PATVIRTINTA
VšĮ „Vaikų poilsis“
direktoriaus 2018 m. birželio 17 d.
įsakymu Nr. V1-06-018

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VAIKŲ POILSIS“ 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. VšĮ „Vaikų poilsis“ (toliau – įstaiga) 2018 metų veiklos planas (toliau – planas),
atsižvelgus į strateginius Įstaigos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metinius
įstaigos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti.
2. Planas parengtas atsižvelgus į Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Valstybinės
švietimo 2013–2022 metų strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23
d. nutarimu Nr. XII-745 „Dėl Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo“,
Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695, Viešosios įstaigos „Vaikų poilsis“ 20162020 metų strateginį planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m.
gegužės 18 d. įsakymu Nr. V-449, Viešųjų įstaigų veiklos vertinimo kriterijais, patvirtintais
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-1221,
Įstaigos įstatais, vidaus įsivertinimo SSGG tyrimų medžiaga, Įstaigos veiklos ataskaitomis, Įstaigos
struktūrinių padalinių vadovų patirtimi, pasiūlymais ir rekomendacijomis.
3. Planą įgyvendins VšĮ „Vaikų poilsis“ administracija, įstaigos struktūrinių padalinių
vadovai, veiklų procese dalyvaujantys specialistai, kiti darbuotojai.
II.

PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR SRITYS

4. Pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus, organizuojant
vaikų poilsį ir laisvalaikį, įgyvendinant neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas.
5. Įstaigos pagrindinė veiklos sritis – vaikų poilsio stovyklų organizavimas. Kita
veiklos sritis – neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas.
III.

ĮSTAIGOS VIZIJA

5. Įstaigos vizija – patraukli, konkurencinga Įstaiga, teikianti šiuolaikiškas bei
kokybiškas paslaugas, paremtas neformaliojo švietimo principais, metodais ir priemonėmis,
tenkinanti pažinimo poreikius, suteikianti galimybę įgyti papildomų kompetencijų.
IV.

ĮSTAIGOS MISIJA

6. Įstaigos misija – tenkinti veiklų dalyvių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos
poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais, teikti neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų
švietimo, savišvietos, kultūrines ir sportines veiklas, laisvalaikio organizavimo paslaugas atostogų
metu, užtikrinant jų kokybę, įvairovę ir prieinamumą.

V.

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

7. Priemonių plano įgyvendinimas:
Dalyvių motyvacijai didinti, aktyvus dalyvavimas programose ir programų kokybės gerinimas
(Pirmo tikslo 01 pirmas uždavinys 01):
Eil.
Nr.
1.

2.

Priemonės pavadinimas
(pagal 2017 m. veiklos planą)
Parengti naujo turinio ar atnaujinti
esamų 12 neformaliojo švietimo
programų, organizuojant vaikų poilsį
atostogų metu stacionariose mokinių
poilsio stovyklose ir kitose erdvėse.
Organizuoti programų dalyvių
apklausas mažiausiai keturiais
būdais: anketinė apklausa, apklausa
internetu po pamainų, atsiliepimų
žurnalai, laiškai stovyklai.

3.

Dalyvauti mažiausiai keturiuose
mokinių vasaros atostogų stovyklose
finansavimo konkursuose.

4.

Įrengti kortelių skaitytuvus poilsio
namuose, palengvinant atsiskaitymą
už paslaugas.

