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KLAIPĖDOS MOKSLEIVIŲ SAVIRAIŠKOS CENTRO (KODAS 190456638) 

 

2016-2018 – ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 

I. VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras įsteigtas Klaipėdos miesto DŽDT Vykdomojo 

komiteto 1967 m. sausio 7 d. sprendimu kaip Klaipėdos jaunųjų technikų stotis. 1985m. Jaunųjų 

technikų stotis buvo perkelta adresu Strėvos g. 5.1990 m. spalio 1 d. Klaipėdos miesto valdybos 

potvarkiu Jaunųjų technikų stotis buvo reorganizuota į Klaipėdos moksleivių techninės kūrybos ir 

darbo namus. Klaipėdos m. valdybos 1997 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 103 pakeistas įstaigos 

pavadinimas ir ji pavadinta Klaipėdos moksleivių techninės kūrybos centru. Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos 2001 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. 212 įstaiga reorganizuota, prijungiant prie 

jos Klaipėdos gamtininkų centrą. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2002 m. balandžio 25 d. 

sprendimu Nr. 91 įstaiga reorganizuota, prijungiant prie jos Klaipėdos vaikų ir jaunimo klubą 

„Jaunasis jūreivis“ ir Jaunimo turizmo centrą, o reorganizuota įstaiga pavadinta Klaipėdos moksleivių 

saviraiškos centru. Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras įsikūrė 

naujojoje buveinėje  adresu Smiltelės 22-1. 

2016-2018 metų strateginis planas parengtas atsižvelgiant į Valstybinę švietimo 

strategiją, Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, švietimo būklę ir 

Moksleivių saviraiškos centro bendruomenės poreikius. 

Nepalanki demografinė padėtis ir išryškėjusios jos kaitos tendencijos bei persikėlimas į 

naująją buveinę neturėjo neigiamos įtakos MSC veiklai. 2014 m. spalio 1 d. Moksleivių saviraiškos 

centro neformaliojo švietimo programas lankė 1016 mokinių, iš jų 160 iš socialiai remtinų ir mažas 

pajamas turinčių šeimų. 73 mokiniai buvo atleisti nuo atlyginimo už teikiamą neformalųjų švietimą 

kaip gabūs mokiniai. 

2015 m. rugsėjo 1 d. Klaipėdos moksleivių saviraiškos centre dirbo 53 mokytojai: iš jų 

8 turi mokytojo kategoriją, 9 - vyresniojo mokytojo, 28 - mokytojo metodininko bei 4 - mokytojo 

eksperto kvalifikacinę kategoriją. Neatestuoti - 4 mokytojai. Centro veiklą užtikrina 26 

administracijos ir techninio personalo darbuotojai. 
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Ugdomoji veikla organizuojama trijuose skyriuose: techninės kūrybos ir estetinio lavinimo, 

gamtininkų ir turizmo skyriuose. 

 

II. PAGRINDINIAI MOKYKLOS VEIKLOS REZULTATAI 

 

Siekiant strateginio tikslo užtikrinti neformaliojo švietimo programų įvairovę ir kokybę, 

parengtos ir vykdomos 62 techninės kūrybos, estetinio lavinimo, turizmo, kraštotyros bei gamtininkų 

neformaliojo vaikų švietimo programos, kurias lankė daugiau nei 1000 mokinių, dirbo 53 mokytojai. 

Nuolat atnaujinamas programų turinys. Pastaraisiais metais pradėtos vykdyti Lego robotų 

konstravimo ir animavimo, šachmatų, dailės ir Žemės meno programos, didesnio mokinių 

susidomėjimo sulaukė programavimo pagrindų, chemijos ir taikomosios chemijos, fitotechnologijų 

ir keramikos būrelių veikla bei padidėjo šias programas pasirinkusių vaikų skaičius. Kiekvienais 

metais parengiama ir sėkmingai vykdomos Socializacijos programa. 2015 m. surengtoje vasaros 

poilsio programoje „Vasara palapinėje“ dalyvavo 77 mokiniai. Neformaliojo vaikų švietimo 

programų turinys orientuotas į kompetencijų ugdymą. Mokiniai jas gali tobulinti kasdieninėje būrelio 

veikloje bei dalyvaudami įvairiuose renginiuose. Parengta ir įvykdyta renginių programa sudarė 

vaikams galimybes saviraiškai įvairiuose konkursuose ir festivaliuose, parodose bei varžybose. 

