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I. ĮVADAS 
 

 Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų strateginis  planas 2011–2013 m. sėkmingai įvykdytas.  
2014–2016 strateginis planas parengtas, atsižvelgiant į valstybinę švietimo strategiją, Šiaulių 

rajono švietimo būklę, į Kūrybos namų bendruomenės poreikius. 
 Pedagogų taryba posėdžio metu numatė prioritetus, o tikslams, uždaviniams suformuluoti ir 

strateginiam  planui parengti 2013 m. lapkričio 4 d. direktorės įsakymu Nr.1-74 buvo sudaryta 
darbo grupė. 

 Numatyti prioritetai ateičiai: 
1.Pasirenkamojo vaikų ugdymo atvirumas ir prieinamumas visų visuomenės sluoksnių vaikų 

poreikių tenkinimas. 
2.Demokratiškos, saugios ir sveikos, tautos kultūros vertybėmis grįstos vaiko ugdymo(si) 

aplinkos kūrimas. 
3.Žmogiškųjų išteklių tobulinimas ir racionalus jų naudojimas ugdymo kokybei užtikrinti. 
Pasirenkamojo vaikų ugdymo įstaigos veiklos kokybė išryškėja įgyvendinant numatytus 

tikslus ir uždavinius, organizuojant ir dalyvaujant mokyklos, rajono, respublikiniuose projektuose, 
renginiuose ir konkursuose. Kylant šalies ekonominiam lygiui turi būti modernizuojama įstaiga, 

plečiama įstaigos veikla. Tam būtina stiprinti materialinę bazę. 
Kūrybos namų  bendruomenė, dalyvaudama strateginio plano rengime, įgijo didesnį poreikį 

siekti, kad ši vizija bei išsikelti strateginiai tikslai būtų sėkmingai įgyvendinti. Planą rengėme 

bendradarbiavimo metodu ir šiais principais: 
- viešumas; 
- bendruomenės įtraukimas; 
- partnerystė; 
- diskusija pagrįstas bendravimas ir kompromiso paieškos; 
- suderinamumas su Lietuvos Respublikos ir rajono plėtros strategijomis 
Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namai organizuodami pasirenkamąjį vaikų ugdymą, padeda šeimai 

vykdyti ugdymo ir socialines funkcijas. Mokytojų komanda nuolat tobulina savo kvalifikaciją, todėl 

geba turiningai organizuoti ugdomąjį procesą. Didelis dėmesys skiriamas ugdomojo proceso 
individualizavimui ir diferencijavimui. 

Bendruomenė pasiruošusi pozityviai kaitai, aktyviai reaguoja į vykstančius vidaus ir išorės 

pokyčius, diegiami pažangūs ugdymo metodai, tobulėja pedagoginis meistriškumas. Sudarytos 

geros sąlygos vaikų saviraiškai, formuojamos saugios ir sveikos gyvenimo nuostatos. Aktyviai 
bendraujame ir bendradarbiaujame su socialiniais partneriais. Įstaigos veiklą organizuoja ir 

koordinuoja administracija,  savivaldos institucijos bei metodinė grupė. 
 Remiantis įgyvendinta strategija, bendruomenė įžvelgia naujas  tobulinimo kryptis, kurias 

formuluoja 2014–2016 metų vizijoje, numato prioritetinėse srityse ir veiklos priemonėse. 
Norėdami sėkmingai įgyvendinti viziją, naudosime atitinkamą strategiją ir taktiką, bei 

strateginį operatyvų valdymą. 
Taip bendromis mokyklos bendruomenės pastangomis buvo sukurtas strateginis  planas 

2014–2016 metams. 
 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ 
(Vidinė) 

 

Privalumai 
 

Trūkumai 

* Demokratiškas valdymas, saugus ir darbingas įstaigos 

mikroklimatas.  
* Ugdymas organizuojamas pagal būrelių vadovų 

parengtas 1-3 metų parengtas programas.  