Įvykdymas
Įstaiga 2017 metais paruošė ar atnaujino 24,
įgyvendino 23 neformaliojo švietimo programas
(bendras skaičius):
stacionariose mokinių poilsio stovyklose – 17,
poilsio namuose – 7.
Organizuotos apklausos – anketinė stovyklų
dalyviams, anketinė stovyklų vadovams,
internetinė stovyklų dalyviams, vadovams ir
stovyklų dalyvių tėvams, vaikai rašė laiškus
stovyklai. PN dalyviams siūlomi atsiliepimų
žurnalai.
Per 2017 metus Įstaiga dalyvavo 10 konkursų
(laimėjo 7 konkursuose):
- ŠMPF organizuotame neformaliojo švietimo
programų įgyvendinimo vaikų vasaros stovyklose
organizavimo paslaugų pirkimo konkurso 4 dalyse.
Pateiktos ir laimėjo 4 programos: įgyvendinta MPS
„Pasaka“, „Raganė“, „Trimitas“, „Dzūkijos šilas“;
- Panevėžio miesto savivaldybės organizuotame
vaikų vasaros poilsio programų konkurse.
Įgyvendinta MPS „Trimitas“;
- Panevėžio rajono savivaldybės organizuotame
visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos projektų rėmimo konkurse. Įgyvendinta
MPS „Trimitas“;
- Mažeikų savivaldybės administracijos remiamų
vaikų vasaros poilsio programų konkurse;
- Palangos miesto savivaldybės finansuojamų
mažas pajamas gaunančių šeimų vaikų vasaros
poilsio paslaugų pirkime. Įgyvendinta MPS
„Pasaka“.
- Alytaus globos namų organizuotame vaikų
vasaros poilsio programų konkurse. Įgyvendinta
MPS „Raganė“, „Pasaka“, „Dzūkijos šilas“;
- Šilutės rajono savivaldybės administracijos
remiamų vaikų vasaros poilsio programų konkurse.
Įgyvendinta MPS „Pasaka“.
Sudaryta sutartis su AB SEB banku ir įrengti pinigų
skaitytuvai poilsio namuose „Zunda“ ir „Salduvė“.

5.

Parengti naują šiuolaikinio dizaino
įstaigos tinklapį su stovyklų ir poilsio
namų vietų rezervacijos sistema ir
tiesioginio mokėjimo galimybe.

6.

Temų, renginių, priemonių ir metodų
programų įgyvendinimui pasiūlymų
stebėsena.

Prieš 2017 metų vasaros sezono pradžia parengtas
naujas šiuolaikinio dizaino įstaigos puslapis. Įstaigos
teikiamų paslaugų pirkėjai, naudodami nauja
sistemą, turėjo tiesioginio atsiskaitymo galimybę
rezervuojant paslaugą.
2017 metais pasirašytos 66 paslaugų teikimo
sutartys. Pagal pageidavimus bei pasiūlymus,
parengtos ir įgyvendintos 8 programos.

Palankių ugdymo (si) sąlygų veiklų vykdymo vietose sudarymas (Pirmo tikslo 01 antras uždavinys
02):
Eil.
Nr.
1.

Priemonės pavadinimas
(pagal 2017 m. veiklos planą)
Erdvių pritaikymas programoms
įgyvendinti. PN „Salduvė“ II a.
antrojo holo pritaikymas veikloms.

2.

Atnaujinti internetinio ryšio įrangą
poilsio namuose ir mokinių poilsio
stovyklose.
Atnaujinti renginių įgarsinimo įrangą
mokinių poilsio stovyklose.

3.

4.

Investicijų programų įgyvendinimui
stebėsena ir kontrolė.

Įvykdymas
Poilsio namuose „Salduvė“ atnaujintas II aukšto
holo interjeras, sudarytos sąlygos vaikų užimtumui.
Stovykloje „Pasaka“ įrengta nauja aikštelė šokiams,
renginių repeticijų organizavimui.
Peržiūrėti ir įdiegti nauji internetinio ryšio planai
poilsio namuose ir mokinių poilsio stovyklose,
pastatyti nauji modemai signalų stiprinimui.
MPS „Pasaka“ visiškai atnaujinta įgarsinimo įranga,
įsigyta aktyvi garso sistema, pultai, kolonėles.
MPS „Raganė“ pakeistas valdymo pultas, įsigyta
aktyvi garso sistema.
Programų įgyvendinimui skirta 73,2 tūkstančiai
eurų.

Priemonių būrių vadovų, stovyklų koordinatorių bei poilsio namų renginių vadovų kompetencijų
augimui organizavimas (Pirmo tikslo 01 trečias uždavinys 03):
Eil.
Nr.
1.

Priemonės pavadinimas
(pagal 2017 m. veiklos planą)
Vadovų mokymų, skirtų programų
vykdymui, stebėsena. Įgyvendinti
trejus mokymus.

2.

Poilsio namų renginių vadovų
mokymų stebėsena.