Tradiciniu tapo  chemijos konkursas aštuntokams „Auksinis mėgintuvėlis“, gamtamokslinė 

konferencija 2-5 klasių mokiniams „Pažink mus supantį pasaulį“, tarpmokykliniai konkursai: „Pažink 

senuosius klaipėdiškių darbus“, „Jaunasis Klaipėdos miesto istorijos žinovas“, įvairios miesto ir 

respublikinės parodos (foto darbų „Polėkis“, Kalėdinė, Velykinė),  šventės, susitikimai, vakaronės 

(užgavėnių šventė, margučių ridenimo šventė) ir t.t. Vykdytos miesto ir respublikinės varžybos (Lego 

robotų konstruktorių lygos turnyrai, turizmo technikos, orientavimosi sporto, automobilių modelių, 

valdomų radijo bangomis, kalnų technikos, jaunųjų meškeriotojų, jachtų modelių varžybos ir kt.), 

Lietuvos mokinių konkurso „Saugokime jaunas gyvybes keliuose“ „Šviesoforo“ ir „Saugaus rato“ 

varžybos, dviračių turistinis ralis „Gintarinės kopos“, trasinių automodelių sporto varžybų „Lietuvos 

trasos“ III etapas, Lietuvos laipiojimo uolomis čempionato etapas ir kt. Iš viso suorganizuota 90 

renginių MSC ugdytiniams bei 40 renginių miesto ir respublikos mokiniams. MSC programas 

lankantys mokiniai 2014-2015 m.m.  pasiekė puikių rezultatų: Fizikos būrelio narys G. Umbražūnas 

tapo Europos Sąjungos gamtos mokslų olimpiados 1-osios vietos laimėtoju. Chemijos būrelio narys 

A. Danilevičius užėmė 1-ąją vietą Baltijos šalių chemijos olimpiadoje. Tarptautiniame medijų ir 

fotografijos filmų festivalio „Stop Frame“ konkurse „Mano kinas“ 1 vietą laimėjo B.Venckaičio 

filmas „Away“ . Šokių kolektyvas „Brigantina“ užėmė 3-iąją vietą tarptautiniame šiuolaikinių šokių 

festivalyje Eurodances 2015. Kino būrelio narys V. Macius tapo Lietuvos mokinių kino festivalio 

„REC 2014“ laureatu už filmą „Monstrų vakarėlis“ M. Linkevičius, D.Kniaževas užėmė 3-iąsias 

vietas, G.Umbražūnas 2-ąją vietą Lietuvos mokinių fizikos olimpiadoje. M. Cibulskis užėmė 3-iąją 

vietą Lietuvos mokinių informatikos olimpiadoje. L Bručkus ir M. Vaičiūnas užėmė 3-iąsias vietas 

Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiadoje. A. Haselton, A. Danilevičius užėmė 2-ąsias 

vietas, A. Baronas 3-iąją vietą Lietuvos mokinių chemijos olimpiadoje. 2015 m. Respublikinio 

konkurso „Mano žvilgsnis į supantį pasaulį“ laureatais tapo M. Kubiliūtė, D. Skersgelzas ir 

E.Paulikaitė. 2014 m. Lietuvos  laipiojimo uolomis taurės varžybose jaunių grupėje I. Gaiduk užėmė 

2-ąją vietą, S. Kozliuk 3-iąją vietą, vaikų grupėje R.Sivakov tapo čempionu, o V..Kozliuk užėmė 2 

vietą. I.Gaiduk ir S.Kozliuk dalyvavo pasaulio jaunių laipiojimo uolomis čempenate Italijoje. 

 MSC mokiniai aktyviai dalyvavo , tarptautiniuose „Globe“, „First Lego league“, 

„MOMENT“, Baltijos jūros projektuose, e-Twinning projekto "Environmental Project :We will 

save our EARTH . We can unite to save it.” veikloje. 

 

III.  MOKYKLOS MATERIALINIS APRŪPINIMAS 

 

Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras nuo 2014 m. rugsėjo yra įsikūręs adresu 

Smiltelės g. 22-1 ir užima 7451 m2 plotą.  Pastatas yra energetiškai renovuotas. Atliktas mokomųjų 

patalpų ir koridorių remontas, įrengtas teritorijos apšvietimas, pakeisti šviestuvai kabinetuose. 
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Reikalingas elektros instaliacijos bei kanalizacijos tinklų  remontas. Atnaujinti mokomųjų kabinetų 

baldai ir mokymo priemonės, todėl žymiai pagerėjo veiklos sąlygos. Moksleivių saviraiškos centre 

esančios ugdymo patalpos prižiūrimos panaudojant savivaldybės bei gaunamas paramos lėšas. Visose 

būrelių patalpose veikia greitaveikis interneto ryšys, atnaujinama kompiuterinė įranga, ugdymo 

procese naudojamos šiuolaikinės technologijos. 

 

 

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

 

Stiprybės Silpnybės 

1. Įstaiga turi ilgametes veiklos tradicijas, geras 

mikroklimatas.  

1.Ne visi mokytojai pakankamai pasirengę 

naudoti šiuolaikines mokymo technologijas.  

