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I SKYRIUS 

BENDROJI INFORMACIJA 

 

Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų (toliau – Kūrybos namai) veiklos planas 2022 metams (toliau – planas) parengtas atsižvelgus į Kūrybos namų 

bendruomenės poreikius, Kūrybos namų veiklos įsivertinimą, Šiaulių rajono savivaldybės strateginį plėtros planą 2017–2023 m., patvirtintą Šiaulių 

rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 15 d. sprendimu Nr. T-298 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2017–2023 metams 

patvirtinimo“, Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų strateginį planą 2020–2022 m., patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 

m. vasario 21 d. įsakymu Nr. A-276 „Dėl pritarimo Šiaulių r. švietimo įstaigų strateginiams planams 2020–2022 m.“. 

Rengiant planą vadovautasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Valstybine švietimo strategija, Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, 

Bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu bei Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 

2017 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-334 „Dėl strateginio planavimo Šiaulių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Įgyvendinant planą prisidedama prie Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2022–2024 metams strateginio prioriteto: „Sumani, 

pilietiška, kūrybinga, socialiai saugi ir sveika visuomenė“ (kodas 02). 

 

II SKYRIUS 

 2021 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

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, priimt i bendri 

sprendimai. Patobulinta mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema. Naujai parengtas Kūrybos namų mokinių individualios pažangos stebėjimo 

ir fiksavimo tvarkos aprašas. 

Kūrybos namų mokytojai įvertino kiekvieno mokinio galimybes, poreikius, gebėjo individualizuoti ugdymo turinį. 

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 
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mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 „Dėl Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo 

programoms aprašo patvirtinimo“. 

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). 

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. 

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. 

Uždaviniai Įgyvendinimo rezultatai 

1.1. Uždavinys. Modernizuoti ir gerinti 

ugdymo (si) sąlygas, racionaliai naudoti 

turimus išteklius. 

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. 

Atlikta apklausa dėl mokymo priemonių ir įrangos įsigijimo poreikio, tyrimo išvados pristatytos 

Kūrybos namų taryboje. 

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. 

http://www.kurybosnamai.lt/
https://www.facebook.com/kurybosnamai
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1. 2. Uždavinys. Ugdyti mokinių 

asmenines, dalykines ir kūrybiškumo 

kompetencijas. 

Organizuota profesijų diena VŠI Kuršėnų politechnikos mokykloje. 

Dalyvauta  „Gyvosios planetos“ projekte „Tavo žinia žmonijai“. Diplomais apdovanoti du projekto 

dalyviai. 

Kūrybos namų jaunųjų gamtininkų būrelio mokiniai dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 

centro 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. 

Dėl paskelbto karantino konkursas „Sidabro vainikėlis“ perkeltas į 2022 metus. 

Suorganizuota Šiaulių r. švietimo įstaigų kūrybinių darbų paroda-konkursas „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. 

2021 m. birželio 7 d. Kūrybos namų mokiniai lankėsi VŠĮ Kuršėnų politechnikos mokykloje, susipažino 

su profesijomis, tobulino dalykines kompetencijas. 

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. 
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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. 

Parengta mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa 2021–2023 m. 

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.  

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. 

Organizuotas rajoninis seminaras mokytojams „Mokykimės patys, mokykime kitus“. Seminare dalyvavo 

30 mokytojų iš Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų. Vyko dalykinis profesinis bendradarbiavimas, 

įvairesnių veiklų pristatymas, idėjų pasiūla. 

Pravestos 3 integruotos veiklos Šiaulių r. Kužių gimnazijos, Šiaulių r. Drąsučių mokyklos mokiniams ir 

mokytojams. Mokinių kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis kompetencijos padidėjo apie 20 proc. 

Organizuota paroda-konkursas „Mūsų protėvių laisvalaikis ir kasdienybė“. Kūrybos namų mokiniai 

parodai-konkursui parengė  30 kūrybinių darbų. Susipažino su kultūros paveldu, senaisiais amatais, dalijosi 

patirtimi ir idėjomis.  

„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. 
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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. 

20 proc. tėvų dalyvavo Kūrybos namų veiklos planavime, sprendimų priėmime, teikė siūlymus Kūrybos 

namų veiklos tobulinimui. 

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. 

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. 

Ieškota naujų socialinių partnerių. Pasirašyta 4 naujos bendradarbiavimo sutartys. 

Dalintasi 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. 

Organizuotas Kūrybos namų ir Pavenčių bendruomenės užimtumas 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. 
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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. 

 

 

 

 

Organizuota kūrybinė savaitė ,,Gyvename be pykčio“. Suorganizuoti 3 renginiai. Prie kūrybinės savaitės 

projekto įgyvendinimo prisidėjo 50 proc. mokinių. 

Organizuoti 2 renginiai skirti žalingų įpročių, priklausomybių prevencijai. Dalyvavo 55 proc. Kūrybos 

namų mokinių. Mokiniai pagilino žinias apie žalingų įpročių žalą jų sveikatai.  

Dalyvauta Tolerancijos dienos renginyje „Tolerancija kasdien“. 

