FORMA PATVIRTINTA
Kauno miesto savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų
valdybos direktoriaus 2013 m. kovo 4 d.
įsakymu Nr. 401-12

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRO DIREKTORIAUS(-ĖS)
2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

• 2014 m. Centras įdiegė elektroninę dalyvių registracijos į renginius sistemą.
• LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Centras 2013 m. akredituotas 5 metams
(akreditacijos pažymėjimo numeris AP-046).
• Nuo 2013 m. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre sukurta, įdiegta ir palaikoma kokybės
vadybos sistema (pagal ISO 9001:2008 standarto reikalavimus).
1. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita (įstaigos veiklos programa).
Bendras mokinių skaičius
2012-11-01
2013-11-01

Iš jų socialiai remtinų mokinių skaičius
2012-11-01
2013-11-01

2. Įstaigos organizacinė struktūra (įstaigos duomenys, įstaigos veiklos programa).
Etatų skaičius

Mokytojų skaičius

Administracija
(direktorius ir
pavaduotojai)

Kiti
darbuotojai
(spec.
pedagogas,
socialinis,
psichologas
ir kt.)

Pagalbinis/
techninis
personalas

Laisvi
etatai

Iš viso
etatų
(pagal
etatų
sąrašą
01-01)

4

15

7

0

26

atestuotų
mokytojų

vyr.
mokytojų

mokytojų
metodininkų

mokytojų
ekspertų

Iš viso
mokytojų

3. Įstaigos organizuoti renginiai::
Miesto

Respublikiniai

Tarptautiniai

Renginių
skaičius

Dalyvavusių
skaičius

Renginių
skaičius

Dalyvavusių
skaičius

Renginių
skaičius

Dalyvavusių
skaičius

738

21128

28

2581

8

905

Gauti laimėjimai, apdovanojimai (įrašykite, jei pageidaujate).

4. Dalyvavimas kitų įstaigų organizuotuose renginiuose::
Miesto
Renginių
skaičius

Respublikiniai
Dalyvavusių
skaičius

Renginių
skaičius

Dalyvavusių
skaičius

Tarptautiniai
Renginių
skaičius

Dalyvavusių
skaičius
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Gauti laimėjimai, apdovanojimai (įrašykite, jei pageidaujate).
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

5. Gavusių neformaliojo švietimo pažymėjimus mokinių skaičius (įstaigos veiklos programa).
2014 m. gavusių neformaliojo švietimo pažymėjimus kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių
skaičius – 16 134.
6. Neformaliojo ugdymo pasiūla (įstaigos duomenys):
Eil.
Nr.

Būrelio/užsiėmimo pavadinimas

Skirta valandų

Lankančių mokinių
skaičius

Finansavimo šaltinis

Gauta suma (Lt.)

7. Projektinė veikla (įstaigos duomenys, veiklos programa).
Eil.
Nr.

1.

2.

3.

Projekto/programos pavadinimas

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo
centro projekto „Lyderių laikas 2“ supaprastinto atviro
konkurso „Paramos paketai. Stažuotės Lietuvoje (2)“
pirkimo įgyvendinimas, 2013 m. spalio 28 d. paslaugų
teikimo sutartis Nr. (21.4)-8ESLL2-1-303/F5-117
(Centras – paslaugų teikėjas).
ES struktūrinių fondų projektas „Pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos
tobulinimas“ atviro konkurso „Mokymo paslaugos“
pirkimo įgyvendinimas, 2014 m. sausio 24 d. mokymų
paslaugų sutartis Nr. ESF4 - 4/ F5 - 9 (Centras –
paslaugų tiekėjas).
ES struktūrinių fondų projektas „Pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos
tobulinimas“ atviro konkurso „Bandomųjų tyrimų
organizavimo ir vykdymo paslaugų pirkimas“ pirkimo
įgyvendinimas, 2014 m. kovo 3 d. mokymų paslaugų
sutartis Nr. ESF4 - 19/ F5 - 45 (Centras – paslaugų
tiekėjas).