2. Didelės mokinių saviraiškos galimybės. 

Aktyviai dalyvaujama miesto, respublikos ir 

tarptautiniuose renginiuose. 

2. Mažai jaunų mokytojų. 

3. Suburta vadybinė-pedagoginė komanda, 

pasirengusi tobulinti veiklą ir ugdymo procesą. 

3. Nepakankamas biudžetinis finansavimas 

ugdymo aplinkos atnaujinimui. 

4 Moksleivių saviraiškos centro veikla nukreipta 

į asmenybės ugdymą, jos kūrybinių-pažintinių 

galių atskleidimą ir stiprinimą. Tenkinami 

mokinių individualūs poreikiai. 

 

Galimybės Grėsmės 

1.Didesnio dėmesio neformaliajam vaikų 

ugdymui skyrimas. 

1.Nestabili politinė ir ekonominė situacija. 

 

2. Pedagogų ir darbuotojų dalykinių, metodinių 

ir psichologinių kompetencijų gerinimas. Naujų 

edukacinių aplinkų kūrimas. 

2. Mokinių skaičiaus mažėjimas Klaipėdos 

bendrojo ugdymo mokyklose 

3. Naujų patalpų pritaikymas neformaliojo 

švietimo veiklai.  

3. Nerengiami mokytojai dirbti neformaliajame 

vaikų švietime. 

4. Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais 

aktyvinimas. 

 

 

IV. VIZIJA IR MISIJA 

 

Moksleivių saviraiškos centro vizija- neformaliojo švietimo mokykla, plėtojanti miesto 

moksleivių pažintinius-kūrybinius interesus techninės kūrybos, gamtos pažinimo ir gamtosaugos, 

estetinio lavinimo bei turizmo ir kraštotyros srityse. Turinti šiuolaikišką materialinę bazę, aukštos 

kvalifikacijos pedagogus. Atvira miesto visuomenei, bendradarbiaujanti ir nuolat besimokanti.  

MSC misija - per kūrybinę ir pažintinę veiklą bei prasmingą laisvalaikio organizavimą 

turtinti jaunąją kartą, formuoti teigiamas demokratizmu ir humanizmu paremtas žmogiškąsias 

vertybines nuostatas, mokyti vaikus suvokti pasaulio įvairovę, ruošti juos gyvenimui, ugdyti dorą, 

laisvą, iniciatyvų, kūrybingą Lietuvos pilietį. Užtikrinti kiekvienam vaikui jo amžių interesus ir 

gebėjimus atitinkančias mokymosi sąlygas, kuriose būdamas kiekvienas jaunasis pilietis įgytų 

kompetencijos, reikalingos jam sėkmingai gyventi ir dirbti sociokultūrinėje aplinkoje, ją įtakoti ir 

tobulinti. 

 

V. VEIKLOS STRATEGIJA 

 

Siekiant Moksleivių saviraiškos centro vizijos ir atsižvelgiant į valstybinę švietimo 

2013-2022 strategiją  apibrėžiami veiklos tikslai, uždaviniai ir priemonės pateikiami priede. Tikslo 

įgyvendinimo pažanga matuojama pagal 1 lentelėje pateikiamus rezultato kriterijus. 
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1 lentelė 

Tikslo pažangos matavimo rezultato kriterijai 

     

Rezultato vertinimo 

kriterijaus pavadinimas ir 

mato vienetas 

2015 m. rezultatas Numatomi rezultatai 

2016m. 2017 m. 2018 m. 

Neformaliojo vaikų 

švietimo programas MSC 

lankančių mokinių skaičius 

1050 1080 1080 1080 

MSC mokytojai tobulino 

kvalifikaciją  per metus  

dienų 

270 300 300 300 

Surengta per metus 

renginių mokiniams 

90 100 110 110 

   

  

Lėšų poreikis numatytoms priemonėms įgyvendinti pateikiamas 2 lentelėje. 

 

2 lentelė 

Lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai  

tūkst. € 

Ekonominės klasifikacijos grupės 

Asigna-

vimai    

2015-

iesiems 

metams 

Asigna-

vimų 

poreikis  

biudžeti-

niams 

2016-

iesiems 

metams 

2016-ųjų 

metų 

maksimalių 

asignavimų 

planas 

Asigna-

vimai 

biudžeti-

niams                

2016-

iesiems 

metams  

Projektas 

2017-

iesiems 

metams 

Projektas 

2018-

iesiems 

metams 

1. Iš viso lėšų poreikis: 629,0 665,8   665,8 665,8 
1.1. išlaidoms 626,1 655,8   655,8 655,8 
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui 435,4 434,0   434,0 434,0 
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams 

įsipareigojimams vykdyti 
2,9 10,0   10,0 10,0 

2. Finansavimo šaltiniai: 629,0 665,8   665,8 665,8 

2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:  625,8 662,6   624,3 662,6 

