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VILNIAUS ŽIRMŪNŲ VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBO   VEIKLOS ATASKAITA 
2018-2019 MOKSLO METAI

BENDRA INFORMACIJA
Įstaigos pavadinimas
Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas
Adresas
Minties g. 56, Vilnius
Tel. numeris
2728791
El. Paštas
zirmunuklubas@gmail.com
Interneto puslapis/socialinio tinklo paskyros adresas
www.zirmunuklubas.lt

Tikslas ir uždaviniai (iš strateginio plano)

                     Strateginis tikslas - sukurti šiuolaikišką,  atvirą kaitai, jaukią  ir saugią, neformaliojo švietimo įstaigą, gebančią užtikrinti aukštą neformaliojo ugdymo paslaugų kokybę ir prieinamumą vaikams ir jaunimui. 
Uždaviniai:
užtikrinti kokybišką klubo veiklą;
didinti neformaliojo ugdymo prieinamumą, atsižvelgiant į Žirmūnų ir Antakalnio gyventojų poreikius;
užtikrinti lygias ugdymosi galimybes;
plėtoti pozityvų klubo įvaizdį ir didinti informacijos sklaidą;
stiprinti ryšius su esamais socialiniais partneriais ir užmegzti naujus.


           







  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.
Sukurti šiuolaikišką,  atvirą kaitai, jauką  ir saugią, neformaliojo švietimo įstaigą, gebančią užtikrinti aukštą neformaliojo ugdymo paslaugų kokybę ir prieinamumą vaikams ir jaunimui

Užtikrinti kokybišką klubo veiklą
Parengti metinį klubo veiklos planą
Metinis klubo veiklos planas
1
1
Metinis klubo veiklos planas parengtas ir patvirtintas 2018-12-31 direktoriaus įsak. Nr. V-95
Direktorė
Darbo grupė




Parengti individualias būrelių vadovų  veiklos programas
Programų skaičius
11
13
Parengta 13 ugdymo programų, kurios buvo aptartos pedagogų posėdyje ir patvirtintos direktoriaus įsakymais.
Pav.ugdymui Būrelių vadovai





Metinis klubo renginių planas
1
1
Metinis klubo renginių planas parengtas, patvirtintas 2018-10-05 direktoriaus įsak. V-69
Pav.ugdymui



Mokslo metų eigoje organizuoti pedagoginės veiklos  kontrolę ir vidaus įsivertinimą
Pedagoginės veiklos stebėsenos ataskaita 
1
1
Pedagoginės veiklos stebėsena atlikta ir parengta ataskaita.
Pav.ugdymui




Metinė klubo veiklos ataskaita
1
1
Metinė klubo veiklos ataskaita parengta
Direktorė
Darbo grupė



Užtikrinti klubo savivaldą
Klubo tarybos narių skaičius 
9
9
Klubo tarybą sudaro 3 klubo darbuotojai, 3 tėvų atstovai ir 3 ugdytinių atstovai
 Klubo tarybos pirmininkas




Klubo tarybos susirinkimų skaičius 
3
3
Įvyko 3 klubo tarybos susirinkimai
Klubo tarybos pirmininkas




Mokytojų susirinkimų skaičius
3
3
Įvyko 3 mokytojų susirinkimai
Direktorė




Visuotinis klubo bendruomenės susirinkimas
1
1
2019-05-28 įvyko visuotinis klubo bendruomenės susirinkimas muzikiniame klube „Legendos“. Pristatyta 2018-2019 mokslo metų klubo veiklos ataskaita.
Direktorė


          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.
Sukurti šiuolaikišką,  atvirą kaitai, jauką  ir saugią, neformaliojo švietimo įstaigą, gebančią užtikrinti aukštą neformaliojo ugdymo paslaugų kokybę ir prieinamumą vaikams ir jaunimui
	
Užtikrinti kokybišką klubo veiklą
Organizuoti etatinių darbuotojų darbą. 
 Etatinių darbuotojų skaičius 
6

6
Įvykdyta. Nuo 2019 m. kovo mėn. įsteigtas projektų vadovo etatas (apmokamas iš tėvų mokesčio).
Direktorė



