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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
(Trumpai aptariamos švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir
pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai)

Įgyvendinant strateginį tikslą Tobulinti ugdymo procesą ir užtikrinti ugdymo paslaugų
kokybę, daug dėmesio skirta siekiant tikslingo, lankstaus, partneriško ugdymo(si). Skatinant
kiekvieno vaiko asmeninę ūgtį, ugdant vaiko savivertę, savimonę bei vertybinį kryptingumą
(teminiai vakarai, patyriminiai žygiai, ekskursijos, koncertai, turnyrai, viktorinos, kino terapijos
vakarai ir kt.), vykdytas ilgalaikis socialinis projektas.
Sistemingai vyko profesinis orientavimas (įgyvendintas projektas „Atodanga“, kurio metu
buvo surengtos 25 kūrybinės dirbtuvės. Įvyko 20 psichologo vedamų profesinio orientavimo
užsiėmimų, kurie padėjo 31 ugdytiniui pasirinkti specialybę, atsižvelgiant į asmenybės savybes,
sugebėjimus ir darbo rinką).
Vykdyta prevencinė veikla, užtikrinant ugdytinių saugumą, įgyvendintas projektas
„Atvirumo sala“, vesti 28 renginiai prevencine tematika, surengta paroda „Kitokie žmonės“.
Atlikti tyrimai parodė, kad patyčios klube nėra paplitusios (87 proc. ugdytinių teigia, kad nėra
patyrę patyčių, 82 proc. vaikų tėvų teigia, kad jų vaikai nėra patyrę patyčių).
Atsižvelgiant į klubo bendruomenės poreikius parengti 2019-2020 m. m. klubo veiklos ir
ugdymo planai, ugdymo turinys pritaikytas vaikų ir jaunimo poreikiams ir gebėjimams. 20192020 m. m. veiklos planas suderintas su Vilniaus miesto savivaldybės Jaunimo skyriumi ir
sėkmingai įgyvendinamas.
Siekiant ugdyti vaikams ir jaunuoliams asmenines, socialines, iniciatyvumo ir
kūrybingumo, komunikavimo ir pažinimo kompetencijas kokybiškai parengtos ir akredituotos
šios NVŠ programos (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m.
rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. 30-1947/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės akredituotų
neformaliojo vaikų švietimo programų tvirtinimo“), sudarant galimybę Lazdynų ir aplinkinių
mikrorajonų gyventojams pasinaudoti NVŠ lėšomis, skiriamomis vaiko, dalyvaujančio NVŠ
programoje, ugdymo procesui finansuoti: teatro programa „Menas būti“; dailės programa
„Harmonizuojantis menas“ ir „Kūrybinės dirbtuvėles“; dainavimo programa „Vokalinė studija“;
programa „Fotografijos studija“; socialinės programos „Konfliktai ir bendradarbiavimas“,
„Saviugda“ ir „Mediacijos laboratorija“; anglų kalbos programos „Anglų kalba vaikams“,
„Anglų kalba“, „Anglų kalbos būrelis“; etninės kultūros programa „Saulės mitai“; kūrybinės
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programos „Šachmatų klubas“, šachmatų būrelis „Erdvės“; lietuvių kalbos programa
„Gudručiai“. Mokytojai nuolat raginami atnaujinti turimas žinias, tobulinti savo kompetencijas
kvalifikacijos kėlimo renginiuose. Organizuoti vidaus mokymai klubo darbuotojams „Atvira
jaunimo erdvė, atviras darbas“. Atsižvelgiant į klubo tikslus ir uždavinius nemažiau kaip 5 darbo
dienas per metus pedagogai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo mokymuose, gilino bendrąsias ir
dalykines kompetencijas, tobulino kvalifikaciją savišvietos būdu.
Vykdyta prevencinė veikla, užtikrinanti vaiko saugumą, padedanti atrasti jo identitetą ir
sudaranti galimybes išsiugdyti savybes, kurios būtinos brandžios ir kūrybingos asmenybės
išsiskleidimui (vykdomas ilgalaikis projektas „Pasaulis – be paslapčių“, finansuojamas LR
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal priemonę „Plėsti vaikų dienos centrų
savivaldybėse veiklą, teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir jų
šeimoms“). 60 vaikų 2019 metais gavo specialią psichologinę pagalbą. 2019 metais buvo parengti
ir įgyvendinti 42 individualūs paslaugų teikimo planai vaikams ir jų šeimos nariams. 40 vaikų
dalyvavo 30 val. trukmės mokymuose „Konfliktai ir bendradarbiavimas“; 43 vaikai lankė 50 val.
trukmės socialines grupes „Jausmų grupės“. 40 ugdytinių dalyvavo psichologiniuose tyrimuose,
kurių tikslas buvo nustatyti kaip kito vaikų asmenybės ypatumai jiems dalyvaujant
psichosocialinėse programose. Atlikus tyrimo duomenų analizę, paaiškėjo kad ženkliai sumažėjo
tiriamųjų agresyvumas, vienišumas, nesaugumo jausmas, keitėsi gyvenimo prasmės samprata.
Klube daug dėmesio skiriama vaikų ir jaunuolių kūrybiškumo ir kritinio mąstymo
ugdymui. Klubas vykdė projektą „Saulės mitai“. Šis projektas buvo reikšmingas formuojant
