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)
2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

1. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita (įstaigos veiklos programa).
Bendras mokinių skaičius
2011-11-01
2012-11-01

Iš jų socialiai remtinų mokinių skaičius
2011-11-01
2012-11-01

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

16

10

0

30

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

1130

16200

19

1379

3

301

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

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

5. Gavusių neformaliojo švietimo pažymėjimus mokinių skaičius (įstaigos veiklos programa).
2012 m. gavusių neformaliojo švietimo pažymėjimus kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių
skaičius – 12 775.

2
6. Neformaliojo ugdymo pasiūla (įstaigos duomenys):
Eil.
Nr.

Skirta valandų

Lankančių mokinių
skaičius

Finansavimo šaltinis

Gauta suma (Lt.)

ES fondai ir LR
lėšos

242 395, 14

ES fondai ir LR
lėšos

2200, 90

ES fondai ir LR
lėšos

4878, 06

ES fondai ir LR
lėšos

559 920

Švietimo mainų
paramos fondas

6965, 79

Švietimo mainų
paramos fondas

3623, 40

Būrelio/užsiėmimo pavadinimas

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

1.

2.

3.

4.

Projekto/programos pavadinimas

ES struktūrinių fondų projektas „Ankstyvojo užsienio
kalbos mokymo gerinimas Lietuvos bendrojo lavinimo
mokyklose“ (Centras – vykdytojas)
ES struktūrinių fondų projektas „Užsienio kalbos ir
dalyko sinergija“ (VDU – pareiškėjas, Centras –
partneris)
ES
struktūrinių
fondų
projektas
„Pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos
plėtra“ (II etapas) (UPC – pareiškėjas, Centras –
partneris)
ES struktūrinių fondų projektas „Pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos
tobulinimas“ atviro konkurso „Mokymo paslaugos“
pirkimo įgyvendinimas, 2012 m. kovo 7 d. mokymų
paslaugų sutartis Nr. ESF4 - 4/ F5 - 32 (Centras –
paslaugų tiekėjas)
Švietimo mainų paramos fondo Grundtvig programos
kvalifikacijos tobulinimo veiklos paraiška (Nr. LLPGRU-KT-2012-LT-00012). Kavalifikacijos tobulinimas
Portugalijoje.

5.

Švietimo mainų paramos fondo Pažintinių vizitų
programos paraiška (Nr. 2012-SV-01-LT-LLP-01761).
Pažintinis vizitas Italijoje.
6.

Gauti laimėjimai, apdovanojimai (įrašykite, jei pageidaujate).
Centro įgyvendinamas ES struktūrinių fondų projektas „Ankstyvojo užsienio kalbos mokymo
gerinimas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose“ 2012 m. gegužės mėn. pripažintas
šiuolaikiškiausiu projektu. Interneto svetainės www.programa2015.lt lankytojai balsavo už
virtualioje mugėje dalyvaujančius švietimo ir mokslo projektus (per 160 projektų), kuriuos
finansuoja Europos Sąjungos struktūriniai fondai (2007 - 2013 m. ). Buvo renkamas
šiuolaikiškiausias,

inovatyviausias,

projektas.
8. Pastato būklės analizė.
Žemės sutarties situacija: ruošiama.
Higienos paso situacija (yra).

kūrybiškiausias,

bendruomeniškiausias

ir

žinomiausias
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Pastatas įtrauktas į Kauno miesto saugotinų pastatų sąrašą. Leidimas – higienos pasas išduotas
2008-06-12 Nr. 6-423, galioja iki 2013 m. birželio 13 d.
Energetinis auditas: energetinis techninis auditas atliktas 2006-02-15. Stadija EA, bylos Nr. 06352. 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.)

6098
182
484 500
-

6098
182
484 500
-

Skirta lėšų
(Lt.)

Panaudota
(Lt.)

819 700

819 700

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. 2011 metų tikslų realizavimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus (įstaigos
veiklos programa).
Tikslas
Užtikrinti
teikiamų
paslaugų
kokybę,
įgyvendinant
prioritetines
švietimo
politikos
kryptis

Minimalus lauktas
2012 m. rezultatas
Bus atlikti 3 tyrimai:
seminarų
grįžtamojo
ryšio; Centro veiklos
įsivertinimo;
Kauno m. pedagoginės
bendruomenės požiūrio
į šiuolaikinę pamoką ir
kvalifikacijos
tobulinimą
mokslinis
tyrimas.

2012 m. įstaigos pasiektas
realus rezultatas
Atlikti 3 tyrimai ir rezultatų
analizė.
Atliktas
kvalifikacijos
tobulinimo
renginių
grįžtamojo
ryšio
bei
kokybės tyrimas. Pagal
nustatytus
poreikius
numatytos
kvalifikacijos
tobulinimo renginių kryptys
2013 metams.
Atliktas moksliškai pagrįstas
Kauno m. pedagoginės
bendruomenės požiūrio į
šiuolaikinę
pamoką
ir
kvalifikacijos
tobulinimą
tyrimas ir tyrimo rezultatai
pristatyti
Kauno
m.
pedagoginei bendruomenei.
Įsivertinta Centro veikla,
nustatant savo potencialą,
veiklos rezultatų kokybę ir
siekį tobulinti veiklą.

