
PATVIRTINTA 

VšĮ „Edukateka“  

direktoriaus 2018 m. gruodžio 28  d. 

įsakymu Nr. UG-1-13 

 

 

VŠĮ „EDUKATEKA 

2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. VšĮ „Edukateka“ veiklos planas 2019 metams (toliau – Planas), atsižvelgus į 

strateginius įstaigos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metinius įstaigos 

tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 

2. Planu siekiama įgyvendinti valstybinės švietimo strategijos 2013 – 2022 m. m. 

politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, 

tenkinti pradinio ir pagrindinio ugdymo poreikius, vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas, 

tenkinti mokytojų bendrakultūrinių, profesinių, bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų tobulinimo 

poreikius, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. 

3. Planas parengtas atsižvelgus į Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2020 metų 

strateginį veiklos planą, patvirtintą Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. 

sprendimu Nr. T2-79, VšĮ „Edukateka“ 2019–2021 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą VšĮ 

„Edukateka“ direktoriaus 2018 m. gruodžio 28  d. įsakymu Nr. UG-1-12.  Įstaigoje veiklos 

organizavimas vykdomas vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės Neformaliojo vaikų 

švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos organizavimo tvarkos 

aprašu, Klaipėdos miesto pedagoginės bendruomenės poreikiais. 

4. Planą įgyvendins Įstaigos administracija, pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese 

dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų 

tėvai (teisėti vaiko atstovai). 

 

II. ĮSTAIGOS VIZIJA 

5. Tapti organizacija, teikiančia įvairiapusiškas, kompleksines ir kokybiškas švietimo 

bei edukacines paslaugas, įtraukiant visas suinteresuotas organizacijas, formalias ir/ar neformalias 

grupes bei plėtojant vietinius ir tarptautinius partnerystės tinklus. 

 

 

III. ĮSTAIGOS MISIJA 

6. Sudaryti sąlygas vaikams, jaunuoliams bei suaugusiesiems  atskleisti savo 

prigimtines galias, ugdyti gebėjimus, skatinti jų bendradarbiavimą, kūrybiškumą, iniciatyvumą, 

nuolatinį tobulinimąsi ir ruošti spręsti ateities iššūkius. 

 

 

IV. 2018 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

7. Vykdant 2018 metų programą, buvo siekiama įgyvendinti strateginį tikslą – teikti 

kokybiškas švietimo paslaugas saugioje, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje aplinkoje. Šiam 

tikslui įgyvendinti iškelti 2 metiniai tikslai ir numatytos priemonės uždaviniams įgyvendinti. 



7.1. tenkinti vaikų ir suaugusiųjų gyvenimo karjerai būtinų kompetencijų tobulinimo ir 

mokymosi visą gyvenimą poreikius; 

7.2. mokytojų profesionalumo kėlimas, siekiant šiuolaikiškos, įdomios ir veiksmingos 

ugdomosios veiklos.  

Įstaigos bendruomenė, kartu su socialiniais partneriais organizavo švietimo  respublikinę

tradiciniu renginiu,  ymus „Projektų Mugė“, jau tapusiamini mok-ų projektų parodąįstaig

ndruomenėje puikiai vertinamas ir Švietimo bereprezentuojančiu įstaigą visoje respublikoje. 

laukiamas renginys apjungia švietimo įstaigų mokytojus, administracijos darbuotojus, verslo 

atstovus, mokinius bei jų tėvus, siūlant veiklas įvairių interesų grupėms. Organizuoti seminarai: 

„Idėjos klasės vadovo veiklai“, „Vaikų meninis skaitymas ir vertinimo kriterijai”, „Projektas kaip 

ugdymo metodas. Projektų valdymo įrankiai”. “Šiuolaikinių IT priemonių panaudojimas 

neformaliąjame švietime”, tarptautinis forumas „Etnokultūros vaidmuo formuojant naujas kultūros 

tradicijas“, metodinė diena „Micro:bit metodinė diena“. Organizuoti programos „Erasmus+“ 1 

pagrindinio veiksmo (KA1) mobilumo mokymosi tikslais kursai „The usage of ICT in art 

education“. Nuolat pildomas edukacinės patirties bankas Įstaigos internetiniame puslapyje 

eMokytojas.lt. 

