RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO RASEINIŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO 2013-2017 METŲ
STRATEGINIAM VEIKLOS PLANUI
2013 m. spalio 31 d. Nr. (1.1)TS-409
Raseiniai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049;
2008, 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr.23593; 2011, Nr. 38-1804) 16 straipsniu, Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija, patvirtinta
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-899 (Žin.
2012, Nr. 62-3152), Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 11 d. sprendimu Nr. (1.1)
TS-202 patvirtintu Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginiu planu bei
Raseinių rajono švietimo centro nuostatų, patvirtintų Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2011 m.
gruodžio 21 d. sprendimu Nr. (1.1)TS-287, 19.1 punktu, Raseinių rajono savivaldybės taryba
nusprendžia,
p r i t a r t i Raseinių rajono švietimo centro 2013-2017 metų strateginiam veiklos planui
(pridedama).

Savivaldybės meras

Algimantas Mielinis
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PATVIRTINTA
Raseinių rajono švietimo centro
direktoriaus 2013 m.

d.

įsakymu Nr.

PRITARTA
Raseinių rajono savivaldybės
tarybos 2013 m. spalio 31 d.
sprendimu Nr. (1.1)TS-409

RASEINIŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO 2013-2017 METŲ
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
I. ĮVADAS

1.

Raseinių rajono švietimo centro 2013-2017 metų strateginio veiklos plano tikslas –

įvertinus švietimo būklę ir atsižvelgus į visuomenės švietimo poreikius, nustatyti ilgalaikius ir
trumpalaikius Raseinių rajono gyventojų neformaliojo švietimo tikslus bei uždavinius, veiklos
priemones ir rezultatus, apibrėžti prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti.
2.

Raseinių rajono švietimo centro 2013-2017 metų strateginis veiklos planas parengtas

vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 2011, Nr. 38-1804), Pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo koncepcija (Žin. 2012, Nr. 62-3152), Raseinių rajono savivaldybės
tarybos 2011 m. spalio 11 d. sprendimu Nr. (1.1) TS-202 patvirtintu Raseinių rajono savivaldybės
plėtros iki 2020 metų strateginiu planu bei Raseinių rajono švietimo centro nuostatais, patvirtintais
Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. (1.1)TS-287.
3. Raseinių rajono švietimo centro 2013-2017 metų strateginis veiklos planas apibrėžia
Raseinių rajono švietimo centro (toliau – Švietimo centras) plėtros strategines kryptis, tikslus,
uždavinius ir priemones jiems įgyvendinti bei numato veiklos rezultatus. Įgyvendinant šį strateginį
veiklos

planą,

bus

nuolat

organizuojamas

suaugusiųjų

kvalifikacijos

tobulinimas,

tenkinantis

Raseinių rajono mokyklų vadovų, mokytojų, švietimo specialistų, valstybės tarnautojų bei kitų
rajono gyventojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius.
4. Švietimo centro 2013-2017 metų strateginį veiklos planą rengė darbo grupė, sudaryta
Raseinių rajono švietimo centro direktoriaus 2012 m. gruodžio 12 įsakymu Nr. D-110 „Dėl
Raseinių rajono švietimo centro strateginio veikos plano rengimo grupės sudarymo“.
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II. RASEINIŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO PRISTATYMAS
5. Raseinių rajono švietimo centras, T. Daugirdo g. 7, LT-60151 Raseiniai, tel.: (8 428) 52
109, (8 428) 51 421, el. paštas info@raseiniusvietimocentras.lt, interneto svetainės adresas
http://www.raseiniusvietimocentras.lt.
6. Švietimo centras yra biudžetinė įstaiga, įsteigta Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2002
m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 207, o 2003 m. sausio 7 d. įregistruota Juridinių asmenų registre,
kodas 295473560.
7. Švietimo centras, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m.
gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-3275, buvo akredituotas (akreditacijos pažymėjimas AP Nr. 036).
LR Vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1V-689 Raseinių rajono švietimo
centras įtrauktas į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.
8. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas, kodas 85;
9. Kitos veiklos rūšys:
9.1. suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
9.2. kitas mokymas, kodas 85.5;
9.3. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
9.4. spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas, kodas 18;
9.5. leidybinė veikla, kodas 58;
9.6. kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla, kodas 62.09;
9.7. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
9.8. moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, kodas 72;
9.9. posėdžių ir verslo renginių organizavimas, kodas 82.30;
9.10. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
9.11. sportinis ir reakreacinis švietimas, kodas 85.51;
9.12. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
9.13. pagaminto valgio tiekimas renginiams, kodas 56.21.
10.

Švietimo

centras savo

veiklą

grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir
mokslo

ministerijos

norminiais

aktais,

Raseinių

rajono

savivaldybės

tarybos

sprendimais,

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais savivaldybės institucijų teisės aktais,
tvarkomaisiais bei organizaciniais dokumentais, Švietimo centro veiklos nuostatais. Švietimo centras
rengia metinę veiklos programą ir mėnesių veiklos planus, kasmet vykdoma veiklos analizė ir
įsivertinimas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 22 d.
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įsakymu Nr. ISAK-1116 patvirtintas Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių
specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisykles. Veiklos ataskaitoje
parodoma,

kokį

poveikį

švietimo

institucijoms

ir

Raseinių

rajono

gyventojams

tobulinant

kompetencijas turėjo praėjusių metų darbai, numatomos veiklų gairės bei perspektyvos.
11. Švietimo centras tenkina asmens karjerai būtinų kompetencijų ugdymo ir mokymosi visą
gyvenimą, pažinimo, lavinimosi bei saviraiškos poreikius, teikia pagalbą mokytojui, mokyklai, vykdo
rajono

gyventojų kvalifikacijos tobulinimo veiklą, kuria ir įgyvendina kvalifikacijos tobulinimo

programas, organizuoja ir koordinuoja mokytojų metodinę veiklą, organizuoja ir vykdo rajono
ugdymo įstaigų įvairių mokymo dalykų konkursus, olimpiadas, kitus renginius, koordinuoja Raseinių
TAU veiklą, rengia ir įgyvendina projektus, kaupia edukacinės patirties banką, vykdo tyrimus ir teikia
pagalbą besimokantiems savarankiškai, padeda platinti knygas ir spaudinius Raseinių rajono ugdymo
įstaigoms.

