
1 

VILNIAUS ŢIRMŪNŲ VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBO   VEIKLOS ATASKAITA  

2017-2018 MOKSLO METAI 

 

I. BENDRA INFORMACIJA 

Įstaigos pavadinimas Vilniaus Ţirmūnų 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 uţdaviniai (iš strateginio plano) 

 

                     Strateginis tikslas - sukurti šiuolaikišką,  atvirą kaitai, jaukią  ir saugią, neformaliojo švietimo įstaigą, gebančią uţtikrinti aukštą 

neformaliojo ugdymo paslaugų kokybę ir prieinamumą vaikams ir jaunimui.  

Uţdaviniai: 

1. uţtikrinti kokybišką klubo veiklą; 

2. didinti neformaliojo ugdymo prieinamumą, atsiţvelgiant į Ţirmūnų ir Antakalnio gyventojų poreikius; 

3. uţtikrinti lygias ugdymosi galimybes; 

4. plėtoti pozityvų klubo įvaizdį ir didinti informacijos sklaidą; 

5. stiprinti ryšius su esamais socialiniais partneriais ir uţmegzti naujus. 

 

 

            

 

 

 

 

http://www.zirmunuklubas.lt/
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  VEIKLOS PLANAVIMAS 

 

Eil. 

Nr. 

Tikslas (iš 

strateginio 

plano) 

Uţdavinys 

(iš 

strateginio 

plano) 

Veikla 
Rodiklių 

apibrėţimas 

Rezultato pasiekimo rodiklių 

reikšmės Įvykdytos veiklos 

aprašymas/neįvykdymo 

prieţastys 

Atsakingas 

asmuo 
Planuota 

rodiklio 

reikšmė 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

1. Sukurti 

šiuolaikišk

ą,  atvirą 

kaitai, 

jauką  ir 

saugią, 

neformalio

jo švietimo 

įstaigą, 

gebančią 

uţtikrinti 

aukštą 

neformalio

jo ugdymo 

paslaugų 

kokybę ir 

prieinamu

mą 

vaikams ir 

jaunimui 

 

Uţtikrinti 

kokybišką 

klubo veiklą 

Parengti naujus 

klubo nuostatus 

Klubo nuostatai 1 0 Nauji klubo nuostatai yra 

rengiami, numatyta baigti iki 2018 

m. gruodţio 31 d.  

Direktorė 

Parengti metinį 

klubo veiklos 

planą 

Metinis klubo 

veiklos planas 

1 1 Metinis klubo veiklos planas 

parengtas, pagal jį buvo vykdoma 

klubo veikla 2017-2018 m.m.  

Direktorė, 

pav. 

ugdymui 

 

Parengti 

individualias 

būrelių vadovų  

veiklos 

programas 

Programų 

skaičius 

14 12 Parengta 12 programų. Dvejų 

programų atsisakyta dėl maţo 

poreikio. 

Būrelių 

vadovai, 

pav.ugdymu

i 

Metinis klubo 

renginių planas 

1 1 Parengtas ir įgyvendintas 2017-

2018 mokslo metų renginių 

planas.  

Pav.ugdym

ui 

Mokslo metų 

eigoje 

organizuoti 

pedagoginės 

veiklos  kontrolę 

ir vidaus 

Pedagoginės 

veiklos 

stebėsenos 

ataskaita  

1 1 Pedagoginės veiklos stebėsena 

vyko visus metus, parengta 

būrelių veiklos stebėsenos 

ataskaita ir veiklos įsivertinimas. 

Pav.ugdym

ui 
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įsivertinimą 

 Metinė klubo 

veiklos ataskaita 

1 1 Parengta metinė klubo veiklos 

ataskaita. Ataskaitos išvadomis 

pasinaudota rengiant naują metinį 

veiklos planą.  

Pav.ugdym

ui 

 

Uţtikrinti klubo 

savivaldą 

Klubo tarybos 

narių skaičius  

 

9 9 Klubo tarybą sudarė 9 nariai: 3 

atstovus išrinko klubo darbuotojai 

susirinkimo metu, po 3 atstovus 

delegavo vaikai ir tėvai.  

Direktorė, 

Klubo 

tarybos 

pirmininkas 

Klubo tarybos 

susirinkimų 

skaičius  

3 3 Per 2017-2018 mokslo metus 

įvyko 3 klubo tarybos 

susirinkimai. 