Įstaigos bendruomenė dalyvavo 2 tarptautiniuose Nordplus Junior projektuose „Dare to 

share“, “Let‘s learn together“, tarptautiniame programos eTwinning projekte „Let me show you…“, 

organizavo tarptautinį kultūros edukacijos projektą „Menas iš praeities į ateitį“. Įstaiga buvo 

apdovanota ženkleliu „Programos „Twinning“ mokykla“ (eTwinning School Label 2018-2019). 

Ženklelis „Programos „eTwinning“ mokykla“ buvo pristatytas 2017 m., siekiant įvertinti bei 

suteikti pripažinimo ne tik atskiriems programos „eTwinning“ mokytojams, bet ir tos pačios 

mokyklos mokytojų bei vadovų komandoms už jų dalyvavimą veikloje, atsidavimą ir pastangas. 

Įstaiga tarptautiniu lygmeniu yra pripažinta kaip lyderė šiose srityse: skaitmeninės veiklos, el. 

saugumo veiklos, inovatyvių ir kūrybingų pedagoginių metodų, personalo tęstinio profesinio 

tobulėjimo skatinimo, personalo ir mokinių mokymosi bendradarbiaujant veiklų skatinimo. 

Įstaigos kolektyvai ir studijos dalyvavo įvairiuose miesto bei respublikos renginiuose, 

konkursuose, festivaliuose, koncertinėse bei edukacinėse išvykose, rengė baigiamuosius sezono 

koncertus. Vaikų šokio studijos „Aušrinė“ merginų grupė tarptautiniame šokių festivalyje – 

konkurse „Allegro 2018“ pelnė II bei III vietas, šokių grupė „Spacierius“ vyresniųjų liaudiškų šokių 

grupių konkursiniame sambūryje „Iš aplinkui 2018“ pelnė IV laipsnio diplomą.  

VšĮ „Edukateka“ vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Spacierius“ viešėjo Estijoje, Pernu 

mieste, kur dalyvavo tarptautiniame liaudiškų šokių maratone, skirtame Estijos nepriklausybės 100 

– mečiui paminėti, vaikų šokio studijos „Aušrinė“ šokėjai dalyvavo Klaipėdos miesto jaunimo 

pilietinėje-kūrybinėje akcijoje „Aš tavo Laisvė“ pristatydami meninę kompoziciją „Laisvės kelias“. 

Visi trys Įstaigos šokių kolektyvai dalyvavo Lietuvos Vakarų krašto dainų šventėje, skirtoje 

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, Lietuvos Dainų šventės Šokių dienoje „Saulės rato 

ritimai“.  

Vaikų šokio studijai „Aušrinė“, jaunimo liaudiškų šokių grupei „Samborinis“  bei vyresniųjų 

liaudiškų šokių grupei „Spacierius“ suteikta II mėgėjų meno kolektyvų kategorija. II kategorija 

suteikiama aukšto meninio lygio meno kolektyvui, kuris respublikiniuose konkursiniuose 

renginiuose ar apžiūrose įvertintas nuo 70 iki 84 balų bei pagal meninės veiklos rezultatus.  

Teiktam projektui „VšĮ „Edukateka“ materialinės – techninės bazės stiprinimas neformaliojo 

vaikų švietimo patrauklumo ir prieinamumo didinimui“, kuriuo siekiama sukurti šiuolaikišką 

edukacinę, pilnai technologijomis aprūpintą ugdymo(si) aplinką, kuri leistų visapusiškai 

įgyvendinti Informacinių technologijų bei fotografijos studijų veiklą bei integralų ugdymą(sį) 

technologijų, meno, kalbų kontekste, skirtas finansavimas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių 

potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-K-723 „Nevalstybinių 

neformaliojo švietimo erdvių, valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimas“ iš Europos 

regioninės plėtros fondo lėšų. 