ES fondai ir LR
lėšos

600 tūkst. Lt
ES fondai ir LR
lėšos

ES fondai ir LR
lėšos

Gauti laimėjimai, apdovanojimai (įrašykite, jei pageidaujate).
LR Švietimo ir mokslo ministro padėkos raštas Rasai Bortkevičienei už nuoširdų ir
kūrybingą vadybinį darbą bei reikšmingą indėlį tobulinant Lietuvos pedagogų kvalifikaciją.
2014 m. spalio 15 d. Nr. 630
Kauno miesto mero padėka Rasai Bortkevičienei už ilgametę sėkmingą vadybinę veiklą,
Centro puoselėjimą, Europos Sąjungos lėšų pritraukimą, projektų įgyvendinimą ir svarų indėlį
prisidedant prie Kauno miesto pedagogų kvalifikacijos tobulinimo. 2014 m.
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Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos padėka Rasai Bortkevičienei už nuolatinę
pagalbą organizuojant LPKTS renginius, įprasminančius laisvės kovų istoriją, ugdančius jaunimo
patriotiškumą ir apdovanota I-ojo laipsnio LPKTS žymeniu „Už nuopelnus Lietuvai“ Nr. 183.
8. Pastato būklės analizė.
Žemės sutarties situacija: ruošiama.
Pastatas įtrauktas į Kauno miesto saugotinų pastatų sąrašą.
Energetinis auditas: energetinis techninis auditas atliktas 2006-02-15. Stadija

EA, bylos

Nr. 06-352. Atliko UAB „Statybos konsultacijų ir projektų biuras“.
9. Įstaigos finansavimo šaltiniai ir lėšos (įstaigos veiklos programa):
Finansavimo šaltinis
Biudžetinių įstaigų veiklos programa
Labdaros ir paramos lėšos
2 % pajamų lėšos
Specialiosios lėšos
Neformaliojo ugdymo mokesčio lėšos
Valstybės lėšos
Specialios tikslinės dotacijos
VIP
Privatizavimo fondo lėšos
ES struktūrinių fondų lėšos

Gauta lėšų
(Lt.)

Panaudota
(Lt.)

9900
170,90
507 200
-

9900
170,90
507 200
-

Skirta lėšų
(Lt.)

Panaudota
(Lt.)

600 000

600 000

Atlikti darbai

Atlikti darbai

10. Savivaldybės vidaus audito skyriaus, kontrolieriaus tarnybos, Nacionalinės mokyklų
vertinimo agentūros ir kitų institucijų patikrinimo išvados (jei buvo) (įstaigos veiklos programa).
11. 2014 metų tikslų realizavimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus (įstaigos
veiklos programa).
Tikslas

Minimalus lauktas
2014 m. rezultatas
Plėtoti
Atlikti 3 tyrimai:
mokymosi
 2013 m. pedagogų
visą gyvenimą
kvalifikacijos
kokybiškų
tobulinimo mokymų
paslaugų
grįžtamojo ryšio anketų
įvairovę.
apibendrinimas;
 Mokyklų vadovų, jų
pavaduotojų ugdymui,
ugdymą
organizuojančių skyrių
vedėjų, mokytojų,
profesijos mokytojų,
pagalbos mokiniui
specialistų
kvalifikacijos
tobulinimo poreikių
2015 m. metams
tyrimas.
 Atlikta apklausa apie

2014 m. įstaigos pasiektas
realus rezultatas
Atlikti 2 tyrimai ir rezultatų
analizė.
Atliktas 2013 m.
kvalifikacijos tobulinimo
renginių grįžtamojo ryšio bei
kokybės tyrimas. Pagal
nustatytus poreikius
numatytos kvalifikacijos
tobulinimo renginių kryptys
2015 metams. Pradėtas
mokslinis tyrimas
„Kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose įgytų žinių
taikymas praktikoje“.

Maksimalus lauktas
2014 m. rezultatas
Atlikta 3 tyrimų
rezultatų analizė:
 Pagal nustatytus
poreikius numatytos
kvalifikacijos
tobulinimo renginių
kryptys 2014 metams.
 Atliktas 2013 m.
kvalifikacijos
tobulinimo(si)
renginių grįžtamojo
ryšio bei kokybės
tyrimas.
 Atliktas mokslinis
tyrimas
„Kvalifikacijos
tobulinimo
renginiuose įgytų
žinių taikymas
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kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose
įgytų žinių taikymą
praktikoje.
2014 m. pedagogų
2014 m. iš viso parengta 173
kvalifikacijos
programų.
tobulinimo programų
bankas papildytas 160
programų:

2014 m. pedagogų
kvalifikacijos
tobulinimo programų
bankas papildytas 200
programų:

Pagal nacionalinius ir
regioninius prioritetus
parengta 80 programų.

Pagal nacionalinius ir
regioninius prioritetus
parengtos 133 programos.

Pagal nacionalinius ir
regioninius prioritetus
parengta 120 programų.

Parengtos 5
kvalifikacijos
tobulinimo programos,
vykdomos mišriu ar
nuotolinio mokymosi
būdu.

Parengtos 2 naujos
programos, vykdomos
mišriu ar nuotolinio
mokymosi būdu.

