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VILNIAUS  VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBAS „KREGŽDUTĖ“ VEIKLOS ATASKAITA  2018 - 2019 MOKSLO METAI 

 

I. BENDRA INFORMACIJA 

Įstaigos pavadinimas Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Kregždutė“ 

Adresas Šiaulių g. 8, Trakų g. 8-3, Palangos g. 1/Pylimo g. 10, Vilnius 

Tel. numeris Tel./faks. (85) 2629030, ( 85) 2620189, mob. tel. 862076979 

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

Interneto puslapis/socialinio tinklo paskyros adresas Klubaskregzdute.lt, Facebook: Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Kregždutė“ 

 

Tikslas ir uždaviniai (iš strateginio plano) 

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Kregždutė“ strateginis tikslas – tobulinti neformalaus ugdymo procesą, užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę,  

puoselėti ugdymo (si) aplinką, stiprinti klubo įvaizdį ir plėtoti viešuosius ryšius. 

Uždaviniai: 

1.    Plėtoti efektyvias neformalaus ugdymo programas,  užtikrinant ugdymo(si) kokybę. 

2. Kurti vidaus audito metodiką, įvertinant darbo kokybę. 

3.    Tobulinti klubo būrelių vadovų, kaip profesionaliai ir sėkmingai dirbančios komandos, įgūdžius ir kompetencijas.  

4.    Sukurti saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką. 

5.    Gerinti klubo etosą, optimizuoti vidines ir išorines erdves, plėtoti viešuosius ryšius, veiklą, atsižvelgiant į vietos bendruomenės poreikius. 
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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. Tobulinti 

neformalaus 

ugdymo 

procesą.  

1. Sukurti ir 

plėtoti 

efektyvias 

neformalaus 

ugdymo 

programas 

Parengti vaikų ir 

jaunimo klubo 

„Kregždutė“ veiklą 

reglamentuojantys 

dokumentai.  

Parengti Vilniaus 

vaikų ir jaunimo 

klubo „Kregždutė“ 

nuostatus 

 

 

 

 

 

 

Parengti  metinį 

2018 – 2019 m. m. 

ugdymo planą. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Su darbo grupe parengti Vilniaus vaikų 

ir jaunimo klubo „Kregždutė“ 

nuostatai. Patvirtinti Vilniaus miesto 

savivaldybės tarybos 2018 10 17 

sprendimu Nr. 1 -1764, įregistruoti 

Juridinių asmenų registre 2018 spalio 

19 d. 

Su darbo grupe parengtas 2018 – 2019 

m. m. ugdymo planas. Patvirtintas 

direktoriaus įsakymu 

 2018 09 06 Nr. V – 9 yra įvykdytas 

kolektyvo ir bendruomenės 

pastangomis. 

Klubo 

direktorius 

Jonas 

Endrijaitis  

 

2. Parengti 

planus, 

programas 

ugdymo 

kokybei 

gerinti 

 

Parengti  metinį 

2018 – 2019 m. m. 

veiklos planą. 

1 1 Su darbo grupe parengtas 2018 – 2019 

m. m. ugdymo planas. Patvirtintas 

direktoriaus įsakymu 

 2018 09 06 Nr. V – 9 yra įvykdytas 

kolektyvo ir bendruomenės 

pastangomis 

Klubo 

direktorius 

Jonas 

Endrijaitis  

 

 Parengti metinį 

2018 – 2019 m. m. 

renginių planą. 

1 1 Bendruomenės nariai dalyvavo 

renginiuose numatytuose plane, 

renginių plano eigą koordinavo Taryba 

ir Mokytojų taryba. 

Klubo 

direktorius 

Jonas 

Endrijaitis  

 

 

 

 Parengti metinės 

individualios 

mokytojų būrelių 

programos ir 

ilgalaikius teminius 

planus 

21 programa 

21 planų 

21 programa 

21 planų 

Programos ir planai atitiko neformalaus 

ugdymo programų reikalavimus, buvo 

rengiami atsižvelgiant į ugdytinių 

gebėjimus, interesus ir poreikius, 

užtikrinamas ugdymo proceso 

organizavimą ir vykdymą 

Klubo 

direktorius 

Jonas 

Endrijaitis  

ir būrelių 

vadovai 

3. Kurti vidaus 

audito 

metodiką, 

įvertinant 

darbo kokybę 

Vidaus įsivertinimo 

organizavimas 

Įvertinti veiklą, 

parengti veiklos 

ataskaitą 

1 1 Balandžio ir birželio mėn. įvykdytas 

klubo veiklos įsivertinimas, pristatyta 

ugdymo proceso metinė ataskaita, 

parengtos mokytojų veiklos ir 

kvalifikacijos tobulinimo savianalizės 

Klubo 

direktorius 

Jonas 

Endrijaitis  

ir pedagogai 
Mokytojai parengia 

savo veiklos ir 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

savianalizes 

12 12 
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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 

