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1. BENDROS ZINIOS

1.1. Trumpas Svietimo istaigos pristatymas.
Kretingos rajono Svietimo centras (toliau - Centras) siekia tapti modernia, i pokydius

reaguojandia ir kokybi5kas paslaugas teikiandia institucija, kuri nuolat turtina materialinius ir
tobulina intelektualinius i5teklius. Centras 2020 metais susidlre su nenumatytais i55iikiais, bet
sekmingai pasieke uZsibreZtus tikslus ir uZdavinius.

Svarbiausi pokydiai, turejE itakos istaigos veiklai:
2020 m. birZelio 25 d. Kretingos rajono savivaldybes tarybos sprendimu T2-187 nuo

2020 m. rugsejo I d. Centre buvo uZdaromas Suaugusiqjq ir jaunimo mokymo skyrius ir pakeisti
nuostatai. Centro pagrindine paskirtis - Svietimo pagalbos istaiga. Atleisti 47,4 proc. Centro
darbuotojq. DidZioji dalis ugdymo proceso organizavimui naudotq vadoveliq, bibliotekos fondo,
fikinio inventoriaus perduota rajono Svietimo istaigoms.

Kretingos rajono savivaldybes tarybos 2020 m. vasario 2 d. sprendimu T2-54 Centras
paskirtas Kretingos rajono savivaldybds neformaliojo suaugusiqjq Svietimo ir tgstinio mokymosi
veiksmq plano 2020J022 metams igyvendinimo koordinatoriumi. Parengtas veiksmq planas

20201022 metams.
2020 m. spalio menes! LR Svietimo, mokslo ir sporto ministro fsakymu sudaryta i5orinio

vertinimo ekspertq grupe vertino 2014-2019 metq Centro veiklq. Kretingos rajono Svietimo centras

akredituotas 5 metams.
Vykdant Kretingos rajono savivaldybes kontrolieriaus 2020-09-14 pavedim4 Nr. Kl2-4

Centre atliktas auditas. Audituojamas laikotarpis: 2018-2019 metai. Parengtas audito
rekomendacijq igyvendinimo planas.

1.2. Mokinig skaiiius 2019-2020 m. m. (iki 2020 m. rugpjtiiio 31 d.).
Bendras mokiniq skaidius - 144, i5 jq ugdomi pagal pagrindinio ugdymo programos

pirmqj4 dali - 6, pagrindinio ugdymo programos antrqjq dali - 50, pagal vidurinio ugdymo
programq - 88 mokiniai.

2. ISTAIGOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI

2.1. Veiklos tikslq iglvendinimas.
Veiklos planavimo sistema leidlia ne tik maksimaliai panaudoti darbuotojq potencial4,

siekiant Centro tikslq ir uZdaviniq igyvendinimo, bet ir visais lygmenimis suderinti veiklos
prioritetus bei veiksmq plan4 jiems igyvendinti. Pagrindinis visq darbuotojq siekis, kad Centras

taptq traukos centru rajono Svietimo istaigq vadovams, jq pavaduotojams, skyriq vedejams,

mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, mokiniams, tdvams ir rajono bendruomenei.

{gyvendinant strateginio plano tikslus ir uZdavinius 2020 metais sutelktai dirbo visi Centro
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darbuotojai. DidZiausias ddmesys buvo skiriamas nuotoliniq paslaugq kokybei: sprgstos nuotolinio
ugdymo, pasirengimo VBE ir PUPP, NMPP, mokinio paZangos gerinimo, specialiqiq poreikiq
mokiniq itraukos problemos, numatytos perspektyvos. Karantino metu teiktos nuotolines

konsultacijos mokytojams, vadovams, tevams, tobulinti mokytojq skaitmeninio ra5tingumo

lgUdZiai. Del ekstremalios padeties Salyje ir susidariusios COVID-19 situacijos padidejo

psichologiniq konsultacijq poreikis ne tik mokiniams, tevams, bet ir mokytojams.

2.2. Centro strateginiai tikslai:
1. Sudarli s4lygas .asmeniui grihti i nuoseklqj[ mokym4, igyti pradin!, pagrindini ir

vidurini iSsilavinim4, mokytis vis4 gyvenimq, tobulinti igyt4 kvalifikacij4, dalyvauti suaugusiqjq

neformaliojo Svietimo ir tgstinio mokymosi procese, tenkinti jaunimo laisvalaikio uZimtumo ir
paZinimo poreikius.

2. Didinti specialiqjrl ugdymosi poreikiq asmenq (iki 21 metq) ugdymosi veiksmingum4,

teikti reikaling4 informacing ir konsultacing pagalb4 psichologiniq, asmenybes ir bendravimo

problemq turintiems asmenims (vaikams, tevams (globejams, rupintojams), pedagogams).

