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ĮVADAS
Strateginis planas – Vilniaus moksleivių sveikatos centro (toliau – Centras) bendruomenės veiksmų ir sprendimų visuma, padedanti Centrui
įgyvendinti ilgalaikius tikslus, diegti naujoves ir stimuliuoti kaitą. Rengiant Centro strateginį 2018–2022 metų planą, remtasi Centro ugdymo tradicijomis,
Centro 2013–2017 metų strateginio plano įvykdytomis strateginėmis nuostatomis, veiklos kokybės įsivertinimo ir metinių veiklos programų įvykdymo
rezultatais. Strateginį planą rengė darbo grupė bendradarbiaudama su Centro administracija bei visa Centro bendruomene. Šiame strateginiame plane
numatoma tolimesnė veikla. Kuriant strateginį planą, buvo laikomasi viešumo, veiksmingumo, bendravimo ir bendradarbiavimo, tęstinumo, principų.
Strateginio plano tikslas – efektyviai ir tikslingai organizuoti Centro veiklą, telkti Centro bendruomenę sprendžiant aktualiausias ugdymo
problemas, numatyti Centro veiklos prioritetus ir pokyčius iki 2022 metų. Kuriant strategiją svarbiausi žingsniai yra Centro interesų grupių poreikių
analizė ir visų bendras susitarimas dėl vertybių.
Centro strateginis planas parengtas vadovaujantis LR Švietimo įstatymu, valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, Vilniaus miesto
savivaldybės 2010–2020 m. strateginiu planu, Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigų
veiklos organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 30-2882,
LR Švietimo ir mokslo ministerijos, kitais Savivaldybės norminiais teisės aktais, bei 2005-05-05 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo
skyriaus vedėjo įsakymu Nr. A500-263-(1.2-KSD-1) patvirtintais Centro nuostatais.
Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijoje nurodomas tikslas – ugdyti kompetencijas, teikiančias galimybes asmeniui tapti aktyviu visuomenės
nariu, sėkmingai veikti visuomenėje, padėti tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius. Atsižvelgiant į tai, Centro 2018–2022 metų strateginiame plane
numatome konkrečias priemones kokybiškam neformaliajam ugdymui užtikrinti.
Strateginis planas atitinka Vilniaus miesto 2010–2020 metų strateginiame plane numatytus uždavinius neformaliajam ugdymui, akcentuojant vaikų
ir jaunimo užimtumo plėtrą, socializaciją, jų kūrybiškumo, iniciatyvumo skatinimą, sveikos gyvensenos propagavimą.
Strateginio plano dokumente pateikiama:
 Vilniaus moksleivių sveikatos centro istorinė raida;
 Bendroji informacija apie Centrą;
 Situacijos analizė (išorės ir vidaus aplinkos);
 Centro misija, vizija ir vertybės;
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 Centro strateginiai tikslai ir uždaviniai iki 2022 m.;
 Trumpa strateginio plano rengimo eigos apžvalga.

I.

BENDROSIOS ŽINIOS

Pavadinimas

– Vilniaus moksleivių sveikatos centras

Steigėjas

– Vilniaus miesto savivaldybės taryba, kodas 111109233, adresas Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius

Centro įsteigimo data

– 1990 m. rugpjūčio 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 95,
Vilniaus vaikų ir jaunių plaukimo sporto mokyklos bazėje. Centro veiklos pradžia 1990 m. rugsėjo 1 d.

Institucijos grupė

– 3161

Tipas

– neformaliojo vaikų švietimo mokykla, juridinis statusas – 1

Identifikavimo kodas

– 19166328

Ugdymo kalba

– lietuvių

Centro priklausomybės tipas – 2(savivaldybės)
Ugdymo forma
Centro adresas

– dieninė, vakarinė
Žirmūnų g. 37, LT-09106 Vilnius
internetinė svetainė – www.vmsc.lt
el. paštas rastine@vmsc.lt, rastine@sveikatoscentras.vilnius.lm.lt
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II.

CENTRO PRISTATYMAS

Vilniaus vaikų ir jaunimo plaukimo sporto mokykla buvo įkurta 1972 m., o nuo 1990 m. reorganizuota į Vilniaus moksleivių sveikatos centrą.
Centre yra 25 m 4 takų baseinas, koreguojančios gimnastikos salė, sporto salė.
Centras yra savivaldybės biudžetinė, pelno nesiekianti švietimo, vaikų (jaunuolių) neformaliojo ugdymo įstaiga. Centro veikla orientuota į tikslingą
vaikų užimtumą. Jos teikiamos ugdymo (-si) paslaugos nėra visuotinai privalomos, jas ugdytiniai turi galimybę rinktis pagal norą, poreikį, pomėgius
savarankiškai ar padedant tėvams ar ugdytojams, taip pat su gydytojų rekomendacijomis. Sveikatos centro paslaugos skirtos stiprinti vaikų sveikatą ir
fizines galias, tenkinti poreikį judėti, didinti vaikų užimtumą, ugdyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas.
Centrą lanko daugiau kaip 1 200 Vilniaus miesto moksleivių. Remiantis šiais duomenimis galima teigti, kad Centro veikla yra labai reikalinga ir
patraukli. Žemiau pateikiamoje lentelėje (žr. 1 lentelę, 1 pav.) matome kiekvienais mokslo metais bendrą lankančių ugdytinių, kontaktinių valandų bei
sudarytų (mokslo metų pradžioje ir per metus) ir nutrauktų sutarčių skaičių.
2014–2015 m. m.
Kontaktinių
Ugdytinių
Grupių
valandų
skaičius
skaičius
skaičius
Mokslo metų pradžioje
(spalio mėn. duomenis)
sudarytų sutarčių skaičius
Priimtų naujų ugdytinių
skaičius per mokslo metus
Nutrauktų sutarčių skaičius
per mokslo metus
Sudarytų sutarčių skaičius
per mokslo metus (birželio
mėn. duomenys)

2015–2016 m. m.
Kontaktinių
Ugdytinių
Grupių
valandų
skaičius
skaičius
skaičius

2016–2017 m. m.
Kontaktinių
Ugdytinių
Grupių
valandų
skaičius
skaičius
skaičius

1209

1317

1311

296

197

86

172 val.

Iš viso 87

173 val.

Iš viso 90

174 val.

456

402

185

1505

1514

1397

1 lentelė. Lankančių ugdytinių, kontaktinių valandų bei sudarytų ir nutrauktų sutarčių duomenys
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Iš viso 92

Lankančių ugdytinių, kontaktinių valandų bei
sudarytų ir nutrauktų sutarčių skaičius
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2014–2015 M. M.

GRUPIŲ
SKAIČIUS
2015–2016 M. M.

UGDYTINIŲ
SKAIČIUS

KONTAKTINIŲ
VALANDŲ
SKAIČIUS

GRUPIŲ
SKAIČIUS

UGDYTINIŲ
SKAIČIUS

2016–2017 M. M.

Ugdytinių skaičius mokslo metų pradžioje

Per mokslo metus priimtų naujų ugdytinių skaičius

Mokslo metų eigoje nutrauktų sutarčių skaičius

Mokslo metų eigoje sudarytų sutarčių skaičius

1 pav. Lankančių ugdytinių, kontaktinių valandų bei sudarytų ir nutrauktų sutarčių duomenys

Kiekvienais mokslo metais vyksta natūrali vaikų kaita: dalis ugdytinių nustoja lankyti Centrą, dalis prisijungia vėliau, todėl pasirašytų sutarčių
skaičius šiek tiek skiriasi. Nutrauktų sutarčių 2016–2017 m. m. gerokai sumažėjo, tai lėmė ir mažesnį bendrą vaikų skaičių. Ugdytinių lankomumo
analizė rodo, kad vaikų skaičius per mokslo metus atitinka tarifikacijos reikalavimus (vaikų skaičius grupėje ne mažesnis kaip 12), metinis vidurkis
grupėse išlieka virš 13 ugdytinių.
Vaikų sveikata prastėja. Apie 80 proc. Centrą lankančių vaikų turi sveikatos problemų. Išanalizavus informaciją apie Centrą lankančių ugdytinių
sveikatos lygį (žr. 2 lentelę), matome, kad remiantis ugdytinių pateiktų sveikatos pažymėjimų duomenimis, kiekvienais metais mažėja fiziškai sveikų
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skaičius, bet daugėja vaikų, kuriems nustatyta daugiau nei du sveikatos sutrikimai. Didžioji dalis vaikų turi skeleto-raumenų sistemos sutrikimus, daug
serga kvėpavimo takų, kraujotakos sistemos, virškinimo trakto ligomis, taip pat turi alergijų, psichinės raidos ir intelekto, kalbos ir komunikacijos
problemų. Siekiame, kad Centre būtų galimybės ugdytis ir specialiųjų poreikių turintiems vaikams.
Mokslo metai
2014–2015
2015–2016
2016–2017