Organizuoti būrelių vadovų (mokytojų) darbą.
Mokytojų skaičius klube
11
13
Įvykdyta. Būrelių vadovai dirbo pagal klubo direktoriaus įsakymais patvirtintus darbo grafikus.
Direktorė



Įtraukti savanorius į situacijos analizę ir veiklą klube.
Bendras savanorių skaičius per mokslo metus
5
3
Įvykdyta iš dalies. Savanoriai dirbo aktyviai, nebuvo poreikio didinti jų skaičių.
Pav. ugdymui


Didinti neformaliojo ugdymo prieinamumą, atsižvelgiant į Žirmūnų ir Antakalnio gyventojų poreikius
Steigti naujus būrelius 
Naujų mokytojų skaičius
1
2
Įvykdyta. Atsižvelgiant į tėvų ir vaikų pageidavimus buvo įsteigti jogos vaikams ir meninių rankdarbių būreliai, jiems vadovauti priimti nauji mokytojai. 
Direktorė

 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.
Sukurti šiuolaikišką,  atvirą kaitai, jauką  ir saugią, neformaliojo švietimo įstaigą, gebančią užtikrinti aukštą neformaliojo ugdymo paslaugų kokybę ir prieinamumą vaikams ir jaunimui

Užtikrinti kokybišką klubo veiklą
Nustatyti darbo laiką  
Klubo darbo laikas darbo dienomis 
10.00-21.00 val. 

10.00-21.00 val. 

Įvykdyta.
Direktorė





Užsiėmimų laikas būreliuose
14.00-21.00 val.
14.30-21.00 val.
Užsiėmimų laikas pakoreguotas dėl vaikų užimtumo mokyklose.
Direktorė



Organizuoti  ugdymo procesą











Iš viso  vykdomų programų skaičius 
11
13
Įvykdyta.
Direktorė




Akredituotų  programų skaičius
11
12
Įvykdyta.
Pav.ugdymui




Bendras visų būrelių grupių skaičius
30
32
Įvykdyta. Sudarėme daugiau grupių atsižvelgdami į kai kurių būrelių populiarumą ir didelį vaikų skaičių juose.
Direktorė




Iš biudžeto apmokamų būrelių veiklai skiriamų pedagoginių valandų skaičius 
Savaitinių valandų skaičius pagal tarifikaciją yra 70 kont.  val.
2,95 etato
Pakeista pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka.
Direktorė




Jaunimui skirtų projektų skaičius 
1
0
Neįvykdytas. Planavome organizuoti atvirą erdvę jaunimui, bet dėl patalpų trūkumo (didelis užimtumas būrelių veikla) projekto neįgyvendinome. 
Pav. ugdymui




Bendras renginių skaičius
60
63
Įvykdyta. Parengtas vykusių renginių sąrašas.
Pav. ugdymui




Atlikti duomenų apie ugdytinius analizę
Iš viso klube sudarytų sutarčių skaičius per mokslo metus
420
445
Planas viršytas.
Direktorė




Nuolat klubą lankančių vaikų skaičius 
320
350
Planas viršytas.
Direktorė




Ugdytinių amžius 
4-29
4-29





Stiprinti mokytojų profesines kompetencijas
Darbuotojų skaičius, kuriems klubas padengs kvalifikacijos kėlimo išlaidas
2
2
Kvalifikaciją tobulinosi
keramikos ir dainavimo būrelių vadovai (išduoti pažymėjimai).
Direktorė



Sukurti ir plėtoti efektyvias ugdymo programas, įdiegiant aktyviuosius ugdymo bei savarankiškumą ir bendradarbiavimą skatinančius metodus.
Atnaujintų ugdymo programų skaičius. 