tradicines dorovines normas, pagarbą gimtajai aplinkai ir tėvynei, šeimos ir bendruomenės ir
tautos paveldėtoms tradicijoms.
Siekiant aktyvinti vaikų ir jaunuolių kultūrinį gyvenimą, skatinant vaikus bendrauti, reikšti
savo nuomonę įgyvendintas tarpdisciplininis projektas „Meninio vyksmo teatras“. Projekto metu
ugdytiniai pristatė sukurtą muzikinį kino filmą „Grybų karas“, eksponavo savo tapybos ir
fotografijos darbus. Vokalinės studijos ugdytiniai dalyvavo VII tarptautiniame populiariosios
dainos konkurse „Muzikos Arena“ ir 7-ios ugdytinės tapo festivalio laureatėmis. Šachmatų
būrelio ugdytiniai dalyvavo Vilniaus miesto moksleivių Kalėdinių šachmatų turnyre ir užėmė
pirmąją vietą.
Įgyvendinant strateginį tikslą Puoselėti ugdymo ir ugdymosi aplinką, siekta atnaujinti ir
praplėsti klubo aplinką šiuolaikinėmis informacijos technologijomis ir kitomis mokymosi
priemonėmis ir įranga. Klubo 2019 metų aprūpinimo mokymosi priemonėmis planas
įgyvendintas 100% ir viršytas:
o Įsigytas ir sumontuotas projektorius, 10 metalofonų ir garso kolonėlė;
o Įsigytos 2 komodos į dailės kabinetą, 1 spintelė į anglų kalbos kabinetą, 2 spintos į
administracines patalpas, 1 stalas į šachmatų kabinetą;
o Įsigytos mokymo priemonės būtinos ugdymo proceso organizavimui (dailės priemonės,
sceniniai rūbai, muzikiniam lavinimui skirtos priemonės, kanceliarinės priemonės ir kt.);
o Vilniaus miesto savivaldybės administracijos jaunimo reikalų skyriaus vedėjos 2019-07-19 Nr.
A15-1557/19(2.1.4E-AD16) įsakymu ,,Dėl lėšų skyrimo būtiniesiems remonto darbams“ gavus
finansavimą (7500 Eur), buvo atlikti remonto darbai: Architektų g. 70 patalpose išmontuota
sena grindų danga, išlygintos grindys ir suklotas laminatas, atlikti sienų lyginimo ir dažymo bei
lubų remonto darbai. Dailės ir administracijos kabinetuose išmontuotos senos spintos ir
sumontuotos dvi naujai įsigytos spintos, skirtos ugdymo priemonėms laikyti. Kabinetuose
sumontuotos palangės, sutvarkyta langų angkokraščių apdaila, įsigytos 3 romanetės.
Siekiant užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką, įgyvendinant ugdymo(si),
mokymo(si) poreikius, atnaujintos tvarkos: „Priėmimo į Vilniaus vaikų ir jaunimo klubą
„Klevas“ ir mokesčio už ugdymą tvarka“, „Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Klevas“ vidaus
tvarkos taisyklės“.
Įgyvendinant strateginį tikslą Stiprinti klubo įvaizdį ir plėtoti viešuosius ryšius, siekta
efektyvinti klubo bendruomenės narių bendradarbiavimą ir stiprinti klubo įvaizdį. Klubo
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bendruomenę būrė renginiai: renginys „Atgal į pasaką“, Kalėdinis koncertas, Advento vakaras,
šeimos dienai skirti renginiai, baigiamieji renginiai ir valstybinių švenčių minėjimai. 2019 m.
gegužės mėn. buvo organizuota šeimos diena. Tėvai įtraukiami į mokinių profesinio informavimo
ir konsultavimo veiklą. Klube vykdomi įvairūs ilgalaikiai ir trumpalaikiai bendradarbiavimo
projektai: su VšĮ Lietuvos katalikų moterų vaikų ir jaunimo paramos centru (bendras projektas
„Saulės mitai“), Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namais (bendras projektas „Atgal į
pasaką“), pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Naujosios Vilnios moksleivių kūrybos
namais, Vilniaus Justiniškių vaikų ir jaunimo klubu, Vilniaus vaikų ir jaunimo klubu „Verdenė“,
Vilniaus Lazdynų mokykla ir kt.
2019 metais buvo surengtos 9 atviros pamokos. Vilniaus vaikų ir jaunimo klube „Klevas“
socialinių ir pedagoginių studijų krypties studentai atliko praktiką. Sudaryta sutartis su Klaipėdos
universitetu.
Nuolat gerinamas Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Klevas“ įvaizdis viešoje erdvėje,
viešinama įstaigos veikla, vykdoma vidinė ir išorinė sklaida, komunikacija, spausdinami
skelbimai, informaciniai plakatai, lankstinukai, filmuojami ir fotografuojami renginiai.
Apibendrinant galima teigti, kad strateginio veiklos plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimas
vyko sėkmingai.
II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Rezultatų
vertinimo
rodikliai
(kuriais
Metų užduotys
Siektini
vadovaujantis
(toliau –
rezultatai
vertinama, ar
užduotys)
nustatytos
užduotys
įvykdytos)
Akredituotos 2018/2019
1.1. Plėsti
neformaliojo neformaliojo m. m.
neformaliojo
vaikų
ugdymo
švietimo
švietimo
programų
programų
prieinamumą programos.
konkursui
ir jų pasiūlą,
pateiktos ir
sudarant
akredituotos
sąlygas
14 NVŠ
ugdytiniams
programų,
pasinaudoti
115
NVŠ
ugdytinių
krepšelio
turi galimybę
lėšomis.
klube
pasinaudoti
NVŠ
krepšelio
lėšomis.

