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Panevėžys

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Strateginio plano tikslai:
1. Plėtoti mokymosi visą gyvenimą paslaugų įvairovę, kuriant savišvietos, mentorystės kultūrą,
skatinant tarptautinį bendradarbiavimą.
2. Kurti darniai veikiančią suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi sistemą
Panevėžio rajone.
3. Sudaryti sąlygas geriausiems mokiniams ir komandoms dalyvauti krašto, šalies sporto
renginiuose reprezentuojant Panevėžio rajoną.
2020 m. buvo nuosekliai plėtojamos mokytojų ir kitų suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą
paslaugos, jų prieinamumas ir patrauklumas, skatinamas pozityvios patirties perėmimas,
dalijimasis bei savanorystė, telkiama reflektuojanti rajono pedagoginė bendruomenė.
Metinio veiklos plano tikslai ir svarbiausi rezultatai:
1. Plėtojama mokymosi visą gyvenimą kokybiškų paslaugų įvairovė, skatinant besimokančiųjų
nuolatinį mokymąsi, lyderystę bei pozityvios patirties perėmimą. Kartu su mokyklų vadovais,
atsakingais už mokytojų profesinį tobulėjimą, metodinių grupių pirmininkais, mokytojais
parengtos ir įgyvendinta 31 mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa, iš jų 17 programų,
prilygintų akredituotoms (40–80 val.), kurios registruojamos nacionaliniame KTPRR. Didelis
dėmesys skirtas skaitmeninei mokytojų kompetencijai tobulinti, parengta ir įgyvendinama 80 val.
programa „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos
tobulinimas“, 40 val. programa „IKT įrankiai ikimokykliniame ir priešmokykliniame
ugdyme“. Teikta profesionali pagalba ugdymo įstaigoms dirbant su „Office 365“ platforma. Šešios
įstaigos pradėjo naudoti šią platformą nuotoliniam darbui organizuoti. Įgyvendinamos tarptautinių
„Erasmus+“ projektų „Prosocialinės vertybės“, „Emocinės empatijos ugdymas artimoje mokymosi
aplinkoje (PEARL)“, „Robotika prieš patyčias (Roby)“, „Taikus švietimas patyčių prevencijai
vaikystėje (PEEC)“ veiklos, kurių metu mokytojai ir mokiniai gilino socialinio emocinio ugdymo
kompetencijas, vyko inovatyvios veiklos su robotukais, patyčių prevencijos metodikos išbandymas
trijose rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigose, rengiami metodiniai leidiniai, skatinamas
tarptautinis bendradarbiavimas. Prasmingai organizuota tarptautinė prosocialinė savaitė keturiose
rajono įstaigose. Nemažai dėmesio skirta tarptautinėms pedagoginėms inovacijoms ir pedagoginės
patirties sklaidai.
2. Remiantis Europos švietimo inovacijomis ugdyti XXI amžiaus suaugusiesiems reikalingas
kompetencijas. Įgyvendindamas šį tikslą Švietimo centras vykdė du tarptautinius „Erasmus+“
projektus, bendradarbiavo su devyniomis įstaigomis iš 6 šalių. Įgyvendinant projektą „MOVEON!“ du andragogai ir keturi suaugusieji (du iš jų TAU klausytojai) dalyvavo tarptautiniuose
mokymuose Lenkijoje. Lietuvoje projekto veiklose dalyvavo TAU klausytojai, andragogai ir kiti
suaugusieji. Šio projekto dalyviai pagilino kultūrines bei komunikavimo užsienio kalba
kompetencijas. Dalyvaudami projekte „MŪSŲ SKAITMENINĖ ERDVĖ“ andragogai įgijo
patirties, kaip ugdyti vyresnio amžiaus žmonių skaitmenines kompetencijas. Švietimo centro
andragogai konsultavo kultūros centrų darbuotojus, kaip panaudoti skaitmenines technologijas
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darbe. Sėkmingai prisitaikyta prie besikeičiančio pasaulio iššūkių ir bendradarbiaujant su kitais
NSŠ teikėjais Panevėžio rajone nuotoliniu būdu organizuota suaugusiųjų mokymosi savaitė
„Susitikime mokytis. Kartu mes galime“.
3. Koordinuoti ir organizuoti vaikų sporto renginius Panevėžio rajone.
Bendradarbiaujant su švietimo įstaigomis pirmą kartą sudarytas Panevėžio rajono bendrojo
ugdymo mokyklų mokinių sporto renginių planas, neformaliojo švietimo sporto būrelių renginių
kalendorius. Atsižvelgiant į planus suorganizuota ir vykdyta 16 varžybų Panevėžio rajone,
dalyvauta ir vykdyta Lietuvos sporto federacijų bei Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro
rengiamose 29 varžybose, dalyvavo 255 mokiniai.
Švietimo centro veiklų vykdymą pakoregavo karantino įvedimas Lietuvos Respublikoje.
II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai 2020 metų veiklos rezultatai

