Vaikų vasaros poilsio programų
konkurso nuostatų
1 priedas
(Vaikų vasaros poilsio programų konkurso paraiškos forma)
VAIKŲ VASAROS POILSIO PROGRAMŲ KONKURSO PARAIŠKA
1. Vykdytojo (įstaigos, organizacijos) pavadinimas: Vilniaus ,,Vilnios” pagrindinė mokykla
Adresas, telefonas, elektroninis paštas Palydovo g. 29a, VilniusLT-11107, el. p. Tel. 2672985
rastine@vilniospm.vilnius.lm.lt
Interneto svetainės, kurioje skelbiama informacija apie stovyklą, adresas
http://www.vilniospm.lt/lt/teveliams
2. Programos pavadinimas: „Atraskime kartu“
3. Programos koordinatorius:
Vardas, pavardė Vitalija Vitkovskienė
Mobilusis telefonas 8 655 04325
Elektroninis paštas v.vitkovskiene@gmail.com
4. Programos vykdymo laikas ir dienų skaičius:
Stovyklos data
2018-06-04 -2018-06-15 I-IV klasės -23
2018-06-18 -2018-06-29 V-X klasės -21
Stovyklos dienų skaičius 20
Planuojamas pamainų skaičius 2
5. Tiksli stovyklos vieta: Palydovo 29A, Vilnius
6. Dalyviai:
Amžius 1-10 klasių mokiniai ( nuo 7 iki 17 metų)
Iš viso 44
Socialiai remtinų, socialinės rizikos šeimose augančių vaikų ir delinkventiniu elgesiu pasižyminčių
vaikų, užimtų vasaros metu, bendras skaičius 44
7. Programos santrauka (ne daugiau kaip 10 sakinių, pristatant programos esmę):
Vilniaus „Vilnios“ pagrindinėje mokykloje mokosi 116 mokinių. Iš jų 42 mokiniai gyvena
mokyklos bendrabutyje, 74 mokiniai iš socialinių įgūdžių stokojančių arba socialinės rizikos,
šeimų, kurių galimybės pilnavertiškai integruotis į visuomenę ribotos. Mokyklos materialinė padėtis
yra sudėtinga, daugelio neformalaus ugdymo veiklų vykdyti dėl lėšų stokos neturime galimybės. Ši
programa skirta vaikų užimtumui vasaros metu, jų sveikatos stiprinimui bei nusikalstamumo prevencijai.

Žinome, kad vaikams vasaros atostogų metu labai svarbu sudaryti atitinkamą aplinką, kas
teigiamai veikia vaikų psichiką, stiprina bendrą sveikatos būklę, užtikrina vaikų psichologinį bei
socialinį saugumą, plečia akiratį, moko bendrauti, sukuria sąlygas visapusiškam poilsiui, todėl,
sudarant programą buvo atsižvelgta į prioritetines sritis, kurios padėtų jiems plėsti akiratį ir ugdytų
pažinimo kompetencijas, būtinas sėkmingai karjerai.
Mūsų partneriai: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Jie padės įgyvendinti šį, tęstinį,
projektą. Partnerių ir mūsų mokyklos pedagogų bendradarbiavimas leis tinkamai organizuoti vaikų
laisvalaikį vasaros metu, jų užimtumą bei pilnavertį poilsį.
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8. Programai įgyvendinti reikalingos lėšos (Eur): 1565,40 Eur
9. Iš Savivaldybės prašoma lėšų (Eur) 1565,40 Eur
(nurodykite procentinę dalį nuo visos programai įgyvendinti reikalingos sumos)

10. Kiti finansavimo šaltiniai (detalizuokite):
Finansavimo šaltiniai
Eur
Vykdytojo (įstaigos,
organizacijos) lėšos
Tėvų lėšos
Lėšos
iš
šaltinių(nurodykite
pavadinimą)

kitų

Procentinė dalis nuo visos programai
įgyvendinti reikalingos sumos

_

_

_
_

_
_

11. Ar vykdytojas (įstaiga, organizacija) anksčiau (nurodykite metus)yra gavusi Vilniaus
miesto savivaldybės paramą vasaros poilsio stovykloms organizuoti? -Taip

