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ĮVADAS
Ukmergės rajono Rečionių universalaus daugiafunkcio centro (toliau – Centras)
strateginis planas parengtas vadovaujantis: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, atsižvelgta į
priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-0606 nutarimu Nr. 827 patvirtinta strateginio planavimo metodika, Valstybine švietimo strategija
2013–2022 m., Lietuvos pažangos strategija ,,Lietuva 2030“, taip pat Centro bendruomenės
poreikių tyrimo duomenimis, kvalifikaciniuose seminaruose ir renginiuose įgyta patirtimi,
bendruomenės narių pasiūlymais bei įstaigos vykdoma veikla ir ištekliais.
2016-2020 m. strateginį planą rengė darbo grupė, sudaryta vadovaujantis Centro
direktoriaus 2015 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 „Dėl darbo grupės sudarymo“.
Rengiant Centro strateginį planą, buvo laikomasi viešumo, bendravimo,
bendradarbiavimo ir partnerystės principų.
BENDROS ŽINIOS APIE ĮSTAIGĄ
Ukmergės rajono Rečionių universalus daugiafunkcis centras įsteigtas 2010-09-01 ir
yra Ukmergės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Adresas: Viktoro Bergo g. 8, Rečionių k., Vidiškių sen., LT-20102 Ukmergės r., Tel. (8
340) 48518, el.p. kurenai@takas.lt . Žinios apie įstaigos veiklą visuomenei, tėvams skelbiamos
Ukmergės rajono savivaldybės
i r įstaigos internetiniame puslapyje a d r e s u :
http://www.recioniuudc.lt/
Centro veiklos tikslas – tenkinti vietos bendruomenės edukacinius, kultūrinius,
socialinius poreikius, telkiant valstybinius, privačius ir vietinius finansų ir intelekto šaltinius.
Veiklos sritys: ikimokyklinis, priešmokyklinis, neformalus vaikų ir suaugusiųjų
švietimas, švietimo pagalba, nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kūrybinė,
sportinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla.
Ukmergės rajono Rečionių universalus daugiafunkcis centras – labdaros ir paramos
gavėjas.
Centre veikia mokytojų, tėvų ir centro tarybos, vaiko gerovės komisija.
MISIJA
Teikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų
švietimo, savišvietos, švietimo pagalbos, kultūrines ir sportines veiklas, laisvalaikio, socialines
paslaugas, užtikrinant jų kokybę, įvairovę ir prieinamumą.