Dalyvavo 55 proc. mokinių. Mokiniai mokėsi, kad kitos lyties, tautybės, tikėjimo ar kitų ypatybių turintis 

žmogus nėra blogesnis, menkesnis. 

Surengta akcija, paminint Tarptautinę antikorupcijos dieną. Akcijoje dalyvavo 35 proc. mokinių.  

4.2. Formuoti nuostatas ir vertybes, 

stiprinančias vaikų ryžtą sveikai 

Organizuota sveikatingumo savaitė ,,Mūsų spartakiada“. Parengtas projektas. 

Organizuojamose veiklose dalyvavo 50 proc. mokinių ir 10 proc. Pavenčių bendruomenės dalyvių.  

Pavenčių parkelyje suorganizuotos 4 sveikatinančios 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. 
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5.1. Uždavinys.  Įgyvendinti 

neformaliojo vaikų švietimo programas. 

Atsižvelgiant į mokinių poreikius ir gebėjimus, neformaliojo vaikų švietimo metodines rekomendacijas 

Kūrybos namuose 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. 

Įgyvendintos 3 programos: siuvimas, pynimas, keramika. Programose dalyvavo 36 mokiniai. 

Pasiekti rezultatai. Didinant neformaliojo vaikų švietimo programų prieinamumą Šiaulių rajone, vykdytos programos Kūrybos namuose ir kaimiškose 

vietovėse – Šiaulių r. Drąsučių mokykloje, Šiaulių r. Kužių mokykloje. 

Tikslas pasiektas. 

 

 

III SKYRIUS 

2022 M. VEIKLOS PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Šiaulių rajono savivaldybės (toliau - Savivaldybės) strateginiai tikslai: 

1. Aukštos ugdymo ir švietimo paslaugų kokybės bei jų prieinamumo kiekvienam gyventojui užtikrinimas (kodas 2.1.). 

2. Saugumo rajone didinimas (kodas 4.2.). 

3. Efektyvaus, gyventojų poreikius atitinkančio viešojo valdymo užtikrinimas (kodas 4.1.). 

Kūrybos namų strateginio plano 2019–2022 m. tikslai: 

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

2. Skatinti mokytojų profesinį tobulėjimą. 

3. Stiprinti ryšius su tėvais (globėjais, rūpintojais). 

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

5. Organizuoti ir vykdyti  neformaliojo vaikų švietimo programas. 

Kūrybos namų plano tikslai ir uždaviniai: 

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

1.1. Efektyvinti ugdomosios veiklos planavimą. 

1.2. Skatinti mokinių kūrybinę raišką. 
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2. Skatinti mokytojų profesinį tobulėjimą.  

2.1. Sudaryti sąlygas mokytojams įgyti aukštesnes kompetencijas. 

2.2. Vykdyti gerosios darbo patirties sklaidą. 

3. Stiprinti ryšius su tėvais (globėjais, rūpintojais), socialiniais parneriais. 

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

3.2. Plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.   

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

4.1. Dalyvauti prevencinėse veiklose. 

4.2. Formuoti mokinių nuostatas ir vertybes sveikai gyventi. 

5. Organizuoti ir vykdyti  neformaliojo vaikų švietimo programas. 

5.1. Įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo programas. 

5.2. Užtikrinti Kūrybos namų  paslaugų prieinamumą Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigose. 

 

 

IV SKYRIUS  

2022 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO LĖŠOS 
 

2022 m. veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui naudojami asignavimai ir jų finansavimo šaltinai:  

 

Mokymo 

lėšos 

Eur 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

Eur 

Įstaigos 

pajamos 

Eur 

Įstaigos 

pajamų 

likutis 

Eur 

Valstybės biudžeto lėšos 

Eur 

Iš viso Eur 

Ugdymo, maitinimo ir 

pavėžėjimo lėšos 

socialinę riziką 

patiriančių vaikų 

ikimokykliniam ugdymui 

Pedagoginių darbuotojų, 

išlaikomų iš savivaldybės 

biudžeto lėšų, darbo 

užmokesčiui didinti 

Vadovaujančių 

darbuotojų minimaliems 

pareiginės algos 

koeficientams padidinti 

0,00 16284,00 1975,00 

0,00 229565,00 1000,00 0,00 18259,00 248824,00 

 

 

V SKYRIUS 
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TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Kūrybos namų veiklos prioritetas – inovatyvus ir kokybiškas mokinių ugdymas. 

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. 

 

T
ik

sl
o
 k

o
d
as

 

  U
žd

av
in

io
 

k
o
d
as

  
V

ei
k
lo

s 
k
o
d
as

 

Veiklos pavadinimas 
Įvykdymo 

terminas 

Atsakingas(-i) 

Vykdytojas(-ai) 
Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai 

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

1 1. Skatinti pokyčius ugdomojoje veikloje. 

1. 1. 1. Tobulinti mokytojų gebėjimą taikyti STEAM 

metodiką ugdomojoje veikloje. 

2022 m. 

 

Administracija, 

mokytojai 

Iki 2022 m. gruodžio 31 d. 35 proc. 

mokytojų tobulina kvalifikaciją apie 

STEAM metodų taikymą. 

Pritaikius naujus ugdymo metodus 15 

proc. mokinių pagerina mokymosi 

rezultatus. 