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

Siekiant ugdyti vaikams ir jaunuoliams
asmenines, socialines, iniciatyvumo ir
kūrybingumo, komunikavimo ir
pažinimo kompetencijas 2019 m. sausio
– gegužės mėn. klube buvo įgyvendinta
14 akredituotų NVŠ programų. NVŠ
krepšeliu pasinaudojo 115 ugdytinių.
Penkiems mėnesiams gautos NVŠ lėšos
siekė 8100 Eur. 2019-2020 m. naujai
parengtos ir akredituotos 15 programų
(Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2019 m.
rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 30-1947/19
„Dėl Vilniaus miesto savivaldybės
akredituotų neformaliojo vaikų
švietimo programų tvirtinimo“),
sudarant galimybę Lazdynų ir
aplinkinių mikrorajonų gyventojams
pasinaudoti NVŠ lėšomis, skiriamomis
vaiko, dalyvaujančio NVŠ programoje,
ugdymo procesui finansuoti. Trims
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1.2. Parengti ir
suderinti
klubo 20202024 metų
strateginį
planą.

Parengtas
2020-2024
metų
strateginis
planas.

1.3. Organizuoti
ir
koordinuoti
jaukios
ugdymą(si)
skatinančios
aplinkos
kūrimą bei
stiprinti
klubo
materialinę
bazę.

Atlikus
patalpų
kosmetinį
remontą,
pagerintas
klubo vidaus
patalpų
estetinis
vaizdas,
sudarytos
sąlygos
aktyvaus
ugdytinių
mokymosi
organizavimui.
Užsakytos ir
įsigytos
ugdymo
procesui
reikalingos
mokymo(si)
priemonės.

Parengtas,
suderintas su
klubo taryba
ir pateiktas
suderinimui
Vilniaus
miesto
Jaunimo
reikalų
skyriui
Vilniaus
vaikų ir
jaunimo
klubo
„Klevas“
strateginis
planas.
Atliktas
Vilniaus vaikų
ir jaunimo
klubo
„Klevas“ sienų
ir lubų
kosmetinis
remontas.