VIZIJA
Ukmergės rajono Rečionių universalus daugiafunkcis centras - visų kaimo gyventojų
švietimo, kultūros, sporto, savišvietos, laisvalaikio užimtumo, socialinių paslaugų teikimo židinys.
PRIORITETAI
1. Ugdymo(si) kokybės tobulinimas.
2. Centro teikiamų paslaugų užtikrinimas ir paslaugų plėtra.
3. Bendruomenės narių sveikatos stiprinimas.
SITUACIJOS ANALIZĖ
Ukmergės rajono Rečionių universalus daugiafunkcis centras įsikūręs 1992 m.
statytame buvusios Rečionių pagrindinės mokyklos pastate. Centro pastatas užima 2222,86 kv.m.
2012-2014 m. centre buvo įgyvendinamas projekto „Rečionių universalaus
daugiafunkcio centro steigimas ir plėtra“ pirmasis etapas. Buvo atlikta dalinė renovacija: pakeisti
langai, lauko ir vidaus durys, naujai įrengta ikimokyklinio ugdymo grupė, virtuvė, 7 poilsio
kambariai, įrengti nauji sanitariniai mazgai, dušai. Centras pagal šį projektą gavo naujus baldus,
dalinę naują virtuvės įrangą, treniruoklius, organizacinę techniką. Rečionių bendruomenė gali
naudotis sporto sale, treniruokliais, daugiafunkciu spalviniu aparatu, vaizdo kamera, foto aparatu,
projektoriumi, kompiuteriais, muzikiniu centru. Centre yra visiems prieinamos interneto paslaugos.
Nesutvarkyta liko centro šildymo sistema, neapšiltintas pastato fasadas, nesutvarkytas
stogas, nesuremontuota sporto salė, visi koridoriai, administracijos patalpos, aktų salė ir kai kurios
kitos patalpos.
2013-2014 m. kartu su visuomenine organizacija „Ukmergės rajono vietos veiklos
grupė“ buvo įgyvendintas centro aplinkos tvarkymo projektas „Patraukli aplinka - aktyvi
visuomenė“, kurio metu buvo atnaujinta mašinų stovėjimo aikštelė, įrengti nauji ir atnaujinti senieji
šaligatviai, žaliosios vejos.
2015 m. kartu su Rečionių bendruomene buvo įgyvendinti du sveikatos projektai
„Kilk nuo sofos ir judėk“ ir „Sveiki dantukai - sveikas aš“ bei vienas Ukmergės rajono
nevyriausybinėms organizacijoms skirtas projektas „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos...“. Visi
vykdyti projektai skatino sveiką gyvenseną, judėjimą, bendravimą.
Ukmergės rajono Rečionių universaliame daugiafunkciame centre ugdomi
ikimokyklinio amžiaus vaikai. Su mišria ikimokyklinio ugdymo grupe dirba 3 pedagogai: dvi
auklėtojos ir meninio ugdymo pedagogė. Auklėtoja Rimutė Blažinskienė 2014 m. įgijo vyresniosios
auklėtojos kategoriją. Sudaromos sąlygos ugdytiniams ir jų tėvams gauti specialiąją pedagoginę
(logopedo), informacinę, konsultacinę pagalbą.
Šeimoms, gaunančioms socialines pašalpas, teikiamas nemokamas maitinimas.
Šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų, moka 50 procentų maitinimo kainos. Mažas pajamas
gaunančių šeimų vaikai, besimokantys pagal priešmokyklinio ugdymo programą, gauna
nemokamus pietus.
Organizuojamas bendravimas ir bendradarbiavimas su vaikų šeimomis, jos yra
įtraukiamos į centre organizuojamas veiklas: tradicinius bendruomenės renginius, įvairias akcijas,
išvykas.
Moksleiviams, grįžusiems iš mokyklos, kaimo jaunimui ir suaugusiems sudaromos
sąlygos naudotis kompiuterių klase, sporto ir treniruoklių salėse. 2015 m. spalio - gruodžio
mėnesiais centre buvo vykdomos neformaliojo vaikų ugdymo programos „Šokis – meno ir
sveikatos šaltinis“ ir „Iš lietuvių liaudies lobynų skrynelės“.
Centro patalpose vyksta kultūrinė ir bendruomenės veikla. Organizuojamos tradicinės
bendruomenės šventės: Vasario 16-oji, Kovo 11-oji, Užgavėnių šventė, Margučių šventė, Motinos
diena, Šeimų diena, Rudens sporto šventė, Rudenėlio šventė, kaimo jubiliejinės šventės, įvairios