2. Užtikrinti 

ugdymo 

paslaugų 

kokybę 

1. Tobulinti 

klubo būrelių 

vadovų, kaip 

profesionaliai 

dirbančios 

komandos, 

įgūdžius ir 

kompetencijas 

Klube dirba 

profesionalūs, 

aukštos 

kvalifikacijos 

pedagogai. 

Darbuotojai nuolat 

tobulina savo 

gebėjimus ir 

kompetencijas 

Klubo darbuotojai 5,75 etatai,  

Direktorius – 

švietimo kokybės 

vadybos magistras 

5,75 etatai,  

Direktorius – švietimo 

kokybės vadybos 

magistras 

Atsižvelgiant į klubo 

„Kregždutė“ strateginius 

tikslus ir uždavinius, 

išsikeltus prioritetus 

pedagogai ir vadovai 

dalyvavo kvalifikacijos 

kėlimo mokymuose, 

gilinosi į specifines 

dalykines kompetencijas 

Klubo 

direktorius 

Jonas 

Endrijaitis  

 

Pedagoginiai darbuotojai 

turi  aukštąjį 

universitetinį pedagoginį 

išsilavinimą ir 

kvalifikacinę kategoriją 

12 pedagoginių etatų 12 pedagoginių etatų 

Pedagoginiai darbuotojai 

tobulina kvalifikaciją 

Vienas pedagoginis 

darbuotojas 5 dienos 

per metus. 

Vienas pedagoginis 

darbuotojas 5 dienos 

per metus. 

2. Palaikyti 

klubo 

darbuotojų 

siūlymus, 

iniciatyvas 

Klube dirba 

iniciatyvūs, 

atsakingi 

darbuotojai 

Darbuotojų skatinimas, 

motyvavimas. Skatinimo 

ir motyvacijos būdai: 

- Padėkos raštai;  

- priedai prie atlyginimo; 

- vienkartinės išmokos; 

- organizuojamos 

bendros kolektyvo 

išvykos (pagal 

galimybes) 

3 motyvavimo 

priemonės 

Paskatinti, motyvuoti 

3 darbuotojai padėkos 

raštais, 15 darbuotojų 

– priedu prie 

atlyginimo 

Darbuotojai buvo skatinami 

už labai gerą darbą, 

papildomai atlikta darbą, 

asmeninių jubiliejų ir 

valstybinių švenčių proga, 

sudaryti palankūs darbo 

grafikai 

Klubo 

direktorius 

Jonas 

Endrijaitis  

 

3. Plėtoti 

savanorystę 

Buriama savanorių 

komanda 

Savanorių įtraukimas į 

klubo renginių 

organizavimą ir 

vykdymą 

2 savanoriai 2 savanoriai 2 savanoriai padėjo 

organizuoti ir vykdyti 

renginius  

Klubo 

direktorius 

Jonas 

Endrijaitis  

 

 

 

 

 

 

 

DARBO IR UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS  

Eil. Tikslas (iš Uždavinys Veikla Rodiklių Rezultato pasiekimo rodiklių reikšmės Įvykdytos veiklos Atsakingas 
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Nr. strateginio 

plano) 

(iš strateginio 

plano) 

apibrėžimas Planuota rodiklio 

reikšmė 

Pasiekta rodiklio 

reikšmė 

aprašymas/neįvykdymo 

priežastys 

asmuo 

3. Puoselėti 

neformaliojo 

ugdymo ir 

ugdymosi 

aplinką 

1. Plėtoti 

neformalaus 

ugdymo 

programas, 

užtikrinant 

ugdymo 

kokybę 

Vykdoma būrelinė 

veikla: 

Vaizduojamosios 

dailės būreliai 

Taikomosios dailės 

būrelis 

Tapybos ir 

akademinio piešimo 

būrelis 

Rūbų dizaino ir 

siuvimo būreliai 

Pop choras 

Vokalo pradmenys 

Miuziklas 

Joga (jaunimui) 

