
VILNIAUS NAUJOSIOS VILNIOS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS NAMŲ VEIKLOS ATASKAITA  2018 – 2019 MOKSLO METAI

I. BENDRA INFORMACIJA
Įstaigos pavadinimas Vilniaus Naujosios Vilnios moksleivių kūrybos namai
Adresas J. Kupalos g. 8
Tel. numeris Tel./faksas (8 5) 267 36 92
El. Paštas rastine@vnvmkn.vilnius.lm.lt
Interneto puslapis/socialinio tinklo paskyros adresas www.nvkurybosnamai.lt

Moksleivių kūrybos namų strateginiai tikslai:

1. Tobulinti ugdymo procesą ir užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę

Uždaviniai:

 1.Sukurti ir plėtoti efektyvias  ugdymo  programas,  įdiegiant naujas  metodikas, užtikrinant ugdymo (si) kokybę;
 2. Stiprinti mokytojų profesinę kompetenciją.

2. Puoselėti ugdymo ir ugdymosi aplinką.

Uždaviniai:

1.Sukurti saugią, estetišką ir sveiką ugdymo (si) aplinką.

3. Stiprinti moksleivių kūrybos namų įvaizdį ir plėtoti viešuosius ryšius.

Uždaviniai:

1.Tobulinti informavimo sistemą

2.Plėtoti viešuosius ryšius

             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. 1.Tobulinti 
ugdymo 
procesą ir 
užtikrinti 
ugdymo 
paslaugų 
kokybę.

1.  Sukurti ir 
plėtoti 
efektyvias 
ugdymo 
programas, 
įdiegiant 
naujas 
metodikas, 
užtikrinant 
ugdymo (si) 
kokybę.

2. Stiprinti 
mokytojų 



          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. Tobulinti 
ugdymo 
procesą ir 
užtikrinti 
ugdymo 
paslaugų 
kokybę.

1.Stiprinti 
mokytojų 
profesinę 
kompetenciją.

Tikslinis 
mokytojų 
kvalifikacijos 
tobulinimas  ir 
teorinių žinių 
gilinimas. 
Darbuotojai  
nuolat 
dalyvauja 
kvalifikacijos 
kėlimo 
kursuose, 
seminaruose, 
konferencijose, 
tobulina savo 
gebėjimus  ir 
kompetencijas.

Visi pedagoginiai 
darbuotojai 
tobulina 
kvalifikaciją.

Darbuotojų 
skatinimas, 
motyvavimas 
darbui, kūrybinei 
veikai.

Kontaktinės 
valandos

 

Ne mažiau kaip 5 
dienas  per   metus 

kiekvienam 
darbuotojui.

Skatinimo ir 
motyvacijos būdai:
- pagyrimai,
- padėkos  raštai; 
- vienkartinės 
išmokos;
- organizuojamos 
bendros kolektyvo 
išvykos (pagal 
galimybes)

 
202

 

Kursuose ir 
seminaruose dalyvavo 9 
mokytojai

2018-11-28 direktorės 
įsakymu  Nr.V-78 
darbuotojams  buvo 
skirtos vienkartinės 
premijos( 5600 eurai), 
Nr. V-86 – vienkartinės 
priemokos už 
papildomus darbus 
(2645,29 eurai)

206

50% būrelių vadovų  
dalyvavo  mokymuose
Priežastys –reikalingų 
mokimų  stoka

Darbuotojai skatinami 
už labai gerą darbą, 
papildomai atliekamą 
darbą, sudaromi  
palankūs darbo grafikai.

Direktorė – 
Miroslava 
Masel

             



 DARBO IR UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

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



3. Tobulinti 
ugdymo 
procesą ir 
užtikrinti 
ugdymo (si) 
paslaugų 
kokybę.

1.Pateikti ir 
plėtoti 
efektyvias 
ugdymo (si) 
programas, 
įdiegiant 
naujas 
metodikas, 
užtikrinant 
ugdymo (si) 
kokybę.



Teikiamos 
laisvalaikio 
užimtumo, 
vasaros stovyklos 
paslaugos

6 dešimties dienų 
pamainos po 40 

vaikų

 Stovykla nevyko, nes 
buvo remontuotos 
patalpos ( salė, dailės, 
gamtininkų kabinetai, 
koridorius, tualetas)



Moksleivių 
kūrybos namų 
veiklą 
reglamentuojanti
s dokumentas.
Organizaciniai 
darbai.

Moksleivių 
kūrybos  namų  
savivalda.

Siūlomos 
programos  
taikant 



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. Tobulinti 
ugdymo 
procesą ir 
užtikrinti 
ugdymo 
paslaugų 
kokybę.

1. 
Organizuoti 
ir plėsti 
bendradarbia
vimą su 
kitomis 
įstaigomis.

2.Bendradar
biauti su 
vaikų  tėvais 
(globėjais, 
rūpintojais),	
vietos 
bendruomen
e.

Vilniaus 
Naujosios 
Vilnios 
moksleivių 
kūrybos namai 
bendradarbiauja 
su :

V i l n i a u s 
A t ž a l y n o  
d a r ž e l i u –
mokykla;

V i l n i a u s   
„Žaros“ gimnazij
a;

Vilniaus lopšeliu 
– d a r ž e l i u 
„Coliukė“;

V Š Į L K M S 
vaikų ir jaunimo 
paramos centru;

Vi s u o m e n i nė s 
o r g a n i z a c i j o s 
vaikų ir jaunimo 
d ienos cen t ru 
„ M ū s ų 
Nameliai“;

Vilniaus vaikų ir 
jaunimo klubu 
„Klevas“

Moksleivių 
kūrybos  
namuose veikia 
vaikų tėvų 



FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS

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

5. Tobulinti 
ugdymo 
procesą ir 
užtikrinti 
ugdymo 
paslaugų 
kokybę.

Inicijuoti 
materialinių 
ir finansinių 
išteklių 
paiešką, 
užtikrinti 
saugią ir 
sveiką 
ugdymo 
(-si) aplinką.

