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STRATEGINIO PLANO IR 2021 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

BENDROJI INFORMACIJA 

 

Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namai (toliau – Kūrybos namai) vykdo neformaliojo vaikų švietimo 

programas Kūrybos namuose, Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigose: Šiaulių r. Drąsučių, 

Šiaulių r. Kužių mokyklose. 

Mokinių skaičius 
2019 m. 2020 m. 2021 m. 

sausis spalis sausis spalis sausis spalis 

Fizinių asmenų skaičius 241 247 243 247 247 221 

Dalyvaujančių 

programose skaičius 
264 273 273 281 281 240 

Nuo 2020 metų fizinių asmenų skaičius, lyginant spalio 1 d. duomenis sumažėjo 26 mokiniais. 

Nuo  2020 metų mokinių, dalyvaujančių ugdymo programose, lyginant spalio 1 d. duomenis 

sumažėjo  41 mokiniu (priežastis – mokytojo darbo sutarties nutraukimas). 

Etatų skaičius neviršijo didžiausio leistino etatų skaičiaus, patvirtinto Šiaulių rajono 

savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T-369 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 

švietimo įstaigų darbuotojų etatų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto lėšų, normatyvų 

patvirtinimo“ ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 2 d. sprendimu Nr. T-196 ,,Dėl 

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų  pareigybių skaičiaus ir jų finansavimo šaltinių 

nustatymo“. 

Vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 16 d. sprendimu Nr. T-

328 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ir Šiaulių rajono savivaldybės švietimo 

paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“, didžiausias leistinas pareigybių 

skaičiaus (15) neviršytas. 

2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis, darbuotojų kasmetinių atostogų likučiai neviršija teisės 

aktais nustatyto atostogų dienų skaičiaus per metus. 

Visų mokytojų profesinė kvalifikacija atitinka kvalifikacinius reikalavimus. 

Mokytojų 

skaičius 

Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija 

Aukštesnysis Aukštasis Mokytojas Vyresnysis 

mokytojas 

Mokytojas 

metodininkas 

10 2 8 0 6 4 

Du mokytojai įtraukti į 2020–2022 m. atestacijos programą įgyti neformaliojo švietimo 

mokytojo metodininko kvalifikacines kategorijas. 

Mokytojai, mokantys mokinius nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu, yra įgiję 

skaitmeninio raštingumo kompetencijas, nurodytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 „Dėl Reikalavimų mokytojų 

ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašo patvirtinimo“. 



Mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) aktuali informacija apie Kūrybos namų veiklą 

skelbiama vietos žiniasklaidoje, interneto tinklapyje http://www.kurybosnamai.lt, Kūrybos namų 

socialinio tinklo paskyroje https://www.facebook.com/kurybosnamai, nuotolinio mokymo 

platformoje Moodle.  

 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Kūrybos namų bendruomenė 2021 m. susitelkusi dirbo, siekdama įgyvendinti numatytus 

strateginius tikslus, misiją ir viziją – tapti besimokančia, bekuriančia, bendradarbiaujanti 

bendraminčių neformaliojo vaikų švietimo įstaiga. 

Siekėme inovatyvaus ir kokybiško mokinių ugdymo, švietimo paslaugų prieinamumo 

kiekvienam, mokymo ir mokymosi kokybės gerinimo, siekiant asmeninės mokinio pažangos ūgties. 

Atliktas neformaliojo ugdymo programų poreikio bendruomenėje tyrimas. Atlikta apklausa dėl 

ugdymo turinio atnaujinimo, priimti bendri sprendimai. Patobulinta mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo sistema. 

Kūrybos namų mokytojai įvertino kiekvieno mokinio galimybes, poreikius, gebėjo 

individualizuoti ugdymo turinį. 

2021 m. rugpjūčio 24–28 d. įgyvendintas Šiaulių rajono savivaldybės finansuojamas vaikų 

vasaros projektas „Draugystės tiltas tarp gamtos ir atradimų“ (553,00 Eur). 

Parengtas Šiaulių rajono švietimo įstaigų aplinkosauginio švietimo ir ugdymo projektas 

„Žmogaus ir gamtos darna“ (finansavimas negautas). 

1. Savivaldybės strateginis tikslas – aukštos ugdymo ir švietimo paslaugų kokybės bei jų 

prieinamumo kiekvienam gyventojui užtikrinimas (kodas 2.1.). 

1. Kūrybos namų strateginis tikslas – užtikrinti neformaliojo ugdymo prieinamumą, įvairovę ir 

kokybę. 

Kūrybos namų bendruomenė išsikėlė tikslus ir uždavinius, kuriuos įgyvendino 2021 m. veiklos plane 

numatytomis priemonėmis. 

