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I. BENDROSIOS NUOS'IATOS

Strateginio plano tikslas - ef'ektingai ir tikslingai organizuoti klubo veikl4, telkti

klubo bendruomeng sprendZiant aktualiausias ugdymo problemas, numatyti klubo veiklos

prioritetus ir pokydius iki 2019 metq.

Klubo strateginis planas parengtas vadovau.iantis [.ietuvos Respublikos

Konstitucija. L.ietuvos Respublikos Svietimo lstatymu 1Zin..20ll. Nr.38-1804), Neformalioio

vaikq Svietimo koncepcija (patvirtinta LR Svietimo ir mokslo ministro 2005-12-30 isakymu Nr.

ISAK-2695), Vaikq ir jaunimo kultUrinio ugdymo koncepcija (patvirtinta LR Svietimo ir mokslo

ministro isakymu. Nr. ISAK-43, 2008-01-09), LR Svietimo ir mokslo ministertjos, Vilniaus

miesto savivaldybes norminiais teises aktais bei klubo nuostatais. Klubo 2015-2019 metq

strategini ptan4 rengd direktoriaus 2014 m. rugsejo 30 d. isakymu Nr. V-33 patvirtinta darbo

grupe. Jos pasiDlymus svarstd pedagogq tarybos ir klubo tarybos posedZiuose. Rengiant

strategini plan4 buvo laikomasi vieiumo, atvirumo ir bendradarbiavimo principq:

II. BENDROSIOS ZINIOS

Vilniaus vaikq ir jaunimo klubas ,,Klevas" isteigtas l99l m. kovo 28 d. Klubo kodas -
191663853. Steigejas - Vilniaus miesto savivaldybes taryba. Klubo adresas: Architektq g. 86,

Vilnius. Klubas yra biudZetine. pelno nesiekianti Svietimo, vaikq (aunuoliq) neformalaus

ugdymo institucrja. besir[pinanti vaikq (aunimo) popamokine veikla, laisvalaikio organizavimu.

Klube veikia psichologrjos, socialiniq igDdZiq, solinio dainavimo, meninio r,'yksmo teatro.

dramos teatro, dailes, Sachmatq, turizmo b[reliai. Klube aktyviai vykdoma projektine, socialine,

prevencine, kulturind, paZintine veikla. I5 viso klub4 lanko per 165 vaikai ir jaunuoliai. Klubq

lankandiq vaikq skaicius nuolat kinta. Ugdytiniq skaiciaus kaita nuo 20ll m. iki 2014 m.

parodyta 1 lentelcje (kiekvienq rnetq lapkricio men, duomenys),

Kluba lankanciu vaiku skaiciaus dinamika:

2011--2012 m.

m.

2012-2013 m.

Klub4

vaikq

lankanciq

skaicius

m.

135

2013-2014 m.

94



Neformaliojo vaikq Svietimo veikla klube yra skiriama j4 laisvai pasirinkusiq vaikq

asmeninems. socialindms, edukacinems. profesinenrs kornpetenci.joms trgdyti meno, sporto,

socializacijos. pilietinio ugdymo, nusikalstamumo prevencijos. sveikatos r-rgdymo srityse.

2013-2014 m. m, klube veike B b[reliai, kuriuos sudare 8 grupes. Grupes suskirstytos

atsiZvelgiant i vaikq amlir4, pasiekimus, veiklos specifik4, uZimtum4 mokyklose. Praejusiais

mokslo mctais klub4 lanke 140 vaikq (metinis vaikq skaidiaus vidurkis - 140). Klubui skirtos 30

pedagoginiul r,,alandq ir 2 etatincs pareigybes (1 - direktoriaus ir I -- sargas). Klube dirbo 6

pedagogai: 1 metodininkas. 2 vyr. mokytoj ai,2 ntokytoiai. 1 Sachmatq treneris.

