_________ Panevėžio rajono švietimo centras_______
(švietimo įstaigos pavadinimas)

__________ Jurgita Vaitiekūnienė_______________
(švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė)

METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2019-01-15 Nr. P19-152
(data)

_______Panevėžys__________
(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
(Trumpai aptariamos švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir
pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai)

Strateginio plano tikslas – inovatyviais metodais plėtoti mokymosi visą gyvenimą paslaugų
įvairovę, kuriant savišvietos kultūrą, skatinant besimokančiųjų nuolatinį mokymąsi bei lyderystę.
Metinio veiklos plano tikslai ir svarbiausi rezultatai:
1.Teikti kvalifikacijos tobulinimo paslaugas, padedančias kiekvienam asmeniui plėtoti profesinius
gebėjimus.
1.1. Parengtos ir įgyvendintos 88 pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos, iš jų 16
programų, prilygintų akredituotoms, kurios registruojamos nacionaliniame KTPRR. Renginiuose
dalyvavo 3 532 pedagogai. Vyko 17 renginių ne pedagogams, kuriuose dalyvavo 592 suaugusieji.
1.2. Pedagogai skatinti su kolegomis ir socialiniais partneriais dalintis patirtimi apie pokyčius
mokymo/si praktikoje. Vyko 16 atvirų pamokų, organizuotos keturios konferencijos.
1.3. Organizuoti 8 Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo testų mokyklų vertinimo
komisijų pirmininkų pasitarimai.
2. Sudaryti sąlygas pedagogams tobulinti kvalifikaciją mokinių socialinių ir emocinių
kompetencijų ugdymo srityje.
2.1. Įgyvendinamos tarptautinių „Erasmus+“ projektų „Prosocialinės vertybės“ ir „Ankstyvasis
ugdymas – tvarios motyvacijos ir gyvenimiškų vertybių kūrimas“ veiklos, kurių metu mokytojai
ir mokiniai gilino socialinio emocinio ugdymo kompetencijas.
2.2. Sėkmingai laimėti ir įgyvendinti projektai „Socialinė emocinė sveikata“, „Pažink save ir
kitus“, skirti mokytojų saviugdai ir emocinio atsparumo ugdymui bei Sveikatos ir lytiškumo
ugdymo bei rengimo šeimai programai įgyvendinti.
3. Didinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų prieinamumą, sudarant sąlygas
suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymui.
3.1.Organizuota Trečiojo amžiaus universiteto veikla: veikia 14 fakultetų, kuriuose mokosi 459
senjorai.
3.2. Laimėti ir pradėti įgyvendinti tartptautiniai projektai, skirti moterų virš 50 metų ir andragogų
kompetencijų gilinimui bei suaugusiųjų skaitmeninių kompetencijų gilinimui.
3.3. Atliktas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo poreikio tyrimas „Suaugusiųjų švietimo būklė ir
jo tobulinimo poreikiai Panevėžio rajone“.
II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai

Metų užduotys
(toliau – užduotys)

1.1. Atsižvelgiant į
Panevėžio rajono
savivaldybės
švietimo ir Lietuvos
Respublikos
švietimo ir mokslo
ministerijos
mokytojų
kvalifikacijos
tobulinimo
prioritetus inicijuoti,
rengti ir įgyvendinti
projektus, skirtus
švietimo įstaigų
veiklai tobulinti