Įvykdymas
2017 m. birželio mėn. įvyko vienas jungtinis
renginys - 4 stovyklų programų vykdytojų
mokymai, pakviestas lektorius Laurynas Pečkaitis.
Prieš stovyklų pamainų pradžią organizuoti 4 atskiri
kiekvienos stovyklos neformaliojo švietimo
darbuotojų mokymai, skirti konkrečios programos
adaptacijai.
Poilsio namų renginių vadovas dalyvavo
mokymuose 2017 m. birželio 10-11 dienomis.
Pateikė vertinimui 11 trumpalaikių neformaliojo
švietimo programų projektų. Atrinktos ir įvykdytos
-7.

3.
4.

Mokymų programų kokybės
gerinimas ir stebėsena.
Mokymų dalyvių skaičiaus stebėsena
(kiekybinis rodiklis 60+).

Mokymų kokybės vertinimo vidurkis 5 balų
sistemoje – 4.39.
Mokymuose dalyvavo 73 vadovai.

Taikyti neformaliojo švietimo metodus ir priemones, skatinant dalyvių kūrybiškumą (Pirmo tikslo
01 ketvirtas uždavinys 04):
Eil.
Nr.
1.

Priemonės pavadinimas
(pagal 2017 m. veiklos planą)
Parengti ir įgyvendinti 4 programas,
skirtas spec. poreikių turintiems
vaikams.

2.

Parengti ne mažiau 5 straipsnių ir
informacinių pranešimų visuomenei
viešojoje erdvėje apie vykdomas,
įvykdytas veiklas, pasiekimus.

3.

Organizuoti susitikimą siekiant
pasidalinti gerąja praktika su
analogiškų veiklų organizatoriais.

Įvykdymas
Įvykdytos 4 programos:
1. „Pasaka prie ežero“, pritaikyta sutrikusio
intelekto asmenims, MPS „Dzūkijos šilas“;
2. „Lėvens šnabždesiai“ , pritaikyta stovyklautojams
su klausos negalia, MPS „Trimitas“;
3. „Neužšąlančio uosto paslaptys“, pritaikyta
stovyklautojams su regos negalia, MPS „Pasaka“;
4. „Jogos stovykla“, pritaikyta ne tik stuburo
problemų turintiems vaikams, PN „Salduvė“.
3 straipsniai įstaigos tinklapyje.
1 straipsnis www.vpgt.lt tinklapyje
3 straipsniai ir nuolatinai nuotraukų reportažai soc.
tinkluose.
12 vaizdo filmų apie veiklas.
2017 m. rugsėjo 20 d. organizuotas susitikimas su
VšĮ „Frageta“ ir VšĮ „Berčiūnų ateitininkų stovykla“
vadovais.

Didinti programų dalyvių ir vykdytojų įsivertinimo bei veiklų įvertinimo galimybių kiekį (Pirmo
tikslo 01 penktas uždavinys 05):
Eil.
Nr.
1.

Priemonės pavadinimas
(pagal 2017 m. veiklos planą)
NVŠ programų kokybės įvertinimo ir
įsivertinimo stebėsena, duomenų
analizė.

2.

Programų dalyvių pasiekimų
įvertinimo ir įsivertinimo stebėsena,
duomenų analizė.

3.

Programų vykdytojų įvertinimo ir
įsivertinimo stebėsena, duomenų
analizė.

Įvykdymas
Kokybę vertino:
ŠMPF – 4 vertinimai,
Vadovai – 83 vertinimai,
Dalyviai – 147 vertinimai,
Dalyvių tėvai – 180 vertinimų.
Pasiekimus vertino:
Vadovai – 31 vertinimas,
Dalyviai – 76 vertinimai,
Dalyvių tėvai – 128 vertinimai.
Vykdytojus vertino:
Vadovai – 28 vertinimai,
Administracija – 6 vertinimai.

Įgyvendinti didesnį neformaliojo švietimo programų skaičių (Antro tikslo 02 pirmas uždavinys 01):
Eil.
Nr.
1.

Priemonės pavadinimas
(pagal 2017 m. veiklos planą)
Parengti ir įgyvendinti 5 programas,
skirtas tikslinėms grupėms.

2.

Parengti ir įgyvendinti 6
trumpalaikes (iki 3 dienų)
neformaliojo švietimo programas

3.