1. 1. 2. Atnaujinti ugdymo programas. 2022 m. 

  

Administracija, 

Kūrybos namų  

mokytojai 

Iki birželio 1 d. įvertintas atnaujintų 

ugdymo programų poreikis. 

Atnaujintos 3 programos. 

1. 1 3. Plėtoti ugdymą netradicinėse aplinkose. 2022 m. Metodinė taryba, 

mokytojai, 

administracija 

Kiekvienas mokytojas per metus 2–3 

veiklas veda netradicinėse aplinkose. 

20 proc. didinamas ugdymo(si) 

patrauklumas. 
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1. 1. 4. Tęsti Kūrybos namų edukacinių erdvių atnaujinimą, 

laisvalaikio aplinkų kūrimą. 

2022 m. 

 

Metodinė taryba, 

mokytojai 
Atnaujintos 2 edukacinės erdvės,  

Įkurta 1 laisvalaikio aplinka, įsigyta 

priemonių eksperimentams ir 

tyrinėjimams. 

1. 2.  Skatinti mokinių kūrybinę raišką,. 

1. 2. 2. Plėtoti mokinių domėjimąsi lietuvių liaudies kūryba. 

 

2022 m.  

 

Kūrybos namų  

mokytojai 

Dalyvauta Lietuvos mokinių liaudies 

dailės regioniniame konkurse 

„Sidabro vainikėlis“. Konkursui 

pristatyta 5–10 kūrybinių darbų.  

Iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

suorganizuota 2–3 renginiai.  

55 proc. mokinių dalyvauja veiklose 

1. 2. 3. Plėtoti Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų 

mokinių iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijas. 

  

2022 m. 

birželis, 

gruodis 

  

Metodinė taryba, 

mokytojai, 

socialiniai 

partneriai 

Suorganizuota Šiaulių rajono 

savivaldybės švietimo įstaigų 

mokinių kūrybinių darbų paroda-

konkursas „Paskutinis medžių lapų 

šokis“.  

30 proc. Kūrybos namų mokinių 

parodai-konkursui pateikia 

kūrybingus darbus. 

Organizuota vasaros stovykla 

„Kūryba be sienų“.  

30 proc. Kūrybos namų mokinių 

teorines žinias sies su praktine 

kūrybine veikla. 

2. Skatinti mokytojų profesinį tobulėjimą. 

2. 1. Sudaryti sąlygas mokytojams įgyti aukštesnes kompetencijas  

2. 1. 1. Parengti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

programą 2022–2023 m.  

2022 m. Administracija, 

mokytojai 

I ketv. parengta mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo programa. 
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2. 1. 2. Tobulinti mokytojų skaitmeninį raštingumą.   2022 m. 

 

 

Administracija, 

mokytojai 

100 proc. mokytojų tobulina 

kvalifikaciją ir turimas kompetencijas 

ne mažiau 5 dienas per metus. 

Organizuoti 3–5 praktikumai. 

„Mokytojo valanda“. 

2. 2. Vykdyti gerosios darbo patirties sklaidą. 

2. 2. 1. Supažindinti Šiaulių rajono savivaldybės švietimo  

įstaigų mokytojus su senaisiais amatais. 

 

 

 

2022 m. 

lapkritis 

Metodinė taryba, 

mokytojai 

Suorganizuotas rajoninis seminaras 

mokytojams „Tradiciniai amatai ir jų 

interpeliacijos šiuolaikiniame mene“. 

Seminare dalyvauja 10 Šiaulių rajono 

savivaldybės švietimo ugdymo 

įstaigų. 

10 proc. mokytojų tobulina 

bendradarbiavimo kultūrą. 

2. 2. 2. Pravesti integruotas veiklas mokiniams ir 

mokytojams.  

2022 m. 

balandis, 

spalis 

Mokytojai Pravestos 2 integruotos veiklos 

Šiaulių r. Kužių mokyklos, Šiaulių r. 

Drąsučių mokyklos mokiniams ir 

mokytojams. Mokinių kūrybiškumo 

ir mokėjimo mokytis kompetencijos 

padidėja 25 proc. 

2. 2. 3. Organizuoti „Amatų dirbtuves“ Kuršėnų miesto ir 

rajono bendruomenėms. 

2022 m. 

birželis, 

rugsėjis  

Mokytojai, 

administracija 

 

55 proc. mokytojų sėkmingai 

skleidžia gerąją darbo patirtį 

bendruomenėms. 

 

3. Kūrybos namų strateginis tikslas – stiprinti ryšius su tėvais (globėjais, rūpintojais),socialiniais parneriais. 

 

3. Užtikrinti bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybę. 

3. 1. Įtraukti tėvus (globėjus, rūpintojus) į Kūrybos namų gyvenimą. 

3. 1. 1. 

Įtraukti tėvus (globėjus, rūpintojus) į Kūrybos namų 

projektinę veiklą. 

2022 m.  Administracija, 

Kūrybos namų 

taryba 

15 proc. tėvų dalyvauja projektų 

įgyvendinime.  
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3. 1. 2.  Organizuoti parodas, vakarones, popietes kartu su 

tėvais. 