Klubo 

tarybos 

pirmininkas 

Mokytojų 

susirinkimų 

skaičius 

3 3 Per 2017-2018 mokslo metus 

įvyko 3 mokytojų susirinkimai 

Direktorė 

Visuotinis klubo 

bendruomenės 

susirinkimas 

1 1 Visuotinis klubo bendruomenės 

susirinkimas vyko 2018-05-23 

„Legendų― muzikiniame klube. 

Dalyvavo apie 500  ţmonių. 

Bendruomenei buvo pristatyta 

klubo veikla. 

Direktorė 
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          ŢMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

Eil. 

Nr. 

Tikslas (iš 

strateginio 

plano) 

Uţdavinys 

(iš 

strateginio 

plano) 

Veikla 
Rodiklių 

apibrėţimas 

Rezultato pasiekimo rodiklių 

reikšmės Įvykdytos veiklos 

aprašymas/neįvykdymo 

prieţastys 

Atsakingas 

asmuo 
Planuota 

rodiklio 

reikšmė 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

1. Sukurti 

šiuolaikišk

ą,  atvirą 

kaitai, 

jauką  ir 

saugią, 

neformalio

jo švietimo 

įstaigą, 

gebančią 

uţtikrinti 

aukštą 

neformalio

jo ugdymo 

paslaugų 

kokybę ir 

prieinamu

mą 

vaikams ir 

jaunimui 

  

Uţtikrinti 

kokybišką 

klubo veiklą 

Organizuoti 

etatinių 

darbuotojų 

darbą.  

 

 Etatinių 

darbuotojų 

skaičius  

 

5 

 

5 Klube dirbo šie etatiniai 

darbuotojai: direktorė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, direktoriaus 

pavaduotoja ūkiui, raštinės vedėja, 

budėtoja-valytoja. Visi etatiniai 

darbuotojai dirbo pagal iš anksto 

direktoriaus įsakymu patvirtintą 

darbo grafiką. 

Direktorė 

Organizuoti 

būrelių vadovų 

(mokytojų) 

darbą. 

Mokytojų 

skaičius klube 

12 12 Iš viso klube dirbo 12 būrelių 

vadovų. Mokytojai dirbo pagal 

klubo direktoriaus patvirtintą  

darbo grafiką.  

Direktorė 

Įtraukti 

savanorius į 

situacijos 

analizę ir veiklą 

klube. 

Bendras 

savanorių 

skaičius per 

mokslo metus 

5 3 Veiklose aktyviai dalyvavo klubo 

ugdytiniai ir vadovai, todėl 

didesnio skaičiaus savanorių 

nereikėjo. 

Pav. 

ugdymui 

Didinti 

neformalioj

o ugdymo 

prieinamum

ą, 

atsiţvelgian

t į Ţirmūnų 

ir 

Antakalnio 

gyventojų 

poreikius 

Steigti naujus 

būrelius  

Nauji būreliai 0 0 Naujų būrelių steigti 2017-2018 

m. neplanavome dėl finansų 

stokos.  

Direktorė 
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 DARBO IR UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS  

Eil. 

Nr. 

Tikslas (iš 

strateginio 

plano) 

Uţdavinys 

(iš 

strateginio 

plano) 

Veikla 
Rodiklių 

apibrėţimas 

Rezultato pasiekimo rodiklių 

reikšmės Įvykdytos veiklos 

aprašymas/neįvykdymo 

prieţastys 

Atsakingas 

asmuo 
Planuota 

rodiklio 

reikšmė 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

1. Sukurti 

šiuolaikišk

ą,  atvirą 

kaitai, 

jauką  ir 

saugią, 

neformalio

jo švietimo 

įstaigą, 

gebančią 

uţtikrinti 

aukštą 

neformalio

jo ugdymo 

paslaugų 

kokybę ir 

prieinamu

mą 

vaikams ir 

jaunimui 

 

Uţtikrinti 

kokybišką 

klubo veiklą 

Nustatyti darbo 

laiką   

Klubo darbo 

laikas darbo 

dienomis  

10.00-21.00 

val.  

 

10.00-21.00 

val.  

 

Klubas dirbo kiekvieną darbo 

dieną nuo 10.00 iki 21.00 val. 

