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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLAIIO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS
Vilniaus vaikq ir jaunimo klubo ,,Kregzdut6" kolektyvas ir bendruomene, deramai i$/vendina
klubo 2015-2020 m. stmteginiame plane (patvirtintas 2015 m. kovo 10 dienq isakymu V-5) ir veiklos
planuose (patvirtinti 2019 m. rugs6jo 24 d. V-13 ) iskeltus tikslus ir uzdavinius.
I strateginis tikslas tobulinti neformalaus ugdymo proces+ urikrinti ugdymo paslaugq
kokybg.

l

urdavinys

kokybq.

l.l.

-

pletoti efektyvias neformalaus ugdymo programas, uztikrinant ugdymocsi)

Su darbo grupe parengti klubo veikl4 reglamentuojantys dokumentai:

f.f.f.2020-2021 m. m. klubo ,,Kregzduta" veiklos ir ugdymo planai.
l.l.2.lgyvendinant ugdymo planq, parengtos ir igyvendinamos 2020-2021 m. m. NVS
b[reliq programosi vaizduojamoji daile, taikomoji daile, tapyba ir akademinis pieSimas, riibq dizainas
ir siuvimas, popchoras ,,Smile", vokalo pradmenys, miuziklas ,,Be happy", joga ir joga jaunimui,
jogos motorika vaikams, dailes studija ,,Akvarel6", dainavimo ir muzikavimo studija, indiSki lokiai,
dailes pradmenys, muzika (fortepijonas), piesimas ir stalo zaidimai.
l.l.3.Patvirtintas mokytojq etatinis apmokejimas (isakymas 2020 m. rugsejo 4 d. Nr.
dokumentacijos planas (isakymas 2020 m. gruodzio 8 d. Nr. V-25).

2uzdavinys

- kurti vidaus

V-

19),

audito metodik4, ivertinant darbo kokybg.

2.1.2020 m. istaigoje pravestas auditas, kuriam atlikti buvo pasirinkti vertinimo rodikliai.
Geriausiai klube buvo vertinami sie pagrindiniai rodikliai: klubo veiklos struktiiros kokyb6, ugdymo

aplinkos jaukumas, klubo svetingumas ir atvirumas. Naudoti Sie vertinimo
metodai: pedagogq anketine apklausa, anketiniq duomenq lyginimas, dokumentq analize.
2.2. Organiarojant vidaus isivertinim4, mokytojai parenge savo veiklos ir kvalifikacijos
tobulinimo savianalizes anketas, klubo vidaus koordinavimo grupa (pirmininke - mokytoja eksperte
Loreta Zdanavidiena) parenge vidaus audito ataskait4, kuri 2020 m. rugsejo 4 d. buvo aptarta
mokytojq ir klubo tarybose, paleikus klubo vidaus isivertinimo organizavimo darbo grupes metin9
ataskait4 (patvirtinta isakymu 2020 m. rugsej o 4 d. N r. V- I 6 )
nuostatos

ir biidai:

2.3- Klubo direktorius Jonas Endrijaitis 2020 m. Iankesi biireliq vadovq uzsiemimuose,
kuriuose stebejo ir su mokytojais aptare ugdymo turinio, veiklos aspektus.

2020 m. vasario 20 d., direktoriaus isakymu Nr. V-5, patvirtinta darbo grupe klubo naujojo
strateginio plano 2021 - 2026 m. parengimui.

3 uidavinys -tobulinti klubo biireliq vadovq, kaip profesionaliai ir sekmingai dirbaneios komandos,
igndzius ir kompetencijas:
3.1.Klube su ugdytiniais dirba
aukitos kvalifikacijos pedagogq, turinaiq aukstqji

l3

universitetini iSsilavinim4 ir kvalifikacing kategorijq; atsizvelgiant i klubo ,,L'regzduta"
strateginius tikslus ir uzdavinius, issikeltus prioritetus, pedagogai ir vadovas dalyvauja
kvalifikacijos kelimo mokymuose, gilinasi i specifines, dalykines kompetencijas: klubo

]

