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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

(Trumpai aptariamos švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir pateikiami 

svariausi rezultatai bei rodikliai) 

    Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centre, įgyvendinant 2021-2025 m. strateginį ir 2020-2021 m. 

m. veiklos planą, siekiama užtikrinti neformaliojo vaikų švietimo vykdymo kokybę ir kitų ilgalaikių tikslų 

įgyvendinimą, teikti moksleiviams pagrindines menų (choreografijos, dailės, muzikos, teatro) ir kitų dalykų 

(mokslų, technologijų, etninės kultūros) žinias ir įgūdžius, vykdant neformaliojo vaikų švietimo kryptingas 

ilgalaikes programas, padėti vaikams ir jaunimui įgyti profesinei, visuomeninei veiklai ar asmeniniam 

gyvenimui būtinas kompetencijas, kurti galimybes visapusiškam išsilavinusių asmenybių augimui, veiklą 

grindžiant savanoriškumo ir demokratijos principais. Atsižvelgiant į pokyčius, pasaulinės viruso Covid-19 

pandemijos metu per šiuos metus Centro veikla buvo organizuojama ir vykdoma mišriuoju būdu: karantino 

metu ugdymo procesas, savivaldos institucijų darbas, mokytojų posėdžiai, metodinių grupių pasitarimai, 

veiklos ir įsivertininimo rezultatų aptarimai vyko nuotoliniu būdu, o jam pasibaigus, atsižvelgiant į 

epidemiologinę situaciją ir laikantis rekomendacijų pagal galimybes ugdymas vyko kontaktiniu būdu Centro 

patalpose, klasėse, įvairiose miesto erdvėse, buvo organizuotos edukacinės išvykos. Siekiant užtikrinti 

sklandų Centro veiklos proceso įgyvendinimą, sveiką ir saugią ugdymo(-si) aplinką ir įgyvendinti ugdymo(-

si), mokymo(-si) poreikius, parengta ,,VMKMC nuotolinio  ugdymo tvarka“, ,,VMKMC darbo bei ugdymo 

veiklos organizavimo dėl Covid-19 infekcijos valdymo tvarka“, atsižvelgiant į saugumo reikalavimus dėl 

ugdytinių srautų atskyrimo, įvestas ir paskirstytas užsiėmimų laikas. Siekiant padėti mokiniui, suteikti 

galimybę jam sėkmingai mokytis, tobulėti ir bręsti buvo pakoreguota, VMKMC ugdytinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarka“, siekiant tobulinti ugdymo veikos kokybę bei rūpinantis ugdytinių emocine 

gerove,  atlikta Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro mokinių tėvų apklausa, siekiant užtikrinti 

darbuotojų psichologinį saugumą, psichologinio smurto ir mobingo darbe prevencijos principus, įvykdytas 

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro darbuotojų psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimas. kurio 

išvadose teigiama, kad įstaigos darbuotojai nėra neigiamai veikiami psichosocialinių rizikos veiksnių. 

       Siekiant suteikti moksleiviams pagrindines menų (choreografijos, dailės, muzikos, teatro/netradicinio 

meno) ir kitų dalykų (etninės kultūros, mokslų, technologijų) žinias ir įgūdžius, atsižvelgiant į ugdytinių 

poreikius, atnaujinamos neformaliojo ugdymo programos: formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir 
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neformaliojo ugdymo ilgalaikės programos.  

        Stiprinant pedagogų profesines kompetencijas, mokytojai skatinami dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo 

kursuose. Mokytojai taip pat aktyviai dalyvauja skleidžiant ir dalijantis sukaupta geraja patirtimi: 

gamtamokslinio ugdymo programos mokytojas A. Andrijauskas skaitė paskaitas ,,Lytiškai plintančių 

infekcijų ir neplanuoto nėštumo prevencija“ Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos, 

Kėdainių r. akademijos gimnazijos, Kėdainių r. Krakių M. Katkaus gimnazijos mokiniams, dailės terapijos 

mokytoja-dailės terapeutė A Ščiupokaitė Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje edukaciniame 

praktiniame renginyje supažindino su dailės terapija, dalyvavo projekte „Geros savijautos programa“, vaikų 

psichinės sveikatos stiprinimas, pasitelkiant dailės terapiją įvairiose  bendrojo ugdymo mokyklose, dailės 

istorijos ir taikomosios dailės mokytoja L. Ringelienė dalyvavo Vilniaus m. Lietuvos mokinių technologijų 

olimpiadų tekstilės ir aprangos krypties vertinimo komisijų darbe, skatinant mokytojų tarpusavio 

bendravimą, pažymint Centro veikos 30-ąją sukaktį organizuota mokytojų metodinė praktinė konferencija, 

kurioje dalyvavo visi Centro kolektyvo nariai, administracijos darbuotojai, mokytojai ir skaitė pranešimus, 

aptarė neformaliojo vaikų švietimo ypatumus, aktualijas bei šiuolaikines tendencijas. 

