 

dailyraščio konkursas 

lietuvių kalbos 

būrelyje; 2018-05-24 „ 

Mano vasaros 

atostogos“ anglų kalbos 

projektas ; edukaciniai 

užsiėmimai (12- klubo 

organizuotų ir 4 

Karoliniškių 

bibliotekoje). 

Data ir renginys: 

 2017 m. 09-05, 09-07 

- atvirų durų edukacinė 

veikla „Pasitinkant 

rugsėjį”; 09-27  - 

„Susipažinkime”, 

pristatymas-

susipažinimas; 10-25 - 

„Mano pirmoji kūryba-

kūryba poroje”; 11-16 - 

Šiaurės šalių bibliotekų 

savaitės renginyje 
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„Kelionė po Šiaurės 

salas  bei M. Kunno 

knygų „Dvylika 

dovanų Kalėdų 

Seneliui“ Ir „Robinas 

Hudas“ garsiniai 

skaitymai“; 11-29 - 

„Mes komanda“; 2018 

m. 02-13 - Valentino 

dienos palinkėjimai – 

atvirukų gamyba; 02-

14 - Šv. Valentino, 

meilės medžio gamyba, 

dekoravimas, 

linkėjimai; 02-28 - 

Kovos 1x1 (vienas 

prieš vieną); 03-28 - 

„Mes komanda“; 04-25 

- „Atvirutė mamai“ – 

Karoliniškių 

bibliotekoje;  

Asmeniniai 

kontaktai, 

tiesioginis 

komunikavimas, 

naujienlaiškiai,  

5 kartus per metus 5 kartus per metus 

Informuota apie veiklos 

tikslus rugsėjo mėnesį, 

pranešimai apie šventes 

jų laiką ir programų 

informacija (2017-12 

mėn. Kalėdinis 

renginys; 2018-01 mėn. 

Sausio 13-osios 

renginys; 2018-02 mėn. 

PC Mada Užgavėnės; 

2018-04 mėn. ir 05 

mėn. festivalis „Mes 

Vilniaus vaikai“ dainų 

diena, šokių diena ir 

baigiamasis renginys; 

2018-05 mėn. 

Klubo 

direktorė 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Būrelių 

vadovai. 
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Karoliniškių 

bendruomenės šventė) 

ugdytinių pasiekimų 

aptarimas 

komunikuojant 

individualiai su tėvais.  

Informaciniai, 

švietėjiški 

stendai Klubo 

patalpose 

Atnaujinami 8 

kartus per mokslo 

metus 

Atnaujinami 8 kartus 

per mokslo metus 

Pateikiama aktuali 

visuomenei informacija 

pagal esamus poreikius  

Klubo 

direktorė 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Būrelių 

vadovai. 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos rodiklis 

VEIKLOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS METŲ PABAIGOJE 

I metai II metai III metai 

1 Bendras lankytojų skaičius 395 400 410 

2 Unikalių lankytojų skaičius 345 350 360 

3 Socialiai remtinų įstaigos lankytojų skaičius 8 15 30 

 

 

SUDERINTA 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

Jaunimo reikalų skyriaus vedėja 

Asta Balkutė 

2018 m. .................. mėn. .... d. 