III. APLINKOS (IŠORINIŲ VEIKSNIŲ) ANALIZĖ

12. Politiniai - teisiniai veiksniai:
12.1.

Valstybės

ilgalaikės

raidos,

švietimo

strateginiuose

dokumentuose

pabrėžiama

visuomenės pasitikėjimo švietimo paslaugų kokybe ir prieinamumu svarba. Numatoma paversti
Lietuvos švietimą tvariu pagrindu veržliam ir savarankiškam žmogui, atsakingai ir solidariai
kuriančiam savo, valstybės ir pasaulio ateitį.
12.2. Šalies švietimo sistemos tobulinimas yra nuolatinis valstybės rūpestis, atitinkantis
visuomenės lūkesčius. Šalies švietimo sistemai šiuo metu kyla su jos raidos ypatumais ir valstybės
tikslais susiję uždaviniai: modernios tautos tapatybės, savigarbos ir pasitikėjimo savimi ugdymas,
pedagoginio darbo prestižo ir kokybės didinimas, prisitaikymas prie sparčios demografinės kaitos
(vaikų skaičiaus mažėjimas, visuomenės senėjimas, emigracija). Švietimo centras, kaip ir kitos
švietimo sistemos grandys, yra veikiamas nuolatinių pokyčių ir iššūkių. Nauji teisės aktai leidžia
Švietimo centrui įgyvendinti naujoves ir integruoti jas į savo veiklas.
13. Ekonominiai veiksniai:
13.1. Raseinių rajono savivaldybė švietimo reikmėms kasmet skiria apie 46 proc. bendro
Savivaldybės biudžeto lėšų (1 lentelė).
1 lentelė. Rajone skirta lėšų švietimui
Metai

Skirta lėšų švietimui (Lt)

Procentai nuo bendro
savivaldybės biudžeto lėšų

2010 m.

44 145 000,00

48,50 proc.
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2011 m.

42 554 400,00

45,64 proc.

2012 m.

44 509 600,00

45,96 proc.

Savivaldybėje taikomas lėšų skyrimo vienam mokiniui principas arba mokinio krepšelis:
ugdymo lėšos, skirtos vienam sutartiniam mokiniui. Tai tikslinė valstybės dotacija, kurią gauna ir
mokykloms paskirsto Savivaldybė. Mokinio krepšelio dydį nustato Vyriausybė. Mokytojų ir kitų
ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti kasmet skiriama dalis mokinio
krepšelio lėšų.
13.2. Mokytojų kvalifikacijai skirtos lėšos kasmet kinta (1 pav.). Stebima tendencija, kad ne
visos lėšos yra panaudojamos pagal pirminę paskirtį, bet kasmet vis mažesnė lėšų dalis pervedama
kitoms reikmėms. 2011 metais mokytojų kvalifikacijai skirtų lėšų šuolis lėmė ir Švietimo centro
specialiosios programos lėšų surinkimą. 2012 metais stebimas lėšų mažėjimas. Tolygiai mažėja ir
Švietimo centro specialiosios programos lėšos (4 lentelė).

38.600,00
39.800,00

2012 m.

113.300,00
114.600,00

2011 m.

74.300,00
78.900,00

2010 m.
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40.000,00
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Skirtos lėšos

80.000,00

100.000,00 120.000,00 140.000,00

Panaudotos kvalifikacijai

1 pav. Mokytojų kvalifikacijai skirtos ir panaudotos lėšos (Lt)
13.3. Raseinių rajono savivaldybė iš biudžeto skiria lėšų Švietimo centro funkcijoms atlikti.
Organizuojant pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimą,
pagrindinis

renginių

finansavimo

šaltinis

–

dalyvio

mokestis,

kurį

apmoka

pedagogus

komandiruojanti įstaiga arba pats dalyvis. Siekiama panaudoti atskirų fondų ar programų teikiamas
finansines galimybes atskirų tikslinių grupių kvalifikacijos tobulinimui. Papildomai gaunama lėšų
už kitų institucijų renginių organizavimą.
14. Socialiniai veiksniai:
14.1. Gyventojų tarptautinė ir vidaus migracija yra natūralus reiškinys, lemiantis regiono,
valstybės vykdomos politikos pokyčius. Lietuvai tapus ES nare, atsivėrus bendrai ES darbo rinkai,
nevaržoma žmonių migracija turėjo didelės įtakos demografinei mūsų rajono situacijai. Migracijai
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didelės įtakos turėjo ir vidaus rinkos bei ūkio pertvarkymo pasekmės. Rajono gyventojai migruoja į
užsienio šalis ir kitas savivaldybes. Migracinius procesus paskatino ir tai, kad didelė dalis
gyventojų, ypač jaunimas, atsidūrė ties skurdo riba. 2012 m. Raseinių rajone gyveno 39 tūkstančiai
148 gyventojai. Raseinių rajono gyventojų skaičius kasmet tendencingai mažėja (2 pav.). Nuo 2005
metų iki 2012 metų (per 7 metus) gyventojų skaičius Raseinių rajone sumažėjo 3924 gyventojais
(9,1 proc.).
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Gyventojų skaičius
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41305
41000

40656

40000

39478
39148

39000
38000
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2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2 pav. Raseinių rajono gyventojų skaičiaus kitimas. Šaltinis: Statistikos departamentas prie
LRV, 2013 m.
14.2. Mažėjantį Raseinių rajono gyventojų skaičių lemia kasmet didesnis mirusių gyventojų
skaičius negu gimusių (natūralus gyventojų sumažėjimas) bei neigiamas migracijos saldo (2
lentelė). Didžiausias neigiamas gyventojų prieaugis užfiksuotas 2007 metais, 2012 m. šis rodiklis
sumažėjo iki 239.
2 lentelė. Raseinių rajono savivaldybės natūralios gyventojų kaitos ir migracijos rodikliai
Metai