11
11












Įvykdyta. Visos praėjusių mokslo metų programos buvo atnaujintos. 
Pav. ugdymui




Organizuoti naujus būrelius, arba keisti nepopuliarius į naujus. 
Naujų programų skaičius
1
2
Planas viršytas. Parengtos naujos (jogos vaikams ir meninių rankdarbių) būrelių programos.
Pav. ugdymui



Organizuoti vaikų vasaros poilsio stovyklą
Vaikų skaičius
30
68
Planas viršytas. 
Pav. ugdymui



Organizuoti kultūrinę ir sportinę veiklą
Bendras kultūrinių ir sportinių renginių skaičius
60
63
Įvykdyta
Pav. ugdymui



Formuoti pilietinę, tautinę, socialinę savimonę.
Valstybinių švenčių paminėjimų skaičius
4
4
Įvykdyta. Valstybinės šventės buvo paminėtos renginiais, vaizdine medžiaga, lietuviška atributika.
Pav. ugdymui




Akcija „Darom“
1
1
 Įvykdyta. Klubas informavo bei skatino vaikus ir darbuotojus dalyvauti  švaros akcijoje „Darom“. 
Pav. ugdymui


Užtikrinti lygias ugdymosi galimybes
Individualizuoti ugdymo turinį spec. poreikių turintiems vaikams.
Individualių programų skaičius vaikams, turintiems spec. poreikių.
1
2
Dailės ir keramikos būrelių veikloje dalyvavo spec. poreikių turintys vaikai. Programos buvo individualizuojamos, atsižvelgiant į šių vaikų gebėjimus.
Pav. ugdymui Būrelių vadovai




Teikti mokesčio lengvatas 
100 proc. atleistų nuo mokesčio už ugdymą soc. remtinų vaikų skaičius
25
7
Daugiau norinčių ir turinčių teisę pasinaudoti šia lengvata nebuvo.
Direktorė



Plėtoti pozityvų klubo įvaizdį ir didinti informacijos sklaidą
Pristatyti visuomenei  klubo veiklą 
Ataskaitinis klubo organizuojamas mokslo metų renginys 
1
1
Įvykdyta. Renginys vyko muzikiniame klube „Legendos“ 2019-05-28

Direktorė, 
Darbo grupė




Tradicinės sezoninės šventės
4
4
Įvykdyta. Vyko rudens šventė „Baubadienis“, Mažylių Kalėdos, Užgavėnių ir Velykų šventės
Pav. ugdymui



Supažindinti ugdytinių tėvus su būrelių veikla
Atvirų kiekvieno būrelio  pamokų skaičius per mokslo metus
2
1-2
Įvykdyta iš dalies. Vieni būreliai pravedė po vieną, kiti - po dvi atviras pamokas.
Pav. ugdymui
Būrelių vadovai




Kiekvieno būrelio kamerinių vakarų per mokslo m. skaičius
1
1
Įvykdyta iš dalies.  Beveik visuose būreliuose buvo suorganizuoti kameriniai vakarai.
Pav. ugdymui
Būrelių vadovai





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.
Sukurti šiuolaikišką,  atvirą kaitai, jaukią  ir saugią neformaliojo švietimo įstaigą, gebančią užtikrinti aukštą neformaliojo ugdymo paslaugų kokybę ir prieinamumą vaikams ir jaunimui

Stiprinti ryšius su esamais socialiniais partneriais ir užmegzti naujus
Užmegzti naujus ryšius su socialiniais partneriais  
Pasirašyta nauja bendradarbiavimo sutartis  
1
1
Įvykdyta. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Žirmūnų seniūnija.
Direktorė



Plėtoti pozityvų įvaizdį ir didinti informacijos sklaidą 
Atstovauti klubą 
Miesto, respublikinių ir tarptautinių renginių skaičius, kuriuose viešinamas klubas 
6
9
Planas viršytas. Klubo kolektyvai dalyvavo tarptautiniuose, respublikiniuose ir miesto renginiuose.
Direktorė
Pav. ugdymui
Būrelių vadovai










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.
Sukurti šiuolaikišką,  atvirą kaitai, jauką  ir saugią, neformaliojo švietimo įstaigą, gebančią užtikrinti aukštą neformaliojo ugdymo paslaugų kokybę ir prieinamumą vaikams ir jaunimui


