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Vilniaus miesto savivaldybės 

neformaliojo švietimo įstaigų veiklos 

organizavimo tvarkos aprašo  

1 priedas 

 

METINIS VILNIAUS ŢIRMŪNŲ VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBO  VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. 

I. BENDRA INFORMACIJA 

Įstaigos pavadinimas Vilniaus Ţirmūnų vaikų ir jaunimo klubas 

Adresas Minties g. 56, Vilnius 

Tel. numeris 2728791 

El. paštas zirmunuklubas@gmail.com 

Interneto puslapis/socialinio tinklo paskyros adresas www.zirmunuklubas.lt  

 

Trumpas įstaigų darbo tikslų, uţdavinių aprašymas (iš strateginio plano) 

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

neformaliojo ugdymo paslaugų kokybę ir prieinamumą vaikams ir jaunimui.  

Uţdaviniai: 

1. užtikrinti kokybišką klubo veiklą; 

2. didinti neformaliojo ugdymo prieinamumą, atsižvelgiant į Žirmūnų ir Antakalnio gyventojų poreikius; 

3. užtikrinti lygias ugdymosi galimybes; 

4. plėtoti pozityvų klubo įvaizdį ir didinti informacijos sklaidą; 

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

 

 

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

 

TIKSLAS  - Sukurti šiuolaikišką,  atvirą kaitai, jauką  ir saugią, neformaliojo švietimo įstaigą, gebančią užtikrinti aukštą 
neformaliojo ugdymo paslaugų kokybę ir prieinamumą vaikams ir jaunimui 

 

Uždavinys Veikla Rodiklių apibrėžimas Rodiklių 

reikšmės 

Veiklos aprašymas Atsakingas 

asmuo 

Užtikrinti 

kokybišką 

klubo veiklą 

Parengti metinį klubo 

veiklos planą 

Metinis klubo veiklos 

planas 

1 Darbo grupė iki spalio 1 d. parengs metinį 

klubo veiklos planą, kuris bus aptartas ir 

aprobuotas mokytojų taryboje.  Klubas dirbs 

pagal šį direktoriaus įsakymu patvirtintą 

planą.  

Direktorė, 

pav. ugdymui 

Parengti individualias 

būrelių vadovų  veiklos 

programas 

Programų skaičius 11 Iki rugsėjo 5 d. kiekvienas būrelio vadovas 

parengs ugdymo programas. Programos bus 

aprobuotos mokytojų taryboje ir patvirtintos 

direktoriaus įsakymu. 

Būrelių 

vadovai, 

pav.ugdymui 

Mokslo metų eigoje 

organizuoti pedagoginės 

veiklos  kontrolę ir 

vidaus įsivertinimą 

  

Metinis klubo renginių 

planas 

1 Metinis klubo renginių planas bus parengtas 

iki rugsėjo 30 d. Renginių planas rengiamas  

atsižvelgiant į metines vadovų programas ir 

į klubo bendruomenės poreikius.  

Pav.ugdymui 

Pedagoginės veiklos 

stebėsenos ataskaita  

1 Pedagoginę veiklą visų mokslo metų eigoje 

stebės ir vertins direktorė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui. Bus vertinama 

ugdymo turinio įgyvendinimo, renginių, 

sporto varžybų,   užsiėmimų  kokybė, 

dienynų pildymas, lankomumo žymėjimas, 

saugos instruktažų pravedimas. Ataskaita 

apie pedagoginę veiklą bus parengta iki 

birželio 30 d. Rezultatus aptarsime su 

būrelių vadovais, o išvadomis 

pasinaudosime rengiant ateinančių metų  

planus.  

 

Pav.ugdymui 

 Metinė klubo veiklos 

ataskaita 

1 Direktoriaus įsakymu sudaryta klubo veiklos 

įsivertinimo grupė  stebės klubo veiklą, 

Pav.ugdymui 
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analizuos  ar atitinka metų veiklos ir 

strateginius planus. Mokslo metų pabaigoje 

darbo grupė parengs ataskaitas ir pateiks 

išvadas, kuriomis bus pasinaudota rengiant 

naujus planus. 