     Nuolat vykdant bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, gerosios patirties metodinę sklaidą, 

įtraukiami  nauji partneriai. Vykdomas bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis (Buffalo Suzuki 

muzikos menų centro, JAV, menų studijos ,,Muzikos alėja”, Ukmergė, Irenos Meldaikienės studijos, 

Anykščiai, Suzuki akademijos, Vilnius, všį ,,Muzikinė dėžutė“, Vilnius mokytojais), bendrojo ugdymo 

mokyklomis (Nacionalinės M. K. Čiurlionio meno mokyklos, Panevėžio ,,Vilties“ progimnazijos 

mokytojais), neformaliojo švietimo mokyklomis (Vilniaus Algirdo muzikos mokykla, Vilniaus Karoliniškių, 

Ąžuoliuko, Naujosios Vilnios muzikos mokyklų, Varėnos J. Čiurlionytės, Vievio, Vilniaus B. Dvariono 

dešimtmetės muzikos mokyklos mokytojais, Vilniaus Naujosios Vilnios moksleivių kūrybos namais ir kt.). 

    Nuolat gerinant Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro įvaizdį viešoje bei virtualioje erdvėje, 

viešinama įstaigos veikla, vykdoma vidinė ir išorinė sklaida, komunikacija, maketuojami ir spausdinami 

skelbimai, informaciniai plakatai, skrajutės, lankstinukai, filmuojami, fotografuojami  renginiai.  

    Stiprinant materialinę bazę, nuolat  atnaujinama ugdymo aplinka, nusidėvėjęs inventorius, įsigyjamos 

ugdymo, mokymo, IKT priemonės ir kt. 

    Centro strateginė kryptis–formalųjį švietimą papildančios ugdymo įstaigos statuso užtikrinimas, ugdymo 

ir mokymo kokybės gerinimas bei materialinės bazės stiprinimas. 
 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1..Užtikrinti 

kokybišką, 

efektyvų Centro 

veiklos 

organizavimą,   

1.1.Peržiūrėti ir 

tobulinti vidaus 

tvarkas, 

atsižvelgiant į 

ugdytinių 

poreikius. 

 

1.2. Gerinti  

ugdytinių 

ugdymosi 

pasiekimus,  

atsižvelgiant į 

Atnaujinti VMKMC 

ugdytinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo 

tvarką, atsižvelgiant į 

ugdytinių poreikius. 

 

 

Gerinti ugdytinių 

pasiekimus, 

atsižvelgiant į 

individualius gebėjimus 

ir daromą  pažangą (1). 

 

Pedagogų taryboje aptarti Centro ugdymo(-

si), mokymo(-si) sąlygų pokyčiai nuotolinio 

ugdymo metu, ugdytinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarkos nuostatos, 

atsižvelgiant į ugdytinių poreikius, veiklos 

formatą, būdą ir laiką. 

 

Ugdytinių pasiekimai vertinami, 

atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius 

gebėjimus, pagal juos keliamus tikslus, 

daromą pažangą ir atliekamas, formuojamas 

vertinimas, kuris yra aptariamas su 

ugdytiniu, kad jis žinotų kaip jam sekasi, už 

mailto:J.@iurlionyt4s
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individualius 

gebėjimus. 

 

 

 

1.3. Organizuoti 

mokytojų ir kitų 

specialistų, 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimą. 

Stiprinti mokytojų 

profesinę 

kompetenciją, 

raginti dalyvauti 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

kursuose, šviesti 

tėvus 

organizuoti 

paskaitas, 

mokymus.  

 

 

 

 

Stiprinti mokytojų 

profesinę kompetenciją, 

raginti dalyvauti 

kvalifikacijos 

tobulinimo kursuose, 

rūpintis Centro 

bendruomenės, 

įtraukiant ir tėvus, savęs  

pažinimo, tarpusavio 

supratimo ir emocinės 

gerovės stiprinimu, 

organizuoti paskaitas, 

mokymus. Parengti 

kvalifikacijos 

tobulinimo planą (1). 