Skeleto-raumenų
sistemos
sutrikimai
48,9
50,5
57,3

Kraujotakos
sistemos sutrikimai
21,1
22,1
21,9

Kvėpavimo
sistemos
sutrikimai
14,5
16
16,4

Kiti sutrikimai
(endokrininės, nutukimai,
nervų, akių ir kt.)
27,8
28,5
44,8

Turintys du ir
daugiau sveikatos
sutrikimus
38,8
40,4
46,2

Normali būklė
(sveikas)
21,4
17,9
17,4

2 lentelė. Vaikų skaičiaus dinamika (proc.) pagal pateiktus sveikatos duomenis
Sveikatos problemos nėra išsprendžiamos per vienerius metus. Bręstantiems vaikams nuolat reikalingas kryptingas fizinis krūvis, specialūs
kineziterapiniai pratimai. Todėl Centre teikiamas nuoseklus vaikų sveikatos atstatymo ir stiprinimo kursas, trunkantis vienerius ar kelerius metus iš eilės,
formuojantis sveiką, savimi pasitikintį žmogų. Centras rūpinasi nuosekliu vaikų sveikatos atstatymu ir stiprinimu, fizinio pajėgumo didinimu, sveikos
gyvensenos nuostatų formavimu, visapusišku vaiko ugdymu.
Tai rodo ir kiti duomenys (žr. 3lentelę, 2 pav.), kuriuose matome, kad daugelis ugdytinių ir jų tėvų supranta plaukimo ir koreguojančios gimnastikos
užsiėmimų svarbą sveikatos stiprinimui, tolimesniam plaukimo įgūdžių tobulinimui, tikslingam užimtumui.
Lankė užsiėmimus mažiau nei 6 mėn.
Lankė užsiėmimus vienerius metus
Lankė užsiėmimus dvejus metus
Lankė užsiėmimus trejus ir daugiau metų

2014–2015 m. m.
272
630
374
229

2015–2016 m. m.
220
767
369
158

3 lentelė. Vaikų skaičiaus dinamika pagal lankymo laikotarpį
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2016–2017 m. m.
159
555
423
260

Lankymo laikotarpis
900
800
700
600
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400
300
200
100
0
2014-2015m.m.
lankė iki 6 mėn.

2015-2016m.m.
lankė vienerius metus

2016-2017m.m.
lankė dvejus metus
lankė 3 ir daugiau metų

2 pav. Vaikų skaičiaus dinamika pagal lankymo laikotarpį
CENTRO VEIKLA
2016–2017 mokslo metais centre buvo suformuotos 92 grupės, kurias lankė daugiau kaip 1 300 vaikų. 77 grupių ugdytiniai lankė užsiėmimus
baseine, 15 grupių – koreguojančios gimnastikos salėje. Grupės formuojamos atsižvelgiant į ugdytinių amžių, gebėjimus, poreikius, pasiekimų lygį
(pradinį, tarpinį ir pažengusiųjų). Didėjant vaikų ir tėvų užimtumui (tėvai stengiasi lavinti vaikus visapusiškai, jie lanko daugiau kaip 2 skirtingo pobūdžio
būrelius), paklausios buvo vienos savaitinės valandos grupės baseine.
Žemiau pateikiamoje diagramoje (žr. 4 lentelę.) nurodomas sveikatos stiprinimo grupių pasiskirstymas baseine.
Moksleivių lygis
Pradinis
Tarpinis
Pažengęs
Iš viso:

Moksleivių skaičius
383
499
307
383
499
307

Bendras moksl. skaičius

1189

4 lentelė. Grupių pasiskirstymas pagal lygius
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Centro ugdymo programos yra pritaikytos įvairaus amžiaus vaikams. Žemiau pateiktoje diagramoje (žr.5 lentelę, 3 ir 4 pav.) matome Centrą
lankančių vaikų pasiskirstymą pagal bendrojo ugdymo mokyklos lankomą klasę ir lytį. Didžiausia Centrą lankančių vaikų grupė yra pradinių klasių
vaikai (apie 63 proc.), bet galime pasidžiaugti, kad apie 40 proc. vaikų yra 11 metų amžiaus ir vyresni. Būtent šiame amžiuje formuojasi žmogaus kaulinė
ir raumenų sistema, taisyklinga laikysena, tad itin svarbus tikslingas fizinis aktyvumas.
Apžvelgėme į paskutinių mokslo metų laikotarpio berniukų ir mergaičių duomenis pagal lytiškumą bei išanalizavome, koks Centrą lankančių
berniukų ir mergaičių santykis procentais.
Gr. Nr. ir
vieta
2014–2015
2015–2016
2016–2017

Iš viso
vaikų sk.
1505
1514
1397

1
232
278
179

2
243
278
258

3
228
235
215

4
206
202
186

Klasė
5
6
160
147
169
117
159
145

7
120
95
88

8
106
78
89

9-10
40
43
53

11-12
23
19
25

Lytis
Merg. Bern.
719
786
708
806
629
768

5 lentelė. Vaikų pasiskirstymas centre pagal bendrojo ugdymo mokyklos lankomą klasę ir lytį
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1-4 klasės

2016–2017 m. m.
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2014–2015 m. m.

2015–2016 m. m.

5-8 klasės

9-12 klasės

60%

1-4 klasės

5-8 klasės

9-12 klasės

60%

1-4 klasės

5-8 klasės

3 pav. Vaikų pasiskirstymas centre pagal bendrojo ugdymo mokyklos lankomą klasę (proc.)
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9-12 klasės

4 pav. Vaikų pasiskirstymas centre pagal lytį (proc.)
Remiantis statistika, moksleivių fizinis aktyvumas mažėja vaikams augant, mergaitės šiek tiek fiziškai mažiau aktyvios negu berniukai.
Siekiant tobulinti Centro bendruomenės veiklą, numatyti perspektyvas tobulėjimui ir ugdymo kokybės gerinimui, analizuojame ugdytinių tėvų
(globėjų) nuomonę, jų lūkesčius ir perspektyvas. 2016–2017 m. m. atlikome anketavimą, kuriame dalyvavo beveik 37 proc. Centrą lankančių ugdytinių
bei jų tėvų (globėjų).
Išanalizavus respondentų atsakymus galima teigti, kad:
1.

Pageidautinas tęstinis vaikų užsiėmimų lankymas (92 proc.). Tėvai suvokia, kad užsiimant fizine veikla reikalingas pastovus ir reguliarus
pratybų lankymas su kvalifikuotu mokytoju.

2.

Pagrindinė motyvacija lankyti Centro užsiėmimus – sveikatos stiprinimas (82,5 proc.) ir noras išmokti plaukti (74,2 proc.).

3.

Vadovaujantis vaikų pasiekimais, mokytojų darbas vertinamas puikiai (93 proc.), ugdytiniai noriai lanko užsiėmimus (94 proc.).

5.

Kadangi ne visi vaikai jaučiasi saugiai (10 proc.), būtina stiprinti personalo darbą, aktyviau bendradarbiauti su tėvais ir bendrauti vaikais
(daugiau informacijos šiais klausimais talpinti Centro stenduose bei internetinėje svetainėje).

6.

Tėvų dalyvavimas Centro veikloje nepakankamas (25 proc.).

Centre teikiamos paslaugos yra mokamos vadovaujantis 2017 m. rugpjūčio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1107 (žr.
6 lentelę), tačiau įvairūs Centre vykdomi renginiai yra nemokami.
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Eil. Nr.

1.
2.

Mokesčio dydis
24 Eur
12 Eur

Veiklos sritis
Sveikatos atstatymo ir sveikatos stiprinimo grupės baseine (2 k. / sav.)
Sveikatos atstatymo (koreguojamosios gimnastikos grupės) salėje

6 lentelė. Mokesčių už ugdymą įkainiai
Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017-08-30 sprendimu Nr. 1-1107 „Dėl mokėjimo už ugdymą Vilniaus miesto savivaldybės
vaikų ir jaunimo klubuose, moksleivių kūrybos namuose, jaunųjų turistų, moksleivių sveikatos ir saugaus miesto centruose bei atviruose jaunimo
centruose tvarkos aprašu“ , Centre taikoma lanksti nuolaidų už ugdymą sistema: paramos ir pašalpos gavėjai (nemokamai), Centrą lanko 3 ir daugiau
vaikų iš vienos šeimos ( proc.), kitais atvejais, Centro pedagogų tarybos siūlymu.
Pagal iki šiol galiojusį mokėjimo aprašą, patvirtintą 2014 m. rugsėjo 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-2024, ugdytiniams
taip pat buvo taikomos mokesčio už ugdymą lengvatos, kuriomis pasinaudojusių ugdytinių skaičius nurodytas 7 lentelėje.