Užtikrinti kokybišką klubo veiklą.
Užtikrinti teisingą klubo lėšų paskirstymą ir įsisavinimą.
Bendros klubo lėšos, gaunamos iš visų šaltinių
149200
139100

Direktorė




Biudžetinės (aplinkos)  lėšos iš Vilniaus miesto savivaldybės
120000
105200

Direktorė




Lėšos už papildomą ugdymą
(tėvų mokestis už būrelius)
27000
31000
Planas viršytas.
Direktorė




Projektinės lėšos (vaikų vasaros poilsio konk.)
1000
1000

Direktorė




Paramos  lėšos (pavedimų sąskaita)
1000
1900

Direktorė




NVŠ mokinio krepšelio lėšos 
2000
0
Nedalyvavome NVŠ mokinio krepšelio finansavimo konkurse.
Direktorė


Plėtoti pozityvų klubo įvaizdį ir didinti informacijos sklaidą
Gerinti  edukacinę aplinką

Lėšų poreikis patalpų remontui 
5000
3000 
Patalpų remontas atliktas.
Pav. ūkiui




Lėšų poreikis  veiklos priemonėms ir paslaugoms
5000
5000
Įsigytos būrelių veiklai reikalingos priemonės, kuriomis klubas aprūpino visus ugdytinius.
Pav. ūkiui


           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





Skleisti informaciją apie klubą  viešuose renginiuose
Viešų renginių skaičius 

6
8
Įvykdyta. Klubo kolektyvai dalyvavo Vilniaus miesto, respublikiniuose ir tarptautiniuose viešuose renginiuose, kuriuose ne tik pristatydavo klubą, bet ir užimdavo aukštas prizines vietas.
Direktorė
Pav. ugdymui
Projektų vadovė




Skleisti vaizdinę informaciją 
Reklaminės  klubo akcijos
2
2 
Įvykdyta. Spausdintinė reklama mokyklose, darželiuose, informacijos sklaida internete (facebook ir info.lt).
Pav. ugdymui



Įtraukti tėvus į klubo tikslų įgyvendinimą
Vaikų tėvų, įtrauktų į klubo veiklą skaičius  
4
4
Įvykdyta. Tėvai dalyvavo klubo tarybos veikloje, padėjo pasirengti renginiams, teikė įvairius pasiūlymus dėl klubo veiklos.
Pav. ugdymui,
būrelių vadovai



Puoselėti klubo tradicijas ir kurti naujas
Sezoninės šventės
4
4
Įvykdyta. Klube suorganizuotos šios tradicinės sezoninės šventės: rudens - „Baubadienis“, žiemos – mažylių Kalėdos, Užgavėnės ir pavasario šventė- Velykos.
Pav. ugdymui
Projektų vadovė




Baigiamasis metų renginys
1
1
Įvykdyta. 
Pav. ugdymui
Projektų vadovė



Stiprinti  tėvų, vaikų ir pedagogų ryšius.
Vaikų, pedagogų  ir tėvų bendri renginiai 
2
2
Įvykdyta. Dainavimo ir teatro būrelių renginiai tėvams.
Direktoriaus pav.
Projektų vadovė


Stiprinti ryšius su esamais socialiniais partneriais ir užmegzti naujus
Aktyvinti bendradarbiavimą su Žirmūnų  ir Antakalnio mokyklomis 
Naujų sutarčių skaičius
1
1
Pasirašyta sutartis su Vilniaus Žirmūnų seniūnija. Su mokyklomis bendradarbiaujame be sutarčių. 
Direktorė

Eil. Nr.
Veiklos rodiklis
VEIKLOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS METŲ PABAIGOJE


2016-2017metai
2017-2018 metai
2018-2019 metai
1
Bendras lankytojų skaičius
540
568
506
2
Unikalių lankytojų skaičius
447
470
468
3
Atleistų nuo mokesčio socialiai remtinų įstaigos lankytojų skaičius 
4
10
4


Direktorė Irena Zavaliauskienė                                                                                                                                                                       

SUDERINTA
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Jaunimo reikalų skyriaus vedėja Viktorija Vilimavičienė

20     m. .................. mėn. .... d.