Parengti ir įgyvendinti 2 regionines
neformaliojo švietimo programas

Įvykdymas
Įgyvendintos 6 programos:
„ Vasaros nuotykių stovykla“;
„Neužšąlančio uosto paslaptys“;
„Sportas visiems“;
„ Kodas 5 (detektyvas)“;
„Jogos stovykla“;
„Jaunieji mokyklos paramedikai“.
Įgyvendintos 7 trumposios programos:
„Pėsčiomis po Šventąją“;
„Liaudės kūryba, šiuolaikinės interpretacijos“;
„Žemaičių tradicijos ir papročiai“;
„Pažinkim liaudės instrumentus“;
„Lietuvių kalendorinės šventės“;
„Baltiško ornamento beieškant“;
„Edukacinė išvyka po Palangą“.
Įgyvendintos 5 regioninės programos:
„Sveikučiai“;
„Kartą Aukštaitijoje“;
„Žemaičių tradicijos ir papročiai“;
„Pėsčiomis po Šventąją“;
„Edukacinė išvyka po Palangą“.

Padidinti neformaliojo švietimo programų vykdymo vietų skaičių (Antro tikslo 02 antras uždavinys
02):
Eil.
Nr.
1.
2.

3.

Priemonės pavadinimas
(pagal 2017 m. veiklos planą)
Įrengti naujas erdves NŠ programų
vykdymui PN „Salduvė“.
Organizuoti veiklas už poilsio namų
ribų.
Organizuoti veiklas už mokinių
poilsio stovyklos ribų.

Įvykdymas
II aukšto holas pertvarkytas ir sudarytos sąlygos
veikloms vykdyti.
Poilsio namuose „Salduvė“ buvo organizuojamos
išvykos pėsčiomis po Šventąją. Poilsio namuose
„Zunda“ - po Palangą.
MPS „Pasaka“ per visas pamainas vyko žygiai
Litorinos taku, išvykos prie Olando kepurės ir į
Memel Nord.
MPS „Raganė“ - išvykos į Šventąją, žygiai pėsčiųjų
taku į Palangą, orientacinės varžybos aplinkinėje
gamtoje.
MPS „Trimitas“ vyko pažintinės išvykos per
apylinkės, orientacinės varžybos.
MPS „Dzūkijos šilas“ - žygis į Perloją prie Vytauto
Didžiojo paminklo, gamtos pažinimo išvykos aplink
ežerą.

Visose stovyklose buvo vykdomos ekologinės
akcijos valant paplūdimius ir apylinkes.
Įgyvendinti daugiau prevencinių veiklų (Trečio tikslo 03 pirmas uždavinys 01):
Eil.
Nr.
1.

Priemonės pavadinimas
(pagal 2017 m. veiklos planą)
Siekiant užtikrinti stovyklautojų
maitinimo saugumą paruošti maisto
gamybos bei maitinimo vietas, atlikti
vandens cheminį ir bakteriologinį
tyrimus, atlikti patalpų deratizaciją,
dezinsekciją ir dezinfekciją,
informuoti apie stovyklų pamainas
VMVT ir VSC.

2.

Viešosios tvarkos palaikymo
pareigūnų apsilankymo integravimas
į NVŠ programą.

3.

Parengti ir įgyvendinti dvi žalingų
įpročių, smurto prevencines
programas.
Sveikos gyvensenos įgūdžių lavinimo
integravimo į teikiamas neformaliojo
švietimo programas stebėsena.

4.

Įvykdymas
Parengti 4 valgiaraščiai pagal 3 amžiaus grupes ir
suderinti su Varėnos, Panevėžio, Palangos ir
Klaipėdos VMVT. Prieš vasaros sezono pradžią
visose stovyklose ir poilsio namuose atliekami
vandens cheminis ir bakteriologinis tyrimai, visuose
regionuose sudarytos sutartys patalpų deratizacijai
dezinsekcijai ir dezinfekcijai atlikti. Prieš stovyklų
pamainų pradžios teikiame raštišką informaciją
apie pamainas.
Programų vykdymo eigoje vyko glaudus
bendradarbiavimas su viešosios tvarkos palaikymo
pareigūnais. MPS „Trimitas“ NVŠ programoje buvo
numatyti bendri renginiai su Panevėžio rajono
policijos komisariato pareigūnais, kurie sėkmingai
įvykdyti.
Įgyvendintos 3 programos: „Sveika vasara“,
„Sveikučiai“ ir „Paatviraukime“.
Į visų programų dienotvarkes įtrauktos mankštos,
savitvarka, vertinama balais, darbotvarkėse
numatyti judrieji užsiėmimai, disputai apie asmens
higieną, psichinę sveikatą, sveikesnį maitinimąsi,
sveiką aplinką ir jos poveikį asmeniui ar
visuomenei. Dviejų programų „Kartu - mes jėga“
renginiai buvo skirti sveikos gyvensenos
propagavimui.