1. Tikslas. Gerinti mokymo ir mokymosi kokybę, siekti aukštesnės mokinio pažangos. 

1.1. Uždavinys. Modernizuoti ir gerinti ugdymo (si) sąlygas, racionaliai naudoti turimus išteklius. 

Priemonės Įgyvendinimo rezultatai 

1.1.1. Atnaujinti Kūrybos namų 

materialinę bazę. 

 

 

Nuosekliai turtinama mokymo priemonių bazė.  

100 proc. kabinetų aprūpinti kompiuteriais ir kitomis IT.  

Įsigyti 7 planšetiniai kompiuteriai,  3 robotikos  rinkiniai, 

2 spausdintuvai. Būrelių veiklai įgyvendinti įsigyta kitų 

ugdymo priemonių. 

Pritrauktas papildomas finansavimas (paramos ir tėvų 

mokesčio ugdymo lėšos). 

95 proc. lėšų panaudota ugdymo reikmėms įsigyti. 

1.1.2. Išanalizuoti mokymo priemonių 

ir įrangos įsigijimo poreikį, tenkinti 

juos pagal galimybes. 

Atlikta apklausa dėl mokymo priemonių ir įrangos 

įsigijimo poreikio, tyrimo išvados pristatytos Kūrybos 

namų taryboje. 

1.1.3. Įtraukti mokinius į Kūrybos 

namų erdvių atnaujinimą, interjero 

stiliaus kūrimą. 

Visos bendruomenės pastangomis sukurta ir toliau 

kuriama savita ir saugi Kūrybos namų aplinka:  

atnaujintos 2 lauko erdvės, pradinio modeliavimo 

būrelio kabinetas. 30 proc. mokinių dalyvavo Kūrybos 

namų erdvių kūrime ir atnaujinime. 

1. 2. Uždavinys. Ugdyti mokinių asmenines, dalykines ir kūrybiškumo kompetencijas. 

Priemonės Įgyvendinimo rezultatai 

1.2.1. Organizuoti renginius, viktorinas, 

varžybas, projektus, konkursus. 

Dalyvauta  „Gyvosios planetos“ projekte „Tavo žinia 

žmonijai“. Diplomais apdovanoti du projekto dalyviai. 

Kūrybos namų jaunųjų gamtininkų būrelio mokiniai 

dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro 

http://www.kurybosnamai.lt/
https://www.facebook.com/kurybosnamai


organizuojamame STEAM mokslų konkurse „Mūsų 

eksperimentas“. Konkurso dalyviai sulaukė padėkos ir 

dovanų. 

Dalyvauta VII Nacionaliniame vaikų piešinių konkurse 

„Lietuvos paukščiai“. Vienas mokinys apdovanotas 

padėkos raštu. 

Dalyvauta Šiaulių regiono mokinių kūrybinių darbų 

konkurse „Mano svajonių profesija“. Padėkos raštais 

apdovanoti penki mokiniai. Vienas mokinys 7–8 klasių 

mokinių technologijų darbų kategorijoje laimėjo antros 

vietos diplomą.  

Dalyvauta respublikinėje virtualioje švietimo ir ugdymo 

įstaigų mokinių kūrybinių darbų parodoje-konkurse 

„Laumžirgis“. Vienas mokinys laimėjo trečios vietos 

diplomą. 

Įgyvendintas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 

finansuojamas vaikų vasaros projektas „Draugystės tiltas 

tarp gamtos ir atradimų“ (553, 00 Eur). 

Dalyvauta Lietuvos Respublikos Prezidento 

kanceliarijos kalėdinėje „Baltojo paukščio“ akcijoje. 

55 proc. mokinių dalyvavo veiklose. 

1.2.2. Dalyvauti Lietuvos moksleivių 

liaudies dailės regioniniame konkurse 

„Sidabro vainikėlis“. 

Neįvykdyta. 

Dėl paskelbto karantino konkursas perkeltas į 2022 

metus. 

1.2.3. Suorganizuoti Šiaulių r. 

savivaldybės švietimo ugdymo įstaigų 

mokinių kūrybinių darbų parodą-

konkursą „Mano svajonių eglutė“. 

Parodai-konkursui pateikta 110 darbų iš 7 Šiaulių rajono 

savivaldybės švietimo įstaigų. 

35 proc. Kūrybos namų mokinių parodai-konkursui 

pateikė kūrybingus darbus. 

1.2.4. Organizuoti profesijų dieną VŠI 

Kuršėnų politechnikos mokykloje. 