Ugdymo
proceso
tobulinimui
Vilniaus vaikų
ir jaunimo
klube
„Klevas“
numatyta
įsigyti šias
priemones:
įsigyti bei
sumontuoti dvi
spintas, skirtas
teatro
sceniniams
rūbams laikyti
ir dailės
būrelio
priemonėms

mėnesiams NVŠ gautos lėšos siekė
4620 Eur.
Parengtas Vilniaus vaikų ir jaunimo
klubo „Klevas“ 2020-2024 strateginis
planas. 2019 m. rugsėjo 27 d.
strateginiam Vilniaus vaikų ir jaunimo
klubo „Klevas“ veiklos planui pritarė
Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo
„Klevas“ taryba (2019-09-27,
protokolas Nr. 3).
2019 m. spalio 4 d. Vilniaus vaikų ir
jaunimo klubo „Klevas“ 2020-2024
strateginis veiklos planas buvo
pateiktas suderinimui Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos Jaunimo
skyriui.

Siekiant užtikrinti sveiką ir saugią
ugdymosi aplinką buvo atlikti remonto
darbai. Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos jaunimo reikalų
skyriaus vedėjos 2019-07-19 Nr. A151557/19(2.1.4E-AD16) įsakymu ,,Dėl
lėšų skyrimo būtiniesiems remonto
darbams“ gavus finansavimą (7500
Eur), buvo atlikti remonto darbai:
Architektų g. 70 patalpose išmontuota
sena grindų danga, išlygintos grindys ir
suklotas laminatas, atlikti sienų
lyginimo ir dažymo bei lubų remonto
darbai.
Klubo 2019 metų aprūpinimo
mokymosi priemonėmis planas
įgyvendintas 100% ir viršytas:
o Įsigytas ir sumontuotas projektorius,
10 metalofonų ir garso kolonėlė;
o Įsigytos 2 komodos į dailės kabinetą,
1 spintelė į anglų kalbos kabinetą, 2
spintos į administracines patalpas, 1
stalas į šachmatų kabinetą;
o Įsigytos mokymo priemonės būtinos
ugdymo proceso organizavimui
(dailės priemonės, sceniniai rūbai,
muzikiniam lavinimui skirtos
priemonės, kanceliarinės priemonės
ir kt.);
o Dailės ir administracijos kabinetuose
išmontuotos senos spintos ir
sumontuotos dvi naujai įsigytos
spintos, skirtos ugdymo priemonėms
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susidėti,
įsigyti ir
sumontuoti
projektorių.
1.4. Ugdyti
brandžią, atvirą
idėjoms,
iššūkiams
asmenybę,
puoselėjančią
savigarbą, tautinį
tapatumą,
savimonę,
stiprinančią
kultūrines
kompetencijas.

Stiprinti
bendruomenės
socialinį
emocinį
intelektą.

Į klubą bus
pritraukti
kompetentingi
specialistai,
galintys padėti
mokyti valdyti
stresą,
emocijas (bus
organizuoti
nemažiau kaip
2 emocinio
ugdymo
seminarai
klubo
bendruomenės
nariams.

laikyti. Kabinetuose sumontuotos
palangės, sutvarkyta langų
angkokraščių apdaila, įsigytos 3
romanetės.
1.4.1. Siekiant ugdyti brandžią, atvirą
idėjoms, iššūkiams asmenybę į klubą
buvo pritraukti kompetentingi
specialistai: psichologas ir socialinis
darbuotojas (kurių veikla buvo
finansuojama LR socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos). Šie specialistai
dirbo su mažiau galimybių turinčiais
ugdytiniais ir jų šeimos nariais.
Klube 2019 m. nuolat buvo teikiamos
nestacionarios dienos socialinės
priežiūros paslaugos vaikams ir jų
šeimoms. Gavus papildomą
finansavimą iš LR Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos, pagal Valstybės
biudžeto lėšų naudojimo sutartį Nr.
VDC1-204, 2019-03-15 klube buvo
teikiamos papildomos paslaugos: šeimų
konsultavimo paslaugos; psichologinių
pokalbių (diskusijų) organizavimas
vaikų grupėje asmenybės ugdymui ir
stiprinimui, naudojant įvairias meno
terapijos; psichologo individualios
konsultacijos, „atvejo“ aptarimai su
tėvais; profesinis orientavimas ir
konsultavimas.
1.4.2. Kokybiškai parengtos ir
įgyvendintos šios trumpalaikės
programos, skirtos emociniam
intelektui lavinti ir stiprinti: praktiniai
užsiėmimai pagal programą
„Mediacijos laboratorija“ (dalyvavo 42
ugdytiniai ir 19 tėvų); praktinių ir
teorinių užsiėmimų ciklas „Pažink
save“ (dalyvavo 40 ugdytinių ir 15
tėvų); psichologinė-socialinė programa
„Grupiniai užsiėmimai, asmenims
išgyvenantiems netektį“ (dalyvavo 12
ugdytiniai ir 5 tėvai); edukacinė
programa „Erdvės“, skirta kritiniam
mąstymui lavinti ir emociniam
intelektui stiprinti, ugdyti kultūrines
kompetencijas ir tautinį tapatumą
(dalyvavo 40 ugdytinių ir 30 tėvų).
1.4.3. Organizuoti 2 emocinio ugdymo
seminarai klubo bendruomenės
nariams: 2019-04-09 seminaras „Krizė
ir jos įveikos būdai“; 2019-05-17
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seminaras „Emocinio intelekto
ugdymas“.
1.5.
2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Priežastys, rizikos
Užduotys
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos
3.1. Siekiant gauti papildomą finansavimą klubo
veiklos plėtrai, parengti (įtraukiant komandos
narius) strateginį klubo veiklai projektą ir pateikti
finansavimui gauti.