Metų užduotys
(toliau –
užduotys)

Siektini
rezultatai

1.1. Sėkmingai
vykdyti
tarptautinę veiklą

Į šešių
tarptautinių
projektų veiklų
įgyvendinimą
įtrauktos ir
sėkmingai
vykdytos
veiklos su
Panevėžio
rajono švietimo
įstaigomis

1.2. Užtikrinti
nuoseklų
pedagogų
kvalifikacijos
tobulinimo(si)
proceso
organizavimą

Laiku ir
tinkamai
įgyvendintos
mokytojų,
mokyklų
bendruomenių
kvalifikacijos

Rezultatų
vertinimo rodikliai
(kuriais
vadovaujantis
vertinama, ar
nustatytos
užduotys
įvykdytos)
Pasirašytos
bendradarbiavimo
sutartys ir
vykdytos
projektinės veiklos
su 6 rajono
įstaigomis

Parengti teisiniai
dokumentai,
reglamentuojantys
mokytojų
kvalifikacijos
tobulinimą rajone

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

1. Pasirašytos bendradarbiavimo
sutartys su 7 rajono įstaigomis dėl
tarptautinės projektinės veiklos
vykdymo.
2. Perduoti 25 robotukai švietimo
įstaigoms.
3. Sutelkta 15 mokytojų savanorių
projekto „Roby“ veikloms
vykdyti. Du kartus per mėnesį
mokytojai dalijasi praktinėmis
veiklomis su kitais rajono
mokytojais.
4. Pasirengta ir pradėtas vykdyti
tarptautinis „PEARL“ vaikų
tyrimas.
5. Sėkmingai vykdomos projekto
„RIGHTS“ veiklos.
6. Patyčių prevencijos metodikos
išbandymas trijose rajono
ikimokyklinio ugdymo įstaigose
1. Parengtas ir patvirtintas tvarkos
aprašas, direktoriaus 2020 m.
gegužės 29 d. įsakymas Nr. V-41
„Dėl Panevėžio rajono švietimo
centro programų, skirtų mokyklų
vadovų, jų pavaduotojų ugdymui,
ugdymą organizuojančių skyrių
vedėjų, mokytojų, pagalbos
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tobulinimo(si)
programos

1.3. Nuosekliai
organizuoti
mokinių sporto
renginius

Tikslingesnis
tarpinstitucinis
bendradarbiavimas mokinių
sporto renginių
organizavimo
aspektu

Parengtas
2020 metų
mokinių sporto
renginių
kalendorius

mokiniui specialistų kvalifikacijos
tobulinimo, rengimo,
akreditavimo ir vykdymo tvarkos
aprašo tvirtinimo“.
2. Sukurta septyniolika
40 –80 val. kvalifikacijos
tobulinimo programų mokyklų
bendruomenėms ir mokytojams.
3. Surengta ne mažiau kaip
100 kvalifikacijos tobulinimo
renginių mokytojams, pagalbos
mokiniui specialistams,
vadovams.
4. Inicijuotos įrankių „Zoom“,
„Padlet“, platformos „Office 365“
konsultacijos rajono mokytojams.
5. Inicijuoti mokytojų
skaitmeninei kompetencijai ugdyti
mokymai
1. Direktoriaus 2020 m. vasario
18 d. įsakymas Nr. SV-13 „Dėl
Švietimo centro 2020 m. sporto
renginių kalendoriaus tvirtinimo“.
2. Direktoriaus 2020 m. vasario
18 d. įsakymas Nr. SV-14 „Dėl
Švietimo centro 2019–2020 m. m.
Panevėžio rajono bendrojo
ugdymo mokyklų mokinių sporto
renginių kalendoriaus tvirtinimo“.
3. Kiekvieną mėnesį tvirtinami
sporto renginių planai

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys
Užduotys įvykdytos

Priežastys, rizikos

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
Užduotys / veiklos
3.1. Inicijavau, parengiau ir gautas
finansavimas „Erasmus+“ KA3
tarptautiniam projektui „Schools Plastic freE
Movement (SPEM)“
3.2. Inicijavau, parengiau ir gautas
finansavimas „Erasmus+“ KA2
tarptautiniam projektui „Next Generation
Science Standarts through STEM“

