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PATVIRTINTA
Rudilių Jono Lauţiko UDC
direktoriaus 2018 m. vasario 20 d. įsakymu
Nr. V- 4
KUPIŠKIO R.
RUDILIŲ JONO LAUŽIKO UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO
2018-2020 METŲ STRATEGINIS PLANAS
MISIJA
Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą bei neformalųjį švietimą, siekiant
organizacijos ir kiekvieno bendruomenės nario asmeninės paţangos, tenkinti mokinių, jaunimo ir
kaimo bendruomenės saviraiškos, uţimtumo poreikius, maksimaliai plėtojant neformaliojo vaikų ir
suaugusių švietimo aprėptį suteikiant palankiausias galimybes atsiskleisti individualiems
gebėjimams bei ugdyti dorą, verslią, savarankišką, laisvą asmenybę.
VIZIJA
Rudilių Jono Lauţiko universalus daugiafunkcis centras–atvira kaitai, moderni, vietos gyventojams
bei jos svečiams tarnaujanti švietimo, kultūros, sporto, poilsio, meno, laisvalaikio, bei socialinių
paslaugų įstaiga, gebanti tenkinti įvairius klientų poreikius, gerinančius gyvenimo kokybę kaime.
VEIKLOS KONTEKSTAS
Išvados dėl tikslų
Būtina užtikrinti
neformaliojo vaikų ir
suaugusiųjų švietimo
kokybę ir
prieinamumą.

Pagrindiniai argumentai, veiksniai, problemos, iššūkiai

SSGG

Centro dalyvavimas įvairiuose finansuojamuose projektuose.

Stiprybė

Plėsti paslaugų pasiūlą, gerinant jų kokybę ir prieinamumą.

Galimybė

Projekto „Infrastuktūros pritaikymas neformaliam vaikų
švietimui Kupiškio rajone “ įgyvendinimas.

Stiprybė

Maţėjantis kaimo gyventojų skaičius.

Grėsmė

Didėjant paslaugų poreikiui ir kokybei reikalingas didesnis
Silpnybė
darbuotojų skaičius.
Būtina išlaikyti
ikimokyklinio ir

Vaikų ţaidimo aikštelė su įrengimais centro teritorijoje.

Stiprybė
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priešmokyklinio
Gera vaikų savijauta ir tėvų pasitenkinimas vykdoma prieţiūra
ugdymo grupę, gerinti bei ugdymu.
ugdymo kokybę.
Vaikų gimstamumo maţėjimas, emigracija.
Dalies tėvų (globėjų,) aktyvesnis įsitraukimas į Centro veiklą.

Stiprybė
Grėsmė
Galimybė

Ieškoti inovatyvių ugdymo proceso organizavimo ir tobulinimo
Galimybė
galimybių.
Būtinas didesnis
bendruomenės
įtraukimas į centro
veiklą.

Būtina toliau tęsti
centro tradicinių
renginių
organizavimą.

Moderni biblioteka ( Kupiškio viešosios bibliotekos filialo) –
informacijos centras.

Stiprybė

Maţas aktyviai dalyvaujančių visuomeniniame gyvenime
kaimo gyventojų skaičius.

Silpnybė

Sėkmingas tradicinių švenčių tęstinumas.

Stiprybė

Sportinei veiklai skirtos patalpos su treniruokliais.

Stiprybė

Medicinos punktas (Kupiškio r. savivaldybės PASPC
paslaugos).

Stiprybė

Emigracija, bendruomenės narių skaičiaus maţėjimas.

Grėsmė

Centro ryšiai su socialiniais partneriais išlieka glaudūs ir
nuolatinio pobūdţio.

Stiprybė

Centro renginiuose dalyvauja partneriai iš kitų įstaigų.

Stiprybė

II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS
Veiklos analizės išvados. Nurodomos pagrindinės problemos ar veiksmai, lemiantys planuojamus
pokyčius
1. Strateginis tikslas: Kurti neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų
Veiklos kriterijus
švietimą gerinančią aplinką ir prieinamumą.
Centro rekonstrukcijos, patalpų
pritaikymas neformaliam vaikų
ir suaugus švietimui.
Programa. Vaikų ir suaugusiųjų neformalaus švietimo gerinimo programa.