Vasaros metu nuo 9.00 iki 18.00 

val. 

Direktorė 

 

Uţsiėmimų 

laikas būreliuose 

14.00-21.00 

val. 

14.00-21.00 

val. 

Uţsiėmimai vyko Ţirmūnų vaikų 

ir jaunimo klubo būrelių 

tvarkaraštyje numatytu ir 

direktoriaus įsakymu patvirtintu 

laiku nuo 14.00 iki 21.00 val. 

Direktorė 

Organizuoti  

ugdymo procesą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso  

vykdomų 

programų 

skaičius  

14 12 Vykdėme 12 programų. 

Atsisakėme 2 būrelių, kuriuos 

lankė maţai vaikų (akademinio 

piešimo ir maţylių mokyklėlės). 

Išaugus poreikiui, vietoj minėtų 

būrelių,  padidinome grupių 

skaičių veikiančiuose dailės, 

keramikos ir meninės gimnastikos 

būreliuose.  

Direktorė 

Akredituotų  

programų 

skaičius 

11 11 Visos akreditacijai pateiktos 

programos buvo akredituotos 

Direktorė 

Bendras visų 

būrelių grupių 

skaičius 

31 32 Siekiant ugdymo kokybės 

atsiţvelgdami į vaikų amţių, 

gebėjimus, pasiekimų lygį ir vaikų 

skaičių grupėse iš viso 

suformavome 32 grupes.  

Direktorė 

Iš biudţeto 

apmokamų 

būrelių veiklai 

skiriamų 

Savaitinių 

valandų 

skaičius pagal 

tarifikaciją — 

2017 m. iš 

biudţeto 

apmokamos 

62- 

Pedagoginių valandų skaičius 

nustatomas atsiţvelgiant į steigėjo 

skirtas lėšas. 

Direktorė 
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pedagoginių 

valandų skaičius  

62 kontaktinės 

valandos.  

kontaktinės 

valandos. 

 Nuo 2018 m.– 

70 kontaktinių 

valandų. 

 

Jaunimui skirtų 

projektų 

skaičius  

1 1 Įgyvendintas jaunimui skirtas 

edukacinis – kūrybinis projektas, 

kuris vyko 2018 m. birţelio 21-26 

dienomis Varnų klojimo teatre, 

Molėtų rajone. Projekte dalyvavo 

10 jaunuolių. 

Pav. 

ugdymui 

Paaugliams 

skirtų 

trumpalaikių  

projektų 

skaičius 

1 1 Įgyvendinta vaikų vasaros poilsio 

programa „Vasaros nuotykių 

klubas 2018― Stovykla vyko nuo 

birţelio 18 iki 22 d. ir nuo birţelio 

25 iki 29 d. Dalyvavo 74 vaikai 

nuo 8 iki 14 metų. 

Pav. 

ugdymui 

Bendras 

renginių 

skaičius 

60 62 Parengta renginių ataskaita. Pav. 

ugdymui 

Atlikti duomenų 

apie ugdytinius 

analizę 

Iš viso klube 

sudarytų 

sutarčių skaičius 

per mokslo 

metus 

500 568  Direktorė 

Nuolat klubą 

lankančių vaikų 

skaičius 

 

380 Vidutiniškai 

per mėn. 396  

 

Klubą lankančių vaikų skaičius 

kas mėnesį: 

Rugsėjo – 364 

Spalio – 389 

Lapkričio – 403 

Gruodţio 397 

Sausio – 402 

Vasario – 409 

Kovo 408 

Direktorė 
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Balandţio – 404 

Geguţės 382 

NVŠ krepšelį 

turinčių vaikų 

skaičius 

85 96 NVŠ mokinio krepšelių skaičių 

nustatė Vilniaus miesto 

savivaldybė. 

Pav. 

ugdymui 

Ugdytinių 

amţius  

4-29 4-29  Direktorė 

Stiprinti 

mokytojų 

profesines 

kompetencijas 

Darbuotojų 

skaičius, 

kuriems klubas 

padengs 

kvalifikacijos 

kėlimo išlaidas 

4 1 Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Rasa Sičiūnienė 

dalyvavo 5 dienų NVŠ mokytojų 

mokymuose.    

