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KAUNO PEDAGOG! KVALIFIKACIJOS CENTRO
2012 MET! VEIKLOS PROGRAMA

I. "VADAS
§

Klausytoj! skaièiaus "staigoje kaita.

2010 m. kvalifikacij¹ tobulino 16 493 klausytojai.
2011 m. kvalifikacij¹ tobulino 15 056 klausytojai.
§

#staigos socialinis kontekstas.

Kauno pedagog! kvalifikacijos centras (toliau  Centras) yra patogioje susisiekimo atvilgiu
geografin$je pad$tyje, tod$l sulaukiama klausytoj! ne tik i Kauno miesto, bet ir visos Lietuvos
(apie 20 proc.).
Mokytoj!, turinèi! pedagoginê ir dalykinê kvalifikacij¹, dalis.
Pedagoginiai darbuotojai (11) turi aukt¹j" isilavinim¹. I j!: 7 magistrai, 3 "gijê andragogo
kvalifikacij¹. Vadovai savo veikl¹ vertina gerai, nes tiksl! "gyvendinimas atitinka laukiamus
rezultatus. Vadovai nuosekliai tobulina savo kvalifikacij¹, inicijuoja ES strukt%rini! fond! bei
kit! projekt! rengim¹, vykdym¹, nauj! mokymo(si) aplink! k%rim¹, skatina darbuotoj!
kvalifikacijos tobulinim¹.
Pedagogini! darbuotoj! veikla vertinama gerai, nes tiksl! "gyvendinimas atitinka laukiamus
rezultatus.
§

em$s sutarties situacija.

Ruoiama.
§

Pastato kategorija. Higienos paso situacija (yra).

Pastatas "trauktas " Kauno miesto saugotin! pastat! s¹ra¹. Leidimas  higienos pasas iduotas
2008-06-12 Nr. 6-423, galioja iki 2013 m. birelio 13 d.
§

Energetinis auditas.

Energetinis techninis auditas atliktas 2006-02-15. Stadija EA, bylos Nr. 06-352. Atliko UAB
Statybos konsultacij! ir projekt! biuras.

II.

2.1.
§

2
PRA#JUSI! MET! SITUACIJOS ANALIZ#

Ior$s l$% pritraukimo tendencijos ir finansini% prioritet% realizacija

Ior$s l$! pritraukimo tendencijos.

2009 m. 320,6 t%kst. Lt.
2010 m. 1357,6 t%kst. Lt.
2011 m. 615,5 t%kst. Lt. ir 532,0 t%kst. l$! III a. rekonstrukcijai (UPC projektas, Centras partneris).
2010  2011 m. m. finansini! prioritet! realizacija.
#staigos veiklai 2010 m. gauta 914,7 t%kst. Lt. Realizuota 914,7 t%kst. Lt (100 proc.).
#staigos veiklai 2011 m. gauta 864,5 t%kst. Lt. Realizuota 864,5 t%kst. Lt (100 proc.).
2010 m. speciali!j! program! l$! "mokos " biudet¹ yra 569,4 t%kst. Lt.
2011 m. speciali!j! program! l$! "mokos " biudet¹ yra 602,5 t%kst. Lt.
Planas 2011 m. 450 t%kst. Lt. #vykdyta 133,88 proc.
Planas 2012 m. 471 t%kst. Lt.
§

2 & l$os.

N$ra.
§

VIP dotacijos.

N$ra.
§

Valstyb$s tikslin$s specialiosios dotacijos.

N$ra.
§

Savivaldyb$s l$os.

§

7,9 t%kst. Lt.
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Komentarai

Prad$tas rengti fasado remonto
projektas. Darbus planuojama prad$ti
2012 m.

3. Statinio dali! ir ininerin$s "rangos b%kl$s "vertinimo duomenys ir kasmetin$s api%ros akte numatytos priemon$s statinio fizinei b%klei ir
aplinkos higieninei b%klei gerinti turi b%ti pagrindas rengiant turto priei%ros ir remonto program¹, planuojant statinio ir jo ininerin$s "rangos
remonto ar rekonstrukcijos darbus ir j! finansavim¹.

2. #staiga naudojamo pastato techninê priei%r¹ vykdo statybos teis$s akt! nustatyta tvarka.

1. Kiekvienais metais statinio dali! ir ininerin$s "rangos b%kl$ vertinama atsivelgiant " statinio kasmetin$s api%ros rezultatus.

Pastabos:

Santrumpos: NR  nereikalingas remontas, P  reikalingas paprastasis remontas, K  reikalingas kapitalinis remontas, AB  avarin$ b%kl$, AK  atliktas kapitalinis remontas, AP atliktas
paprastasis remontas.
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Statinio dali% ir ininerin$s &rangos b'kl$s &vertinimas:

1.1.

Pritaikymas ne"gali!j!
poreikiams (jei reikia)
NR

2.3. 2011 M. TIKSL! REALIZAVIMO LAIPSNIS PAGAL PROGNOZUOTUS
LAUKIAMUS REZULTATUS
Tikslas

2011 m. &staigos
Maksimalus lauktas
2011 m. rezultatas
pasiektas realus
rezultatas
Utikrinti teikiam! paslaug! kokybê, "gyvendinant prioritetines vietimo politikos kryptis
Tyrim!
"vykdymas

Minimalus lauktas 2011
m. rezultatas

Atlikti 3 tyrimai:
 2010 m. seminar!
gr"tamojo ryio
anket!
apibendrinimas;
 "sivertinimas pagal
aktuali¹ Institucij!,
vykdanèi! mokytoj!
ir vietimo pagalb¹
teikianèi! specialist!
kvalifikacijos
tobulinim¹, veiklos
vertinimo ir
akreditacijos
taisykli! redakcij¹;
 mokykl! vadov!, j!
pavaduotoj!
ugdymui, ugdym¹
organizuojanèi!
skyri! ved$j!,
mokytoj!, profesijos
mokytoj!, pagalbos
mokiniui specialist!
kvalifikacijos
tobulinimo poreiki!
2012 metams
tyrimas.

 Atlikti 4 tyrimai:
 Atlikta 3 tyrim!
 2010 m.
rezultat! analiz$;
seminar!
 Pagal nustatytus
gr"tamojo
poreikius numatytos
ryio anket!
kvalifikacijos
apibendrinimas
tobulinimo rengini!
kryptys 2012
ir kvalifikacijos
tobulinimo
metams;
Atliktas 2011
poreiki!

m.
kvalifikacijos
tyrimas;
tobulinimo rengini!
 "sivertinimas pagal
gr"tamojo ryio bei
aktuali¹ Institucij!,
vykdanèi! mokytoj!
kokyb$s tyrimas
ir vietimo pagalb¹
teikianèi! specialist!
kvalifikacijos
tobulinim¹, veiklos
vertinimo ir
akreditacijos
taisykli! redakcij¹;
 KPKC bibliotekos
skaitytoj! poreiki!
tyrimas;
 Kauno m. mokytoj!
poi%ris " iuolaikinê
pamok¹ ir
kvalifikacijos
tobulinimo poreikiai.

Komentaras: Pasiekta daugiau negu planuota. Pasitelkiant mokslininkus, atliktas papildomas tyrimas.
Parengtos
Papildytas 2011 m.
2011 m. parengta 218
Parengtos
kvalifikacijos
kvalifikacijos
program!, o met!
kvalifikacijos
tobulinimo programos tobulinimo program!
eigoje, atsivelgiant "
tobulinimo programos
bankas, atsivelgiant "
socialini! partneri!
2011 m. pagal
socialini! partneri!
poreikius ir n%dienos
pr
prioritetines kryptis :
poreikius ir n%dienos
aktualijas, papildomai
Ilaisvintas
aktualijas.
parengtos ir
k%rybingumas-11
ekspertuotos 105
program!;
programos. I viso: 337
Parengtos
Saugus ir sveikas
kvalifikacijos
programos.
vaikas  6
tobulinimo programos Pagal
ga kryptis:
programos;
2011 metams pagal
Ilaisvintas
Savarankika ir
prioritetines kryptis :
k%rybingumas-25
atsakinga

5
Ilaisvintas
k%rybingumas-10
program!;
Saugus ir sveikas
vaikas  5
programos
Savarankika ir
atsakinga
mokykla  4
programos.

programos;
Saugus ir sveikas
vaikas  20
program!;
Savarankika ir
atsakinga
mokykla  16
program!.

mokykla  5
programos.
120
Parengta
program!, atliepianèi!
pedagog!
kvalifikacijos
tobulinimo poreikius
(atsivelgiant " tyrim¹).