Socialinės pašalpos gavėjai – nemokamai
Socialinės paramos gavėjai – 50 proc.
Kai Centrą lanko du ir daugiau vaikų iš vienos šeimos (50 proc. antram vaikui)
Vaikai su negalia – nemokamai
Šeimoje 4 ir daugiau vaikų, ir 2 lanko Centrą
Vaikai našlaičiai ir kt. atvejai nemokamai
Iš viso:

2014–2015 m. m.
14
1
187
11
22
1
236 (15,7 proc.)

2015–2016 m. m.
11
3
180
14
12
1
221 (14,6 proc.)

2016–2017 m. m.
16
0
187
36
19
6
264 (18,9 proc.)

7 lentelė. Atleistų nuo mokesčio už ugdymą vaikų skaičius

Kaip matome lentelėje, nemaža dalis tėvų pasinaudojo siūloma lengvata.
Centro veiklos pajėgumas, galėtų padėti spręsti vaikų mokymo plaukti problemas Vilniaus mieste, tačiau trūksta bendrojo lavinimo mokyklų
pastangų ir noro įsitraukti į šią veiklą.

- 10 -

INFORMACIJOS SKLAIDA
Kiekvienais metais Centras organizuoja ir įgyvendina savo tradicinius sveikatingumo renginius, veiklas, akcijas. Centras aktyviai bendradarbiauja
su Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų Kūno kultūros mokytojų asociacija, dalinasi gerąja patirtimi su Vilniaus miesto, respublikos pedagogais,
veda renginius, skaito pranešimus, vykdo tęstinę vaikų vasaros aktyvaus poilsio ir užimtumo programą.
Svarbiausi Centro gyvenimo įvykiai atsispindi Centro svetainėje www.vmsc.lt, Centro informaciniuose stenduose.
Siekiant plėtoti Centro įvaizdį ir didinti informacijos sklaidą svarbu aktyvinti informacijos teikimą virtualioje aplinkoje, spaudoje, stiprinti ryšius
su socialiniais partneriais ir užmegzti naujus.
III.

SITUACIJOS ANALIZĖ

IŠORĖS APLINKOS ANALIZĖ
Vilniaus moksleivių sveikatos centras, kaip ir visos kitos įstaigos, nėra uždara sistema ir jos veiklai turi įtakos ją supanti aplinka. Todėl,
planuodamas savo tolimesnę veiklą ir siekdamas plėtoti savo veiklą, Centras turi įvertinti išorės veiksnius, įtakojančius Centro veiklą.
POLITINIAI – TEISINIAI VEIKSNIAI
Centras savo veiklą grindžia LR Švietimo įstatymu, valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, Vilniaus miesto savivaldybės 2010–2020 m.
strateginiu planu, Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigų veiklos organizavimo tvarkos
aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 30-2882, LR Švietimo ir mokslo
ministerijos, kitais Savivaldybės norminiais teisės aktais, bei 2005-05-05 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu
Nr. A500-263-(1.2-KSD-1) patvirtintais Centro nuostatais.
Neformalusis švietimas neturi aiškiai apibrėžtos teisinės bazės. Jis tiesiogiai priklauso nuo finansinių galimybių, politinės valios ir kt. veiksnių.
Švietimo politiką reglamentuojantys teisės aktai formalųjį ir neformalųjį švietimą apibrėžia kaip lygiavertes švietimo proceso dalis, tačiau realybėje
pastarasis dažnai suvokiamas kaip mažiau svarbi ugdymo sritis, jam skiriama žymiai mažiau dėmesio bei finansavimo. Neformaliajam ugdymui (ypač
mokymui plaukti ir plaukimo populiarinimui) skiriama per mažai dėmesio. Nors pradėta vykdyti Vyriausybės patvirtinta mokymo plaukti programa,
trūksta glaudesnio bendradarbiavimo ir iniciatyvos tarp savivaldybės, mokyklų, mokytojų ir visuomenės. Trūksta naujos infrastruktūros.
Centro teikiamos paslaugos atitinka Lietuvos Respublikos higienos normas, yra saugios ir teikiamos naudojant kokybišką įrangą.
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EKONOMINIAI VEIKSNIAI
Tiesioginę įtaką Centro veiklai, tinkamoms darbo sąlygoms sudaryti ir tiesioginių funkcijų vykdymo kokybei turi šalies ekonominė padėtis.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis Vilniaus mieste 2017 m. nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje buvo 545,0 tūkst. gyventojų. Tai
1,8 tūkst. gyventojų daugiau nei 2016 m. metų pradžioje (543,2 tūkst.)3. Nors gyventojų skaičius šalyje per minėtą laikotarpį sumažėjo 1,36 proc., Vilniuje
gyventojų skaičius augo, o tai susiję tiek su visoje Europoje besivystančia urbanizacija, tiek su Lietuvos regionų atskirties didėjimo problema. Vilniuje
gyventojų skaičiaus prieaugis jau keli metai iš eilės išlieka teigiamas ir tikimasi, kad ši tendencija ir toliau nesikeis. Optimistiniai gyventojų lūkesčiai
tikimasi teigiamai veiks privatų vartojimą, kuris išliks pagrindiniu plėtros šaltiniu. Vilniaus plėtra planuojama atsižvelgiant į Vilniaus miesto 2010–2020
m. strateginį planą ir VMS teritorijos bendrąjį planą. Organizuojama Vilniaus miesto teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo stebėsena, padedanti
užtikrinti subalansuotą miesto plėtrą. Rengiami planai ir programos, kurių pagalba išskiriami miesto plėtros prioritetai, atliekamas Vilniaus miesto
Bendrojo plano operatyvusis planavimas, formuojama duomenų bazė. Miesto plėtra teigiamai įtakoja Centro ugdytinių skaičių.
Šiandien šalies ekonomika dar negali deramai pasirūpinti visomis neformaliojo ugdymo reikmėmis. Lietuvos ekonominių rodiklių perspektyva
rodo, kad šalies ekonomika auga, tačiau švietimui tenkanti biudžeto asignavimų dalis vis dar yra gerokai mažesnė už buvusią iki krizės. ES lėšų
panaudojimas pagerintų Centro materialinę bazę. Gavus finansavimą renovacijai, Centras galės atnaujinti savo pastatų techninę būklę. Savivaldybės
biudžeto asignavimų pakanka Centrui išlaikyti, bet neužtenka bazei atnaujinti iš esmės. Centro veikla finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės
asignavimų, tėvų mokesčio už ugdymą lėšų, bei lėšų gautų rengiant ir įgyvendinant projektus, nuomos sutartis, vaikų tėvų paramos.
Lengvatos už ugdymą ikimokyklinėse, bendrojo lavinimo mokyklose ir už neformaliojo ugdymo paslaugas suteikia tėvams didesnes galimybes
lankyti neformaliojo ugdymo užsiėmimus Centre.
SOCIALINIAI–DEMOGRAFINIAI VEIKSNIAI
Vyraujantys pozityvūs socialiniai išorės veiksniai:


Vilnius ir toliau išliks Lietuvos gyventojų traukos centru. Centras, turintis baseiną, aptarnauja Vilniaus mieste gyvenančius ir/ar besimokančius
moksleivius, norinčius stiprinti sveikatą ir išmokti plaukti.
 Kintant gyventojų socialinei–ekonominei padėčiai formuojasi naujas požiūris į sveiką gyvenseną, tikslingą vaikų užimtumą.
Vyraujantys negatyvūs socialiniai išorės veiksniai:
 Centras orientuotas į mažesnes ar vidutines pajamas gaunančias šeimas. Mažėjant šeimų pajamoms (dėl padidėjus infliacijai dėl Euro įvedimo)
daugėja centrą lankančių socialiai remtinų vaikų.
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Pastebima vaikų sergamumo didėjimo tendencija. Centre daugėja ugdytinių, turinčių skeleto-raumenų sistemos sutrikimus, sergančių
endokrininės, kvėpavimo, kraujotakos sistemos, regos, ir kt. ligomis), turinčių du ir daugiau susirgimų. Daugėja vaikų su specialiais poreikiais,
pedagogiškai apleistų ugdytinių, turinčių psichologinių problemų. Šiems moksleiviams reikalinga speciali parama.
Kol kas Centre specialistų pakanka, tačiau mokytojų amžiaus vidurkis vis didėja, o jaunų pedagogų atlyginimas neproporcingas ekonominio
išsivystymo lygiui.