 

ką ir kaip jis vertinamas. Atnaujinta 

VMKMC ugdytinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarka. 

  

Sėkmingai įgyvendintas kvalifikacijos 

tobulinimo planas, mokytojai vis aktyviau 

dalyvauja seminaruose, konferencijose, 

mokymuose, viso per šiuos metus-97 

renginiuose. Telkiant darbuotojus tobulinti 

kompetencijas, įgyti naujų žinių,  o taip pat 

siekiant sumažinti kylančias įtampas ir 

nuotolinį ugdymą darant patrauklesniu, 

Centras parengė projekto ,,Mokinių 

emocinė ir fizinė sveikata“ (direktoriaus 

pavaduotoja L. Ringelienė) metodinės 

video medžiagos (video paskaitų) sklaidą. 

Video paskaitose pateiktos mokinių 

emocinę savijautą gerinančios meno 

terapijos užduotys, psichologės video 

pasakojimai  bei supažindinama su sveikos 

gyvensenos (mitybos) pagrindais. Šia video 

paskaitų medžiaga naudojama nuotolinių 

užsiėmimų metu, pateikta ugdytinių tėvams 

bei centro socialiniams parneriams: VAMM 

ir VNVMKN.  

Pažymint centro veiklos 30 metų sukaktį ir 

skatinant kolektyvo bendradarbiavimą ir 

gerosios patirties sklaidą, surengta 

metodinė praktinė konferencija 

,,Neformaliojo vaikų švietimo aktualijos”, 

kurioje dalyvavo, pranešimus skaitė ir 

praktine patirtimi dalijosi visi Centro 

mokytojai ir specialistai.  

Centro mokytojai kviečiami skleisti 

sukauptą patirtį, skaityti paskaitas įvairiose 

šalies ugdymo įstaigose (A Andrijauskas, 

A.Ščiupokaitė), dalyvauti rengiamų 

olimpiadų vertinimo komisijose  (L. 

Ringelienė).  

2. Užtikrinti 

ugdymo proceso 

tobulinimą.  

  

2.1. Atnaujinti 

FŠPU ir NU 

programas, 

užtikrinant ugdymo 

turinio kaitą, 

atitinkančią 

šiuolaikinius 

ugdymo tikslus. 

 

Peržiūrėti vykdomas 

programas, laikantis 

nuoseklumo ir 

tęstinumo veiklos bei 

ugdymo planavime. 

Mokytojų metodinėse 

grupėse koreguoti ir 

papildyti meninio 

ugdymo ir mokomąsias 

Per šiuos metus inicijuotos, organizuotos ir 

įgyvendinamos dvi naujos veiklos: teatro ir 

dailės terapijos. Mokytojų metodinėse 

grupėse aptartos ir pakoreguotos bei 

papildytos meninio ugdymo programos. 

FŠPU pagrindinė muzikos ugdymo 

programa: muzikos teorijos ir istorijos, 
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2.2. Tobulinti 

užsiėmimų kokybę, 

individualizuoti ir 

ugdymo turinį. 

ilgalaikes kryptingo 

užimtumo programas 

(3).  

 

Organizuoti darnų, 

orientuotą į 

vaikų/moksleivių 

emocinę gerovę, jo 

gebėjimų puoselėjimą 

ugdymo procesą. 

Pritaikyti mokinių 

skirtybėms ugdymo 

tikslus, uždavinius, 

ugdymo turinį, 

metodus, priemones, 

aplinką, tempą, 

skiriamą laiką bei 

vertinimą. 

gitaros. NU ankstyvojo muzikavimo 

programa.  

Siekiant nuo ankstyvosios vaikystės plėtoti 

įgimtą vaiko poreikį meniniam ugdymui, 

muzikai, padėti formuotis ir vystytis vaiko 

asmenybei,  atskleisti kūrybinius 

gebėjimus, iniciatyvas, ugdyti vaizduotę bei 

puoselėti kiekvieno vaiko individualumą 

vykdoma mažylių meninio, muzikinio  

ugdymo veikla. Atsižvelgiant į mokinių, 

ugdytinių poreikius, sudaromos sąlygos 

kiekvieno mokinio, ugdytinio sėkmei, 

diferencijuojamas ugdymo turinys, 

numatomas laikas, tempas, įvairūs metodai, 

priemonės taikomi individualiuose ir 

grupiniuose veiklų užsiėmimuose.  