Parengta 100 program!,
atliepianèi! pedagog!
kvalifikacijos
tobulinimo poreikius
(atsivelgiant " tyrim¹).
Komentaras: pavyko pasiekti daugiau negu planuota: parengtos 61 programa, pagal planuotas
prioritetines kryptis.
Parengta 18 program!
Pravesta 14 seminar!
Pagalba "gyvendinant Parengta program! ir
pravesta 12 seminar!
ir pagal jas vyko
mokykl! vadovams ir
vidurinio ugdymo
seminarai. Vyko ABP
dalyk! mokytojams.
bendr¹sias programas mokykl! vadovams ir
svarstymai, teikti
dalyk! mokytojams.
Pravestos 32
pasi%lymai, metodiniai
Pravesta 30
konsultacijos dalyk!
konsultacij! dalyk!
renginiai, apskritieji
mokytojams.
mokytojams.
stalai ir kt. formos.
Pravesta 40
konsultacij!.
Komentaras: pavyko pasiekti daugiau negu planuota: pagalba teikta ne tik vykdant seminarus bei
konsultacijas, bet ir kitomis formomis.
Gerosios patirties
 .Surengta:
Pagal prioritetines
Suorganizuota
 Gerosios patirties
sklaida
kvalifikacijos
gerosios
patirties
sklaidos konferencija
tobulinimo kryptis
sklaidos
Ugdymo turinio
konferencija
surengta:
individualizavimo
ir
Tarpdalykin$
o konferencija
diferencijavimo
integracija;
Tarpdalykin$
patirtis atnaujint!
 ileistas metodini!
integracija;
bendr!j! program!
o konferencija
darb! leidinys
kontekste ir ileistas
Tarpdalykin$
Gabi! vaik!
praneim! leidinys,
integracija;
ugdymas
pateikta e. variantas
parengti
ir pateikti

muzikos
svetain$je;
konferencijos
mokykloje:
 paroda  Ugdymo
Gabi! vaik!
problemos,
turinio
ugdymas muzikos
s¹lygos ir
individualizavimo bei
mokykloje:
diferencijavimo ir
galimyb$s;
problemos,
s¹lygos
mokom!j! dalyk!
o 3 parodos;
integravimo patirtis
ir galimyb$s
o 2 paskaitos;
atnaujint! bendr!j!
praneimai
o 12 konsultacij!;
program! kontekste;
o 8
metodikos
elektronin$je
 konferencija Gabi!
valandos,
erdv$je;
vaik! ugdymas
apskrit!j! stal!,
 parengtas parodos
muzikos
vie!j!
Savarankika
ir
mokykloje:
diskusij!;
atsakinga mokykla
problemos, s¹lygos
katalogas;
 suorganizuotos
3
ir galimyb$s;
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Edukacin$s patirties
bankas papildytas
200 metodinio darbo
korteli!.

 regiono

matematikos
mokytoj!
konferencija
Iniciatyvumo ir
k%rybingumo
kompetencijos
ugdymas, mokant
matematikos;
 I viso: 34
konferencijos;
 614 konsultacij!;
 40 parod!;
 47 metodiniai
renginiai;
 10 leidini!
pristatym!.

paskaitos;
 suorganizuotos 14
konsultacij!;
 suorganizuota 10
metodikos valand!;
apskrit!j! stal!,
vie!j! diskusij!.
Edukacin$s patirties
bankas papildytas 220
metodinio darbo
korteli!.

Komentaras: Pasiekta daugiau negu planuota.
Stiprinti kit% socialini% grupi% neformal%j& vietim¹
 Suorganizuota 19
 Suorganizuotos 5
 Suorganizuotos 6
paskait!;
vieosios paskaitos;
vieosios paskaitos;
 vyksta programa
 T$v! akademijos
 vykdoma programa
T$v! akademija
programos
T$v! akademija.
kartu su US;
 Suorganizuoti
vykdymas 3
 vykdomi nemokami
seminarai
vietimo "staigose;
renginiai
senjorams:
socialin$ms grup$ms:
 suorganizuoti
paskaitos, sveikatos,
 1- valstyb$s
seminarai
k%rybiniai usi$mimai
tarnautojams,
socialin$ms
- 16;
o 1grup$ms:
 2 seminarai valstyb$s
buhalteriams,
 2 - valstyb$s
tarnautojams;
o 1 - kult%ros ir
tarnautojams,
o 2 - kult%ros ir sporto
sporto
o 2 - buhalteriams,
darbuotojams,
o 2 - kult%ros ir sporto
darbuotojams,
o 2 - buhalteriams,
o 1darbuotojams,
 2 - sveikatos
socialiniams
o 2 - socialiniams
priei%ros
darbuotojams,
darbuotojams,
specialistams;
o 1 - senjorams;
o 2 - senjorams;
 surengtos 7
o 1  sveikatos
o 2  sveikatos
vieosios meno
priei%ros
priei%ros
parodos;
specialistams;
specialistams.
 surengti 11
 surengtos 4
 Surengtos 5
kult%rini! rengini!.
vieosios parodos;
vieosios meno
 surengti 3
k%rini! parodos;
autorin$s k%rybos
 surengti 2 autorin$s
k%rybos vakarai.
vakarai.
Komentaras: Pavyko pasiekti daugiau negu planuota.
Siekti didesni! ES strukt#rini! fond!, kit! fond!, lokalini!, respublikini! projekt!, konkurs!
paramos teikiam! galimybi!

Neformaliojo vietimo
kitoms miesto
socialin$ms grup$ms
organizavimas

Pritraukta l$! Centro Pritraukta 1000 000 Lt 2010 m. pritraukta Pritraukta 1300 000 Lt
infrastrukt%rai gerinti ES SF, LRV l$os
1357,6 t%kst. Lt;
ES SF, LRV l$!.
2011 m. (iki 12-20)
bei
mokymams
vykdyti
5
ES
vykdyti
strukt%rini!
fond!

7
projektai, 2 i j!
s$kmingai "gyvendinti.
Laim$ti
4
vie!j!
pirkim!
konkursai.
Projektini!, konkursini!
l$! "sisavinta u 1 077
227,64 Lt.
Komentaras: Tikslas pasiektas.

2.4. 2010/2011 M. GILUMINIO "SIVERTINIMO IVADOS

Ivados: neatliekamas
Stipriosios pus$s:
Tobulintinos pus$s:
_______________
2.5. INSTITUCIJOS, VYKDANÈIOS MOKYTOJ! IR VIETIMO PAGALB¥
TEIKIANÈI! SPECIALIST! KVALIFIKACIJOS TOBULINIM¥,
2010 M. VEIKLOS "SIVERTINIMO IVADOS
1. Institucijos pavadinimas Kauno pedagog% kvalifikacijos centras
2. #sivertinimo data 2011-02-01
3. Veiklos srities Mokymosi aplinkos dali! "sivertinimas.
Veiklos
dalis
3.1. Biblioteka

Veiklos
poymiai

Kokyb$s
lygis
("rayti)

Vadyba

4

Prieinamumas

4

Statistika

4

Gr"tamasis ryys

3

Ivada
("rayti)
#staiga usitikrinusi
perspektyv¹
#staiga usitikrinusi
perspektyv¹
#staiga usitikrinusi
perspektyv¹
Viskas gerai

Veiklos dalies "sivertinimo ivada: Institucija usitikrinusi perspektyv¹.
Argumentai: Bibliotekos dokument! fondas yra 16 211 dokument!, i j! 6175
skirting! pavadinim!, yra 2 etatiniai darbuotojai, darbo laikas patogus klientams. Vyksta
renginiai apie bibliotekos "sigyt¹ mediag¹ bei naudojant i¹ mediag¹. Informacija apie
naujus leidinius skelbiama interneto svetain$je, yra nuolatin$ keièiama nauj! leidini!
ekspozicija. Registruojami skaitytoj! pageidavimai, yra uklaus! urnalas.
Dokumentai: 2010 m. Centro veiklos ataskaita, 2010 m. Centro bibliotekos
veiklos ataskaita.
Veiklos
dalis

Veiklos
poymiai

Kokyb$s
lygis
("rayti)

Ivada
("rayti)
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3.2. Internetas

Vadyba

3

Viskas gerai

Prieinamumas

3

Viskas gerai

Statistika

3

Viskas gerai

Gr"tamasis ryys

2

Gal$t! b%ti geriau

Veiklos dalies "sivertinimo ivada: Viskas gerai.
Argumentai:

Institucija

turi

28

kompiuterius

klient!

mokymui.

Naudojamasi

nemokamomis duomen! baz$mis. Organizuojami renginiai apie informacini! technologij!
naudojim¹. Yra internetin$ skaitykla. Naudojimosi internetu paslaugos nemokamos. # renginius
klientai registruotis

internetin$je

svetain$je

negali.

Fiksuojamas

interneto

svetain$je

apsilankiusi!j! skaièius. Klient! atsiliepimai specialiai nefiksuojami. Interneto svetain$je buvo
patalpinta kvalifikacijos tobulinimo poreiki! anketa; " j¹ tiesiogiai buvo galima atsakyti,
naudojant internet¹. Rezultatai apibendrinti, ianalizuoti.

Veiklos dalis

Veiklos
poymiai

3.3.
Seminarai, Turinys
kursai, paskaitos
ir kiti renginiai
Veik$jai

Kokyb$s
lygis
("rayti)
4
4

Vadyba

4

Statistika

4

Gr"tamasis ryys

3

Ivada
("rayti)
#staiga usitikrinusi
perspektyv¹
#staiga usitikrinusi
perspektyv¹
#staiga usitikrinusi
perspektyv¹
#staiga usitikrinusi
perspektyv¹
Viskas gerai

Veiklos dalies "sivertinimo ivada: "staiga usitikrinusi perspektyv¹.
Argumentai: vyko 284 skirting! pavadinim! seminarai, 14 skirting! pavadinim! kurs!, 15
skirting! pavadinim! paskait! ir 16 edukacini! ivyk!. Renginiai vyko i vis! srièi!.
Organizuota i viso: 473 seminarai ("skaitant edukacines ivykas), 61 kursai, 15 paskait!.
Seminarai ir renginiai vyko ne tik Centro patalpose, bet ir klient! darbo vietose, o taip pat ir
kitose mokymo(si) aplinkose. Seminar! dalyviai yra i vis! tikslini! grupi!. Vyraujantys
lektoriai  pedagogai praktikai. Renkama gr"tamoji informacija apie rengini! kokybê ir i
lektori!, ir i klient!. Neformaliai domimasi, kaip klientai patirt" panaudoja savo veikloje.
Dokumentai: 2010 m. rengini! m$nesi! planai, 2010 m. Centro veiklos ataskaita.
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Veiklos dalis

Veiklos

Kokyb$s

Ivada

poymiai

lygis

("rayti)

("rayti)
3.4.