Parengtos 8
kvalifikacijos
tobulinimo programos,
vykdomos mišriu ar
nuotolinio mokymosi
būdu.

Parengtos 8 institucinio
lygio programos.
Parengtos 5 naujos
edukacinių išvykų
programos.

Parengta 20 institucinio
lygio programos.
Parengta 22 edukacinių
išvykų programos.

Parengta 12 institucinio
lygio programų.
Parengtos 8 naujos
edukacinių išvykų
programos.

Parengtos 9
kvalifikacijos
tobulinimo programos,
vykdomas netradicinėse
aplinkose.

Parengta 18 kvalifikacijos
tobulinimo programų,
vykdomų netradicinėse
aplinkose.

Parengta 14
kvalifikacijos
tobulinimo programų,
vykdomų netradicinėse
aplinkose.

Parengta valstybės
tarnautojų įvadinio
mokymo programa.

Parengta valstybės
tarnautojų įvadinio mokymo
programa, patvirtinta
valstybės tarnybos
departamente.
Plėtojant projektinę veiklą
pritraukta 600 tūkst. Lt ESF,
LRV lėšų.

Parengta valstybės
tarnautojų įvadinio
mokymo programa,
patvirtinta valstybės
tarnybos departamente.
Plėtojant projektinę
veiklą pritraukta 400
tūkst. ESF, LRV lėšų.

Plėtojant projektinę
veiklą pritraukta 300
tūkst. Lt ESF, LRV
lėšų.
Organizuoti 367
renginiai mokytojams ir
pagalbos mokiniui
specialistams:
330 seminarų;
20 kursų;
2 paskaitos;
15 edukacinių išvykų.
Organizuoti renginiai
mokyklų vadovams, jų
pavaduotojams,
ugdymą

Organizuoti 479 renginiai
mokytojams ir pagalbos
mokiniui specialistams:
423 seminarai;
56 kursai;
13 paskaitų;
31 edukacinė išvyka.
Organizuoti renginiai
mokyklų vadovams, jų
pavaduotojams, ugdymą
organizuojančių skyrių

praktikoje“.

Organizuoti 405
renginiai mokytojams
ir pagalbos mokiniui
specialistams:
350 seminarų;
30 kursų;
5 paskaitos;
20 edukacinių išvykų.
Organizuoti renginiai
mokyklų vadovams,
jų pavaduotojams,
ugdymą

organizuojančių skyrių
vedėjams:
20 seminarų;
2 kursai.
Organizuoti 2 seminarai
naujai paskirtiems ar
1 – 3 metus dirbantiems
mokyklų vadovams, jų
pavaduotojams
ugdymui, ugdymą
organizuojantiems
skyrių vedėjams.
Organizuotas 1 kursas
trenerio licencijai gauti
arba pratęsti pagal
Kūno kultūros ir sporto
departamento
patvirtintas programas.
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vedėjams:
23 seminarai;
7 kursai.
Organizuotas 1 seminaras
naujai paskirtiems ar 1 – 3
metus dirbantiems mokyklų
vadovams, jų
pavaduotojams ugdymui,
ugdymą organizuojantiems
skyrių vedėjams.
Organizuoti 2 kursai
trenerio licencijai gauti arba
pratęsti pagal Kūno kultūros
ir sporto departamento
patvirtintas programas.

Organizuoti renginiai

Organizuoti renginiai kitoms

kitoms suaugusiųjų
neformalaus švietimo
dalyvių grupėms:
2 seminarai valstybės
tarnautojams;
1 seminaras ugdymo
įstaigų buhalteriams;
1 seminaras sveikatos
priežiūros specialistams,
dirbantiems ugdymo
įstaigose;
1 seminaras viešųjų
pirkimų organizatoriams
ir vykdytojams;
1 renginys sporto
visuomenei;
1 renginys kultūros
darbuotojams.

suaugusiųjų neformalaus
švietimo dalyvių grupėms:
5 seminarai valstybės
tarnautojams;
2 seminarai ugdymo įstaigų
buhalteriams;
1 seminaras sveikatos
priežiūros specialistams,
dirbantiems ugdymo
įstaigose;
8 seminarai viešųjų pirkimų
organizatoriams ir
vykdytojams;
3 renginiai sporto
visuomenei;
2 renginiai kultūros
darbuotojams.

Trečiojo amžiaus
universiteto renginiai:
 Bendrakultūrinis
fakultetas – 7 renginiai;
 Sveikatos fakultetas –
12 renginių;
 Kūrybinių dirbtuvių
fakultetas – 5 renginiai.