* Dirba iniciatyvūs, kompetentingi pedagogai, kurių 

* Trūksta finansinių išteklių tobulinti ir 

pertvarkyti ugdomą aplinką. 
* Trūksta šiuolaikinių technikos 

priemonių.  
* Neturime pastovių rėmėjų. 
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dėka diegiamos inovacijos. 
* Glaudūs ryšiai su sociokultūrine aplinka, pedagogai ir 

vaikai aktyviai dalyvauja  miesto, rajono renginiuose. 
* Vykdomas tiriamasis darbas: vertinamas ugdymo 
procesas, tiriami tėvų bei ugdytinių poreikiai.. 
* Vyksta vaikų, tėvų ir pedagogų bendravimas ir 

bendradarbiavimas vaikų ugdymo klausimais. 
* Mokytojai nuolat tobulina savo kvalifikaciją. 
* Bendruomenė, pasiruošusi pozityviems pokyčiams, 

prisiima nuostatą mokytis visą gyvenimą. 
* Sudarytos geros sąlygos vaikų saviraiškai. 
* Interneto www.kurybos.kursenai.lm.lt  puslapyje 
teikiama informacija apie įstaigos  veiklą. 
* Gilios mokyklos tradicijos. 

* Pedagogai nepakankamai dalyvauja 
finansiniuose projektuose. 
* Nepakankamas savivaldos institucijų 
aktyvumas (įstaigos taryba). 
* Teikiamų papildomų paslaugų šeimai 

trūkumas. 
* Įstaigos gyvenime trūksta tėvų 

iniciatyvos ir aktyvumo. 
 

 
III. SITUACIJOS ANALIZĖ 

(Išorinė) 
 

 

Galimybės 
 

Grėsmės 

* Finansinę paramą panaudoti ugdymo aplinkai gerinti. 
* Materialinės bazės stiprinimas, ventiliacijos įrengimas 

gamtininkų ir medžio drožybos kabinetuose. 
* Išnaudoti projektinės veiklos teikiamas galimybes. 
* Skleisti gerąją darbo patirtį rajone ir už rajono ribų. 
* Efektyviau naudoti informacines technologijas 
ugdymo procese. 
* Augantis Kuršėnų miesto bendruomenės 

susidomėjimas įstaigos veikla. 
* Aktyvus ugdytinių tėvų bendravimas ir 

bendradarbiavimas su mokytojais ugdant jų vaikus. 
* Švietėjiška veikla ekologijos ir gamtotyros klausimais. 

* Didėjantis socialinės rizikos šeimų ir 

juose augančių vaikų skaičius. 
* Didėjantis nedarbas rajone, mieste, 

socialinė ir kultūrinė izoliacija. 
* Didėjanti jaunų žmonių, šeimų 

emigracija iš Kuršėnų miesto, artimesnių 

kaimų. 
* Prastėjanti demografinė padėtis šalyje 

gimstamumo mažėjimas. 
* Socialiniai veiksniai, turintys įtakos 

šeimų nepilnavertiškumui ir vaikų 

ugdymo jose problemoms. 
* Nepakankamas finansavimas higieninei 
įstaigos aplinkai gerinti. 
* Smurto demonstravimas per masines 
informavimo priemones. 
* Prastėjanti vaikų sveikata. 

 
 

IV. MISIJA 
 

Kūrybos namai – patraukli vaikams, jaunimui, šeimai pasirenkamomojo vaikų ugdymo 

mokykla, užtikrinanti paslaugų kokybę. 
 Kūrybos namų veikla nukreipta vaikų gabumams atskleisti ir plėtoti, jų pažintiniams 

interesams tenkinti.  
Kūrybos namai papildo ir pagilina bendrąjį ugdymą, derindami bendrojo ir neformaliojo 

švietimo turinį. 
Vaikų ir jaunimo saviraiškos ir kūrybos poreikis realizuojamas per meninę, techninę, gamtinę 

bei kitų būrelių veiklą. 
 

 
 

http://www.kurybos.kursenai.lm.lt/
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V. VIZIJA 
 

Kūrybos namai – mokinių laisvalaikio organizavimo institucija, tenkinanti Kuršėnų miesto ir 

Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos mokinių ir jaunuolių saviraiškos poreikius. 
Kūrybos namuose sudarytos sąlygos ne tik vyresnių klasių mokinių gebėjimams ugdyti, bet ir 

pradinių klasių mokiniams bei specialiųjų poreikių vaikams ir jaunuoliams tobulėti.  Įstaigos veikla  
grindžiama demokratiniais santykiais. Visa įstaigos bendruomenė dalyvauja ugdyme. 