3. Sudaryti sąlygas 

mokinių ir  

bendruomenės 

narių nuolatiniam  

neformaliam 

ugdymuisi,  

metodinių bei 

kultūrinių renginių  

organizavimui, 

plėtoti 

bendradarbiavimą 

su socialiniais  

partneriais.  

3.1. Tobulinti IKT 

priemones, 

programas darbui 

su mokiniais. 

Gerinti darbo 

sąlygas. 

 

 

 

 

 

3.2. Pristatyti 

visuomenei centro 

veiklą. Parengti 30 

-ojo jubiliejaus 

renginių planą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plėsti kompiuterinių 

darbo vietų skaičių. 

Ugdymo procesą 

įvairinti naujomis 

interaktyviomis 

ugdymo priemonėmis. 

 

 

Atsižvelgiant į 

bendruomenės  

siūlymus, įvertinus 

Centro pasiekimus 

pateikti visuomenei 

Centro kūrybinę veiklą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siekiant užtikrinti saugų  ir kokybišką darbą 

mišriuoju būdu, tiek nuotoliniu tiek ir 

Centre, darbuotojams įrengtos ir paskirtos  

papildomai dar 3 kompiuterinės darbo 

vietos, bendradarbiaujant su Telia įdiegtos  

kompiuterių apsaugos bei nuotolinės darbo 

vietų priežiūros programos, viso šiuo metu 

centre yra 11 kompiuterinių darbo vietų. 
 

 

Bendruomenėje aptartas ir parengtas 

VMKMC 30 jubiliejaus renginių planas. 

Sėkmingai įgyvendinti VMKMC renginiai 

įprastai bei nuotoliniu būdu virtualioje 

erdvėje: video meno mokiniams surengta 

„VMKMC 30-mečio viktorina“ (mokyt. G. 

Rakickaitė-Klimienė), netradicinio 

meno/cirko studija Moksleivių centro 30-

mečio jubiliejaus proga parengė nuotolinį 

pasirodymą (mokyt. V. Šeršnevienė, V. 

Šeršniovas), muzikos/smuiko  mokiniai su 

mokytoja V. Žustautiene surengė 

Moksleivių centro 30-mečio jubiliejaus 

proga nuotolinį koncertą. Sukurti ir pateikti 

elektroninėje erdvėje bei VMKMC 

tinklalapyje retrospektyviniai filmai-

veiklos pristatymai: ,,Mūsų Centras“ 

(direktoriaus pavad. D. Gudelytė), ,,Mums 

30” (direktorė J. Sereičikienė, L. 

Sereičikaitė), fotografijos ir videomeno 

retrospektyvinis veiklos pristatymas 

(mokyt. G. Rakickaitė-Klimienė, A. 

Griškonytė-Kavaliauskienė), muzikos 

skyriaus retrospektyvinis veiklos 

pristatymas ,,Drauge su muzika“ (direktorė 
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3.3. Skatinti 

mokinių saviraišką, 

kūrybiškumą, 

ugdyti 

kompetencijas, 

aktyvinti veiklas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizuoti tęstinius 

projektus, konkursus, 

festivalius, rengininius, 

renginius, parodas, 

tradicines šventes, 

dalyvauti akcijose,  

puoselėti bendruomenės 

tradicijas. 

J. Sereičikienė, mokyt. D. Lapienienė, V. 

Žustautienė, A. Liutvinskij), dailės skyriaus 

retrospektyvinis veiklos pristatymas (direkt. 

pavad. L. Ringelienė, D. Gudelytė), cirko 

veiklos pristatymas (mokyt. V. ir V. 

Šeršniovai, G. Žilinskas), JMA veiklos 

pristatymas (mokyt. A. Andrijauskas), 

virtualios parodos ,,Laiko kelionė” (iš 

VMKMC archyvų), ,,Nupiešta VMKMC 

istorija”, Naujųjų mokslo metų atidarymo 

šventinis renginys ir k.t. 

 

Centro kūrybiniai kolektyvai per 2021 m. 

dalyvavo:  

   9 tarptautiniuose renginiuose, 

konkursuose, parodose, projektuose: 

džiugu, kad ir šiemet dailės mokinius lydėjo 

sėkmė piešinių konkurse ,,The International 

Children Exhibition of  Fine Arts Lidice” 

49-ojo tarptautinio vaikų dailės konkurso 

parodoje Lidicoje (Čekijoje), kuriame 

dalyvavo 11 213 dalyvių iš 72 pasaulio 

šalių. Už fotografijas medalis skirtas 

Paulinai Jankunec (11 m.), apdovanojimas – 

Ievai Zigmantaitei (15 m.), fotografijos 

studijos mokytoja  A. Griškonytė-

Kavaliauskienė; organizavome ir balandžio 

mėnesį nuotoliniu būdu įvykdėme III 

tarptautinį VMKMC fortepijono muzikos 

festivalį „Muzikos pasaulyje“ (direktorė J. 