Sukurti saugesnę ir sveikesnę aplinką (Trečio tikslo 03 antras uždavinys 02):
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

4.

Priemonės pavadinimas
(pagal 2017 m. veiklos planą)
MPS „Pasaka“ krepšinio aikštelės
prieigų remontas, įrengiant drenažą.
PN „Salduvė“ fasadinių laiptų
remontas.
PN „Salduvė“ gaisro aptikimo ir
įspėjimo sistemos įrengimas (trečias
etapas).
MPS „Raganė“ lauko kanalizacijos
rekonstrukcija, siekiant užtikrinti

Įvykdymas
Atlikta 5,08 tūkst. Eur.
Atlikta 3,5 tūkst. Eur.
Atlikta 8,2 tūkst. Eur.

Atlikta 25,2 tūkst. Eur.

5.
6.
7.

stovyklos funkcionavimą
Naujų žmonių evakavimo planų
parengimas MPS „Raganė“.
Atlikti MPS „Dzūkijos šilas“
žaibosaugos patikrą.
Papildomai atlikta:

Atlikta 1,0 tūkst. Eur.
Atlikta 2017-05-22.
MPS „Raganė“- langų remonto darbai, MPS
„Pasaka“- elektros instaliacijos darbai, MPS
„Pasaka“ - žaibosaugos patikra.

8. 2017 m. veiklos vertinimas pagal SSGG:
Stiprybės
Įstaigos padaliniai įsikūrę patraukliose
geografinėse vietose
Įstaiga daugiau nei 25 metus organizuoja vaikų
poilsį, rengia ir įgyvendina programas, turi
svarią patirtį.
Susiformavę stiprūs vadovų kolektyvai,
komandinio darbo įgūdžiai, vyrauja pozityvi
atmosfera (maža būrių vadovų kaita – apie 15
%).

Silpnybės
Įstaigai trūksta įrangos ir priemonių veikloms.

Galimybės
Atnaujinamos ir tobulinamos edukacinės
aplinkos, kuriamos naujos.
Prieš stovyklos pradžią organizuojama veiklų
vykdytojų atranka ir organizuojami
konkrečioms programoms skirti mokymai.
Atnaujinamos ir kuriamos naujos programos
stovyklų veikloms, bendradarbiaujama su
kitomis šalies įstaigomis, vykdančiomis
identišką veiklą.
Kuriamos sveikos gyvensenos įgūdžių plėtojimo
bei prevencinių programų įgyvendinimo
tradicijos.
Tęsiamas gauto į panaudą turto
modernizavimas.
Glaudus bendradarbiavimas su
kontroliuojančiomis ir priežiūros institucijomis.

Grėsmės
Neigiami socialiniai pokyčiai - vaikų
mažėjimas, nedarbas, emigracija.
Mažėja dalyvių motyvacija aktyviai įsijungti į
vykdomas veiklas (neigiamas išmaniųjų
technologijų poveikis).
Blogėja vaikų sveikata, jaučiamas fizinio
pasirengimo trūkumas, vis daugiau į stovyklas
atvyksta vaikų, turinčių specialiųjų poreikių,
žalingų įpročių, patiriančių patyčias ir pan.

VI.

Pastatų, statinių, įrangos bei priemonių fizinis ir
moralinis nusidėvėjimas, neatitikimas
šiuolaikiniams saugumo reikalavimams.
Nepakankama sveikos gyvensenos ir sporto
infrastruktūros, įrangos būklė.