12. Stovyklos tipas (pabraukti):
dieninė stovykla
Turistinė stovykla

darbo ir poilsio stovykla

13. Stovyklos profilis (pabraukti):
bendro profilio
meninė
mokslinė
kraštotyros
kalbų mokymo
karinė

sporto
turistinė
kita (įrašyti)

14. Programos tikslai: Organizuoti kryptingą, turiningą vaikų užimtumą.
15. Programos uždaviniai:
1.Plėtoti vaikų socializacijos galimybes, sukurti saugią ir sveiką ugdymosi aplinką, sudarant
sąlygas vaikams tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.
2.Skatinti vaikus aktyviai leisti laisvalaikį.
3. Siekti efektyvios ir rezultatyvios vaikų socializacijos ir integracijos į visuomenę.
4. Ugdyti jaunos asmenybės savarankiškumą, savikontrolę, atsakomybės už savo poelgius jausmą.
5. Ugdyti meilę ir pagarbą žmogui, gamtai, Tėvynei.
16. Detalus programos aprašymas: (nurodykite planuojamas programos veiklas kiekvienai dienai)
Eil. Konkreti programos veikla
Veiklos
Veiklos data Dalyvių
Atsakingas
nr.
vieta
ir laikas
skaičius
asmuo
Stovykla,
Birželio
4
d.
23
stovyklos
1.
 I grupė:
8.30-16.00
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2.

3.

4.

 Grupinis problemų
sprendimas:
a) susipažinimas su I
grupės vaikais;
b) stovyklautojų
supažindinimas su
saugos taisyklėmis;
 Fizinis vaikų ugdymas,
sveikatos stiprinimas:
a) rytinė mankšta;
b) judrieji žaidimai;
 Edukacinis užsiėmimas
N.
Vilnios
kultūros
centro
bibliotekoje.
Knygų diena
 Edukacinis užsiėminas
,,Pasimatuok
eigulio
kepurę“;
 Gamtinių
medžiagų
rinkimas
floristikos
darbams;
 Fizinis vaikų ugdymas,
sveikatos stiprinimas:
judrieji žaidimai;
 Praktinis ugdymas
skiepijant darbo
įgūdžius:
a) stovyklos teritorijos
tvarkymas;
b) kiemo želdinių,
mokyklinių lysvių,
šiltnamio priežiūra.
 Edukacinio
filmo
peržiūra „Skalvijos“ kino
centre
 Fizinis vaikų ugdymas,
sveikatos stiprinimas:
judrieji žaidimai;
 Ugdytinių saviraiškos
skatinimas. Vaikų
kūrybinių gabumų
ugdymas:
a) meninių parodų
organizavimas
 Ugdytinių saviraiškos

vadovas, būrių
vadovai

val.

N. Vilnios
kultūros
centras

Kairėnų
miškas,

Birželio 5 d.
8.30-16.00
val.

23

stovyklos
vadovas, būrių
vadovai

VšĮ
„Skalvijos"
kino centras,
stovykla

Birželio 6 d.
8.30-16.00
val.

23

stovyklos
vadovas, būrių
vadovai

Lietuvos

Birželio 7 d.

23

stovyklos

stovykla
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5.

6.

skatinimas. Vaikų
kūrybinių gabumų
ugdymas:
teatralizuotos
ekskursijos po teatro
užkulisius
 Praktinis ugdymas
skiepijant darbo
įgūdžius:
kiemo želdinių,
mokyklinių lysvių,
šiltnamio priežiūra.
 Edukaciniai užsiėmimai
Vytauto Kasiulio dailės
muziejuje;

7.

stovykla

Vytauto
Kasiulio
dailės
muziejus,
stovykla

Birželio 8 d.
8.30-16.00
val.