Gerosios Turinys

3

Viskas gerai

patirties sklaida ir Veik$jai

3

Viskas gerai

edukacin$s

Vadyba

3

Viskas gerai

patirties bankas

Statistika

4

#staiga usitikrinusi
perspektyv¹

Gr"tamasis ryys

3

Viskas gerai

Veiklos dalies "sivertinimo ivada: Viskas gerai.
Argumentai: Institucijoje ger¹j¹ patirt" skleidia "vairi! srièi! mokytojai praktikai.
Norintieji pasidalinti patirtimi kreipiasi " institucij¹, taip pat institucija ieko norinèi!j!
pasidalinti ger¹ja patirtimi. Keitimosi ger¹ja patirtimi srièi! ir form! "vairov$ pakankama.
Edukacin$s patirties bankas yra kaupiamas ir sisteminamas. Jis prieinamas "vairioms klient!
grup$ms. #vestas edukacinio banko peri%r! fiksavimas interneto svetain$je. Gerosios ir (ar)
paangiausiosios patirties atrank¹ edukacin$s patirties bankui vykdo institucijos darbuotojai,
mokytojai praktikai. Institucija tiria keitimosi ger¹ja patirtimi kokybê: neformaliai domimasi,
kaip edukacin$s patirties banke esanti geroji patirtis buvo "diegta.
Dokumentai: Edukacinis bankas interneto svetain$je www.kpkc.lt, 2010 m. Centro veiklos
ataskaita.

Veiklos dalis

Veiklos

Kokyb$s

Ivada

poymiai

lygis

("rayti)

("rayti)
3.5.

Turinys

4

Institucija usitikrinusi
perspektyv¹

Konsultavimas
Veik$jai

3

Viskas gerai

Vadyba

4

#staiga usitikrinusi
perspektyv¹

Statistika

2

Gal$t! b%ti geriau

Gr"tamasis ryys

2

Gal$t! b%ti geriau

Veiklos dalies "sivertinimo ivada: Viskas gerai.
Argumentai:

Teikiamos "vairi! srièi! konsultacijos, taip pat ir specifini! srièi!: LIBIS

bibliotek! statistikos modulio "valdymo, pagalbos vaikui teikimo, projektin$s veiklos,
kvalifikacijos tobulinimo program! rengimo ir kt. Daniausiai konsultavo institucijos
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darbuotojai, mokytojai praktikai. I konsultant! reikalaujama, kad jie geb$t! "galinti
konsultuojam¹ asmen" ar organizacij¹ savarankikai sprêsti savo problem¹, aktyviai dalyvaut!
jos sprendime. Konsultacijos vyko kliento pageidaujamu laiku ir alims susitarus.
Konsultuojama "vairiais b%dais: tiesiogiai, telefonu, elektroniniu patu. Konsultuojami
individual%s klientai ir organizacijos. Konsultacijos skelbiamos m$nesi! planuose (442), taèiau
konsultuot! asmen! ir organizacij! apskaita vedama nenuosekliai. Neparengti konsultacij!
efektyvumo nustatymo kriterijai.
Dokumentai: 2010 m. rengini! m$nesi! planai, 2010 m. Centro veiklos ataskaita.
Veiklos dalis

Veiklos

Kokyb$s

Ivada

poymiai

lygis

("rayti)

("rayti)
3.6.

Projektin$ Turinys

veikla
partneryst$s

4

Institucija usitikrinusi
perspektyv¹

ir
Vadyba

4

Institucija usitikrinusi
perspektyv¹

tinklai
Statistika

4

Institucija usitikrinusi
perspektyv¹

Gr"tamasis ryys

3

Viskas gerai.

Veiklos dalies "sivertinimo ivada: Institucija usitikrinusi perspektyv¹.
Argumentai: Institucija dalyvauja 8 projektuose. Vykdomi 4 Europos S¹jungos
strukt%rini! fond! projektai, 3  tarptautiniai, 1  regioninis projektas. Institucija dalyvauja
"vairaus masto ir pob%dio partneryst$s tinkluose: bendradarbiaujama su 66 partnerin$mis
organizacijomis. Projektin$je veikloje imamasi "vairi! vaidmen!. Institucija turi direktoriaus
pavaduotoj¹ projektinei veiklai. Pagerintas "staigos materialinis apr%pinimas, pakilo darbuotoj!
kompetencija, rengini! kokyb$, padid$jo rengini! apimtys. Pritraukta 1357,6 t%kstanèi! lit!
projektini!  konkursini! l$!. Institucija ino, k¹ projektai dav$ organizacijoms ir asmenims,
kurie buvo "traukti ar paskatinti dalyvauti projektin$je veikloje. Institucija tiria projektin$s
veiklos efektyvum¹ pagal projekto metodik¹.
Dokumentai: projekt! mediaga, bendradarbiavimo sutartys, finansiniai dokumentai.

Veiklos dalis

Veiklos

Kokyb$s

Ivada

poymiai

lygis

("rayti)

("rayti)
3.7. Ekspertiz$

Turinys

3

Viskas gerai

Veik$jai

3

Viskas gerai
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Vadyba

3

Viskas gerai

Statistika

4

#staiga usitikrinusi
perspektyv¹

Gr"tamasis ryys

4

Institucija usitikrinusi
perspektyv¹

Veiklos dalies "sivertinimo ivada: Viskas gerai.
Argumentai: Ekspertuota 667 objektai: programos, metodin$s priemon$s. Ekspertiz$s
mastai - mokyklos, regiono ir alies mastu. Ekspertizes atlieka kompetentingi savo srities
specialistai. Komisijos tvirtinamos direktor$s "sakymu. Klientams pagal galimybes sudaromos
s¹lygos gauti kvalifikuot! ir kompetenting! ekspert! paslaugas.
Dokumentai: kvalifikacijos tobulinimo program! ekspert! komisij! vertinimo rezultatai,
parod! organizacini! komitet! pos$di! protokolai.

4. Veiklos srities Vadyba ir administravimas ir jos dali! "sivertinimas.

Veiklos dalis

Kokyb$s

Ivada

lygis

("rayti)

("rayti)
4.1. Vadovavimas, personalo vadyba ir
"vaizdio k%rimas

4

Institucija usitikrinusi
perspektyv¹

Argumentai: Institucijai vadovauja magistro laipsn" turintis asmuo, taip pat turintis aukt¹j"
pedagogin" isilavinim¹ ir vadybin$s patirties. Savo kvalifikacij¹ vadovas tobulina ne reèiau kaip
kart¹ per pusmet" "vairiose srityse. Strateginiai sprendimai institucijoje priimami dalyvaujant
visiems darbuotojams. Kolektyve m$gstamos ir derinamos visos veiklos formos, taèiau
pirmenyb$ teikiama komandiniam darbui. Darbuotojai savo asmenine iniciatyva, pritariant
vadovui, "vairiapusikai tobulina savo kvalifikacij¹. Nors kvalifikacijos tobulinimo poreikis
specialiai netiriamas, darbuotoj! kvalifikacijos tobulinimas planuojamas ir koordinuojamas bei
visapusikai skatinamas. Ir vadovas, ir darbuotojai rengia savo kompetencijos aplankus
(portfelius). Institucija imasi "vairios specialios veiklos, skirtos organizacij¹ reprezentuoti
klientams. Interneto svetain$ laikoma svarbiu "vaizdio k%rimo veiksniu. Kurti institucijos
"vaizd" kvieèiami specialistai.
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Veiklos dalis

Kokyb$s

Ivada

lygis

("rayti)

("rayti)
4.2. Planavimas ir administravimas

4

Institucija usitikrinusi
perspektyv¹

Argumentai: Institucija rengia "vairiems laikotarpiams skirtus veiklos planus. Institucijos
nuostatuose tikslai ir udaviniai suformuluoti remiantis strateginiais

vietimo sistemos

dokumentais, steig$jo ir paèios institucijos veiklos tikslais ir udaviniais. Parengti vadov! ir
darbuotoj! pareiginiai nuostatai, darbo tvarkos taisykl$s. Darbuotojai su iais dokumentais
susipainê ir jais vadovaujasi. Rengiamos "vairaus pob%dio veiklos ataskaitos. Svarbiausias i!
ataskait! tikslas  veiklos savianaliz$ ir problem! identifikavimas.

Veiklos dalis

Kokyb$s

Ivada

lygis

("rayti)

("rayti)
4.3. Mokytoj! ir vietimo pagalb¹
teikianèi!

specialist!

4

kvalifikacijos

Institucija usitikrinusi
perspektyv¹

tobulinimo rengini! program! vadyba
Argumentai:

Mokytoj! kvalifikacijos tobulinimo

rengini! program!

vertinimas

institucijoje reglamentuotas. Program! k%rim¹ inicijuoja pati institucija, vietimo ir mokslo
ministerija, apskrities virininko ar savivaldyb$s administracijos vietimo padalinio darbuotojai,
mokykl! vadovai, mokytojai. Kvalifikacijos tobulinimo programas rengia mokslininkai,
institucijos darbuotojai, mokytojai, mokykl! vadovai, ministerij!, apskrièi! virinink!,
savivaldybi! administracij! ir kit! valstyb$s institucij! darbuotojai, komandos. Reguliariai ir
"vairiais b%dais tiriamas "gyvendinam! program! efektyvum¹, duomenis naudoja savo veiklai
tobulinti. Programos sistemingai tobulinamos. Institucija aktyviai "vairiais b%dais reklamuoja
"gyvendinamas programas.

5. Esamos pad$ties &sivertinimas (kaip Institucija atlieka savo misij¹, siekia tiksl! ir
vykdo funkcijas):
Institucija atlieka savo misij¹  tenkina mokykl! vadov!, j! pavaduotoj! ugdymui, ugdym¹
organizuojanèi! skyri! ved$j!, mokytoj!, pagalbos mokiniui specialist! ir kit! suaugusi!j!
mokymosi vis¹ gyvenim¹ poreikius, naudojant naujausias informacines technologijas,
bendraujant ir bendradarbiaujant su institucijomis, "takojanèiomis neformal!j" suaugusi!j!
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vietim¹. 2010 m. numatyti tikslai pasiekti daugiau negu buvo planuota. Prad$tas vykdyti
projektas, "rengiant naujas mokymosi aplinkas (rekonstruotos treèio aukto patalpos).
5.1. Stipriosios Institucijos veiklos pus$s:
Veiklos srities Mokymosi aplinkos: Biblioteka, Seminarai, kursai, paskaitos ir kiti
renginiai.
Veiklos srities Vadyba ir administravimas:

Vadovavimas ir personalo vadyba;

Planavimas ir administravimas; Mokytoj! ir vietimo pagalb¹ teikianèi! specialist!
kvalifikacijos tobulinimo rengini! program! vadyba.