direktorius, Svietimo kokybes vadybininkas, edukologijos magistras Jonas Endrijaitis 2020 m.
rugpjnaio 20 d. dalyvavo 6 ak. val. respublikineje konferencijoje ,,Neformaliojo vaiko ugdymo
galimybes ir isSiikiai", mokytojas metodininkas Rolandas Kostiukas dalyvavo kvalifikacijos
tobulinimo seminaruose: pirmosios pagalbos teikimo, higienos Zinios, bendrosios kompetencijos;
(2020-02-18 ,,Militra") 8 val.; skaitmeninio rastingumo mokymuose ,,Pristatymq rengimas"
(2020-02-26127) - 6 val.; nuotoliniuose seminaruose: ,,EMA startasr nuo registracijos iki rezultatq
analiz6s", ,,Video konferencijq irankiai ir mokymosi platformos efektyviam nuotoliniam
mokymui(si)" (2020-03-19, 2020-03-20 Pedaeosas.lt ) - 4 val.; ,,Nuotolinis mokymas(is):
,,Microsoft Teams" irankio praktinis uZsiemimas" (2020-03-23, UAB ,,Sviesa") - 2 val.:
konferencijoje ,,Mazinti krivi - didinti motyvacijq. Sekmingiausi nuotolinio mokymo metodai"
(2020-08-25, VSi Trakq Svietimo centras) - 8 val. Mokytoja ekspert6 Loreta Zdanavidien6
tobulinosi Vilniaus vaikq ir jaunimo meno mokyklos organizuotuose Kristinos NorvilaitesGeniusienes edukaciniuose ursiemimuose apie knygos men4 (2020 01 07) 8 val. Vyr. mokytoja
Tatjana Kostiukiene patobulino muzikos mokytojo profesinq komp€tencijq Respublikiniame
pedagogq festivalyje (,,Pedagogq kaleidoskopas" LVJC ,,Tikri mokymai") - 6 val., 8-joje Vilniaus
m. muzikos mokytojq konferencijoje,,Muzikos mokytojas mokykloje" (,,Lyros" muzikos
mokykla) - 8val., seminare ,,Nesmurtine komunikacija: pagrindai" flSl ,,Edukateka") - 8
val., Vilniaus m- bendrojo ugdymo istaigq mokytojq gerosios patirties sklaidos konferencijoje
,,Ugdymas(is) bendradarbiaujanf'(Vilniaus Baltupiq progimnazija) - 8 val. Mokytoja Grazina
Cen6 pradEjo "Svietimo lyderystes" magistrattros studijas vadybos ir ekonomikos universitete
ISM. Vyr. mokytojas Algirdas Benediktas GraZys dalyvavo vokalo pedagog6s ir dainininkles
K Zaldokaires nuotoliniame kvalifikacijos tobulinimo seminare vokalistams ,,Vokalo formavimo
principai ir scenos judesys sakralines muzikos interpretacijoje", pagilino profesines Zinias 3-joje
tarptautineje mokslineje metodineje koncertmeisteriq konferencijoje (2020 09 17, VSi Trakq
svietimo centras) - 10 val. Mokltoia Kristina Dolinina dalyvavo nuotoliniame Ingos Fontez (
scenos vardas Sakurako) ..Buto' Sokio teatro ,,Okarukas" mokymuose (2020 l2 l8) - 6 val. Klubo
dailes b[reliq vadovai akt]viai dalyvavo Lietuvos dailininkq s4jungos veiklojer mokytojas
Riaardas Zdanavi(ius kuravo Vilniaus miesto tapytojq parodq ciklo ,,Salve, Vilniau" parodq Trakq
Vokes Tiskevidiq rumuose (2020 06 05-31): mokytoja Saule Urbanaviaiiite kuravo tarptauting
(Lietuvos, Latvijos, Estijos) profesionaliosios akvarelds parodq cikl% skirt4 Baltijos kelio 30rneliui ,,LINK" Vilniuje, ,,Arkos" galerijoje; Rygoje, Sv. Petera parodineje erdveje ir Tartu
Vainemuine teatre (2019 m. 2020 m.).
3.2. Klubo tobulinimo rezervai yra sie: pedagogq dalinimasis ger4ja patirtimi, Iankant vienas
kito uisiemimus, atvirq uzsiemimll t6vams ir bendruomenei klube pletojimas, susitikimq su kitrl
klubq atstovais, pasidalijant idajomis ir praktiniais pasiekimais, organizavimas.
3.3. Klubo pedagogai: Loreta Zdanaviaiena, Tatjana Kostiukiena, Andrius Makarevidius,
Rolandas Kostiukas pradEjo rengti biireliq programas akreditacijai, pereinant prie NVS krepselio
ivedimo tvarkos, o Grarina Gene akreditavo ,,Joga jaunimui", ,,Jogos motorikos vaikams"
programas.

3.4. Klube palaikomos darbuotojq iniciatyvos ir siiilymai, uZ gerq

darb4 su

darbuotojai luvo paskatinti 2020 m. pabaigoje pinigin6mis premijomis ir padekos ra3tais.

2

tiklas -

I

puoselati ugdymo ir ugdymosi aplink4.
uidavinys - sukurti saugi4 ir sveik4 ugdymo ir ugdymosi aplinkq.

l.l.