 

 



III. STRATEGINIS TIKSLAS, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, PRIORITETAI 

 

8. 2019 m. strateginis tikslas – teikti kokybiškas švietimo paslaugas saugioje, 

šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje aplinkoje. 

9. Prioritetai: ugdymo inovacijų diegimas, padedančių ugdytis, organizuoti ir valdyti 

ugdymo procesą, orientuotą į personalizavimą; įvairių gebėjimų mokinių ugdymo(si) kokybės 

gerinimas.  

10. Metiniai veiklos tikslai: 

10.1. įvairių gebėjimų mokinių ugdymo(si) kokybės gerinimas; 

10.2. profesinio tobulėjimo paslaugų kokybės ir prieinamumo, atsižvelgiant į suaugusiųjų 

gyvenimo karjerai būtinų kompetencijų tobulinimo ir mokymosi visą gyvenimą poreikius 

užtikrinimas. 

11. Uždaviniai: 

11.1. gerinti įvairių gebėjimų mokinių ugdymo(si) kokybę; 

11.2. diegti ugdymo inovacijas; 

11.3. organizuoti metodinę veiklą ir pedagoginės patirties sklaidą. 

 

 

VII. METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

12. Metiniai uždaviniai ir priemonės jiems vykdyti: 

12.1. gerinti įvairių gebėjimų mokinių ugdymo(si) kokybę: 

 

Eil. Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Veiklos    

 Ugdytinių ruošimas miesto,  šalies 

dalykiniams konkursams, 

konferencijoms, renginiams  ir 

dalyvavimas juose 

Mokytojai Nuolat Olimpiados, 

konkursai. 

Informacija 

įstaigos 

internetinėje 

svetainėje  

 Bendradarbiavimas su mokinių 

tėvais (globėjais, rūpintojais) 

Administracija, 

mokytojai 

Nuolat Įvairios veiklos 

 2019–2020 mokslo metų 

neformaliojo švietimo programų 

poreikių analizė 

Direktorius, tėvai Nuolat Individualūs 

pokalbiai, 

susirinkimai, 

popietės 

 Prevencinė, šviečiamoji, ugdomoji 

sveikatos stiprinimo ir priežiūros 

veikla  

Direktorius 

Nuolat 

Užsiėmimai, 

informacinė 

medžiaga 

stenduose 

 Neformaliojo vaikų švietimo 

programų įgyvendinimas 

Direktorius Sausis-

gruodis 

Veiklos 

programos, 

ataskaitos 

 Mokinių savanorystės skatinimo 

projektai 

Direktorius, tėvai Sausis-

gruodis 

Mokinių 

refleksija 

2. Organizuoti ir vykdyti priežiūrą    

 Pedagoginės veiklos stebėsena ir 

į(si)vertinimas 

Direktorius Sausis/ 

gruodis, 

birželis 

Individualūs 

pokalbiai. 

Aptarimas  

metodiniuose 



susirinkimuose 

 Neformaliojo vaikų švietimo 

programų efektyvumas, rezultatai ir 

mokinių poreikių tenkinimas 

 

Direktorius, mokytojai Balandis-

gegužė 

Duomenų 

pristatymas 

direkciniame 

posėdyje 

 

 Respublikos, miesto konkursų 

rezultatų analizė 

Direktorius, mokytojai Gegužė Duomenų 

suvestinės 

 
Mokytojo dienyno pildymo 

priežiūra: vertinimas ugdant 

Direktorius Nuolat  Aptarimas  

metodiniuose 

susirinkimuose 

3. Kompetencijos tobulinimas, 

sklaida 
   

 Pranešimai, seminarai, mokymai  

įstaigos, miesto, respublikos 

mokytojams 

Metodinės veiklos 

vadovas, mokytojai 
Nuolat Pažymėjimai 

 