Gimusių
skaičius

Mirusių
skaičius

Atvyko

Išvyko

Migracijos
saldo

638

Natūralus
gyventojų
sumažėjimas
-229

2008

409

794

1155

-361

2009

387

601

-214

654

1089

-435

2010

334

648

-314

627

1493

-866

2011

328

586

-258

798

1316

-518

2012

364

603

-239

*

*

*
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV, 2012 m. (*-naujesni duomenys nepateikiami)
14.3. Per paskutinius kelerius metus Raseinių darbo biržos duomenimis bedarbių skaičius
Raseinių rajono savivaldybėje, kaip ir visoje Lietuvoje, mažėjo. 2012 m. Raseinių rajone darbo
oficialiai neturėjo 11,1 proc. visų darbingų rajono asmenų. Prieš dvejus metus, 2011 m., bedarbių
procentas tarp darbingo amžiaus gyventojų buvo didesnis ir siekė 11,7 proc.
14.4. Socialinių paslaugų poreikis rajono savivaldybėje yra labai didelis ir skirtingas –
atsiranda vis naujų socialiai remtinų gyventojų grupių. Pažymėtina ir tai, kad socialinių paslaugų
labai trūksta kaimiškose vietovėse, kur daug pagyvenusių ir vienišų žmonių. Į rajono Savivaldybę
dėl socialinės paramos kasmet kreipiasi vis daugiau rajono gyventojų. Rajono gyventojų mažėjimo
tendencijos,

nedarbas ir socialiai remtinų gyventojų didėjimas

turi įtakos ir kvalifikacijos

tobulinimo procesams.
15. Technologiniai veiksniai:
15.1. Informacinės visuomenės tolygi plėtra yra viena svarbiausių sėkmingo šalies, o kartu ir
Raseinių rajono savivaldybės vystymosi prielaidų. Pagal svarbiausius informacinės visuomenės
plėtros rodiklius Lietuvoje matyti ženklūs skirtumai tarp miestų ir kaimo vietovių: 2012 m. pirmojo
ketvirčio duomenimis kompiuterius namuose turėjo 64% miesto gyventojų (interneto prieigą –
63%) ir 43% kaimo gyventojų (interneto prieigą – 40%). Lietuvoje daugiausiai kompiuteriais bei
internetu naudojasi 15-40

metų amžiaus gyventojai.

Dėl augančio visuomenės naudojimosi

informacinėmis technologijomis didėja galimybė skleisti ugdymo naujoves, ieškoti alternatyvių
būdų, kaip panaudojant informacines technologijas efektyviau teikti pagalbą mokytojui, mokiniui,
kitiems rajono gyventojams. Namų ūkių tyrimo duomenimis 2012 m. asmeninius kompiuterius
namuose turėjo 57 proc. šalies namų ūkių (3 lentelė).
3 lentelė. Namų ūkiai, turintys asmeninį kompiuterį, interneto prieigą
2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

48 %

52,2 %

53,8 %

55,8 %

57,0 %

47,1 %

54,7 %

54,9 %

55,8 %

55,2 %

Kompiuteriai

47,4 %

55,9 %

60,1 %

56,9 %

59,6 %

Interneto prieiga

44,8 %

53,2 %

58,9 %

59,3 %

57,1 %

Lietuvos Respublika
Kompiuteriai
Interneto prieiga
Kauno apskritis

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV, 2013 m.
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15.2.
Informacinės

Raseinių

savivaldybėje

rajono

technologijos

naudojamos

visos

įvairiai

įstaigos

ugdymo
ugdymo

įstaigų

turi interneto

veiklai,

gerėja

prieigas.
pedagogų

kompiuterinis raštingumas. 2012 m. Raseinių rajono mokyklose informacinėms komunikacinėms
technologijoms diegti ir naudoti iš mokinio krepšelio lėšų buvo skirta 84,4 tūkst. Lt. Švietimo
centras kasmet organizuoja kompiuterinio raštingumo kursus įvairioms rajono gyventojų grupėms.

IV. VIDINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ
16. Organizacijos struktūra ir darbuotojai:
16.1. Vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 20 d. sprendimu
Nr. (1.1)TS-225 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių
skaičiaus patvirtinimo Raseinių rajono švietimo centre“, Švietimo centre yra patvirtintas pareigybių
skaičius – 7,5: direktorius – 1 etatas, metodininkas – 5 etatai, informacinių technologijų specialistas
– 0,5 etato, valytojas – 1 etatas (3 pav.).
Direktorius

Metodininkai

IT specialistas

Valytojas

3 pav. Organizacijos struktūra
16.2. Švietimo centrui vadovauja direktorius, turintis aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir
vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį, 18 metų vadovavimo patirties, dirba šeši pedagoginiai
darbuotojai: direktorius ir penki metodininkai. Iš jų keturi darbuotojai turi magistro kvalifikacinį
laipsnį.
16.3.

Švietimo

centro

administracijos Švietimo

buhalterinę

apskaitą

vykdo

Raseinių

rajono

savivaldybės

ir socialinių reikalų departamento Įstaigų centralizuotos buhalterinės

apskaitos skyrius.
17. Finansiniai ir materialieji ištekliai:
17.1.
naudojami.

Švietimo centro ištekliai yra riboti, todėl svarbu pasiekti, kad jie būtų efektyviai
Finansavimas

gaunamas

sistemingai.

Mokinio

krepšelio

lėšų

Švietimo

centrui

neskiriama. Priklausomai nuo vykdomų funkcijų, Savivaldybė formuoja Švietimo centro biudžetą
(4 lentelė).
4 lentelė. Švietimo centro gautų asignavimų dinamika
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Gauti asignavimai (tūkst. Lt)
Lėšų šaltiniai

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

Savivaldybės finansavimas

268,9

247,5

298,4

260,00

Surinkta spec. lėšų

101,4

128,8

48,1

Įmokų į biudžetą likutis

12,7

18,2

12,4

metų pabaigoje
17.2. Švietimo centro išlaikymui skirtos lėšos kinta pagal centrui deleguotų funkcijų kaitą.
Daug lėšų tenka olimpiadų ir konkursų organizavimo prekėms ir transportui (5 lentelė).
5 lentelė. Gautų asignavimų Švietimo centro išlaikymui dinamika (tūkst. Lt)
2010 m.

2011 m.

2012 m.

Ryšių paslaugos

1,7

1,5

4,0

Transporto išlaikymas

3,3

3,3

9,2

-

-

-

Kitos prekės

10,7

8,0

25,7

Komandiruotės

0,5

0,2

0,4

Kvalifikacijos kėlimas

-

-

-

Komunalinės paslaugos

10,3

0,4

11,5

Kitos paslaugos

3,1

3,3

18,8

Darbdavių socialinė parama

4,5

0,3

0,5

-

-

0,1

0,2

-

0,5

34,3

17,0

70,7

Spaudiniai

Kitiems einamiesiems tikslams
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas
Iš viso:

17.3. Švietimo centras be Savivaldybės biudžeto skiriamų asignavimų ieško kitų finansavimo
šaltinių: tai lėšos už kitų institucijų renginių ir kursų organizavimą bei įvairių projektų lėšos (6
lentelė).
6 lentelė
Projekto pavadinimas
„Profesinės kvalifikacijos
tobulinimas Raseinių rajono

Įgyvendinimo

Paramos suma

laikotarpis

(Lt)

2009-2011 m.