Nuo 2013 m. balandLio 4 d. Vilniaus vaikq ir jar"urimo klubas .,Klevas" pledia savo

veikl4 vykdydamas ilgalaiki vaikq dienos centro projekt4 ,,Pasaulis - be paslapdiq"

(finansuoj ama Socialines apsaugos ir darbo ministerijos pagal priemong ,,plesti vaikq dienos

cellrus savivaldybese. teikiant nestacionarias socialir-res prieZiDros paslaugas vaikams ir

Seipoms. jgyvendinant vaiko geroves 2013 _ 2018 rn. programas ir.jos igyvendinimo priernonirl

plan4"). Vaikq ir jaunirno dienos centro veikla vykdoma Siomis kryptimis: pedagoginiq.

psichologiniq ir socialiniq paslaugq teikirnas soc. rizikos grupes vaikams ir jq Seimos nariams.

Projekto igyvendinimui yra skirta0.25 etato psichologo ir 0.75 etato soc. darbuotojo padejefo bei

0.5 ctato nefbrmalio.jo ugdynro pedagogo (5ie ctatai linansr-rojar-r-ri Socialines apsaugos ir darbo

rninisterijos pagal sutarti Nr. VDCI-204 sudarytos 2013 rn. balandZio 2 d.).

Vaikams ir jaunimui sudarytas lankstus uZsiemimq tvarkara5tis. atsiZvelgiant i

r-rZirntum4 bendrojo lavinirno mokyklose. Mdnesio mokestis uL neformalqii ugdym4 _- 251''t

(7,24€). Sukurla lanksti nuolaidtl uZ r-rgdymq sistema, socialiai silpr-ri moksleiviai nuo irnokq uZ

ugdyrl4 atleidZiami, Peclagogams sudarytos s4lygos naudotis kompiuteriais. multi-media. garso

il vaizdo aparatlra. skaitmeniniu lbtoaparatu, kopijavimo ir dauginimo prienlonclnlis.

Klube veikia savivaldos institucijos: klubo taryba ir pedagogq taryba. Klubas turi savo

atributik4 yra sukurtas klubo Zenklas (logotipas), yra veliava. Klubas yra atviras miesto

bendruomenei, nuolat beudradarbiauja su kitomis r-niesto Svietimo. r"rgdymo ir kult[ros

instituci.ionris. visuomenindmis organizaci.lomis. socialinemis institr.rcif omis ir kt.

Klubo socialir-re. ugdornoji ir projektine veikla jau seniai perZengc istaigos ribas.

Vadovaujami patyrusir4 pedagogq ugdytiniai pasiekia pr-rikirl rezultatq miesto konkursuose,

f-estivaliuose. RySkus klubo teikian,os kulturines veiklos vietos bendruomenei spektras, tai

ivairDs kult[riniai renginiai, koncertai. parodos, tradicijr-1 puoseleiirnas, Svendiq Sventimas kartu

sr-r lazdynq nrikrorajono bendruomene. Svarbiausi klubo gyvenimo ivykiai yra fiksuoiami klubo

metraStyje, konkredios infbrmacijos apie klubo veikl4, tikslus. pasiekimus ir laimejimus.

dalyvavirn4 projektuose galima rasti intemetineje svetaindse http://www.klubasklevas.ltl.

http ://pasaul isbepaslapci u. esLes .



III.

ISoris aplinkos unelizd

SITUACIJOS ANALIZE

Politiniai - teisiniai veiksniai. Vilniaus vaikq ir jaunimo klubas ,,Klevas" savo veikl4

grindl,ia I-ietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu (Zin.,20ll,

Nr. kovo 1l d. Nr. XI-1281). Vaiko teisiq konvenci.ja. l,ietuvos Respr"rblikos Vyriausybes

nutarimais, Neformaliojo vaikq Svietimo koncepcija, Svietimo ir mokslo ministro isakymais,

Vilniaus miesto savivaldybes tarybos nutarimais, Vilniaus miesto savivaldybes administracijos

Svietimo, kultlros ir sporto departamento strateginiais ir veiklos planais, klubo strateginiu planu

ir nuostatais.

Ekonominiai veiksniai. Ekonominiai Salies rodikliai tiesiogiai veikia visq Svietimo

sistem4. Ekonominis sunkmetis daro itak4 ir klubo veiklai. Kiekvienais metais augant vaikr4

skaidiui, bendras valandq skaidius i5lieka toks pats (30 val. per savaitg), o aplinkos leSos

kiekvienais metais maZinamos.