Dailės, akademinio 

piešimo būreliai 

Muzikos 

(fortepijono) būrelis 

Indiškų šokių būrelis 

Dainavimo studija 

Joga 

Dailės pradmenų 

būrelis 

Klubo darbo 

laikas 

10 - 20.30 val. 10 - 20.30 val. Pagal patvirtintą tvarkaraštį 

vykdyta būrelinė veikla, 

dirbo: 

Vaizduojamosios dailės 

būreliai 

Taikomosios dailės būrelis 

Tapybos ir akademinio 

piešimo būrelis 

Rūbų dizaino ir siuvimo 

būreliai 

Pop choras 

Vokalo pradmenys 

Miuziklas 

Joga (jaunimui) 

Dailės, akademinio piešimo 

būreliai 

Muzikos (fortepijono) 

būrelis 

Indiškų šokių būrelis 

Dainavimo studija 

Joga 

Dailės pradmenų būrelis 

Klubo 

direktorius 

Jonas 

Endrijaitis, 

būrelių 

vadovai 

 

 

Veiklą 

reglamentuojantis 

dokumentas 

Metinis ugdymo 

planas 

1 1 Metinis ugdymo planas 

įvykdytas 

Klubo 

direktorius 

Jonas 

Endrijaitis, 

darbo grupė, 

Taryba, 

Mokytojų 

taryba 

Organizaciniai darbai Būrelių 

komplektavimas 

tvarkaraščio, 

tarifikacijos 

sudarymas, 

įsakymai 

ugdytinių ir 

veiklos klausimais 

rengimas 

Sukomplektuoti grupes 

iki spalio 10 d. 

Sudaryti ir patvirtinti 

tvarkaraštį, tarifikaciją 

iki spalio 1 d. 

Sukomplektuotos grupės 

iki spalio 10 d. 

Sudaryti ir patvirtinti 

tvarkaraštis, tarifikacija 

iki spalio 1 d. 

Sukomplektuotos grupės iki 

spalio 10 d. 

Sudaryti ir patvirtinti 

tvarkaraštis, tarifikacija iki 

spalio 1 d. 

Klubo 

direktorius 

Jonas 

Endrijaitis, 

būrelių 

vadovai 

Nuolat vykdyti ugdytinių 

lankomumo, mokesčio 

už ugdymą apskaitą 

surenkant per mėnesį 

Buvo nuolat registruoti, 

fiksuoti, tėvų prašymai 

(dėl nuolaidų, atostogų), 

ligos pažymos, ir. kiti 

Buvo nuolat registruoti, 

fiksuoti, tėvų prašymai (dėl 

nuolaidų, atostogų), ligos 

pažymos, ir. kiti 

Klubo 

direktorius 

Jonas 

Endrijaitis 
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1200 Eur dokumentai, vykdyta jų 

apskaita 

dokumentai, vykdyta jų 

apskaita 

Pedagogų ir 

mokinių registro 

tvarkymas 

2 registrai 2 registrai Vyko nuolatinis mokinių 

registro duomenų bazės 

tvarkymas, ugdytinių kaitos 

kontrolė. Sutvarkyti 

pedagogu ir mokinių 

registrai iki spalio 10 d. 

Klubo 

direktorius 

Jonas 

Endrijaitis 

Nepedagoginio 

personalo veiklos 

organizavimas 

4.75 darbuotojų veiklos 

organizavimas, 

1 etatas – direktorius 

1 etatas - raštinės vedėja 

(archyvarė), 

2 etatai – sargai, 

0,75 etato – valytoja. 