2. Strateginis tikslas: Gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio
Veiklos kriterijus
ugdymo kokybę ir prieinamumą.
Stebėsenos rodikliai, tėvų
apklausos.
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Programa. Vaiko paţangą skatinantis ugdymas ir ugdymasis.

3. Strateginis tikslas : Plėtoti socialinių, edukacinių, kultūrinių
paslaugų infrastruktūrą kaimo bendruomenėje, teikiant
kokybiškas paslaugas, atitinkančias vietos bendruomenės
poreikius.

Veiklos kriterijus
Suteiktų paslaugų skaičius per
metus.

Programa. Bendruomenės poreikių tenkinimo programa.

VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ NEFORMALAUS UGDYMO ŠVIETIMO PROGRAMA

Bendra informacija apie
programą.

Atsiţvelgiant į centro stebėsenos rezultatus, ugdymosi aplinką
priţiūrinčių institucijų rekomendacijas bei centro bendruomenės
poreikius, šia programa siekiama pagerinti centro pastatų būklę bei
geriau pritaikyti patalpas, kaimo bendruomenės poreikiams, vaikų ir
suaugusiųjų neformaliam švietimui.

Programos tikslai, uždaviniai, priemonės, vertinimo
kriterijai

Laukiamas
rezultatas (tikslo)

Įvykdymo
laikas (tikslo)

Teikiamų neformaliojo
ugdymo, kultūros,
laisvalaikio, informacinių ir
kitų paslaugų kaimo
bendruomenei ir jos
svečiams skaičius.

Ne maţiau kaip 30
proc. gyventojų
naudojasi
paslaugomis.

2018-2020 m.

Vertinimo kriterijus

Ne maţiau kaip
30-40 proc. kaimo
bendruomenės
narių nuolat
lankančių
uţsiėmimus
daugiafunkcio
centro patalpose.

2018-2020 m.

Didės neformalaus
ugdymo būrelių
skaičius.

2018-2020 m.

Vertinimo kriterijus
Tikslas:
Neformaliojo švietimo veiklų
kokybės gerinimas,
prieinamumo didinimas.

Uždavinys:
Neformalaus vaikų ir
suaugusių švietimo
organizavimas.

Rajono ir kaimo
bendruomenės narių,
lankančių uţsiėmimus
daugiafunkciame centre,
skaičiaus padidėjimas
(proc.).

Priemonė:
1. Vaikų neformalaus švietimo pasiūlos įvairovė.
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Priemonė:
2. Dalyvavimas projektinėse veiklose.

Priemonė:
3. Neformalus suaugusių švietimo organizavimas.

Uždavinys:

Vertinimo kriterijus

Centro patalpų pritaikymas
neformaliam ugdymui.

Atnaujintų patalpų
pritaikytų neformaliam
ugdymui skaičius.

Priemonė:
1. Projekto „Infrastruktūros pritaikymas neformaliam vaikų
švietimui Kupiškio rajone“ įgyvendinimas.
Priemonė:
2. Naujų erdvių paruošimas edukacinių pamokų vedimui.

Priemonė:
3. Stebėjimo kamerų įrengimas, sistemos atnaujinimas.

Laukiamas programos rezultatas (vertinimas efekto
vertinimo kriterijumi nurodytu strateginio tikslo vertinimui)
Įgyvendinus programą padidės įstaigos veiklos efektyvumas,
kokybė ir prieinamumas.

Bendradarbiavimas
su ŠMPF, vyks ne
maţiau 4 stovyklos 2018-2020 m.
per metus.

Organizuojami
suaugusių
edukaciniai
uţsiėmimai,
mokymai.

Pritaikyta aplinka
neformaliam vaikų
ir suaugusiųjų
švietimui.

2018-2020 m.

2018 m.
rugpjūtis

Atnaujintos centro
patalpos pritaikant
jas neformaliam
vaikų švietimui.

2018 m.
rugsėjis

Bus sutvarkytos ir
paruoštos 2 naujos
erdvės
edukacijoms.

2018-2019 m.

Aplinka taps
saugesnė, įrengtos
dvi papildomos
naktinio vaizdo
kameros.

2018 m.
rugsėjis

Kasmet
paslaugomis
pasinaudos 5 %
daugiau Kupiškio
rajono gyventojų ir
svečių.