Socialiniai veiksniai. Dernografine bukle: nors vaikq skaidius Vilniaus mieste, kaip ir

visoje l-ietuvo.je. suruaZejgs del gyventojq ernigraci.jos ir ntaLe.yancio vaikq gimstarnumo, tadiar-r

norinciq lankyti klubq vaikq skaicius iki 2014 m. nuolat augo, nuo 94 vaikq 2011 m. iki 165

vaikq 2014 m.

Socialine b[kle: dideja visuomends socialine diferencracrja, daugeja nepasiturinciq

Seimq. Socialiai remtinq vaikq skaicius klube kasmet auga.2012 m. soc. remtinq vaikq skaidiui

pasiekus 42% viso klubo ugdytiniq atsirado poreikis plesti veikl4 teikiant socialines,

pedagogines ir psichologines paslaugas per vaikq dienos centro projekt4 ,,Pasaulis be

paslapditl", kuris kasmet teikia paslaugas 45-iems socialiai silpniems vaikams ir jq Seimoms.

Didelis nedarbingumo lygis.

Konkurencingumas daug neformalaus ugdymo istaigq, studi.jq, privaciq istaigq,

kolektyvq. teikiandiq pana5ias paslaugas.

Technologiniai veiksniai. Informaciniq technologijq pletros kryptys apibreZtos

Lietuvos informacines visuomends pletros koncepctjoje. Naujos technologijos ir pokydiai yra

labai svarb[s Siuolaikineje, nuolat kintandioje informaciniq technologr.lq aplinkoje. Spardiai avga

gyventojq kompiuterinis ra5tingumas. infbrmacijos paie5kos priemoniq prieinamumas. fai

teigiamai skatina naujq saviraiSkos fbrmq, jq pateikimo bDdq bei priemoniq atsiradim4.

aktualizuoj a nauj q bDreliq-studij q programq kDrim4 ir atnauj inim4, darbuotoj q kvalifikacij os

tobulinim4. Visuomene apie klubo veikl4 informuoj ama interneto svetaindje, daZniau



komunikuojama elektroniniu paStu. Klubas turi 5 kompiuterius, 5 i5 .itl su internetiniu ry5iu" 1

daugi afunkc i ni s spausdintuvas.

Viduus aplinkos anslizd

Organizacine strukttira. Vilniaus vaikq ir jaunimo klubo ,.Klevas" steigejas - Vilniaus

miesto savivaldybes taryba. Klubui vadovauja direktorius, fiking klubo veikl4 koordinuoja taip

pat direktorius. Klube veikia savivaldos institucijos: Klubo taryba ir pedagogq taryba. Klube

veikia 9 b[reliai, kurie susideda i5 9 grupiq, suskirstytq pagal vaikq amLiqarba pasiekimq lygi.

Kiekvieno bDrelio veikla vykdoma pagal vadovq parengtus ir klubo direktoriaus patvirtintr"rs

ugdymo planus. Klube yra vykdomas ilgalaikis projektas VDC ,,Pasattlis - be paslapciq".

ZmogiSkieji i5tekliai . 2014 m. klube dirba 6 pedagogai, i5 jq 5 yra igUE auk5t4ji

iSsilavinim4, l-as spec. vidurini. Klube dirbo 6 pedagogai: I metodininkas, 2 vyr. mokytojar,2

ntokytoiai, 1 Sachmatq treneris, Ir V.lK,,,Klevas" vykdomame projekte VDC,,Pasaulis - be

paslapci14" dirba: 1-as psichologas. 1-as soc. darbuoto.jo pade.iejas, 1-as nefbrmaliolo ugdymo

pedagogas (Sie etatai finarrsuojami Socialir-res apsaugos ir cJarbo ministertjos).