popietės, konkursai bei koncertai. Repetuoja vaikų etnografinis ansamblis, moterų ansamblis,
humoro grupės, vaikų dramos būrelio užsiėmimai.
Dėl pageidaujamų veiklų organizavimo centre, buvo parengta anketa, kaime buvo
vykdoma įvairaus amžiaus gyventojų apklausa. Apklausos rezultatai parodė, kad kaimo
gyventojams reikia įvairių paslaugų: įvairių būrelių (floristikos, anglų k., kompiuterinio raštingumo,
sporto). Socialinių paslaugų: kirpyklos, medicinos, patalpų nuomos paslaugos.
Bendradarbiaujama su socialiniais partneriais:
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Rečionių filialo
biblioteka, Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Ukmergės rajono vietos
veiklos grupe, Ukmergės kultūros skyriumi, Dukstynos pagrindine mokykla, Ukmergės rajono
visuomenine organizacija Rečionių bendruomenės iniciatyva, Ukmergės jaunimo laisvalaikio centru,
Ukmergės pedagogine-psichologine tarnyba, Vidiškių seniūnija, Ukmergės darbo birža, kitomis
ugdymo įstaigomis. Įstaigos ryšiai yra įvairūs, turintys teigiamą poveikį veiklai ir visai
bendruomenei.
FINANSINIAI IŠTEKLIAI
Įstaiga finansuojama iš Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų – mokinio krepšelio pagal asignavimų
valdytojo patvirtintas programų sąmatas.
Pagal rajono savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką ugdymo reikmėms iš tėvų
renkamas mėnesinis mokestis, įstaiga turi paramos gavėjo statusą. Gaunamos lėšos už trumpalaikę
patalpų nuomą ir iš finansuojamų projektų.
STIPRYBĖS













Atlikta dalinė įstaigos renovacija.
Centras aprūpintas kompiuteriais ir internetine prieiga, darbuotojai gali naudotis nauju
daugiafunkciu aparatu, vaizdo kamera, fotoaparatu, muzikiniu centru.
Centre įrengti poilsio kambariai, kuriuose galime priimti iki 30 asmenų.
Vienoje ikimokyklinio ugdymo grupėje ugdomi skirtingo amžiaus vaikai. Tai sudaro
galimybę vyresniems rūpintis mažaisiais. Vaikai jaučiasi kaip šeimoje.
Ikimokyklinio ugdymo grupės aplinka praturtinta edukacinėmis priemonėmis.
Vaikams įrengta lauko žaidimų aikštelė ir nauji lauko žaidimų įrenginiai.
Ikimokyklinio ugdymo grupės vaikų ir jų šeimų dalyvavimas centre organizuojamuose
renginiuose.
Glaudus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.
Nedidelė personalo kaita.
Vykdomi įvairūs kultūros ir sporto renginiai, organizuojamos tradicinės bendruomenės
šventės.
Vykdomos dvi neformaliojo vaikų švietimo programos.
SILPNYBĖS









Tobulintinas ugdomojo proceso planavimas.
Nepakankamas pedagogų ir personalo kompiuterinio raštingumo lygis.
Tobulintinas komandinis darbas, diskusijos rengiant ir įgyvendinant programas, projektus.
Nepakankamas dalyvavimas projektuose, programose.
Nepakankamas socialinių paslaugų teikimas vietos bendruomenei.
Nepakankamas paslaugų teikimas naujai įrengtuose poilsio kambariuose, kompiuterių
klasėje.
Reikalingas šildymo sistemos, stogo, koridorių, aktų salės renovavimas.

GALIMYBĖS









Pedagogų ir personalo kompiuterinio raštingumo didinimas.
Kuo daugiau tėvų įtraukti į ikimokyklinio ugdymo grupės veiklos programos vykdymą ir
centro aplinkos kūrimą.
Dalyvauti finansuojamuose projektuose.
Plėsti įstaigos teikiamas paslaugas.
Išlaikyti ir tęsti įstaigos esamas tradicijas, kurti naujas.
Kuo plačiau skleisti patirtį, gerąsias idėjas per žiniasklaidą, viešuosius ryšius.
Ieškoti rėmėjų Centro materialinei bazei stiprinti.
Ieškoti įvairių būdų vaikų ir kitų bendruomenės narių sveikatos stiprinimo prevencinei
veiklai.
GRĖSMĖS








Vaikų skaičiaus mažėjimas.
Nestabili ekonominė, politinė, socialinė aplinka.
Neigiami socialiniai pokyčiai (bedarbystė, migracija, visuomenės senėjimas).
Nepalanki geografinė padėtis.
Didėjantis poreikis, teikti įvairias paslaugas reikalauja naujų etatų steigimo, kuriems
neskiriamos lėšos.
Nepakankamas finansavimas mažina įstaigos patrauklumą.
VEIKLOS PRIORITETAI

