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2021 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

8. Kitų metų užduotys 
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

8.1 Kurti vaikams ir 

mokiniams saugią, prasmės, 

atradimų ir ugdymosi sėkmės 

aplinką, kurioje jiems gera, 

įdomu ir smagu būti. 

NVŠ programų rengimas 

akreditacijai, ugdymo 

erdvių atnaujinimas, 

papildant jas nauja 

įranga, priemonėmis, 

vaikų, mokinių ugdymo 

rezultatų gerinimas. 

 

 

 

Inicijuosiu:  

1. NVŠ programų rengimą 

akreditacijai, veiklų 

organizavimo kokybės 

užtikrinimą pagal šiuolaikinio 

vaiko, mokinio poreikius; 

2. su būrelius/studijas 

lankančiais vaikais, mokiniais ir 

jų tėvai refleksijos vykdymą dėl 

teikiamų paslaugų kokybės 

išsiaiškinimo ir (ar) paslaugų 

tobulinimo, tai turės įtakos 

Centro veiklos tobulinimo 

programos rengimui. 

3. mokinių dalyvavimą 

tarptautinėse, respublikinėse 

parodose, varžybose, garsinant 

Centro vardą; 

4. įsisavinant tikslines valstybės 

lėšas, edukacinių erdvių 

atnaujinimą inovatyviomis 

priemonėmis - tai turės įtakos, 

lyginant su praėjusiais metais, 

vaikų, mokinių lankančių 

būrelius/studijas skaičiaus 

didėjimui. 



8.2. Tenkinti vaikų, mokinių 

saviraiškos poreikius per 

neformaliojo švietimo 

programų įvairovę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal pomėgius, 

poreikius, norimas ugdyti 

kompetencijas realios 

galimybės sudarymas 

vaikui, mokiniui laisvai 

pasirinkti ir gauti jam 

priimtinas neformaliojo 

vaikų švietimo paslaugas.  

Vaiko, mokinio 

individualios pažangos 

vertinimas ir 

įsivertinimas.  

Neformaliojo vaikų švietimo 

poreikio išaiškinimui bus suburta 

darbo grupė anketinei apklausai 

parengti ir vykdyti. Atlikta 

apklausos rezultatų analizė. 

Išanalizavus poreikį, iki 2021 m. 

09 mėn. vykdomų neformaliojo 

vaikų švietimo programų pasiūla 

bus papildyta bent 2 naujomis 

neformaliojo švietimo 

programomis, dėl to padidės 

būrelius/studijas lankančių 

mokinių skaičius. Atnaujintas ir 

patobulintas vaiko, mokinio 

pažangos ir pasiekimų 

atpažinimo ir vertinimo tvarkos 

aprašas. Patobulintas grįžtamojo 

ryšio su tėvais teikimas. 

8.3. Tobulinti jaunuolių 

asmenines ir socialines 

kompetencijas, organizuojant 

jiems priimtiną pozityvią 

veiklą Atvirajame jaunimo 

centre (toliau - AJC). 

 

 

 

 

Atviro darbo su jaunimu 

formų kūrimas ir 

įgyvendinimas. Mažiau 

galimybių turinčio 

jaunimo integracija į AJC 

veiklas. Savanorystės 

skatinimas. 

Modeliuojant atvirojo darbo su 

jaunimu veiklą, bus teikiamos ne 

mažiau 5 individualios 

konsultacijos užimtumo 

specialistams dėl naujų darbo 

formų įgyvendinimo. 

Kartu su darbo grupe rengsiu 

Jaunimo reikalų departamentui 

prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos Atvirųjų jaunimo 

centrų veiklos projektų paraišką.  

Inicijuosiu Utenos rajono 

savivaldybės jaunimo užimtumo 

projektų finansavimo 2 paraiškų 

teikimą. 

Plėsiu tarpinstitucinį 

bendradarbiavimą, pasirašydama 

bendradarbiavimo sutartis ne 

mažiau kaip su 3 savivaldybių 

Atviraisiais jaunimo centrais. 

Inicijuosiu kultūrinių, 

edukacinių, sveikatinimo ir 

kitokio pobūdžio veiklų 

organizavimą, 1 vasaros poilsio 

stovyklos organizavimą 

jaunimui. 

AJC vasaros stovyklos 

vykdymui, organizuosiu ne 

mažiau 3 individualius pokalbius 

su jaunuoliais dėl savanorių 

komandos sudarymo.  Inicijuosiu 



trišalių susitikimų organizavimą 

(AJC atstovas, jaunuolis, tėvas), 

bus pristatoma AJC veikla. 

8.4. Teikti įvairiapusę socialinę 

ir ugdomąją pagalbą Vaikų 

dienos centrą lankantiems 

vaikams ir šeimoms. 

Vaikų dienos centre 

akredituotos vaikų dienos 

socialinės priežiūros bei 

kitų socialinių paslaugų 

teikimas, įtraukiojo 

ugdymo organizavimas. 

Atsižvelgiant į akredituotos 

vaikų dienos socialinės 

priežiūros teikimo reikalavimus 

ir rekomendacijas rengsiu naujų 

ir atnaujinsiu esamų dokumentų 

paketą, reikalingą teikiamos 

paslaugos vertinimui. 

Inicijuosiu akredituotos vaikų 

dienos socialinės priežiūros 

teikimą, konsultuosiu 

darbuotojus dėl paslaugos 

teikimo tinkamumo. Inicijuosiu 

Vaikų dienos centro darbuotojų 

veiklos planų rengimą, 

individualiai su darbuotoju 

aptarsiu konkrečius siektinus 

rezultatus, kas turės įtakos 

teikiamų paslaugų kokybei. 

Inicijuosiu socialinės, 

prevencinės pagalbos teikimą 

asmenims (šeimoms) 

patiriančioms socialinę riziką. 

Inicijuosiu įtraukiojo ugdymo 

organizavimą 10 Vaikų dienos 

centrą lankančių vaikų. 

8.5. Inicijuoti vaikų dienos 

priežiūros vasaros atostogų 

metu paslaugos teikimą miesto 

pradinių klasių mokiniams. 

 

 

 

Vaikų dienos priežiūros 

vasaros atostogų metu 

paslaugos teikimas. 

 

 

Parengta 1 vaikų dienos 

priežiūros vasaros atostogų metu 

organizavimo programa. 

Vaikų užimtumo programoje 

dalyvaus ne mažiau kaip 50 

miesto pradinių klasių mokinių. 

Bus organizuotos dvi penkių 

darbo dienų vaikų užimtumo 

savaitės. 

 

9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti) 
(pildoma kartu suderinus su savivaldybės švietimo įstaigos vadovu) 

9.1. Žmogiškieji ištekliai (nedarbingumas ir kitos aplinkybės). 

9.2. Teisės aktų kaita. 

____________________ 