3.2. Teiktos kokybiškos ir inovatyvios darbo su
jaunimu paslaugos.

Poveikis švietimo įstaigos veiklai
Parengtas ir finansuotas vaikų dienos
centro projektas „Pasaulis – be
paslapčių“. Finansavimo suma 16000
Eur. Įgyvendintos visos veiklos ir
tikslingai panaudotos lėšos, numatytos
projekte. Užtikrintas 100 proc. projekto
lėšų įsisavinimas ir pateiktos Lietuvos
Respublikos Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijai projekto veiklos ir
finansų ketvirtinės ir metinės ataskaitos.
Įvykdytos suplanuotos projekto
„Atodanga“ paslaugos: surengtos
kūrybinės dirbtuvės, savęs pažinimo
užsiėmimai, paskaitos apie sveiką
gyvenseną ir aplinkosaugą. Veiklos
atliktos iki 2019-12-31. Pasiekti
projekto kiekybiniai ir kokybiniai
rodikliai:
 Į programą įtraukti 35 jauni žmonės;
 Programos metu buvo individualiai
dirbama su 15 asmenų.
Siekiant gauti papildomą finansavimą
atviros erdvės „Patirčių sala“ įsteigimui,
2019 m. lapkričio mėnesį parengta
paraiška ir pateikta Jaunimo reikalų
departamentui, Atvirųjų jaunimo erdvių
2020 m. programų konkursui.

3.3.

3.4.
3.5.
4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai
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Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)

Pasiekti rezultatai
ir jų rodikliai

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
III SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Pažymimas atitinkamas
langelis

Užduočių įvykdymo aprašymas
5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Labai gerai ☐
Gerai ☐
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
6.1. Komunikacijos ir informacijos valdymo.
6.2. Švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo.
____________________
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)

__________
(parašas)

_________________

__________

(vardas ir pavardė)

(data)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI
7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________

__________

(mokykloje – mokyklos tarybos
įgaliotas asmuo)

(parašas)

_________________

__________

(vardas ir pavardė)

(data)

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________
(švietimo įstaigos savininko teises ir
pareigas įgyvendinančios institucijos
įgalioto asmens pareigos)

__________
(parašas)

_________________
(vardas ir pavardė)

__________
(data)

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________.
V SKYRIUS
KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
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9. Kitų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)
Užduotys

Siektini rezultatai

9.1. Organizuoti ir koordinuoti
jaukios ugdymą(si) skatinančios
aplinkos kūrimą bei stiprinti klubo
materialinę bazę.

9.1.1. Atlikus patalpų
kosmetinį remontą,
pagerintas klubo vidaus
patalpų estetinis vaizdas,
sudarytos sąlygos aktyvaus
mokymosi organizavimui.

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
9.1.1. Atliktas Vilniaus vaikų ir
jaunimo klubo „Klevas“ šachmatų
kabineto sienų ir lubų kosmetinis
remontas.

