
PR1TARTA
Kretingos rajono savivaldybes tarybos
2020 m. balandzio d. sprendimu Nr.

PRITARTA
Kretingos rajono svietimo centro
tarybos posedzio 2020 m. sausio 27 d.
protokoluNr. V10-2

KRETINGOS RAJONO SVIETIMO CENTRAS

2019 METy VEIKLOS ATASKAITA

2020-01-31 Nr. V6-33

1. BENDROS ZINIOS

1.1. Trumpas svietimo jstaigos pristatymas.
Kretingos rajono svietimo centre (toliau — Centre) veikia suaugusiuju ir jaunimo mokymo

skyrius, neformaliojo svietimo skyrius, pedagogines ir psichologines pagalbos skyrius, turizmo
informacijos centras, atviros jaunimo erdves ,,Tavo erdve". Centro veiklos modelis apima
formaliojo suaugusiuju ir jaunimo svietimo, jaunimo uzimtumo, Neformaliojo suaugusiuju
svietimo ir testinio mokymosi, kvalifikacijos tobulinimo programme, projektine, metodine,
bendradarbiavimo su socialiniais partneriais, tiriamaja, psichologines, socialines pedagogines,
specialiosios pedagogines pagalbos organizavimo ir turizmo veiklas.

1.2. Mokiniij skaicius:
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Mokiniij skaicius klasese:
6-7 neakivaizdine suaugusiujij klase (nepilna jungtine klase) - 2 mokiniai;
8 jaunimo (nepilna klase) - 1 mokinys;
8 neakivaizdine suaugusiuju klase (nepilna klase) - 3 mokiniai;
1 gimnazijos neakivaizdine suaugusiuju klase (nepilna klase) - 6 mokiniai;
9 jaunimo — 12 mokiniu;
2 gimnazijos neakivaizdine suaugusiuju klase — 11 mokiniu;
10 jaunimo (2 klases) — 21 mokinys;
3 gimnazijos nuotoline suaugusiujij klase - 30 mokiniij;
4 gimnazijos nuotoline suaugusiujij klase (2 klases) - 58 mokiniai.

1.3. Darbuotoju skaicius (2019 m. svietimo statistikos ataskaitij lenteles):
1.3. 1. 3-mokykla— 1 lentele (1 priedas);
1.3.2. SV-03 pedagogai (pagrindine darboviete, lentele be duomemj apie pedagoginiij

darbuotoju amziij) ( si^ ataskaita teikia ikimokyklinio ugdymo jstaigos);
1.3.3. 4-mokykla (pedagogai) (lentele be informacijos apie pedagoginiij darbuotoju

pasiskirstyma pagal svietimo kryptis) (si^ ataskait^ teikia neformaliojo vaik\ svietimo ir
formalijjj svietim^ papildancio ugdymo mokyklos);

1.3.4. 3D-mokykla 2019 m. ataskaita (2 priedas).



2. JSTAIGOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI

2.1. Veiklos tiksty jgyvendinimas (trumpai pristatoma svietimo jstaigos strateginio piano ir
jstaigos metinio veiklos piano jgyvendinimo kryptys, svarbiausi rezultatai ir rodikliai bei
pokytis).

Centras siekia tapti siuolaikiska, nuolat besimokancia ir teikiancia kokybiskas paslaugas
institucija, nuolat turtina savo materialinius ir tobulina intelektualinius isteklius. 2019 m. veikla
buvo orientuota j 2017—2020 m. Centra strateginio piano ir 2019 m. veiklos piano tikslu
realizavima, uztikrinant valstybes ir savivaldybes deleguotu funkcijif ir svietimo prioritetu
jgyvendinima. Centre veiklos modelis apima formaliojo suaugusiujij ir jaunimo svietimo,
jaunimo uzimtumo, neformaliojo suaugusiujij svietimo ir t^stinio mokymosi, kvalifikacijos
tobulinimo programing, projektin?, metodine, bendradarbiavimo su socialiniais partneriais,
tiriamaj% psichologines, socialines pedagogines, specialiosios pedagogines pagalbos
organizavimo ir turizmo veiklas. Centras palaiko glaudzius rysius su Kretingos rajono
bendruomene, uzmezgami ir palaikomi bendradarbiavimo rysiai su rajono, regiono ir salies
svietimo, turizmo bei kulturos jstaigomis.