ĮSTAIGOS STRATEGINIAI TIKSLAI, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI IR
UŽDAVINIAI
9. Teikiamų paslaugų kokybės gerinimas (Pirmasis tikslas 01):

9.1. Sukurti ir įgyvendinti priemones: dalyvių motyvacijai didinti, aktyviai dalyvauti
programose ir gerinti programų kokybę (Pirmo tikslo 01 pirmas uždavinys 01);
9.2. Sudaryti palankias ugdymo (si) sąlygas veiklų vykdymo vietose (Pirmo tikslo 01
antras uždavinys 02);
9.3. Organizuoti priemones būrių vadovų, stovyklų koordinatorių bei poilsio namų
renginių vadovų kompetencijoms auginti (Pirmo tikslo 01 trečias uždavinys 03);
9.4. Taikyti neformaliojo švietimo metodus ir priemones, skatinant dalyvių
kūrybiškumą (Pirmo tikslo 01 ketvirtas uždavinys 04);
9.5. Didinti programų dalyvių ir vykdytojų įsivertinimo bei veiklų įvertinimo
galimybių kiekį (Pirmo tikslo 01 penktas uždavinys 05).
10. Teikiamų paslaugų plėtra (Antrasis tikslas 02):
10.1. Įgyvendinti didesnį neformaliojo švietimo programų skaičių (Antro tikslo 02
pirmas uždavinys 01);
10.2. Padidinti neformaliojo švietimo programų vykdymo vietų skaičių (Antro tikslo
02 antras uždavinys 02).
11. Saugios, modernios ir kultūringos įstaigos kūrimas (Trečiasis tikslas 03);
11.1. Įgyvendinti daugiau prevencinių veiklų (Trečio tikslo 03 pirmas uždavinys 01);
11.2. Sukurti saugesnę ir sveikesnę aplinką (Trečio tikslo 03 antras uždavinys 02).
VII.

UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

12. Sukurti ir įgyvendinti priemones: dalyvių motyvacijai didinti, aktyviai dalyvauti
programose ir gerinti programų kokybę (Pirmo tikslo 01 pirmas uždavinys 01):
Eil.
Vykdymo
Priemonės pavadinimas
Vykdytojai
Nr.
terminas
1. Parengti naujo turinio ar atnaujinti esamų 12
G.Andrejevskaja
2018 m.
neformaliojo švietimo programų, organizuojant
G.Janulis
kovas - liepa
vaikų poilsį atostogų metu stacionariose
moksleivių poilsio stovyklose ir kitose erdvėse.
2. Organizuoti programų dalyvių apklausas
G.Janulis
2018 m.
mažiausiai keturiais būdais: anketinė apklausa,
J.Petkutė-Marcinkienė birželis –
apklausa internetu po pamainų, atsiliepimų
L.M.Paužuolytė
rugpjūtis
žurnalai, laiškai stovyklai.
L.Butkutė
Z.Stripeikienė
G.Petraitis
3. Dalyvauti mažiausiai keturiuose moksleivių
G.Andrejevskaja
2018 m.
vasaros atostogų stovyklose finansavimo
vasaris –
konkursuose.
birželis
4. Įrengti kortelių skaitytuvus poilsio namuose,
G.Andrejevskaja
2018 m.
palengvinant atsiskaitymą už paslaugas
B.Ribkienė
birželis
5. Temų, renginių, priemonių ir metodų programų
G.Andrejevskaja
2018 m.
įgyvendinimui pasiūlymų stebėsena.
kovas rugpjūtis
13. Sudaryti palankias ugdymo (si) sąlygas veiklų vykdymo vietose. (1 tikslo 2
uždavinys).
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdytojai

Vykdymo
terminas

1.

2.
3.

4.

MPS „Dzūkijos šilas“ baseino patalpos
pertvarkymo į renginių salę galimybių įvertinimo
ir projekto parengimas
Įrengti internetinio ryšio įrangą MPS „Dzūkijos
šilas“, įsigyti kompiuterinę įrangą.
Atnaujinti scenos apšvietimo įrangą mokinių
poilsio stovyklose

G.Janulis

Investicijų programų įgyvendinimui stebėsena ir
kontrolė.