I. Ugdymo kokybės tobulinimas
1. Tikslas – užtikrinti ugdymo kokybę
1.1. Uždavinys – sudaryti sąlygas sėkmingam ugdymo proceso įgyvendinimui
Priemonės
Sėkmės rodiklis
Įgyvendinimo
Lėšos
data
1.1.1.Ugdomojo darbo
Ugdymo turinys planuojamas
2016-2020
MK lėšos
planavimo tobulinimas atsižvelgiant į šiuolaikinius
ugdymo tikslus ir reikalavimus.
Patvirtintos įstaigos pedagogams
2016 m. I
priimtinos planavimo formos.
pusmetis
1.1.2.Naujų, aktyvių,
Tėvai įtraukiami į ugdymo
2016-2020
MK lėšos,
bendravimą ir
procesą: skatinimą prisidėti prie
projektinės
bendradarbiavimą
kasdieninės vaikų veiklos,
lėšos
skatinančių ugdymo
neformaliojo bendravimo
formų ir metodų
vakarėlių, sportinių varžybų,
naudojimas.
susitikimų, bendruomenės švenčių
organizavimo. Išplėtotas
projektinio darbo metodas.
1.1.3.Pagalbos
Pastovus auklėtojų
2016-2020
MK lėšos
specialiųjų poreikių
bendradarbiavimas su specialistais
vaikams užtikrinimas.
ir tėvais dėl pagalbos suteikimo
spec. poreikių turintiems vaikams.
1.1.4.Pedagogų ir
100% pedagoginių darbuotojų ir
2016-2020 m.
Savivaldybės
nepedagoginio
80% nepedagoginio personalo
biudžeto lėšos
personalo kvalifikacijos kėlė savo kvalifikaciją.
MK lėšos

tobulinimas.
1.1.5.Informacinių
technologijų
panaudojimo galimybių
plėtimas
1.1.6.Edukacinės
aplinkos kūrimas.

Ugdymosi procese naudojamasi
MK lėšos
kompiuteriu, projektoriumi,
2016-2020
Savivaldybės
daugiafunkciu aparatu,
biudžeto lėšos
interaktyvia lenta.
Grupė aprūpinta vaikų amžių ir
2016-2020 m.
MK lėšos
poreikius atitinkančiomis
Savivaldybės
priemonėmis.
biudžeto lėšos
Papildyta naujais įrengimais vaikų
Projektų lėšos
žaidimų aikštelė.
1.1.7. Informacijos apie Yra bendras susitarimas kokia ir
2016-2020 m.
MK lėšos
vaiko pasiekimus
kaip informacija apie vaikus
teikimas tėvams.
pateikiama tėvams.
1.1.8.Šeimos kaip
Tėvai ar seneliai stebi arba veda
Nuo 2016 m. II
lygiavertės partnerės
ugdomąją veiklą grupėje.
pusmečio
dalyvavimas vaikų
Tėvai, seneliai kartu su vaikais,
ugdymo procese.
dalyvauja tradiciniuose
2016-2020
renginiuose, šventėse.
Organizuojamos vaikų darbų
2016-2020
parodėlės, tėvų-vaikų darbų
parodėlės ir kt. veikla.
II. Centro teikiamų paslaugų užtikrinimas ir paslaugų plėtra
2. Tikslas - švietimo, socialinių, kultūrinių paslaugų teikimas bendruomenei ir jų plėtra.
2.1. Uždavinys - sudaryti sąlygas reikalingoms paslaugoms teikti.
Priemonės
Sėkmės rodiklis
Įgyvendinimo
Lėšos
data
2.1.1. Kultūrinės
Organizuojami kultūriniai
2016-2020
Savivaldybės,
veiklos organizavimas. renginiai, šventės, parodos. Veikia
rėmėjų ir
bendruomenės mėgėjų meno
projektinės
kolektyvai vadovaujami meno
lėšos
vadovės.
2.1.2. Socialinių
Centras teikia socialines
2016-2020
Savivaldybės
paslaugų teikimas.
paslaugas: patalpų nuomos šeimos
lėšos
šventėms, patalpų nuomą su
nakvyne ir maitinimu, skalbyklos,
kirpyklos, kopijavimo,
skanavimo, laminavimo ir kt.
paslaugos.
2.1.3. Neformalaus
Vaikai, jaunimas turiningai leidžia 2016-2020
Savivaldybės
vaikų švietimo
laisvalaikį, naudojasi internetu,
lėšos
organizavimas.
sporto sale ir treniruokliais, stalo
žaidimais, dalyvauja būrelių
veikloje, kuriuos organizuoja
kultūros darbuotoja.
Projektų lėšos
Organizuojamos vaikų ir jaunimo
vasaros poilsio stovyklos.
2.1.4. Neformalaus
Organizuojami suaugusių
2016-2020
suaugusiųjų švietimo
mokymai ir ieškome socialinių
Savivaldybės
organizavimas.
partnerių tolesnei veiklai.
ir projektinės
Organizuojami edukaciniai
2016-2020
lėšos
užsiėmimai, būreliai įvairaus
amžiaus žmonėms.