1 908 845,00

Finansavimo šaltinis

Europos socialinio fondo
lėšos, Lietuvos
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savivaldybės viešajame

Respublikos biudžeto lėšos

sektoriuje“
„Verslumo ugdymo

2010 m.

208 840,00

Norvegijos finansinio

inovacijų paieška naudojant

mechanizmo subsidijų

Lietuvos Respublikos ir

schemos „Patirties

Norvegijos Karalystės

perdavimo ir

ugdymo įstaigų gerąją

bendradarbiavimo ryšių

patirtį“

tarp vietinio, regioninio ir
euroregioninio lygio
partnerių Lietuvoje ir
Norvegijoje stiprinimas“
lėšos, Lietuvos
Respublikos biudžeto lėšos

„Vartojimas ir darnus

2012 m.

3 000,00

visuomenės vystymasis“

Raseinių rajono
savivaldybės aplinkos
apsaugos rėmimo
specialiosios programos
lėšos

17.4. Švietimo centro specialiosios programos lėšos naudojamas kvalifikacijos tobulinimui,
mokymosi aplinkų gerinimui (7 lentelė).
7 lentelė. Specialiosios programos lėšos (išlaidos tūkst. Lt)
2010 m.

2011 m.

2012 m.

Ryšių paslaugos

2,6

2,8

0,7

Transporto išlaikymas

5,8

16,7

5,6

Spaudiniai

0,5

0,2

0,5

Kitos prekės

9,0

18,6

10,4

Komandiruotės

-

-

0,2

Kvalifikacijos kėlimas

-

0,3

-

Komunalinės paslaugos

-

9,7

0,5

70,8

75,0

36,0

88,7

123,3

53,9

Kitos paslaugos
Iš viso:

18. Planavimo sistema:
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18.1. Švietimo centro veikla buvo vykdoma vadovaujantis Raseinių rajono mokytojų švietimo
centro 2008-2012 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Raseinių rajono savivaldybės tarybos
2008 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. (1.1)TS-243.
18.2. Kiekvienų kalendorinių metų pradžioje rengiama metų Raseinių rajono gyventojų
mokymosi visą

gyvenimą

galimybių

programa,

organizuojamų

mokinių

dalykinių olimpiadų,

konkursų ir kitų renginių vykdymo programa, metodinės veiklos programa, programa „Raseinių
rajono gyventojų socialinės atskirties mažinimas įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą idėją“.
Kiekvieną mėnesį sudaromi renginių planai, metams rengiami centro patalpose organizuojamų
parodų planai, centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planai. Planuojami visuotiniai centro
darbuotojų susirinkimai, savaitės susirinkimai „Savaitės veikla ir aktualijos“.
19. Veiklos analizė:
19.1. Švietimo centras teikia pagalbą mokiniui, mokytojui, ugdymo institucijoms ir kitų
kategorijų darbuotojų grupių veiklai. Pagrindiniai Švietimo centro klientai yra rajono ugdymo
įstaigų pedagogai. Šių dienų mokytojui tenka didelė atsakomybė, todėl jis turi nuolat tobulinti
asmenines,

pilietines,

socialines

ir

profesines

žinias,

įgūdžius

ir

kompetencijas.

Pagrindinė

kvalifikacijos tobulinimo forma – seminarai, bet vyksta ir paskaitos, kursai, konferencijos bei kitų
formų renginiai (4 pav.). Kvalifikacijos tobulinimo renginiai buvo organizuoti atsižvelgiant į klientų
poreikius, patogiausiu laiku, kad kuo daugiau klausytojų galėtų pasinaudoti galimybe tobulinti savo
kvalifikaciją. Seminarų tematika nuolat atnaujinama. Dauguma kvalifikacijos tobulinimo renginių
vyko klientų darbo vietose, kiti renginiai vyko Švietimo centro patalpose.

4 pav. Kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius
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19.2. Siekdamas geresnės kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybės, Švietimo centras
atlieka vykusių seminarų bei kursų vertinimą: pildomos vertinimo anketos ir periodiškai atliekamas
kvalifikacijos tobulinimo renginių vertinimas, renkama grįžtamoji informacija.
19.3. Švietimo centro renginiuose dalyvauja vis įvairesnių gyventojų grupių atstovai, tokiu
būdu sėkmingai vykdoma mokymosi visą gyvenimą politika. Kvalifikacijos tobulinimo veikla
orientuojama į renginių kokybę ir viso rajono gyventojų poreikių tenkinimą. Stebima tendencija,
kad renginių dalyvių skaičius nuo 2009 m. nuolat didėja (5 pav.).

5 pav. Kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičiaus ir dalyvių skaičiaus kaita
20. Mokinių dalykinės olimpiados, konkursai ir kiti renginiai:
20.1. Raseinių rajono ugdymo įstaigų mokinių dalykinės olimpiados, konkursai ir kiti
renginiai organizuojami ir vykdomi vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2011 m.
balandžio 7 d. sprendimu Nr. (1.1) TS-101 „Dėl Raseinių rajono bendrojo lavinimo mokyklų ir
neformalaus ugdymo įstaigų mokinių mokomųjų dalykų olimpiadų, konkursų ir kitų renginių
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Rajone organizuojamose mokomųjų dalykų
olimpiadose 9-12 klasių mokiniams dažniausiai dalyvauja tik gimnazijų ir vidurinių mokyklų
mokiniai (8 lentelė). Rajono etapo nugalėtojai dalyvauja regionų ir respublikos etapuose. Švietimo
centras kompensuoja vykstančiųjų kelionės išlaidas. Tradicija tapo sukviesti olimpiadų ir konkursų
nugalėtojus, laureatus į Švietimo centro organizuojamą renginį „Kaip nubrėžti trajektoriją nuo žinių
iki sėkmės“. Visi olimpiadų nugalėtojai apdovanojami diplomais ir dovanėlėmis, o juos parengę
mokytojai – padėkomis.
Mokinių dalykinių olimpiadų ir konkursų (9 lentelė) rezultatų suvestinės skelbiamos Švietimo
centro interneto svetainėje: http://www.raseiniusvietimocentras.lt
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8 lentelė. Mokomųjų dalykų olimpiadų rajono etapo dalyvių suvestinė
Eil.
Nr.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Olimpiados pavadinimas
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada
Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų
mokiniams
Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiada
Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada
Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiada
Lietuvos mokinių biologijos olimpiada
Lietuvos mokinių chemijos olimpiada
Lietuvos mokinių fizikos olimpiada
Lietuvos mokinių matematikos olimpiada 9-12
klasių mokiniams
Lietuvos mokinių istorijos olimpiada
Lietuvos mokinių informatikos olimpiada
Lietuvos mokinių geografijos olimpiada
Lietuvos mokinių dailės olimpiada
Lietuvos mokinių technologijų olimpiada
Matematikos olimpiada 6-8 klasių mokiniams
Matematikos olimpiada 4-5 klasių mokiniams
Lietuvių kalbos olimpiada 4 klasių mokiniams
Lietuvos mokinių muzikos olimpiada
Lietuvių kalbos olimpiada 5-8 klasių
mokiniams
Iš viso:

Dalyvių skaičius
2009-2010 2010-2011 2011-2012
m. m.
m. m.
m. m.
28
31
32

9
14
7
36
34
37
62

7
12
14
49
43
54
71

7
17
4
50
46
51
54

21
9
16
25
23
97
28
35
66

22
8
22
16
17
51
54
34
47

18
10
20
25
17
41
58
25
5
45

559

552

525

9 lentelė. Organizuoti konkursai ir kiti renginiai
Eil.
Nr.

Konkursų ir kitų renginių pavadinimas

1. Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas
2. Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas
3. Lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos
konkursas
4. Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio
konkursas
5. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“
6. Lietuvos vaikų ir mokinių televizijos konkursas
„Dainų dainelė“
7. Ekonomikos konkursas 9-10 klasių mokiniams

Dalyvių skaičius
2009-2010 2010-2011 2011-2012
m. m.
m. m.
m. m.
21
21
18
5
7
6
4
5
10
15

4

927
18

903
-

798
33

8

36

20

14

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.

„Kelias į sėkmę“
Respublikinis kūrybinių darbų konkursas
„Angelo žinia“
Jaunųjų matematikų varžybos Šiauliuose
Lietuvos pradinių klasių mokinių konkursas
„Šviesoforas“
Rajono pradinių klasių mokinių kūrybinių
darbų konkursas „Išsaugokime miško
puošmeną – eglutę“
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus
vaikų meninio skaitymo konkursas
Pradinių klasių mokinių konkursas „Iš Lietuvos
istorijos“
Pradinių klasių mokinių meninio skaitymo
konkursas „Gimtinės spalvos“
Rajono priešmokyklinio ugdymo vaikų ir
pradinių klasių mokinių konkursas „Mažieji
talenčiukai“
Rajoninis ikimokyklinio vaikų ir pradinių
klasių mokinių velykinių atvirukų konkursas
Rajono 8 klasių mokinių konkursas „Chemikų
protų mūšis“
Pradinių klasių mokinių „Žynio“ konkursas
Raseinių rajono mokinių kūrybos konkursas
„Gyvybė visada yra gėris“
Nacionalinis mokinių Česlovo Kudabos
geografijos konkursas
Rusų kalbos 8 klasių mokinių viktorina
„Žodžio galia“
Meninio skaitymo anglų, rusų ir vokiečių
kalbomis konkursas
Mokinių krepšinio 3X3 turnyras, skirtas
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai
paminėti
Merginų tinklinio turnyras, skirtas Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti
Mokinių velykinis krepšinio turnyras
Konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“
Raseinių rajono mokinių renginio „Kaip
nubrėžti trajektoriją nuo žinių iki sėkmės“
atributikos konkursas
Iš viso:

542

400

967

13
80

12
32

12

81

93

94

26

23

28

30

30

18

2

20

19

109

218

112

205

357

310

-

-

15

-

-

20
92

19

14

18

20

15

15

-

22

24

-

21

40

-

25

30

-

25
-

40
35
11

2110

2294

2818

28

15
20.2. Švietimo centras kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru ir rajono
mokyklomis organizuoja finalinius konkursų ir olimpiadų etapus. 2012 m. Raseinių Viktoro
Petkaus pagrindinėje mokykloje buvo organizuotas Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso
respublikos etapas.
20.3. Švietimo centras teikia pagalbą gabiųjų mokinių ugdymui, skatina mokinius domėtis
mokslu, menu, kultūra, tobulinti ir plėsti dalykines žinias, ugdyti bendruosius dalykinius gebėjimus
ir mokslinį kritinį mąstymą, saviraišką, poreikį plėsti kompetencijas.
21. Viešinimas ir ryšių sistema:
21.1. Švietimo centras sistemingai, kryptingai, planingai palaiko ryšius su visuomene, vykdo
veiklos viešinimą. Informacija apie Švietimo centro veiklą perduodama įvairiomis priemonėmis ir
būdais: ryšiai su žiniasklaida, leidiniai, reklaminė produkcija, renginiai ir kt. Švietimo centras
atnaujintoje interneto svetainėje operatyviai ir detaliai informuoja savo klientus apie vykdomas
programas ir įgyvendinamus projektus, skelbia veiklos planus, informuoja apie įvykusius renginius:
kursus, paskaitas, seminarus, edukacines išvykas-seminarus, metodinių būrelių susirinkimus. Į
rajono laikraščius rašome straipsnius, mokytojai dalijasi įspūdžiais iš kvalifikacijos tobulinimo ir
kitų renginių. Rašome informacinius ir reklaminius straipsnelius, kuriais informuojame rajono
gyventojus apie organizuojamus kursus, Suaugusiųjų švietimo savaitės ir kitus renginius. Metų
pradžioje išleidžiame kvalifikacijos tobulinimo programų planą, kurį išdaliname rajono ugdymo
įstaigoms, kitiems socialiniams partneriams.
21.2. Švietimo centro įvaizdį formuoja laisvai ir objektyviai sklindanti informacija apie
Švietimo centro vykdomas veiklas, efektyvus bendravimas ir bendradarbiavimas su ugdymo
įstaigomis ir kitomis rajono institucijomis.
21.3. Švietimo centras ieško naujų, modernių, patrauklių kvalifikacijos tobulinimo renginių
organizavimo formų, todėl 2012 m. Švietimo centras įsigijo Web kamerą. Ši kamera leidžia
nuotoliniu

būdu

transliuoti kvalifikacijos

tobulinimo

renginius.

Tokiu būdu Švietimo

centro

renginiuose gali dalyvauti darbo vietose ir namuose esantys rajono gyventojai.
21.4. Švietimo centro metodininkės dažnai dalyvauja renginiuose, kurie vyksta ne Švietimo
centro patalpose, todėl 2012 m. nupirkti du planšetiniai kompiuteriai. Jie padeda atlikti kasdienius
darbus: pristatyti Švietimo centro renginius ir veiklas, suteikia galimybę pasižymėti pastabą ar
pokalbio temą, paruošti dokumentus. Metodininkės telefonu bendrauja su šalies ir rajono įstaigomis
ir

organizacijomis,

organizavimo

Raseinių

klausimais.