Centre strateginiai tikslai:
Pirmasis tikslas - sudaryti sajygas asmeniui grjzti j nuoseklujj mokyma, jgyti pradinj,

pagrindinj ir vidurinj issilavinima, mokytis visa gyvenima, tobulinti jgyta^ kvalifikacij^, dalyvauti
suaugusiujij neformaliojo svietimo ir testinio mokymosi procese, tenkinti jaunimo laisvalaikio
uzimtumo ir pazinimo poreikius.

Antrasis tikslas - didinti specialiuj^ ugdymosi poreikiu asmern^ (iki 21 metu) ugdymosi
veiksminguma, teikti reikaling^ informacine ir konsultacine pagalbq psichologiniu, asmenybes ir
bendravimo problemu turintiems asmenims (vaikams, tevams (globejams, rupintojams),
pedagogams).

Treciasis tikslas — pletoti turizmo paslaugij jvairove, uztikrinti kokybiskas turizmo
paslaugas.

Pagrindinis visij darbuotojij siekis, kad Centras taptu traukos centru Kretingos rajono
svietimo jstaigij vadovams, ju pavaduotojams, skyrii^ vedejams, mokytojams, pagalbos mokiniui
specialistams, mokiniams, tevams ir rajono bendruomenei. |gyvendinant strateginio piano tikslus
ir uzdavinius 2019 metais sutelktai dirbo visi Centro darbuotojai. Didziausias demesys buvo
skiriamas paslaugij kokybei, isores ir vidaus patalpij atnaujinimui, edukaciniu erdviij kurimui,
ilgalaikiij program^ jgyvendinimui, bendradarbiavimui, individualiam darbui su mokytojais,
mokiniais ir jutevais, projektinei veiklai.

Jgyvendinant pirmqj} strategin} tikslq didelis demesys skiriamas jaunimo klasiij mokiniij
individualios pazangos matavimui, skatinimo sistemai, lankomumo stebejimui, mokytoju
pasirengimui, IKT priemonems, svietimo pagalbai, mokiniams. mokytojams, mokinii} tevams. J
jaunimo klases priimami mokytis 12—16 metu asmenys, turintys mokymosi motyvacijos
problemu, del socialiniu, ekonominiu salygij negalintys testi mokymosi bendrojo lavinimo
mokyklose. Mokiniij skaicius nuolat auga. 2017—2018 m. m. mokesi 26 mokiniai, o 2018—2019
m. m. — 30 mokiniij. Suaugusiujij klasiq mokiniij skaicius jau antri mokslo metai nesikeicia,
mokosi 110 mokiniu. Bendradarbiaujant su rajono vcrslininkais sudarytos sutartys, mokiniai gali
tobulinti jgudzius 43 praktinio mokymosi vietose Kretingoje ir Kretingos rajone. Sudaromos
galimybes jgyti pagrindinj ir/ar vidurinj issilavinima pasirinktu mokymosi proceso organizavimo
budu: nuotoliniu, kasdieniu ar neakivaizdiniu. Suaugusiujij klasese mokiniai mokosi is visos
Lietuvos, Olandijos, Vokietijos, Jungtines karalystes ir kitu salitf. Moodle sistemoje parengta 50
pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokomujij dalykij program^. Vykdomi valstybines kalbos
mokejimo ir konstitucijos pagrindij egzaminai. 2019 metais stebeta dalyku mokytojij 24
pamokos, vyko individuals pokalbiai su mokiniais, tevais, mokytojais, darbuotojais. Skyriaus
mokiniams sudarytos galimybes dalyvauti individualiose psichologo, specialiojo pedagogo
konsultacijose. Mokytojai geba dirbti interaktyviomis lentomis, plansetemis, domisi naujovemis.



2019 metais parengtos 104 kvalifikacijos tobulinimo programos. Vyko 82 seminarai, 23
edukacines isvykos, 3 stazuotes, 6 kursai, 14 paskaitij ir kt. Juose dalyvavo 3052 klausytojai,
kuriems isduoti dalyvio pazymejimai ar pazymos. 2019 metais buvo atnaujinta metodine taryba,
veikl^ vykde 25 metodiniai bureliai. Vyko 137 metodines veiklos renginiai, kuriuose dalyvavo
1914 dalyviai. 15 renginiij buvo skirta Zemaitijos metams pamineti.

Aktyvi atviros jaunimo erdves ,,Tavo erdve" veikla: vyksta diskusijos, susitikimai, popietes,
varzybos, edukacines isvykos ir kt.