Finansiniai iStekliai. Klubo veikla finansuojama iS Vilniaus miesto savivaldybes

biudZeto leSq. 20ll m. klubo veiklai finansuoti skirta 138,4 tDkst. Lt.,2012 m. - 126,0 t[kst, Lt.,

2013 m. 134,9 tlrkst. Lt., 2014 m. 132,1 tDkst. I-t. 15 dalies prie klubo veiklos pletros

prisideda Socialines apsaugos ir darbo ministerijos skiriamos leSos VDC .,Pasaulis be

paslapdiq" projektui igyvendinti.20l3 m. VDC,,Pasaulis be paslapdiq" projekto igyvendinimuri

buvo skirta 39,9 tukst. Lt,, 2014 m. - 39,9 tlkst. Lt.,2015 m. Socialinds apsaugos ir darbo

ministerijos kanclerio 2014 m. lapkridio l3 d. potvarkiu Nr. A3-ll3 2015 metams nusprgsta

skirti 39.9 tlrkst. Lt. Prie klubo finansavimo prisideda ugdytiniq tevai savo ina5ais uZ vaikr-1

urgdyrn4 bhreliuose: 2014 n't. sr-rrinkta l1,l tukst. Lt.; 2015 nr. planuoiama surinkti 11.2 tr,rkst. I-t.

Klubo materialine baze. Klubo bendras patalpr"l plotas 1 15.54 kv. m.. naudingas plotas

- 81,79 kv. m. klube yra dailes klasd, muzikos klasd, teatro studija, Sachmatq b[relio klase,

psichologrjos studija, soc. igUdZiq studija, kompiuterinio ra5tingumo klasd, turizmo bDrelis.

meninio vyksmo teatro studija. Klubas turi 5 konrpiuterius, internetinj ry5i, multimedia

aparatlrr4. grotuv4, sporto inventorir4, pianinq, ir kt.

Planavimo sistema. Klubas savo veiklE planuoja vadovaudamasis rnettl strateginiu

veiklos planu. metindmis veiklos programomis, ugdymo planais, bDreliq ir studif r"l vadovq darbo

planais. terniniais planais. vasaros veiklos planais ir kt.



Vidaus darbo kontrolds sistema. Vilniaus vaikq

finansing veikl4. ugdomqji procesq kontroliuoja steigejas -
ir vaikq ir .jaunimo klubo ,,Klevas" taryba. bendras

administracija.

IV. SSGG ANALIZE

Galimybes:

o teveliq dalyvavimas vaiktl ugdyme;

o pedagogq dalykiniq, metodiniq ir

psichologiniq kompetencrjq gerinimas;

. didinti projekting veikl4 ir aktyviau

ir jaunimo klubo ,,Klevas" Dking ir

Vilniaus miesto savivaldybes taryba

vidaus kontroles funkcijas vykdo

G r€smes:

o naLejantis mokiniq skaidius miesto

mokyklose gali itakoti klubo perspektyvas;

o nesibaigianti Svietimo reforma gali

iSbalansuoti visq neformaliojo Svietimo

Stiprybes:

platus neformalioi o ugdymo programq

pasirinkimo spektras;

auk5ta klubo pedagogq kvalilikacij a;

palankus klubo mikroklimatas;

estetiSka ir jauki klubo aplinka;

puoselejamos klubo tradici jos;

pakankamas apr[pinimas veiklos

priemonemis;

lanksti mokesdio uL ugdym4 nuolaidq

sistema:

organizuojamas vaikq ir jaunimo uZimtumas

vasaros metu:

klubo veikla nukreipta i asmenybes ugdym4,

jos kDrybiniq galiq atskleidim4;

tenkinami individualrls ugdytiniq poreikiai.

Vykdonras ilgalaikis vaikq dienos centro

projektas ,,Pasaulis - be paslapdiq", kurio

tikslas vykdyi rizikos grupes vaikq

socializacij4

Silpnybes:

neaiSki neformaliojo Svietirno valstybine ir

savivaldybes politika, nepakankama

neformalqj i Svietimq reglamentuoj anti

teisine baze;

mokinio krepSelio ivedimas sukels

problem q, organizuoj ant nefbrmalaus

ugdymo proces?;

nepakanka finansavimo klubo patalpq

remontui;

nepakankama klubo material ine baze;

nepakankamas fi nansavimas ugdymo

programq igyvendinimui ir veiklos pletrai;

nepakankamai iSvystyti vieSiej i ry5iai.



iSnaudoti Sios veiklos teikiamas galimybes;

stiprinti esamus ir uZmegzti naujus ry5ius su

socialiniais partnc'riais [,ietuvo.je bei

uZsienyie:

aktyvinti komandini darb4;

aktyviau itraukti klubo bendruomeng

puoselejant klubo tradici jas;

tobulinti klr,rbo veiklos infbrnravimo

sistem4:

vidaus audito efektyvinimas;

stiprinti ir atnaujinti materialing bazE

panaudo jant 2 proc. gyventoj Ll paj amq

mokest j.

slstem4;

maLejanti vaikq motyvacij a organizuotam

lai svalaikio uZi mtumui :

diddjantys mokynrosi krtrviai benciroj o

ugdymo mokyklose;

maLej anti s fi nans av im as ;

silpnejantys ry5iai tarp mokyklrl ir

neformaliojo Svietimo jstaigq.