 Sveikos gyvensenos
propagavimas,
sveikatos stiprinimas:
edukaciniai užsiėmimai
,,Sveika mityba“
Stovykla,
Birželio 11 d.
 Fizinis vaikų ugdymas,
8.30-16.00
sveikatos stiprinimas:
val.
rytinė mankšta;
 Keramikos užsiėmimas Vilniaus
,,Molio terapija";
technologijų
ir
verslo
profesinio
mokymo
centro
Informacinių
ir vizualinių
technologijų
skyrius,
 Fizinis vaikų ugdymas,
sveikatos stiprinimas:
judrieji žaidimai;

vadovas, būrių
vadovai

nacionalinis 8.30-16.00
operos
ir val.
baleto
teatras,

23

stovyklos
vadovas, būrių
vadovai

23

stovyklos
vadovas, būrių
vadovai

23

stovyklos
vadovas, būrių
vadovai

stovykla

 Edukacinė
išvyka
į VU Kairėnų Birželio 12 d.
8.30-16.00
Kairėnų botanikos sodą; botanikos
sodas
val.
stovykla
 Ugdytinių saviraiškos
skatinimas. Vaikų
kūrybinių gabumų
ugdymas:
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8.

9.

10.

Meninių (teminių šokių,
kūrybinių darbų meninėmis
raiškos
priemonėmis)
projektų rengimas
stovykla
Sporto diena:
 Fizinis vaikų ugdymas,
sveikatos stiprinimas:
a) rytinė mankšta;
b) sporto varžybų
organizavimas:
krepšinio, kvadrato,
tinklinio, futbolo, judriųjų
žaidimų, estafečių ir t. t.;
 Ugdytinių saviraiškos
skatinimas. Vaikų
kūrybinių gabumų
ugdymas:
a) meninių-kultūrinių,
pramoginių renginių
organizavimas:
pasiruošimas,
 Dalyvavimas
miesto
renginiuose:
edukacinė valanda: KGB
Lietuvoje, represijos ir
miško broliai minint Gedulo
ir vilties dieną birželio 14 d.
 Turistinė-pažintinė
išvyka po stovyklos
apylinkes;

 Ugdytinių saviraiškos
skatinimas. Vaikų
kūrybinių gabumų
ugdymas:
Meninių (teminių
kūrybinių darbų
meninėmis raiškos
priemonėmis) projektų
rengimas,aptarimas,
pristatymas,
 Stovyklos uždarymas:

Stovykla,

Birželio 13 d.
8.30-16.00
val.

23

stovyklos
vadovas, būrių
vadovai

Birželio 14 d.
8.30-16.00
val.

23

stovyklos
vadovas, būrių
vadovai

Birželio 15 d.
8.30-16.00
val.

23

stovyklos
vadovas, būrių
vadovai

Vilniaus
miesto

Stovykla,
Pūčkorių
atodanga,
Rokantiškių
(Alšėnų)
piliakalnis,
stovykla
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11.

12.

13.

14.

apdovanojimai
 II grupė:
 Grupinis problemų
sprendimas:
a) susipažinimas su II
grupės vaikais;
b) stovyklautojų
supažindinimas su
saugos taisyklėmis;
 Floristikos užsiėmimas

 Praktinis ugdymas
skiepijant darbo
įgūdžius:
stovyklos teritorijos
tvarkymas, kiemo želdinių,
mokyklinių lysvių,
šiltnamio priežiūra.
 Edukaciniai užsiėmimai
Vytauto Kasiulio dailės
muziejuje;
 Sveikos gyvensenos
propagavimas,
sveikatos stiprinimas:
edukaciniai
užsiėmimai
,,Sveika mityba“
 Edukacinio
filmo
peržiūra „Skalvijos“ kino
centre
 Ugdytinių saviraiškos
skatinimas. Vaikų
kūrybinių gabumų
ugdymas:
mokyklos edukacinių erdvių
apipavidalinimas
 Edukacinė
išvyka
į
Kairėnų botanikos sodą;
 Ugdytinių saviraiškos
skatinimas. Vaikų
kūrybinių gabumų
ugdymas:
Meninių (teminių dainų,

Birželio 18 d.
8.30-16.00
val.

21

stovyklos
vadovas, būrių
vadovai

Vytauto
Kasiulio
dailės
muziejus,
stovykla

Birželio 19 d.
8.30-16.00
val.

21

stovyklos
vadovas, būrių
vadovai

VšĮ
„Skalvijos"
kino centras,
stovykla

Birželio 20 d.
8.30-16.00
val.