2022 m.  

 

Administracija, 

mokytojai 

Suorganizuoti 2–3 renginiai. 

10–15 proc. tėvų dalyvauja veiklose. 

3. 2. Plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. 

3. 2. 1. Ieškoti naujų socialinių partnerių. 

 

2022 m.  Direktorius, 

Kūrybos namų 

taryba 

Iki 2022 m. gruodžio 1 d. pasirašytos 2 

naujos bendradarbiavimo sutartys. 

3. 2. 2. Dalintis patirtimi su socialiniais partneriais per 

projektų ir integruotų veiklų organizavimą. 

2022 m 

gegužė, 

birželis, 

spalis 

Administracija, 

mokytojai 

Iki 2022 m. gruodžio 31 d. pravestos 2 

integruotos veiklos ir 2 projektai. 

75 proc. mokinių dalyvauja bendruose 

projektuose, renginiuose su socialiniais 

partneriais. 

80 proc. mokytojų įsitraukia į bendrų 

projektų su socialiniais partneriais 

įgyvendinimą. 

3. 2. 3. Organizuoti Kūrybos namų ir socialinių partnerių 

užimtumą per etnokultūrinę veiklą. 

2022 m. Administracija, 

mokytojai 

Suorganizuoti 2 renginiai. 

Etnokultūrinėse veiklose dalyvauja 80 

proc. mokinių ir 30 proc. socialinių 

partnerių dalyvių. 

 

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

4. Kūrybos namų strateginis tikslas – vykdyti prevencinį darbą.  

 

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

4. 1. Dalyvauti prevencinėse veiklose. 

4. 1. 1. Organizuoti kūrybinę savaitę ,,Veiksmo savaitė be 

patyčių“. 

2022 m.  

kovas 

 

Renginių 

organizavimo 

grupė 

Suorganizuoti 3 renginiai. Prie 

kūrybinės savaitės projekto 

įgyvendinimo prisideda 50 proc. 

mokinių. 

4. 1. 2. Organizuoti renginius skirtus žalingų įpročių, 

priklausomybių prevencijai. 

 

 

2022 m. 

gegužė 

lapkritis 

Administracija, 

mokytojai 

Organizuoti 2 renginiai. Dalyvauja 55 

proc. Kūrybos namų mokinių. Mokiniai 

sužino apie žalingų įpročių žalą jų 

sveikatai.  
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4. 1. 3. Dalyvauti Tolerancijos dienos renginyje. 

 

 

2022 m. 

lapkritis 

 

Direktorius, 

mokytojai 

Dalyvauja 45 proc. mokinių. Ugdoma 

pagarba, tolerancija kitiems 

bendruomenės nariams. 

4. 1. 4. Surengti akciją, Tarptautinę antikorupcijos dienos 

paminėjimui. 

 

2022 m. 

gruodis  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojai  

Akcijoje dalyvauja 35 proc. mokinių. 

Mokiniai supažįsta su negatyviu 

požiūriu į korupciją kasdieniniame 

gyvenime. 

4 2. Formuoti mokinių nuostatas ir vertybes sveikai gyventi. 

4. 2. 1. Organizuoti sveikatingumo savaitę.  2022 m. 

balandis 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojai 

Parengtas sveikatingumo projektas. 

Organizuojamose veiklose dalyvauja 

50 proc. mokinių. 

4. 2. 2.  Organizuoti Kūrybos namų bendruomenės narių 

dviračių žygį. 

2022 m.  

balandis, 

spalis 

Kūrybos namų 

taryba 

Įtraukta ne mažiau 25 proc. mokinių ir 

10 proc. bendruomenės narių. 

 

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. 

 

T
ik

sl
o
 k

o
d
as

 

  U
žd

av
in

io
 k

o
d
as

  

V
ei

k
lo

s 
k
o
d
as

 

Veiklos pavadinimas 
Įvykdymo 

terminas 
Atsakingas(-i) 
Vykdytojas(-ai) 

Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai 

5. Organizuoti ir vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas. 

5. 1.  Įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo programas. 

5. 1. 1. Įgyvendinti neformaliojo ugdymo programas, 

atsižvelgiant į mokinių poreikius ir gebėjimus, 

2022 m. Administracija, 

mokytojai 

Įgyvendintos 9 programos: siuvimo, 

dailiųjų amatų (pynimas, audimas, 



16 

 

neformaliojo vaikų švietimo metodines 

rekomendacijas. 

nėrimas, konstravimas) dailiųjų amatų 

(interjero puošyba), dailiųjų amatų  

(karoliukų vėrimas, vėlimas), dailiųjų 

amatų (medžio drožyba), dailiųjų 

amatų (tapyba ant šilko, drabužių 

dekoravimas, aksesuarų gamyba) 

pradinio modeliavimo, keramikos, 

jaunųjų gamtininkų, kūrybinės raiškos. 

Programose dalyvauja 276 mokiniai. 

5. 1. 2. Vertinti mokinių pasiekimus vadovaujantis Šiaulių r. 

Kuršėnų kūrybos namų mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo tvarkos aprašu. 