Trečiojo amžiaus
universiteto renginiai:
 Bendrakultūrinis
fakultetas – 11 renginių;
 Sveikatos fakultetas – 28
renginiai;
 Kūrybinių dirbtuvių
fakultetas – 7 renginiai.

26 viešieji renginiai
miesto bendruomenei.

31 viešasis renginys miesto
bendruomenei.

1 „Tėvų akademijos“

1 „Tėvų akademijos“

organizuojančių
skyrių vedėjams:
25 seminarai;
4 kursai.
Organizuoti 3
seminarai naujai
paskirtiems ar 1 – 3
metus dirbantiems
mokyklų vadovams,
jų pavaduotojams
ugdymui, ugdymą
organizuojantiems
skyrių vedėjams.
Organizuoti 2 kursai
trenerio licencijai
gauti arba pratęsti
pagal Kūno kultūros ir
sporto departamento
patvirtintas
programas.
Organizuoti renginiai
kitoms suaugusiųjų
neformalaus švietimo
dalyvių grupėms:
3 seminarai valstybės
tarnautojams;
2 seminarai ugdymo
įstaigų buhalteriams;
2 seminarai sveikatos
priežiūros
specialistams,
dirbantiems ugdymo
įstaigose;
2 seminarai viešųjų
pirkimų
organizatoriams ir
vykdytojams;
2 renginiai sporto
visuomenei;
2 renginiai kultūros
darbuotojams.
Trečiojo amžiaus
universiteto renginiai:
 Bendrakultūrinis
fakultetas – 9
renginiai;
 Sveikatos fakultetas –
15 renginių;
 Kūrybinių dirbtuvių
fakultetas – 7
renginiai.
29 viešieji renginiai
miesto bendruomenei.

renginys.

6
renginys.

Organizuoti pagal poreikį
kursus tėvams apie
pozityvią tėvystę,
stiprinančius jų
socialinius ir bendravimo
su vaikais įgūdžius
„Bendravimo su vaikais
tobulinimo kursai“
(20 val.).
Organizuoti 5 renginiai
mokiniams:
1 viktorina;
1 konkursas;
1 mokinių konferencija;
1 mokinių darbų paroda;
1 mokinių ir mokytojų
konferencija.

Nebuvo gauta teismo
nutarimų, pagal kuriuos
tėvai įpareigojami išklausyti
kursus apie pozityvią
tėvystę, stiprinančius jų
socialinius ir bendravimo su
vaikais įgūdžius
„Bendravimo su vaikais
tobulinimo kursai“ (20 val.).
Organizuota 18 renginių
mokiniams:
9 viktorinos;
5 konkursai;
1 mokinių darbų paroda;
1 diskusija;
1 paskaita;
1 spektaklis.

Organizuoti „Metų
švietėjų“ klubo 2
renginius.

Organizuotas 1 „Metų
švietėjų“ klubo renginys.

Komentaras:
Tikslas pasiektas.
Skatinti miesto Atliktas Centro 2013 m.
pedagogus ir
veiklos įsivertinimas
jų grupes
pagal aktualią
reflektuoti
„Institucijų, vykdančių
savo veiklą,
mokytojų ir švietimo
dalintis gerąja pagalbą teikiančių
patirtimi su
specialistų
miesto, šalies
kvalifikacijos
pedagogais.
tobulinimą, veiklos
vertinimo ir
akreditacijos taisyklių“
redakciją.

Organizuoti 318
kolegialios pedagoginės
patirties
perdavimo/perėmimo
renginiai:
200 gerosios patirties
seminarų, išskiriant iš
bendro seminarų
skaičiaus;
20 konferencijų;

2 „Tėvų akademijos“
renginiai.
Organizuoti 2 kursai
tėvams apie pozityvią
tėvystę, stiprinančius jų
socialinius ir
bendravimo su vaikais
įgūdžius „Bendravimo
su vaikais tobulinimo
kursai“ (20 val.).
Organizuota 14
renginių mokiniams:
3 viktorinos;
3 konkursai;
3 mokinių
konferencios;
3 mokinių darbų
parodos;
2 mokinių ir mokytojų
konferencijos.
Organizuoti „Metų
švietėjų“ klubo 3
renginius.

Atliktas Centro 2013 m.
veiklos įsivertinimas pagal
aktualią „Institucijų,
vykdančių mokytojų ir
švietimo pagalbą teikiančių
specialistų kvalifikacijos
tobulinimą, veiklos
vertinimo ir akreditacijos
taisyklių“ redakciją,
nustatytas įstaigos
potencialas, rezultatų
kokybė ir tobulinimo(si)
perspektyvos.