2.1.5. Dalyvavimas
projektinėje veikloje.

Rašome projektus ir dalyvaujame 2016-2020
Projektų lėšos
kaip bendruomenės, kaimo
bibliotekos partneris projektuose.
2.1.6. Ugdymo,
Organizuojami įvairaus amžiaus
2016-2020
MK lėšos
socialinių, kultūrinių,
vaikų, suaugusiųjų literatūros
Savivaldybės
paslaugų bendruomenei skaitymai, dalyvavimas
biudžeto lėšos
teikimas.
bibliotekos renginiuose.
Centre esantis Rečionių krašto
muziejus eksponuoja vietos
gyventojų etnografines vertybes,
2016-2020
Savivaldybės
rengia parodas, vyksta edukaciniai
lėšos
užsiėmimai vaikams.
III. Bendruomenės sveikatos stiprinimas
3. Tikslas - sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas.
3.1. Uždavinys - stiprinti fizinę ir emocinę sveikatą, skatinant bendruomenės dalyvavimą
įvairioje sveikatingumo veikloje.
Priemonės
Sėkmės rodiklis
Įgyvendinimo
Lėšos
data
3.1.1. Ugdomųjų
Organizuojami sveikatos renginiai 2016-2020
Projektų lėšos
veiklų, projektų, akcijų vaikams ir bendruomenei.
sveikatos temomis
Bendradarbiaujama su Ukmergės
organizavimas.
rajono savivaldybės Visuomenės
sveikatos centro biuru,
organizuojami renginiai sveikatos
tema.
Rengiami sveikatos projektai
vaikams ir bendruomenei.
3.1.2. Aplinkos
Įrengta lauko sporto aikštelė.
2019 m.
Projektų lėšos
palankios įvairaus
Įsigyta priemonių skirtų sveikatos 2018 m.
MK lėšos
amžiaus žmonių
stiprinimui: priemonės
Savivaldybės
sveikatinimui kūrimas. plokščiapėdžių mankštai, lauko
lėšos
treniruokliai ir kt..
Efektyviai panaudojamos sveikatą 2016-2020
stiprinančios edukacinės erdvės ir
priemonės ( sporto salė, aktų salė,
lauko aplinka, treniruokliai).
3.1.3. Bendruomenės
Organizuojami mokymai,
2016-2020
Projektų lėšos
švietimas
paskaitos sveikatingumo temomis
įvairaus amžiaus žmonėms.
Ikimokyklinio ugdymo grupės
2016-2020
tėvai kartu su vaikais dalyvauja
sveikatos ugdymo renginiuose.
Rengiami lankstinukai sveikatos
temomis.
PRITARTA
Centro tarybos
2015-09-22 posėdžio Nr.1
protokoliniu nutarimu