Didţioji dauguma darbuotojų 

kvalifikaciją kelia savo 

pagrindinėse darbovietėse, klube 

jų darbas yra antraeilis, todėl 

pageidaujančių nebuvo. 

Direktorė 

Sukurti ir plėtoti 

efektyvias 

ugdymo 

programas, 

įdiegiant 

aktyviuosius 

ugdymo bei 

savarankiškumą 

ir 

bendradarbiavim

ą skatinančius 

metodus. 

Atnaujintų 

ugdymo 

programų 

skaičius.  

 

14 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visos klube vykdomos programos 

buvo atnaujinamos atsiţvelgiant į 

klubo veiklos ir ugdymo planus. 

Kadangi maţylių mokyklėlę ir 

akademinio piešimo būrelį 

panaikinome, šių programų 

nebeatnaujinome.  

Pav. 

ugdymui 

 

Didinti 

neformalioj

o ugdymo 

prieinamum

Atlikti 

neformaliojo 

ugdymo veiklų 

Tyrimų skaičius 2 2 Suorganizavome 2 anketines 

apklausas vaikams ir tėvams. 

Tyrimų išvadomis pasinaudojome 

rengiant naują metinį planą. 

Pav. 

ugdymui 
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ą, 

atsiţvelgian

t į Ţirmūnų 

ir 

Antakalnio 

gyventojų 

poreikius 

 

poreikio tyrimą  

Organizuoti 

naujus būrelius, 

arba keisti 

nepopuliarius į 

naujus.  

Naujų programų 

skaičius 

1 0 Neįvykdėme dėl finansavimo 

stokos. 2017-2018 mokslo metais 

nesteigėme naujų būrelių ir 

nerengėme naujų programų. 

Direktorė 

Organizuoti 

vaikų vasaros 

poilsio stovyklą 

Vaikų skaičius 30 74 Buvo didelis pageidaujančių 

stovyklauti vaikų skaičius, todėl 

stovyklą suorganizavome didesnės 

apimties. 

Pav. 

ugdymui 

Organizuoti 

paţintinę veiklą. 

Ekskursijų 

skaičius 

1 1 Suorganizavome paţintinę kelionę 

į Kauną.  

Pav. 

ugdymui 

Organizuoti 

kultūrinę ir 

sportinę veiklą 

Bendras 

kultūrinių ir 

sportinių 

renginių 

skaičius 

60 62 Parengta renginių ataskaita. Pav. 

ugdymui 

Formuoti 

pilietinę, tautinę, 

socialinę 

savimonę. 

Valstybinių 

švenčių 

paminėjimų 

skaičius 

4 4 Paminėjome ir šventėme Kalėdas, 

Vasario 16, Kovo 11 ir Velykas. 

Pav. 

ugdymui 

Akcija „Darom― 1 1 Klubą lankantys vaikai akcijos 

„Darom― metu tvarkė Neries 

pakrantę. 

Pav. 

ugdymui 

Uţtikrinti 

lygias 

ugdymosi 

galimybes 

Individualizuoti 

ugdymo turinį 

spec. poreikių 

turintiems 

vaikams. 

Individualių 

programų 

skaičius 

vaikams, 

turintiems spec. 

1 0 2017-2018 mokslo metais vaikai 

su spec. poreikiais klubo nelankė, 

todėl nebuvo poreikio rengti 

individualizuotų programų. 

Pav. 

ugdymui, 

būrelių 

vadovai 
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poreikių. 

Organizuoti 

projektinę veiklą 

jaunimui 

Dalyvių skaičius  10 10 Įgyvendintas jaunimui skirtas 

edukacinis – kūrybinis projektas, 

kuris vyko 2018 m. birţelio 21-26 

dienomis Varnų klojimo teatre, 

Molėtų rajone.  

Pav. 

ugdymui 

Teikti mokesčio 

lengvatas  

100 proc. 

atleistų nuo 

mokesčio uţ 

ugdymą soc. 

remtinų vaikų 

skaičius 

25 10 Nuo mokesčio uţ ugdymą buvo 

atleisti 10 vaikų, 23 vaikams 

mokestis sumaţintas 50 proc.. 

