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Veiklos vertinimo 
rezultatų 
apibendrinimas  

Aukštai vertintina aukšta profesinė pedagogų kvalifikaciją, tačiau Klube vyrauja 
vienos krypties (piešimo, dailės ir tapybos) programos. Neturint Mokinių 
registro duomenų, sudėtinga nustatyti, kiek vaikų lanko programas, tačiau 
užsiėmimų lankymų metu vaikų buvo nedaug. Nedidelis užsiėmimų skaičius, 
trumpas Klubo darbo laikas. Patalpų būklė prasta. Nesutvarkyta vaikų 
registracijos ir atsiskaitymo tvarka: dėl vaikų lankomumo kaitos mokestis 
renkamas kiekvieną mėnesį grynais pinigais. Nėra pakankamai viešinama klubo 
veikla mieste, apsiribojama tik skrajutėmis. Tikėtina, kad dėl šios  priežasties, 
taip pat ir siauros programų pasiūlos mažai vaikų dalyvauja Klubo veikloje. 
Klubo vadovas nerodo pakankamai iniciatyvas atnaujinti klubo veiklą, padidinti 
programų įvairovę. Nebendradarbiaujama su socialiniais partneriais, silpnas 
bendradarbiavimas su kitais miesto klubais. Teigiama iniciatyva suteikti klubo 
erdvę jaunimui, tačiau jų susibūrimo metu nevykdomas ugdymas. Didelė 
ugdytinių kaita: programas ilgiau nei metus lanko vos 10-20 proc. vaikų. 
  

Rekomendacijos  Atsižvelgiant į mažą programų ir vaikų skaičių, taip pat etatinių darbuotojų ir 
pedagogų darbo krūvius, siūloma sujungti šią įstaigų su kitomis savivaldybės 
NVŠ įstaigomis. Tai padėtų efektyviau ir ekonomiškai naudingiau valdyti ir 
administruoti Klubo veiklą. Būtinas kapitalinis patalpų remontas, kuris leistų 
atsisakyti budinčiojo etato (instaliavus užtraukiamas žaliuzes ir įvedus 
signalizaciją). Turi būti išplėsta programų įvairovė, vykdoma daugiau 
užsiėmimų (pavyzdžiui, stalo žaidimai, šachmatai, komiksų piešimas ar gitaros 
pamokos). Siekiant labiau motyvuoti pedagogus, siūloma kviestis menininkus ar 
atitinkamų sričių profesionalus dalintis patirtimi, organizuoti temines 
edukacines išvykas. Taip pat rekomenduojama labiau įtraukti pedagogus į Klubo 
veiklos planavimo procesus: organizuoti su pedagogais kūrybines dirbtuves 
naujoms programoms kurti ir veikloms steigti. Spręsti vaikų pritraukimo, 
ilgalaikio dalyvavimo programose klausimus. Į veiklų planavimą aktyviau 
įtraukti ne tik savivaldos organus, bet ir Klubo bendruomenę. Patartina, daugiau 
dėmesio skirti asmeninių socialinių kompetencijų ugdymui, veiklos refleksijai, 
estetiškos aplinkos kūrimui, o ne tik vaikų užimtumui. Būtina planuoti lėšas 
Klubo veiklos viešinimui: sutvarkyti internetinę svetainę ir reguliariai atnaujinti 
informaciją. Įdiegti elektroninės registracijos ir atsiskaitymo sistemas. Siūloma 



patikslinti savivaldybės skiriamų lėšų bei iš tėvų surenkamų lėšų sumas pagal 
ugdytinių skaičių. 

 
 
 
                                                   