2021 m. birželio mėn. 7 d. Kūrybos namų mokiniai 

lankėsi VŠĮ Kuršėnų politechnikos mokykloje, 

susipažino su profesijomis, tobulino dalykines 

kompetencijas. 

1.2.5. Plėtoti ugdymą netradicinėse 

aplinkose: bendrojo ugdymo 

mokyklose, Kuršėnų kultūros centre, 

bibliotekose, muziejuose ir t.t. 

 

Kiekvienas mokytojas per metus 4 veiklas vedė 

netradicinėse aplinkose. Mokytojai dalijosi gerąja darbo 

patirtimi ir vedė edukacinius užsiėmimus Šiaulių rajono 

švietimo įstaigų mokiniams ir mokytojams: Kužių, 

Drąsučių mokyklose, Kuršėnų Stasio Anglickio ir 

Daugėlių progimnazijose, Raudėnų ir Kuršėnų Pavenčių 

mokyklose-daugiafunkciuose centruose, Šiaulių miesto 

jaunųjų gamtininkų centre, Kurtuvėnų regioniniame 

parke ir kt. 

Apklausos duomenimis 20 proc. padidėjo ugdymo (si) 

proceso patrauklumas. 

Pasiekti rezultatai: per saviraiškos poreikių tenkinimą ugdytos ir plėtotos mokinių kompetencijos.  

Bendradarbiavimas ir gerosios patirties sklaida skatino mokinių ir mokytojų tobulėjimą, teikiamų 

paslaugų kokybę, veiklų įvairovę, ugdymo tęstinumą ir perimamumą, idėjų sklaidą. Į projekto 

veiklas įtraukti mokiniai, gyvenantys socialinės rizikos šeimose.  

Tikslas pasiektas. 

2. Tikslas. Skatinti mokytojų profesinį tobulėjimą. 

2.1. Uždavinys. Skatinti ir sudaryti sąlygas mokytojams įgyti aukštesnes kompetencijas, įsivertinti 

mokytojų profesinį meistriškumą. 

Priemonės Įgyvendinimo rezultatai 



2.1.1. Parengti mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo programą 2021–2023 m.  

Parengta mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa 

2021–2023 m. 

2.1.2. Tobulinti mokytojų skaitmeninio 

raštingumo kompetencijas.  

50 proc. mokytojų patobulino skaitmeninio raštingumo 

įgūdžius, dalyvaudami ilgalaikėje kvalifikacijos 

tobulinimo programoje „Išmaniųjų įrenginių galimybės 

pažintinei bei kūrybinei veiklai“. Kiekvienas  mokytojas 

tobulino kvalifikaciją skaitmeninio raštingumo srityje 

vidutiniškai 3 dienas. 

100 proc. mokytojų dalyvavo skaitmeninio raštingumo 

mokymuose „Prisijungusi Lietuva“. 

Sėkmingai įvaldyta virtuali mokymo(si) aplinka 

„Moodle“. 

75 proc. mokytojų užsiėmimuose naudoja IKT.  

2.1.3. Organizuoti metodines dienas 

„Kolega – kolegai“. 

90 proc. mokytojų kolegialiai mokėsi dirbti 

šiuolaikiškai, įdomiai ir veiksmingai. Pravesti 2 atviri 

užsiėmimai Šiaulių r. Drąsučių mokyklos ir Šiaulių r. 

Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro 

mokytojams.  

Mokytojų tarybos posėdyje analizuotas ir vertintas 

mokytojų kompetencijų tobulinimas. 

2.2. Uždavinys. Vykdyti gerosios darbo patirties sklaidą. 

Priemonės Įgyvendinimo rezultatai 

2.2.1. Organizuoti rajoninį seminarą 

mokytojams „Mokykimės patys, 

mokykime kitus“. 

 

Seminare dalyvavo 30 mokytojų iš Šiaulių rajono 

savivaldybės švietimo įstaigų. Vyko dalykinis profesinis 

bendradarbiavimas, įvairesnių veiklų pristatymas, idėjų 

pasiūla. 

2.2.2. Pravesti integruotas veiklas 

Šiaulių r. Kužių gimnazijos, Šiaulių r. 

Drąsučių mokyklos mokiniams ir 

mokytojams.  

Pravestos 3 integruotos veiklos. Mokinių  kūrybiškumo 

ir mokėjimo mokytis kompetencijos padidėjo apie 20 

proc. 

2.2.3. Organizuoti parodą-konkursą 

„Mūsų protėvių laisvalaikis ir 

kasdienybė“. 

Kūrybos namų mokiniai parodai-konkursui parengė  30 

kūrybinių darbų. Susipažino su kultūros paveldu, 

senaisiais amatais, dalijosi patirtimi ir idėjomis.  

