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)
2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

• 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

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

743

19679

22

1554

8

910

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).
2013 m. gavusių neformaliojo švietimo pažymėjimus kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių
skaičius – 14 515.
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.

4.

5.

6.

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)
ES struktūrinių fondų projektas „Kvalifikacijų
formavimas ir modulinio profesinio mokymo sistemos
kūrimas“ atviro konkurso „Mokymų organizavimo ir
vykdymo paslaugos“ pirkimo įgyvendinimas, 2013 m.
gegužės 16 d. mokymų organizavimo ir vykdymo
paslaugų sutartys Nr. V9-17, V9-18 (Centras paslaugų
tiekėjas).
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 fondai ir LR
lėšos
ES fondai ir LR
lėšos
ES fondai ir LR
lėšos

ES fondai ir LR
lėšos

ES fondai ir LR
lėšos

ES fondai ir LR
lėšos

291,2 tūkst.
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Gauti laimėjimai, apdovanojimai (įrašykite, jei pageidaujate).
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. 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.)

3900
412 900
-

3900
412 900
-

Skirta lėšų
(Lt.)

Panaudota
(Lt.)

291 200

291 200

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. 2013 metų tikslų realizavimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus (įstaigos
veiklos programa).
Tikslas
Užtikrinti
pedagogų
kvalifikacijos
tobulinimo
paslaugų
kokybę.

Minimalus lauktas
2013 m. rezultatas
Atlikti 2 tyrimai:
 2013 m. seminarų
grįžtamojo ryšio
anketų
apibendrinimas;
 mokyklų vadovų, jų
pavaduotojų ugdymui,
ugdymą
organizuojančių
skyrių
vedėjų,
mokytojų, profesijos
mokytojų, pagalbos
mokiniui specialistų
kvalifikacijos
tobulinimo poreikių
2014 metams tyrimas.

2013 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
2014 metams.

Maksimalus lauktas
2013 m. rezultatas
 Atlikta 2 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.
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2013 m. kvalifikacijos
tobulinimo programų
bankas papildytas 150
programų.

013 m. iš viso parengta 242
programų, iš jų - 147 pagal
prioritetines kryptis.

Pagal nacionalinius ir
regioninius prioritetus
parengtos 75
programos.

2013 m. kvalifikacijos
tobulinimo programų
bankas papildytas 180
programų.
Pagal nacionalinius ir
regioninius prioritetus
parengta 110 programų.

Parengtos naujos 8
institucinio lygio
programos.
Parengta 10 edukacinių
išvykų programų.

Parengta 10 institucinio
lygio programų.

Parengta 12 institucinio
lygio programų.

Parengta 14 edukacinių
išvykų programos.

Parengta 10 edukacinių
išvykų programų.

Parengta 3 naujos
programos, vykdomos
mišriu ar nuotolinio
mokymosi būdu.

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

Parengta 4 naujos
programos, vykdomos
mišriu ar nuotolinio
mokymosi būdu.

Parengta
10
kvalifikacijos
tobulinimo programų,
vykdomų netradicinėse
aplinkose.

Parengta 14 kvalifikacijos
tobulinimo programų,
vykdomų netradicinėse
aplinkose.

Organizuota
1
konferencija,
15
konsultacijų, 1 paroda,
1 paskaita, 50 seminarų,
plėtosiančių pedagogų
kompetencijas,
įgyvendinant bendrąsias
programas.
Organizuoti gerosios
patirties sklaidos
renginiai:
 15 konferencijų;
 6 parodos;
 6 paskaitos;
 25 konsultacijos;
 9 metodiniai
renginiai.
Edukacinės
patirties
bankas papildytas 6
parodų katalogais, 1
konferencijos leidiniu.
Komentaras:
Pasiekta daugiau negu planuota.

Parengta 14
kvalifikacijos
tobulinimo programų,
vykdomų
netradicinėse
aplinkose.
Organizuota 6
Organizuotos 2
konferencijos,
konferencijos, 25
48 konsultacijos, 8 parodos,
konsultacijos, 2
2 paskaitos, 66 seminarai
parodos, 2 paskaitos,
plėtosiantys pedagogų
55 seminarai
kompetencijas, įgyvendinant
plėtosiantys pedagogų
bendrąsias programas.
kompetencijas,
įgyvendinant
bendrąsias programas.
Organizuoti gerosios
Organizuoti gerosios
patirties sklaidos renginiai: patirties sklaidos
renginiai:
• 31 konferencija;
 20 konferencijų;
• 9 parodos;

10 parodų;
• 9 paskaitos;
 10 paskaitų;
• 49 konsultacijos;

40 konsultacijų;
• 27 metodiniai renginiai
 14 metodinių renginių.
Edukacinės patirties
Edukacinės patirties bankas
bankas papildytas 8
papildytas 8 parodų
parodų katalogais, 2
katalogais, 1 konferencijos
konferencijos
leidiniu.
leidiniais.