Kurdami ugdymui Csi) palankiq fizing ir edukacins aplinkq, r[pinomes klubo aplinka,

erdvemis, priemonemis:

).l.l.Vilniaus miesto savivaldybes administracijos Jaunimo skyriaus ved€jos 2020 12 07
Nr. A-15 - 1934120 (2.).48-4D16) isakymu ddl l6sq skyrimo bitiniesiems remonto
darbams, gavus finansavim4 3900 EUR: atlikti remonto darbai dviejose klubo patalpose:
padarytas kosmetinis remontas vestibiulyje, klubo iaorEe, kosmetinis remontas darylas

ir siuvimo klasese, patalpose Siauliq g.8;
ir nudazytos grindys vestibiulyje, muzikos khseje, suremontuotas

vadovq kabinete, dailas, rijbq dizaino
suremontuotos sienos

san. mazgas patalpose Palangos

g.l/Pylimo g.10.

L l.2.Vilniaus miesto savivaldyb6s administracijos Jaunimo skyriaus nipesaiu skyrus

165q,

klubo blreliams buvo nupirkti kompiuteriai ir iranga.
l.l.3.Miuziklo, popchoro biireliq kolektyvai renginiams irase naujas fonogmmas, buvo
suderinti dvej i pianinai.

1.l.4.Klubo biireliai dirbo pagal veiklos planus COVID-19 karantino s4lygomis
nuotoliniu/misriu bndais, pagal poreikius kiekvien4 menesi buvo apriipinti biitiniausiomis
mokymo priemonemis is papildomo ugdymo (tevq inasq) lesq.
3 tiksles stiprinti klubo ivaizdi ir pletoti viesuosius rysius.
1 uidavinys - gerinti klubo etos+ optimizuoti vidines ir isorines erdves, pletoti viesuosius rysius,
veiklq, atsizvelgiant i vietos bendruomenes poreikius.
1.1. Buvo igyvendinti klubo tradicijas puoselajantys kontaktiniai ir nuotoliniai renginiai:
klubo direktoriaus Jono Endrijaidio ir projektq administratoriaus Rolando Kostiuko
suorganizuotas nuotolinis projektas: ,,Nuotolinio mokymo iasiikiai organizuojant neformaliojo
ugdymo veiklas jaunimui" (2020 12 09/15), kuri sudare: nuotolind konferencija ,,Jaunimo
emocine ir fizine sveikata" (mokiniams, 14-19 m.)ir seminaras ,,Geroji patirtis: s6kmes
prielaidos organizuojant neformalias veiklas.jaunimui nuotoliniu bldu". Projekte dalyvavo visi
klubo mokytojai, kiti vaikq irjaunimo klubai ir mokyklos; Svietejiskq renginiq ciklo,,Uz teisg
kurti ir bnti savimi" socializacijos kartu su neigaliaisiais vSL,Mazoji guboja". Daugelio klubo
biireliq ugdytiniai deramai pasirode nuotoliniame festivalyje ,,Mes - pasaulis", buvo apdovanoti
padekos rastais ir laureatq diplomais, ,,Smile" brirelio vadoves Tatjanos Kostiukienes paruostos
ugdytines dalyvavo nuotoliniame Respublikiniame konkurse ,,Rasos laseliai", kuriame viena iS
solisdiq tapo laureate, taip pat nuotoliniame Xv-ajame tarptautiniame vaikq ir jaunimo
festivalyje,,Digi-Talenty zima 2020" Lenkijoje. IndiSkq Sokiq biirelio vadove Kristina Dolinina
ir ugdytines aktyviai ruoSe nauj4 repertuar4, dalyvavo indisktl Sokiq mokyklq festivalyje "Mano
Indija-2020", savitq lndijos kultlrq pristate mokyklose. vadove Craiina Gene su biireliq Joga
jaunimui ir Jogos motorika ugdytiniais Svente tarptauting vaikq jogos dienq nuotoliniu bndu
(2020-04-03), organizavo viesq jogos uzsi6mimq Vilniaus Kalnq parke (2020-07-26). Dailes
biireliai su vadovais pristate geriausius ugdytiniq dailes darbus vaizduojamosios ir taikomosios
dail6s biireliai (vadove Loreta Zdanaviaiene) parodose - klrybiniq dirbtuviq parodoje, skirtoje
Vasario -16 ,,Graziausi Zodziai Lietuvai" T. Zano bibliotekoje (2020 02 lr', Siaures saliq
literatiiros savaites parodoje "Mes - vienas ir visi"; projekto ,,Dailininkq dirbtuviq lankymas"
organizavo ekskursijq,,Kuriu savo mokytojos dirbtuve.je" ir kartu kiire su mokiniais parod4
,,Pavasaris rudeni"(2020 10 05); dalyvavo kartu su ugdyiniais bendroje nuotolineje pamokoje su
J. Stauskaites vilniaus vaikq irjaunimo mokyklos mokiniais ,,Serksno ra5tai". Dailes studijos
,,Akvarele" vadove Saule Urbanavidiute su ugd)'tiniq paroda ,,Dereti" buvo eksponuota A.
Mickevidiaus bibliotekoje. Dail6s biireliq ugdytiniq paroda-kolekcija paruosta eksponuoti kartu
su profesionaliq dailininkq paroda (kuratorius tapybos ir akademinio piesimo birelio vadovas
vilnius kitaip" Bemardinq paraprjos galerijoje. Karantino
Ridardas
"Zdanaviaius) ,,Salve,