G.Andrejevskaja
B.Ribkienė

G.Janulis
G.Janulis

2018 m.
rugsėjis gruodis
2018 m.
birželis
2018 m.
gegužė birželis
Ištisus
metus

14. Organizuoti priemones būrių vadovų, stovyklų koordinatorių bei poilsio namų
renginių vadovų kompetencijų augimui. (1 tikslo 3 uždavinys).
Eil.
Vykdymo
Priemonės pavadinimas
Vykdytojai
Nr.
terminas
1. Vadovų mokymų, skirti programų vykdymui,
G.Andrejevskaja
2018 m.
stebėsena. Įgyvendinti trejus mokymus..
birželis
2. Poilsio namų renginių vadovų mokymų stebėsena. G.Andrejevskaja
2018 m.
gegužė rugpjūtis
3. Mokymų programų kokybės gerinimas ir
G.Andrejevskaja
2018 m.
stebėsena.
G.Janulis
gegužė –
rugpjūtis.
4. Mokymų dalyvių skaičiaus stebėsena (kiekybinis
G.Andrejevskaja
2018 m.
rodiklis 60+).
birželis
15. Taikyti neformaliojo švietimo metodus ir priemones, skatinant dalyvių
kūrybiškumą. (1 tikslo 4 uždavinys).
Eil.
Vykdymo
Priemonės pavadinimas
Vykdytojai
Nr.
terminas
1. Parengti ir įgyvendinti 4 programas, skirtas spec.
G.Andrejevskaja
2018 m.
poreikių turintiems vaikams.
G.Petraitis
gegužė –
D.Migaliova
rugpjūtis.
L.M.Paužuolytė
2. Parengti ne mažiau 5 straipsnių ir informacinių
G.Janulis
2018 m.
pranešimų visuomenei viešojoje erdvėje apie
L.M.Paužuolytė
birželis vykdomas, įvykdytas veiklas, pasiekimus.
L.Butkutė
rugsėjis
Z.Stripeikienė
G.Petraitis
J.Petkutė-Marcinkienė
3. Organizuoti susitikimą tikslu pasidalinti gerąja
G.Andrejevskaja
2018 m.
praktika su analogiškų veiklų organizatoriais
rugpjūtis rugsėjis
16. Didinti programų dalyvių ir vykdytojų įsivertinimo bei veiklų įvertinimo
galimybių kiekį (Pirmo tikslo 01 penktas uždavinys 05).
Eil.
Vykdymo
Priemonės pavadinimas
Vykdytojai
Nr.
terminas
1. NVŠ programų kokybės įvertinimo ir įsivertinimo G.Janulis
2018 m.
stebėsena, duomenų analizė.
L.M.Paužuolytė
gegužė –

2.

Programų dalyvių pasiekimų įvertinimo ir
įsivertinimo stebėsena, duomenų analizė

3.

Programų vykdytojų įvertinimo ir įsivertinimo
stebėsena, duomenų analizė

L.Butkutė
Z.Stripeikienė
G.Petraitis
J.Petkutė-Marcinkienė
G.Janulis
L.M.Paužuolytė
L.Butkutė
Z.Stripeikienė
G.Petraitis
J.Petkutė-Marcinkienė
G.Janulis
L.M.Paužuolytė
L.Butkutė
Z.Stripeikienė
G.Petraitis
J.Petkutė-Marcinkienė

rugsėjis.

2018 m.
gegužė –
rugsėjis.

2018 m.
gegužė –
rugsėjis.

17. Įgyvendinti didesnį neformaliojo švietimo programų skaičių (Antro tikslo 02
pirmas uždavinys 01).
Eil.
Vykdymo
Priemonės pavadinimas
Vykdytojai
Nr.
terminas
1. Parengti ir įgyvendinti 5 programas, skirtas
G.Andrejevskaja
2018 m.
tikslinėms grupėms
kovas rugpjūtis
2. Parengti ir įgyvendinti 6 trumpalaikes (iki 3 dienų) G.Andrejevskaja
2018 m.
neformaliojo švietimo programas.
J.Petkutė-Marcinkienė kovas rugpjūtis
3. Parengti ir įgyvendinti 2 regionines neformaliojo
G.Andrejevskaja
2018 m.
švietimo programas
kovas rugpjūtis
18. Padidinti neformaliojo švietimo programų vykdymo vietų skaičių (Antro tikslo
02 antras uždavinys 02).
Eil.
Vykdymo
Priemonės pavadinimas
Vykdytojai
Nr.
terminas
1. Parengti projektą naujų erdvių NŠ programų
G.Janulis
2018 m.
vykdymui MPS „Dzūkijos šilas“. Esant atitikčiai,
rugsėjis pradėti įgyvendinimą
gruodis
2. Organizuoti veiklas už poilsio namų ribų
J.Petkutė-Marcinkienė 2018 m.
birželis –
rugpjūtis
3. Organizuoti veiklas už mokinių poilsio stovyklos
L.Butkutė,
2018 m.
ribų
L.M.Paužuolytė
birželis –
G.Petraitis
rugpjūtis