5.2. Silpnosios Institucijos veiklos pus$s:
Veiklos srities Mokymosi aplinkos:
Internetas: interneto svetain$je n$ra galimyb$s klientams registruotis " renginius, rayti
atsiliepimus apie institucijos veikl¹ ir interneto svetainê, bet nurodyti darbuotoj! kontaktai,
kur galima registruotis ir rayti atsiliepimus apie renginius.
Edukacin s!patirties!bankas: tik neformaliai domimasi, kaip edukacin$s patirties banke
esama geroji patirtis yra diegiama.
Konsultavimas: nors konsultacijos skelbiamos m$nesio rengini! planuose, konsultuot!
asmen! ir organizacij! skaièius fiksuojamas nenuosekliai. Neparengti konsultacij!
efektyvumo nustatymo kriterijai.

6. Institucijos veiklos tobulinimo galimyb$s:
Pakeisti "staigos interneto svetain$s dizain¹ ir ipl$sti galimybes klientams registruotis "
renginius, talpinti "vairi! apklaus! anketas, konferencijose skaitytus praneimus atrinktus
gerosios patirties pavyzdius.
Atlikti mokslin" tyrim¹ apie Kauno miesto mokytoj! poi%r" " iuolaikinê pamok¹,
mokytoj! kvalifikacijos tobulinimo renginiuose pl$tot! kompetencij! diegim¹ tiesioginiame
darbe ir kvalifikacijos tobulinimo poreiki! nustatym¹. Remiantis tyrimo rezultatais, tobulinti
veikl¹.
2.6. IOR#S AUDITO IVADOS JEI YRA, KONTROLIERIAUS, VIDAUS AUDITO
SKYRIAUS IR KIT! INSTITUCIJ! IVADOS
2011 m. vyko Kauno m. savivaldyb$s Vidaus audito skyriaus patikrinimas. Audituoti 2010
m. ir 2011-09-30 pateikta ataskaita Nr. 21-6-30. Patikrinimas vyko nuo 2011 m. balandio 07 d.
iki 2011 m. rugs$jo 23 d. Patikrinimo ivados:
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Ar $staiga laikosi veiklos plan!, proced#r!, "staigos veikl¹ reglamentuojanèi! LR "statym! ir kit!
teis%s akt!, ar turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama pagal norminius teis%s aktus, ar
gautos "staigos l%os naudojamos pagal paskirt", taupiai ir racionaliai, ar teikiama informacija apie
$staigos veikl¹ yra patikima ir isami

Ar! "staiga! laikosi! veiklos! plan#,! ar! teikiama informacija apie "staigos! veikl¹! yra! patikima! ir!
isami.
#staigos veikla buvo organizuojama pagal #staigos direktoriaus "sakymu (2010-03-22 "sakymu
Nr. V-21) patvirtint¹ bei suderint¹ su Mokyklos taryba (2010-01-04 #staigos tarybos protokolas
Nr. S-1) bei steig$ju (Kauno miesto savivaldyb$s tarybos 2010-02-25 sprendimu Nr.T-77)
veiklos plan¹.
Audito metu peri%r$jus #staigos 2010 m. veiklos program¹ nustatyta, kad #staiga laikosi veiklos
plan!, #staigos 2010 m. veiklos programoje pateikta informacija apie #staigos veikl¹ yra aiki,
isami ir patikima.
Ar!"staiga!laikosi!proced$r#,!%staigos!veikl¹!reglamentuojanèi#!LR!%statym#!ir!kit#!teis s!akt#

Lietuvos Respublikos vietimo "statymo (in., 1991, Nr. 23-593, 2003, Nr. 63-2853) 60
straipsnio 5 punkte nurodyta, kad mokyklos steig$jas tvirtina mokyklos nuostatus, j! pakeitimus
ir papildymus.
Audito metu nustatyta, kad Nuostatus patvirtino Kauno savivaldyb$s administracijos
Kult%ros ir vietimo departamento vietimo ir ugdymo skyriaus ved$jas 2005-01-21 "sakymu Nr.
35-56, taèiau Kauno apygardos administracinis teismas 2007-02-19 sprendimu (administracin$
byla Nr. 1-56-31-07) panaikino Kauno miesto savivaldyb$s tarybos 2000-07-13 sprendimu Nr.
94 vietimo ir ugdymo skyriaus ved$jui perduot¹ steig$jo funkcij¹ - tvirtinti ugdymo "staig!
nuostatus.
Pasteb$tina, kad nuo 2005 m. (kai buvo patvirtinti #staigos nuostatai) ne kart¹ keit$si
reikalavimai valstybini! ir savivaldybi! mokykl! nuostatams (in., 2004, Nr. 124-4495, 2009.,
Nr. 61-2449, 2011, Nr. 80-3925), taèiau #staigos nuostatai nebuvo keièiami (tikslinami), d$l ko
galiojantys Nuostatai nebeatitinka Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2011-06-29
"sakymu Nr. V-1164 patvirtintiems ir iuo metu galiojantiems Nuostat!, "stat! ar statut!
"forminimo reikalavimams' . Reikia paym$ti, jog audito metu #staiga pateik$ Kauno miesto
savivaldyb$s administracijos vietimo ir ugdymo skyriaus ved$jui nauj¹ Nuostat! redakcijos
projekt¹ (2011-08-23 ratas Nr. SD-124), kuris atitinkama tvarka tur$t! b%ti pateiktas Kauno
miesto savivaldyb$s tarybai tvirtinti.
#staigos vykdoma veikla buvo orientuota " Nuostatuose #staigos isikelt¹ tiksl¹ ir
udavinius - per 2010 m. vykdydama #staigoje parengt! 316 program!, organizavo 521
kvalifikacijos tobulinimo rengin", renginiuose dalyvavo 16493 klausytojai, i kuri! 12628 (arba
76,57 proc. vis! klausytoj!) Kauno miesto pedagogai , 3865 (arba 23,43 proc. vis! klausytoj!)
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kit! miest! ir rajon! pedagogai. I 521 organizuoto renginio 318 (arba 61,04 proc. vis! rengini!)
buvo mokami (gavo 450 t%kst. Lt pajam!, kas sudar$ 30,26 proc. vis! gaut! i savivaldyb$s
biudeto asignavim!), 203 (arba 38,96 proc. vis! rengini!) nemokami renginiai.
Be kvalifikacijos tobulinimo program! rengimo ir rengini! organizavimo, #staiga vykd$
metodinê veikl¹: koordinavo mokytoj! metodinê veikl¹ (9 metodininkai kuruoja 38 metodinius
b%relius bei dalyvauja Mokykl! metodin$s tarybos veikloje), sureng$ 29 konferencijas (4
tarptautines, 11 respublikini! bei 14 Kauno miesto ir apskrities), 43 parodas, 32 metodinius
renginius, 14 paskait!, 2 metodini! leidini! pristatym¹ bei 17 kult%rini! rengini!.
Vykdydama konsultavimo veikl¹, #staiga per 2010 m. organizavo 352 konsultacijas.
Be min$t! veikl!, #staiga 2010 m. vykd$ projektinê veikl¹, per 2010 m. pareng$ 3
projektus, vykdo 5 projektus, i kuri! 3 ES SF ir 2 Lietuvos Respublikos ir Norvegijos finansini!
mechanizm! projektai, projektams vykdyti i ES ir kit! usienio ir tarptautini! fond! 2010 m.
gautas 1 692 419 Lt finansavimas.
D l!monik#j#!itekli#!naudojimo
2010 m. #staigoje buvo patvirtinti (ir uimti) 29 etatai (vidutinikai dirbo 34 darbuotojai),
inaudotas 757,7 t%kst. Lt darbo umokesèio fondas (kur" sudar$ 578,0 t%kst. Lt darbo
umokesèio, 179,7 t%kst. Lt socialinio draudimo l$os), vieno darbuotojo vidutinis metinis darbo
umokestis- 17,0 t%kst. Lt (vidutinis m$nesinis-1,42 t%kst. Lt). #staigoje patvirtinti ir darbuotoj!
uimti etatai per 2010 m. nevirijo Normatyv!.
Siekiant "vertinti ar "staigos vadovas efektyviai naudojo mogikuosius iteklius, buvo
lyginami #staigos nuostatai su metodinink! pareigybi! apraymais bei faktikai vykdoma veikla,
analizuojamas #staigos 2010 m. veiklos programos vykdymas (sk. D$l #staigos nuostat!,
veiklos, veiklos plan!', D$l veiklos plan!').
Atsivelgiant " tai, kad #staiga pasiek$ Veiklos programoje ikeltus tikslus, #staigos
nuostatuose numatyti udaviniai (ir metodinink! pareigos) perkelti " metodinink! pareigyb$s
apraymus, metodininkai faktikai vykd$ pareigyb$s apraymuose jiems numatytas funkcijas,
daroma ivada, kad #staigos vadovas efektyviai naudojo mogikuosius iteklius.
Ar!turtas!valdomas,!naudojamas!ir!juo!disponuojama!pagal!norminius!teis s!aktus
#staiga jai patik$t¹ nekilnojam¹j" turt¹ 552 583 Lt balansin$s vert$s (451 218 Lt likutin$s
vert$s) turt¹ (1507,1 kv. m bendrojo ploto pastat¹ (lC2p), unikalus Nr. 19/908-0058-01-7; 488,23
kv. m bendrojo ploto pastat¹ (2C2p), unikalus Nr. 19/908-0058-02-8; 96 kv. m bendrojo ploto
pastat¹ (411 p), unikalus Nr. 19/908-0058-04-4), adresu Vytauto pr. 44, kurie Kauno miesto
savivaldyb$s tarybos 2004-11-13 sprendimu Nr. T-477 perduoti #staigai valdyti, naudoti ir
disponuoti, valdo laikantis Lietuvos Respublikos valstyb$s ir savivaldybi! turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo "statymo (in., 1998, Nr. 54-1492) bei Kauno miesto
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Savivaldyb$s tarybos 2006-06-08 sprendimu Nr. T-241 ir 2005-07-14 sprendimu Nr. T-402
patvirtintais nekilnojamojo turto trumpalaik$s bei ilgalaik$s nuomos tvarkos apraais.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004 m. birelio 21 d. "sakymu Nr.
Dl-347 patvirtintomis Statini! technin$s priei%ros taisykl$mis (in., 2004, Nr.98-3658), #staiga
atlieka patalp! techninê priei%r¹, yra paskirtas techninis prii%r$tojas, vykdomos nuolatin$s bei
periodin$s patalp! api%ros (apie esam¹ statini! pad$t" daromi "raai statinio technin$s priei%ros
urnale), kuri! pagrindu planuojamas remonto darb! poreikis.
 Pasteb$tina, kad Kauno miesto savivaldyb$ nuosavyb$s teise valdanti pastatus, esanèius
Vytauto pr. 44, n$ra "teisinusi em$s nuosavyb$s, esanèios po nuosavyb$s teise valdomais
pastatais, nors pagal Lietuvos Respublikos em$s "statymo (in., 1994, Nr. 34-620, 2004, Nr.28868)15 straipsnio nuostatas, Savivaldyb$s nuosavyb$n neatlygintinai perduodami valstybin$s
em$s sklypai, kuriuose yra statiniai, savivaldybi! "sigyti nuosavyb$n pagal Valstyb$s turto
perdavimo savivaldybi! nuosavyb$n "statym¹ ir "statym¹ D$l dalies valstyb$s turto priskyrimo
ir perdavimo savivaldybi! nuosavyb$n'.
Kadangi adresu Vytauto pr. 44 nebuvo suformuotas em$s sklypas, Kauno miesto
savivaldyb$s administracija 2008 m. organizavo min$to sklypo detaliojo plano parengim¹ ir
kadastrini! matavim! atlikim¹ ( 2008-09-01 sutartis su UAB Geometr¹' Nr. 201-2-1841) ir iuo
metu jau yra "vykusi detaliojo plano svarstymo su visuomene proced%ra, toliau vyksta
detaliojo plano derinamas su kitomis institucijomis. Suformavus em$s sklyp¹ bus têsiamos
proced%ros d$l daiktini! teisi! " min$t¹ sklyp¹ "gijimo.
Ar!"staigos!l os,!skiriamos!i!Savivaldyb s!biudeto!naudojamos!pagal!paskirti!taupiai!ir!
racionaliai
Pagal 2010 m. asignavim! valdytojo (vietimo ir kult%ros departamento direktoriaus
E.Balasevièiaus) #staigai patvirtintas program! s¹matas #staigos veiklai vykdyti' (928,7
t%kst.Lt), Informacini! sistem! diegimo ir tobulinimo programai' (3,0 t%kst.Lt) bei Speciali!j!
program! vykdymo' (773,6 t%kst. Lt), Patalp! nuomos specialiajai programai' (26,9 t%kst. Lt)
programoms "gyvendinti buvo patvirtintas/patikslintas 1 732,2 t%kst. Lt. asignavim! planas.
Pagal 2010 m. #staigos Biudeto ilaid! s¹matos vykdymo ataskaitas bei apskaitos registrus,
#staiga gavo 1 490,2 t%kst. Lt asignavim! ir tur$jo 1 490,2 t%kst.Lt kasini! ilaid! bei 1491,1
t%kst.Lt faktini! ilaid!.
Peri%r$jus aukèiau nurodyt! Biudeto ilaid! s¹matos "vykdymo ataskaitas (Forma Nr.2)
buvo