laikotarpiu dailes bilreliq vadovai persiorientavo eksponuoti ugdytiniq dailes parodas virtualiai
klubo Facebook svetaineje: Liepos Akelaityt6s darbq pristatymas, ,,Akis", Kalediniq
kompozicijq paroda bei kitos. Pielimo ir stalo iaidimq birelio (vadove Monika Vebraite)
ugdytiniai gilinosi i Vilniaus miesto kultlrinius aspektus LNDM virtualiuose projektuose
,,Miesto ikiirimas", "Nuspalvink Vilniq". Algirdo Benedikto GraZio dainavimo ir muzikavimo
blreliq ugdytiniai vadovo buvo itraukti i pilietiskumo veiklas ir pristate savo pasiekimus Vilniaus
bendruomeniq asociacijos renginyje VDU saleje (2020 0l 3l), Vasa o l6-osios Sventiniame
minejimer(oncerte Vilniaus raj. Mickunq pasienio ur:lGrdoje (2020 02 l5), Valstybes atkurimo
Kovo ll-osios minejime Naujininkq bendruomeneje (2020 03 09): buvo suorganizuotas
nuotolinis renginys "Muzikinis pasisveikinimas" su klubo ugdltiniams ir Seimomis.
1.2. Stiprinant rySius su vietos bendruomene, socialiniais parmeriais, bendradarbiauta su S.
Naries gimnazij4 Antakalnio gimnazij4 S. Daukanto progimnazijq V),t6s Nemunalio pradine
mokykla, A. Mickevidiaus, T. Zano bibliotekomis, nelgaliqiq istaiga VSI,,Mazoji Guboja'.
Pasirasytos bendradarbiavimo sutartys su Klaipedos karalienes Luizes jaunimo centru, Zirmiinq
vaikq irjaunimo klubu, Vilniaus paslaugq verslo profesinio mokymo centru.
1.3. Vykdant gerosios patirties sklaidq, formuojant draugiskos ir atviros istaigos kultiir+
organizuotos nuotolines ekskursijos iMO muziejaus, SMC, Lieturos nacionalinio muziejaus
ekspozicijas ir kita. Gerinant komunikacijq ir pristatant kiirybing bUreliq veiklq viesosiose
erdvese,jogos ir indiskq Sokirt biireliq vadov6s ir ugdytiniai dalyvavo Vilniaus miesto festivalyje
,,Kultiiros naktis" bei Vilniaus savivaldyb€s renginyje ,,Indiskos atostogos" (viesas jogos
uisiemimas ir Sokio kompozicija Lukilkiq aikst6je 2020 06 19121)
1.4. Vyksta bendradarbiavimas su ugdytiniq tevais, vietos bendruomene. Klubo kolektyvas
bei ugdytiniai atskleide meninius pasiekimus sukaktuviniame vadovo, poeto Jono Endrijaidio
kiirybos vakare (2020 0l 07) Mokytojq namuose. Vasaros atostogq metu Trakuose buvo
organizuota menine dienos storykla ,,KregZdutes vasara", kurioje aktyviai laikq leido, prasmingai
ilsijosi klubo ugdytiniai. Aktyviai ir prasmingai laik4 leido joga jaunimui biireliq ugdytiniai
stowkloje Trakuose, prie llguaio eLeto (2020 07 17-19). Klubo Sokejos ved€ indisko Sokio
pazintines pamokas respublikos mokyklose.
1.5. Formuojant tikslingq visuomenes nuomonp, atskleidziant aktualias problemas, gerinant

klubo ivaizdi, darbo grupe sistemingai teike medziagq klubo naujai intemetinei svetainei
www.kreqzdute.lt apie klubo veiklq, pedagogus, ugdytinius, puosel€jamas tradicijas,
bendruomenQ. lntemetin6 svetaina prisidejo prie klubo ivaizdzio formavimo, pagerino bireliq
komplektavimq vieSino istaigos veiklq. Jogos biireliq vadove GraZina Gen€ projektu "Veftes
kurimas ir rinkodaros strategija" analizavo klubo rinkodaros pdncipq taikym4 neformaliojo
ugdymo veiklos organizavimo praktikoje, buvo pasiIlyti bldaitobulinti rinkodarq.
1.6. Projektq vadovas Rolandas Kostiukas su ugdytiniais savalaikiai pateikc klubo naujienas ir
irykius, renginiq apmsymus, nuotraukas, video medziagq klubo Facebook paskyroje
https://www.facebook.com/viklubas/.
1.7. Mokslo metq pradzioje, komplektuojant blrelius, klubas infonnavo apie blreliq veiklq
lankstinukuose, kurie pasiek6 kiekvien4 vilniaus mokykla, bnreliq vadovai akryviaijose lankesi,
gyvai kviesdami moksleivius i biirelius.
1.8. Klube esantys informaciniai SvietejiSki stendai atnaujinami 3 kartus per metus, juose
pateikiama aktuali visuomenei informacija apie klub4, mokiniq piesiniai.
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II SKYRIUS
METU \'EIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKIIAI
rindiniai Dradiusiu mctu \(
Rezultatq

vertinimo
rodikliai (kuriais

Metq uzduotys

(toliau

-

vadovaujantis
vertinama, ar
nustatytos

SiekliIri rezultatai

uZduotys)