2022 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 
mokytojai 

2 kartus per mokslo metus įvertinti 

pasiekimai, atlikta analizė. Informacija 

apie mokinių pasiekimus ir daromą 

pažangą tikslingai panaudota veiklos 

planavimui. 

5. 2. Užtikrinti Kūrybos namų paslaugų prieinamumą Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigose. 

5. 2 1. Įgyvendinti siuvimo programą Šiaulių r. Drąsučių 

mokykloje. 

2022 m. Administracija, 

mokytojai 

Programoje dalyvauja 12 mokinių. 

5. 2. 2. Įgyvendinti keramikos ir dailieji amatai (pynimas, 

audimas, nerimas, konstravimas) programas Šiaulių r. 

Kužių mokykloje. 

2022 m. Administracija, 

mokytojai 

Programose dalyvauja 24 mokiniai 

 

_______________________ 
 

 

PRITARTA     

Kuršėnų kūrybos namų tarybos     

2022 m. vasario 23 d. posėdžio  

protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.2)  



 

 

Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų 

veiklos plano 2022 metams 

1 priedas    
 

KŪRYBOS NAMŲ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO 2022 m. 

PLANAS 

 

 Veikla Kas tai daro? Laikas 

I etapas Pasirengimas   

1 žingsnis 

Mokytojai supažindinami su Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. 

rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. T-298 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 

neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

mokyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos įsivertinimo ir 

išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Mokytojų tarybos posėdžio protokolas 2022-02-21 Nr. 1 

Direktorė Vasario mėn. 

2 žingsnis Priimamas Kūrybos namų tarybos sprendimas dėl įsivertinimo vykdymo. Kūrybos namų taryba Vasario mėn. 

3 žingsnis Sudaroma Kūrybos namų veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė. Direktorė Vasario mėn. 

4 žingsnis Sudaromas kalendorinis veiklos kokybės įsivertinimo vykdymo planas. Darbo grupė Gegužės mėn. 

5 žingsnis 
Kūrybos namų ir vietos bendruomenė informuojama apie veiklos kokybės 

įsivertinimo vykdymą. 

Darbo grupė 

Kūrybos namų 

administracija 

Gegužės mėn. 

II etapas Pasirinktos srities analizė   
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1 žingsnis 
Pasirinktos srities veiklos rodiklių, pagalbinių rodiklių, jų iliustracijų bei 

požymių analizavimas.  Rekomendacijų analizė. 
Darbo grupė Birželio – rugsėjo mėn. 

2 žingsnis 

Vertinimo metodų ir šaltinių nustatymas. Detalaus giluminio įsivertinimo 

vykdymo plano parengimas. Vertinimo instrumentų rengimas (klausimynai, 

anketos ir kt.) 

Darbo grupė Spalio mėn. 

3 žingsnis Duomenų rinkimas Darbo grupė Spalio – lapkričio mėn. 

4 žingsnis Duomenų apibendrinimas ir pateikimas Kūrybos namų administracijai 

Kūrybos namų 

administracija 

Darbo grupė 

Spalio – lapkričio mėn. 

III etapas Atsiskaitymas ir informavimas   

1 žingsnis Ataskaitos rengimas 
Kūrybos namų 

administracija 
Lapkričio mėn. 

2 žingsnis Ataskaitos pristatymas mokyklos bendruomenei 
Kūrybos namų 

administracija 
Gruodžio mėn. 

 

GILUMINIO ĮSIVERTINIMO PLANAS 2022 M. 

 

Įsivertinimo sritis. Rezultatai 

Tikslas: išsiaiškinti, kaip Kūrybos namuose vykdomi veiklos tobulinimo sprendimai. 

Pagrindimas: vienas iš Kūrybos namų tikslų yra kurti ir įgyvendinti lanksčią, mokinio poreikius atitinkančią ugdymo programą,  ugdymo aplinką, 

derinančią ugdymo paklausą su pasiūla.  

Veikla Data Atsakingas Veiklos pobūdis, rezultatas 

1 sritis. Rezultatai. 

1.1.Tema – asmenybės branda. 
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1.1.1.Asmenybės tapsmas. 

*Savivertė. 

2022 m. Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, mokytojai 

Mokiniai suvoks savo asmenybės unikalumą, mokės 

įsivertinti asmeninę kompetenciją, pasitikės savo 

jėgomis, nebijos iššūkių. 

*Socialumas.   Mokiniai norės ir mokės bendrauti, bendradarbiauti, 

dalyvaus bendrose veiklose, prisiims atsakomybę. 

Mokiniams rūpi Kūrybos namų aplinka, jie prisideda ją 

kuriant. 

*Gyvenimo planavimas.   Mokiniai supras išsilavinimo ir mokymosi vertę, turės 

tolesnio mokymo (si) siekių ir planų. Jie mokės susirasti, 

analizuoti ir vertinti informaciją. Karjeros galimybes sies 

su ugdymo (si) galimybėmis. 

1.2.Tema. Pasiekimai ir pažanga. 

1.2.1.Rodiklis – mokinio 

pasiekimai ir pažanga. 