nustatyta,

kad

pagal

atskirus

ilaid!

straipsnius

kasin$s

ilaidos

nevirijo

patvirtinto/patikslinto program! asignavim! plano.
Peri%r$jus 78,37 proc. vis! #staigai skirt! asignavim! (Darbo umokesèio, Ilgalaikio
materialiojo turto remonto bei Kitos paslaugos straipsnius) nustatyta, kad #staiga savivaldyb$s
biudeto l$as naudoja pagal paskirt", taupiai ir racionaliai.
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D l!vie#j#!pirkim#
#staiga per 2010 metus atliko 502 maos vert$s pirkimus. #staigos direktor$s 2010-04-16
"sakymu Nr. V-33 patvirtintos ir Centrin$je vie!j! pirkim! informacin$je sistemoje paskelbtos
Kauno pedagog! kvalifikacijos centro supaprastint! vie!j! pirkim! taisykl$s, #staigos
direktor$s "sakymu (2008-10-30 Nr. V-43) patvirtinta #staigos vieojo pirkimo komisijos sud$tis,
vie!j! pirkim! komisijos darbo reglamentas ( 2008-10-30 Nr. V-42, 2010-04-16 Nr. V-34),
paskirti pirkim! organizatoriai, paskirtas pirkimo verèi! apskait¹ vedantis asmuo( 2008-1030 Nr.
V-41). #staiga, vadovaudamasi Vie!j! pirkim! "statymo 7 straipsnio nuostatomis ("sigaliojo nuo
2009-09-01), pareng$ ir patvirtino planuojam! vykdyti (2010 m) vie!j! pirkim! plan¹, kuris
buvo paskelbtas CVPIS ir #staigos tinklalapyje.
Audito metu buvo peri%r$ti 2010 m. I ketvirtyje vykdyti (144 apklausos) maos vert$s
pirkimai (arba 28,69 proc. vis! 2010 m. pirkim!) vykdant apklaus¹. Pasteb$ta, kad vykdant
mokymo paslaug! pirkimus (pagal Taisykli! 126.2.4., 178.1. punktus) pirkim! apklausos
paymas pild$ #staigos direktor$s "sakymu (2009-02-02 Nr. V-10) paskirti reng$jai, o ne pirkim!
organizatorius, kaip tai numatyta Taisykl$se (12, 128 punktai). Kit! neatitikim! nenustatyta.
Paym$tina, kad #staigos direktor$ atsivelg$ " audito metu nustatytus tr%kumus d$l
apklausos paym! pildymo ir 2011-09-13 "sakymu Nr. V-153 paskyr$ metodininkus maos
vert$s mokymo paslaug! pirkim! apklausos b%d! organizatorius, kas atitinka Taisykli! 12, 128
punkt! reikalavimus.
Vidaus kontrol$s vertinimas
LR Vidaus kontrol$s ir vidaus audito "statymo 2 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad vidaus
kontrol$ yra vieojo juridinio asmens sukurta vis! kontrol$s r%i! sistema, kurios d$ka siekiama
utikrinti vieojo juridinio asmens veiklos teis$tum¹, ekonomikum¹, efektyvum¹, rezultatyvum¹
ir skaidrum¹, strategini! ir kit! veiklos plan! "gyvendinim¹, turto apsaug¹, informacijos ir
ataskait! patikimum¹ ir isamum¹, sutartini! ir kit! "sipareigojim! tretiesiems asmenims
laikym¹si bei su visa tuo susijusi! rizikos veiksni! valdym¹.
Atsivelgiant " tai, kad #staiga vykdydama veikl¹ laik$si veiklos plan!, proced%r!, "staigos
veikl¹ reglamentuojanèi! LR "statym! ir kit! teis$s akt!, Savivaldyb$s turt¹ valdomo, naudoja ir
juo disponuoja pagal norminius teis$s aktus, l$as, skiriamas i Savivaldyb$s biudeto naudoja
pagal paskirt", taupiai ir racionaliai, teikiama informacija apie #staigos veikl¹ yra patikima ir
isami, daroma ivada, kad #staigos vidaus kontrol$ yra gera.
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III. 2012 M. TIKSL! AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS
ITEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJ! PROJEKTAI
Centro 2012 m. veiklos programa atliepia Valstybin$s vietimo 2003  2012 m.,
Lietuvos inovacij! 2010  2020 m., Mokymosi vis¹ gyvenim¹ strategij! nuostatas, Kauno miesto
savivaldyb$s vietimo pl$tot$s 2004  2012 m. strateginius tikslus ir prioritetus, ugdymo proceso
organizavimo 2011  2012 m. kryptis bei 2004  2012 m. Centro strategijos nuostatas ir
apibr$ia Centro veiklos kryptis, tikslus, numato veiklos rezultatus.
Centras 2012 m. veiklai tobulinti pasirinko tikslus, atitinkanèius bendr¹sias kvalifikacijos
tobulinimo centr! veiklos sritis: utikrinti pedagog! kvalifikacijos tobulinimo paslaug! kokybê,
siekiant derm$s tarp individuali! pedagogo, vietimo "staigos ir nacionalini! poreiki!;
organizuoti kit! socialini! grupi!, kaip besimokanèio miesto bendruomen$s nari!, neformal!j"
vietim¹; siekti didesni! ES strukt%rini! bei kit! fond!, "vairi! konkurs! paramos teikiam!
galimybi!.
Buvo atliktas 2010 m. veiklos "sivertinimas pagal Akreditacijos nuostatus, 2012 m. bus
atliktas 2011 m. veiklos "sivertinimas. 2012 m. bus teikiami dokumentai Centro 5 met! veiklos
akreditacijai.
2011 m. vykdyti 5 ES strukt%rini! fond! projektai, 2 i j! s$kmingai "gyvendinti.
Laim$ti 4 vie!j! pirkim! konkursai. Projektini!, konkursini! l$! "sisavinta u 1 077 227,64 Lt.
2012 m. Centro veiklai vykdyti planuojama 939 000 Lt. Speciali!j! program! l$!
planuojama 471 000 Lt. Projektini! l$! planuojama "sisavinti u 472 851 Lt.