Organizuota personalo 

veikla, vykdyta 

pareigybinių nuostatų, 

vidaus tvarkos taisyklių, 

darbo saugos taisyklių ir 

kitų normatyvinių 

dokumentų vykdymo 

kontrolė 

Organizuota personalo 

veikla, vykdyta 

pareigybinių nuostatų, 

vidaus tvarkos taisyklių, 

darbo saugos taisyklių ir 

kitų normatyvinių 

dokumentų vykdymo 

kontrolė 

Klubo 

direktorius 

Jonas 

Endrijaitis 

 Savivalda: klubo 

pedagogai, 

moksleiviai ir tėvai 

vykdo veiklą 

Taryboje, klubo 

pedagogai vykdo 

veiklą Mokytojų 

taryboje pagal veiklos 

planą. Pedagogai 

vykdo veiklą 

Metodinėje taryboje 

Klubo taryba, 

Mokytojų taryba, 

Metodinė taryba 

6 posėdžiai per metus Įvyko 6 posėdžiai Vyko dokumentų 

aprobavimas, diskusijos, 

pasitarimai įvairiais 

Ugdymo ir veiklos 

klausimais 

Klubo 

direktorius 

Jonas 

Endrijaitis, 

Tarybos 

pirmininkas 

Rolandas 

Kostiukas 

Metodinės 

tarybos 

pirmininkė 

Loreta 

Zdanavičienė 

2. Sukurti 

saugią ir 

sveiką 

ugdymo(si) 

aplinką 

Siūlomos dailės, rūbų 

dizaino ir siuvimo, 

pop choro, miuziklo, 

dainavimo, jogos, 

indiškų šokių ir 

muzikos (fortepijono) 

programos, taikant 

neformalaus ugdymo 

metodus (grupinė 

veikla, renginiai). 

Vykdomų 

programų skaičius 

12 programų: 

Vaizduojamosios  

dailės – 6 sav. val. 

Taikomosios dailės – 

 4 sav. val. 

Tapyba ir akademinis 

piešimas – 5 sav. val. 

Rūbų dizainas ir 

siuvimas – 7 sav. val. 

Pop choras – 8 sav. val. 

Vokalo pradmenys -2 

sav. val. 

Miuziklas – 4 sav. val. 

Joga (jaunimui) – 4 sav. 

val. 

Indiški šokiai – 4 sav. 

Įvykdyta 12 programų: 

Vaizduojamosios  

dailės – 6 sav. val. 

Taikomosios dailės – 

 4 sav. val. 

Tapyba ir akademinis 

piešimas – 5 sav. val. 

Rūbų dizainas ir 

siuvimas – 7 sav. val. 

Pop choras – 8 sav. val. 

Vokalo pradmenys -2 

sav. val. 

Miuziklas – 4 sav. val. 

Joga (jaunimui) – 4 sav. 

val. 

Indiški šokiai – 4 sav. 

Ugdymo procesą 

organizuotas ir vykdytas 

pagal patvirtintas klubo 

programas, planus 

Klubo 

direktorius 

Jonas 

Endrijaitis, 

būrelių 

vadovai 
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val. 

Akademinis piešimas – 4 

sav. val. 

Dailė – 4 sav. val. 

Dailės studija 

„Akvarelė“ – 4 sav. val. 

Muzika (fortepijonas) – 4 

sav. val. 

Dainavimo studija – 8 

sav. val. 

Dailės pradmenys – 4 

sav. val. 

Joga – 4 sav. val. 

val. 

Akademinis piešimas – 

4 sav. val. 

Dailė – 4 sav. val. 

Dailės studija 

„Akvarelė“ – 4 sav. val. 

Muzika (fortepijonas) – 

4 sav. val. 

Dainavimo studija – 8 

sav. val. 

Dailės pradmenys – 4 

sav. val. 

Joga – 4 sav. val. 

Mokslo metų 

duomenys 

atitinkantys 

ugdytinius 

Tarifikuotų grupių 

skaičius 
2018 – 2019 m.m. 
sudaryti 21 grupę 

Buvo sudarytos 21 

grupės 

Sukomplektuotos grupes iki 

spalio 10 d.. 

Klubo 

direktorius 

Jonas 

Endrijaitis, 

būrelių 

vadovai 

 

Bendras 

ugdytinių skaičius 

228 228 Ugdytinių pasiskirstymas 

pagal programas: 

Vaikų skaičius grupėje: 12 

Klubo 

direktorius 

Jonas 

Endrijaitis  

 

Ugdytinių priėmimas 

į klubą vykdomas 

nuo rugpjūčio 25 d. 