KLUBO VEIKLOS STRATEGIJA

Vizija. Klubas - vaikul ir jaunimo laisvalaikio organizavimo institucija, igyvendinanti

kryptingas uZimtumo, prevencijos, edukacines programas saugi. moderni. nuolat besikeicianti ir

siekianti veiklos efektyvumo ir ugdanti .jauno Zmogaus meninius gebejimus, kDrybiSkum4,

mokanti puoseleti tautines vertybes ir tradicijas, padedanti kiekvienam jaunam Zmogui tapti

s4moninga asmenybe ir prisitaikyti gyventi konkurencingoje visuomeneje.

Misija. Tenkinti mokiniq paZinimo, ugdymosi ir saviraiSkos, laisvalaikio ir k[rybos

poreikius, sudarant s4lygas laisvos. kDrybiSkai mqstandios. pilietiSkai brandZios. nuolat

besimokandios ir atsakingos asmenybes vystymuri(si), skatinti k[rybiSklrnl4, skatinti

harmoningos asrnerrybds augim4. padeti ugdytiniams integruotis j nuolat besikeicianci4

visuomeng ir j4 keisti, suvokti Siuolaikini pasauli, igyti kult[ring bei socialing kompetencij4 ir

b0ti savaranki5ku, veikliu, atsakingu Zrnogumi, norinciu ir gebandiu nuolat mokyis bei kurti

savo ir bendruomends gyvenimq.

Irilosffia. Svietimas. socializacija - asmens. visuomends ir valstybes ateities k[rimo

bfidas. todel gerai organizr;otas vaikq ir jaunimo nefbrmalus ugdymas ir laisvalaikio uZimtumas

yra bDtina jaunosios kartos socializavir-no(si) sqlyga, o taip pat ir veiksminga nusikalstamumo

prevencija. Svarbus jauno Zmogaus pasiruo5imas s4moningam ir atsahingam dalyvavimui

visuomenes gyvenime (Kernyte, 2004).

Vertybts:

o I(ickvicnas Zmogus turi tcisg ir galinrybq bDti tuo" kr,ro gali ir nori bDti.

V.



o Atvirumas kaitai, ieSkojimams ir naujovdms.

o Atsakomybe uZ savo veiksmus ir poelgius, profesionalumo siekimas.

o K[rybiSkumas ir iniciatyva.

o Pagarba pagristi tarpusavio santykrai, geranoriSkumas ir supratingumas,

profesionalumo siekimas, demokrati5kas valdymas.

VI. STRATEGINES TSVNUOS

Siekiant uZtikrinti neformaliojo ugdymo paslaugq kokybg ir kitq ilgalaikiq tikslq

igyvendinim4, svarbu tobulinti ugdymo proces4 ir taikyti programq ivairovE; stiprinti pedagogq

ir profesing ir vadovq komandos vadybines kompetencijas; stiprinti bendradarbiavim4 su

socialiniais partneriais ir istaigos ivaizdi vieSoje bei virtualioie erdveje.

Klubo strategines kryptys ir tikslai

Kryptis - modernios ir efektyvios neformaliojo Svietimo istaigos kDrimas

Tikslai:

l.Tobulinti ugdymo proces4 ir uZtikrinti ugdymo paslaugq kokybg.