INVESTICINIAI PROJEKTAI

Vykdomi ES strukt'rini% fond% projektai:
ES strukt%rini! fond! mogik!j! itekli! pl$tros veiksm! programos 2 prioriteto
Mokymasis vis¹ gyvenim¹  VP1-2.2MM-05-K priemon$s Kalb! mokymo,
verslumo ugdymo ir inovatyvi! vietimo metod! k%rimas ir diegimas projektas
Ankstyvojo usienio kalbos mokymo gerinimas Lietuvos bendrojo lavinimo
mokyklose (Centras  pareik$jas).
Projekto tikslin$ grup$  pradini! klasi! ir usienio kalbos (angl!, pranc%z!, vokieèi!)
mokytojai.
Projekto veiklos  angl! kalbos mokymai (B1 ir B2 lygiai), kvalifikacijos tobulinimo(si)
stauot$ Anglijoje (22 d.), teoriniai/ praktiniai mokymai Inovatyvus usienio kalbos
mokymas(is) pradin$se klas$se, metodini! gairi! parengimas ir ileidimas, baigiamoji
projekto konferencija.
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ES strukt%rini! fond! mogik!j! itekli! pl$tros veiksm! programos 2 prioriteto
Mokymasis vis¹ gyvenim¹ VP1-2.2MM-05-K priemon$s Kalb! mokymo,
verslumo ugdymo ir inovatyvi! vietimo metod! k%rimas ir diegimas projektas
Usienio kalbos ir dalyko sinergija (VDU  pareik$jas, Centras  partneris).
Projekto tikslin$ grup$  bendrojo lavinimo mokykl! mokytojai.
Projekto veiklos  angl! kalbos mokymai (iki B2 lygio), konsultacijos apie pasirengim¹
taikyti integruot¹ mokym¹, 2 seminarai - diskusijos apie IDUKM metodik¹, metodin$s
mediagos praktiniam ir têstiniam IDUKM taikymui elektronin$je talpoje rengimas,
konferencija.
ES strukt%rini! fond! Sanglaudos skatinimo veiksm! programos 2 prioriteto Vie!j!
paslaug! kokyb$ ir prieinamumas: sveikatos, vietimo ir socialin$ infrastrukt%ra
projektas Mokytoj% kvalifikacijos tobulinimo infrastrukt'ros pl$tra (UPC 
pareik$jas, 48 mokytoj! kvalifikacijos tobulinimo institucijos (tarp j! Centras) 
partneriai).
Projekto tikslin$ grup$  pedagogai, vietimo centr! darbuotojai.
Projekto veiklos  mokytoj! kvalifikacijos tobulinimo infrastrukt%ros pl$tra, atliekant
renovacijos darbus, perkant "rang¹ ir paslaugas, reikalingas mokytoj! kvalifikacijos
tobulinimo infrastrukt%ros pl$trai.
ES strukt%rini! fond! mogik!j! itekli! pl$tros veiksm! programos 2 prioriteto
Mokymasis vis¹ gyvenim¹ VP1-2.2-MM-02-V priemon$s Bendrojo lavinimo,
profesinio mokymo institucij! ir aukt!j! mokykl! pedagoginio personalo kvalifikacijos
tobulinimas projektas Pedagog% kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo
sistemos pl$tra (UPC  pareik$jas, 53 regioniniai ir universitet! mokytoj!
kvalifikacijos tobulinimo centrai (tarp j! Centras)  partneriai).
Projekto tikslin$ grup$  mokytojai, mokymosi vis¹ gyvenim¹ sistemos administracijos
darbuotojai.
Projekto veiklos - pedagog! ir vaik! globos "staig! aukl$toj! perkvalifikavimo studij!
organizavimas, tyrimas, inovatyvios mediagos mokytojui atranka ir sklaida, pedagog!
kvalifikacijos tobulinimo modelio k%rimas, "traukiant "vairias interes! grupes, projekto
vykdytojo ir partneri! institucij! darbuotoj! mokymai, stauot$s usienyje, pedagog!
stauot$s Lietuvoje, mini mokymai, Per coaching, supervizija.
ES strukt%rini! fond! parama i 2007-2013 m. mogik!j! itekli! pl$tros veiksm!
programos 1 prioriteto Kokybikas uimtumas ir socialin$ apr$ptis VP1-1.1SADM04-K priemon$s eimos ir darbo "sipareigojim! derinimas projektas eimos ir darbo
&sipareigojim% derinimas: informavimas, motyvavimas, konsultavimas, mokymai
(Centras  pareik$jas, partneriai  Kauno ir Teli! miest! socialini! paslaug! centrai,
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Kauno kart! namai, labdaros - paramos fondas Tavo galimyb$', Aleksoto kataliki!
moter! draugija, UAB Pirmas ingsnis).
Projekto tikslin$ grup$  vienii asmenys, auginantys vaikus iki 10 met! (vien¹ ir
daugiau), slaugantys ne"gal! ar senyvo amiaus eimos nar" ar artim¹ giminait" (t$vus,
senelius, brolius ar seseris); asmenys, kurie d$l eimos "sipareigojim! turi sunkum!
derindami eimos ir darbo "sipareigojimus.
Projekto veiklos  vaik!, ne"gali! ar senyvo amiaus asmen! priei%ra; d$l eimos
"sipareigojim! nedirbanèi! asmen! motyvavimas, konsultavimas bei mokymai,
tobulinantys bendruosius "g%dius (usienio kalbos, kompiuterinis ratingumas,
socialiniai "g%diai); darbdavi!, darbuotoj!, savivaldybi! atstov! vietimas, mokymai ir
konsultacijos; darbuotoj! mokymai, informavimas ir konsultavimas apie eimos ir darbo
"sipareigojim! derinimo priemones.

Laim$tas vietimo main% fondo paintinis vizitas 2011-2012 m. Lietuvoje:
vietimo main! fondo paintinio vizito Lietuvoje 2011-2012 m. organizavimas Vyresnio
amiaus moni% dalyvavimo vietime skatinimas: problemos, sprendimo b'dai
(Centras  pareik$jas).

2011 m. parengti ir pateikti vertinimui projektai:
Lietuvos Respublikos ir veicarijos konfederacijos bendradarbiavimo programos paprojektis
VDC mobili komanda (Lietuvos vaik! dienos centr! asociacija  pareik$jas, Centras 
paprojekèio dalyvis).
Paprojekèio tikslin$ grup$ - Lietuvos vaik! dienos centrai.
Paprojekèio veiklos  NVO ir vietos savivaldos bendradarbiavimo stiprinimas, tyrimai,
kvalifikacijos tobulinimo renginiai, savanori! pritraukimas ir apmokymas.
Europos kaimynyst$s ir partneryst$s priemon$s Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos
bendradarbiavimo per sien¹ programos projektas Inovatyvi% ugdymo metod% diegimas
Lietuvoje ir Baltarusijoje skatinant

mokykl%

bendruomeni%

sutelktum¹ bei

tarpkult'rin& dialog¹ (Centras pareik$jas).
Projekto tikslin$ grup$ - bendrojo lavinimo mokykl! bendruomeni! nariai (mokiniai, t$vai,
pedagogai), mokymosi vis¹ gyvenim¹ sistemos darbuotojai.
Projekto veiklos - gerosios patirties vizitai, patirtinis seminaras, stauot$, praktinis
inovatyvaus ugdymo modelio diegimas, inovatyvi! prid$tin$s vert$s vietimo produkt!
suk%rimas ir ileidimas (Mokyklos bendruomen$s stiprinimo gerosios praktikos vadovas,
gerosios patirties sklaidos video mediaga  CD), baigiamoji virtuali vaizdo konferencija.
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Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sien¹ programos projektas Latvijos ir Lietuvos
bendradarbiavimas stiprinant pilietinê ir tautinê savimonê (Centras  pareik$jas).
Projekto tikslin$ grup$ - bendrojo lavinimo mokykl! 10-11 kl. mokiniai, pedagogai,
mokymosi vis¹ gyvenim¹ sistemos darbuotojai.
Projekto veiklos - gerosios patirties vizitai, darbo susitikimai, mokymai, inovatyvaus etnin$s
kult%ros ugdymo modelio diegimas, jaunimo stovykla, prid$tin$s vert$s vietimo produkt!
suk%rimas ir ileidimas, baigiamoji virtuali vaizdo konferencija.
Saugesnio interneto 2011 programos projektas Saugesnis internetas ateièiai (Baltijos
edukacini! technologij! institutas  pareik$jas, Centras  partneris).
Projekto tikslin$ grup$ - bendrojo lavinimo mokykl! mokytojai, mokiniai.
Projekto veiklos  saugesnio interneto pagalbos instrument! suk%rimas, metodin$s
mediagos parengimas, mokymai.

IV. VEIKLOS TURINYS
1 Tikslas
Utikrinti pedagog! kvalifikacijos tobulinimo paslaug! kokybê, siekiant derm%s tarp
individuali! pedagogo, vietimo "staigos ir nacionalini! poreiki!.
S$km$s kriterijus
Tyrim! "vykdymas

Parengtos kvalifikacijos
tobulinimo programos,
atitinkanèios vietimo
prioritetus

Laukiami minimal%s rezultatai
Atlikti 3 tyrimai:
 2011 m. seminar!
gr"tamojo ryio anket!
apibendrinimas;
 "sivertinimas pagal aktuali¹
Institucij!, vykdanèi!
mokytoj! ir vietimo
pagalb¹ teikianèi!
specialist! kvalifikacijos
tobulinim¹, veiklos
vertinimo ir akreditacijos
taisykli! redakcij¹;
 apibendrinti mokslinio
tyrimo rezultatai ir pristatyti
Kauno miesto pedagogams
ir vadovams: Kauno miesto
pedagogin$s bendruomen$s
poi%ris " iuolaikinê
pamok¹ ir kvalifikacijos
tobulinimo poreikiai.
Papildytas 2012 m. kvalifikacijos
tobulinimo
program!
bankas,
atsivelgiant " socialini! partneri!
poreikius ir n%dienos aktualijas.
Parengtos kvalifikacijos tobulinimo
programos
2012
m.
pagal








Laukiami maksimal%s
rezultatai
Atlikta 3 tyrim! rezultat!
analiz$;
pagal nustatytus poreikius
numatytos kvalifikacijos
tobulinimo
rengini!
kryptys 2013 metams;
atliktas
2012
m.
kvalifikacijos tobulinimo
rengini! gr"tamojo ryio
bei kokyb$s tyrimas;
tyrimo
rezultat!
pristatymas Kauno m.
bendruomenei.