Antrojo strateginio tikslo Igyvendinimui nuolat buvo bendradarbiaujama su ugdymo jstaigij
specialistais, kad butu laiku pastebeti ugdymosi sunkumai ir kuo anksciau teikiama pagalba.
2019 metais buvo atlikti 165 kompleksiniai pedagoginiai vertinimai, uztikrinamas pagalbos
teikimas ugdymo jstaigose. Pedagogines psichologines pagalbos skyriaus specialistai veda
pratybas, konsultacijas, tevu mokymus, praktinius uzsiemimus, supervizijas mokytojams.
Psichologines pagalbos prieinamumo didinimui 2,5 psichologij etato skyre rajono savivaldybe.
Psichologines pagalbos kreipiasi ne tik tevai, vaikai, bet ir pedagogai, kurie noriai konsultuojasi,
praso patarimu, rekomendacijij. Pagerejo svietejiskos veiklos kokybe.

fgyvendinant treciq sfrategini tikslq matoma bendra twisty skaiciaus augimo tendencija.
Pagal renkam^ statistikq 2019 metais turizmo informacijos paslaugos suteiktos 10499
lankytojams, aptarnauta 437 lankytojais daugiau nei 2018 metais. Kretingos rajono istekliai buvo
pristatyti konferencijose Birzuose ir Marijampoleje. Dalyvauta 2 turizmo parodose, 4 Lietuvos ir
uzsienio rniestq gventese, organizuoti 7 informaciniai pazintiniai turai: Latvijos turizmo
agenturoms, Klaipedos regiono turizmo centrij darbuotojams, kelioniu rasytoju gildijos nariams is
Didziosios Britanijos, zurnalistams is Danijos ir naujienu portalo ,,15 min". Kretingos mieste
organizuotos 97 mokamos ekskursijos, pleciama turizmo paslaugu jvairove, mazinamas
sezoniskumas, nes ekskursijos vyksta ir saltuoju metu laiku. Tamprus rysiai su svietimo jstaigi^
bendruomenemis.

Jvyko 36 olimpiados ir kiti renginiai, kuriuose dalyvavo 826 mokiniai. 263 mokiniai
laimejo I—III vietas rajoninese olimpiadose. Mokiniu dalyvavimas olimpiadose, konkursuose ir
kituose renginiuose gerina mokinii4 pasiekimus. Organizuojant pavezejima \s
renginius, teikiama pagalba rajono svietimo jstaigoms. Naujai jrengta kompiuteriij klase: jsigyta
14 kompiuteriij su monitoriais, 2 nesiojami kompiuteriai, interaktyvus ekranas (16 500 Eur).
Jsigyti lengvai kilnojami staliukai, ritinines uzuolaidos (1381 Eur). Tai pades tinkamai pritaikyti
patalpas olimpiadu, egzaminij ir kitu renginiij mokiniams bei mokytojams organizavimui.
Atliktas tyrimas ,,Darbuototy apklausa apie vidini bendradarbiavimq ir mikroklimatq" parode,
kad 83 proc. darbuotojij teigia, jog dirba kurybiskame, inovatyviame, draugiskame, gebanciame
pagalba teikti ir komandiniam darbui susitelkti kolektyve. Sekmingai pletojama Neformaliojo
suaugusiujij svietimo veikla. Saugumui uztikrinti jsigytos kameros. Kompiuteriniij sistemij
inzinieriai, dirbantys ikimokyklinese jstaigose ir mokyklose, pateisino rajono svietimo jstaigu
lUkescius (geguzes menesj atlikta apklausa). Nuolat atnaujinama Centra interneto svetaine -
svarbus jvaizdzio kurimo instrumentas. Centras veikla^ viesino rajono ir regiono spaudoje (46
straipsniai). Darbuotoju veiklu vertinimas ir skatinimas teigiamai atsiliepia jstaigos rezultatams.

2.2. |staigos vykdytos programos, projektai, lesos (rajono, salies, tarptautiniai projektai).
2019 metais Centras disponavo 121 kvalifikacijos tobulinimo programomis, is kuriu 33 -

ilgalaikes. Vyko 114 seminaru, 23 edukacines isvykos, 6 kursai, 16 parodij. Juose dalyvavo 2762
klausytojai, kuriems isduoti dalyvio pazymejimai ar pazymos. Organizuoti 137 metodiniai
renginiai, kuriuose dalyvavo 2204 dalyviai. Inicijuoti ir organizuoti renginiai Zemaitijos metams
(13), Lietuviij kalbos dienoms (2), organizuotos ,,Lyderii4 laikas 3" stazuotes Silutes, Akmenes
rajonij ir Neringos savivaldybiij komandoms. Stazuotes dalyviai kompetencijas tobulino siose
rajono svietimo jstaigose: Centre, Darbemj gimnazijoje, Simono Daukanto ir Marijono Daujoto
progimnazijose, Kurmaicii^ pradineje mokykloje. Vykdyti 3 tarptautiniai projektai. Mokiniai
lankesi Rumunijoje irTurkijoje.



