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Panevėžys
I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Strateginio plano tikslas – inovatyviais metodais plėtoti mokymosi visą gyvenimą paslaugų
įvairovę, kuriant savišvietos kultūrą, skatinant besimokančiųjų nuolatinį mokymąsi bei lyderystę.
2019 m. buvo nuosekliai plėtojamos pedagogų 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. Remiantis ugdymo įstaigų duomenimis rengti ir įgyvendinti kvalifikacijos tobulinimo
programas, skirtas mokinių pažangai: pažinimui, stebėjimui, vertinimui, skatinimui.
Kartu su mokyklų vadovais, atsakingais už pedagogų profesinį tobulėjimą, metodinių grupių
pirmininkais, pedagogais parengtos ir įgyvendintos 74 pedagogų kvalifikacijos tobulinimo
programos, iš jų 14 programų, prilygintų akredituotoms, kurios registruojamos nacionaliniame
KTPRR. Pedagogai skatinti su kolegomis ir socialiniais partneriais dalytis patirtimi apie pokyčius
mokymo(si) praktikoje. Vyko 12 atvirų pamokų, organizuotos penkios konferencijos, Organizuotas
renginys „Kūrybinės dirbtuvės 2019“ Smilgių gimnazijoje, kuriame dalyvavo 100 pedagogų.
2. Ugdyti socialines emocines kompetencijas ir įgalinti mokytojus inovatyviai diegti vertybines
nuostatas ugdymo procese.
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, vyko atviros veiklos, išversti leidiniai.
Prasmingai organizuota tarptautinė prosocialinė savaitė keturiose rajono įstaigose. Nemažai
dėmesio skirta tarptautinėms pedagoginėms inovacijoms ir pedagoginės patirties sklaidai.
Pedagogams sudarytos sąlygos tobulintis ir skleisti pedagoginę patirtį užsienyje.
Sėkmingai laimėti ir įgyvendinti projektai „Socialinė emocinė sveikata – 2“, neformaliojo
suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa „Tarpininkavimas (mediacija) praktinis
taikymas“, skirti mokytojų saviugdai ir emocinio atsparumo ugdymui.
3. Skatinti suaugusiųjų mokymąsi visą gyvenimą sudarant sąlygas gebėjimo mokytis, pilietiškumo,
kultūrinių, bendravimo užsienio kalba, kompiuterinio raštingumo kompetencijų gilinimui.
Sėkmingai vyko Trečiojo amžiaus universiteto veikla: nuo spalio 1 d. veikia 19 fakultetų, kuriuose
mokosi 640 senjorų. Sėkmingai įgyvendinti tarptautiniai „Erasmus+“ projektai „MOVE-ON! ir
„Mūsų skaitmeninė erdvė“, skirti moterų, turinčių daugiau kaip 50 metų, užsienio kalbos,
suaugusiųjų skaitmeninių kompetencijų ir andragogų kompetencijų gilinimui. Prasmingai pradėjo
veikti Švietimo centro savivaldos institucija – Neformaliojo suaugusiųjų švietimo iniciatyvinė
grupė.
II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai

2

Metų užduotys
(toliau – užduotys)

Siektini
rezultatai

1.1. Švietimo centro
sėkminga
akreditacija

Švietimo
centras
akredituotas
5 metams

Rezultatų
vertinimo rodikliai
(kuriais
vadovaujantis
vertinama, ar
nustatytos užduotys
įvykdytos)
Lietuvos
Respublikos
švietimo, mokslo ir
sporto ministro
2019 m. balandžio
26 d. įsakymas
Nr. V-490 „Dėl
institucijų,
vykdančių
mokytojų ir
švietimo pagalbą
teikiančių
specialistų
kvalifikacijos
tobulinimą, veiklos
akreditacijos“

1.2. Tęsti Asmens
duomenų apsaugos
reglamento
įgyvendinimą

Įstaigoje
užtikrinti
Asmens
duomenų
apsaugos
reglamento
reikalavimų
laikymąsi

1. Asmens
duomenų apsaugos
dokumentacijos
peržiūra su asmens
duomenų
pareigūnu ir
trūkstamos
dokumentacijos
parengimas
2. Poveikio
duomenų apsaugai
vertinimo poreikio
nustatymas

1.3. Papildomų lėšų
pritraukimas
Švietimo centro
funkcijoms vykdyti

Per projektinę
veiklą gauti
40 000 Eur
papildomų lėšų

4.1. Parengtas ir
laimėtas
tarptautinis
projektas

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

Iš septynių vertintų sričių
šešios sritys įvertintos
aukščiausiu įvertinimu (4 lygis
– institucija, užtikrinusi
perspektyvą)