2018-2020 m.
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VAIKO PAŢANGOS UGDYMO IR UGDYMOSI PROGRAMA
Bendra informacija apie
programą

Programa tenkins vaiko ugdymosi poreikius, interesus bei
gebėjimus. Ši programa įgyvendinama vadovaujantis Kupiškio r.
Rudilių Jono Lauţiko UDC ikimokyklinio ugdymo programa ir
Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programa.

Programos tikslai, uždaviniai, priemonės, vertinimo
kriterijai

Laukiamas
rezultatas (tikslo)

Įvykdymo
laikas (tikslo)

Tikslas:

Vertinimo kriterijus

Siekti ikimokyklinio,
priešmokyklinio ugdymo
kokybės ir vaikų paţangos.

Ugdymo turinys bus
planuojamas atsiţvelgiant į
šiuolaikinius ugdymo
tikslus ir reikalavimus.

Pedagogas domėsis
naujovėmis, taikys
savo darbe naujus
ugdymo metodus.

2018-2020 m.

Uždavinys:

Vertinimo kriterijus

Organizuoti darnų, orientuotą
į vaiką ugdymo (si) procesą.

Vaikų įgijusių naujų
gebėjimų, dalis (procentai).

Priemonė:
1. Šiuolaikinių technologijų įtraukimas į ugdymo procesą.

Priemonė:
2. Ugdymo(si) metodų, formų, aplinkų įvairovė.

Priemonė:
3. Uţtikrinti sveiką ir saugią ugdymo (-si) aplinką.

Vaikų įgijusių
naujus gebėjimus
skaičius bus 10 %
didesnis negu 2017
m. metų pabaigoje.

2018-2020 m.

Ne maţiau 5 %
planuojamos
veiklos pritaikant
šiuolaikines
technologijas.

2018-2020 m.

Veiklų, kuriose bus
naudojami
netradiciniai
metodai, aplinkos,
skaičius bus 10 %
didesnis negu 2017
m. metų pabaigoje.

2018-2019 m.

Ugdytinių tėvams
2018 -2020 m.
bus
organizuojamos
sveikos gyvensenos
paskaitos, disputai.
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Uždavinys:

Vertinimo kriterijus

Gerinti ugdymo proceso kokybę
sudarant sąlygas pedagogui
kryptingai plėtoti turimas ir įgyti
naujas kompetencijas.

Pedagogas tobulins
profesines
kompetencijas.

Priemonė:
1. Sudaryti palankias sąlygas asmeniniam tobulėjimui.
Priemonė:
2. Dalyvaus kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.

Priemonė:
3. Vykdyti pedagogų veiklos prieţiūrą.

Pedagogas domėsis
naujovėmis, taikys
savo darbe naujus
ugdymo metodus.

2015-2017 m.

IKT priemonių
prieinamumas.

2018-2020 m.

Dalyvaus
kvalifikacijos
tobulinimo
renginiuose.

2018-2020 m.

Kartą per mėnesį
veiklos stebėjimas.

2018-2020 m.

Laukiamas programos rezultatas (vertinimas efekto
vertinimo kriterijumi nurodytu strateginio tikslo vertinimui)

2018-2020 m.

Programą įgyvendinus, beveik visi vaikai išsiugdys
savarankiškumo, sveikos gyvensenos, kūrybiškumo,
emocinio saugumo pradmenis. Tikslingas vaiko ugdymas,
pasiekimų vertinimas leis pamatyti kiekvieno vaiko daromą
paţangą. Įvairūs bendradarbiavimo ryšiai turės teigiamą
poveikį vaikų ugdymui, pedagogų profesinių kompetencijų
tobulinimui.
BENDRUOMENĖS POREIKIŲ TENKINIMO PROGRAMA
Bendra informacija apie programą Programa siekiama įtraukti kaimo bendruomenę į centro veiklą
Programos tikslai, uždaviniai, priemonės, vertinimo
kriterijai

Laukiamas
rezultatas (tikslo)

Įvykdymo laikas
(tikslo)

Tikslas:

Vertinimo kriterijus

2018 -2020 m.

Kurti, diegti ir plėtoti modernią
švietimo, kultūros, sveikatos
paslaugų, skirtų įvairaus amţiaus
gyventojų grupėms ir jų
poreikiams, infrastruktūrą.

Bendruomenė narių
skaičius kurie naudojasi
centro paslaugomis
skaičius (proc.)