Parengtos
kvalifikacijos
tobulinimo programos 2012
m.
pagal
prioritetines
kryptis :
Ilaisvintas
k%rybingumas 
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pr
prioritetines kryptis:
Ilaisvintas k%rybingumas 
15 program!;
Saugus ir sveikas vaikas  10
program!;
Savarankika ir atsakinga
mokykla  10 program!.

program!;
Saugus ir sveikas
vaikas  11 program!;
Savarankika
ir
atsakinga mokykla 
11 program!.

Parengta 120 program!, atliepianèi! Parengtos 125 programos,
pedagog!
pedagog! kvalifikacijos tobulinimo atliepianèios
kvalifikacijos
tobulinimo
poreikius (atsivelgiant " tyrim¹).
poreikius (atsivelgiant "
tyrim¹).

Kvalifikacijos tobulinimo
form! ir b%d! "vairov$s
didinimas

Gerosios patirties sklaida

#kurti Mokykl! paangos fond¹.
Organizuoti 5 edukacines ivykas
ug
ugdymo "staig! bendruomen$ms.
Organizuoti 5 kvalifikacijos
tobulinimo
renginius
netradicin$se ugdymo aplinkose.

#kurtas Mokykl!
pa
paangos
fondas.
Organizuotos 6
edukacin$s ivykos.
Organizuoti 6
kvalifikacijos tobulinimo
renginiai netradicin$se
ugdymo aplinkose.

Pagal prioritetines kvalifikacijos
Suorganizuota gerosios
tobulinimo kryptis surengta:
patirties sklaidos
konferencija Pasiekim!
o konferencija Pasiekim! ir
paangos
matavimas
ir paangos matavimas
ugdymo procese;
ugdymo procese;
o 3 parodos;
 ileistas metodini! darb!
leidinys Pasiekim! ir
o 9 paskaitos;
paangos matavimas
o 60 konsultacij!;
ugdymo procese;
o 9
metodikos
valandos,
apskrit!j! stal!, vie!j!  parengtas parodos
diskusij!.
Pasiekim! ir paangos
matavimas ugdymo
procese katalogas;

suorganizuota
10
Edukacin$s patirties bankas
paskait!;
papildytas 180 metodinio darbo
 suorganizuota 61
korteli!.
konsultacija;
 suorganizuota 10
metodikos valand!,
apskrit!j! stal!, vie!j!
diskusij!;
 edukacin$s patirties
bankas papildytas 200
metodinio darbo korteli!.

Priemon%s
1.1. Tiriamoji veikla
Eil.
Nr.
1.

Priemon$s
pavadinimas
2011 m.

Atsakingi
vykdytojai
A.Mak%nien$,

Socialiniai
partneriai
Ugdymo

Ribinis
atlikimo
laikas
01 m$n.

Itekliai

Intelektualieji:

Pastabos
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2.

3.

kvalifikacijos
tobulinimo
rengini!
gr"tamojo ryio
rezultat!
apibendrinimas ir
analiz$
Atliktas 2011
met! veiklos
"sivertinimas
pagal Institucij!,
vykdanèi!
mokytoj! ir
vietimo pagalb¹
teikianèi!
specialist!
kvalifikacijos
tobulinim¹,
veiklos vertinimo
ir akreditacijos
taisykli!
redakcij¹
Kauno miesto
pedagogin$s
bendruomen$s
poi%ris "
iuolaikinê
pamok¹ ir
kvalifikacijos
tobulinimo
poreikiai

metodininkai

"staigos

R.Bortkevièien$,
A.Mak%nien$,
metodininkai

A.Mak%nien$,
metodininkai

Ugdymo
"staigos

metodininkai.
Materialieji:
darbo laiko
s¹naudos

04 m$n.

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo laiko
s¹naudos

10 m$n.

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo laiko
s¹naudos

1. 2. Kvalifikacijos tobulinimo program% pagal prioritetines veiklos kryptis rengimas
Eil.
Priemon$s
Atsakingi
Socialiniai
Ribinis
Itekliai
Pastabos
Nr.
pavadinimas
vykdytojai
partneriai
atlikimo
laikas
A.Mak%nien$,
Metodiniai
1. 2012 m.
12 m$n. Intelektualieji:

2.

papildyti
kvalifikacijos
tobulinimo
program! bank¹,
atsivelgiant "
socialini!
partneri!
poreikius ir
2012/2013 m. m.
prioritetus
2012 m parengti
ir "gyvendinti 15
kvalifikacijos
tobulinimo
program!.,
atliepianèi!
prioritetinê
krypt"
Ilaisvintas
k%rybingumas

metodininkai

b%reliai, US,
MM, UPC,
ugdymo
"staigos,
auktosios
mokyklos,
leidyklos

metodininkai.
Materialieji:
darbo laiko
s¹naudos

A.Mak%nien$,
metodininkai

Metodiniai
11 m$n.
b%reliai, US,
MM, UPC,
ugdymo
"staigos,
auktosios
mokyklos,
leidyklos

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo
laiko
s¹naudos
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3.

4.

5.

2012 m parengti
ir "gyvendinti 10
kvalifikacijos
tobulinimo
programas,
atliepianèias
prioritetinê
krypt" Saugus ir
sveikas vaikas
2012 m. parengti
ir "gyvendinti 10
kvalifikacijos
tobulinimo
program!,
atliepianèi!
prioritetinê
krypt"
Savarankika ir
atsakinga
mokykla
2012
m.
parengti
ir
"gyvendinti 120
program!,
atliepianèi!
pedagog!
kvalifikacijos
tobulinimo
poreikius
(atsivelgiant "
tyrim¹)

A.Mak%nien$,
metodininkai

Metodiniai
11 m$n.
b%reliai, US,
MM, UPC,
ugdymo
"staigos,
auktosios
mokyklos,
leidyklos

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo
laiko
s¹naudos

A.Mak%nien$,
metodininkai

Metodiniai
11 m$n.
b%reliai, US,
MM, UPC,
ugdymo
"staigos,
auktosios
mokyklos,
leidyklos

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo
laiko
s¹naudos

A.Mak%nien$,
metodininkai

Metodiniai
11 m$n.
b%reliai, US,
MM,
ugdymo
"staigos,
auktosios
mokyklos,
leidyklos

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo
laiko
s¹naudos

1.3. Kvalifikacijos tobulinimo form% ir b'd% &vairov$s didinimas
Eil.
Priemon$s
Atsakingi
Socialiniai
Ribinis
Nr.
pavadinimas
vykdytojai
partneriai
atlikimo
laikas
A.Mak%nien$,
US,
ugdymo
12
m$n.
1.
#kurti Mokykl!
metodininkai
"staigos,
paangos fond¹
metodiniai
b%reliai,
vietimo
konsultantai.

Itekliai

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo laiko
s¹naudos

A.Mak%nien$,
Organizuoti 9
metodininkai
edukacines
ivykas ugdymo
"staig!
bendruomen$ms

Ugdymo
"staigos,
metodiniai
b%reliai,
kelioni!
agent%ros

12 m$n.

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo laiko
s¹naudos

Organizuoti 5
kvalifikacijos
tobulinimo
renginius
netradicin$se
ugdymo
aplinkose

Muziejai,
bibliotekos,
Kauno
filharmonija,
kitos erdv$s.

12 m$n.

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo laiko
s¹naudos

A.Mak%nien$,
metodininkai

Pastabos
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1.4. Gerosios patirties sklaida
Eil.
Priemon$s
Atsakingi
Nr.
pavadinimas
vykdytojai
1.

Organizuoti
konferencij¹
Pasiekim! ir
paangos
matavimas
ugdymo
procese;
organizuoti 2
parodas:
1. Pasiekim! ir
paangos
matavimas
ugdymo
procese,
2Savarankika
ir atsakinga
mokykla;
organizuoti 9
paskaitas,
atliepianèias
vietimo
kokyb$s ir
nuolatos
did$janèius
gyvenimo
reikalavimus;
organizuoti 60
konsultacij!
atitinkanèi!
ugdymo
proceso veiklos
prioritetus;
surengti 9
metodikos
valandas,
apskrituosius
stalus, vie¹sias
diskusijas
irykinant
sukaupt¹ ger¹j¹
patirt";
papildyti
edukacin$s
patirties bank¹
180 metodinio
darbo korteli!

Socialiniai
partneriai

Ribinis
atlikimo
laikas

Itekliai

A.Mak%nien$,
metodininkai

US, ugdymo 04 m$n.
"staigos,
metodiniai
b%reliai

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo
laiko
s¹naudos

A.Mak%nien$,
Z.Verbickien$,
I.Teresien$

US, ugdymo
"staigos,
metodiniai
b%reliai

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo laiko
s¹naudos

04 m$n.

11 m$n.

A.Mak%nien$,
metodininkai

US, ugdymo 12 m$n.
"staigos,
auktosios
mokyklos
metodiniai
b%reliai

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo laiko
s¹naudos

A.Mak%nien$,
metodininkai

Ugdymo
"staigos,
vietimo
konsultantai

12 m$n.