 

 

Užtikrinti klubo 

savivaldą 

Klubo tarybos narių 

skaičius  

 

9 Į klubo tarybą po 3 atstovus deleguos klubo 

darbuotojai, tėvai ir ugdytiniai. Pirmininkas 

renkamas klubo taryboje slaptu balsavimu. 

Klubo taryba - pagrindinis klubo valdymo 

organas. 

Direktorė, 

Klubo tarybos 

pirmininkas 

Klubo tarybos 

susirinkimų skaičius  

 3 Susirinkimų  metu vyks pasitarimai, 

svarbiausių sprendimų priėmimai, 

finansavimo paskirstymas ir kontrolė, bei 

kiti klubui aktualūs klausimai. 

Klubo tarybos 

pirmininkas 

Mokytojų susirinkimų 

skaičius 

3 Mokytojų susirinkimai vyks kiekvieną 

ketvirtį. Mokytojų taryba svarstys ugdymo 

programų rengimo ir įgyvendinimo, 

renginių organizavimo, metodinės 

medžiagos ir kvalifikacijos kėlimo 

klausimus.  

Direktorė 

Visuotinis klubo 

bendruomenės 

susirinkimas 

1 Susirinkimas vyks mokslo metų pabaigoje 

(gegužės mėn.). Visuotinio susirinkimo 

metu klubas pristatys metų veiklos ataskaitą.  

Direktorė 
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III. ŢMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

 

TIKSLAS  - Sukurti šiuolaikišką,  atvirą kaitai, jauką  ir saugią, neformaliojo švietimo įstaigą, gebančią užtikrinti aukštą 
neformaliojo ugdymo paslaugų kokybę ir prieinamumą vaikams ir jaunimui 
 

Uţdavinys Veikla Rodiklių 

apibrėţimas 

Rodiklių 

reikšmės 

Veiklos aprašymas Atsakingas 

asmuo 

Užtikrinti 

kokybišką 

klubo veiklą 

Organizuoti 

administracijos 

darbuotojų darbą.  

 

Administracijos 

darbuotojų skaičius  

 

6 

 

Klube dirbs: direktorius, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, projektų vadovas, 

raštinės vedėja, direktoriaus pavaduotoja 

ūkiui, budėtoja – valytoja. 

Direktorė 

Organizuoti būrelių 

vadovų (mokytojų) 

darbą. 

Mokytojų skaičius  11 Klube bus įsteigta 11 būrelių, kiekvienam 

būreliui vadovaus atitinkamos srities 

kvalifikuotas pedagogas.   

Direktorė 

Įtraukti savanorius į 

situacijos analizę ir 

veiklą klube. 

Savanorių skaičius per 

mokslo metus 

5 Savanoriai dirbs su jaunimu ir vaikais  klubo 

projektuose, renginiuose, vaikų vasaros 

poilsio stovykloje.  

Pav. ugdymui 

Didinti 

neformaliojo 

ugdymo 

prieinamumą, 

atsižvelgiant į 

Žirmūnų ir 

Antakalnio 

gyventojų 

poreikius 

 

Steigti naujus būrelius  Naujų mokytojų 

skaičius 

1 Priimsime naują technologijų būrelio 

mokytoją.   

Direktorė 
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IV. DARBO IR UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

TIKSLAS  - Sukurti šiuolaikišką,  atvirą kaitai, jauką  ir saugią, neformaliojo švietimo įstaigą, gebančią užtikrinti aukštą 
neformaliojo ugdymo paslaugų kokybę ir prieinamumą vaikams ir jaunimui 
 

Uţdavinys Veikla Rodiklių 

apibrėţimas 

Rodiklių 

reikšmės 

Veiklos aprašymas Atsakingas 

asmuo 

Užtikrinti 

kokybišką 

klubo veiklą 

Nustatyti darbo laiką   Klubo darbo laikas 

darbo dienomis  

10.00-21.00 

val.  