TECHNOLOGINIAI VEIKSNIAI
Plintančios informacinės technologijos keičia ugdymą, sudaro sąlygas kelti mokytojų kvalifikaciją nuotoliniu būdu. Vien tik technologijų skaičiaus
didėjimas nepagerina ugdymo kokybės, svarbu ir pedagogų šios srities kompetencija Centre yra 3 kompiuteriai, internetinė prieiga. Centras turi ne daug
IKT, nes kompiuteriai nėra tiesiogiai naudojami ugdymo procese, o mokytojai rengdamiesi užsiėmimams, planuodami veiklą, rengdami pedagoginės
veiklos dokumentus, ieškodami informacijos internete, bendraudami tarpusavyje, ir su ugdytinių tėvais, naudojasi asmeniniais kompiuteriais.
Naujų šiuolaikinių technologijų panaudojimas gerina informacijos prieinamumą, leidžia plėtoti ryšius su socialiniais partneriais. Savivaldybės
portale www.vilnius.lt, www.neformalusugdymas.lt, Centro internetinėje svetainėje www.vmsc.lt vaikai, tėvai, įstaigos darbuotojai turi galimybę
susirasti aktualią informaciją. Informacinių – komunikacinių technologijų panaudojimas numatytas ir Centro strategijoje, modernizuojant ir
optimizuojant patį ugdymo procesą, tobulinant ugdymo metodiką, formuojant ugdytinių mokymosi ir gyvenimiškus įgūdžius.
VIDAUS APLINKOS ANALIZĖ
ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA
Vilniaus moksleivių sveikatos centro steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Centro veiklą kuruoja Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos Jaunimo reikalų skyrius. Centrui vadovauja direktorius, kurio veiklą reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus patvirtinti pareiginiai nuostatai. Ugdymo procesą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui, ūkinę Centro veiklą - direktoriaus
pavaduotojas ūkio reikalams. Centre veikia savivaldos institucijos: Centro taryba, Mokytojų taryba ir Metodinė grupė.
 Aukščiausia įstaigos savivaldos institucija – Centro taryba, telkianti ugdytinius, jų tėvus (globėjus) ir Centro pedagogų atstovus svarbiausiems
Centro uždaviniams spręsti. Jos veiklą reglamentuoja Centro tarybos nuostatai.
 Mokytojų taryba – nuolat veikianti Centro savivaldos institucija mokytojų profesiniams, bendriems bei ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro
Direktorius, visi Centre dirbantys pedagogai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
 Metodinė taryba – institucija, jungianti Centro mokytojus pedagogikos teorijos ir praktikos uždaviniams spręsti, atliekanti konsultavimo
funkcijas.
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Centro direktorius, suderinęs su Savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu, tvirtina Įstaigos struktūrą, darbuotojų pareigybių
sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus.
Centras vykdo dvi neformaliojo ugdymo programas. 2017–2018 m. m. Centre sudarytos 88 grupės, suskirstytos pagal vaikų amžių, pasiekimų lygį,
veiklos specifiką. Veikla vykdoma pagal mokytojų parengtas individualias ugdymo programas ir ilgalaikius planus, aprobuotus mokytojų tarybos
posėdyje ir patvirtintas Centro direktoriaus įsakymu.
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
CENTRO PERSONALAS
Centre dirba 22 darbuotojų: direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir ūkio reikalams, sekretorė, raštinės vedėja, rūbininkai, santechnikai,
chloruotojai, šaltkalvis, sargai, valytojos, bendrosios praktikos slaugytojos ir pedagogai.6 darbuotojai dirba su papildomomis sutartimis. Siekiant pilnai
išnaudoti Centro projektinį pajėgumą, planuojama įsteigti dar kelis etatus.
CENTRO PEDAGOGAI
Centre dirba 9 pedagogai, 2 iš jų valandininkai. Duomenis apie pedagogų kvalifikaciją mes matome 8 lentelėje.
Mokytojas
1

Vyresnysis
mokytojas
3

Mokytojas
metodininkas
5

Mokytojas
ekspertas
0

8 lentelė. Pedagogų kvalifikacija
PEDAGOGŲ DARBO STAŽAS
Centre dirba 8 pedagogai, turintys daugiau kaip 15 m. darbo stažą, vienas pedagogas – 2 m.
Pedagogai nuolat kelia savo kvalifikaciją, inicijuoja renginius, dalyvauja miesto, respublikos, tarptautiniuose kvalifikacijos kėlimo kursuose ir
seminaruose. Pedagogų komanda kvalifikuota, kompetentinga, nuolat besimokanti, energinga, ieškanti naujovių ir jas įgyvendinanti. Visi mokytojai
stengiasi įvaldyti naujausias žinias, kurias pritaiko modernizuojant ugdymo procesą. Visi mokytojai turi aukštąjį universitetinį pedagoginį išsilavinimą
ir yra savo srities specialistai, galintys patenkinti ugdymo (-si) poreikius ir įgyvendinti įstaigos keliamus tikslus ir uždavinius.
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FINANSINIAI IŠTEKLIAI
Centro veikla finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų. Vilniaus miesto savivaldybės skiriamomis lėšomis apmokamas darbo
užmokestis patvirtintiems centro etatiniam darbuotojams ir Centrui skirtos pedagoginės valandos, bei mokesčiai už Centro komunalines paslaugas. Prie
Centro finansavimo prisideda tėvai savo įnašais už vaikų ugdymą. Specialiosios programos lėšos (tėvų mokestis už teikiamas paslaugas) naudojamos
ugdymo veiklai plėtoti, pagrindinėms priemonės įsigyti, trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui bei einamajam remontui, darbuotojų
darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams, komunalinėms paslaugoms apmokėti ir kitoms su ugdymo veikla susijusioms reikmėms.
Nuo 2016 metų Centras dalyvauja projekte „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“, vykdomame pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės
patvirtintą „Vaikų mokymo plaukti bendrojo lavinimo mokyklose“ programą. Šios programos vykdymas bus tęsiamas ir toliau.
Nuo 2017 m. spalio mėn. laisvu nuo ugdytiniams skirtos veiklos metu, Centre bus organizuojama kita miesto bendruomenei skirta veikla.
9 lentelėje nurodyti Centro finansavimo šaltiniai ir disponuojamos lėšos.
Finansavimo šaltinis
Savivaldybės biudžeto lėšos
Tėvų mokestis už ugdymą
Projektinės, nuomos lėšos
2% paramos lėšos
Disponuojamų lėšų suma:

2015 m. (EUR)
227278,00
79962,00

520
307760,00

2016 m. (EUR)
283400,00
100700,00
820,80
590,00

385510,8

2017 m. (EUR)
283900,00
118200,00
766,08

520
403386,08

9 lentelė. Centro finansavimo šaltiniai ir disponuojamos lėšos
Centro finansines operacijas vykdo ir apskaitą veda Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“
(BIBA). Centro paslaugų teikimo įkainius už ugdymą nustato Vilniaus miesto savivaldybės taryba.
Centro materialinė bazė. Centro bendras patalpų plotas – 1826 kv. m. Centre yra 25 m ilgio, 4 takų baseinas, plotas – 375 kv. m, koreguojančios
gimnastikos salė – 51 kv. m bei sporto salė – 444 kv. m. Centras turi 3 stacionarius kompiuterius, internetinį ryšį, 1 garso aparatūros įrangą, 1 grotuvą,
ugdymo priemones salėje ir baseine, chloravimo ir vandens pašildymo bei priežiūros įrangą ir kt.
Planavimo sistema. Centras veiklą planuoja vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nuostatomis ir Švietimo ir mokslo ministro
įsakymais, patvirtinta Neformaliojo ugdymo koncepcija bei neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu ir Vilniaus miesto savivaldybės
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neformaliojo švietimo įstaigų veiklos organizavimo tvarkos aprašu. Planai ir programos derinami, siekiama dermės tarp įvairių planų tikslų ir uždavinių.
Planavimo formos ir procedūros nuolat tobulinamos, siekiant kuo didesnio Centro bendruomenės veiklos efektyvumo.
Įstaiga veiklą planuoja rengdama:
 5 metų strateginį veiklos planą,
 Centro mokslo metų veiklos programą;
 ugdymo planą mokslo metams;
 centro sveikatos atstatymo ir sveikatos stiprinimo grupių ugdymo programą;
 individualias mokytojų veiklos programas ir ilgalaikius planus.
 Mokslo metų renginių, vasaros veiklos planus.
Centro veiklos dokumentus rengia direktoriaus įsakymu paskirta Darbo grupė ir pateikia svarstyti Centro tarybai ir, jei reikia, derina su steigėju.
Ugdymas organizuojamas pagal sveikatos atstatymo ir sveikatos stiprinimo programą. Mokytojai rengia individualias programas ir metinius veiklos
planus.
Vidaus darbo kontrolės sistema. Centro ūkinę ir finansinę veiklą, ugdomąjį procesą kontroliuoja steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė ir Centro
vadovybė. Atskaitingi asmenys yra paskirti direktoriaus įsakymu, patvirtinta finansinės atskaitomybės tvarka. Aiškiai apibrėžtos darbuotojų teisės,
pareigos ir atsakomybė, skatinamas personalo iniciatyvumas, tarpusavio bendradarbiavimas, siekiama tenkinti vaikų fizinius, emocinius ir dvasinius
poreikius.
Pagrindiniai vidaus dokumentai, pagal kuriuos atliekama veiklos kontrolė yra Centro nuostatai, vidaus darbo tvarkos taisyklės, pareigybių
aprašymai.
Įstaiga savo veiklą įsivertina vykdydama:
 analizuodama veiklą, tobulindama ugdymo kokybę, keičiant ugdymo programų medžiagą, vykdydama ugdytinių lankomumo apskaitą ir
atlikdama jos analizę. Su ugdytinių tėvais (globėjais) yra sudaromos mokymosi sutartys;
 ugdymo proceso kokybės tyrimus, SSGG analizę;
 ugdymo proceso pedagoginį (pamokos) vertinimą.
Parengti kiti vidaus veiklą reglamentuojantys dokumentai.
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SSGG ANALIZĖ

