Direktorė 

 

 Iš NVŠ mokinio 

krepšelio 

finansuojamų 

vaikų skaičius  

85 96 NVŠ mokinio krepšelių skaičių 

nustatė Vilniaus miesto 

savivaldybė  

Direktorė 

Plėtoti 

pozityvų 

klubo 

įvaizdį ir 

didinti 

informacijo

s sklaidą 

Pristatyti 

visuomenei  

klubo veiklą  

Ataskaitinis 

klubo 

organizuojamas 

mokslo metų 

renginys  

1 1 Geguţės 23 d. įvyko klubo 

mokslo metų ataskaitinis  renginys 

muzikiniame klube „Legendos―. 

Renginyje dalyvavo 200 klubą 

lankančių vaikų ir apie 300 

ţiūrovų. 

Direktorė, 

Darbo grupė 

Pav. 

ugdymui 

Tradicinės 

sezoninės 

šventės 

4 4 Buvo suorganizuota: Kalėdinė 

šventė maţiesiems, Uţgavėnių 

šventė, rudens šventė 

„Baubadienis― ir Velykų šventė. 

Pav. 

ugdymui 

Supaţindinti 

ugdytinių tėvus 

su būrelių veikla 

Atvirų 

kiekvieno 

būrelio  pamokų 

skaičius per 

mokslo metus 

2 1-2 Kiekvienas būrelis įvykdė 

maţiausiai po 1 atvirą pamoką. 

Pav. 

ugdymui 
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 Kiekvieno 

būrelio 

kamerinių 

vakarų per 

mokslo m. 

skaičius 

1 1 Teatro, dainavimo, dailės, 

meninės gimnastikos ir keramikos 

būrelių vadovai Naujųjų metų 

išvakarėse ir mokslo metų 

pabaigoje suorganizavo šventes ir 

vaikų pasirodymus tėvams. 

Šachmatų būrelio vadovas 

surengė vakarones - turnyrus tarp 

būrelių vadovų, vaikų ir tėvų.  

Rytų kovos menų būrelio vadovas 

suorganizavo parodomąsias 

tekwondo būrelio dalyvių 

varţybas vaikų tėvams. 

Pav. 

ugdymui 

 

 

BENDRADARBIAVIMAS IR ATSTOVAVIMAS 

Eil. 

Nr. 

Tikslas (iš 

strateginio 

plano) 

Uţdavinys 

(iš 

strateginio 

plano) 

Veikla 
Rodiklių 

apibrėţimas 

Rezultato pasiekimo rodiklių 

reikšmės Įvykdytos veiklos 

aprašymas/neįvykdymo 

prieţastys 

Atsakingas 

asmuo 
Planuota 

rodiklio 

reikšmė 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

1. Sukurti 

šiuolaikišk

ą,  atvirą 

kaitai, 

jaukią  ir 

saugią 

neformalio

jo švietimo 

įstaigą, 

gebančią 

uţtikrinti 

aukštą 

neformalio

jo ugdymo 

paslaugų 

Stiprinti 

ryšius su 

esamais 

socialiniais 

partneriais 

ir uţmegzti 

naujus 

Uţmegzti naujus 

ryšius su 

socialiniais 

partneriais   

Pasirašyta nauja 

bendradarbiavim

o sutartis   

1 2 Pasirašyta bendradarbiavimo 

sutartis su UAB finansinių 

sprendimų agentūra ir su Vilniaus 

technologijų ir verslo profesinio 

mokymo centru. 

Direktorė 

 

Plėtoti 

pozityvų 

įvaizdį ir 

didinti 

informacijo

s sklaidą  

Atstovauti klubą  Miesto, 

respublikinių ir 

tarptautinių 

renginių 

skaičius, 

kuriuose 

viešinamas 

6 9 Šokių kolektyvas „Šokantys 

garsai― dalyvavo 1 tarptautiniame 

konkurse Lenkijoje, 3 

respublikiniuose ir  4 renginiuose 

Vilniuje. Teatro būrelio vaikai 

atstovavo klubą tarptautiniame 

teatrų festivalyje. Detali 

informacija renginių ataskaitoje. 

Direktorė, 

pav. 

ugdymui 
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kokybę ir 

prieinamu

mą 

vaikams ir 

jaunimui 

 

klubas  

Organizuoti 

respublikinio 

masto renginius. 

Respublikinio 

masto renginių 

skaičius 

1 0 Renginys nesuorganizuotas. 