 

Nustatysime ilgą klubo darbo laiką, 

sudarysime tėvams sąlygas per pietų 

pertrauką ar po darbo užeiti į klubą 

pasidomėti rūpimais klausimais, susimokėti 

mokestį už vaikų ugdymą ir pan.  

Direktorė 

 

Užsiėmimų laikas 

būreliuose 

14.00-21.00 

val. 

Būrelinę veiklą pradėsime po pamokų. Nuo 

14 val. užsiėmimai skirti pradinių klasių 

vaikams, vėlesniu laiku – vyresniems 

vaikams.  

Direktorė 

Organizuoti  ugdymo 

procesą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso  vykdomų 

programų skaičius  

11 Programų įvairovė leidžia įvairaus amžiaus, 

įvairių gabumų ir pomėgių vaikams rinktis 

mėgiamą užsiėmimą.  

Direktorė 

Akredituotų  

programų skaičius 

11 Sieksime, kad visos  programos būtų 

parengtos kokybiškai ir akredituotos.  

Direktorė 

Bendras visų būrelių 

grupių skaičius 

30 Siekdami ugdymo kokybės, vaikus 

paskirstysime  į grupes atsižvelgdami į vaikų 

amžių, pasiekimų lygį  ir veiklos specifiką. 

Vidutiniškai grupėse bus po 12 vaikų.  

Direktorė 

Iš biudžeto 

apmokamų, būrelių 

veiklai skiriamų 

pedagoginių etatų 

skaičius  

4 etatai Prašysime steigėjo padidinti dabar esamą 

pedagoginių etatų skaičių. Pagal klubą 

lankančių vaikų skaičių būrelinei veiklai ir 

veiklos plėtrai trūksta mažiausiai 1,5 etato. 

Direktorė 

Jaunimui skirtų 

projektų skaičius  

1 Projektų temą inicijuos savanoriai ir patys 

dalyviai. Projekte dalyvaus 10 jaunuolių. 

Pav. ugdymui 

Bendras renginių 

skaičius 

60 Sudarysime renginių planą. Pav. ugdymui 
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Atlikti duomenų apie 

ugdytinius analizę 

 

 

 

 

 

 

Iš viso klube sudarytų 

sutarčių skaičius per 

mokslo metus 

420 Pasirašytos  „Neformaliojo vaikų švietimo 

paslaugų teikimo sutartys“.  

 

Direktorė 

Nuolat klubą 

lankančių vaikų  

skaičiaus  

320 Kiekvieną mėnesį klubą lankančių vaikų 

skaičius gali kisti. Vidutiniškai kas mėnesį 

klubą lankys 320 vaikų. 

 

 

Ugdytinių amžius  4-29 Žirmūnų klube programos ruošiamos 4-29 

metų amžiaus vaikams ir jaunuoliams.  

Pav. ugdymui 

Stiprinti mokytojų 

profesines 

kompetencijas 

 

Darbuotojų skaičius, 

kuriems klubas 

padengs kvalifikacijos 

kėlimo išlaidas 

2 Skatinsime darbuotojus tobulintis. Vyks 

mokytojų kvalifikacijos kėlimas ir teorinių 

žinių gilinimas seminaruose, mokymuose, 

kursuose klubo lėšomis. Kils profesinė 

kompetencija. 

Direktorė 

Didinti 

neformaliojo 

ugdymo 

prieinamumą, 

atsižvelgiant į 

ugdytinių 

poreikius 

Organizuoti vaikų 

vasaros poilsio stovyklą 

Vaikų skaičius 

 

 

30 

 

 

Klube vyks dieninė vaikų vasaros poilsio 

stovykla. 