TAU

Užtikrinant

dalyviais
greitą

metodininkėms nupirkti 4 mobilieji telefonai.
22. Vidaus audito ir kontrolės sistema:

kvalifikacijos
susisiekimą

tobulinimo,
su

klientais,

metodinės

veiklos

Švietimo

centro
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22.1. Finansų kontrolė vertintina kaip ypač griežta, ją vykdo išorės kontrolieriai. 2011 m.
atliktas Raseinių rajono švietimo centro 2010 metų finansinio (teisėtumo) auditas. Savivaldybės
Kontrolės ir audito tarnybos išvadoje konstatuojama, kad Raseinių rajono švietimo centro 2010 m.
biudžeto valdymo ataskaitų rinkinys ir kitos ataskaitos parengtos ir pateiktos pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šių ataskaitų sudarymą. Švietimo centras visais
reikšmingais atžvilgiais 2010 m. Savivaldybės lėšas ir turtą valdė, naudojo ir disponavo jais teisėtai
ir naudojo įstatymų nustatyta tvarka.
22.2. Kiekvienais metais pildoma finansų kontrolės būklės ataskaita pagal LR Finansų
ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymą Nr. 1K-021. Švietimo centras finansinės ataskaitos
sudaromos vadovaujantis viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, inventorizacija atliekama kartą
per metus. Stebėsena, permainų ir pasekmių įvertinimas pastoviai intensyvėja. Kontrolės funkcijas
atlieka Švietimo centro direktorius.
22.3. Švietimo centro veiklos kontrolė atliekama (LR Vyriausybės, ŠMM ir kt.) teisės aktų
nustatyta tvarka. Pagrindiniai vidaus dokumentai, pagal kuriuos vykdoma veiklos kontrolė, yra

Švietimo centro nuostatai, darbo tvarkos taisyklės, pareigybių aprašymai. Po kiekvieno pusmečio
metodininkai peržiūri, įsivertina savo veiklą ir parengia ataskaitas. Jų pagrindu parengiamos visos

Švietimo centro ataskaitos. Ataskaitos analizuojamos, vykdoma klausytojų apklausa. Metų veiklos
ataskaita pateikiama rajono Savivaldybės tarybai.

22.4.
Edukologijos

Švietimo
instituto

ir

mokslo

ministerijos

mokslininkai

sukūrė

užsakymu

„Švietimo

Kauno

centrų

technologijos

veiklos

universiteto

įsivertinimo/vertinimo

metodologiją ir metodiką“, kuri yra ir veiklos kokybės vidinio ir išorinio vertinimo instrumentas, ir
tam tikra

metodinė

priemonė,

pateikianti visą maksimumą galimų šiuolaikinės visuomenės

poreikius atitinkančių švietimo centro veiklos sričių ir leidžianti centrui numatyti savo vystymosi
galimybes ir perspektyvas.
V. SSGG ANALIZĖ
23. Stiprybės:
23.1.

Diegiamos

naujos,

modernios,

patrauklios

kvalifikacijos

tobulinimo

renginių

organizavimo formos.
23.2.

Švietimo

centro

darbuotojai turi kvalifikacijos tobulinimo

renginių organizavimo

patirties.
23.3. Švietimo centras rengia ir įgyvendina projektus.
23.4. Įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą programą įsteigtas Raseinių trečiojo amžiaus
universitetas.
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23.5. Švietimo centre yra įdiegta nauja programa, kurioje pristatomas jungtinis elektroninis
bibliotekos ir edukacinio patirties banko katalogas.
23.6. Bendradarbiaujama su institucijomis, vykdančiomis edukacinę veiklą.
23.7. Švietimo centro veikla grindžiama komandinio darbo principu.
23.8. Švietimo centro veiklai vykdyti pritaikyta vidaus aplinka.
24. Silpnybės:
24.1. Nepakankama aukščiausias kvalifikacines kategorijas turinčių mokytojų veikla ir
gerosios darbo patirties sklaida rajono ir respublikos lygmeniu.
24.2. Tobulintina tarptautinių projektų veikla.
24.3. Neišplėtota veikla su kitų šalių partneriais.
24.4. Nesutvarkyta Švietimo centro išorės aplinka.
24.5.

Kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybės gerinimas tik iš dalies grindžiamas

grįžtamojo ryšio procedūros rezultatais.
24.6. Nepakankamas finansavimas Švietimo centro IT įrangai atnaujinti.
25. Galimybės:
25.1. Šiuolaikinėje visuomenėje yra nuolatinis kvalifikacijos tobulinimo ir mokymosi visą
gyvenimą poreikis.
25.2. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, atsiranda daugiau tarptautinio bendradarbiavimo
galimybių.
25.3. Švietimo centras, kaip juridinis asmuo, gali dalyvauti įgyvendindamas projektus
pareiškėjo ar partnerio statusu.
26. Grėsmės:
26.1. Dėl demografinių, socialinių, ekonominių tendencijų mažėja mokinio krepšelio
lėšos, skirtos mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.
26.2.

Mokinio

krepšelio

lėšos,

skirtos

mokytojų

kvalifikacijos

tobulinimui,

yra

naudojamos kitoms reikmėms.
26.3.

Ugdymo

įstaigų skaičiaus

ir bendro gyventojų skaičiaus mažėjimas didina

konkurenciją švietimo paslaugų rinkoje.

VI. CENTRO VEIKLOS STRATEGIJA

27. Vizija, misija, filosofija:
27.1. Vizija. Raseinių rajono švietimo centras – moderni ir saugi neformaliojo švietimo
įstaiga, teikianti paslaugas, orientuotas į švietimo sistemos plėtros kaitą.
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27.2.

Misija.

Raseinių

rajono

švietimo

centras

kuria

Raseinių

rajono

suaugusiųjų

kvalifikacijos tobulinimo sistemą, orientuotą į kokybiškų paslaugų teikimą sėkmingai profesinei ir
gyvenimo karjerai.
27.3. Filosofija. „Mokykitės, nes kol mokotės, esate gyvi. Gyvenkite, nes kol gyvenate,
galite mokytis“. /Pam Brow/
28. Vertybės ir pagrindiniai veiklos principai:
28.1. dėmesys paslaugų vartotojams;
28.2. paslaugų kokybė;
28.3. nuolatinis mokymasis ir kompetencijų tobulinimas;
28.4. inovatyvumas;
28.5. sąžiningumas, pagarba, tolerancija, aiškumas, nuoseklumas ir objektyvumas.