2.2.4. Organizuoti „Kūrybines 

dirbtuves“ Kuršėnų miesto ir rajono 

renginiuose. 

„Kūrybinės dirbtuvės“ organizuotos: „Jaunimo dienoje“ 

Kuršėnų Lauryno  Ivinskio aikštėje, 

Kuršėnų miesto Jomarko šventėje, Šiaulių r. Raudėnų 

mokykloje-daugiafunkciame centre. 

95 proc. mokytojų sėkmingai skleidė gerąją darbo  

patirtį bendruomenėms.  

Parašyti ir publikuoti 9 straipsniai. 

Pasiekti rezultatai. Įgytas skaitmeninio raštingumo kompetencijas Kūrybos namų mokytojai taiko 

užsiėmimuose ugdymo turiniui kurti, ugdymui planuoti ir organizuoti, mokinių mokymo procesui 

bei pažangai stebėti ir vertinti, bendradarbiauti su kitais mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais). 

Organizuojamų veiklų metu  sustiprintas bendradarbiavimas, atrasti nauji ryšiai, plėtotas ugdymas 

už Kūrybos namų ribų. 

Tikslas pasiektas. 

3. Kūrybos namų strateginis tikslas – stiprinti ryšius su tėvais (globėjais, rūpintojai), vietos 

bendruomene, socialiniais parneriais. 

3. Tikslas. Stiprinti ryšius su tėvais (globėjais, rūpintojai), vietos bendruomene, socialiniais 

partneriais. 

3.1. Uždavinys. Įtraukti tėvus (globėjus, rūpintojus)  į Kūrybos namų gyvenimą. 

Priemonės Įgyvendinimo rezultatai 



3.1.1. Įtraukti tėvus (globėjus, 

rūpintojus) į Kūrybos namų veiklos 

planavimą, organizavimą ir 

įgyvendinimą. 

20 proc. tėvų dalyvavo Kūrybos namų veiklos 

planavime, sprendimų priėmime, teikė siūlymus 

Kūrybos namų veiklos tobulinimui. 

3.1.2. Organizuoti parodas, vakarones, 

popietes kartu su Kūrybos namų 

bendruomene prieš didžiąsias šventes. 

Kūrybos namų bendruomene prieš didžiąsias šventes 

gamino dekoracijas ir dovanas, organizavo mokinių 

darbelių parodą Kovo 11-ajai paminėti,  akciją „Laisvės 

vėjo gūsis“ Vasario 16-ajai paminėti. 

Suorganizuoti 4 renginiai. 

50 proc. mokinių ir 20 proc. tėvų dalyvavo rengiant 

bendras parodas, popietes, vakarones. 

3.1.3. Organizuoti „Amatų dienas“. Parengtas ir įgyvendintas projektas „Amatų kiemas 

Kūrybos namuose“. 

40 proc. mokinių ir 10 proc. tėvų (globėjų, rūpintojų)  

įsitraukė į veiklą, sukurtais darbais puošė Kūrybos namų 

lauko ir vidaus erdves. 

3.2. Uždavinys. Plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, siekiant ugdymo kokybės 

gerinimo. 

Priemonės Įgyvendinimo rezultatai 

3.2.1. Ieškoti naujų socialinių partnerių. Pasirašyta 4 naujos bendradarbiavimo sutartys. 

3.2.2. Dalintis patirtimi su socialiniais 

partneriais per projektų ir integruotų 

veiklų organizavimą. 

Pravestos 3 integruotos veiklos ir 8 projektai: 

„Mes kartu“, „Mūsų spartakiada“, Būkime kartu, 

kurkime drauge“, „Nepamiršim amatų – mūsų tautos 

šaknų“, „Spalio ypatumai gamtoje“, „Kalėdų 

belaukiant“, „Sumedžiok idėją ir paleisk į gamtą“, 

„Liaudies tradicijos ir papročiai“. 

75 proc. mokinių dalyvavo bendruose projektuose, 

renginiuose su socialiniais partneriais. 

100 proc. mokytojų įsitraukė į bendrų projektų su 

socialiniais partneriais įgyvendinimą. 

3.2.3. Organizuoti Kūrybos namų ir 

Pavenčių bendruomenės užimtumą per 

etnokultūrinę veiklą. 

Suorganizuoti 2 renginiai. Etnokultūrinėse veiklose 

dalyvavo 80 proc. mokinių ir 15 proc. Pavenčių 

bendruomenės dalyvių. 