 

Nuolatinių 

lankytojų skaičius 

201 ugdytinių 201 ugdytinių 

 Vaikai, priimti 

su lengvatomis: 

  Lengvata pasinaudota 

vadovaujantis mokesčio už 

ugdymą aprašu, pateikus 

reikiamus dokumentus 

Socialiai remtini – 

(nemokantys) 

18 ugdytinių 18 ugdytinių 

Kai lanko 2 ir 

daugiau vaikų iš 

šeimos - (50 proc. 

antram vaikui) 

3 ugdytiniai 3 ugdytiniai 

Klubo tarybos 

sprendimu 

48 ugdytinių 48 ugdytiniai Atleidimas nuo mokesčio ar 

mokesčio mažinimas buvo 

įforminamas klubo 

direktoriaus įsakymu; 

Vaikai su negalia 

– nemokamai 

 

- - 
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Kt. nenumatytais 

atvejais (našlaičiai 

ir kt.) – 

nemokantys 

- - 

    Ugdytinių 

skaičius pagal 

amžių 

6 – 10 metų – 56 ugd. 

11 – 14 metų – 70 ugd. 

15 – 19 metų – 65 ugd. 

20 – 29 metų – 37 ugd. 

  

Viso:            228 ugd. 

 

6 – 10 metų – 56 ugd. 

11 – 14 metų – 70 ugd. 

15 – 19 metų – 65 ugd. 

20 – 29 metų – 37 ugd. 

- 

Viso:            228 ugd. 

 

Į klubą priimami 

mokyklinio amžiaus 

ugdytiniai, grupės 

komplektuojamos 

atsižvelgiant į amžių ir 

gebėjimus 

Klubo 

direktorius 

Jonas 

Endrijaitis  

 

Klubo tarifikacija Kontaktinių 

valandų skaičius 

(savaitinės) 

Pasiruošimas 

užsiėmimams 

(savaitinės) 

Valandos 

bendruomenei 

(savaitinės) 

76 val.; 

 

 

25.16 val. 

 

 

37,35 val. 

76 val.; 

 

 

25.16 val. 

 

 

37,35 val. 

Kontaktinės valandos 

skirstomos pritarus klubo 

savivaldai, tenkinant 

ugdytinių poreikius ir 

atsižvelgiant į klubo 

galimybes;  

Kontaktinių valandų 

skaičius gali didėti atsiradus 

galimybių priimti 

papildomai vaikų 

Klubo 

direktorius 

Jonas 

Endrijaitis  

 

3. Organizuoti 

ugdomąją 

veiklą, skatinti 

ugdytinių 

ugdymosi 

motyvaciją, 

siekti 

pažangos, 

sėkmės. 

Klubo lankytojams 

siūlomi įvairūs 

renginiai, taikant 

atviro darbo ir 

neformalaus ugdymo 

metodus (grupiniai 

užsiėmimai, atviros 

pamokos, renginiai 

ugdytiniams, atviri 

renginiai 

bendruomenei, 

tėvams, įvairūs 

stendiniai ir kt. 

metodiniai 

pranešimai, 

pasidalinimas gerąja 

patirtimi su 

kolegomis ir kt. 

Vykdomų 

renginių skaičius: 

18 18 Organizuoti renginiai ir 

šventės, varžybos, kuriose 

dalyvavo tėvai kartu su 

vaikais, taikytos 

netradicines ugdymo 

formos, metodai ir 

priemonės.  

Vestos atviros pamokos, 

buvo dalinamasi gerąja 

patirtimi su kolegomis, 

miesto (rajono) pedagogais 

Klubo 

direktorius 

Jonas 

Endrijaitis  

 

Renginiai 

ugdytiniams 

pamokų metu 

6 6 

Atviri  tradiciniai 

renginiai, 

varžybos 

6 6 

Atviros pamokos, 

pranešimai 

bendruomenei, 

tėvams 

2 2 

Gerosios patirties 

sklaida: 

- metodiniai - 

stendiniai 

pranešimai) 

1 1 

Seminaras miesto 

(rajono) 

mokytojams 

1 1 

Vasaros 

projektinė veikla 

ir kt. 

1 1 Vasarą vykdyta vaikų 

užimtumo projektinė veikla 

– dienos stovykla 
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„Kregždutės vasara“ 

 

 

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 

4. Stiprinti 

klubo įvaizdį 

ir plėtoti 

viešuosius 

ryšius 

1. Plėtoti 

klubo 

viešuosius 

ryšius 

Klubas 

bendradarbiauja su  

Adomo 

Mickevičiaus, T. 