29. Švietimo centro veiklos sritys:
29.1. organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius;
29.2. rengti ir įgyvendinti kvalifikacijos tobulinimo programas;
29.3. organizuoti ir koordinuoti mokytojų metodinę veiklą;
29.4. organizuoti ir vykdyti įvairių dalykų konkursus, olimpiadas ir kitus renginius;
29.5. rengti ir įgyvendinti projektus;
29.6. kaupti edukacinės patirties banką ir pedagoginę literatūrą;
29.7. tirti kvalifikacijos tobulinimo ir kitų švietimo paslaugų poreikius, paklausą ir poveikį
ugdymo institucijų kaitai, veiklos kokybei;
29.8. informuoti visuomenę apie kvalifikacijos, kompetencijų tobulinimo, saviugdos ir
savišvietos poreikių tenkinimo galimybes;
29.9.

konsultuoti ir informuoti kvalifikacijos tobulinimo

programų,

projektų rengimo

klausimais;
29.10. bendradarbiauti su kitomis šalies bei užsienio neformalaus suaugusiųjų švietimo
įstaigomis;
29.11. teikti pagalbą besimokantiems savarankiškai;
29.12. kurti ir tobulinti Švietimo centro infrastruktūrą, gerinti mokymosi aplinkas;
29.13. išduoti pagal nustatytą tvarką kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus ar pažymas
asmenims:
29.13.1. dalyvavusiems kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ir įvykdžiusiems numatytus
reikalavimus;
29.13.2. kvalifikacijos tobulinimo renginių lektoriams arba vadovams.
30. Strateginiai Švietimo centro tikslai:
30.1. plėtoti prieinamą, šiuolaikišką ir aktualų suaugusiųjų mokymąsi visą gyvenimą;
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30.2. teikti pagalbą mokytojui, mokiniui ir mokyklai neformaliojo švietimo erdvėje;
30.3. kurti modernią ir saugią Švietimo centro infrastruktūrą.
31. Strateginių tikslų įgyvendinimo priemonių planas.
31.1. Plėtoti prieinamą, šiuolaikišką ir aktualų suaugusiųjų mokymąsi visą gyvenimą
Uždaviniai
Planuojamas rezultatas
Įgyvendinimo
laikas
31.1.1. Parengti „Raseinių
Programa plės gyventojų žinias, ugdys
Kiekvienais
rajono gyventojų mokymosi
gebėjimus, formuos įgūdžius, nes Lietuvos
metais
visą gyvenimą galimybių
visuomenei būtina derintis prie šiandienos
programą“
keliamų reikalavimų. Programa kurs rajono
savivaldybės gyventojams mokymosi visą
gyvenimą galimybes
31.1.2. Organizuoti profesinių ir Rajono gyventojai, patobulinę profesines ir
Kiekvienais
bendrųjų kompetencijų
bendrąsias kompetencijas, gebės taikytis prie
metais
tobulinimo mokymus
naujovių, bus konkurencingesni darbo rinkoje
gyventojams ir bendruomenėms
31.1.3. Tęsti Raseinių trečiojo
Bus padidinta Raseinių TAU veiklų įvairovė,
Kiekvienais
amžiaus universiteto veiklą
daugiau rajono gyventojų turės galimybę
metais
dalyvauti mokymosi visą gyvenimą
užsiėmimuose, daugiau rajono gyventojų turės
galimybę dalyvauti saviraiškos užsiėmimuose
ir įgyti naujų kompetencijų
31.1.4. Teikti profesinio ir
Bus kuriamos sąlygos parsikvalifikavimui,
Iki 2017 m.
tęstinio mokymo(si) paslaugas
tęstinėms studijoms, mokymo formų įvairovės
naujomis formomis
didinimui
31.1.5. Organizuoti mokymus
Valstybės tarnautojai turės galimybes savo
Kiekvienais
valstybės tarnautojams
rajone tobulinti profesines ir bendrąsias
metais
kompetencijas
31.2. Teikti pagalbą mokytojui, mokiniui ir mokyklai neformaliojo švietimo erdvėje
31.2.1. Gerinti profesinio ir
Bus teikiamos kokybiškos ir įvairiapusės
Kiekvienais
tęstinio mokymo(si) paslaugų
kvalifikacijos tobulinimo paslaugos, kuriama
metais
kokybę ir didinti kvalifikacijos
mokyklų vadovų ir mokytojų kvalifikacijos
tobulinimo renginių formų
tobulinimo sistema, kartu su mokyklų vadovais
įvairovę:
ir metodine taryba planuojant ugdymo įstaigos
kvalifikacijos tobulinimą. Kvalifikacijos
tobulinimo renginiai bus organizuojami
atsižvelgiant į ŠMM ir rajono švietimo ir
ugdymo prioritetus
31.2.1.1. Kvalifikacijos
Kvalifikacijos tobulinimas bus organizuojamas Kiekvienais
tobulinimo programų, susijusių
vadovaujantis respublikos švietimo politiką
metais
su profesinių, bendrųjų ir
formuojančiais dokumentais bei atsižvelgiant į
bendrakultūrinių kompetencijų
ugdymo įstaigų, mokytojų metodinių būrelių
tobulinimu, vykdymas
poreikius
31.2.1.2. Kvalifikacijos
Bus sudarytos sąlygos ugdymo įstaigų
Kiekvienais
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tobulinimo programų ugdymo
įstaigų bendruomenėms
vykdymas
31.2.2. Organizuoti dalykines
olimpiadas, konkursus ir kitus
renginius rajono ugdymo įstaigų
mokiniams.
31.2.3. Plėtoti gerosios patirties
sklaidą:
31.2.3.1. Sėkmės istorijų sklaida