Pasiekti rezultatai. Tėvai (globėjai, rūpintojai) įtraukti į Kūrybos namų gyvenimą. Per projektinę ir 

integruotų veiklų įgyvendinimą aktyvėjo bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir vietos 

bendruomene. 

Tikslas pasiektas. 

2. Savivaldybės strateginis tikslas – Saugumo rajone didinimas (kodas 4.2.). 

4. Kūrybos namų strateginis tikslas – Vykdyti prevencinį darbą. 

4. Tikslas. Vykdyti priemones, užtikrinančias mokinių ir bendruomenės dalyvavimą prevencinėse 

veiklose. 

4.1 .Uždavinys. Užtikrinti mokinių dalyvavimą prevencinėse veiklose. 

Priemonės Įgyvendinimo rezultatai 

4.1.1. Organizuoti kūrybinę savaitę 

,,Gyvename be pykčio“. 

Suorganizuoti 3 renginiai. Prie kūrybinės savaitės 

projekto įgyvendinimo prisidėjo  50 proc. mokinių. 

4.1.2. Organizuoti renginius, skirtus 

žalingų įpročių, priklausomybių 

prevencijai. 

Organizuoti 2 renginiai.  Dalyvavo  55 proc. Kūrybos 

namų mokinių. Mokiniai  pagilino žinias apie žalingų 

įpročių žalą jų sveikatai.  

4.1.3. Dalyvauti Tolerancijos dienos 

renginyje „Tolerancija kasdien“. 

 

Dalyvavo 55 proc. mokinių. Mokiniai mokėsi, kad kitos 

lyties, tautybės, tikėjimo ar kitų ypatybių turintis 

žmogus nėra blogesnis, menkesnis. 



4.1.4. Surengti akciją, paminint 

Tarptautinę antikorupcijos dieną. 

 

Akcijoje dalyvavo 35 proc. mokinių. 

Mokiniai susipažino apie negatyvų požiūrį į korupciją 

kasdieniniame gyvenime. 

4.2. Uždavinys. Formuoti nuostatas ir vertybes, stiprinančias vaikų ryžtą sveikai gyventi. 

Priemonės Įgyvendinimo rezultatai 

4.2.1. Organizuoti sveikatingumo 

savaitę ,,Mūsų spartakiada“. 

Parengtas projektas. 

Organizuojamose veiklose dalyvavo 50 proc. mokinių ir 

10 proc. Pavenčių bendruomenės dalyvių. 

4.2.2. Organizuoti mokinių, tėvų 

(globėjų, rūpintojų) ir Pavenčių 

bendruomenės narių dalyvavimą 

sveikatinančiose veiklose Pavenčių 

parkelyje. 

Suorganizuotos 4 veiklos. Į veiklas įtraukta 55 proc. 

mokinių ir 15 proc. Pavenčių bendruomenės narių. 

Pasiekti rezultatai. Ugdoma mokinių motyvacija sveikai ir saugiai gyventi. Formuojama nuostata 

apie negatyvų požiūrį į korupciją. Įgyvendinome priemones, užtikrinančias mokinių ir 

bendruomenės dalyvavimą prevencinėse veiklose. Organizuota prevencinių priemonių, siekiančių 

apsisaugoti nuo COVID-19 viruso ir infekcijos grėsmės. 

Tikslas pasiektas. 

3. Savivaldybės strateginis tikslas – Efektyvaus, gyventojų poreikius atitinkančio viešojo         

valdymo užtikrinimas (kodas 4.1.). 

5. Kūrybos namų strateginis tikslas – Didinti neformaliojo vaikų švietimo prieinamumą Šiaulių 

rajone. 

5. Tikslas. Organizuoti ir vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas. 

5.1. Uždavinys.  Įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo programas. 

Priemonės Įgyvendinimo rezultatai 

5.1.1. Įgyvendinti neformaliojo ugdymo 

programas, atsižvelgiant į mokinių 

poreikius ir gebėjimus, neformaliojo 

vaikų švietimo metodines 

rekomendacijas. 

Įgyvendintos 9 programos: siuvimas, pynimas, dailieji 

amatai (interjero puošyba), dailieji amatai, dailieji 

amatai (medžio drožyba), pradinis modeliavimas, 

keramika, jaunieji gamtininkai, kūrybinė raiška. 

Programose dalyvauja 276 mokiniai. 

5.2. Uždavinys. Teikti neformaliojo ugdymo paslaugas Šiaulių r. Drąsučių, Kužių mokyklose  

Priemonės Įgyvendinimo rezultatai 

5.2.1. Įgyvendinti siuvimo, pynimo, 

keramikos  ugdymo programas. 

Įgyvendintos 3 programos: siuvimas, pynimas, 

keramika. Programose dalyvavo 36 mokiniai. 