Stiprybės:
Demokratiškas įstaigos valdymas, puikus komandinis darbas.
Patyręs ir kompetentingas pedagogų kolektyvas, maža kaita.
Kruopštus ir sąžiningas aptarnaujantis personalas.
Centre nusistovėjęs palankus mikroklimatas.
Ugdomoji veikla atitinka ugdytinių ir jų tėvų (globėjų)
poreikius, orientuota į tikslingą sveikatos stiprinimą ir
laisvalaikio užimtumą.
Centre sudarytos galimybės lankyti užsiėmimus visų socialinių
sluoksnių bei turinčių įvairių sveikatos sutrikimų ugdytiniams.
Centras išlaiko nusistovėjusias tradicijas.
Galimybės:
Tolygesnis Centro bazės panaudojimas leistų suteikti daugiau
reikalingų paslaugų.
Įdiegti šiuolaikišką ugdytinių priėmimo į Centrą tvarką.
Ieškoti sprendimų mokytojų profesiniam tobulėjimui.
Kurti partnerystės tinklą su Žirmūnų, Antakalnio mikrorajono
mokyklomis.
Laiku pastebėti problemas, įtraukti kuo daugiau darbuotojų į
svarbių problemų sprendimus;
Tobulinti tėvų mokėjimo už paslaugas informavimo ir apskaitos
sistemą.
Gerinti įstaigos veiklos viešinimą, informacijos pateikimą
elektroninėje erdvėje.
Kurti platų ir stabilų socialinės partnerystės tinką, stiprinti jau
turimus ryšius.
Materialinės bazės stiprinimas, pastato rekonstrukcija
pritraukiant papildomas lėšas.















Silpnybės:
Centro veiklos paklausa viršija galimybes.
Tobulintina ugdytinių priėmimo į Centrą tvarka.
Dėl per didelio vaikų skaičius grupėse (siekiant patenkinti norinčių
patekti poreikį) nukenčia ugdymo kokybė.
Dėl specialių seminarų ir kursų trūkumo (arba aukštų kainų),
mokytojams trūksta galimybių tobulinti specifinę dalykinę
kompetenciją.
Per mažas bendradarbiavimas su kitomis švietimo įstaigomis,
nevyriausybinėmis ir jaunimo organizacijomis.
Nelanksti buhalterinės apskaitos sistema.
Tobulintina tėvams teikiamos informacijos būdų ir formų sistema.
Grėsmės:
Dėl ribotų Centro galimybių priimti visus norinčius į Centrą, didėja
visuomenės nepasitenkinimas.
Didelis mokymo krūvis bendrojo lavinimo mokyklose tampa kliūtimi
siekti neformaliojo ugdymo švietimo paslaugų (trumpina NU skirtą laiką
ir jo pasirinkimo galimybes, mažės grupių ir vaikų skaičius).
Daugėjant vaikų iš socialinės rizikos šeimų, turinčių emocinius
sutrikimus, galimai jiems reikės skirti daugiau dėmesio.
Nepatogus privažiavimas ir parkavimo vietų trūkumas kelia tėvų
(globėjų) nepasitenkinimą ir apsunkina saugų vaikų atvykimą į Centrą.
Dėl nesavalaikės mokesčio už ugdymą apskaitos, atsiranda skolininkų ir
kyla konfliktai su tėvais (globėjais).
Pastatas nėra renovuotas 45 m., techninė būklė prasta.
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Išvados
Siekiant užtikrinti neformaliojo ugdymo paslaugų kokybę ir kitų ilgalaikių tikslų įgyvendinimą svarbu:
 tobulinti ugdymo kokybę: teikti kokybiškas ir šiuolaikines ugdymo paslaugas; efektyvinti veiklą; formuoti ugdytinių atsakingą požiūrį į
ugdymąsi bei savarankiškumą, ugdyti kompetencijas;
 skatinti mokytojų iniciatyvumą veiklai tobulinti, skleisti gerąją patirtį už Centro ribų;
 stiprinti pedagogų profesinę ir vadovų komandos vadybines kompetencijas;
 stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais ir gerinti Centro įvaizdį viešoje ir virtualioje erdvėse;
 stiprinti pedagogų, tėvų (globėjų) ir ugdytinių ryšius; keisti visuomenės požiūrį į neformalųjį ugdymą.
 ieškoti lėšų renovuoti įstaigos pastatui.
IV.

CENTRO VEIKLOS STRATEGIJA

Misija: siekti, kad sveika gyvensena ir kūno kultūra taptų prioritetine kasdienio gyvenimo dalimi, propaguoti sveikos gyvensenos principus ir
suteikti galimybę visiems (sveikiems ir specialiųjų poreikių turintiems vaikams) sveikai ir aktyviai praleisti laisvalaikį.
Vizija: Vilniaus moksleivių sveikatos centras – įstaiga prieinama kiekvienai šeimai, orientuota į vaikų tikslingą užimtumą, teikianti kokybiškas,
profesionalias visuomenės poreikius atitinkančias sveikatinimo paslaugas.
Filosofija: „Nuosaikiai ir laiku užsiiminėjantis fiziniais pratimais žmogus ligą gali įveikti be jokio gydymo“ (Avicena).
Vertybės:
Profesionalumas – atsakingas požiūris į darbą ir aukšta kompetencija;
Pagarba – tolerancija ir dėmesys kiekvienam;
Lankstumas – naujovių priėmimas, išlaikant tradicines formas, nuolatinis tobulėjimas;
Bendrystė – esame ne konkurentai, o bendraminčiai ir bendradarbiai.
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Veiklos prioritetai:
1. Veiksmingo ir kokybiško ugdymo (-si) užtikrinimas;
2. Centro tradicijų puoselėjimas;
3. Saugios ir estetiškos aplinkos formavimas;
4. Centro įvaizdis ir viešieji ryšiai.
Strateginis tikslas – sukurti šiuolaikišką, atvirą kaitai, jaukią ir saugią, įvairių socialinių sluoksnių vaikams ir jaunimui prieinamą neformaliojo
švietimo įstaigą, teikiančią kokybiškas, tikslingas sveikatinimo ir užimtumo paslaugas.
Uždaviniai:
1. Užtikrinti kokybišką Centro veiklą, siekiant įgyvendinti Centro viziją ir misiją.
2. Ugdant bendrąsias ir dalykines kompetencijas, organizuoti vaikų laisvalaikio užimtumą, stiprinant jų sveikatą, ugdant fizinio aktyvumo
poreikį, sveikos gyvensenos nuostatas bei gebėjimus.
3. Užtikrinti lygias ugdymosi galimybes skirtingų gebėjimų, įvairių socialinių sluoksnių ir poreikių vaikams.
4. Didinti Centro patrauklumą ir atvirumą visuomenei, kuriant savitą kultūrą, gerinant jo įvaizdį.
5. Modernizuoti Centro bendrąsias erdves, pastatą.
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V.

TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS

VEIKLOS PLANAVIMAS
TIKSLAS – sukurti šiuolaikišką, atvirą kaitai, jaukią ir saugią, įvairių socialinių sluoksnių vaikams ir jaunimui prieinamą neformaliojo švietimo įstaigą, teikiančią
kokybiškas, tikslingas sveikatinimo ir užimtumo paslaugas.
Rodiklių reikšmės
Rodiklių
Atsakingas
Uždavinys
Veikla
Veiklos aprašymas
apibrėžimas
asmuo
2018
2019
2020
2021
2022
Užtikrinti
Parengti naujus Centro
Darbo grupė iki 2018 m. gruodžio mėn. parengs
Centro nuostatai
1
Direktorius
kokybišką
nuostatus.
naujus Centro nuostatus.
Centro
Koreguoti sveikatos
Darbo grupė kas dvejus metus atnaujins ugdymo
Ugdymo
Pavaduotoja
veiklą,
atstatymo ir sveikatos
2
2
programas, kurios užtikrins kokybiškesnį
programos
ugdymui
siekiant
stiprinimo programas.
ugdymą
įgyvendinti
Veikla Centre grindžiama komandiniu darbu.
Centro
Suformuota darbo grupė iki rugsėjo 10 d.
viziją ir
Metinė Centro
parengs metinę veiklos programą, mokytojų
Direktorius,
Parengti metinę Centro
misiją.
veiklos
1
1
1
1
1
taryboje vyks aptarimas ir koregavimas. Centras
pavaduotoja
veiklos programą.
programa
sėkmingai įgyvendins savo viziją, misiją,
ugdymui
efektyviai organizuos ugdymo procesą pagal
šiuolaikinius reikalavimus
Parengti metinį ugdymo
Metinis ugdymo 1
1
1
1
1
Darbo grupė iki rusėjo 1d.parengs metinį
Pavaduotoja
planą
planas
ugdymo planą.
ugdymui
Metinių
Iki rugsėjo 10 d. mokytojai parengs metines
mokytojų
individualias ugdymo programas ir teminius
individualių
12
12
12
12
12
planus bei veiklos planus. Programos bus
Centro
programų
aprobuojamos Mokytojų taryboje ir patvirtintos
mokytojai,
skaičius
direktoriaus įsakymu. Parengti dokumentai leis
pavaduotoja
Parengti individualias
Ilgalaikių
užtikrinti ugdymo proceso nuoseklumą,
ugdymui
mokytojų ugdymo
teminių ir
kiekvieno ugdytinio ugdymo (-si) asmeninės
programas, ilgalaikius
31
31
31
31
31
veiklos planų
pažangos veiksmingumą.
planus ir metinius veiklos
skaičius
planus.
Iki rugsėjo 10 d. parengtas metinis Centro
Pavaduotoja
renginių planas padės efektyviau organizuoti
Metinis Centro
ugdymui
1
1
1
1
1
Centro veiklą. Planas rengiamas derinant
renginių planas
Metodinė
mokytojų veiklos planus su bendruomenės
grupė
poreikiais.
Pedagogų
Funkcionuojanti mokytojų veiklos vertinimo ir
Organizuoti pedagogų
Direktorius,
personalinio
įsivertinimo sistema. Sistemingai ir planingai
veiklos vertinimą ir
pavaduotoja
9
9
9
9
9
inspektavimo
vertinama mokytojo profesinė veikla. Mokytojai
įsivertinimą.
ugdymui
skaičius
reguliariai pavasarį įsivertina savo veiklą
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Vykdyti Centro veiklos
stebėseną ir įsivertinimą.

Užtikrinti Centro
savivaldos veiklą.

Pedagogų
veiklos
įsivertinimo
skaičius

9

9

9

9

9

Parengta metinė
Centro veiklos
ataskaita

1

1

1

1

1

Centro tarybos
narių skaičius

9

9

9

9

9

Centro tarybos
posėdžių
skaičius

3

3

3

3

3

Mokytojų
tarybos
posėdžių
skaičius

3

3

3

3

3

Metodinės
grupės posėdžių
skaičius

3

3

3

3

3
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Mokytojų veiklos stebėjimas ir analizė,
aptarimas leis tobulinti ugdymo procesą
Mokytojų veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo
savianalizė pagrįsta analize ir refleksija,
aptariama su pavaduotoja ugdymui.
Centro strateginės veiklos stebėsenos grupė
stebės ir vertins ar Centro veikla atitinka
strateginius bei metinius veiklos planus, teiks
išvadas.
Į Centro tarybą 5 atstovus deleguos Centro
darbuotojai, po 2 tėvus ir ugdytinius. Centro
taryba renkama dviem metams atviru balsavimu,
Centro tarybos priimti ir direktoriaus patvirtinti
sprendimai yra privalomi visai Centro
bendruomenei.
Centro taryba aprobuoja Centro veiklos
perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, pritaria
Centro pagrindiniams veiklos dokumentams,
nustato ugdymo organizavimo tvarką, svarsto
pajamų ir išlaidų sąmatas, planuoja, kontroliuoja
jų paskirstymą, prižiūri Centro ūkinę-finansinę
veiklą.
Mokytojų tarybos posėdžiai vykdomi ne rečiau
kaip 3 kartus per metus. Mokytojų taryba –
nuolat veikianti Centro savivaldos institucija
mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo
klausimams spręsti.
Metodinės grupės posėdžiai vykdomi ne rečiau
kaip 3 kartus per metus. Jų metu aptariami
mokytojų profesinės kompetencijos augimo,
gerosios patirties, bei kiti klausimai, leidžiantys
užtikrinti ugdymo proceso veiksmingumą.

Direktorius,
Pavaduotoja
ugdymui

Direktorius,
Centro tarybos
pirmininkas

Centro tarybos
pirmininkas

Direktorius

Metodinės
grupės
pirmininkas

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
TIKSLAS – sukurti šiuolaikišką, atvirą kaitai, jaukią ir saugią, įvairių socialinių sluoksnių vaikams ir jaunimui prieinamą neformaliojo švietimo įstaigą, teikiančią
kokybiškas, tikslingas sveikatinimo ir užimtumo paslaugas.
Rodiklių reikšmės
Rodiklių
Atsakingas
Uždavinys
Veikla
Veiklos aprašymas
apibrėžimas
asmuo
2018
2019
2020
2021
2022
Užtikrinti
Centro darbuotojus priima į darbą ir atleidžia
kokybišką
Direktorius. Centro darbuotojai dirbs pareiginėse
Centro
instrukcijose numatytus darbus. Už nenumatytus
Etatinių
veiklą,
Organizuoti etatinių
pareiginėse instrukcijose darbus bus mokami
darbuotojų
16
17
17
17
17
Direktorius
siekiant
darbuotojų darbą.
priedai iš tėvų mokesčio lėšų. Laikinai Centre
skaičius
įgyvendinti
yra 4 laisvi etatai: nuo spalio mėn. juos
Centro
planuojame užimti, siekiant išnaudoti Centro
viziją ir
projektinį pajėgumą.
misiją
2 pedagogai yra valandininkai. Mokytojams
Organizuoti pedagoginių
kontaktinės ir papildomos pedagoginės valandos
Mokytojų
darbuotojų (mokytojų)
9
9
9
9
9
yra tarifikuojamos, vadovaujantis ŠMM ministro Direktorius
skaičius Centre
darbą.
įsakymu ir remiantis Darbo grupės pateiktais
susitarimais.
Tobulinti personalo
Darbuotojai nuolat tobulins savo gebėjimus ir
Direktorius,
kvalifikaciją, vykdyti
Centro
kompetencijas. Centro personalas gali būti
22
23
23
23
23
Centro
priežiūrą ir atestaciją,
darbuotojai
skatinamas už iniciatyvas, asmeninių, valstybinių
savivalda
profesinę kompetenciją.
švenčių proga.
Planuojamas
aptarnaujančio
Siekiant geriau išnaudoti Centro pajėgumą ir
Didinti Centro teikiamų
personalo ir
+1
+2
teikti naujas paslaugas, bus vykdoma naujų
Direktorius
paslaugų spektrą.
paslaugų
darbuotojų atranka ir priėmimas.
poreikio
didinimas
Bendras
Įtraukti savanorius į
savanorių
Savanoriai padės organizuoti ir vykdyti Centro
Pavaduotoja
16
18
20
20
20
Centro veiklą.
skaičius per
renginius.
ugdymui
mokslo metus
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DARBO IR UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS
TIKSLAS – sukurti šiuolaikišką, atvirą kaitai, jaukią ir saugią, įvairių socialinių sluoksnių vaikams ir jaunimui prieinamą neformaliojo švietimo įstaigą, teikiančią
kokybiškas, tikslingas sveikatinimo ir užimtumo paslaugas.
Rodiklių reikšmės
Rodiklių
Atsakingas
Uždavinys
Veikla
Veiklos aprašymas
apibrėžimas
asmuo
2018
2019
2020
2021
2022
Užtikrinti
Laisvu nuo ugdymo laiku Centras teikia
Direktorius,
kokybišką
papildomas paslaugas pagal atskiras nuomos,
pavaduotoja
Centro
paslaugų teikimo sutartis.
Centro darbo
ūkio
veiklą,
laikas darbo
7.00–22.00 val.
Administracija dirba nuo 8.00 iki 19.00 val.
reikalams,
siekiant
dienomis
pagal direktoriaus patvirtintus tvarkaraščius.
pavaduotoja
Nustatyti darbo laiką.
įgyvendinti
Priėmimo valandomis teikiama reikalinga
ugdymui
Centro
informacija visuomenei.
viziją ir
Ugdymo
Direktorius
Centro ugdymo procesas vyksta pagal
misiją
procesas vyksta
13.00–20.00 val.
pavaduotoja
direktoriaus įsakymu patvirtintą tvarkaraštį.
darbo dienomis
ugdymui
Iš viso
Direktorius,
Ugdymo procesas vykdomas pagal Centro
vykdomų
pavaduotoja
2
2
2
2
2
direktoriaus patvirtintas ir KTPRP
programų
ugdymui
registruotas ugdymo programas.
skaičius
Grupės komplektuojamos atsižvelgiant į
Pavaduotoja
Bendras Centro
Ugdytinių interesus, tėvų (globėjų)
ugdymui,
92
92
92
92
92
grupių skaičius
pageidavimus, ugdytinių pasiekimų lygį,
Centro
poreikius, amžių ir Centro materialinę bazę.
mokytojai
Iš biudžeto
apmokamų
Organizuoti ugdymo
grupių veiklai
Savaitinių valandų skaičius pagal
procesą.
Šiuo metu Centras turi laisvų valandų, kurias
Direktorius
skiriamų
tarifikaciją yra 350,34 val.
planuojame panaudoti kitais mokslo metais.
pedagoginių
(258 – kontaktinės ir 92,34 – priedų).
valandų
skaičius
Bendras
renginių
skaičius,
Renginių temos ir datos nurodytos renginių
Pavaduotoja
23
23
23
23
23
kuriuose
plane.
ugdymui
dalyvaus Centro
vaikai
Iš viso Centre
sudarytų
Atlikti duomenų apie
Pasirašytos Neformaliojo vaikų švietimo
sutarčių
1280
1300
1300
1300
1300
Direktorius
ugdytinius analizę.
paslaugų teikimo sutartys
skaičius per
mokslo metus
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Nuolat Centrą
lankančių vaikų
skaičius
Ugdytinių
amžius
Pildyti pedagogų ir
mokinių registrą.
Kelti pedagogų profesinę
kompetenciją.