2.3. Neformalusis vaikij svietimas.
Neformaliojo svietimo valandos skirtos jaunimo klasiij mokiniams: sportiniams,

sveikatingumo gebejimams ugdyti, ikiprofesinio ugdymo programoms jgyvendinti, bendrosioms
kompetencijoms ugdyti, pasiruosimui vairavimo mokymams.

2.4. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir kitomis institucijomis.
Centras palaiko glaudzius rysius su rajono, regiono ir salies svietimo, turizmo ir kulturos

jstaigomis. Projektij partneriai yra is Latvijos, Italijos, Slovenijos, Ispanijos, Italijos, Rumunijos,
Lenkijos, Turkijos, Svedijos, Ukrainos.

3. PATVIRTINTV ASIGNAVIMy PANAUDOJIMAS

3.1. Biudzetas:
Finansavimo saltiniai (tukst. Eur)

Savivaldybes biudzeto lesos
Valstybes biudzeto specialioji tiksline dotacija (mokymo
lesos)
Kitos lesos (paramos lesos, 2 proc. GPM)

Lesos ( t
2018m.

237,5

266,5

0,7

ukst. Eur)
2018m.

309,2

324,9

0,5

Pastabos

3.2. {staigos Fmansines pajamos uz teikiamas mokymo ir kitas paslaugas:

Metai

2019

Visos pajamos
Eur

59509

Gauta pajamij Eur
Uz suteiktas mokymo paslaugas

45
Uz kitas teiktas paslaugas

59464
Paslaugij aprasymas. 2019 m. uz suteiktas mokymo paslaugas (uz pakartotinj

pageidaujamo vidurinio ugdymo programos dalyko mokyma) gauta 45 Eur, uz kitas teiktas
paslaugas - 59464 Eur pajami^, tame skaiciuje: uz turizmo paslaugas - 14047 Eur, uz
kvalifikacijos tobulinimo ir kitas paslaugas — 43433 Eur, uz nuoma — 1984 Eur. 61,6 proc. visij
pajamij uz teiktas paslaugas gauta is biudzetinii4 jstaigij, 38,4 proc. - is nebiudzetiniij jstaigi^ ir
fiziniu asmenu.

4. PROBLEMOS, PASIULYMA1

4.1. Jstaigos problemos, pastabos ir pasiulymai.
Centre patalpoms, kurios yra rusyje, savivaldybes administracija parenge lokalin?

samata (10313.01 Eur). Tikimes, kad 2020 metais bus atliktas atviros jaunimo erdves ,,Tavo
erdve" patalpij remontas. Patalpu blogas kvapas ir dregme kenkia lankytoju sveikatai.

Direktore Adele Mazeliauskiene
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PEDAGOGINIy DARBUOTOJy ISSILAVINIMAS IR PEDAGOGINIO DARBO STAZAS 2019 M. SPALIO 01 D. (dirbanciu pagrindineje darbovieteje)

• Tim isalavinima. > Turi pedagoglrao darbo staza en(
ro darbuotojii
kaiciaus '

_s

Dartiuotojai 1 dartouotojy Jlli. _ „ _ m, i^m h.nnriu ™rtery.;

Mokytojai
(isskyrus
mokyklu
vadovus)

skaicius ™- aukaaja 'S)U auk§tesnui »M spec. ,s|U. vjdufl ,k,4 4-9 - ' , - pens«mo
pedagog- pedagog. vtdunn! pedag m. metq ^^ didesni amaaus

5-12 W. IT 11 11 11 10 0 0 0 Q 0 4 0 2 5 2
gimnazijq
I-IV kl.
mokytojai

"krQvf nevi3^^
Kruv! kruvj i

10 10

ugdymo reikafams,
skyriaus; susijusk) su
ugdyrnu, vedeju

is viso mokytojM ir
vadovq

Is viso pedagoginiq
darbuotojg

Is socialiniu

pedagoginiu pedagogu

12 12

13 13

1 1

12

13

1

11

12

1

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

4

4

0

0 2

1 2

V 0

6

6

0

2

2

0

10 10

11 11

1 1



3D mnkvkla 2019 m. ataskaita

2 priedas

Kretingos r. sav.
Kretingos rajono svietimo centras
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