Atliktas Centro 2013
m. veiklos
įsivertinimas pagal
aktualią „Institucijų,
vykdančių mokytojų
ir švietimo pagalbą
teikiančių specialistų
kvalifikacijos
tobulinimą, veiklos
vertinimo ir
akreditacijos
taisyklių“ redakciją,
nustatytas įstaigos
potencialas, rezultatų
kokybė ir
tobulinimo(si)
perspektyvos.

Organizuoti 350 kolegialios
pedagoginės patirties
perdavimo/perėmimo
renginių:
117 gerosios patirties
seminarų, išskiriant iš
bendro seminarų skaičiaus;
39 konferencijos;
40 parodų;
28 metodiniai renginiai;

Organizuoti 437
kolegialios
pedagoginės patirties
perdavimo/perėmimo
renginiai:
250 gerosios patirties
seminarų, išskiriant iš
bendro seminarų
skaičiaus;
26 konferencijos;

8 parodos;
30 metodinių renginių;
60 konsultacijų.

Kauno m.
besimokančių mokyklų
tinklo veiklos plėtotė,
sprendžiant bendrą
ugdymo turinio
individualizavimo ir
diferencijavimo
problemą: organizuoti 8
renginiai.
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126 konsultacijos.
.

11 parodų;
50 metodinių
renginių;
100 konsultacijų.

Kauno m. besimokančių
mokyklų tinklo veiklos
plėtotė, sprendžiant bendrą
ugdymo turinio
individualizavimo ir
diferencijavimo problemą:
organizuota 20 renginių.

Kauno m.
besimokančių
mokyklų tinklo
veiklos plėtotė,
sprendžiant bendrą
ugdymo turinio
individualizavimo ir
diferencijavimo
problemą: organizuota
10 renginių.
EP bankas, kaupiamas EP bankas, kaupiamas Centro EP bankas papildytas
Centro interneto
interneto svetainėje ir
16 laikmenų
svetainėje ir
bibliotekoje, papildytas 36
(skaitmeninėmis
bibliotekoje, papildytas laikmenomis (skaitmeninėmis formomis ar leidiniais).
13 laikmenų
formomis ar leidiniais).
(skaitmeninėmis
formomis ar leidiniais).

Komentaras:
Pasiekta daugiau negu planuota.
Gerinti įstaigos Pritraukta 145 tūkst. Lt Pritraukta 292 tūkst. Lt ESF, Pritraukta 520 tūkst. Lt
materialinę
ESF, LRV ir savivaldybės LRV ir savivaldybės lėšų. ESF, LRV ir
bazę,
lėšų. Pastato fasado dalis Visiškai atnaujinta pastato savivaldybės lėšų.
atnaujinta 80 proc.
informacinę
fasado dalis.
Visiškai atnaujinta
sistemą
pastato fasado dalis,
lankytojams
įrengta konferencijų
pritraukiant ES
salė.
struktūrinių bei Įdiegta elektroninė
Įdiegta elektroninė renginių Dauguma (30 proc.)
kitų
fondų, renginių dalyvių
dalyvių registravimo(si)
renginių dalyvių
įvairių konkursų registravimo(si) sistema. sistema. 15 proc. renginių
naudojasi elektronine
paramos
dalyvių naudojasi elektronine renginių dalyvių
teikiamas lėšas.
renginių dalyvių
registravimo(si)
registravimo(si) sistema.
sistema.
Parengtas naujas leidinys Parengtas ir išleistas naujas Išleistas naujas leidinys
apie Centrą lietuvių ir
leidinys apie Centrą lietuvių apie Centrą lietuvių ir
anglų kalbomis.
ir anglų kalbomis, Centro
anglų kalbomis.
interneto svetainėje
skelbiama informacija apie
Centro veiklą anglų ir
vokiečių kalbomis.
Komentaras:
Tikslas pasiektas.
12. Įstaigos problemos.
Atlikus Centro 2014 m. veiklos įsivertinimą pagal Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo
pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisykles,
išskirtume šiuos tobulintinus veiksnius: palaikyti ir tobulinti kokybės vadybos sistemą (pagal ISO
9001:2008 standarto reikalavimus), institucijos interneto svetainėje talpinti įvairių apklausų anketas,
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gerinti įstaigos materialinę, informacinę bazę pritraukiant ES struktūrinių bei kitų fondų, įvairių
konkursų paramos teikiamas lėšas.

Direktorė

_________________
(parašas)

Rasa Bortkevičienė
(vardas ir pavardė)