2022 m. Administracija, mokytojai Kūrybos namų kiekvieno mokinio įgytų bendrųjų ir 

dalykinių kompetencijų visumos lygis optimalus, t.y. 

atitinkantis jo amžiaus grupei keliamus tikslus ir 

individualias galias, siekius bei ugdymosi patirtį.  

Kūrybos namuose tolesnio ugdymosi uždaviniai, 

pasiekimų ir pažangos planavimas grindžiami informacija 

apie mokinio kompetencijų lygį, jo pasiekimų įrodymais 

ir dialogu su mokiniu. Mokiniui keliami tikslai reikalaus 

pastangų ir atkaklumo, tačiau jo negąsdins ir negniuždys. 

*Pažangos pastovumas.   Mokinio pažanga įgyjant kompetencijas gali būti 

nevienodai sparti. 

Kūrybos namuose kiekvienas mokinys išmoks naujų ir 

sudėtingesnių dalykų, įgys naujų gebėjimų, tvirtesnių 

vertybinių nuostatų. Siekiama, kad pažangos tempas būtų 

tinkamas kiekvieno mokinio galioms – ne per lėtas, bet ir 

ne sekinantis. Pažanga atpažįstama, įrodoma, parodoma, 

pripažįstama, mokiniui ji teiks augimo džiaugsmą ir 

atrodys prasminga. 
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*Pasiekimų asmeniškumas.   Kiekvienas Kūrybos namų mokinys turės ypatingų 

asmeninių mokymosi bei kitų veiklų: projektų, renginių, 

konkursų. Individualūs mokinio pasiekimai ir pastangos 

matomi, pripažįstami ir skatinami. 

1.2.2. Rodiklis – Kūrybos namų 

pasiekimai ir pažanga. 

*Rezultatyvumas. 

2022 m. Administracija, darbo 

grupė 

Mokinių ugdymo (si) pasiekimai atitiks ugdymo (si) 

programose keliamus tikslus ir Kūrybos namuose 

besimokančių mokinių galias. Mokinių tėvai (globėjai, 

rūpintojai) bus patenkinti Kūrybos namų indėliu, ugdant 

asmenybes. 

*Stebėsenos sistemingumas.   Kūrybos namuose analizuojami, apibendrinami ugdymo 

(si) laikotarpio rezultatai. Remiamasi atliktų darbų 

įvertinimu. Vertinamas kiekvieno mokytojo darbo 

poveikis mokiniui. 

*Pasiekimų ir pažangos 

pagrįstumas. 

  Kūrybos namų mokytojai vertindami mokinį vadovausis 

Kūrybos namų mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo 

tvarkos aprašu ir Kūrybos namų mokinių individualios 

pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašu. Turima 

informacija ir anketavimo duomenimis remiamasi 

nustatant prioritetinius ugdymo (si) kokybės gerinimo 

Kūrybos namuose uždavinius, kuriant ir koreguojant 

Kūrybos namų ugdymo programas, pasirenkant mokymo 

(si) priemones. 

*Atskaitomybė.   Kūrybos namai atsakingai ir tikslingai teiks duomenis 

apie mokinių ir Kūrybos namų pasiekimus įvairioms 

interesų grupėms: įstaigos steigėjui, mokinių tėvams, 

vietos bendruomenei. Informacija skelbiama įstaigos 

tinklalapyje, rajoninėje spaudoje „Šiaulių kraštas“. 

 

________________ 



 

 

Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų 

2022 m. veiklos plano  

2 priedas 

 

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 

 

 

Eil. 

Nr. 

Turinys Data Atsakingas 

1. Individualios pažangos link. 2022 m. gegužė Direktorė Nijolė Pocienė 

2. Potyriminis ugdymas neformaliame ugdyme. 2022 m. rugpjūtis Direktorė Nijolė Pocienė 

3. Kūrybos namų strateginio plano ir 2022 m. veiklos plano 

įgyvendinimas ir svarbiausi rezultatai. 
2022 m. gruodis Direktorė Nijolė Pocienė 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų 

2022 m. veiklos plano  

3 priedas 

 

MOKYTOJŲ DARBO PRIEŽIŪROS PLANAS 

 

Tikslas – stebėti, analizuoti ir vertinti mokytojų ir mokinių veiklą, siekiant įstaigos strateginio plano, ugdymo plano, metinio veiklos plano tikslų 

ir uždavinių įgyvendinimo. 

Pedagoginės veiklos priežiūros uždaviniai: 

 Nustatyti, ar mokiniams yra sudarytos tinkamos sąlygos ir galimybės įgyti ugdymo programose numatytas kompetencijas; 

 Įvertinti, kaip vykdomos atskiros ugdymo programos; 

 Teikti pagalbą mokytojams, prižiūrėti, kaip vykdomi švietimo politiką ir pedagoginę veiklą reglamentuojantys dokumentai; 

 Teikti siūlymus mokytojams dėl ugdymo efektyvumo, vertinti jų veiklą; 

 Kaupti medžiagą mokytojų darbo vertinimui jiems atestuojantis. 

Priežiūros objektai: 

 Ugdymą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas; 

 Kūrybos namų veiklą reglamentuojančių dokumentų įgyvendinimas; 

 Mokymų apskaitos dokumentų pildymas, tvarkaraščiai; 

 Užsiėmimų planas, įgyvendinimas, jų kokybė; 

 Darbo tvarkos ir sveikatos taisyklių laikymasis. 