3. Pletoti turizmo paslaugq lvairovg, uZtikrinti kokybiSkas turizmo paslaugas.

[gnendinant pirmqi! strategin! tikslq 2020 metais Centre uZregistruotos 98 skirtingq temq

kvalifikacijos tobulinimo renginiq programos. Pagal parengtas kvalifikacijos tobulinimo programas,

vyko 111 seminarq, edukaciniq i5vykq, paskaitq, kursq, kuriuose dalyvavo 3327 klausytojai. Jiems

i3duoti dalyvio pairymejimai ar paLymos. |vyko 64 metodines veiklos renginiai, kuriuose dalyvavo

1104 dalyviai. Suorganiztota 17 parodq, 13 renginiq prevenciniais klausimais. Vadovaujantis

Lietuvos mokiniq dalykiniq olimpiadq, konkursq ir kitq renginiq rajoniniq etapq grafiku ivyko 22

olimpiados, 8 konkursai. Del COVID-19 infekcijos buvo atSauktos 5 olimpiados ir 4 konkursai.

Renginiuose dalyvavo 464 mokiniai.
Vykdytq veikh4 rezultatas: vadovai, jq pavaduotojai, mokyojai, pagalbos mokiniui

specialistai, pagilino bendrakultfirines, bendr4sias ir profesines kompetencijas, i5rySkejo mokiniq
akademiniai, meniniai ir kurybiniai pasiekimai, mokiniai dalyvavo rajono ir Salies olimpiadose,

konkursuose, sudarytos s4lygos suaugusiems tenkinti saviSvietos poreik!, sustiprinti socialiniai-

pilietiniai gebejimai bei nuostatos. Aktyvi atviros jaunimo erdves ,,Tavo erdvd" veikla: vyko

diskusijos, susitikimai, popietes, varZybos, edukacines i5vykos.

Antrojo strateginio til<slo jgtvendinimr.ri nuolat buvo bendradarbiaujama su specialistais,

kad biitq laiku pastebeti ugdymosi sunkumai ir kuo anksdiau teikiama pagalba. 2020 metais buvo

atlikti 49 kompleksiniai pedagoginiai psichologiniai ivertinimai. Del COVID-l9 pandemijos ir
paskelbto karantino vertinimq skaidius maZesnis nei ankstesniais metais, bet padaugejo ankstyvojo

amZiaus vaikq raidos vertinimq. 2019 metais buvo atlikti 22 arkstyvojo amZiaus vaikq vertinimai, o

2020 metais - 42. Pedagogines psichologines pagalbos skyriaus psichologq teikiamos pagalbos

poreikis karantino metu iSaugo apie 15 proc. Psichologq ilgalaikes konsultacijas lanke: 145 vaikai
(530 korrrultacijq), 121 tevas (301 konsultacija), 42 mokl'tojai (72 konsultacijos), 18 Svietimo

pagalbos specialistq (40 konsultacrjq). Karantino metu teikiamos psichologines pagalbos pobUdis

pagal probiematik4: vaikq ir paaugliq psichiatrinio pobfrdZio problemos (depresija, generalizuotas

n.ii-is, miego sutrikimai ir kt. ) (25 proc. visq konsultacijq); vaikq ir paaugliq emocijq ir elgesio

sunkumai (nuotolinis mokymasis, ribotas bendravimas, santykiai Seimoje, laisvalaikis ir kt.)
galimai susijg su COVID-I9 aplinkybemis (20 proc.), vaikq ir paaugliq sunkumai, susijq su

specialiaisiais ugdymosi poreikiais (15 proc.); vaikq auklejimo sunkumai (elgesio problemos

Siimoje ir ugdymo lstaigoje, emocinOs vaikq ir tevq problemos) (25 proc.); Seimos krizes (vieno i5

tevq alkoholio vartojimas, smurtas Seimoje, skyrybos ir kt.) (15 proc.). Vykdytos nuotolines

savipagalbos grupes mokytojams, tdvams, mokytojq padejejams. Mokytojai dalyvavo streso iveikos

,,Mindfulness; mokymuose, pravestos 25 klases valandeles, praktiniai mokymai mokiniams. Vyko

nuotoliniai praktiniai uZsiemimai ,,Emocinio intelekto lavinimas" mokyklinio amZiaus vaikq grupei.

Specialistai patys dalyvavo 48 nuotoliniuose mokymuose. Daug naudingq patarimq i5girdo

ilgalaikiuose mokymuose,,Konsultavimas ir darbo organizavimas nuotoliniu biidu".
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Vykdytlt veiktq rezultatas: 2020 metq veiklos rezultatq analize parode, kad numatytos

veiklos kryptys buvo tikslingos ir ilgalaikes, jq igyvendinimas dave teigiamq poslinkiq tobulinant
mokiniq ugdym4, gerinant jq savijaut4 karantino metu, pagerejo Svieteji5kos veiklos kokybe.