31.2.3.2. Pagalba jauniems
pedagogams
31.2.3.3. Parodų organizavimas
31.2.4. Koordinuoti ir
organizuoti rajono pedagogų
metodinę veiklą:
31.2.4.1. Mokyklų metodinės
tarybos veiklos planavimas ir
tobulinimas
31.2.4.2. Mokytojų metodinių
būrelių veiklos planavimas ir
tobulinimas
31.2.5. Aktyvinti regioninį,
respublikinį ir tarptautinį
bendradarbiavimą
31.2.6. Plėtoti kvalifikacijos
tobulinimo grįžtamojo ryšio ir
praktinio pritaikomumo veikloje
stebėsenos mechanizmą:
31.2.6.1. Kvalifikacijos
tobulinimo renginių kokybės ir
praktinio pritaikomumo
vertinimas, tolesnio
kvalifikacijos tobulinimo
poreikio nustatymas
31.2.6.2. Su Mokyklų metodine
taryba ir mokyklų
administracija suderintas
kvalifikacijos tobulinimo

bendruomenėms vykdyti joms aktualias
kvalifikacijos tobulinimo programas

metais

Bus pagilintos mokinių žinios, ugdomas
mokslinis, kritinis mąstymas, kūrybiškumas,
savarankiškumas

Kiekvienais
metais

Atsiras naujų gerosios patirties sklaidos formų,
bus sukurtas virtualus gerosios darbo patirties
bankas
Rajono ugdymo įstaigų mokytojai ekspertai ir
metodininkai bus skatinami pateikti savo
veiklos sėkmės istorijas kitiems pedagogams
Didelę patirtį turintys pedagogai dalinsis gerąja
darbo patirtimi su naujai pradėjusiais dirbti
kolegomis
Rajono gyventojai susipažins su mokinių,
mokytojų, kitų kuriančių žmonių kūryba
Mokytojų metodinės veiklos plėtojimas bus
orientuotas į gerosios darbo patirties sklaidą ir
mokytojo kompetencijų tobulinimą
Aktyvinama mokyklų metodinės tarybos veikla
– Mokyklų metodinė taryba taps aktyviu
Švietimo centro veiklos partneriu
Bus taikomos įvaresnės metodinės veiklos
formos, aktyvinama metodinių būrelių veikla

Iki 2017 m.

Bendradarbiavimo principu vykdomos veiklos
plečia bendrakultūrines, profesines ir
vadybines kompetencijas
Renginių pasiūla sutampa su paklausa. Su
Mokyklų metodine taryba ir mokytojų
metodiniais būreliais suderintas kvalifikacijos
tobulinimo renginių praktinio pritaikymo
stebėsenos mechanizmas
Nuolat atliekama kvalifikacijos tobulinimo
renginių kokybės stebėsena leis tobulinti
renginių turinį, organizavimo formas ir būdus

Kiekvienais
metais

Bendru sutarimu sukurtas mechanizmas leis
efektyviau naudoti kvalifikacijos tobulinimui
skirtas lėšas

Kiekvienais
metais

Kiekvienais
metais
Kiekvienais
metais
Kiekvienais
metais
Kiekvienais
metais
Kiekvienais
metais
Kiekvienais
metais

Kiekvienais
metais

Kiekvienais
metais
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renginių grįžtamojo ryšio
stebėsenos mechanizmas
31.2.7. Stiprinti kvalifikacijos
Efektyvi informacijos sklaida, sklandus
tobulinimą organizuojančios
komandinis darbas, sukaupti, apibendrinti ir
Centro komandos
išanalizuoti duomenys bus naudojami veiklos
organizacines, planavimo,
kokybei gerinti, laiku vykdomi projektų ir
tiriamąsias ir projektinės veiklos programų planai, konstruktyviai sprendžiamos
administravimo kompetencijas:
problemos
31.2.7.1. Dalyvauti Ugdymo
Įvairių kompetencijų įgijimas, tobulinimas ir
plėtotės centro vykdomo
pritaikymas Švietimo centro veikloje
projekto „Pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo ir
perkvalifikavimo sistemos
plėtra (II etapas)“ ir kitų
projektų mokymuose
31.2.7.2. Gerosios darbo
Įgyta patirtis leis tobulinti Švietimo centro
patirties mainai su respublikos
veiklą
švietimo centrais
31.2.8. Diegti naujus,
Kvalifikacijos tobulinimo procese bus
moderniomis technologijomis
taikomos virtualios mokymo(si) aplinkos
pagrįstus mokymo metodus:
31.2.8.1. Kurti ir vykdyti
Pagerės suaugusiųjų neformaliojo švietimo
nuotolinio mokymosi
prieinamumas Raseinių rajone
kvalifikacijos tobulinimo
programas
31.2.8.2. Organizuoti vaizdo
Išmokti organizuoti ir vykdyti vaizdo
konferencijas
konferencijas
31.2.8.3. Aktyvinti rajono
Skatinti mokytojus rengti ir vykdyti nuotolinių
mokytojų-lektorių veiklą
mokymų programas
rengiant nuotolinius mokymus
31.2.9. Plėtoti edukacinės
Sukurtas funkcionalus interaktyvus
patirties banko ir knygų fondo
informacinis centras
veiklą
31.3. Kurti modernią ir saugią Švietimo centro infrastruktūrą
31.3.1. Gerinti Švietimo centro
Sukurta moderni ir saugi Švietimo centro
mokymosi aplinkas:
aplinka
31.3.1.1. Atlikti pastato T.
Kvalifikacijos tobulinimo bei kitos Švietimo
Daugirdo g. 7, Raseiniai išorės
centrui deleguotos funkcijos bus vykdomos
kapitalinio remonto ir aplinkos
saugioje ir estetiškoje aplinkoje, bus taupoma
sutvarkymo darbus
šilumos ir elektros energija, vadovaujantis
Nacionaline darnaus vystymosi strategija
31.3.1.2. Įrengti antrąją
Pagerės Raseinių TAU dalyvių mokymo/si
mokymų klasę
sąlygos; mokinių dalykines olimpiadas bei
konkursus bus galima organizuoti Švietimo
centre

Kiekvienais
metais

Kiekvienais
metais

Kiekvienais
metais
2014-2017 m.

2015-2017 m.

2015 m.
2016 m.

2016 m.

Iki 2015 m.
2015 m.

2014 m.
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31.3.2. Vystyti ir plėtoti
informacinėmis technologijomis
paremtą informacijos
apdorojimą, jos mainus
Švietimo centro viduje ir su
išorine aplinka.

Bus išplėtota Švietimo centro interneto
svetainės veikla, rengiami įvairūs elektroniniai
informaciniai leidiniai, reklaminės priemonės

Kiekvienais
metais

VII. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA
32. Raseinių rajono švietimo centro 2013-2017 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimą
stebės ir vertins Švietimo centro direktorius. Vertinimas bus vykdomas pagal Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1116 patvirtintas
Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą,
veiklos vertinimo ir akreditacijos taisykles. Plano įgyvendinimo vertinimas bus panaudotas kito
stateginio laikotarpio veiklų planavimui.
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