Sereičikienė, mokyt. D. Lapienienė), 

kuriame  sulaukėme 27 muzikalių, 

išraiškingų, techniškų atlikėjų iš Buffalo 

Suzuki muzikos menų centro, JAV, 

Liuksemburgo pradinės mokyklos 

Luksemburgas, menų studijos ,,Muzikos 

alėja” Ukmergė, Irenos Meldaikienės 

studijos, Anykščiai, Vilniaus B. Dvariono 

dešimtmetės muzikos mokyklos, Suzuki 

akademijos, Vilnius, všį ,,Muzikinė 

dėžutė“, Vilnius, Nacionalinės M. K. 

Čiurlionio menų mokyklos,  aktyviai 

dalyvavo ir mūsų centro mokiniai. Dalyviai  

buvo apdovanoti prizais ir diplomais; 

tradicinį VMKMC konkursą ,,Velykų 

margutis“ (mokyt. A. Gurauskaitė) 

organizavome nuotoliniu būdu ir sulaukėme 

dalyvių iš JAV, Panevėžio, Vilniaus miesto 

ugdymo įstaigų. Originaliausi, meniškiausi, 

tautiškiausi, spalvingiausi darbai buvo 

apdovanoti prizais ir diplomais;  

17 tajame tarptautiniame vaikų dailės 

konkurse ,,Rudens spalvos” The 
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International Art Contest  ,,The Autumn 

Colors“ I, II ir III vietos apdovanojimus 

pelnė mokinės: Kamilija Pacyna, Emilija 

Daukšaitė-Rakauskaitė, Adelė Rylaitė 

(mokyt. K. Daniūnaitė);  mokinių sukurti 

darbai išsiųsti į  tarptautinius meninės 

kūrybos konkursus ,,Mes užaugome laisvi“ 

(mokyt. K. Daniūnaitė), „Pasaulio paveldas: 

jaunatviška 2021 metų vizija“, Slovakija 

(mokyt. K. Daniūnaitė, S. Baglikova), 

dailės  mokiniai aktyviai dalyvavo 

tarptautiniame vaikų ir jaunimo meninės 

kūrybos konkurse ,,Kalėdinis atvirukas” 

(mokyt.  G. A. Škikūnaitė, K. Daniūnaitė,  

S. Baglikova, L. Ringelienė);  
   

 4 respublikos renginiuose: atvirukų 

konkurse ,,Brangus kiaušinis šv. Velykų 

dienai“ (mokyt. S. Baglikova), fotografijų 

konkursuose „Sakuros Lietuvoje“, „XXI 

amžiaus Jaunimas“, Kaunas (mokyt. A. 

Griškonytė-Kavaliauskienė), mokinių 

kūrybinių darbų konkurse „Pravėriau vario 

vartelius“, organ. Kretingos rajono Salantų 

meno mokykla;         

 13 miesto ir daugiau kaip 80 VMKMC 

renginių: cirko studijos „Šypsena“  

mokiniai pasirodė kalėdiniame renginyje 

Vilniaus bočių klube „Gyvenimas yra 

gražus"; 

 naujuosius mokslo metus atidarėme ir 

mūsų centro veiklas pristatėme šventiniame 

renginyje, kurį vedė aktorius K. 

Kavaliauskas Naujamiesčio viešoje edvėje, 

M. K. Čiurlionio g. skvere, o po jo 

organizavome  atviras pamokėles, bei 

kūrybines dirbtuves moksleiviams: 

,,Sugrįžusi pamoka", mokyt. G. A. 

Škikūnaitė, ,,Piešimas arbata”, mokyt. L. 

Ringelienė, ,,Kūrybiniai eksperimentai 

jauniems”, mokyt. K. Daniūnaitė, 

,,Linksmoji keramika", mokyt. S. 

Baglikova,  ,,Pirštelių žaidimai", mokyt. V. 

Žustautienė, ,,Pokalbiai", ,,Portreto 

fotografavimas“, mokyt. A. Griškonytė-

Kavaliauskienė ,,Linksmoji anglų kalbos 

pamokėlė", ,,Pasišnekučiuokime", mokyt. 