 

Pav. ugdymui 

 Organizuoti naujus 

būrelius 

 

 

Naujų programų 

skaičius 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Atsižvelgdami į vaikų ir tėvų  pageidavimus,  

steigsime technologijų būrelį. 

 

 

 

Direktorė 

 

 

 

 

Organizuoti kultūrinę ir 

sportinę veiklą 

Bendras kultūrinių ir 

sportinių renginių 

skaičius 

60 Organizuosime koncertus, parodas, sporto 

varžybas, akcijas, kamerinius vakarus su 

tėvais, vaikais ir  mokytojais,  vesime atviras 

pamokas ir pan. pagal renginių planą.  

Dalyvausime konkursuose, festivaliuose. 

Bus sudarytos sąlygas vaikų saviraiškai. 

Pav. ugdymui 

Organizuoti veiklas, 

formuojančias pilietinę, 

tautinę, socialinę 

savimonę. 

Valstybinių švenčių 

paminėjimų skaičius 

4 Įvairiomis formomis (parodos, stendai, 

koncertai, vakaronės ir kt. renginiai) 

paminėsime šias valstybines šventes: 

Vasario-16ąją, Kovo 11-ąją, Velykas, 

Kalėdas.  

Pav. ugdymui 
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 Akcija „Darom“ 1 Dalyvausime šiukšlių rinkimo ir aplinkos 

tvarkymo akcija Vilniaus mieste.  

Pav. ugdymui 

Užtikrinti lygias 

ugdymosi 

galimybes  

Individualizuoti 

ugdymo turinį spec. 

poreikių turintiems 

vaikams. 

Individualių programų 

skaičius vaikams, 

turintiems spec. 

poreikių. 

1 Didinsime neformaliojo ugdymo 

prieinamumą spec. poreikių turintiems 

vaikams.  Integruosime šiuos vaikus  į 

būrelių veiklą, o esant poreikiui taikysime 

individualią, konkrečiam vaikui pritaikytą 

programą.  

Pav. ugdymui, 

būrelių 

vadovai 

 

Teikti mokesčio 

lengvatas 

Vaikų skaičius, kurie 

pasinaudos mokesčio 

lengvatomis 

50 Nuolaidos  (atleisti nuo mokesčio arba 

mokestis sumažinamas) bus teikiamos 

vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės 

nustatyta tvarka. 

Direktorė 

Plėtoti pozityvų 

klubo įvaizdį ir 

didinti 

informacijos 

sklaidą 

Pristatyti visuomenei  

klubo veiklą 

Ataskaitinis klubo 

mokslo metų renginys  

 

1 

 

 

 

Ataskaitinis renginys vyks gegužės mėn., 

kuriame dalyvaus klubo bendruomenė (apie 

400 žmonių). Renginio metu bus pristatyta 

klubo veikla. 

Direktorė, 

Darbo grupė 

 

 

Tradicinės sezoninės 

šventės 

 

 

4 Rengsime šias, jau tradicinėmis tapusias  

šventes: rudenį – „Baubadienį“, žiemą – 

blynų šventę (užgavėnęs), pavasarį – Velykų 

šventę, vasarą –baigiamąjį metų renginį. 

Pav. ugdymui 

 

Supažindinti ugdytinių 

tėvus su būrelių veikla 

Atvirų durų dienos 2 Tėvams pristatysime būrelių veiklą, teiksime 

informaciją apie klubo planus,  

supažindinsime su vaikų pasiekimais. 

Sudarysime galimybę 2 kartus per mokslo 

metus (pradžioje ir pabaigoje) stebėti 

užsiėmimus ir vertinti būrelių veiklą, vaiko 

tobulėjimą, reikšti pastabas bei 

pageidavimus.  

Pav. ugdymui 

Kiekvieno būrelio 

kamerinių vakarų per 

mokslo m. skaičius 

1 Vaikai, jų tėvai ir mokytojai rengs šventes 

savo grupėse, kurių metu vyks vaikų 

meniniai pasirodymai, pokalbiai.  