2. Puoseleti ugdymo ir ugdymosi aplink4.

3. Stiprinti klubo ivaizdi ir pletoti viesuosius rySius.

VII. STRATEGIJOS TIKSLV IR UZDAVINIV IGYVENDINIMAS

Strateginiai

tikslai

UZdaviniai Priemones Rodiklis

(rezultatas)

Terminai Vykdytojai LeSq

Saltiniai

l.Tobulinti
ugdymo
proces4 ir
uZtikrinti
ugdymo
paslaugq
kokybg

1 .l.Sukurti ir
pletoti
efektyvias
ugdymo
programas,

idiegiant
naujas
metodikas,
uZtikrinant
ugdymo(si)

.kokybq

l.l.l.SavarankiS-
kumq ir
bendradarbiavima
skatinandiq
ugdymo metodq
dieginras.
Aktyviqjq ugdymo
metodq ir
moderniqjq
technologij q

taikymas ugdymo

Bus atnaujintos
visos ugdymo
programos

2015 -
2019 m.

Klubo
vadovai

Pedagogq
taryba

Savival-
dybes
biudZeto
leSos



procese

1.1 .2.Profesionaliq
menininkq parodq
organizavimas,
animaciniq filmq
kDrimas.

2015 -
2019 m.

Klubo
vadovai.
pedagogai

Klubo
leSos uZ

papildo-
m4li
ugdyma

1 . I .3.Klubo
solistq, kolektyvq
koncertine veikla.
dailes parodq.
socialiniq akcijq,
susitikirnq su

Zymiais Zmonemis
rengimas

2015 -
2019 m..

Klubo
vadovai,
pedagogai

Klubo
le5os uZ

papildo-
meii
ugdym4

1.2.Sukurti
klubo vidaus
audito
metodik4,
kokybes
vertinimo
sistema

Tiriamosios
analitines veiklos
organizavimas

Nustatyti
kriterijai, pagal
kuriuos
atliekama klubo
vidines
aplinkos analize

20t5
2019 m

Klubo
vadovai,
Darbo
grupe

l.3.Stiprinti
mokytojq
profesing
kompetencrjq

I .3. 1 .Tikslinis
pedagogq
kvalifikacijos
tobulinimas ir
teoriniq Ziniq
gilinimas
(kvalifikacij os

keli-mas,
seminarai,
konferencijos).
| .3.2.Seminaras -
.,lJ'ir
k[rybiSkumo
ugdymo strategij q
panaudoj imo
galimybes
muzikos, dailes ir
teatro pamokose"

20ts
2019 m.

Klubo
vadovai,
pedagogai

Klubo
le5os uZ

papildo-
maii
ugdymq.
Asmeni-
nes

klubo
darbuoto
jq le5os

L3.3,Pedagogq
profesines
kompetencij os

stiprinimas
kvalifikacijos
tobulinimo

istaigose

B[reliq vadovai
tobulins
kvalifikacij 4 ir
kompetencij as

kvalifikacij os

tobulinimo

lstaigose arba
savarankiSkai

2015 -
2019 m,

Klubo
vadovai,
pedagogai

Klubo
leSos uZ

papildo-
mqii
ugdym4.
Asmeni-
nes

klubo
darbuoto
jq le5os



1.4. Tobulinti
klubo
administracijos
. kaip
demokratiSkai,
profesionaliai
ir sekmingai
dirbandios
komandos,

ig[dZius ir
kompetenciias

I .4. I .Neformalioio
ugdymo veiklq
aptarimas ir
analizavirnas,
kryptingas
kvalifikacijos
kelimas

2015 -
201 9 m.

Klubo
vadovai,
pedagogai,
pedagogq
taryba

Klubo
le5os uZ

papildo-
mzui

ugdym4.
Asmeni-
nds

klubo
darbuoto
jq le5os

1 .4.2.Klubo
vadovq komandos
metodiniq i5vykq i
kitq rajonq klubus,
uZimtumo centrus
organizavimas

20t 5

2019 m.
Klubo
vadovai,
pedagogai,,

pedagogq
taryba

Klubo
le5os uZ
papildo-
maii
ugdym4,
Asmeni-
nes

klubo
darbuoto
ir-r le5os

1.4.3.K[rybiniq
vasaros stovyklq,
plenerq
organizavimas
gabiems ir
motyvuotiems
vaikams

20r 5

2019 m.

Klubo
vadovai,
pedagogai,
pedagogq
taryba

Saviva-
dybes
biudZeto
le5os.
Klubo
le5os uZ

papildo-
m4ii
usdyma

1 .4.4. Vaikq
dienos centro
organizavimas"
teikiant
nestacionarias
paslaugas soc.

silpniems vaikams
it jq Seimos
nariams

2015
20t9 m.