Zano bibliotekomis, 

Všį Mažoji Guboja 

Pasirašytos sutartys 3 sutartys  3 sutartys  Vyko abipusis šalių 

bendradarbiavimas, 

įgyvendinant neformaliojo 

ugdymo veiklas, užimant 

ugdytinius 

Klubo 

direktorius 

Jonas 

Endrijaitis  

 

Vilniaus miesto 

bendrojo lavinimo 

mokyklomis 

Salomėjos Nėries 

gimnazija,  Simono 

Daukanto 

progimnazija, 

Klaipėdos 

Karalienės Luizos 

jaunimo centru 

Bendradarbiavimo 

sutartys 

3 sutartys su 

Salomėjos Nėries 

gimnazija, Simono 

Daukanto 

progimnazija, 

Klaipėdos Karalienės 

Luizos jaunimo 

centru 

3 sutartys su Salomėjos 

Nėries gimnazija, Simono 

Daukanto progimnazija, 

Klaipėdos Karalienės 

Luizos jaunimo centru 

Vyko susitikimai 

bendradarbiavimo 

galimybėms tęsti 

Klubo 

direktorius 

Jonas 

Endrijaitis  

Pedagogai yra 

Vilniaus vaikų ir 

jaunimo klubų 

asociacijos nariai 

12 pedagogų 12 pedagogų Dalyvauta asociacijos 

renginiuose, vesti atviri 

renginiai, dalinta 

informacija 

Klubo 

direktorius 

Jonas 

Endrijaitis 

Klubas dalyvauja 

socializacijos 

projekte su viešąja 

įstaiga „ Mažoji 

guboja“ 

 

201 ugdytinių 

 

201 ugdytinių 

 

Projektas įgyvendintas Klubo 

direktorius 

Jonas 

Endrijaitis  

 2. Plėtoti 

klubo veiklą, 

atsižvelgiant 

bendruomenė 

poreikius 

Įtraukti ugdytinių 

tėvus į savivaldos, 

klubo Tarybos 

darbą, supažindinti 

su klubo veikla per 

susitikimus, tėvams 

skirtus koncertus 

Tėvų įtraukimas į 

klubo veiklą: bendri 

renginiai, atviros 

pamokos, pokalbiai, 

tėvų švietimas 

10 susitikimų 10 susitikimų Organizuoto atviros 

pamokos, teikta 

informacija, aptarti ugdymo 

(-si) rezultatai, problemos, 

teiktos rekomendacijos ir 

konsultacijos 

Klubo 

direktorius 

Jonas 

Endrijaitis, 

būrelių 

vadovai 

 

 

 

FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

Eil. Tikslas (iš Uždavinys Veikla Rodiklių Rezultato pasiekimo rodiklių reikšmės Įvykdytos veiklos Atsakingas 
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Nr. strateginio 

plano) 

(iš strateginio 

plano) 

apibrėžimas Planuota rodiklio 

reikšmė 

Pasiekta rodiklio reikšmė aprašymas/neįvykdymo 

priežastys 

asmuo 

5. Teikti 

kokybiškas 

paslaugas 

Inicijuoti 

materialinių ir 

finansinių 

išteklių 

paiešką, 

užtikrinti 

saugią ir 

sveiką 

ugdymo(-si) 

aplinką 

Klubo biudžeto 

paskirstymas, 

išteklių ir situacijos 

įvertinimas, 

prioritetų 

numatymas 

Klubo biudžetas 

Darbo užmokestis ir 

socialinis 

draudimas 

Prekių ir paslaugų 

naudojimas 

Savivaldybės lėšos 

138200 Eur 

110400 Eur 

 

 

9000 Eur 

 

119400 Eur 

138200 Eur 

110400 Eur 

 

 

9000 Eur 

 

119400 Eur 

Klubo lėšų skirstymas buvo 

derinamas su savivaldos 

institucijomis; užtikrinant 

sėkmingą ugdymo (-si) 

programų įgyvendinimą 

Klubo 

direktorius 

Jonas 

Endrijaitis 

Mokesčio už 

suteiktas ugdymo 

paslaugas 

administravimas 

Tėvų lėšos už 

ugdymą 

 

10800 Eur 10800 Eur Buvo planuotos ir 

apskaitytos mokamos 

paslaugos 

Klubo 

direktorius 

Jonas 

Endrijaitis 

Kitos lėšos: 

 

2 proc. paramos 

lėšos 

 

400 Eur. 400 Eur.  Klubo 

direktorius 

Jonas 

Endrijaitis 

 

 

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 

6. Optimizuoti 

klubo išorines 

ir vidines 

erdves 

Formuoti 

tikslingą 

visuomenės 

nuomonę, 

atskleisti 

aktualias 

problemas, 

formuoti 

klubo įvaizdį 

Vidinė ir išorinė 

komunikacija 

informacinėje 

svetainėje 

Klubaskregzdute.lt , 

skelbimai, 

informaciniai 

stendai, 

lankstinukai 

Pranešimai 

žiniasklaidai, 

interviu TV ir 

radijo laidoms. 