2.1. Įgyvendinti
Asmens duomenų
apsaugos reglamentą

Siektini
rezultatai

Parengti 6
projektai,
gautas
papildomas
finansavimas
pedagogų
kompetencijoms

ugdyti

Įstaigoje
užtikrinti
Asmens
duomenų
apsaugos
reglamento
reikalavimų
laikymąsi

Rezultatų
vertinimo rodikliai
(kuriais
vadovaujantis
Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai
vertinama, ar
nustatytos užduotys
įvykdytos)
Parengti ir finasuoti projektai:
1.„Erasmus +“ KA2
„Prosocialinės vertybės“
(„Prosocial Values“), 40 465,00
Eur;
2. „Erasmus +“
KA2 „Papildomų galimybių
1.1. Parengti 6
panaudojimas ankstyvojo
projektai, 2018 m.
ugdymo (0–6 m.) gerinimui
3 iš jų skirtas
(Edu B612)“, 70 000, 00 Eur;
finansavimas ir jie
2. „Pažink save ir kitus“,
įgyvendinti
8 00,00 Eur;
4. „Komunikacijos tiltai“,
1 740,00 Eur;
5. „Socialinė emocinė
sveikata“, 1 000 Eur;
6. „Kūrybiškumo saviugda“,
2 900,00 Eur.
1. 2018 m. birželio mėn.
susirinkimo metu bendruomenė
2.1. Supažindinta
supažindinta su Asmens
įstaigos
duomenų apsaugos reglamentu,
bendruomenė su
trys darbuotojai dalyvavo
pasikeitusiais
mokymuose apie Asmens
reikalavimais
duomenį apsaugos reglamentą.
asmens duomenų
2. 2018 m. gegužės 21 d.
apsaugos srityje.
įsakymas Nr.V-63 „ Dėl
2.2. III ketv.
Panevėžio rajono švietimo
atnaujinti vidaus
centro naudojimosi elektronine
teisės aktai asmens
registracijos sistema taisyklių
duomenų apsaugos
tvirtinimo.
klausimais.
3. 2018 m. gruodžio 3 d.
2.3. Nustatytos
pasirašyta Asmens duomenų
procedūros, kaip
apsaugos konsultavimo
bus prašomas,
paslaugų teikimo sutartis Nr.
gaunamas ir
AS-7 dėl duomenų apsaugos
užfiksuojamas
pareigūno konsultantės
duomenų
paslaugos.
naudojimas
4. Patvirtinta Panevėžio rajono
konkrečiais tikslais.
švietimo centro darbuotojų
2.4. Paskirtas
asmens duomenų saugojimo
darbuotojas, kuris
politika.
atliks asmens
5. Naudojantis programiniu
apsaugos pareigūno
kodu uždraustas dešiniojo
funkcijas.
klavišo paspaudimas ir
nuotraukų kopijavimas.

2.2. Didinti
neformaliojo
suaugusiųjų švietimo
paslaugų
prieinamumą,
sudarant sąlygas
suaugusiųjų
bendrųjų
kompetncijų
ugdymui

Atliktas
tyrimas
„Suaugusiųjų
švietimo būklė
ir jo
tobulinimo
poreikiai
Panevėžio
rajone“

2.3. Sudaryti sąlygas
pedagogams
tobulinti
kvalifikaciją
mokinių socialinių ir
emocinių
kompetencijų
ugdymo srityje

Vykdomas
„Erasmus+“
(KA3)
projektas
„Ankstyvasis
ugdymas –
tvarios
motyvacijos ir
gyvenimiškų
vertybių
kūrimas“

3.1. Remiantis
atliktu tyrimu
sėkmingai
vykdoma Trečiojo
amžiaus
universiteto (TAU)
veikla, suaugusiųjų
mokymas

4.1. Inicijuotos
penkios projekto
veiklos (atviros
pamokos,
konferencija,
tarptautiniai
mokymai, išleistas
metodinis leidinys)

1. Atliktas tyrimas
„Suaugusiųjų švietimo būklė ir
jo tobulinimo poreikiai
Panevėžio rajone“.
2. Sėkmingai veikia TAU,
kuriame studijuoja 459
senjorai.
3. Parengtas ir finansuotas
„Erasmus+“ KA2 projektas
„Žemos kvalifikacijos bedarbių
moterų virš 50 metų socialinės
įtrauktiems skatinimas ir
andragogų įvaizdžio kūrimas
per meną“ („MOVE-ON!“).
Nufilmuotos ir aptartos 15
pamokų, 3 rajono pedagogai
dalyvavo penkių dienų
tarptautiniuose mokymuose
Kranevo (Bulgarijos
Respublika), išleistas metodinis
leidinys „Eksperimentuok!“,
organizuotas seminaras
„Ugdymas iš vaiko
perspektyvos“.