12.2. diegti ugdymo inovacijas: 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Veiklos    

 Edukacinės išvykos, pamokos 

netradicinėse ugdomosiose aplinkose 

Metodinės veiklos 

vadovas, mokytojai 

Nuolat Informacija 

internetinėje 

svetainėje 

 Internetinių svetainių administravimas  Direktorius Nuolat Informacija 

internetinėje 

svetainėje 

 Kultūros pasas – kultūros pažinimo 

įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai 

Direktorius Nuolat Informacija 

internetinėje 

svetainėje 

 Tarptautinis Nordplus programos 

Nordplus Junior paprogramės projektas 

„Let’s learn together“ 

Projekto vykdymo 

grupė  

I pusmetis Informacija 

projekto 

svetainėje 

 Tarptautiniai   programos „eTwinning” 

projektai 

Mokytojai Nuolat Informacija 

projekto 

svetainėje 

 „VšĮ „Edukateka“ materialinės – 

techninės bazės stiprinimas 

neformaliojo vaikų švietimo 

patrauklumo ir prieinamumo didinimui“ 

projektas 

Projekto vykdymo 

grupė 

I pusmetis  

 Projektų rengimas ir paraiškų teikimas Projektų rengimo 

darbo grupė 

Nuolat Paraiška 

 IT strategijos 2019–2020 metams 

įgyvendinimas: skaitmeniniai MO, 

įrankiai, mokymosi aplinkos, 

platformos, programos, fizinės aplinkos 

Direktorius 

 

Nuolat  Sukurtas 

pamokų 

skaitmeninis 

turinys, 

atviros 

pamokos 



 Socialinės, pilietinės akcijos Mokytojai Nuolat Akcijos. 

Informacija 

įstaigos 

internetinėje 

svetainėje 

 Kultūriniai – edukaciniai renginiai Mokytojai Nuolat Renginiai. 

Informacija 

įstaigos 

internetinėje 

svetainėje 

 Tiriamoji veikla: įstaigos bendruomenės 

apklausos aktualiais klausimais 

Direktorius 

 

Nuolat Tyrimų, 

apklausų 

rezultatų 

pristatymas 

 Įstaigos projektai Mokytojai Nuolat Informacija 

įstaigos 

svetainėje 

2. Organizuoti ir vykdyti priežiūrą    

 Neformaliojo vaikų švietimo programų 

turinio derinimas 

Direktorius Rugsėjis Individualus 

aptarimas 

 Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir 

metodinės veiklos analizė  

Metodinės veiklos 

vadovas, mokytojai 

Sausis, 

birželis 

Ataskaita  

 Pedagoginių darbuotojų  veiklos 

vertinimas 

Direktorius 

 

Birželis, 

gruodis 

Pokalbis 

3. Kompetencijos tobulinimas, sklaida    

 IT strategijos 2019–2020 metams 

įgyvendinimo priežiūra 

Direktorius 

 

Nuolat  Individualūs 

pokalbiai su 

mokytojais  

 Mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos 

tobulinimo seminaruose,  siekiant 

tobulinti mokytojų profesinį 

meistriškumą  

Metodinės veiklos 

vadovas, mokytojai 

Nuolat Pažymėjimai, 

gerosios 

patirties  

sklaida  

 Pedagoginės patirties mainai „Į pagalbą 

jaunesniam kolegai“ 

Mokytojai Nuolat Pamokos 

stebėjimo 

forma 

 Atviros pamokos  

 

Mokytojai Nuolat Pamokos 

stebėjimo 

forma 

 Vadovavimas studentų praktikai 

 

