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             Patašinės universaliame daugiafunkciame centre dirba 12 darbuotojų, 6 ir jų –

pedagogai. Yra dvi ikimokyklinio amžiaus grupės: 1 bendroji ir  1 mišrioji. Grupėse 

ugdomi vaikai nuo 2 iki 7 metų amžiaus. Priešmokyklinio amžiaus vaikai ugdomi 

mišrioje grupėje.  

 

Įstaigoje vyksta ir neformalusis darbas. Bendruomenės nariai lanko dailės 

studiją, kurioje galima pasimokyti įvairių dailės ir meno darbų (piešimas, dekupažas, 

įvairių puokščių, kompozicijų, suvenyrų iš odos, popieriaus bei kitų medžiagų gamyba 

ir pnš.)  

 

Įstaigoje yra informacinių technologijų klasė, kurioje vienu metu 

informacinėmis priemonėmis gali naudotis 10 žmonių. 

 

Įstaigos salė skirta 60 žmonių. Čia vyksta įvairūs susirinkimai, susitikimai su 

rašytojais bei kt. Vyksta dailės darbų parodos bendruomenei. Pati įstaigos bendruomenė 

aktyviai dalyvauja įstaigos organizuojamoje veikloje. 

 

 

MISIJA 

 

           Sudaryti  sąlygas bendruomenei dalyvauti visuomeninėje veikloje, naudotis 

informacinėmis technologijomis, išreikšti savo gebėjimus. Sukurti aplinką, kuri būtų 

atvira kiekvienam bendruomenės nariui. Suteikti galimybes integruotis į visuomenę. 

Sukurti vaikams  saugią, turiningą aplinką, bei teikti kokybišką ugdymą, skatinti naują 

patirtį, komunikacinius gebėjimus, sudaryti sąlygas individualybei. Sukurti lanksčią  

sistemą, kuri tenkintų vaikų ir bendruomenės narių poreikius. Sudaryti geras sąlygas 

siekti aukštos ir saugios ugdymo(si) kokybės, įgyti kompetencijų tolesniam  

tobulinimuisi. 

 

Įstaigos darbuotojai nuolat siekia tobulėjimo profesinėje veikloje bei tarpusavio 

bendravime. 

 

 

 



 

 

VIZIJA 

 

 

Būti švietimo, kultūros, socialinės veiklos institucija, traukos centru, kurio veikla 

pagrįsta bendražmogiškomis vertybėmis, atvira kiekvienam bendruomenės nariui. 

Užtikrinti kiekvienam užimtumą, ugdymosi aplinką. Darbuotojai turi sudaryti sąlygas 

savarankiškai veikti,  realizuoti  save panaudojant vidinius ir išorinius išteklius.       

Draugiški santykiai tarp bendruomenės narių, supratimas ir auklėjimas. Suteikti 

galimybę padėti vieni kitiems, gerbti vieni kitus, bendrai veikti, mąstyti, kalbėti atvirai 

ir laisvai. 

Įstaigos aplinka, bendravimas, darbuotojų profesionalumas turi suteikti galimybę 

visapusiškam  asmenybės tobulėjimui ir formavimuisi.  

Teikdama paslaugas, įstaigos bendruomenė nuolat sieks maksimalios kokybės ir 

saugumo ugdyme bei tarpusavio santykiuose. Sukurti tokią bendruomenę, kurioje be 

pedagogų aktyvų vaidmenį atliktų ir tėvai. Skirti kuo daugiau laiko formaliam ir 

neformaliam bendravimui su visais bendruomenės nariais.  

 

 

 

 

 

 