Respublikinis renginys reikalauja 

nemaţai finansinių investicijų, 

todėl 2017-2018 m.m. šio renginio 

neorganizavome. 

Pav. 

ugdymui 

 

 

FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

Eil. 

Nr. 

Tikslas (iš 

strateginio 

plano) 

Uţdavinys 

(iš 

strateginio 

plano) 

Veikla 
Rodiklių 

apibrėţimas 

Rezultato pasiekimo rodiklių 

reikšmės Įvykdytos veiklos 

aprašymas/neįvykdymo 

prieţastys 

Atsakingas 

asmuo 
Planuota 

rodiklio 

reikšmė 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

1. Sukurti 

šiuolaikišk

ą,  atvirą 

kaitai, 

jauką  ir 

saugią, 

neformalio

jo švietimo 

įstaigą, 

gebančią 

uţtikrinti 

aukštą 

neformalio

jo ugdymo 

paslaugų 

kokybę ir 

prieinamu

mą 

Uţtikrinti 

kokybišką 

klubo 

veiklą. 

Uţtikrinti 

teisingą klubo 

lėšų paskirstymą 

ir įsisavinimą. 

Bendros klubo 

lėšos, gaunamos 

iš visų šaltinių 

125200 145832  Direktorė 

Biudţetinės 

(aplinkos)  lėšos 

iš Vilniaus 

miesto 

savivaldybės 

81000 102000 2018 metams skirta didesnė lėšų 

suma. Lėšas skyrė Vilniaus miesto 

savivaldybė. 

 

Direktorė 

Lėšos uţ 

papildomą 

ugdymą 

(tėvų mokestis 

uţ būrelius) 

20000 29898 Kadangi padidėjo klubą lankančių 

vaikų skaičius  –  surinkta didesnė 

mokesčių uţ ugdymą suma. Per 

2017 m. rugsėjo — 2018 m. 

birţelio mėnesius surinkta 29898 

eurai. 

Direktorė 

Projektinės lėšos 

(vaikų vasaros 

poilsio 

1000 1000 Lėšas skyrė Vilniaus miesto 

savivaldybė. 

Direktorė 



12 

vaikams ir 

jaunimui 

 

 

konkursas) 

2 proc. GPM 

paramos lėšos 

200 194,3  Direktorė 

Paramos  lėšos 

(pavedimų 

sąskaita) 

1000 1220  Direktorė 

   NVŠ mokinio 

krepšelio lėšos  

12000 11520 8 mėnesiams uţ 96 krepšelius 

skirtos NVŠ mokinio krepšelio 

lėšos.  

Direktorė 

Plėtoti 

pozityvų 

klubo 

įvaizdį ir 

didinti 

informacijo

s sklaidą 

Gerinti  

edukacinę 

aplinką 

 

Lėšų poreikis 

patalpų 

remontui  

4000 1657 Remonto darbams skyrime maţiau 

lėšų, nes atsisakėme elektros 

instaliacijos atnaujinimo. Buvo 

suremontuota repeticijų salė 

(uţglaistytos ir perdaţytos sienos), 

koridorius (išlygintos ir 

perdaţytos sienos), sutvarkyti ir  

perdaţyti lauko laiptai.  

Pav. ūkiui 

Lėšų poreikis  

veiklos 

priemonėms ir 

paslaugoms 

6000 8500 Kadangi sumaţinome remontui 

skirtų lėšų kiekį, jas panaudojome 

veiklos priemonėms įsigyti, 

prekėms ir paslaugoms apmokėti. 

Pav. ūkiui 

 

 

           VEIKLOS VIEŠINIMAS IR PRISTATYMAS 

Eil. 

Nr. 

Tikslas (iš 

strateginio 

plano) 

Uţdavinys 

(iš 

strateginio 

plano) 

Veikla 
Rodiklių 

apibrėţimas 

Rezultato pasiekimo rodiklių 

reikšmės Įvykdytos veiklos 

aprašymas/neįvykdymo 

prieţastys 

Atsakingas 

asmuo 
Planuota 

rodiklio 

reikšmė 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

1. Sukurti 

šiuolaikišk

ą,  atvirą 

kaitai, 

jauką  ir 

saugią, 

Plėtoti 

pozityvų 

klubo 

įvaizdį ir 

didinti 

Sukurti vietos 

bendruomenės 

ryšių duomenų 

bazę 

Duomenų bazėje 

esančių adresų 

skaičius  

400 568 Į elektroninių duomenų bazę 

įtraukėme visų klubą lankančių 

vaikų tėvų kontaktus (adresai, 

telefonų numeriai). Visą 

operatyvią informaciją tėvams 

siuntėme  ţinutėmis. 