Kūrybos namuose dirba kompetentingi, suinteresuoti, mėgstantys ir mokantys dirbti, mylintys 
vaikus, kuriantys šiltą atmosferą žmonės. 

Kūrybos namų vadovai dirba kaip komanda, kad suvienytų visą bendruomenę numatytiems 
tikslams ir uždaviniams  įgyvendinti. 

 
VI. FILOSOFIJA 

 
Vaikas – asmenybė su individualiais gebėjimais ir interesais. Į kiekvieną vaiką žiūrėti kaip į 

unikalią pasaulio būtybę, gerbti jį, suprasti ir mylėti tokį koks jis yra. 
 

VII. TIKSLAS 
  

Siekti, kad Kūrybos namai taptų modernia pasirenkamojo vaikų ugdymo institucija, atvira 

visuomenei, tenkinančia Kuršėnų miesto ir Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos mokinių ir jaunuolių 

saviraiškos poreikius. 
 

VIII. PRIORITETAI 
 

1. PRIORITETAS. Pasirenkamojo vaikų ugdymo atvirumas ir prieinamumas, visų 

visuomenės sluoksnių vaikų  poreikių tenkinimas. 
 
2. PRIORITETAS Demokratiškos, saugios ir sveikos, tautos kultūros vertybėmis grįstos 

vaiko ugdymo(si) aplinkos kūrimas. 
 
3. PRIORITETAS. Žmogiškųjų išteklių tobulinimas ir racionalus jų naudojimas ugdymo 

kokybei užtikrinti. 
 

IX. STRATEGIJOS REALIZAVIMAS 
 
1. PRIORITETAS. PASIRENKAMOJO VAIKŲ UGDYMO ATVIRUMAS IR 

PRIEINAMUMAS, VISŲ VISUOMENĖS SLUOKSNIŲ VAIKŲ POREIKIŲ TENKINIMAS.  
 
2.1. tikslas. Skleisti mikrorajono visuomenei informaciją apie neformaliojo ugdymo 

galimybes. 
 
1.1.1. uždavinys. Tobulinti informacijos sistemą ir jos prieinamumą visuomenei. 
 

PRIEMONĖ Rezultatai 
Pasiekimo 

laikas 
Atsakingi 

1.1.1.1. Skelbti informaciją interneto 

puslapyje. 
 

Vykdoma 
kokybiška ir 

savalaikė 

informacija. 

2014–2016 m. Edita Dapkuvienė 
 

1.1.1.2. Platinti lankstinukus, 
pasitelkiant soc. partnerius. 
1.1.1.3. Skelbti informaciją miesto 
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informaciniuose stenduose. 
1.1.1.4. Viešinti informaciją per 

įstaigos bendruomenės renginius. 
1.1.1.5. Skleisti informaciją rajoninėje 

spaudoje. 
 
 
1.1.2. uždavinys. Įgyvendinti  savivaldybės nutarimus. 
 

PRIEMONĖ Rezultatai 
Pasiekimo 

laikas 
Atsakingi 

1.1.2.1. Perkelti gamtininkų būrelį į 

kitas patalpas: 
- ištirti mikrorajono vaikų, tėvų 

poreikius; 
- sudaryti tinkamą ugdymuisi bazę; 
- įrengti lauko voljerus.  

Sudarytos sąlygos 

lankyti gamtininkų 

būrelį. 

2014 m. Administracija 
Pavaduotojas ūkio 

reikalams 

1.1.2.2. Teikti švietimo pagalbą 

socialinės rizikos šeimų vaikams. 
 

Teikiama pagalba. 2014–2016 m. Administracija 

 
2. PRIORITETAS. DEMOKRATIŠKOS, SAUGIOS IR SVEIKOS TAUTOS KULTŪROS 

VERTYBĖMIS GRĮSTOS VAIKO UGDYMO(SI) APLINKOS KŪRIMAS. 
 

2.1. tikslas. Tobulinti įstaigos kultūrą ir bendruomenės narių saugumą. 
 