9.1.2. Užsakytos ir įsigytos
ugdymo procesui
reikalingos mokymo(si)
priemonės.

9.1.2. Klubo Architektų g. 70
kabinetai aprūpinti
šiuolaikinėmis IT ir kitomis
mokymosi priemonėmis. Įsigyti
2 kompiuteriai (atiduoti lietuvių
ir anglų kalbos mokymams
naudoti), kabinetuose įrengta
multimedinė įranga. Įsigytos
kitos būtinos priemonės
ugdymo proceso organizavimui
(nupirkta rašymo lenta,
kanceliarinės priemonės, dailės
priemonės, ir kt.). Atnaujinti
kabinetų baldai: įsigyta 14
kėdžių ir 6 stalai, nupirktos 2
spintos.
9.2. Užtikrinti savalaikį vaikų
Įgyvendinti visas veiklas Užtikrinti 100% projekto lėšų
dienos centro projekto,
ir tikslingai panaudoti
įsisavinimą ir pateikti Lietuvos
finansuoto Lietuvos Respublikos lėšas, numatytas projekte. Respublikos Socialinės
Socialinės apsaugos ir darbo
apsaugos ir darbo ministerijai
ministerijos lėšomis, programų
projekto veiklos ir finansų
įgyvendinimą.
ketvirtines ir metines
ataskaitas.
Suorganizuotas
festivalis.
9.3. Vadovaujantis švietimo
Aktyvinti vaikų ir
Piešimo
paroda
(2020-04-15).
politikos prioritetais, sudaryti
jaunimo klubų ir
Dainų
diena
(2020-04-22,
sąlygas įvairiapusei
moksleivių namų
Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas
neformaliojo ugdymo plėtrai ir
kultūrinį gyvenimą,
„Verdenė“).
sklaidai organizuojant Vilniaus
įvairinti laisvalaikį,
Šokių diena (2020-04-22, Vilniaus
miesto vaikų ir jaunimo klubų
skatinti vaikus aktyviau
lenkų kultūros namai)
bei moksleivių namų festivalį
domėtis aplinka,
Teatro ir netradicinių menų diena
„Mes – Vilniaus vaikai“.
bendrauti, reikšti savo
(2020-05-06, Vilniaus Kamerinis
mintis, supažindinti
teatras).
miesto bendruomenę su
Festivalio akcija „Vaikai –
vaikų ir jaunimo klubų
vaikams“ (2020-05-15 – 2020-0529 Vilniaus miesto vaikų
veikla.
ligoninėse bei globos namuose).
Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas
„Klevas“ yra akcijos
organizatorius.

Festivalio baigiamasis
renginys-šventinis koncertas ir
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vaikų darbelių mugė (2020-0513, Vilniaus lenkų kultūros
namai).
9.4. Organizuoti mokymus klubo
pedagogams ir kitiems
specialistams „Ugdytinių ruošimo
viešam pasirodymui psichologiniai
aspektai“.

2020 m. Vilniaus vaikų ir
jaunimo klubo „Klevas“
pedagogams organizuoti
mokymai „Ugdytinių
ruošimo viešam
pasirodymui psichologiniai
aspektai“. Mokymų tikslas
– padėti įgyti reikalingų
psichologinių ir
pedagoginių kompetencijų
specifinėse ugdytinių
ruošimo viešam
pasirodymui srityse.
Profesionalus ugdymo
metodų taikymas padės
ugdytiniams siekti
pažangos, stiprins jų
savivertę bei saviraišką.

Mokymuose dalyvaus visi klubo
pedagogai ir kiti specialistai.
Mokytojai įvaldys ugdytinio
psichologinio palaikymo
technikas, įgis žinių apie
psichologinį vaikų ir jaunuolių
paruošimą viešam pasirodymui.
Išmoks parinkti optimalius
mokinių motyvavimo ir ruošimo
pasirodymui metodus, įvertins
savo vertybinių, profesinių
nuostatų tinkamumą. Klubo
renginiuose bus pastebimas
geresnis ugdytinių gebėjimas
valdyti scenos jaudulį, laisviau
reikšti savo idėjas, mintis.

9.5.
10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti
neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)
10.1. Teisės aktuose numatytų terminų, prioritetų pasikeitimo, nepriimto tam tikro teisės akto;
10.2. Lėšų trūkumo;
10.3. Žmogiškųjų išteklių kaitos/trūkumo.
______________________
(švietimo įstaigos savininko teises ir
pareigas įgyvendinančios institucijos
įgalioto asmens pareigos)

Susipažinau.
____________________
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)

__________
(parašas)

__________
(parašas)

_________________
(vardas ir pavardė)

_________________
(vardas ir pavardė)

__________
(data)

__________
(data)