L. Kolesnikova, Cirko mokytojai V. 

Šeršnevienė ir V. Šeršniovas parengė 

sveikinimą-improvizaciją „Tau, mano 

mamyte“, muzikos skyriaus mokytojai (V. 

Žustautienė, J. Sereičikienė, D. Lapienienė, 

A. Liutvinskij) surengė  projekto ,,Jaunieji 
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talentai” I etapą, dailės skyriaus mokiniai 

surengė parodą ,,Vaikai kuria parodą” 

(mokyt. G. A. Škikūnaitė) ir patys buvo jos 

kuratoriai. 

   VMKMC mokiniams per mokslo metus 

buvo suorganizuotos įvairios edukacinės 

išvykos: į šokoladinių skulptūrų muziejų 

Trakuose, vyko Kernavės kryptimi ir 

dalyvavo elnių terapijoje (mokyt. D. 

Lapienienė), edukaciniame užsiėmime 

,,Pasigaminkime aitvarą” nacionalinėje M. 

Mažvydo bibliotekoje, ekskursijoje į 

arkikatedros požemius (mokyt. D. 

Lapienienė), cirko studija „Šypsena“ vyko į 

žirgyną ir į Trakus kur plaukė laivu,  

bendruomenės nariai vyko į koncertą 

,,Piešinio ir muzikos variacijos“,  

fotografijos mokiniams buvo 

suorganizuotos išvykos į ,,Prospekto 

galeriją” ir ,,Senąją fotografijos galeriją”, į 

fotostudiją „Sodas 2123“ (mokyt. A. 

Griškonytė-Kavaliauskienė), kartu su 

videomeno (mokyt. G. Rakickaitė-

Klimienė) mokiniais vyko į ekskursiją po 

kino teatro „Pasaka“ užkulisius, dalyvavo 

renginio ,,Kultūros naktys" programoje 

,,Trumpi, bet filmai", dailės mokiniai vyko 

į Vilniaus rotušę, į galerijas ,,Kairė dešinė”, 

,,Akademija”, ,,Meno niša” aplankyti 

parodas (mokyt. K. Daniūnaitė), o taip 

lankė ir virtualias parodas ir muziejus: video 

ekskursija po R. Jurgelio aliejinės tapybos 

parodą, nacionalinės premijos laureato F. 

Jakubausko kūrybos parodą „Apskritimas-

kvadratas-trikampis“, V. Jažausko „Kaskart 

iš naujo“, tapytojo L. Liandzbergio parodas 

(mokyt. L. Ringelienė).  

Vyko edukacijos organizuotos VMKMC - 

,,VMKMC apyrankių pynimas” (mokyt. L. 

Ringelienė),  edukacija  ,,Apie maistą” 

(mokyt. L. Kolesnikova), dirbtuvės 

,,Pasitinkant Jonines” (mokyt. A. 

Gurauskaitė). 

Kasmet metus pasitinkame ir palydime 

drauge bendruomenėje: birželio mėnesį 

įvyko ataskaitiniai ir baigiamieji 

choreografijos, dailės, muzikos, 

netradicinio meno/ cirko ir etninės veiklos 

renginiai bei sukurtų darbų pristatymai, 

gamtamokslinio ugdymo programos 

Jaunųjų medikų akademija atsiskaitymai ir  

VMKMC baigiamasis renginys-

pažymėjimų įteikimo šventė, o gruodžio 
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mėnesį mokinai kartu su mokytojais 

parengė šventinius renginius ,,Kalėdų 

belaukiant“: muzikos, netradicinio meno-

cirko, klasikinio šokio koncertus ir kt.  

4. Ugdyti 

mokėjimo 

mokyti(is) 

kompetenciją 

bendruomenėje. 

4. Formuoti naują 

požiūrį į mokytojo 

darbą-požiūrio 

kaita nuo mokymo 

pereiti prie 

mokymosi-

besimokanti 

mokykla. 

Peržiūrėti, tobulinti, 

analizuoti metodinę 

medžiagą ir priemones, 

ieškoti naujų mokymo 

būdų,  formų, metodų. 