Stiprinti
suaugusiųjų
neformalųjį
švietimą
ir
motyvuoti
mokymuisi
visą gyvenimą
bei
skatinti
Centro
darbuotojų
reflektyvumą.
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„Mokytojų senjorų
„Mokytojų senjorų
akademijos“ renginiai:
akademijos“ renginiai:
 Kompiuterinio
• Suorganizuotos 28
raštingumo kursai – 1;
paskaitos;
 Sveikatos kursas – 1;
• Kompiuterinio raštingumo
 Kūno kultūros kursas
kursai – 3 renginiai;
– 1;
• Sveikatos kursas – 12
 Bendrakultūrinis
renginių;
kursas – 1;
• Kūno kultūros kursas – 9
 Gamtamokslinis
renginiai;
kursas – 1.
• Bendrakultūrinis kursas –
8 renginiai;
• Gamtamokslinis kursas –
1 renginys;
• Teisės kursas – 1 renginys;
• Kūrybinės dirbtuvės – 3
renginiai.
Vykdoma programa
„Tėvų akademija“.

Vykdomas „Tėvų
akademija“ tęstinumas

„Mokytojų senjorų
akademijos“ renginiai:
• Suorganizuoti 5
kursai;
• Suorganizuotos 9
paskaitos.

Tėvų pedagoginis
prusinimas Kauno
mieste.

Suorganizuoti 37 renginiai Suorganizuota
15
miesto bendruomenei.
renginių
miesto
bendruomenei.
Sukurtas besimokančių
kokybės
Ugdymo
gerinimas,
sukuriant
mokyklų tinklas iš Kauno
Šančių vidurinės mokyklos, besimokančių mokyklų
Kauno K. Griniaus
tinklą.
progimnazijos, Kauno
A.Smetonos gimnazijos,
Kauno V. Kuprevičiaus
vidurinės mokyklos,
numatytos veiklos kryptys.
Plėtoti klubinę veiklą:
Plėtojama mokytojų – senjorų Saviraiškos bei kūrybinių
klubo „Branduma“, kuriančių galių
skatinimas
ir
• Kuriančių mokytojų
mokytojų bei sveikos
puoselėjimas,
klubas;
gyvensenos klubinė veikla,
integruojantis į mokymosi
• Sveikos gyvensenos
skatinima ir puoselėjima
visą
gyvenimą
klubas;
klubų narių saviraiška bei
visuomenę.
Mokytojų – senjorų
kūrybinės galios
klubas „Branduma“.
integruojantis į mokymosi
visą gyvenimą visuomenę.
Atliktas Centro 2012 m. Atliktas 2012 m. Centro
Atliktas 2012 m. Centro
veiklos įsivertinimas
veiklos įsivertinimas,
veiklos įsivertinimas,
pagal aktualią
nustatytas įstaigos
nustatytas įstaigos
„Institucijų, vykdančių potencialas, rezultatų kokybė, potencialas, rezultatų
mokytojų ir švietimo
stipriosios veiklos pusės ir
kokybė ir tobulinimo(si)
pagalbą teikiančių
įstaigos veiklos tobulinimo
perspektyvos.
specialistų kvalifikacijos galimybės.
tobulinimą, veiklos
vertinimo ir akreditacijos
taisyklių“ redakciją.

Vykdoma 11 renginių
miesto
bendruomenei.
Kurti K. Griniaus
pagrindinės, J. Urbšio
katalikiškos vidurinės
mokyklų ir A.Smetonos
gimnazijos besimokančių
mokyklų tinklą.

Komentaras:
Pasiekta daugiau negu planuota.

Gerinti įstaigos
materialinę,
informacinę
bazę
pritraukiant ES
struktūrinių bei
kitų
fondų,
įvairių
konkursų
paramos
teikiamas
lėšas.

Pritraukta 250 000 Lt
ESF,
LRV
lėšos.
Atnaujinta dalis pastato
fasado (60 proc.).

Sukurta
elektroninė
renginių
dalyvių
registravimo(si) sistema;
kvalifikacijos
tobulinimo(si) renginių
dalyvių
registracijos
anketa.
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2013 m. vykdyti 4 ES
struktūrinių fondų projektai.
Projektinių, konkursinių lėšų
įsisavinta už 1430,8 tūkst.
Lt. 60 proc. atnaujintas
pastato fasadas.

Pritraukta 500 000 Lt
ESF, LRV lėšos. Pastato
fasadas
atnaujintas
visiškai.

Sukurta
kvalifikacijos Dauguma (60 proc.)
tobulinimo(si)
renginių renginių
dalyvių
dalyvių registracijos anketa; registruojasi el. paštu.
elektroninė renginių dalyvių
registravimo(si) sistema.

Komentaras:
tikslas pasiektas.
12. Įstaigos problemos.
Atlikus Centro 2013 m. veiklos įsivertinimą pagal Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo
pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisykles,
išskirtume šiuos tobulintinus veiksnius: institucijos interneto svetainėje išplėsti galimybes klientams
registruotis į renginius, talpinti įvairių apklausų anketas, atsiliepimus apie įstaigos veiklą, parengti
konsultacijų efektyvumo nustatymo kriterijus, gerinti įstaigos materialinę, informacinę bazę
pritraukiant ES struktūrinių bei kitų fondų, įvairių konkursų paramos teikiamas lėšas,

Direktorė

_________________
(parašas)

Rasa Bortkevičienė
(vardas ir pavardė)