Pasiekti rezultatai ir

jq rodikliai

uZduotys
1.1. Savivaldybes

administracijos
nurodymu,
perduoti klubo

1. Perduoti klubo
patalpas Trakq g. 8-3

Nekilnojamo turto

skyriui.

patalpas Trakq g.
8-3 Nekilnojamo
turto skyriui, kaip

2. Surasti naujas
patalpas klubo blreliq

neatitinkanaias

veiklai.

reikalavimq.

ivykdvtos)
l.Perduotos
klubo patalpos
Trakq g. 8-3
Nekilnojamo
turto skyriui.

1. Perduotos klubo patalpos Trakq g. 83 Nekilnojamo turto skyriui, kaip

neatitinkanaios neformaliojo ugdymo

reikalavimq.

2. Suieskotos

2. Sudarytos naujos sutartys klubo

dvejos naujos
patalpos klubo

biireliq veiklai. Surastos naujos

bureliq veiklai.

namuose Juozapavidiaus g. l0A

patalpos: SnipiSkiq bendruomends

irTilto

13.

3. Perkelti burelius i5
Trakq g. 8-3 i naujas

Perkelti 6
biircliai iS Trakq

patalpas.

g. 8-3 i naujas

3.

patalpas.

1.2. T9sti klubo

l. Organizuoti

L

bendradarbiavi-

renginius

bendruomenei,

mq su

bendruomenei,

mokyklomis ir

ugdytiniq meno
kolektyvams dalyvauti
Viln,aus miesto ir
klubo Sventese.

Vilniaus miesto ir
klubo Sventese.

bendruomene,
puoselajant
esamas ir kuriant
naujas tradicijas.

Renginiai

c.
3. Klubo bureliai: dainavimo ir
muzikavimo studijos perkeltos i
Snipiskiq bendruomenes namq patalpas
Juozapavidiaus g. l0A ir Palangos g.l/
Pylimo g. l0; jogos jaunimui ir jogos
motorikos vaikams blreliai perkelti i
patalpas Tilto g. 13 ; indiSkq Sokiq,
dailes studija ,,Akvarele" perkelti i
patalpas Siauliq g. 8.
l. Organizuoti renginiai:
suorganizuotas nuotolinis projektas
,,Nuotolinio mokymo iSSnkiai
organizuojant neformaliojo ugdymo
veiklas jaunimui", kuri sudare
konferencija mokiniams ir seminams
,,Ceroji patirtis: sekmes prielaidos
organizuojant neformalias veiklas
jaunimui nuotoliniu bUdu" mokiniams,
mokytojams, biireliq vadovams ir
bendruomenei. Jogos bUreliq ugdytiniai
Svente tarptautinQ vaikq jogos dienq
nuotoliniu biidu, organizavo vieSus
jogos uzsi6mimus Vilniaus mieste.
Dailes blreliai pristate geriausius

ugdytiniq dailes darbus projektt
parodose: Siaures Saliq literamro;

savaites parodoje "Mes - vienas ir

visi',

,,Dereti", dailes bireliq ugdytiniq

2. Kartu su klubo

2.Bendradarbiavimo projektai.

biireliais,

kolekcija buvo eksponuojama kartu su
dailininkq paroda,,Salve, Vilnius
kitaip", eksponuotos virtualios parodos.
Muzikos blreliq ugd],tiniai dalyvavo
pilietiskose akcijose Lietuvai
svarbiomis valstybingumo datomis
Vasario 16-osios, Kovo I l-osios
minejimuose.
2. Kartu su klubo bireliais.

atstovais

bendradarbiauta su bendruomenes
atstovais, Senamiesaio seniinija, S.
Neries gimnazija, Antakalnio gimnazija,

bendradarbiauti,

S. Daukanto progimnaziia, Vyt6s

vykdant projektus

Nemunelio pradine mokykla, A.
Mickeviaiaus, T. Zano bibliotekomis,
neigaliqiq istaiga VSI ,,Mazoji Guboja...
Klubiediai bendravo socializacijos
renginyje ,,UZ teisg kurti ir buti savimi,,
kartu su neigaliaisiais vSL,MaZoji
Guboja". Klubo ugdytiniai dalyvavo

bendruomenes

Senamiesaio

senilnij4

miesto

gimnazijomis.