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo laiko
s¹naudos

A.Mak%nien$,
metodininkai

US, ugdymo 12 m$n.
"staigos,
metodiniai
b%reliai

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo laiko
s¹naudos

A.Mak%nien$,
metodininkai

US, ugdymo 12 m$n
"staigos,
metodiniai
b%reliai

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo laiko
s¹naudos

Pastabos
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2 Tikslas
Organizuoti kit! socialini! grupi!, kaip besimokanèio miesto bendruomen%s nari!,
neformal!j" vietim¹
S$km$s kriterijus
Mokytoj! senjor! akademijos
kurs! organizavimas

Neformaliojo vietimo kitoms
miesto socialin$ms grup$ms
organizavimas

Laukiami minimal%s rezultatai
§ Kompiuterinio
kursai  1;

ratingumo 

§
§
§
§

Sveikatos kursas  7;
Gamtamokslinis kursas  4;
K%no kult%ros kursas  3;
Bendrakult%rinis kursas  5.

1.

Suorganizuoti
seminarai
socialin$ms grup$ms:
valstyb$s tarnautojams  1;
buhalteriams  1;
kult%ros ir sporto darbuotojams,
-1;
socialiniams darbuotojams  1;

§
§
§
§

§ sveikatos
specialistams  1;






Laukiami maksimal%s
rezultatai
Suorganizuoti
2
kompiuterinio ratingumo
kursai;
Suorganizuotos 9 paskaitos;
Suorganizuoti 5 renginiai;
Suorganizuoti 4 renginiai;
Suorganizuoti 6 renginiai.

1. Suorganizuoti seminarai
socialin$ms grup$ms:
§ valstyb$s tarnautojams  2;
§ buhalteriams  2;
§ kult%ros
ir
sporto
darbuotojams, -2;
§ socialiniams darbuotojams
 2;
priei%ros § sveikatos
priei%ros
specialistams  2;

2. Surengtos 4 vieosios meno 2. Surengtos 5 vieosios meno
k%rini! parodos;
k%rini! parodos;
3. Surengti 3 k%rybos vakarai;
3. Surengti 4 k%rybos vakarai.
4. Vykdoma programa T$v! 4. T$v!
akademijos
akademija.
programos
vykdymas
Kauno m. savivaldyb$je.
Ipl$toti partneryst$s tinklai

 Pasiraytos
2
naujos  Pasiraytos
4
naujos
bendradarbiavimo sutartys su
bendradarbiavimo sutartys
kult%ros ir kt. "staigomis;
su kult%ros "staigomis:
muziejais, bibliotekomis;
 papildytas lektori! bankas 5  papildytas lektori! bankas 8
lektoriais.
lektoriais .

Priemon%s
2.1 Neformaliojo vietimo kitoms miesto socialin$ms grup$ms renginiai
Eil.
Priemon$s
Atsakingi
Socialiniai
Ribinis
Itekliai
Pastabos
vykdytojai
Nr.
pavadinimas
partneriai atlikimo
laikas
1.
A.Mak%nien$,
Pagyvenusi!
Organizuoti
12 m$n. Intelektualieji:
moni!
metodininkai.
Mokytoj! senjor! metodininkai
asociacija,
Materialieji:
akademijos
senjor!
darbo laiko
kursus:
visuomenin$s
s¹naudos,
§ Kompiuterinio
organizacijos
materialieji
ratingumo
Branduma,
Centro
kursai  1;
Boèiai,
itekliai,
§ Sveikatos kursas
muziejai,
Centro
 7;
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2.

3.

§ Gamtamokslinis
kursas  4;
§ K%no kult%ros
kursas  3;
§ Bendrakult%rinis
kursas  5.

bibliotekos,
vieosios
"staigos,
mokslo ir
studij!
institucijos.

Suorganizuoti
seminarus
socialin$ms
grup$ms:
§ valstyb$s
tarnautojams
Darbo etika  1;
§ buhalteriams
Vie!j!
pirkim!
organizavimas
1;
§ kult%ros
darbuotojams
Etnin$s
kult%ros tradicij!
puosel$jimas 1;
§ sporto
darbuotojams
LAF: teoriniai
ir praktiniai
sportin$s ir
bendrosios
aerobikos
trenerio 
instruktoriaus
mokymai
§ socialiniams
darbuotojams
Darbas su
rizikos
eimomis  1;
sveikatos priei%ros
specialistams
Fizin$s ir
psichin$s sveikatos
stiprinimas  1

Muziejai,
bibliotekos,
vieosios
"staigos,
asociacijos,
mokslo ir
studij!
institucijos,
VTD.

Organizuoti 4
vie¹sias meno
k%rini! parodas:
Dailinink$s
E.Lipeikait$s
akvareli! paroda.
A.Augusèio ir jo
mokini! k%rybini!
darb! paroda.
J.Nari%no metalo
plastikos darb!
paroda.

V.Barzdiuvien$

V.Kaem$kien$

A.Bakutis

speciali!j!
program!
l$os 400 Lt.

06 m$n.

11 m$n.

12 m$n.

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo laiko
s¹naudos,
materialieji
Centro
itekliai,
Centro
speciali!j!
program!
l$os 1000 Lt.

Z.Verbickien$
01-10
m$n.

V.Segalovièien$

V.Segalovièien$

A.Bakutis

A.Bakutis

A.Bakutis

05 m$n.

11 m$n.

09 m$n.
11 m$n.

04 m$n.

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo laiko
s¹naudos;
meno ir kt.
k%riniai panaudai
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4.

Birtono vaik! l.-d.
aukl$toj! k%rybini!
darb! paroda.

Z.Verbickien$

Têstiniai mokymai
t$vams T$v!
akademija

V.Segalovièien$

01 m$n.

US, KPKC,
Nacionalin$
eim! ir t$v!
asociacija

12 m$n.

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo laiko
s¹naudos

3 Tikslas
Siekti didesni! ES strukt#rini! bei kit! fond!, "vairi! konkurs! paramos teikiam! galimybi!
S$km$s kriterijus

Laukiami minimal's rezultatai

Laukiami maksimal's
rezultatai
Pritraukta
l$!
Centro Pritraukta 472 851 Lt ESF, LRV Pritraukta 1000 000 Lt
infrastrukt%rai
gerinti
bei l$os.
ESF, LRV l$os
mokymams vykdyti
Priemon%s
Eil.
Nr.

Priemon$s
pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Socialiniai
partneriai

3.1.

ES strukt%rini!
fond! projekto
Ankstyvojo
usienio kalbos
mokymo
gerinimas
Lietuvos
bendrojo
lavinimo
mokyklose
(Centras 
vykdytojas)
vykdymas
Partnerio
teis$mis
vykdom! ES
strukt%rini!
fond! projekt!
"gyvendinimas.
Parengti ir
pateikti ETBT
Lietuvos ir
Lenkijos
bendradarbiavim
o per sien¹
programos
projekt¹

R.Bortkevièien$,
I. Pupalaigien$,
metodininkai

Lietuvos
bendrojo
lavinimo
mokyklos,
juridiniai bei
fiziniai
asmenys,
atrinkti
konkurso
tvarka

R.Bortkevièien$,
I. Pupalaigien$,
metodininkai

UPC,
VDU

R.Bortkevièien$,
I.Pupalaigien$,
metodininkai

Lenkijos
vietimo
centras

Dalyvauti ES
strukt%rini! bei
kit! fond!,
"vairiuose

R.Bortkevièien$
I.Pupalaigien$,
metodininkai

Lietuvos
vietimo ir
ugdymo
"staigos

3.2.

3.3.

3.4.

Ribinis
atlikimo
laikas
12 m$n.

Itekliai

Pastabos

Intelektualieji:
metodininkai.
ESF,
LRV
l$os 472 851
Lt

Pasirayta
sutartis,
vykdomos
projekto
veiklos

12 m$n.

Intelektualieji:
metodininkai.
ESF, LRV
l$os

Bendradarbia
ujant
vykdomos
projekto
veiklos

01 m$n.

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
tikslinama

Projektas
rengiamas

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
tikslinama

Sekti
informacij¹ ir
teikti
projektus bei

12 m$n.
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konkursuose
siekiant
pritraukti l$as

paraikas
"vairiems
konkursams,
atitinkantiems
Centro
veiklos
nuostatus

V. ATSISKAITYMO IR VISUOMEN#S INFORMAVIMO TVARKA
Kas atsiskaito ir
informuoja
Metodininkai

Metodininkai

Kam atsiskaitoma
ir informuojama
Centro
administracijai,
k%rybiniams
darbuotojams
Centro
administracijai

Direktor$s
pavaduotoja

Direktorei

Direktor$

Mokykl! metodinei
tarybai,
Centro tarybai
US, miesto
pedagoginei
bendruomenei

Direktor$

Direktor$
Direktoriaus pavaduotoja
Direktoriaus pavaduotoja projektinei veiklai
Metodinink$
Metodinink$
Metodinink$
Metodinink$
Metodininkas
Metodinink$
Metodinink$
Vyr. buhalter$

PRITARTA
Kauno pedagog! kvalifikacijos centro
Tarybos 2011 m. gruodio m$n. 21 d.
Protokolu Nr. S-19.

Atsiskaitymo ir
infromavimo formos
Praneimai

Ribinis laikas
Kiekvien¹ m$nesio
pirm¹ pirmadien"

Met! veiklos programos
parengimas; pusmeèio,
met! ataskait!
parengimas
Pusmeèio, met! Centro
veiklos ataskaitos
parengimas
Met! ataskaita

Iki gruodio 27 d.

Ataskaita, praneimas
miesto pedagoginei
bendruomenei

Iki 01- 05

_____________
_____________
_____________
______________
______________
______________
_______________
_______________
________________
________________
_______________

Iki liepos 01 d.
Iki gruodio 20 d.
Iki liepos 05 d, iki
gruodio 27 d.
Iki gruodio 30 d.

Rasa Bortkevièien$
Aurelija Mak%nien$
Inga Pupalaigien$
Ilona Teresien$
Valerija Segalovièien$
Rasa Sisimbajevait$
Zita Verbickien$
Alvydas Bakutis
Violeta Kaem$kien$
Vilija Barzdiuvien$
Bron$ Puidien$