Poveikis švietimo įstaigos veiklai
Papildomas finansavimas mokytojų
kvalifikacijai kelti užsienyje
(50 618 Eur)
Papildomas finansavimas mokytojų metodinei
veiklai, kvalifikacijai tobulinti
(48 000 Eur)
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3.3. Inicijavau, parengiau ir gautas
finansavimas „Erasmus+“ KA2
tarptautiniam projektui „Out of the Net“

Papildomas finansavimas mokytojų metodinei
veiklai, kvalifikacijai tobulinti
(35 800 Eur)

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
Siektini rezultatai
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)

Užduotys

Pasiekti rezultatai
ir jų rodikliai

Pakoreguotų užduočių
nebuvo

III SKYRIUS
GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS
VERTINIMAS
5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas
(pildoma, aptariant ataskaitą)

Pažymimas atitinkamas
langelis:
1 – nepatenkinamai;
2 – patenkinamai;
3 – gerai;
4 – labai gerai
5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas
1□
2□
3□
4x
5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas
1□
2□
3□
4x
5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas
1□
2□
3□
4x
5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 1□
2□
3□
4x
siekiant rezultatų
5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis)
1□
2□
3□
4x
Vertinimo kriterijai

IV SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Užduočių įvykdymo aprašymas
6.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo
rodiklius
6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
6.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo
rodiklius
6.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
7.1. Mokėjimo mokytis kompetencija (užsienio kalbos tobulinimas)
7.2. Strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo

Pažymimas atitinkamas
langelis
Labai gerai x
Gerai ☐
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐
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V SKYRIUS
KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
8. 2021 metų užduotys

Užduotys

Siektini rezultatai

8.1. Sudaryti sąlygas Švietimo
centro darbuotojams ir rajono
mokytojams profesiškai
tobulėti ir pasirengti darbui
pagal atnaujintas bendrąsias
programas

Pasiruošimas dirbti pagal
atnaujinta bendrąsias
programas Panevėžio
rajone vyks nuosekliai

8.2. Tęsti 8 tarptautinių
„Erasmus+“ projektų veiklas.
Sėkmingai vykdyti tarptautinę
veiklą

1. Dalyvauti kasmetiniame
šalies renginyje „Mokykla
2021“.
2. Dalyvauti
tarptautiniuose
mokymuose,
konferencijose.
3. Rengti kvalifikacijos
tobulinimo programas
tarptautinei patirčiai
skleisti
Laiku ir tinkamai parengti
teisiniai dokumentai

8.3. Užtikrinti nuoseklų
Panevėžio rajono pedagoginės
psichologinės tarnybos
prijungimą prie Švietimo
centro

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
1. Švietimo centro darbuotojų
vadybinių ir andragoginių
kompetencijų stiprinimas.
2. Koordinuota ir teikta
metodinė pagalba visoms
mokykloms, kurios,
naudodamos socialinį ir
kultūrinį potencialą, kuria
unikalų ugdymo turinį.
3. Organizuoti 3–5
savivaldybės mokytojų
profesinių ir dalykinių
kompetencijų tobulinimo
mokymai pagal atnaujintų BP
reikalavimus
1. Dalyvauta kasmetiniame
šalies renginyje „Mokykla
2021“.
2. Bent 15 rajono suaugusiųjų
dalyvaus tarptautiniuose
mokymuose, konferencijose.
3. Parengtos ir įgyvendintos
bent dvi kvalifikacijos
tobulinimo programos
tarptautinei patirčiai skleisti
Parengti teisiniai dokumentai,
reglamentuojantys sklandų
Pedagoginės psichologinės
tarnybos prijungimą prie
Švietimo centro

9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios
gali turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)
10.1. Teisės aktų pasikeitimas arba jų priėmimo vėlavimas
10.2. Nedarbingumas ir kiti veiksniai, turintys įtakos žmogiškiesiems ištekliams

VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI
10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: labai gerai. Remiantis tarptautinės projektinės veiklos
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NSŠ ir sportinės veiklos koordinavimo rezultatais, veikla vertinama labai gerai.
Švietimo centro tarybos pirmininkė

2021-01-25

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: veiklos ataskaita vertinama labai gerai. Įvykdytos
numatytos užduotys, pasiekti planuoti veiklos rezultatai.
Savivaldybės meras

Povilas Žagunis

2021-02-19

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas Labai gerai.
Susipažinau.
Direktorė

Jurgita Vaitiekūnienė 2021-02-19