3. Pasirodyti

VJK

3. Dalyvavimas

,,Kregzdutes" meno
kolektyvams kartu su
kitq klubq kolel3vais
festivaliuose ,,Mes

festivaliuose.

-

Vilniaus vaikai" ir
kituose.

klrybinese dirbtuvese, skirtose Vasario
-16 ,,Graziausi Zodziai Lietuvai,, T.
Zano bibliotekoje, LNDM virtualiuose
projektuose, kartu su J. Stauskaites
Vilniaus vaikq irjaunimo mokyklos
mokiniais dalyvavo bendroje
nuotolineje pamokoje,,Serkano rastai',,
su Seimomis Svente nuotoliniame
renginyje "Muzikinis pasisveikinimas".
3.Menokolektyvai dalyvavo
nuotoliniame festivalyje,Mes
Vilniaus vaikai", Respublikiniarne
konkurse ,,Rasos laleliai", bei
nuotoliniame XV-ajame tarptautiniame
vaikq ir jaunimo festivalyje,,DigiTalenty zima 2020" Lenkijoje, indiskq
Sokiq mokyklq festivalyje "Mano
Indija-2020", pasirode Vilniaus miesto
festivalyje,,Kultiiros naltis" bei
Vilniaus savivaldybes renginyje
,,lndiskos atostogos".

4. Organizuoti

tradicing vasaros

4, 2 vasaros
dienos stovyklos.

4. Organizuota tradicine vasaros dienos

dienos stowklq

stovykla,,KregZdutes vasara" gabiems
klubo ugd),tiniams.

,,Kregzdutes vasara"

Suorganizuota jogos jaunimui
6

1.3. Kryptingai

1. Klubo istaigos

siekti istaigos
vadovo ir

vadovui

bureliq/studijq
vadovq kiirybiniq

l.

ir

Darbuotojai

kele kvalifikacij4.

biirelivstudijq
vadovams kelti
kvalifikacija

ir profesiniq
kompetencijq
tobulinimo.

dalyvauti mokymuose,

l.4.Komunikacijos gerinimas,
atnaujinant klubo
tinklapi ir FB

l.Atnaujinti ir
administruoti tinklapi

seminaruose,

ugdytiniams stovykla Trakuose.
l. Atsizvelgiant i klubo strateginius
tikslus ir uzdavinius, issikeltus
prioritetus, 5 pedagogai ir klubo
vadovas dalyvavo kvalifi kacijos kelimo
mokymuose, tobulindami kurybines ir
profesines kompetencijas, inovatyviai
ias pritaikydami b[relirl uZsiemimuose.

konferencijose.

https://www.facebook.
com/viklubas/paskvra.

L Vadovo indelis
komunikavime su
klubo

l.Direktorius Jonas Endrijaitis per FB
paskyr4 pastoviai komunikavo su

bendruomene.

bendruomene, atsakant i atsiqstus
paklausimus, informavo apie naujienas

2. Pastoviai

2. Pastoviai papildomas tinklapis, klubo

papildomas klubo

naujienomis, vadovo ataskaita apie

tinklapis.

nuveiktq darb4 ir informaclja apie

paskyrq.

klube.

2.Atnaujinti klubo
tinklapi
www.klubaskeqzdute
.h

veiklas.
i3 dalies d6l numa

3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nuslatytos, bet ivykdytos
Uzduotvs / veiklos
3.1. Parengtas klubo ,,Kregzdute" 2021-2026 m.
strateginis planas.
3.2. Pawirtinta klube vidaus kontroles politika,

suderinta

su Klubo taryba

bendruomene.

1.

UZduotys

ir

aptarta su

Poveikis Svietimo istaisos veiklai
Kartu su darbo grupe parengtas klubo ,,Kregzduta"
2021-2026 m. strateginis planas.

Klubo vidaus kontrolas politika

reglamentuoja
pagrindines nuostatas del vidaus kontroles atskiruose
klubo vidaus teis6s aktuose. Detalizuojami aktua[is
vidaus kontroles procesai, kompetencijos, atsakingi
asmenvs. vidaus kontroles Drocediros,

veiklos uZduorvs (iei tokiu buvo) ir rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
Pasiekti rezultatai ir jq
Siektini rezuhatai
rodikliai
vertinama, ar nustaq os
uzduotys

4.1

ivykdtos)

III

SKYRIUS

GEBnJIMU ATLIKTI pAREIGyBEs AIRASyn.ro
VERTINIMAS
5. Geb6jimq

xusr,Lryus

FUNKCtJAs

atlikti pareigybes aprasyme nustatytas funkcijas vertitrimas
vertinimo krjterijai

Pazymimas atitinkamas

I

-

2

lanselis:
n€patenkinamai;
patenlinamai;

3

4

-

serai;
labai serai

5.l. Informaciios ir situaciios valdvmas atliekant fimkciias

1o

2t

5.2. lstekliq (zmosiskqiq, laiko irmaterialiniq) paskirstymas
5.3. Lyderystes ir vadovavimo efekwvumas
5.4. Ziniq, gebCjimq
ie[dziq panaudojimas, atliekant funkcijas h

Itr
Itr

2t)

3tr

2a

3D

1o

2.