Pav. ugdymui, 

Būrelių 

vadovai 
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V. BENDRADARBIAVIMAS IR ATSTOVAVIMAS 

 

TIKSLAS  - Sukurti šiuolaikišką,  atvirą kaitai, jauką  ir saugią, neformaliojo švietimo įstaigą, gebančią užtikrinti aukštą 
neformaliojo ugdymo paslaugų kokybę ir prieinamumą vaikams ir jaunimui 
 

Uţdavinys Veikla Rodiklių apibrėţimas Rodiklių 

reikšmės 

Veiklos aprašymas Atsakingas 

asmuo 

Stiprinti 

ryšius su 

esamais 

socialiniais 

partneriais ir 

užmegzti 

naujus 

Užmegzti naujus ryšius 

su socialiniais 

partneriais   

Pasirašyta nauja 

bendradarbiavimo 

sutartis   

1 Su esamais partneriais vykdysime bendrus  

projektus, renginius, dalinsimės informacija, 

metodine medžiaga. Pasirašysime naują 

bendradarbiavimo sutartį su Tuskulėnų 

gimnazija. 

Direktorė 

 

Plėtoti 

pozityvų 

įvaizdį ir 

didinti 

informacijos 

sklaidą  

Atstovauti klubą  Miesto, respublikinių ir 

tarptautinių renginių 

skaičius, kuriuose 

viešinamas klubas  

6 Klubo nariai atstovaus klubą konkursuose, 

festivaliuose, parodose ir kituose 

renginiuose, vyksiančiuose Vilniaus mieste, 

Lietuvoje ir užsienyje.  

Direktorė, 

pav. ugdymui 
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VI. FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

 

TIKSLAS  - Sukurti šiuolaikišką,  atvirą kaitai, jauką  ir saugią, neformaliojo švietimo įstaigą, gebančią užtikrinti aukštą 
neformaliojo ugdymo paslaugų kokybę ir prieinamumą vaikams ir jaunimui 
 

Uţdavinys Veikla Rodiklių apibrėţimas Rodiklių 

reikšmės 

Veiklos aprašymas Atsakingas 

asmuo 

Užtikrinti 

kokybišką 

klubo veiklą. 

Užtikrinti teisingą 

klubo lėšų paskirstymą 

ir įsisavinimą. 

Bendros klubo lėšos, 

gaunamos iš visų šaltinių 

149200  Direktorė 

Biudžetinės (aplinkos)  

lėšos iš Vilniaus miesto 

savivaldybės 

120000 Prašysime steigėjo, kad būtų padidintos 

lėšos klubo veiklos tobulinimui ir plėtrai.  

Direktorė 

Lėšos už papildomą 

ugdymą 

(tėvų mokestis už 

būrelius) 

27000 Už ugdymą surinktos lėšos bus skiriamos 

edukacinei aplinkai gerinti, veiklos 

priemonėms įsigyti, pažintinei vaikų veiklai, 

išvykoms, darbo užmokesčiui.  

Direktorė 

Projektinės lėšos (vaikų 

vasaros poilsio 

konkursas) 

1000 Įgyvendinsime vaikų vasaros poilsio 

projektą. 

Direktorė 

2 proc. GPM paramos 

lėšos 

200 Lėšos bus naudojamos skubiems  

pavedimams atlikti. 

Direktorė 

Paramos  lėšos 

(pavedimų sąskaita) 

1000 Lėšos bus naudojamos vaikų maitinimui 

vasaros poilsio stovykloje ir kitiems 

skubiems  pavedimams atlikti. 

Direktorė 

Plėtoti 

pozityvų 

klubo įvaizdį 

ir didinti 

informacijos 

sklaidą 

Gerinti  edukacinę 

aplinką 

 

Lėšų poreikis patalpų 

remontui  

5000 Atliksime vidaus ir išorės erdvių remontą. 

Darbai bus atliekami iš papildomojo 

ugdymo ir rėmėjų lėšų. 