 

2.1.1. uždavinys. Formuoti teigiamą įstaigos įvaizdį visuomenėje. 

PRIEMONĖ Rezultatai 
Pasiekimo 

laikas 
Atsakingi 

2.1.1.1. Atnaujinti informaciją apie 
įstaigą interneto tinklapyje. 
www.kurybos.kursenai.lm.lt 

Informatyvus ir 
patrauklus 
internetinis 
tinklapis. 

2014–2016 m. Įstaigos tarybos 

pirmininkė  

2.1.1.2. Reklamuoti įstaigą respublikoje, 

rajone, mieste; organizuoti konferencijas, 
akcijas, parodas, šventes. 

Įvykusių renginių 

skaičius ir jų 

programos. 

2014–2016 m. Direktorės 

pavaduotoja 

2.1.1.3. Skleisti informaciją visuomenei 

spaudoje, Šiaulių televizijoje. 
Informacinių 

straipsnių, 

televizijos laidų 

skaičius. 

2014–2016 m. Direktorės 

pavaduotoja 
 

2.1.1.4. Atnaujinti ir įrengti naujus 

informacinius stendus gamtininkų 

būrelyje, užtikrinti įstaigos 

informatyvumą ir svetingumą 

lankytojams. 

Įrengti 2 nauji, 
atnaujinti būrelių 
stendai. 

2014–2016 m. Direktorės 

pavaduotoja, 
Pavaduotojas ūkio 

reikalams 

2.1.1.5. Dalyvauti miesto, rajono 
renginiuose.  

Renginių skaičius 

ir jų programos. 
2014–2016 m. 
 

Renginių 

organizavimo 
komanda 

2.1.1.6. Kviesti neorganizuotus 
mikrorajono vaikus į organizuojamus 
renginius. 

Organizuotų 

renginių ir 

dalyvavusių vaikų 

Kiekvienais 
metais. 

Renginių 

organizavimo 
komanda 

http://www.kurybos.kursenai.lm.lt/
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skaičius.   
2.1.1.7. Organizuoti atvirų durų dienas. Organizuotos 

atvirų durų 

dienos, 
supažindinta su 

įstaigos veikla. 

. Administracija 
 

2.1.1.8. Atlikti tiriamąjį darbą: įvertinti 

tėvų, mokinių požiūrį į neformaliojo 

ugdymo veiklą.  

Atliktas tyrimas 
(išvados, 

tobulinimo 
veiksmų planas). 

2014 m. 
III ketv. 

Administracija 
 

 

2.1.2. uždavinys. Užtikrinti įstaigos bendruomenei saugų ir kūrybingą mikroklimatą, telkiantį  
pozityviai kaitai. 
 
 

PRIEMONĖ Rezultatai 
Pasiekimo 

laikas 
Atsakingi 

2.1.2.1. Sudaryti saugią aplinką: 
- įsigyti higienos reikalavimus 

atitinkančius baldus; 
- atnaujinti ugdymo priemones; 
- įrengti gyvūnams lauko voljerus; 
- įrengti gamtininkų būrelio patalpas; 
- įvesti ventiliaciją gamtininkų ir medžio 

drožybos būrelių patalpose. 
 

Sudaryta saugi 
ugdymo(si) 
aplinka. 

2014–2016 m.  
 

Administracija, 
 Pavaduotojas ūkio 

reikalams 

2.1.2.2. Sukurti sistemą, garantuojančią 

vaiko teises bei numatančią 

bendruomenės narių atsakomybę. 
 

Sukurta sistema, 
deklaruota 
atsakomybė. 

2014 m. Administracija 

2.1.2.3. Diegti netradicines 
bendradarbiavimo su šeima formas, taip 

užtikrinti lengvą vaikų adaptaciją 

kūrybos namuose. 
 

Glaudi veikla su 
šeima. 

Nuolat Direktorės 

pavaduotoja 
 

2.1.2.4.Organizuoti ir išklausyti paskaitas 

apie: 
- bendruomenės sutelktumą, vykstant 
kaitai,  
- konfliktus, problemas ir jų sprendimo 

būdus,  
- hiperaktyvių vaikų ugdomosios veiklos 

specifiką. 
 