1.5.
2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys
Priežastys, rizikos
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos
3.1. Inicijuotos stažuotės Birštono, Kalvarijų
ir Alytaus rajono savivaldybių kūrybinėms
komandoms Panevėžio rajono
savivaldybėje. Dalyvavome supaprastintame
atvirame konkurse ir laimėjome 1 510 Eur
3.2. Inicijuotas ir sėkmingai įgyvendintas
Panevėžio rajono vietos veiklos grupės
projektas „Sveikatos kodas – aktyvi
Panevėžio rajono bendruomenė“
3.3. Švietimo centras yra partneris
Panevėžio rajono savivaldybės

Poveikis švietimo įstaigos veiklai
Vienas iš Švietimo centro tikslų yra skleisti
sėkmingai dirbančių pedagogų ir kitų
suaugusiųjų bei švietimo ir kitų institucijų
gerąją patirtį. Švietimo centras stažuočių
dalyviams sudarė sąlygas susipažinti
su
sėkmingai dirbančiomis Panevėžio rajono
švietimo įstaigomis.
Papildomas finasavimas (5 300,00 Eur) darbui
su suaugusiais.
Vienas iš Švietimo centro tikslų yra skatinti
besimokančiųjų bendruomenių kūrimąsi. Šio

administracijos vykdomo projekto
„Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas
Panevėžio rajone“

projekto metu gautas papildomas finansavimas
šiam tikslui siekti: pravesti 24 užsiėmimai po 4
val. Panevėžio rajono seniūnijose.

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
Pasiekti rezultatai
Užduotys
Siektini rezultatai
vertinama, ar nustatytos
ir jų rodikliai
užduotys įvykdytos)
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
III SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Užduočių įvykdymo aprašymas

Pažymimas atitinkamas
langelis

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Labai gerai X
Gerai ☐
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
6.1. Užsienio kalbos kompetenciją
6.2.
Direktorė

Jurgita Vaitiekūnienė

__________

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)

(parašas)

2019-01-15

(vardas ir pavardė)

(data)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI
7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: 2018 m. Panevėžio rajono švietimo centro direktorės
ataskaitą vertiname labai gerai, nes įvykdytos ir planuotos, ir papildomos užduotys.
Tarybos pirmininkė

__________

Renata Jankevičienė

(mokykloje – mokyklos tarybos
(parašas)
įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –
savivaldos institucijos įgaliotas asmuo
/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo)

2019-01-18

(vardas ir pavardė)

(data)

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: veikla vertinama labai gerai
Savivaldybės meras

__________

Povilas Žagunis

(švietimo įstaigos savininko teises ir
(parašas)
pareigas įgyvendinančios institucijos
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens
pareigos)

(vardas ir pavardė)

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas

Labai gerai

2019-01-28
(data)

IV SKYRIUS
KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
9. Kitų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)
Užduotys

Siektini rezultatai

9.1. Švietimo centro sėkminga
akreditacija
9.2. Papildomų lėšų
pritraukimas Švietimo centro
funkcijoms vykdyti
9.3. Tęsti
Asmens duomenų apsaugos
reglamento įgyvendinimą

Švietimo centras
akredituotas 5 metams
Per projektinę veiklą
gauti 40 000 eur
papildomų lėšų
Įstaigoje užtikrinti
Asmens duomenų
apsaugos reglamento
reikalavimų laikymasis

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
Ugdymo plėtos centro
pažymėjimas dėl akreditacijos
Laimėtų projektų finansavimas
ir vykdymas
1. Asmens duomenų apsaugos
dokumentacijos peržiūra su
Asmens duomenų pareigūnu ir
trūkstamos dokumentacijos
parengimas
2. Poveikio duomenų apsaugai
vertinimo poreikio nustatymas

9.4.
9.5.
10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali
turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)
10.1.Teisės aktų pasikeitimas arba jų priėmimo vėlavimas
10.2. Nedarbingumas ir kiti veiksniai, turintys įtakos žmogiškiesiems ištekliams
10.3.
Savivaldybės meras

__________

(švietimo įstaigos savininko teises ir
(parašas)
pareigas įgyvendinančios institucijos
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens
pareigos)

Susipažinau.
Direktorė
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)

Povilas Žagunis
(vardas ir pavardė)

__________

Jurgita Vaitiekūnienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

2019-01-28
(data)

2019-01-28
(data)