5.2.2. Teikti neformaliojo ugdymo 

paslaugas Šiaulių r. Drąsučių ir Kužių 

mokyklose. 

Įgyvendintos 3 programos: siuvimas, pynimas, 

keramika. 

Pasiekti rezultatai. Didinat neformaliojo vaikų švietimo programų prieinamumą Šiaulių rajone, 

vykdytos programos Kūrybos namuose ir kaimiškose vietovėse – Šiaulių r. Drąsučių mokykloje, 

Šiaulių r. Kužių mokykloje. 

Tikslas pasiektas. 

 

Neformaliojo švietimo programos vykdytos naudojant lėšas: 

 Asignavimų 

planas 

(Eur) 

Asignavimų 

planas, įskaitant 

patikslinimus 

ataskaitiniam 

laikotarpiui (Eur) 

Panaudota 

Asignavimų 

(Eur) 

Panaudota 

asignavimų nuo 

asignavimų, 

nurodytų 

asignavimų plane, 

įskaitant 

patikslinimus 

ataskaitiniam 



laikotarpiui, dalis 

(proc.) 

Savivaldybės 

biudžeto 

203597,00 205447,00 205426,14 99,99 

Valstybės biudžeto 14797,00  14797,00 100 

Įstaigos pajamas 815,40  815,40 100 

Iš viso: 219209,40 205447,00 221038,54 99,99 

Projektinės lėšos 553,00  553,00 100 

Surinktas 1,2 proc. gyventojų pajamų mokestis – 1075,74 Eur 

 

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 

1.1. Gerinti 

mokinių 

pasiekimus, 

taikant aktyvius 

ugdymo metodus. 

1.1.1. Mokinių 

pasiekimų 

gerinimas 

organizuojant 

aktyvų, įvairų ir 

veiksmingą 

ugdymą (si). 

1.1.1.1. Iki 2021 m. 

gruodžio 31 d. ne 

mažiau 50 proc. 

mokinių dalyvaus 

projektų veiklose, 

parodose, 

konkursuose, 

renginiuose. 

1.1.1.1.1. Iki 2021 m. 

gruodžio 31 d. 55 proc. 

mokinių dalyvavo projektų 

veiklose, konkursuose, 

renginiuose ( 2021-12-17 

mokytojų tarybos posėdžio 

protokolas Nr. 3). 

 

1.1.1.2. 95 proc. 

mokytojų 

ugdomojoje veikloje 

naudos tradicinius ir 

netradicinius 

ugdymo metodus. 

1.1.1.2.2. 100 proc. 

mokytojų ugdomoje 

veikloje naudojo tradicinius 

ir netradicinius ugdymo 

metodus (stebėta 11 

užsiėmimų veiklų, aptarta 

2021-11-09 metodinės 

tarybos posėdyje.  

Protokolas Nr.3). 

1.1.1.3. Mokinių, 

dalyvavusių projektų 

veiklose, parodose-

konkursuose, 

renginiuose, 

pasiekimai padidėjo 

30 proc. 

1.1.3.3. Mokinių, 

dalyvavusių projektų 

veiklose, parodose-

konkursuose, renginiuose, 

pasiekimai padidėjo 30 

proc. 

 

1.2. Plėtoti 

bendradarbiavimą 

su socialiniais 

partneriais, 

siekiant ugdymo 

kokybės gerinimo.  

1.2.1. Kūrybos 

namų socialinių 

partnerių vaidmens 

didinimas, gerinant 

ugdymo procesą, 

stiprinant 

bendradarbiavimą. 

1.2.1.1. Iki 2021 m. 

gruodžio 1 d. 

pasirašytos 2 naujos 

bendradarbiavimo 

sutartys. 

 

1.2.1.1.1. Pasirašytos 4 

bendradarbiavimo sutartys: 

VŠĮ „Dienos centras 

sutrikusio intelekto 

asmenims“ 2021 m. gegužės 

12 d. Nr. 23-9, UAB 

„Malorija“ 2021 m. gegužės 

14 d. Nr. 23-10, Šiaulių r. 

Kuršėnų sporto mokykla 



2021 m. birželio 1 d. Nr. 23-

11, Šiaulių r. Kuršėnų meno 

mokykla 2021 m. birželio 3 

Nr. 23-12. 

1..2.1.2. Iki 2021 m. 

gruodžio 1 d. 

pravesti 3 bendri 

renginiai ir 2 

projektai  su 

socialiniais 

partneriais. 

Užtikrinamas 

ugdymo 

integravimas, veiklų 

vykdymas už 

Kūrybos namų ribų. 