Išklausytų 

paskaitų skaičius. 
2014–2016 m. Direktorės 

pavaduotoja 
 

2.1.2.5. Sudaryti darbuotojų skatinimo ir 

vertinimo sistemą. 
Sudaryta sistema, 
numatyti 
kriterijai. 

2014 m. Administracija 
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2.2. tikslas. Užtikrinti sveiką, modernią, tautine kultūra grįstą ugdymo(si) aplinką. 
 
2.2.1. uždavinys. Formuoti bendruomenėje sveikos gyvensenos nuostatas. 
 

PRIEMONĖ Rezultatai 
Pasiekimo 

laikas 
Atsakingi 

2.2.1.1. Skatinti pozityvų tėvų, 

mokinių bei visos kūrybos namų 

bendruomenės požiūrį į sveikos 

gyvensenos nuostatas. 

Dalyvauta projekte, 
įgyvendinta 

programa. 

2014–2016 m. Įstaigos taryba 

2.2.1.2. Užtikrinti įstaigos ir šeimos 

veiksmų vienovę, ugdant vaikų 

sveikatą:  
- organizuoti renginį „Sveikuolių ir 

stipruolių išdaigos”. 
- akcijas: 

„Diena be automobilio”; 
„Mes žemės vaikai”. 

 

Įvykusių renginių 

skaičius ir jų 

programos. 

2014–2016 m. Renginių 

organizavimo 
komanda 
 

2.2.1.3. Dalyvauti įvairiuose 

projektuose, akcijose, konkursuose, 
organizuoti gamtosauginę veiklą. 

Dalyvauta 
projektuose, 
konkursuose 
skaičius. 

 Renginių 

organizavimo 
komanda 
 

2.2.1.4. Vykdyti „Alkoholio, tabako ir 
kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencinę programą”. 

Parengta prevencinė 

programa,  
Kviesti lektoriai, 
organizuoti 
renginiai  
mokiniams. 

2014–2016 m. Prevencinė darbo 

grupė 

2.2.1.5. Kviesti visuomenės atstovus į 

organizuojamus renginius: 
- tęsti ryšius su medikais,  
gaisrininkais, policininkais, 
- organizuoti ekskursijas. 

Įvykusių renginių 

skaičius ir jų 

programos. 

2014–2016 m. Administracija 
Pavaduotojas ūkio 

reikalams 

2.2.1.6. Bendradarbiauti su vietos 
bendruomene, skatinant sveiką 

gyvenseną: 
- organizuoti talkas aplinkai tvarkyti; 
- dalyvauti akcijoje „Darom“. 
 

Organizuotų talkų, 

akcijų ir jų dalyvių 

skaičius. 

2014–2016 m. Administracija 
Pavaduotojas ūkio 

reikalams 

 
2.2.2. uždavinys. Puoselėti ir ugdyti dorovės ir tautinės kultūros pagrindus. 
 

PRIEMONĖ Rezultatai 
Pasiekimo 

laikas 
Atsakingi 

2.2.2.1. Ugdyti etninės kultūros 

vertybines nuostatas, remiantis tautos 
kultūros tradicijomis: 
- organizuoti akcijas, šventes ir 

pramogas; 
- organizuoti susitikimus su 

Įvykę renginiai ir jų 

skaičius. 
2014–2016 m. Būrelių vadovai 
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tautodailininkais; 
 - lankyti parodas Kultūros centre; 
- organizuoti ekskursijas po įžymias 

Kuršėnų tautinio paveldo vietas; 
 - dalyvauti etnokultūriniuose miesto 

renginiuose. 
 

2.2.2.2. Garantuoti vaiko etninio 
ugdymo šeimoje ir kūrybos namuose 
vienovę: 
- įtraukti šeimas į etnokultūrinius 

renginius; 
- organizuoti temines savaites 
etnokultūrai puoselėti; 
- plėsti vaikų žinias, stebint senolių 

atliekamus darbus (verpimą, audimą, 
vėlimą, pynimą, drožimą, duonos 
kepimą ir kt.); 
- išleisti lankstinuką apie dorovinį 

vaikų ugdymą. 
 