 

 

Š. m. lapkričio mėnesį Vilniaus 

savivaldybės skirtomis lėšomis,  Jaunimo 

skyriui paskelbus konkursą, įgyvendinome 

projektą ..Rudens dienos stovykla“, kurios 

metu buvo organizuoti įgyvendinti 8 

edukaciniai renginiai Vilniaus moksleivių 

kūrybos ir mokymo centre ir kitose 

edukacinėse erdvėse. Mokiniai kartu su 

mokytojais turėjo galimybę saugiai 

susiburti, bendrauti, kurti,  mokytis ir 

mokyti: aplankė parodas, mokėsi filmavimo 

ir fotografavimo ypatumų, susipažino su 

viduramžio žaidimais, kūrė žvakides, 

muzikavo naujas instrumentais, perkusija, 

mokėsi lino raižinio technikų, žiūrėjo 

virtualios realybės filmą  pagal M. K. 

Čiurlionio sukurtus  paveikslus ir muziką, 

dalyvavo edukacijoje Egipto tematika  

skarabėjų lipdymas. Projekto dalyviai ir 

organizatorė mokytoja V. Žustautienė 

džiaugėsi patirta vienijančia bendryste bei 

įgytomis naujomis patirtimis. 

Stovyklautojai turėjo galimybę atskleisti 

naujus gebėjimus, stiprino turimas žinias, 

susipažinti su  Centro veiklomis.  

5. Parengti veiklos 

plėtrą. 

5.1. Plėsti ir 

efektyvinti ugdymo 

veiklų spektrą, 

įsitraukiant į NVŠ 

veiklų vykdymą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicijuoti naujų veiklų 

organizavimą, įsitraukti 

į NVŠ veiklų vykdymą 

(1),  

Organizuoti steigti 

naujas veiklas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per šiuos metus inicijuotos, organizuotos ir 

įgyvendinamos dvi naujos veiklos: teatro ir 

dailės terapijos. Dailės terapijos veikla - 

nauja akredituota NVŠ programa  iš 15 eurų 

krepšelio lėšų. Įgyvendinant dailės terapijos 

programą siekiama padėti kūrybišku būdu 

vaikams ir paaugliams išreikšti emocijas ir 

jausmus, mokyti su jais susitvarkyti, 

tinkamai spręsti emocines problemas, 

taikant dailės terapijos metodus. Ši veikla 

ypač svarbi šiandiena, kai vaikams taip 

svarbu stiprinti bendravimo ryšį po 

užsitęsusios socialinės izoliacijos. Teatro 

studijos programa padeda įvairaus amžiaus 

vaikams  užsiėmimų metu teatrinių žaidimų 

pagalba atsipalaiduoti, atskleisti kūrybinius 

gebėjimus, iniciatyvas, ugdyti vaizduotę bei 

puoselėti kiekvieno vaiko individualumą. 

Kurdami įvairius personažus individualiai ir 

grupėse vaikai mokosi koncentruoti dėmesį, 

stebėti ir analizuoti save, o improvizuodami 

jiems aktualias socialines ir asmenines 

situacijas, ieško sprendimų į iškilusias 
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5.2. Pritaikyti 

naujai sukurtas arba 

patobulintas 

neformaliojo 

ugdymo programas 

naujai įsteigtose 

veiklose. 

Skatinti mokytojus 

dirbti inovatyviau, 

įgyti naujų 

kompetencijų, 

būtinų 

šiuolaikiniam 

ugdymui. 

 

 

 

 

Skatinti mokytojus 

dirbti inovatyviau, įgyti 

naujų kompetencijų, 

būtinų šiuolaikiniam 

ugdymui.  

problemas, ugdo kūrybinius gebėjimus. 

 

Ugdymo procese mokytojai taiko aktyvius 

ugdymo metodus, supažindina mokinius su 

šiuolaikinėmis technologijomis: videomeno 

mokiniams buvo suorganizuotos išvykos į 

renginį ,,Kultūros naktys" dalyvauti 

programoje ,,Trumpi, bet filmai", į parodas 

„Tarp 4 sienų“, „Muilas ir vanduo“, 

„Bėgančios eilutės“ susipažinti su 

šiuolaikiniu menu. mokiniai įvyko į 

virtualaus  Lietuvos mokinių kino filmų 

konkurso „REC 2021" filmų peržiūrą 

(mokyt. G. Rakickaitė-Klimienė), 

fotografijos studijos mokiniams buvo 

organizuojamos edukacinės išvykos ir 

kūrybinės dirbtuvės studijoje „Sodas 2123“  

(mokyt. A. Griškonytė-Kavaliauskienė), 

aptaria meninių veiklos sričių: dailės, 

muzikos, šokio, vaidybos integravimo 

galimybes, VMKMC bendruomenės nariai 

vyko į koncertą ,,Piešinio ir muzikos 

variacijos”, tobulina ir plėtoja skaitmeninį 

ugdymo turinį, vykdomi užsiėmimai kitaip, 

t. y. mokiniai lanko virtualias parodas ir 

muziejus.  
 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos   
 

 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Siekiant suvaldyti ekstremalią situaciją šalyje 

pandemijos metu, parengti ir patvirtinti dokumentai: 