Klubo
vadovai,
pedagogai,
pedagogq
taryba

Socialine
S

apsaugos
ir darbo
rninisteri
jos
skiriamo
s le5os

2.Puoseleti
ugdymo ir

ugdymosi
aplink4

2. I . Sukurti
saugi4,
estetiSk4 ir
sveik4 ugdymo
(-si) aplink4

2.l .1. Prioritetinro
poreikio ugdymo
priemoniq

isigUimo plano
sudarymas irjo
vykdymas

2015 -
2019 m.

Klubo
vadovai,
pedagogai,
pedagogq

taryba

Saviva-
dybes
biudZeto
le5os.

Klubo
le5os uZ
papildo-
mqii
ugdyma

2.l.2.Kabinetr1
apn-rpinimas
moderniomis
mokymo priemo-

20t5 -
2019 m.

Klubo
vadovai.
pedagogai

Saviva-
dybes
biudZeto
le5os,



nemls

2.l.3.Klubo
veiklos priemoniq
papildymas meno
albumais, dailes
istorijos, teatro
istorijos ir
etnokult[ros
leidiniais, CD,
DVD, ivairiomis
mokymo(si)

lemonemls

20t5 -
2019 m.

Klubo
vadovai,
pedagogai

Klubo
vadovai,
pedagogai

2.l.4.Muzikos
instrumentq
atnauj inimas

20t5 -
2019 m.

2015 -
2019 m.

Klubo
vadovai,
pedagogai

2.l.5.Dailes
studijos
aprupinimas
mokymo
priemonemis,
Zaliavomis,
medZiagomis,
darbo
inventoriumi
2.l.6.Patalpq,
atitinkandiq
higienos normas,

irengimas
(apSvietimo ir
vedinimo sistema)

20t5 -
2019 m.

Klubo
vadovai

2.1 .7 . Dailes
studijos patalpq
renovacija

2015 -
2019 m.

Klubo
vadovai

Klubo
le5os uZ

papildo-
mqii
uqdvm

usd

Klubo
leSos uZ

papildo-
mqii
ugdym4.
Kitos
leSos

Klubo
leSos uZ

papildo-
m4ii
ugdym4.
Kitos
leSos

Klubo
le5os uZ

papildo-
mqli
ugdym4.
Kitos
leSos

Savival-
dybes
biudZeto
le5os.
Klubo
le5os uZ

papildo-
m4ii

Savival-
dybes
biudZeto
le5os.

Klubo
le5os uZ

papildo-
mali
ugdym4



2.1 .8.lnventoriaus

isigrjimas ir
atnauj inimas

20t 5
2019 m.

Klubo
vadovai

Savival-
dybes
biudZeto
le5os.

Klubo
le5os uZ

papildo-
mali
ugdym4

3. Stiprinti
klubo

ivaizdi ir
pletoti
vieSuosius
rySius

3. I .Gerinti
klubo etos4

Klubo tradicijq
puoselejimas ir
naujq k[rimas

201 5

2019 m.

Klubo
vadovai

Klubo
leSos uZ

papildo-
maii
usdvma

3.2.Optimizuo-
ti klubo
vidines ir
iSorines erdves

3.2.l.Bendrq
klubo vidaus
erdviq gerinimas

Sutvarkyti
klubo lansus

2015 -
2019 m.

Klubo
vadovai,
klubo
taryba

Klubo
le5os uZ

papildo-
mai
usdvma

Sutvarkyti
dailes studijos
kabinet4

2015 -
2019 m.

Klubo
vadovai,
klubo
taryba

Klubo
le5os uZ

papildo-
mai
usdvma

3.2.2.KIubo iSores

erdviq
sutvarkymas

Sutvarkyti
aplink4 klubo
prieigose

2015 -
2019 m.

Klubo
vadovai,
klubo
taryba

Klubo
le5os uZ

papildo-
m4ti
ugdymq

3.3.Pletoti
klubo
vieSuosius
rySius

3.3. I .Tevq
Svietimo politikos
qerinimas

Tevai aktyviau

isitrauks i klubo
veikl4 ir jos
planavim4

20r5
20t9 m.