3o

t

siekiant rezultatu
5.5. Bendras ivertinimas (Dazvmimas vidurkis)

3o

1o 2a 30

4X
4X
4X
4X
4X

IV SKYRIUS
PASIEKTV REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISTVERTINIMAS IR KOMPETENCIJU
TOBULINIMAS
kdant uiduotis isivertinimas

rezulta

6.

Pazymimas atitinkamas

Uzduoaiq ivykdymo apralymas
6.1. Uiduotys ivykdytos ir virsijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
6.2. Uzduotys iS esmas irykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
6.3. Ivykdytos tik ka; kurios urduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
6.4. UZduotys neilykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

lanqelis
Labai gerai
Gerai
Patenkinamai

Nepatenkinamai

x
E
tr
E

7.1. Ugdymo turinio igyvendinimas bendradarbiaujant su klubo savivaldos institucijomis.
7.2. Edukacines aplinkos pletojimas, pritaikantjq informaciniq technologijq komunikacijai.

V SKYRIUS

KITV METV VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI, RODIKLIAI
E.

Kitq metq uZduotys.

nustatomos ne maziau kaip 3 ir ne daugiau

tliduot!s
8.1. Gerinti klubo
edukacinQ ir kitas
aplinkas, stiprinti IT

klube idiegim4.

8.2. Bendradarbiaujant
su klubo savivaldos
insritucijomis, pletoti
rysius su mokyklomis

D2d

RezultatLl vertinimo rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama, ar nustatytos

Siektini rezultatai

l.Atnaujinti renginiq sal9, klubo
blreliq patalpas. ibres iejimo
apdailE.

2.ApripiDti birelius nauja IT

uZduotys iwkdytos)
l. Atnaujintos renginiq sale, klubo
biireliq patalpos.
2.Apriipinta nauja IT ugdymo iranga:
I ismanioji lent4 I projektorius, I

ugdymo iranga. Ikurti
kompiuterines vietas.

skaneris, I spausdintuvas. Ikurtos 3
kompiuterines vietos.

I.Kartu su klubo savivaldos

l.Kartu su klubo savivaldos
institucijomis, bendruomen6s atstovais
dalyvavo projektuose su S. Neries,
Antakalnio gimnazijomis, vilniau!
Daslausu verslo Drofesinio mokymo

institucijomis, bendruomen6s
atstovais bendradarbiauti,

vykdant pro_jektus su S. Neries ir
Antakalnio eimnaziiomis.
8

puoselejant esamas

IT

kuriant naujas
tradicijas.

Vilniaus paslaugq verslo
profesinio mokymo centru,
Zirmflnq ir ,,Lakitingalos" vaikq
ir jaunimo klubais, Senamiesdio
bendruomene, VSL,Mazoji
Guboja", uZsienio partneriais.
2.Organizuoti renginius
bendruomenei, ugdytiniq meno
kolektyvams dalyvauti Vilniaus
miesto ir klubo Sventese.

3. Pasirodyti VJK ,.Kregzdutes"

meno kolektyvams kartu su kitq

istaigos vadovo ir
b[rel ir/studij q vadovq
ktrybiniq ir profesiniq
kompetencijq
tohulinimo

klubq kolektyvais [estivaliuose
.,Mes - Vilniaus vaikai' , .,Mes pasaulis".
4. Organizuoti tradicines Jogos
jaunimui ir vasaros dienos
stowklas ..KresZdutes vasara"
LKlubo istaigos vadovui ir
bureliq/studijq vadovams kelti
kvalifi kacij4, dalyvauti
mokymuose, seminaruose,
konferencijose, kvalil'ikacijos
kelimo rengjnjuose.

8.4. Isteigti atvirq
jarurimo erdvg.

Isteigti atvir4jaunimo erdvg
patalpose Palangos 9.1/Pylimo g.

8.3. Kryptingai siekti

l

10, Vilnius.