Eil. 

Nr. 

Inspektavimo 

tikslas 
Kas numatoma tikrinti 

Vykdytojas 

 
Data Kaip bus informuojama 

1. 

Individualios 

mokinio pažangos 

apskaita. 

Visi būreliai Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

 

Kas du mėnesiai Stebėtos veiklos protokolas, 

aptariama individualiai ir 

metodinėje taryboje. 

2. 

Informacinių 

technologijų 

taikymas veiklose.  

 Pradinis modeliavimas ir 

dailiųjų amatų būreliai 

Direktorius, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

2022 m. 

balandis, spalis 

Stebėtos veiklos protokolas, 

aptariama  individualiai. 

3. 

Mokinio skirtybių 

suvokimas, 

atpažinimas ir 

Dailieji amatai (tapyba ant 

šilko), dailieji amatai (medžio 

drožyba) būrelių veiklos 

stebėjimas 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

 

2022 m. 

balandis, 

gegužė, spalis 

Stebėtos veiklos protokolas, 

aptariama individualiai. 
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panaudojimas 

siekiant jo pažangos. 

4. 

Pasidalijimas gerąja 

patirtimi ir problemų 

aptarimas, stebint ir 

aptariant užsiėmimus. 

 

Mokytojai 2022 m. gegužė, 

lapkritis 

Metodinės tarybos posėdyje ir 

individuali 

5. 

Projektinės veiklos 

taikymas ugdymo 

procese. 

Dailiųjų amatų, kūrybinės 

raiškos veiklos stebėjimas 

Direktorius, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

2022 m. 

balandis, 

lapkritis 

Stebėtos veiklos protokolas, 

aptariama individualiai ir 

metodinėje taryboje. 

6. 

Apskaitos dokumentų 

priežiūra. 

Dienynai, ugdymo programos Direktorius, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

 

2022 m. 

Visus metus 

Metodinės tarybos posėdyje ir 

individualiai. 

7. 

STEAM metodų 

taikymas ugdymo 

procese. 

 Visų būrelių veiklose Direktorius, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

2022 m. 

balandis, 

lapkritis 

Stebėtos veiklos protokolas, 

aptariama individualiai ir 

metodinėje taryboje. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų 

2022 m. veiklos plano  

4 priedas 

 

KŪRYBOS NAMŲ TARYBOS 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS  

 

Tikslas:  

Kūrybos namų, kaip besimokančios organizacijos bendruomenės telkimas ugdymo proceso kokybės gerinimui ir svarbiausių įstaigos uždavinių 

įgyvendinimui. 

Uždaviniai: 

1. Teikti pasiūlymus Kūrybos namų bendruomenei, kaip tobulinti veiklos sritis. 

2. Teikti įvairiapusę pagalbą, kuriant teigiamą Kūrybos namų įvaizdį bendruomenėje. 

3. Svarstyti ugdymo proceso aprūpinimo, paramos įstaigai ir kitas Kūrybos namų bendruomenėje atsiradusias problemas.  

4. Teikti siūlymus dėl Kūrybos namų strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.  

5. Pritarti įstaigos strateginiam planui, metinei veiklos programai, nuostatams, darbo tvarkos ir sveikatos taisyklėms, kitiems Kūrybos namų veiklą 

reglamentuojantiems dokumentams, priimti sprendimus dėl ugdymo plano. 

6. Teikti siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkinti formuojant Kūrybos namų 

materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius, kontroliuoti įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą.  

Eil.

Nr. 
Veiklos pavadinimas Data Atsakingi Laukiamas rezultatas 

1. 

Kūrybos namų tarybos 2022 m. veiklos plano 

pristatymas. 

Kūrybos namų 2022 m. veiklos plano 

(projekto) pristatymas.  

Kūrybos namų vadovo 2021 m. ataskaitos 

svarstymas. 

2022 m. 

vasaris 

Tarybos 

pirmininkas 

Tarybos nariai susipažįsta su naujais Kuršėnų 

kūrybos namų nuostatais, patvirtintais Šiaulių 

rajono savivaldybės 2021 m. gruodžio 21 d 

sprendimu Nr. T-377,  Kūrybos namų 2022 m. 

veiklos planu, teikia siūlymus jo 

įgyvendinimui. 

Susipažįsta ir įvertina Kūrybos namų direktorės 

2021 m. vadovo metinę veiklos ataskaitą. 

2. 

Kūrybos namų ūkinės-finansinės veiklos 

aptarimas. Sąmatos analizė. 

 

2022 m. 

kovas 

Kūrybos namų 

taryba, 

Kūrybos namų 

administracija 

Pateikia pasiūlymus dėl ūkinės - finansinės 

veiklos gerinimo. 

Numatomi remonto darbai. 
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3. 
Remontui skirtų lėšų panaudojimas. 2022 m.  

spalis 
Administracija 

Lėšos panaudotos tikslingai. 

4.   Paramos lėšų  panaudojimas. 2022 m. Administracija Lėšos panaudotos tikslingai. 

5. 