Raštinės 

vedėja 
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neformalio

jo švietimo 

įstaigą, 

gebančią 

uţtikrinti 

aukštą 

neformalio

jo ugdymo 

paslaugų 

kokybę ir 

prieinamu

mą 

vaikams ir 

jaunimui 

 

informacijo

s sklaidą  

Skleisti 

informaciją apie 

klubą  viešuose 

renginiuose 

Viešų renginių 

skaičius  

 

6 17 Renginiai nurodyti renginių 

ataskaitoje. 

Direktorė 

Pav. 

ugdymui 

 

Skleisti vaizdinę 

informaciją  

Reklaminės  

klubo akcijos 

2 2  Buvo uţsakytos mokamos 

reklaminės akcijos (facebook ir 

info.lt). 

Pav. 

ugdymui 

Įtraukti tėvus į 

klubo tikslų 

įgyvendinimą 

Vaikų tėvų, 

įtrauktų į klubo 

veiklą skaičius   

4 4 Prie klubo valdymo prisidėjo  

klubo tarybos nariai (3 asm.). 

Renginių pasiruošimuose  

dalyvavo vaikų tėvai, kurie padėjo 

vadovams, lydėjo vaikų grupes į 

renginių vietas, ruošė aprangas 

sceniniams pasirodymams, 

priţiūrėjo tvarką.  

Pav. 

ugdymui, 

būrelių 

vadovai 

Puoselėti klubo 

tradicijas ir kurti 

naujas 

Sezoninės 

šventės 

4 4 Kaip ir kiekvienais metais, buvo 

suorganizuotos šios sezoninės 

šventės: maţylių Kalėdos, 

Uţgavėnių šventė (klubo kieme), 

rudens šventė „Baubadienis― ir 

Velykų šventė. 

Pav. 

ugdymui 

Baigiamasis 

metų renginys 

1 1 Tradiciškai kiekvienais metais 

klubas organizuoja  mokslo metų 

baigiamąjį renginį muzikiniame 

teatre/klube „Legendos―. 

Pav. 

ugdymui 

Stiprinti  tėvų, 

vaikų ir 

pedagogų 

ryšius. 

Vaikų, 

pedagogų  ir 

tėvų bendri 

renginiai  

2 2 Įvyko būrelių vadovų, vaikų ir 

tėvų vakaronė - šachmatų 

turnyras, kituose būreliuose vyko 

įvairios šventės ir vakaronės kartu 

su tėvais.   

Direktorė 

Taikant 

šiuolaikines 

technologijas 

Internetinė 

registracija 

 + Sudarytos galimybės vaikus 

registruoti internetu 

Raštinės 

vedėja 
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tobulinti 

registracijos į 

klubą ir 

mokesčių uţ 

būrelius 

surinkimo ir  

administravimo 

galimybes  

Mokėjimų uţ 

būrelius  

duomenų bazė 

1 1 Duomenų bazė parengta.  Raštinės 

vedėja 

Stiprinti 

ryšius su 

esamais 

socialiniais 

partneriais 

ir uţmegzti 

naujus 

Aktyvinti 

bendradarbiavim

ą su Ţirmūnų  ir 

Antakalnio 

mokyklomis  

Naujų sutarčių 

skaičius 

1 0 Nauja sutartis su mokymo įstaiga 

nepasirašyta. Rengiama sutartis su 

Antakalnio gimnazija. 

Direktorė 

 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos rodiklis 

VEIKLOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS METŲ PABAIGOJE 

2015-2016metai 2016-2017metai 2017-2018 metai 

1 Bendras lankytojų skaičius 549 540 568 

2 Unikalių lankytojų skaičius 375 447 470 

3 Atleistų nuo mokesčio socialiai 

remtinų įstaigos lankytojų skaičius  

20 4 10 

 

Direktorius                                                                                                                                                                        

 
 