Eil.
Nr.
1.

19. Įgyvendinti daugiau prevencinių veiklų (Trečio tikslo 03 pirmas uždavinys 01.
Vykdymo
Priemonės pavadinimas
Vykdytojai
terminas
Siekiant užtikrinti stovyklautojų maitinimo
D.Paulauskienė
2018 m.
saugumą, paruošti maisto gamybos, bei maitinimo L.Baužienė
gegužė -

2.

vietas, atlikti vandens cheminį ir bakteriologinį
tyrimus, atlikti patalpų deratizaciją, dezinsekciją ir
dezinfekciją, informuoti apie stovyklų pamainas
VMVT ir VSC
Viešosios tvarkos palaikymo pareigūnų, gelbėtojų
apsilankymo integravimas į NVŠ programą

3.

Parengti ir įgyvendinti dvi žalingų įpročių, smurto
prevencines programas.

4.

Sveikos gyvensenos įgūdžių lavinimo integravimo
į teikiamas neformaliojo švietimo programas
stebėsena.

Eil.
Nr.
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

V.Sikorska–
Razumienė
E.Gudelionienė

birželis

E.Gudelionienė
Z.Stripeikienė
L.Butkutė
G.Andrejevskaja

2018 m.
birželis rugpjūtis
2018 m.
balandis –
rugpjūtis
2018 m.
birželis –
rugpjūtis

G.Andrejevskaja

20. Sukurti saugesnę ir sveikesnę aplinką (Trečio tikslo 03 antras uždavinys 02).
Vykdymo
Priemonės pavadinimas
Vykdytojai
terminas
MPS „Pasaka“ futbolo aikštelės remontas,
G.Janulis
2018 m.
įrengiant atitvaras.
kovas birželis
PN „Salduvė“ rūsio elektros instaliacijos remontas G.Janulis
2018 m.
gegužė.
PN „Salduvė“ balkonų ir sąramų remontas
R.Kapustavičius
2018 m.
kovas birželis
MPS „Raganė“ stogo terasos grindų dangos
G.Janulis
2018 m.
keitimas ir sienų apdaila, 2 san. mazgų dalinis
kovas –
remontas
gegužė
MPS „Pasaka“ renginių salės evakuacinių laiptų
A.Paulauskas
2018 m.
remontas
birželis rugpjūtis
Atlikti MPS „Dzūkijos šilas“ žaibosaugos patikrą V.Sikorska–
2018 m.
Razumienė
rugsėjis
Atlikti MPS „Pasaka“ žaibosaugos patikrą
D.Paulauskienė
2018 m.
rugsėjis

VIII. LAUKIAMAS REZULTATAS
21. Įgyvendinus uždavinius bus pasiekta:
21.1. užtikrintas sėkmingas veiklų organizavimas;
21.2. gerės įgyvendinamų programų kokybė, didės veiklų įvairovė, patrauklumas ir
prieinamumas;
21.3. neformaliojo švietimo užsiėmimų veikloje bus tenkinami stovyklautojų saviraiškos
poreikiai, ugdomas vaikų kūrybiškumas, sveika gyvensena;
21.4. gerės vadovų kompetencijos;
21.5. bus sukurta saugesnė ir sveikesnė aplinka.
IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Plano įgyvendinimo priežiūrą vykdys įstaigos direktorė. Už plano vykdymą bus
atsiskaitoma įstaigos steigėjui ar steigėjo įgaliotai institucijai.
_____________________________________