21

stovyklos
vadovas, būrių
vadovai
stovyklos
vadovas, būrių
vadovai

VU Kairėnų Birželio 21 d.
botanikos
8.30-16.00
sodas
val.
stovykla

21

stovyklos
vadovas, būrių
vadovai

Stovykla,

VšĮ Vilniaus
statybininkų
rengimo
centras,
stovykla
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15.

16.

kūrybinių darbų meninėmis
raiškos
priemonėmis)
projektų rengimas (tęstinis
projektas ,,Palikti namai“
Stovykla,
 Turistinė-pažintinė
išvyka po stovyklos Pūčkorių
atodanga,
apylinkes;
Rokantiškių
(Alšėnų)
piliakalnis,
stovykla
 Ugdytinių saviraiškos
skatinimas. Vaikų
kūrybinių gabumų
ugdymas:
teminių kūrybinių darbų
projektų rengimas,
aptarimas, pristatymas,
Stovykla,
 Fizinis vaikų ugdymas,
sveikatos stiprinimas:
rytinė mankšta, judrieji
žaidimai ir t. t;
Vilniaus
 Keramikos užsiėmimas technologijų
,,Molio terapija";
ir
verslo
profesinio
mokymo
centro
Informacinių
ir vizualinių
technologijų
skyrius,
 Fizinis vaikų ugdymas,
sveikatos stiprinimas:
krepšinis, kvadratas,
tinklinis, futbolas, judrieji
žaidimai;

17.

 Ugdytinių saviraiškos
skatinimas. Vaikų
kūrybinių gabumų
ugdymas:
teatralizuotos
ekskursijos po teatro
užkulisius
 Praktinis ugdymas
skiepijant darbo

Birželio 22 d.
8.30-16.00
val.

21

stovyklos
vadovas, būrių
vadovai

Birželio 25 d.
8.30-16.00
val.

21

stovyklos
vadovas, būrių
vadovai

Lietuvos
Birželio 26 d.
nacionalinis 8.30-16.00
operos
ir val.
baleto
teatras,

21

stovyklos
vadovas, būrių
vadovai

stovykla

stovykla
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18.

19.

20

įgūdžius:
kiemo želdinių, mokyklinių
lysvių, šiltnamio priežiūra.
 Ugdytinių saviraiškos
skatinimas. Vaikų
kūrybinių gabumų
ugdymas:
mokyklos edukacinių erdvių
apipavidalinimas
 Edukacinis užsiėminas
,,Pasimatuok
eigulio
kepurę“;
 Gamtinių
medžiagų
rinkimas
floristikos
darbams;
 Fizinis vaikų ugdymas,
sveikatos stiprinimas:
judrieji žaidimai;
 Praktinis ugdymas
skiepijant darbo
įgūdžius:
c) stovyklos teritorijos
tvarkymas;
kiemo želdinių, mokyklinių
lysvių, šiltnamio priežiūra.
Sporto diena:
 Fizinis vaikų ugdymas,
sveikatos stiprinimas:
a) rytinė mankšta;
b) sporto varžybų
organizavimas:
krepšinio, kvadrato,
tinklinio, futbolo, judriųjų
žaidimų ir t. t.;
 Stovyklos
uždarymas:
apdovanojimai

stovykla

Birželio 27 d.
8.30-16.00
val.

21

stovyklos
vadovas, būrių
vadovai

Kairėnų
miškas,

Birželio 28 d.
8.30-16.00
val.

21

stovyklos
vadovas, būrių
vadovai

Birželio 29 d.
8.30-16.00
val.