,,VMKMC darbo bei ugdymo organizavimo dėl Covid-

19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo atmintinė 

darbuotojams“ (2021-09-01 įsakymu Nr. V-51), 

,,VMKMC Covid-19 infekcijos valdymo taisyklės“ 

(2021-10 20 Nr. V-62.  nuolat stebima epidemiologinė 

situacija šalyje ir Vyriausybės  nutarimai ir 

rekomendacijos dėl saugumo priemonių. 

Pasaulinės viruso Covid-19 pandemijos metu 

Centro veikla perorganizuota nuotoliniam darbui 

ir vykdoma mišriuoju būdu, atsižvelgiant į 

epidemiologinę situaciją ir laikantis 

rekomendacijų pagal galimybes ugdymas vyko 

kontaktiniu būdu Centro patalpose, klasėse, o 

įgyvendinant saugumo reikalavimus bei 

atsižvelgiant į ugdytinių galimybes ugdymas 

organizuojamas nuotoliniu būdu. Parengti Centro 

Covid-19 infekcijos valdymo dokumentai, nuolat 

stebima epidemiologinė situacija šalyje ir 

Vyriausybės  nutarimai ir rekomendacijos dėl 

saugumo priemonių, padeda išlaikyti ir užtikrinti 

saugią  Centro veiklą. 

3.2. Vykdant darnią, saugią ir sėkmingą Centro veiklą, 

direktoriaus iniciatyva pratęstas ir vykdomas Centro 

darbuotojų asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

Direktoriaus iniciatyva pratęstas ir vykdomas 

Centro darbuotojų asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimas ir darbuotojams organizuojami 

privalomieji profilaktiniai sveikatos tikrinimai. 
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teikimas pagal pasirašytą sutartį su sveikatos priežiūros 

įstaiga. 

3.3. Siekiant užtikrinti efektyvią Centro veiklą kovos su 

virusu Covid-19 pandemijos laikotarpiu esant 

ekstremaliai situacijai šalyje Centre veikla vykdoma 

mišriuoju būdu, kontaktinis ugdymas derinamas su 

nuotoliniu, tobulinamas nuotolinio ugdymo turinys, 

plečiamos ugdymo galimybės. 

Ekstremalios situacijos šalyje metu visų veiklų 

(dalykų) mokytojai dirba mišriuoju būdu, 

derindami kontaktinį ir nuotolinį ugdymą. 

Mokinių ugdymas nuotoliniu būdu ir toliau 

vykdomas socialinių medijų pagalba virtualioje 

aplinkoje, tobulinamos  IKT sąlygos ir įgūdžiai, 

nuotolinio ugdymo turinys, jo būdai ir formos.  

Su dailės pagrindinės programos mokiniais buvo 

aplankytos virtualios parodos ir muziejai: video 

ekskursija po R. Jurgelio aliejinės tapybos parodą, 

Nacionalinės premijos laureato F. Jakubausko 

kūrybos parodą „Apskritimas-kvadratas-

trikampis“, V. Jažausko „Kaskart iš naujo“, 

tapytojo L. Liandzbergio parodas, mokyt. L. 

Ringelienė, etno veiklos mokytoja A. Gurauskaitė 

parengė virtualią kiaušinių, margučių marginimo 

pamokėlę-filmuką ,,Kaip marginti velykinius 

kiaušinius“.  
 

 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

4.1.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    
 

III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 
 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 
1 – nepatenkinamai; 
2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 
4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4□ 
5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4□ 
5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4□ 
5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 
1□      2□       3□       4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4□ 
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IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1.  Stiprinti VMKMC pokyčių valdymo kompetenciją kaitos procese ir žmogiškuosius išteklius. 

6.2. Plėtoti projektinį bendradarbiavimą ir mokėjimo mokytis kompetenciją, atsižvelgiant į kiekvieno 

individualius gebėjimus.  
 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

____________________                        __________               _________________     __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo) 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________                 __________            _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                        (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

įgalioto asmens pareigos) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 
 

 

 

 

 