Etninis ugdymas 
tapęs įstaigos 

gyvenimo norma. 

2015–2016 m.  Būrelių vadovai 

2.2.2.3. Sustiprinti visame 
ugdomajame procese dorovinių 

jausmų ugdymą, vykdant projektą  
„Mes kiekvienas didelis kaip lašas“. 
 

Vykdyto projekto 
analizė, išvados ir 

tęstinis veiksmų 

planas. 

2015 m. Būrelių vadovai 

2.2.2.4. Organizuoti renginius 
bendruomenei, propaguoti žodinę 

liaudies kūrybą. 

Įstaigos 

bendruomenė 

aktyviai dalyvauja 
vaikų 

etnokultūriniame 

ugdyme. 

2014–2016 m. Būrelių vadovai 

2.2.2.5. Skelbti akciją „Papildykime 

etnografinę seklytėlę senoviniais 

rakandais”. 

Seklytėlė papildyta 

naujais eksponatais. 
2015 m. Būrelių vadovai 

2.2.2.6. Atnaujinti ir papildyti 
kabinetų aplinką bei įstaigos interjerą 

tautiniais akcentais. 

Interjere nauji 
tautiniai akcentai. 

2014–2016 m. Administracija 
 

 
 
3. PRIORITETAS. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ TOBULINIMAS IR RACIONALUS JŲ 

NAUDOJIMAS NEFORMALIOJO UGDYMO KOKYBEI UŽTIKRINTI. 
 
3.1. tikslas. Kurti aktyvią, demokratišką, nuolat besimokančią bendruomenę. 
 
3.1.1. uždavinys. Kelti ir tobulinti pedagoginę kvalifikaciją ir kompetenciją. 
 

PRIEMONĖ Rezultatai 
Pasiekimo 

laikas 
Atsakingi 

3.1.1.1. Reaguoti į vykstančius 

pokyčius ir nuolat tobulinti mokytojų 

bei vadovų kvalifikaciją seminaruose 

ir savišvietos būdu šiose srityse: 

Dirba nuolat 
besimokanti, 
pastoviai 
atsinaujinanti 

2014–2016 m. Administracija 
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- vaikų saviraiškos ir individualių 

gebėjimų ugdymo; 
- aplinkosaugos ugdymo; 
- sveikatos ugdymo; 
- inovacijų diegimo; 
- vadybos organizavimo; 
- pagalbos ir paramos šeimai 

klausimais. 
 

bendruomenė. 

3.1.1.2. Skatinti kelti kvalifikaciją. Įgyta vyr. mokytojo 
kvalifikacija.(2 
vadovai) 

2014–2016 m. Direktoriaus 
pavaduotoja 

3.1.1.3. Kaupti, apibendrinti ir 
skleisti gerąją darbo patirtį. 

Duomenų bankas, 
atvejų skaičius. 

2014–2016 m. Būrelių vadovai 

3.1.1.4. Etnokultūros centre rengti 
autorinius seminarus, praktikumus. 

Renginių programos 
ir jų skaičius. 

2014–2016 m. Būrelių vadovai 

3.1.1.5. Organizuoti konferenciją 

„Dvasingumo sklaida  meninio 

ugdymo realybėje”. 

Organizuota 
konferencija. 

2015 m. Būrelių vadovai 

3.1.1.6. Dalyvauti rajoniniuose ir 
respublikiniuose projektuose. 

Dalyvauta, atvejų 

skaičius. 
2014–2016 m. Būrelių vadovai 

3.1.1.9. Tobulinti mokytojų veiklos 

vertinimo ir įsivertinimo sistemą. 
 

Adaptuota ir 
vykdoma. 

2014–2016 m. Administracija 

 

3.1.2. uždavinys. Tobulinti kūrybos namų bendruomenės informavimo sistemą. 
 

PRIEMONĖ Rezultatai 
Pasiekimo 

laikas 
Atsakingi 

3.1.2.1. Teikti savalaikę informaciją  
darbuotojams: 
- mokytojų tarybos posėdžiuose; 
- metodinės grupės pasitarimuose; 
- aptarnaujančio personalo 

susirinkimuose; 
- informaciniuose stenduose. 
 