21

stovyklos
vadovas, būrių
vadovai

stovykla

stovykla

17. Laukiami rezultatai/sėkmės kriterijai
1. Pagerėja vaikų fizinė sveikata, vaikai grįžta gerai pailsėję.
2. Pagerėja bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, kalbinė komunikacija. Susiranda naujų
draugų.
3. Praturtėja vaikų socialinė patirtis, saviraiška. Mokiniai pradeda daugiau savimi pasitikėti.
4. Įgyja teigiamų socialinių įgūdžių. Pagerėja santykiai su mokytojais.
18. Vykdytojo (įstaigos, organizacijos) disponuojami ištekliai (turimos patalpos, materialinė
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bazė (jų teisinis statusas – priklauso nuosavybės teise, nuomojamos, plotas)
Patikėjimo teisė

19. Detali programos išlaidų vienai stovyklos pamainai sąmata:
Eil. nr.

Išlaidų pavadinimas

Detalus išlaidų
skaičiavimas
(vaikų sk. x
dienų sk . x Eur
= iš viso Eur)

Iš
viso
reikia lėšų
(Eur)

Iš
Savivaldybės
prašoma lėšų
programai
įgyvendinti
(Eur)

1
19.1.

2
Darbo užmokestis**
Apmokėjimas pagal darbo
sutartis
Apmokėjimas pagal
atlygintinų paslaugų sutartis
Apmokėjimas pagal
autorines sutartis
Patalpų nuoma**
2
_
Išlaidos transportui**
Pravažiavimo bilietai

3

4

5

6

7

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

3
_

4
_

5
_

6
_

7
_

30 x 13 x 1
eur. =
390 Eur

390 Eur

390 Eur

19.2.
1
19.3.

19.5.

Kultūrinės išlaidos**
Edukacinio užsiėmimo
44x0.30 Eur 13.20
Vytauto Kasiulio dailės
= 13.20 Eur Eur
muziejuje kaina
Bilietai į Kairėnų botanikos 44x1.50 Eur 66 Eur
sodą
= 66 Eur
Edukacinio užsiėmimo VšĮ 44 x 4 Eur = 176 Eur
,,Skalvijos” kino centre
176 Eur
kaina
Edukacinio užsiėmino
2 gr.x50 Eur 100 Eur
Pasimatuok eigulio kepurę
= 100 Eur
kaina
Teatralizuota ekskursija po 2 gr. x 40 80 Eur
teatro užkulisius
Eur =80 Eur
Mažaverčių priemonių ir reikmenų įsigijimas**

19.6

(kanceliarinės prekės,
ūkinės paskirties prekės ir
t.t.)
Dalyvių maitinimas***

19.4.

44 x 4 Eur 176Eur
=176Eur

9x2,90Eur
x10=
261Eur
19.7.

Kitos išlaidos**

261Eur

13.20 Eur

66 Eur
176 Eur

100 Eur

80 Eur

176Eur

261Eur

Lėšos,
gaunamos iš
kitų šaltinių
(Eur)

Nurodykite
konkretų
paramos
šaltinio
pavadinimą
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Elektros energija

2 x 35Eur = 70 Eur
70 Eur

70 Eur

Vanduo, kanalizacija

44x 10d. x 52,80
0.12 Eur = Eur
52,80Eur

52,80Eur

Indų plovimas,
dezinfekcinės priemonės

44 x 10d. x 66 Eur
0.15Eur= 66
Eur

66 Eur

Šiukšlių išvežimas

44 x 10d. x 39,60
0.09Eur=
Eur
39,60Eur

39,60Eur

MIT nusidėvėjimas

44 x 10d. x 30,80
0.07Eur=
Eur
30,80Eur

30,80Eur

Medikamentai

44 x 10d. x 44 Eur
0.10 Eur =

44 Eur

44 Eur
19.8.
19.9.

Vienai pamainai iš viso:
Vieno kelialapio kaina
(pamainos išlaidas padalyti iš
vaikų skaičiaus pamainoje)

19.10. Vienos dienos vieno vaiko
išlaikymo kaina (kelialapio

1565,40 Eur 1565,40 Eur
35,58
Eur
3,56
Eur

kainą padalyti iš pamainos dienų
skaičiaus)

* Jei stovykloje yra pamainų, kurių išlaidos skiriasi, būtina papildomai pateikti šių pamainų
detalizuotų išlaidų lenteles.
** Prireikus pridėkite arba sumažinkite eilučių skaičių.
*** Stovykloms, organizuojamoms mokyklose, galima prašyti lėšų maitinimui tik vaikams,
negaunantiems nemokamo maitinimo mokykloje.
Įstaigos (organizacijos) vadovas
(parašas)

(vardas ir pavardė)

_______________

_____________