Moksleivių 
kūrybos  namų 
biudžeto 
paskirstymas, 
išteklių ir 
situacijos 
įvertinimas, 
prioritetų 
numatymas.

Mokesčio už 
suteiktas ugdymo 
paslaugas 
administravimas.

Ieškoti galimybių 
pritraukti 
daugiau lėšų į 
namų biudžetą.

Moksleivių 
kūrybos  namų 
biudžetas.

Tėvų lėšos už 
ugdymą.

Panaudojant  2 
nuošimčius 
gyventojų  
pajamų mokestį.

258,6 tūkst. Eur

13,5 tūkst. Eur

Nuolat

258,6 tūkst, Eur

13,0  tūks., Eur

Nuolat

Mokslo metų pradžioje 
numatome  biudžetą 
veiklai vystyti. Metų 
bėgyje vykdome prekių 
ir paslaugų viešosius 
pirkimus, skiriame lėšas 
mokytojų kvalifikacijos 
kėlimui, priemonių, 
inventoriaus  įsigijimui 
ir atnaujinimui, 
derinime su savivaldos  
institucijomis ir 
paskirstome  lėšas 
užtikrinant sėkmingą 
ugdymo(-si) programų  
įgyvendinimą.
Kiekvieną mėnesį tėvų 
įnašus už būrelių 
veiklas įnešame į 
moksleivių kūrybos  
namų sąskaitą.

Ieškosime  galimybių 
plėsti moksleivių 
kūrybos  namų 
teikiamas  paslaugas.

Direktorė – 
Miroslava 
Masel

Direktorė – 
Miroslava 
Masel



Sukurti 
saugią, 
estetišką ir 
ugdymo 
aplinką

Remonto darbai Aplinkos lėšos 
13,5 tūkstančiai 
eurų,
Tėvų mokestis 
apie 5,0 
tūkstančių eurų.

2 patalpos 7 patalpos 2018 m. gruodžio mėn. 
atnaujintą keramikos 
dirbtuvė.
2019 metų liepos ir 
rugpjūčio mėn. 
suremontuota salė, 
koridorius,  direktorės, 
dailės, gamtininkų 
kabinetai ir tualetas.

Direktorė – 
Miroslava 
Masel

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. Tobulinti 
ugdymo 
procesą ir 
užtikrinti 
ugdymo 
paslaugų 
kokybę.

1. Formuoti 
namų įvaizdį 
elektroninėje 
erdvėje.

2. Vykdyti 
gerosios 
patirties 
sklaidą

Įstaigos veiklos 
viešinimas 
internete.

Moksleivių 
kūrybos  namų 
viešinimas:
 - informaciniai 
stendai; 
 - skelbimai;
 - skrajutės;
 - lankstinukai;
Renginiai, 
festivaliai, 
parodos, 
konkursai.
 
Vidinė ir išorinė 
komunikacija. 
Tikslingai 
organizuoti 
bendradarbiavim
ą su ugdytinių 
tėvais

Atnaujintas 
moksleivių 
kūrybos  namų   
interneto 
puslapis, 
facebook 
paskyra, kurioje 
skelbiama 
informacija.

Informaciniai, 
švietėjiški 
stendai 
moksleivių 
kūrybos  namų  
patalpose.

Tiesioginis 
komunikavimas 
platinant 
skrajutes 
mokyklose ir kt. 
įstaigose.

Atvirų veiklų 
organizavimas

2

2

1

1

2

2

1

1

Nuolat teikiame  
informaciją   svetainėje 
apie įstaigos veiklą, 
renginius, mokytojus, 
supažindiname 
visuomenę su priėmimo 
tvarka, vidaus tvarkos  
taisyklėmis, 
bendradarbiavimą 
miesto, lygmenyje.

Pateikiama aktuali  
visuomenei  
informacija.

Mokytojai  rugsėjo 
mėnesio  pradžioje 
viešina moksleivių 
kūrybos  namų būrelių 
veiklas formaliojo 
švietimo įstaigose, 
darželiuose.

Organizuojame ir 
vykdome  tradicinius, 
atvirus renginius, 
pamokos  įtraukiant į 
procesą tėvus. Nuolat 
informuojame apie 
veiklos tikslus, eigą, 
ugdytinių pasiekimus

Pavaduotoja 
ugdymui – 
Audronė 
Valuntonienė

Pavaduotoja 
ugdymui  – 
Audronė 
Valuntonienė

Moksleivių 
kūrybos  
namų 
mokytojai

Pavaduotoja 
ugdymui – 
Audronė 
Valuntonienė

Eil. 
Nr. Veiklos rodiklis VEIKLOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS METŲ PABAIGOJE

I metai II metai III metai
1 Bendras lankytojų skaičius 704 654 618 (mokinių registre 514)
2 Unikalių lankytojų skaičius 655 598 480 ( mokinių registre 400)



3 Socialiai remtinų įstaigos lankytojų skaičius 237 184 155
(70+ 85 atleistų direktorės 

įsakymu )

Įstaigos lankytojų iš daugiavaikių šeimų 
skaičius

Direktorė                              Miroslava  Masel                                                                                                                                                                     

SUDERINTA
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Jaunimo skyriaus laikinai einanti vedėjos pareigas 
Viktorija Vilimavičienė
2019    m.                  mėn.     d.