2. Organizuoti jaunimo veikl4

pagalporeikius.

centru, Senamiesdio bendruomene, VSI
,,Mazoji Guboja". Su S. Ne es
gimnazija, uZsienio partneriais
suorganizuota tarptautine vaikq jogos
dienos, tarptautinio,,Mano Indija"
projektai.
2.Organizuotos atviry dury dienos
klube bendruomenei 2021 metq
geguzes menesi, ugdytiniq meno
kolektyvai dalyvavo Gatves muzikos
dienose, klubo mokslo metq uibaigimo
Sventeje, Kalediniame renginyje.
,,Linksmos Kaledos Senamiestyje".
3 .Meno kolektyvai sukure jungtini VJK
,,Kregzdute", Zirmunq ir Justiniski!.I
klubq popchor4 ir dalyvavo
festivaliuose ,,Mes - Vilniaus vaikai",
,,Mes - pasaulis".
4. Organizuotos Jogosjaunimui ir
vasaros dienos sto\yklos,,KregZdutes

l.Atsizvelgiant i klubo stateginius
tikslus ir uZdavinius, iSsikeltus
prioritetus, 5 pedagogai ir klubo
vadovas dalyvavo kvalifikacij os kelimo
mokymuose, tobulindami kurybines ir
profesines kompetencijas, inovatyviai
ias oritaikvdami b0reliu uisiEmimuose.
l. Isteigta atvirajaunimo erdve
patalpose Palangos g. l/Pylimo g. 10,
Vilnius.
2. Organizuota veikla jaunimui,
uztikinant uZimtumq s€namiesdio
teritorij oj e ir sprendZiant jaunimui
aktualias Droblemas.

9.Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali btrti neirTkdytos (aplinkybos, kurios gali turoti
neigiamos itakos Sioms uiduotims ilTkdyti)
(pildoma kartu sude nus su Svietimo istaigos vadoru)
9.1 Esant sudetinsai COVID-19 situaciiai dalis rensiniu eali

b[ti \.vkdomi nuotoliniu biidu.

VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIfTL{\,IAI
10.

fr ertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai:

Susipazinus VJK ,,Kregzdute" metine vadovo ataskaita, konstatuota, kad direktorius Jonas
Endrijaitis, panaudodamas veiklos kryptis ir metinius uzdavinius, atsizvelge klubo strateginius
ilgalaikius tikslusi tobulinti neformaliojo ugdymo procesq, uzdkinti ugdymo paslaugq kokybg, puoseleti
ugdymosi aplinkq. stiprinti klubo ivaizdi ir viesuosius rySius. Direktorius Jonas Endrijaitis kartu su
kolekq.ru, darbo grupemis visiSkai ilTkde 2020 m. veiklos uzduotis, puikiai pasirod€ kaip organizatorius
ir vadybininkas, vadovaudamas mokytojq irugdytiniq kolektyvui, palaikydamas glaudZius rySius suklubo

i

bendruomene, t6vais. kaimyninemis mokyklomis, Senamiesdio senilnija. Vadovas atsakingai ir
funkcionaliai suplanavo ir panaudojo fi nansinius isteklius.
Geras klubo valdymas ir veiklos uZtikinimas, plati programq ivairove, jaunimo tarpe populiarus
btueliai sudaro palankias sqlygas senamiesEio vaikams irjaunimui prasmingai leisti Iaisvalaiki ir tobuleti
pagal kiekvieno poreikius. Pastebetina, kad istaigos vadovas Jonas Endrijaitis savo asmenine korybine
veikla rodo par.yzdi klubo bendruomenei ir prisideda prie Vilniaus miesto kultiirinio gyvenimo
puoselejimo.
Vadovo uZduotys ilykdytos

kuriuos sutartus vertinimo rodiklius

Klubo tarybos pirmininkas
(mokykloje mokyklosta.ybos

Rolandas
(vardas ir

-

labai serai-

Kostiukas 2021 0122

pavarde)

(data)

igaliotas asmuo, svietimo pagalbos
savivaldos inslilucijos igalioms asmuo /
darbuotoj! atstovavime isyvendinantis asmuo)

11.

Ivertinimas, jo pagrindimas ir sillymai:

centro direktoriaus Jono Endrijaiiio 2020 m. veiklos uzduodiq igyvendinim4 vertinu labai gerai ir sinla;
ski(i 15 proc. kintam4j4 dali, uZ komandini darb4, aktywmq ir moryvacij4 palaikant grlZtam4li ryt! su
bendruomen€mis. vadovas atsakingai ir isnaudojo finansinius isteklius, buvo sutvarkytivisi dokumentai
Trakq g. patalpose bei atlikti papildomi remontai. Taip pat planuojamos naujos veiklos ir Siems metams,
siekiant lsteigti nauj4 jaunimo erdvg.
Vilniaus miesto
savivaldybes administracijos
Jaunimo rcikahl koordinatore
Jaunimo skvriaus vedeia

(valstybineslvietimoisraigossavininko

(parasa,

Gita Kondrotaite

2021-02-11

(vardas ir pavarde)

(daia)

teises irpareigas igyvendinanaios institucijos
(dalyviq susirinkimo) isalioto asmens pareiaos;
savivaldybas Svietimo istaigos atveju - meras)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas: labai gerai.
SusipaZinau ir sutinku su isvada

Direktorius
(svietimo israisos vadovo pareisos)

E{

Jonas Endriiaitis
(vardas ir pavard.)

rug_@-r
(data)
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