Dalyvauti  tyrime  „Ugdymo paslaugų 

poreikis“. 

2022 m. Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Koreguojama paslaugų pasiūla. 

6. 
Kūrybos namų 2022/2023 m. m ugdymo plano 

(projekto) pristatymas. 

2022 m. 

birželis 

Kūrybos namų 

tarybos nariai 

Nariai dalyvauja plano sudaryme.  

7. 
Svarstyti klausimus, problemas, atsiradusias 

ugdymo procese ar įstaigos bendruomenėje. 

2022 m. 

 

Kūrybos namų 

tarybos nariai 

Siūlytos efektyviausios pagalbos formos. 

8. 
Teikti informaciją Kūrybos namų interneto 

tinklalapyje apie įstaigos veiklą. 
2022 m. 

Kūrybos namų 

tarybos nariai 

Reklamuota Kūrybos namų veikla, sukurtas 

įstaigos įvaizdis. 

9. 

Svarstyti bei organizuoti mokinių, mokytojų 

ir kitų įstaigos bendruomenės narių skatinimo 

ir apdovanojimo būdus už įvairius 

pasiekimus. 

2022 m. Kūrybos namų 

tarybos nariai, 

administracija 

Apdovanoti nusipelnę Kūrybos namų 

bendruomenės nariai.  

10. 

Viešieji pirkimai. 2022 m. 

gegužė, 

lapkritis 

Administracija Dalyvauti nuotoliniuose seminaruose. 

Susipažįsta, kaip racionaliai panaudojamos 

biudžeto lėšos, skirtos reikiamų prekių ar/ir 

paslaugų įsigijimui, užtikrinant jų kokybę bei 

siekiant sudaryti pirkimo sutartis su patikimais 

prekių ir paslaugų tiekėjais. 

11. 

Kūrybos namų tarybos veiklos ataskaitos 

pristatymas. 

2022 m. 

gruodis 

Kūrybos namų 

tarybos 

pirmininkas 

Kūrybos namų bendruomenė supažindinta su 

įstaigos tarybos nuveiktais darbais. 

 

 

___________________ 



 

 

Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų 

2022 m. veiklos plano  

5 priedas 

 

MOKYTOJŲ METODINĖS TARYBOS DARBO PLANAS 2022 METAMS 

 

Tikslas: siekti nuolatinio mokytojų kompetencijos augimo, aptarti ir skleisti gerąją patirtį bei aktyviai bendradarbiaujant, skatinti veiklų dermę, 

orientuotą į kiekvieno mokinio pažangą. 

Uždaviniai: 

1. Kryptingai organizuoti metodinę veiklą. 

2. Skatinti mokytojų kvalifikaciją, orientuotą į būrelių veiklos vadybos tobulinimą, inicijuoti gerosios patirties sklaidą.  

3. Kurti mokymosi aplinką, pritaikytą ugdymo individualizavimui, aktyviam mokymui, mokinių ir mokytojų bendradarbiavimui, opt imaliam 

naujausių informacinių technologijų panaudojimui ugdymo procese. 

Eil.

Nr. 
Veikla Data Atsakingas 

1. 
Metodinės tarybos darbo plano pristatymas. 

Mokytojų, tobulinusių kvalifikaciją 2021 m., apibendrinimas. 

2022 m. 

vasaris 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

2. 

 

Metodinės tarybos posėdis. 

2021 m veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos pristatymas. 

2022 m. 

kovas 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

3. 
Organizuoti Šiaulių rajono švietimo įstaigų pedagogams seminarą  „Tradiciniai 

amatai ir jų interpeliacijos šiuolaikiniame mene“. 

2022 m. 

lapkritis 

Mokytojai 

4. 

 

Organizuoti rajoninę parodą- konkursą mokiniams „Paskutinis medžių lapų šokis“. 

 

2022 m. 

lapkritis, gruodis 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui,  

mokytojai 

5. 
Metodinių priemonių pristatymas. 

Gerosios darbo patirties sklaida. 

2022 m. 

balandis, lapkritis 

Mokytojai 

6. 

Netradicinių ugdymo dienų organizavimas, panaudojant STEAM metodus ir 

priemones.. 

2022 m. 

balandis, gegužė, 

spalis 

Mokytojai 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

7. 
Mokytojų bendradarbiavimo ir patirties skaidos inicijavimas (pranešimai, seminarai, 

atviri užsiėmimai). 

2022 m. 

gruodis 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
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8. 
Bendradarbiauti su Šiaulių rajono švietimo įstaigomis, vykdant bendrus projektus, 

parodas, teikiant konsultacijas mokytojams. 

Pagal poreikį Mokytojai 

9. 
Informuoti mokytojus apie naujausius neformaliojo vaikų švietimo metodus, 

literatūrą. 

2022 m. 

 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  

10. 
Analizuoti ir apibendrinti tarybos narių siūlymus ir pastabas, spręsti aktualias 

problemas. 

Mokytojų tarybos 

posėdyje 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  

11. 
Dalyvauti rajono, respublikos, organizuojamuose renginiuose, konferencijose, 

parodose, projektinėse veiklose. 

2022 m. Mokytojai 

 

_________________ 
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