Metodinės veiklos 

vadovas, mokytojai 

Vasaris - 

kovas 

Studento 

veiklos 

stebėjimo 

forma 

 Metodinės, mokomosios medžiagos 

dalykų pamokoms kūrimas, interaktyvių  

užduočių rengimas 

Mokytojai Nuolat Metodinė 

medžiaga, 

interaktyvios 

užduotys 

 Nacionalinė švietimo įstaigų projektų 

paroda - mini mokymai  „Projektų mugė 

2019“  

Darbo grupė Kovas 

Gerosios 

patirties  

sklaida 



 

12.3. organizuoti metodinę veiklą ir pedagoginės patirties sklaidą: 

Eil. Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Veiklos    

 KTR pagal kvalifikacijos tobulinimo 

prioritetus organizavimas 

Metodinės veiklos 

vadovas 
Nuolat KTR registras 

 Įstaigos 5-mečiui paminėti skirtų 

renginių organizavimas 

Direktorius, metodinės 

veiklos vadovas 

Nuolat 

Renginiai, 

informacija 

įstaigos 

internetinėje 

svetainėje 

 Gerosios patirties sklaidos renginiai, 

koncertai, popietės, edukaciniai, 

kultūriniai renginiai 

Metodinės veiklos 

vadovas Nuolat Įvairios veiklos 

2. Organizuoti ir vykdyti priežiūrą    

 KT veiklos dokumentacijos ir 

komunikacijos sistemų 

administravimas 

Direktorius Nuolat Duomenų 

pristatymas 

direkciniame 

posėdyje 

 

 Neformaliojo vaikų švietimo 

programų efektyvumas, rezultatai ir 

mokinių poreikių tenkinimas 

 

Direktorius, mokytojai Balandis-

gegužė 

Duomenų 

pristatymas 

direkciniame 

posėdyje 

 

 

Elektroninio edukacinio banko 

stebėsenos vykdymas 

Direktorius Nuolat Duomenų 

pristatymas 

direkciniame 

posėdyje 

3. Kompetencijos tobulinimas, 

sklaida 
   

 Pranešimai, seminarai, mokymai  

įstaigos, miesto, respublikos 

mokytojams 

Metodinės veiklos 

vadovas, mokytojai 
Nuolat Pažymėjimai 

 

 

 Dalyvavimas olimpiadų, konkursų, 

dainų švenčių vertinimo komisijose, 

organizavimas 

Mokytojai Nuolat Pažymėjimai, 

padėkos 

 Sklaida,  grįžus iš kvalifikacijos kėlimo 

renginių, tarptautinių stažuočių įstaigos 

bendruomenei 

Mokytojai Nuolat Informacija 

internetinėje 

svetainėje,  

gerosios 

patirties  

sklaida 

 Mokymai „Saugus elgesys elektroninėje 

erdvėje ir asmens duomenų apsauga“ 

Direktorius Rugpjūtis  



VIII. NUMATOMI PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

13. Įgyvendinus uždavinius, bus pasiekti šie kokybiniai pokyčiai: 

13.1. ugdymo inovacijų taikymas ugdymo(si) veikloje padės ugdyti(-)s atsakomybę, 

mokymas(-)is taps veiksmingesnis, gerės mokymo(-)si rezultatai; 

13.2. mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, kolegialus dalijimasis 

patirtimi, savarankiškas mokymasis padės mokytojams patobulinti profesines 

kompetencijas, siekti profesinio meistriškumo, organizuojant kokybišką ugdymo procesą. 

 

IX. LĖŠŲ ŠALTINIS 

14. Planui įgyvendinti bus skiriama 15000 Eur savivaldybės biudžeto ir 2000 Eur 

valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio) lėšų. 

15. Dalis plano bus finansuojama iš specialiųjų programų (planuojama surinkti 2000 Eur 

pajamų už paslaugas),  paramos lėšų (planuojama gauti 2000 Eur) bei Europos sąjungos 

struktūrinių forndų ir Tarptautinių programų agentūros lėšomis (Šiaurės Ministrų Tarybos 

programos Nordplus (NordPlus Framework Programme) lėšos)  . 

 
 

 