Atnaujinti ir 

pagerinti klubo 

edukacinę ir kitas 

aplinkas, stiprinti 

IT klube įdiegimą, 

užtikrinant klubo 

plano 

įgyvendinimą. 

Įstaigos veiklos 

viešinimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubo atnaujinimas 

aprūpinant 

edukacinę ir kitas 

aplinkas,  ir 

papildymas 

ugdymo įranga.   

Sustiprintas IT 

klube įdiegimas, 

20 per metus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Interneto puslapis 

2 kompiuterinės vietos 

1 spausdintuvas 

Atnaujintos ir 

pagerintos 2 būrelių 

patalpos 

Priešgaisrinė 

signalizacija, pakeista 

20 per metus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Interneto puslapis 

2 kompiuterinės vietos 

1 spausdintuvas 

Atnaujintos ir 

pagerintos 2 būrelių 

patalpos 

Priešgaisrinė 

signalizacija, pakeista 

Buvo nuolat teikiama ir 

atnaujinama informacija 

informacinėje svetainėje, 

informaciniuose stenduose,  

pranešimuose žiniasklaidoje, 

renginiuose televizijoje. 

 

 

 

 

Informuojant visuomenę apie 

klubo veiklas, sukurta nauja 

internetinė svetainė 

Klubaskregzdute.lt,  

Įkurtos 2 kompiuterinės vietos, 

įsigytas naujas spausdintuvas, 

būrelių patalpos ir vadovų 

kabinetas  aprūpinti naujais 

baldais, atnaujinta grindų 

danga keturiose patalpose, 

pakeistos lauko durys,  

Klubo 

direktorius 

Jonas 

Endrijaitis 
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užtikrinant klubo 

ugdymo plano 

įgyvendinimą . 

elektros instaliacija 

reorganizuoto klubo 

patalpose 

elektros instaliacija 

reorganizuoto klubo 

patalpose 

Suremontuoti 2 klubo san. 

mazgai, įvesta priešgaisrinė 

signalizacija, pakeista elektros 

instaliacija. 

Vykdyti 

gerosios 

patirties 

sklaidą, 

formuoti 

draugiškos ir 

atviros 

įstaigos 

kultūrą 

Tikslingai 

organizuoti 

bendradarbiavimą 

su ugdytinių tėvais, 

vietos bendruomene 

(švietimas, 

informavimas, 

renginiai) 

Atvirų veiklų 

organizavimas 

3 per metus 3 per metus Buvo organizuoti, vykdyti 

tradiciniai, atviri renginiai, 

užsiėmimai 

Klubo 

direktorius 

Jonas 

Endrijaitis 

Asmeniniai 

kontaktai, 

tiesioginis 

komunikavimas, 

naujienlaiškiai 

228 per metus 228 per metus Buvo informuojama apie 

veiklos tikslus, eigą, ugdytinių 

pasiekimus 

Klubo 

direktorius 

Jonas 

Endrijaitis 

Informaciniai, 

švietėjiški stendai 

klubo patalpose 

Atnaujinti 3 kartus per 

metus 

Atnaujinta 3 kartus per 

metus 

Pateikta aktuali visuomenei 

informacija 

Klubo 

direktorius 

Jonas 

Endrijaitis 

 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos rodiklis 

VEIKLOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS METŲ PABAIGOJE 

I metai II metai III metai 

1 Bendras lankytojų skaičius 228 240 250 

2 Unikalių lankytojų skaičius 201 220 230 

3 Socialiai remtinų įstaigos lankytojų skaičius 18 18 18 

4 Įstaigos lankytojų iš daugiavaikių šeimų skaičius 3 6 6 

 

Direktorius                                                                                                                                                                                            Jonas Endrijaitis 

 

SUDERINTA 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

L. e. p.  Jaunimo reikalų skyriaus vedėja 

Viktorija Vilimavičienė 

2019  m. rugsėjo mėn. 4 d. 