Klubo
vadovai,
klubo
taryba

Klubo
le5os uZ

papildo-
mEii
ugdyma

3.3.2.Renginiq
Iazdyrr'4
mikrorajono
bendruomenei
orq.anrzavimas

Vietos
bendruomenei
bus organizuoti
keli renginiai,
Bendruomend
turds daugiau
informacijos
apie klubo
veikla

20t5 -
2019 m.

Klubo
vadovai.
klubo
taryba

Klubo
le5os uZ

papildo-
mzui

ugdymq

3 .3 .3 .Atvirq durq
dienos

Atvirq durq
dienq dalyviai
susipaZins su

klubo veikla.
Kiekvienais
mokslo metais
organizuosime
po I atvirq durq
savaite

2015
20t9 m.

Klubo
vadovai,
klubo
taryba,
pedagogai

Klubo
Ie5os uZ

papildo-
m4Ji

ugdym4



3.3,4.Socialiniq
partneriq tinklo
pletra

Vyks
bendradarbiavi
mas, gerosios
patirties sklaida

20t5 -
2019 m.

Klr-rbo

vadovai,
pedagogai

Klubo
le5os uZ

papildo-
m4li
uqdvma

3.3.5. KDrybinis,
metodinis
bendradarbiavimas
. keitimasis
patirtimi su rajono,
respublikos
ugdymo, kultlros
istaigomis

Bus
tobulinamos
asmeninds,
socialines,
kult[rines
kompetencij os

20t5 -
2019 m.

Klubo
vadovai,
pedagogai

3,4. Pletoti
klubo veikl4
atsiZvelgiant i
vietos
bendruomenes
poreikius

Neformalioio
ugdymo veiklq
poreikio tyrimas
Lazdyrr'4
mikrorajone pries
kiekvienus mokslo
metus

Bus
iSsiaiSkintas
vietos
bendruomends
neformaliojo
ugdymo
poreikis ir
nustatytos
mokslo metq
veiklos kryptys
ir formos.
Dides
neformalioj o

Svietimo
prieinamumas
Vilniaus miesto
vaikams ir
iaunimui

20r5 -
2019 m,

Klubo
vadovai.
pedagogai

3.5.Tobulinti
klubo
informavimo
sistem4

3.5.l.Kasmet
atnauj inti klubo
interneto tinklalapi

Visuomeng
pasieks
aktualiausia
klubo
informaciia

201 5

20r9 m.
Klubo
vadovai.
Darbo
grupe

Klubo
le5os uZ

papildo-
mqii
ugdyma

3,5.2. VieSinti
klubo veikl4
Ziniasklaidoje

Parengti l-2
klubo veikl4
pristatandius
praneSimus

20t5 -
2019 m.

Klubo
vadovai.
Pedagogq
taryba

Klubo
le5os uZ

papildo-
mqii
ugdym4

3.5.3.Lankstinukq,
bukletq, broSiflrq
leidimas ir
platinimas

Sukurti ir
atspausdinti
klubo
reklaminius
bukletus.
skrajutes

20r5
2019 m.

Klubo
vadovai.
Pedagogq
taryba

Klubo
le5os uZ

papildo-
mEti
ugdym4



Siekiant. kad klubo 2015-2019 metq strategijos igyvendinimo plane numatytos

priemones b[tq sekmingai igyvendintos ir veiksmingos, nuolat bus vykdoma veiklos stebesena ir

analize,, atliekamas isivertinimas, vykdoma strategijos idejq sklaida klubo bendruomeneje.

Stebesenos rezultatai bus pagrindas strateginems nuostatoms tikslinti ir koreguoti. fvertinant

vidaus ir iSores pokydius, strategija svarstoma ir tobulinama kasmet. Tai vykdys strateginio

planavimo grupe.

Eil.
Nr.

Veiksmas Atsakingas Data

I Strategirrio plano i gyvendinimo
analize

Direktorius
Strateginio planavimo darbo
grupe

2014 spalis
2015 spalis
2016 spalis

2 Strateginio plano koregavimas Direktorius
Pedagogq taryba

2015 gruodis
2016 gruodis
2017 sruodis

t
J Strateginio plano jgyvendinimo

ataskaita
Direktorius
Darbo grupe

2019 gruodis
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