Seminarų, mokymų ir
kursų organizavimas
centre.
Pedagogų atestacijos
plano parengimas.
Organizuoti
vaikų
laisvalaikio
užimtumą,
stiprinant jų
sveikatą,
ugdant
fizinio
aktyvumo
poreikį,
sveikos
gyvensenos
nuostatas
bei
gebėjimus

Atlikti centro veiklos
kokybės ir lūkesčių
tyrimą Centro
bendruomenėje.

Registrų
skaičius
Per metus
apmokamų
kvalifikacijos
kėlimo dienų
skaičius
Kartą per metus
organizuosime
Centro
pedagogams
mokymus
Bus parengtas
pedagogų
atestacijos
planas
Anketinės
apklausos

Organizuoti vaikų
vasaros atostogų
užimtumo ir aktyvaus
laisvalaikio veiklą.

Vaikų skaičius

Organizuoti
sveikatingumo ir
sportinius renginius

Sveikatingumo
ir sportinių
renginių
skaičius

Ugdyti tautiškumą,
pilietiškumą,
sąmoningumą.

Valstybinių
švenčių
paminėjimų
skaičius

1280

1300

1300

1300

1300

7–18 m.

Dalis vaikų lanko dvi grupes salėje ir baseine.

Direktorius

Centrą lanko tik mokyklinio amžiaus vaikai.

Pavaduotoja
ugdymui

2

2

2

2

2

Kiekvienais mokslo metais iki spalio mėn.
sutvarkyti pedagogų ir mokinių registrą;
ugdytinių kaitos kontrolė per mokslo metus.

Pavaduotoja
ugdymui

45

45

45

45

45

Individualus pedagogų profesinės kompetencijos
stiprinimas kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir
seminaruose.

Pavaduotoja
ugdymui

2

2

3

3

3

Mokymai bus pritaikyti visiems Centro
darbuotojams, dirbantiems su moksleiviais.

Direktorius

1

Pedagogas įgis kvalifikacinę kategoriją.

Pavaduotoja
ugdymui

2

Atliksime anketines apklausas: ugdytinių ir tėvų
(globėjų) apklausą internetu, išsiaiškinsime
Centro bendruomenės nuomonę apie veiklos
kokybę, poreikius ir lūkesčius.

Pavaduotoja
ugdymui

Centre vyks dieninė vaikų vasaros atostogų
užimtumo ir aktyvaus laisvalaikio veikla.

Pavaduotoja
ugdymui,
Centro
pedagogai

2

100

15

4

100

15

4

2

100

15

4

2

100

15

4
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2

100

15

4

Organizuosime sveikatingumo renginius –
šventes, plaukimo varžybas, akcijas, atvirų durų
dienas bendruomenei, vesime atviras pamokas ir
pan. pagal renginių planą. Sudarysime sąlygas
vaikų saviraiškai.
Įvairiomis formomis (stendai, akcijos, ištvermės
plaukimas ir kt. renginiai) paminėsime šias
valstybines šventes: Lietuvos valstybės
nepriklausomybės paskelbimo, atkūrimo dienas –
Vaikų gynimo dieną, Kalėdas – dalyvaus apie
200 vaikų.

Pavaduotoja
ugdymui,
Centro
pedagogai
Pavaduotoja
ugdymui,
Centro
pedagogai

Užtikrinti
lygias
ugdymosi
galimybes
skirtingų
gebėjimų,
įvairių
socialinių
sluoksnių ir
poreikių
vaikams

Siūlomos programos
įvairių sveikatos
sutrikimų turintiems
vaikams.
Vykdyti nusikalstamumo
prevenciją ir socializaciją
socialinės rizikos šeimų
vaikams.

Teikti mokesčio
lengvatas.

Didinti
Centro
patrauklumą
ir atvirumą
visuomenei,
kuriant
savitą
kultūrą,
gerinant jo
įvaizdį

Informuoti Centro
bendruomenę apie
ugdytinių veiklos
rezultatus.

Supažindinti ugdytinių
tėvus (globėjus) su
Centro veikla.

Pavaduotoja
ugdymui,
Centro
pedagogai
Pavaduotoja
ugdymui,
Centro
pedagogai

Programų
skaičius

1

1

1

1

1

Didinsime neformaliojo ugdymo prieinamumą
sveikatos sutrikimų turintiems vaikams.

Ugdytinių
skaičius

25

20

15

10

10

Organizuoti priėmimą teikiant pirmenybę
socialinės rizikos šeimoms.

25

Soc. remtinų vaikų sąrašas bus patvirtintas
direktoriaus įsakymu. 100 proc. nuolaida
teikiama vadovaujantis Vilniaus miesto
savivaldybės nustatyta tvarka.

Direktorius

25

Lengvata galima pasinaudoti vadovaujantis
mokėjimo už ugdymą aprašu, patvirtintu
Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos, pateikus
reikiamus dokumentus. Sąrašas bus patvirtintas
Centro direktoriaus įsakymu

Direktorius

100 proc.
atleistų nuo
mokesčio už
ugdymą soc.
remtinų vaikų
skaičius
Ugdytinių
skaičius,
kuriems
taikomos
lengvatos
Centro
pedagogų
siūlymu
Organizuojamas
baigiamasis
mokslo metų
renginys
Tradicinių
plaukimo
varžybų sk.
Kiekvieno
mėnesio
paskutinis
užsiėmimas –
atvira pamoka
sk.

20

25

25

25

25

25

25

25

1

1

1

1

1

Baigiamasis renginys gegužės mėn. „Plaukimo
ABC“ – pasiekimų pažymėjimų šventinis
įteikimas.

3

3

3

3

3

Organizuosime šventes tėvams ir vaikams, kurie
jau tapo Centro tradicija.

8

Tėvai turės galimybę stebėti vaikų užsiėmimus,
daromą pažangą, dedamas pastangas ir aptarti
vaikų pasiekimus, išsakyti savo pageidavimus,
pareikšti nuomonę.

8

8

8

8
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Pavaduotoja
ugdymui,
Centro
pedagogai
Pavaduotoja
ugdymui,
Centro
pedagogai
Pavaduotoja
ugdymui,
Centro
pedagogai

BENDRADARBIAVIMAS IR ATSTOVAVIMAS
TIKSLAS – sukurti šiuolaikišką, atvirą kaitai, jaukią ir saugią, įvairių socialinių sluoksnių vaikams ir jaunimui prieinamą neformaliojo švietimo įstaigą, teikiančią
kokybiškas, tikslingas sveikatinimo ir užimtumo paslaugas.
Rodiklių reikšmės
Rodiklių
Atsakingas
Uždavinys
Veikla
Veiklos aprašymas
apibrėžimas
asmuo
2018
2019
2020
2021
2022
Didinti
Pasirašytos
Su partneriais vykdysime bendrus projektus,
Centro
naujos
+1
+1
+1
+1
+1
renginius, dalinsimės informacija, metodine
Direktorius
patrauklumą
bendradarbiavimo
medžiaga.
Užmegzti naujus ryšius
ir atvirumą
sutartys
su socialiniais
visuomenei,
Pedagogai yra
Dalyvausime miesto Kūno kultūros mokytojų
Pavaduotoja
partneriais.
kuriant
miesto kūno
asociacijos organizuojamuose renginiuose,
ugdymui,
9
9
9
9
9
savitą
kultūros draugijos
vesime atvirus renginius, dalinsimės gerąja
Centro
kultūrą,
nariai
patirtimi.
pedagogai
gerinant jo
Pristatyti Centrą ir
Pavaduotoja
Miesto,
įvaizdį
skleisti veiklos sėkmės
ugdymui,
respublikinių
2
2
2
2
2
Centro mokytojai ves seminarus.
pavyzdžius
Centro
seminarų skaičius
pedagogai
Dalyvavimas
Dalyvaujame respublikinėje akcijoje „Ar tu
Pavaduotoja
Renginių skaičius
1
1
1
1
1
respublikinėje akcijoje.
plauki?“
ugdymui

FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS

284400
173600*
14592

284300
173600
14592

165400
14592

284200

157500
14592

284100

157200
14592

284000

TIKSLAS – sukurti šiuolaikišką, atvirą kaitai, jaukią ir saugią, įvairių socialinių sluoksnių vaikams ir jaunimui prieinamą neformaliojo švietimo įstaigą, teikiančią
kokybiškas, tikslingas sveikatinimo ir užimtumo paslaugas.
Rodiklių reikšmės (EUR)
Atsakingas
Uždavinys
Veikla
Rodiklių apibrėžimas
Veiklos aprašymas
asmuo
2018
2019
2020
2021
2022
Modernizuo Centro biudžeto Biudžetinės (aplinkos)
Paskirstyti Centrui skiriamas biudžetines lėšas
Direktorius
ti Centro
paskirstymas,
lėšos iš Vilniaus miesto
užtikrinant sėkmingą Centro veiklą. Lėšos bus
bendrąsias
išteklių ir
savivaldybės
naudojamos darbuotojų darbo užmokesčiui,
erdves,
situacijos
mokesčiams už komunalines ir ryšio paslaugas.
pastatą.
įvertinimas,
Lėšos už papildomą
Planuoti ir apskaityti mokamas paslaugas
Direktorius,
prioritetų
ugdymą
Lėšos bus skiriamos edukacinei aplinkai gerinti, Pavaduotoja
numatymas
(tėvų mokestis už
veiklos priemonėms įsigyti, trūkstamam darbo
ūkio reikalams
ugdymą)
užmokesčio deficitui padengti ir veiklos plėtrai
vystyti.
*Planuojamos sumos jei bus pakeltas mėnesinis
mokestis už ugdymą
Lėšos už projektą
Finansuotų projektų įgyvendinimas. Lėšos
Direktorius,
„Mokėk plaukti ir
numatytos baseino ir mokytojo paslaugoms
Pavaduotoja
saugiai elgtis vandenyje“
apmokėti.
ugdymui
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500
9

500

500

500

Pasirašytos paslaugų teikimo sutartys

Direktorius

Lėšos naudojamos modernizuoti Centro bazę
Lėšos naudojamos modernizuoti Centro bazę
Ugdymo aplinkos gerinimas (priemonės,
patalpos, saugumo jausmas)
Turtas bus įsigyjamas iš papildomai gautų lėšų
už paslaugas ir mokesčio už ugdymą

Direktorius
Direktorius

8400

8800

15000

15000

Ilgalaikio turto įsigijimas

15000

15000

15000

15000

15000

Trumpalaikio turto
įsigijimas

20000

20000

20000

20000

20000

5000

5000

Pastato pilna
rekonstrukcija

5000

8000
15000

9

7600
15000

9

7200
15000

5000

9

Direktorius

9

Lėšos bus naudojamos skubiems darbams
apmokėti.

Pastatų suteikimo
paslaugų skaičius laisvu
nuo užsiėmimų metu,
pasirašytų sutarčių
skaičius
1.Sporto salės nuoma
2.Baseino nuoma

1500000 *

Inicijuoti
materialinių ir
finansinių
išteklių paiešką
centro
infrastruktūros
atnaujinimui

500

2 proc. GPM paramos
lėšos

*Iš planuojamų gauti biudžeto lėšų atliksime
bendrą pastato rekonstrukciją. Bus sudarytos
saugios ir sveikos sąlygos bei sukurta moderni
ugdymo aplinka

Direktorius
Direktorius

Direktorius

VEIKLOS VIEŠINIMAS IR PRISTATYMAS
TIKSLAS – sukurti šiuolaikišką, atvirą kaitai, jaukią ir saugią, įvairių socialinių sluoksnių vaikams ir jaunimui prieinamą neformaliojo švietimo įstaigą, teikiančią
kokybiškas, tikslingas sveikatinimo ir užimtumo paslaugas.
Rodiklių reikšmės
Rodiklių
Atsakingas
Uždavinys
Veikla
Veiklos aprašymas
apibrėžimas
asmuo
2018 2019
2020
2021
2022
Didinti
Centro interneto
SekretorėCentro
svetainės
1
Informatyvi, patraukli Centro interneto svetainė
mokytoja
patrauklumą
atnaujinimas
ir atvirumą
Centras nuolat ir įvairiomis formomis (el. paštu,
Centro
Centro įvaizdžio ir
Informacijos
visuomenei, viešųjų ryšių
5000 5000
5000
5000
5000 SMS, irkt.) informuos ugdytinių tėvus apie
mokytojai
pateikimo skaičius
kuriant
Centro veiklą.
sekretorė
tobulinimas
savitą
Informuoti visuomenę
Informacijos
Viešinsime Centro veiklą pateikdami informaciją Pavaduotoja
kultūrą,
apie Centro teikiamas
įkėlimas į interneto
5
6
6
7
7
į vaikų užimtumą ir sveikatinimo paslaugas
ugdymui,
gerinant jo
paslaugas.
svetaines
reklamuojančias interneto svetaines.
sekretorė
įvaizdį
Informacijos
Pateiksime ir nuolat atnaujinsime informaciją
Centro
pateikimas
8
8
8
8
8
Centro informaciniuose stenduose.
pedagogai
stenduose
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Įtraukti tėvus į Centro
veiklą.
Esamų centro tradicijų
tobulinimas ir
turtinimas bei naujų
kūrimas. Centro
mokytojų, ugdytinių ir
tėvų
bendruomeniškumo
jausmo stiprinimas
Taikant šiuolaikines
technologijas tobulinti
registracijos į Centrą ir
mokesčių už ugdymą
surinkimo ir
administravimo
galimybes.

Sudaryti Centro
vaikų tėvų
(globėjų) aktyvistų
grupę

1

1

1

1

1

Tradicinės šventės

4

5

5

6

6

Baigiamasis
mokslo metų
renginys

1

Internetinė
registracija

1

Mokėjimų už
ugdymą duomenų
bazė tvarkymas

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Kviesime tėvus (globėjus) aktyviai dalyvauti
Centro renginiuose, teikti pasiūlymus, išsakyti
pastabas, skleisti informaciją.
Organizuosime tradicinėmis tapusias šventes,
atsiras nauji tradicija tampantys renginiai.
Centro bendruomenės nariai aktyviau dalyvaus
Centro gyvenime, gerės Centro įvaizdis,
atsiskleis jos savitumas ir tobulės
bendradarbiavimo santykiai

Pavaduotoja
ugdymui,
Centro
pedagogai
Pavaduotoja
ugdymui
Pavaduotoja
ugdymui,
Centro
pedagogai

Sudarysime galimybes registruotis į grupes ir
sudaryti sutartį su Centru internetu.

Direktorius

Tobulinsime surenkamų lėšų už ugdymą apskaitą
ir kontrolę.

Pavaduotoja
ūkio reikalams

Centro 2018–2022 metų strateginį planą rengė direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. V-49 patvirtinta darbo grupė. Jos pasiūlymus
pedagogai svarstė mokytojų ir Centro tarybos posėdžiuose. Strateginio plano projektas buvo aptariamas viešai ir atvirai.
Siekiant, kad Centro 2018–2022 metų strategijos įgyvendinimo plane numatytos priemonės būtų sėkmingai įgyvendintos ir veiksmingos, bus
vykdoma veiklos stebėsena ir analizė, atliekamas įsivertinimas, teikiamos rekomendacijos ir pasiūlymai darbo grupei. Stebėseną ir analizę atliks
direktoriaus įsakymu patvirtinta strateginio plano įgyvendinimo stebėsenos grupė pagal numatytą grafiką (žr. 10 lentelę). Stebėsenos rezultatai bus
pagrindas strateginėms nuostatoms tikslinti ir koreguoti. Įvertinant vidaus ir išorės pokyčius, strategija svarstoma ir tobulinama kasmet.
Eil. Nr.
1.

Veiksmas
Strateginio plano įgyvendinimo analizė.

2.
3.

Strateginio plano koregavimas.
Strateginio plano įgyvendinimo ataskaita.

Atsakingas
Direktorius, Strateginio plano
įgyvendinimo stebėsenos grupė
Direktorius, mokytojų taryba
Direktorius, darbo grupė

Data
2018 gruodis, 2019 gruodis,
2020 gruodis, 2021 gruodis
2019 sausis, 2020 sausis, 2021 sausis, 2022 sausis
2022 gruodis

10 lentelė. Strateginio plano įgyvendinimo kontrolės grafikas
_______________________
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