Įvairaus amţiaus
bendruomenės
nariai galės
naudotis švietimo,
kultūros, sveikatos
gerinimo ir
prieţiūros
paslaugomis.

Uždavinys:

Vertinio kriterijus
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Organizuoti renginius, siekiant
telkti vietos bendruomenių narius
kultūriniuose renginiuose,
pilietinėse iniciatyvose, prasmingą
laiko uţimtumą uţtikrinančioje
veikloje.

Organizuotų renginių,
siekiant telkti vietos
bendruomenių narius
kultūriniuose
renginiuose, pilietinėse
iniciatyvose skaičius.

Priemonė:
1. Bendruomenės tradicinių švenčių ir kultūrinių renginių
organizavimas, siekiant telkti vietos bendruomenių narius
pilietinėse iniciatyvose.
Priemonė:
2. Organizuojant kultūrinius renginius įtraukti gretimų
bendruomenių narius.

Uždavinys:

Vertinio kriterijus

Sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir
fiziškai aktyvią bendruomenę,
organizuojant sporto uţsiėmimus,
susitikimus, šventes bei varţybas.

Dalyvių skaičius sporto
uţsiėmimuose,
varţybose,
susitikimose, šventėse
(proc.)

Priemonė:
1. Bus organizuojami sporto uţsiėmimai, varţybos.

Priemonės:
2. Projekto „Kompleksinių paslaugų teikimas šeimoms
Kupiškio rajone“ įgyvendinimas.
Uždavinys:

Vertinimo kriterijus

Skatinti Centro bendruomenės
narių ir lankytojų aktyvumą,
veikimą kartu.

Kaimo bendruomenių
narių įtraukimas į
Centro veiklos
organizavimą (proc.)

Kaimo
bendruomenės
narys dalyvaus
Centro
renginiuose ne tik
kaip stebėtojas,
bet ir kaip dalyvis.

2018- 2020 m.

Ne maţiau 5
kultūriniai
renginiai per
metus.

2018- 2020m.

Reginiuose
dalyvaus ne
maţiau 20 % kitų
bendruomenių
narių.

2018- 2020m

Sporto
uţsiėmimuose
dalyvaus daugiau
30 (proc.)
bendruomenės
narių.

2018 -2020m.

Sporto renginiuose 2018 -2020m.
dalyvaus apie
10(proc.) sporto
mėgėjų, padidės
ţmonių
uţimtumas.
Aplinkų
pritaikymas
projekto
vykdymui.

2018- 2019 m.

Dalyvaus 30 proc.
renginiuose, kaip
organizatoriai ar
dalyviai.

2018 -2020m.
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Priemonė:
1. Kaimo bendruomenės narių įtraukimas į Centro veiklos
organizavimą.

Uždavinys:
Gerosios darbo patirties sklaida
Centre ir uţ jos ribų.

Vertinimo kriterijus
Centro veiklos
viešinimas
ţiniasklaidoje,
susitikimų metu,
stendiniuose
pranešimuose, įstaigos
svetainėje, facebook
paskyroje skaičius.

Priemonė:
1.Centro veiklos viešinimas ţiniasklaidoje, susitikimų metu,
stendiniuose pranešimuose, įstaigos svetainėje, facebook
paskyroje

Kas kartą
įtraukiant 2-3
bendruomenės
narius, rotacijos
principu.

2018-2020m.

Parengti
informaciniai
lankstinukai,
Centras ir jo
veikla ţinomi
visuomenei. Augs
bendruomenės
pasitikėjimas
centru, kuriamos
naujos veiklos.

2018-2020m.

Straipsniai,
nuotraukos apie
renginius
viešinami įstaigos
svetainėje,
facebook
paskyroje,
vietinėje spaudoje

2018 – 2020m.

Laukiamas programos rezultatas (vertinimas efekto vertinimo
kriterijumi nurodytu strateginio tikslo vertinimui)
Įgyvendinus programą, įvairi uţimtumo pasiūla uţtikrins
didesnį skirtingų amţiaus grupių ţmonių pasitikėjimą savimi,
saviraiškos galimybes, bendruomenė taps fiziškai aktyvesnė
ir sveikesnė.

Atsakingas programos vykdytojas – l.e.p direktorius Saulius Kulnickas

SUDERINTA
Centro tarybos posėdţio
2018 m. vasario 20 d.
protokolo Nr. 1 nutarimu

2018 – 2020m.