Pav. ūkiui 

Lėšų poreikis  veiklos 

priemonėms ir 

paslaugoms 

5000 Atnaujinsime  veiklos priemonių bazę.  Pav. ūkiui 
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VII. VEIKLOS VIEŠINIMAS IR PRISTATYMAS 

 

TIKSLAS  - Sukurti šiuolaikišką,  atvirą kaitai, jauką  ir saugią, neformaliojo švietimo įstaigą, gebančią užtikrinti aukštą 
neformaliojo ugdymo paslaugų kokybę ir prieinamumą vaikams ir jaunimui 
 

Uţdavinys Veikla Rodiklių apibrėţimas Rodiklių 

reikšmės  

Veiklos aprašymas Atsakingas 

asmuo 

Plėtoti 

pozityvų 

klubo įvaizdį 

ir didinti 

informacijos 

sklaidą  

Pristatyti  klubą  

viešuose renginiuose 

Viešų renginių skaičius  

 

6 Viešinsime klubo veiklą konkursuose, 

festivaliuose, parodose, kituose viešuose 

renginiuose.  

Direktorė 

Pav. ugdymui 

 

Skleisti rašytiną 

informaciją  

Reklaminės  klubo 

akcijos 

2 Rugpjūčio ir sausio mėn. mokyklose ir 

darželiuose platinsime lankstinukus, 

bukletus, plakatus, skrajutes. 

Pav. ugdymui 

Įtraukti tėvus į klubo 

tikslų įgyvendinimą 

Vaikų tėvų, įtrauktų į 

aktyvią klubo veiklą 

skaičius   

3 Į klubo valdymą įtrauksime klubo tarybos 

narius (3 tėvų atstovus).   

Kitus tėvus taip pat informuosime apie 

klubo planus, kviesime juos įsitraukti į 

klubo planų įgyvendinimo procesą (padėti 

organizuoti renginius, parodas, varžybas ir 

kt. veiklą). 

Pav. ugdymui, 

būrelių vadovai 

Puoselėti klubo 

tradicijas ir kurti 

naujas 

Sezoninės šventės 4 Organizuosime tradicinėmis tapusias 

šventes: „Baubadienį“,  Kalėdų-Naujųjų 

metų, Užgavėnių ir  Velykų. 

Pav. ugdymui 

Baigiamasis metų 

renginys 

1 Tradiciškai vyks gegužės mėn. muzikiniame 

klube „Legendos“ 

 

Pav. ugdymui 

Stiprinti  tėvų, vaikų ir 

pedagogų ryšius.  

 

 

Vaikų, pedagogų  ir tėvų 

bendri renginiai  

2 Kviesime į renginius tėvus, skatinsime juos 

ne tik aktyviau domėtis klubo veikla, bet ir į 

ją įsitraukti. Vyks vaikų, tėvų ir vadovų 

vakaronės, žaidimai, varžybos. Stiprės 

bendruomenės ryšys, didės atsakomybė už 

klubą. 

Direktorė 
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Stiprinti 

ryšius su 

esamais 

socialiniais 

partneriais ir 

užmegzti 

naujus 

Aktyvinti 

bendradarbiavimą su 

Vilniaus miesto  

mokyklomis  

Naujų sutarčių skaičius 1 Sudarysime naują bendradarbiavimo sutartį 

su Tuskulėnų gimnazija.  

Direktorė 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos rodiklis 

VEIKLOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS METŲ PABAIGOJE 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1.  Bendras lankytojų skaičius per mokslo metus 498 549 540 568 

2.  Unikalių lankytojų skaičius per mokslo metus  352 375 447 470 

3.  Socialiai remtinų įstaigos lankytojų skaičius 34 20 4 10 

 

SUDERINTA 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

Jaunimo reikalų skyriaus vedėja  

 

_______________________________  

Asta Balkutė 

 

2018m._____________ mėn. _______d. 

 