Maksimalus lauktas
2012 m. rezultatas
Bus atlikti 3 tyrimai ir
rezultatų analizė:
kvalifikacijos
tobulinimo
renginių
grįžtamojo ryšio bei
kokybės tyrimas ir
rezultatų analizė.
Pagal
nustatytus
poreikius
numatytos
kvalifikacijos
tobulinimo
renginių
kryptys 2013 metams.
Atliktas
mokslinis
Kauno m. pedagoginės
bendruomenės požiūrio
į šiuolaikinę pamoką ir
kvalifikacijos
tobulinimą tyrimas ir
rezultatai
pristatyti
pedagoginei
bendruomenei.
Įsivertinta
Centro
veikla, nustatant savo
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Bus parengtos
35
kvalifikacijos
tobulinimo programos
pagal
prioritetines
kryptis, papildytas 120
programų 2012 m.
kvalifikacijos
tobulinimo programų
bankas, atsižvelgiant į
socialinių
partnerių
poreikius,
tyrimų
rezultatus ir nūdienos
aktualijas.
Pagal
prioritetines
kvalifikacijos
tobulinimo kryptis bus
surengti
gerosios
patirties
sklaidos
renginiai (82).
Edukacinės
patirties
bankas bus papildytas
180 metodinio darbo
kortelių.

2012 m. iš viso parengta 230
programų, iš jų - 60 pagal
prioritetines kryptis.

Iš viso surengta:
• 29 konferencijos;
• 424 konsultacijos;
• 53 parodos;
• 28 paskaitos;
• 68
metodiniai
renginiai;
• 5
leidinių
pristatymai.
Edukacinis
bankas
papildytas 207 metodinio
darbo kortelėmis.

potencialą,
veiklos
rezultatų kokybę ir siekį
tobulinti veiklą.
Bus parengtos
38
kvalifikacijos
tobulinimo programos
pagal
prioritetines
kryptis, papildytas 125
programų 2012 m.
kvalifikacijos
tobulinimo
programų
bankas, atsižvelgiant į
socialinių
partnerių
poreikius,
tyrimų
rezultatus ir nūdienos
aktualijas.
Pagal
prioritetines
kvalifikacijos
tobulinimo kryptis bus
surengti
gerosios
patirties
sklaidos
renginiai (84).
Edukacinės
patirties
bankas bus papildytas
200 metodinio darbo
kortelių.

Komentaras:
pasiektas užsibrėžtas tikslas ir įgyvendinta daugiau negu planuota.
Stiprinti kitų Bus suorganizuoti 32 Suorganizuoti 92 renginiai Bus suorganizuoti 45
socialinių
renginiai
kitoms kitoms
socialinėms renginiai
kitoms
grupių
socialinėms grupėms.
grupėms.
socialinėms grupėms.
neformalųjį
švietimą
Bus
pasirašytos
2
naujos bendradarbiavimo
sutartys su kultūros ir
kt.
įstaigomis;
papildytas
lektorių
bankas 5 lektoriais.
Komentaras:
pavyko pasiekti daugiau negu planuota.
Siekti
Bus pritraukta 1000 000
didesnių ES Lt ESF, LRV lėšų.
struktūrinių
bei
kitų
fondų, įvairių
konkursų
paramos
teikiamų
galimybių

Pasirašytos
11
naujų
bendradarbiavimo sutarčių
su kultūros ir kt. įstaigomis;
papildytas lektorių bankas
54 lektoriais.

Bus pasirašytos 4 naujos
bendradarbiavimo

sutartys su kultūros
įstaigomis: muziejais,
bibliotekomis;
papildytas
lektorių
bankas 8 lektoriais.

2012 m. vykdyti 4 ES Bus pritraukta 1300 000
struktūrinių fondų projektai. Lt ESF, LRV lėšų.
Projektinių,
konkursinių
lėšų įsisavinta už 1092 742,
70 Lt.
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Komentaras:
tikslas pasiektas.
12. Įstaigos problemos.
Atlikus Centro 2012 m. veiklos įsivertinimą pagal Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo
pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisykles,
išskirtume šiuos tobulintinus veiksnius: informavimo sistemą, neišnaudotas edukacinio patirties
banko teikiamas galimybes, gerosios patirties sklaidos efektyvumo nustatymo kriterijus, tiriamosios
veiklos bei grįžtamojo ryšio duomenų analizę, bendradarbiavimo su socialiniais partneriais
plėtojimą, finansinių išteklių pritraukimą.

Direktorė

_________________
(parašas)

Rasa Bortkevičienė
(vardas ir pavardė)