Vykdoma savalaikė 

informacija. 
2014–2016 m Administracija 

3.1.2.2. Viešinti informaciją apie 

įstaigos veiklos kryptis, galimybes ir 

rezultatus, bei organizuoti 
šviečiamąjį darbą: 
-  informaciniuose stenduose; 
- Kuršėnų kūrybos namų 
internetiniame puslapyje. 
www.kurybos.kursenai.lm.lt  
 

Veikia veiksminga 
informavimo 
sistema. 

2014–2016 m Administracija 
 
Būrelių vadovai 

3.1.2.4. Steigti bendruomenės 

kambarį. 
Įsteigtas kambarys. 2015 m. Administracija, 

Pavaduotojas ūkio 

reikalams 
 

http://www.kurybos.kursenai.lm.lt/
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3.2. tikslas. Tobulinti bendruomenės bendravimą ir bendradarbiavimą užtikrinant ugdymo 

kokybę. 
 
3.2.1. uždavinys. Organizuoti tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą įtraukti juos į veiklos 

planavimą, organizavimą ir įgyvendinimą. 
 

PRIEMONĖ Rezultatai 
Pasiekimo 

laikas 
Atsakingi 

3.2.1.1. Užtikrinti tėvų ir pedagogų 

sąveiką vaikų ugdymo procese: 
- įjungti tėvus (globėjus, rūpintojus) į 
strateginio plano rengimą; 
- kviesti šeimas į organizuojamus 
renginius, išvykas. 
 

Aktyvus 
dalyvavimas ir tėvų 

dalyvavusių 

komandinėje 

veikloje skaičius. 

2014–2016 m. Administracija 

3.2.1.2. Išaiškinti ir skleisti gerąją 

šeimų patirtį vaikų dorovinio ugdymo 
klausimais, kaupti filmuotą 

medžiagą. 

Sukaupta geroji 
patirtis, atvejų 

skaičius. 

2014–2016 m. Direktoriaus 
pavaduotoja 

 

3.2.2. Uždavinys. Aktyvinti partnerystę tarp kūrybos namų bendruomenės ir socialinių 

partnerių. 
 

PRIEMONĖ Rezultatai 
Pasiekimo 

laikas 
Atsakingi 

3.2.2.1. Organizuoti atvirų durų 

dienas. 
 

Organizuota, atvejų 

skaičius. 
2014–2016 m. Administracija 

3.2.2.2. Įjungti socialinius partnerius 
telkiamų komandų veiklą. 
 

Aktyvus 
dalyvavimas, 
dalyvių skaičius. 

2014–2016 m Administracija 

3.2.2.3. Pagal dvišales sutartis 

bendradarbiauti su socialiniais 
partneriais: 
- Kuršėnų meno mokykla; 
- Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla, 
- Kuršėnų etninės kultūros ir 

tradicinių amatų centru; 
- Kuršėnų vaikų biblioteka; 
- Kuršėnų Pavenčių mokykla; 
- Šiaulių miesto profesinio rengimo 
centru. 
 

Bendradarbiavimo 
sutartys, įvykusių 

renginių skaičius. 

2014–2016 m. Administracija 

3.2.2.4. Kviesti dalyvauti socialinius 
partnerius bendruomenės 

puoselėjimuose tradiciniuose ir 

netradiciniuose renginiuose. 
 

Renginių 

programos, dalyvių 

skaičius. 

2014–2016 m. Administracija 
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X.STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ĮSIVERTINIMAS 
 

Strateginio Kūrybos namų veiklos plano įgyvendinimo priežiūra atliekama viso ugdymo 

proceso metu. Kūrybos namų direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui kontroliuoja, stebi ir 
įvertina, ar mokykla įgyvendina strateginius tikslus ir priemones, ar darbuotojai vykdo pavestus 

uždavinius, ar vykdomos priemonės yra efektyvios ir atitinkamai patikslina metinius veiklos planus. 
 
 

_________________________________________________ 
 
 
 
PRITARTA 
Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų tarybos  
2013 m.lapkričio18 d. posėdžio protokoliniu  nutarimu  
(protokolas Nr.6) 
 
 