2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: 625,8 662,6   662,6 662,6 
2.1.1.1.  Savivaldybės biudžeto lėšos SB 557,9 596,2   596,2 596,2 
 2.1.1.2. Specialiosios programos lėšos 

(pajamos už teikiamas paslaugas) SB(SP) 
46,3 46,3   46,3 46,3 

2.1.1.3. Specialiosios programos lėšos 

(pajamos už ilgalaikio materialiojo turto 

nuomą) SB(SPN) 

4,8 3,3   3,3 3,3 

2.1.1.4.  Valstybės biudžeto specialiosios 

tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) 
      

 2.1.1.5.  Valstybės ir savivaldybės 
biudžeto tarpusavio atsiskaitymų lėšos 

MK(K) 

16,8 16,8   16,8 16,8 

2.1.1.6. Gautinos lėšos iš kitų 

savivaldybiųuž atvykusius mokinius 

SB(MK) 

      

2.2. Kiti šaltiniai, iš viso: 3,2 3,2   3,2 3,2 
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2.2.1. Kiti finansavimo šaltiniai Kt  3,2 3,2   3,2 3,2 
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Klaipėdos moksleivių 

saviraiškos centro direktoriaus 

2015-11-27. įsakymo Nr.V-174  

priedas 
 

MOKSLEIVIŲ SAVIRAIŠKOS CENTRO 2016-2018 METŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRODUKTO 

VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 
 

Tikslas Uždavinys Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

Produkto vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, mato vnt. 
Planuojama reikšmė 

2016 2017 2018 

1.Užtikrinti 

ugdymo 

programų 

įvairovę ir  
palankiausias 

galimybes 

išskleisti 

individualius 

gebėjimus bei 

tenkinti 

specialiuosius 

ugdymosi 

poreikius.  

 

1.1.Sudaryti sąlygas 

ugdyti vaikus pagal 

neformaliojo švietimo 

programas 

1.1.1. Vykdyti 

neformaliojo vaikų 

švietimo programas 

Vytautas Krutulis  Programų skaičius, 

mokinių skaičius 

60,1080 60,1080 60,1080 

1.1.2. Vykdyti vasaros 

poilsio programas 

Violeta Čumak, 

Edmundas Tilvikas 

Vydas Verbilis 

Dalyvaujančių  mokinių 

skaičius 

120 150 150 

1.1.3. Vykdyti renginių 

programą 

Vida Karlovienė, 

Violeta Čumak, 

Vaida Ruzgienė 

Renginių skaičius 100 110 110 

1.2.Tobulinti MSC 

edukacines aplinkas 

1.2.1. Atnaujinti 

neformaliojo vaikų 

švietimo programų turinį 

Albina Butkinienė Atnaujintų programų 

skaičius 

10 15 15 

1.2.1. Atnaujinti ir 

tobulinti mokymo 

priemonės ir inventorių 

Vytautas Krutulis Įsigyta mokymo 

priemonių už , Eurų 

8000 10000 10000 

1.2.3. Atlikti ugdymo 

patalpų remontą 

Jolanta Braičiuk Suremontuota patalpų, m2 800 1000 1000 

2. Siekti nuolat 

besimokančios, 

tobulėjančios  ir 

rezultatyviai 

dirbančios 

2.1. Tobulinti mokytojų 

kvalifikaciją 

2.1.1. Dalyvauti 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose 

Albina Butkinienė Kvalifikacijos tobulinimo 

dienų skaičius per metus 

300 350 350 

2.1.2. Vykdyti mokytojų 

atestaciją 

Vytautas Krutulis Atestuotų mokytojų 

skaičius 

1 1 1 
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Tikslas Uždavinys Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

Produkto vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, mato vnt. 
Planuojama reikšmė 

2016 2017 2018 

pedagoginės 

bendruomenės  

 

2.2. Skleisti gerąją 

patirtį 

2.2.1. Ugdymo naujovių 

pristatymas metodinėse 

grupėse 

Virginija Rimkienė Parengtų mokymo 

priemonių skaičius 

5 7 7 

 2.2.2. Organizuoti atvirus 

seminarus miesto 

pedagogų  bendruomenei  

Virginija Rimkienė 

Vaida Ruzgienė,  

Violeta Čumak, 

Vydas Verbilis 

MSC mokytojų pravestų 

seminarų skaičius 

15 20 20 

2.2.3.Bendradarbiauti su 

socialiniais partneriais 

Vytautas Krutulis, 

Vydas Verbilis 

Sutarčių su socialiniais 

partneriais skaičius 

15 20 20 

 

 

Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro direktorius                                                                                 Vytautas Krutulis 

                                       ________________________________ 

 

 

 