1.2.1.2.2. Pravesti 4 bendri 

renginiai su Šiaulių r. 

Drąsučių mokykla (1) , 

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių 

mokykla-daugiafunkciu 

centru (1), Šiaulių rajono 

savivaldybės kultūros ir 

tradicinių amatų centru (2). 

Parengti 4 projektai su 

socialiniais partneriais: 

„Būkime kartu, kurkime 

drauge“( su Šiaulių r. 

Drąsučių mokykla), 

„Mokykimės patys, 

mokykime kitus“ (su Šiaulių 

r. Kužių mokykla), „Amatų 

kiemas Kūrybos namuose“ 

(su Šiaulių r. Drąsučių 

mokykla, Šiaulių r. Kuršėnų 

Pavenčių mokykla-

daugiafunkciu centru), 

„Kalėdų belaukiant“ (su 

Šiaulių r. Drąsučių 

mokykla, Šiaulių r. Kuršėnų 

Daugėlių progimnazija). 

1.2.1.3. 80 proc. 

pedagogų įsitraukia į 

bendrų renginių su 

socialiniais 

partneriais 

organizavimą, 

pravedimą. 

1.2.1.3.3. 100 proc. 

pedagogų įsitraukė į bendrų 

renginių su socialiniais 

partneriais organizavimą, 

pravedimą. 

1.2.1.4. 75 proc. 

mokinių dalyvaus 

bendruose 

projektuose, 

renginiuose su 

socialiniais 

partneriais. 

1.2.1.4.4. 80 proc. mokinių 

dalyvavo bendruose 

projektuose, renginiuose su 

socialiniais partneriais. 

1.2.1.5. 15 proc. 

socialinių partnerių 

organizuos bendrus 

renginius. 

1.2.1.5.5. 15 proc. socialinių 

partnerių organizavo 

bendrus renginius (Šiaulių r. 

Kuršėnų sporto mokykla, 

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių 

mokykla-daugiafunkcis 

centras, Šiaulių r. Drąsučių 



mokykla, Šiaulių jaunųjų 

gamtininkų centras). 

1.2.1.6. 50 proc. 

pedagogų įsitrauks į 

bendrų projektų su 

socialiniais 

partneriais 

įgyvendinimą. 

1.2.1.6.6. 100 proc. 

pedagogų įsitraukia į bendrų 

projektų su socialiniais 

partneriais įgyvendinimą. 

1.2.1.7. 15 proc. 

socialinių partnerių 

kartu įgyvendins 

bendrus  projektus. 

1.2.1.7.7. 15 proc. socialinių 

partnerių kartu įgyvendina 

bendrus projektus (Šiaulių r. 

Kuršėnų sporto mokykla, 

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių 

mokykla-daugiafunkcis 

centras, Šiaulių r. Drąsučių 

mokykla, Šiaulių jaunųjų 

gamtininkų centras). 

1.3. Organizuoti 

prasmingą ir 

turiningą veiklą 

Kūrybos namų 

mokiniams 

vasaros poilsio 

metu. 

1.3.1. Užtikrinamas 

Kūrybos namų 

mokinių 

užimtumas, 

turininga, aktyvi ir 

prasminga veikla 

vasaros poilsio 

metu, skatinanti 

vaikų kūrybiškumą, 

saviraišką. 

1.3.1.1. Iki 2021 m. 

rugpjūčio 31 d. 

parengtas ir 

įgyvendintas vaikų 

vasaros stovyklos 

projektas. 

 

1.3.1.1.1. 2021 m. birželio 

23–30 d. įgyvendintas vaikų 

vasaros projektas „Mes 

kartu“ ( Kūrybos namų 

direktoriaus 2021 m. 

gegužės 18 d. įsakymas 

Nr.1-20 „Dėl projekto „Mes 

kartu“ tvirtinimo“).  

2021 m. rugpjūčio 24–28 d. 

įgyvendintas Šiaulių rajono 

savivaldybės finansuojamas 

vaikų vasaros projektas 

„Draugystės tiltas tarp 

gamtos ir atradimų“. 

1.3.1.2. 20 proc. 

mokinių dalyvaus 

projekto 

įgyvendinime. 

1.3.1.2.2. 35 proc. mokinių 

dalyvavo projektų 

įgyvendinime. 

1.4 . Plėtoti 

lietuvių liaudies 

tradicijų 

pažinimą. 

1.4.1. Mokiniai 

supažins su 

kultūros paveldu, 

senaisiais amatais.  

1.4.1.1. Iki 2021 m. 

gruodžio 31 d. 

pravestos 2 

integruotos veiklos.  