1. 2019 m. lapkričio 15 d.
pratęsta 2018 m. gruodžio 3 d.
pasirašyta Asmens duomenų
apsaugos konsultavimo
paslaugų teikimo sutartis
Nr. AS-7 dėl duomenų
apsaugos pareigūno
konsultanto paslaugos
2. 2019 m. gruodžio 17 d.
įsakymas Nr. V-143 „Dėl
Panevėžio rajono švietimo
centro klientų asmens duomenų
tvarkymo taisyklių tvirtinimo“
3. Švietimo centras turi
parengtus duomenų veiklos
įrašus, užpildytą poveikio
duomenų apsaugai vertinimo
formą (PDAV Nr. 1,
2019-07-20)
„Erasmus+“ KA2 projektas
„Teisės. Aktyvus pilietiškas
pagyvenusių žmonių vaidmuo
visuomenėje“, 48 710 Eur

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys
Priežastys, rizikos
2.1. Užduotys įvykdytos.
3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
Užduotys / veiklos
Poveikis švietimo įstaigos veiklai
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3.1. Laimėtas „Erasmus+“ KA3 tarptautinis
projektas „Robotika prieš patyčias“
3.2. Inicijuotas ir sėkmingai įgyvendintas
Panevėžio rajono savivaldybės sveikatos
projektas „Aktyvūs senjorai – sveiki
senjorai 3“

3.3. Laimėtas ir įgyvendintas Lietuvos
kultūros tarybos projektas „Kultūros
darbuotojų kompetencijų ugdymas, kuriant
kultūrinį regiono identitetą“
3.4. Laimėtas „Erasmus+“ KA2 tarptautinis
projektas „Taikus švietimas patyčių
prevencijai vaikystėje“
3.5. Nuo 2019 m. gegužės 30 d. Švietimo
centras pradėjo įgyvendinti vaikų
neformaliojo švietimo sportinę veiklą
savivaldybėje

Papildomas finansavimas mokytojų
kvalifikacijos kėlimui užsienyje
(33 373 Eur)
Papildomas finansavimas darbui su Trečiojo
amžiaus universiteto klausytojais (1 500 Eur)
Projektu siekiama sutelkti Panevėžio rajono
senjorus bendroms veikloms, skatinti vyresnio
amžiaus žmonių sveikos gyvensenos įgūdžius,
mažinti vyresnio amžiaus gyventojų socialinę
atskirtį
Papildomas finansavimas kultūros darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimo renginiams
(9 672 Eur)
Papildomas finansavimas ikimokyklinio
ugdymo kvalifikacijos tobulinimo programoms
(22 291 Eur)
Švietimo centras organizuoja vaikų sportines
varžybas, teikia organizacinę, metodinę pagalbą
mokykloms

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. Pakoreguotų
užduočių nebuvo.
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. Mokėjimo mokytis kompetencija (užsienio kalbos tobulinimas)
6.2. Organizacijos tobulinimo ir pokyčių valdymo kompetencija
Direktorė

Jurgita Vaitiekūnienė

2020-01-13
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IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI
7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Užduotys įvykdytos ir viršyti kai kurie sutarti vertinimo
rodikliai: pritrauktas didelis papildomas finansavimas.
Švietimo centro tarybos pirmininkė

2020-01-13

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

Povilas Žagunis

2020-01-28

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas Labai gerai.
IV SKYRIUS
2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
9. 2020 metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)
Užduotys
9.1. Sėkmingai vykdyti
tarptautinę veiklą

9.2. Užtikrinti nuoseklų
pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo(si) proceso
organizavimą
9.3. Nuosekliai organizuoti
mokinių sporto renginius

Siektini rezultatai
Į šešių tarptautinių
projektų veiklų
įgyvendinimą įtrauktos ir
sėkmingai vykdytos
veiklos su Panevėžio
rajono ugdymo
įstaigomis
Laiku ir tinkamai
įgyvendintos pedagogų,
mokyklų bendruomenių
kvalifikacijos
tobulinimo(si) programos
Tikslingesnis
tarpinstitucinis
bendradarbiavimas
mokinių sporto renginių
organizavimo aspektu

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 pedagogų
kvalifikacijos tobulinimą rajone
Parengtas 2020 metų mokinių
sporto renginių kalendorius

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
Savivaldybės meras

Povilas Žagunis

2020-01-28

Susipažinau.
Direktorė

Jurgita Vaitiekūnienė

2020-01-28