1.4.1.1.1. Pravestos 6 

integruotos veiklos su 

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių 

mokyklos-daugiafunkciu 

centru ir 2 veiklos su Šiaulių 

r. Drąsučių mokykla. 

1.4.1.2. Organizuoti 

2 susitikimai su 

tautodailininkais. 

1.4.1.2.2. Organizuoti 2 

susitikimai su 

tautodailininkais Juzefa 

Švambariene ir Maryte 

Januliene. 

1.4.1.3. 

Organizuotos 2 

edukacinės išvykos. 

1.4.1.3.3. Organizuotos 4 

edukacinės išvykos į Šiaulių 

rajono savivaldybės Etninės 

kultūros ir tradicinių amatų 

centrą. 



1.4.1.4. Ne mažiau 

50 proc. mokinių 

ugdysis asmeninės, 

kūrybiškumo, 

iniciatyvumo, 

pažinimo 

kompetencijas. 

1.4.1.4.4. 50 proc. mokinių 

dalyvavo organizuotose 

veiklose  įgyvendinant 

projektus „Nepamirškime 

amatų –  mūsų tautos 

šaknų“, „Liaudies tradicijos 

ir papročiai“,  parodoje- 

konkurse „Mūsų protėvių 

laisvalaikis ir kasdienybė“. 

Mokiniai ugdėsi asmeninės, 

kūrybiškumo, iniciatyvumo, 

pažinimo kompetencijas. 

1.5. Gerinti 

mokinių 

saviraiškai 

palankų 

mikroklimatą, 

užtikrinant 

prevencinių 

renginių 

įgyvendinimą. 

1.5.1. Užtikrintos 

sąlygos Kūrybos 

namų mokiniams 

dalyvauti 

prevenciniuose 

renginiuose.  

1.5.1.1. Iki 2021 m. 

gruodžio 31 d. 

organizuoti 4 

prevenciniai 

renginiai.  

 

1.5.1.1.1. Organizuoti 5 

prevenciniai renginiai: 

„Sveikatingumo dienos“, 

„Mūsų spartakiada“, 

„Popietė-diskusija apie 

žalingus įpročius“, 

„Sveikata visus 2021 

metus“,  

„Sveikatos stiprinimas 

Pavenčių parkelyje“. 

1.5.1.2. 

Organizuojamose 

renginiuose dalyvaus 

apie 55 proc. 

mokinių. 

1.5.1.2.2. Organizuojamose 

renginiuose dalyvavo 60 

proc. mokinių. 

1.5.1.3. 35 proc. 

mokinių didės 

motyvacija sveikai 

gyventi. 

1.5.1.3.3.Aptariant veiklas 

su mokiniais atsiskleidė, kad 

40 proc. mokinių padidėjo 

motyvacija sveikai gyventi 

t.y. daugiau judėti, valgyti 

mažiau saldumynų. 

1.5.1.4. 15 proc. tėvų 

(globėjų, rūpintojų) 

įtraukti į prevencinių 

renginių 

įgyvendinimą. 

1.5.1.4.4.. 15 proc. tėvų 

(globėjų, rūpintojų) įtraukti į 

prevencinių renginių 

įgyvendinimą. 

 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  

 

3. 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. Parengti ir patvirtinti Kūrybos namų veiklą 

reglamentuojantys dokumentai: 

* Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų vidaus kontrolės 

politikos aprašas; 

* Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų mokinių 

individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, 

analizavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos 

aprašas;  

* Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų privalomojo 

darbuotojų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas; 

* Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų mobingo ir 

psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir 

intervencijos tvarkos aprašas; 

* Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų darbuotojų darbo 

apmokėjimo sistemos aprašas. 

Visi Kūrybos namų darbuotojai 

supažindinti su reglamentuojančiais 

dokumentais. 

3.2. Inicijuotas ir organizuotas Šiaulių rajono 

mokytojams seminaras ,,Mokykimės patys, 

mokykime kitus“.  

Kūrybos namų mokytojai pasidalijo 

gerąją patirtimi su Šiaulių rajono 

mokytojais, tobulino asmeninio 

tobulėjimo galimybes, supažindino 

Šiaulių rajono mokytojus su naujomis 

kūrybinio darbo formomis ir metodais.  

3.3. Inicijuotas ir organizuota Šiaulių rajono švietimo 

įstaigų mokinių kūrybinių darbų paroda-konkursas 

„Mano svajonių eglutė“. 

Didintas Kūrybos namų patrauklumas ir 

žinomumas, ugdytas mokinių estetinis 

suvokimas, meninės, pažinimo 

kompetencijos. 

 

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.    
 

 

 

 

 

 

 