[gyvendinant treiiqii strateginj tikslq 2020 metais skatinant atvykstam4ji turizm4 bei

formuojant rajono, kaip patrauklios turistines vietoves ivaizdi, skleidZiant Liniq apie Kretingos

rajono turizmo i5teklius buvo numatyta dalyvauti 5 tarptautines.e turizmo parodose ir 3 miestq

Sventdse, bet del COVID-19 infekcijos apribojimq dalyvauta 3 tarptautinese parodose bei 3 miestq

Sventese. Siekiant skatinti vietini ixizmq buvo suplanuota 50 mokamq ekskursijq. Tadiau i5augus

susidomejimui Kretingos miesto lankyinais objektais, suorganizuotos net 87 mokamos ekskursijos

Kretingos mieste. Tgsiamas projektas ,,Surink Lietuvq", kuris sujungia visas 60 Lietuvos

savivaldybiq. Tarptautines parodos metu ,,Adventur 2020* TIC tapo nominantu ,,Patraukliausios
Europos turizmo vietovds" apdovanojimuose EDEN (angl. European Destinations of Excellence)

projekte i5kovojgs 5 vietE iS 60 savivaldybiq. Sudaryti nauji ekskursijq mar5rutai ,,Dviradiu i
Kretingos praeiti", ,,Vakarejanti Kretinga". Karantinui pasibaigus ir atejus vasaros sezonui, nuo

birZelio men. turistams pasiUlytos nuolatines ekskursijos, kurios vyko kiekvien4 trediadienf

(,,Vienuoliq takais"), ketvirtadieni (,,Dingusi Kretinga") ir sekmadieni (,,Pamir5tos dvaro istorijos").
Lankytojams pageidaujant i5leista 34 skirtingq rtsiq reprezentaciniq suvenyrq su Kretingos,

Zemaidir4 ir Lietuvos atributika. Pagal renkam4 statistikE nuo 2020 metq turizmo informacijos
paslaugos suteiktos 4997 la*ytojams, aptarnauta 5502 lankytojais maLiau nei 2019 metais.

Lankytojq srauto sumaZejimui itakos turejo COVID-19 infekcija.
Vykdytll veiklry rezultatas: Kretingos rajono turizmo i5tekliai, nauji marSrutai, maitinimo,

apgyvendinimo paslaugos, aktyvios pramogos tampa Zinomos ne tik rajono, regiono, Salies, bet ir
uZsienio turistams.

2.3. lstaigos vykdytos programos, projektai, I65os (rajono, Salies, tarptautiniai
projektai).

2020 metais Erasmus+ projektas ,,Prepare for future career" (,,Jau mokykloje ruo5kis

karjerai") del COVID-l9 pandemijos pratgstas iki 2020 m. gruodZio 31 d., spalio mdn. buvo

organizuotos tarptautines virtualios mobilumo veiklos Lenkijoje ir kitos numaQrtos projekto veiklos

vietos lygmeniu, gautos le5os - 2133 Eur.2020 metais pateiktos 2 parai5kos koordinuoti projektus

(The use of Google tools and mobile apps in teaching -learning process; Our hearts beat at school)

ir I parai5ka dalyvauti kaip projekto partneris Erasmus* KA229 projekte ,,Our heritage is our

identity", parai$kos nebuvo patvirtintos del pakeisto Centro statuso. Centras yra partneris

nacionalinio projekto ,,Prisijungusi Lietuva", projekto ,,Mokyklq bibliotekininkq kompetencijq

ugdymas - 20ZO* su Klaipedos apskrities vie5qia L Simonaitytes biblioteka, profesionaliojo meno

projekto ,,Koncertq ciklo ,,Susitikimai su klasika...'o su Kretingos rajono kultlros centru.

2.4. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir kitomis institucijomis.
Centras glaudZiai bendradarbiauja su Svietimo, kult[ros, sveikatos, verslo istaigomis,

bibliotekomis, muziejais, Trediojo amZiaus universitetais, auk5tosiomis mokyklomis, vie5osiomis

istaigomis, rajono ir respublikos institucijomis. Projektq partneriai yra i5 Latvijos, Italijos,

blor-eni;os,Ispanijos, Italij-os, Rumunijos, Lenkijos, Turkijos, Svedijos, Ukrainos.

3. PATVIRTINTU ASIGNAVIMV PANAUDOJIMAS

3.1. Biudietas:

Finansavimo Saltiniai (tukst. Eur)
Le5os ( tflkst. Eur) Pastabos

2019 m. 2020 m.

Savivaldybes biudZeto le5os
309,2 330,6

Valstybes biudZeto specialioji tiksline dotacija (mokymo

leSos)

324,9 351,2

Kitos lesos (paramos ldSos, 2 proc. GPM)
0,5 0,4



3.2. fstaigos finansinds pajamos uZ teikiamas mokymo ir kitas paslaugas:

Metai
Visos pajamos
Eur

Gauta oaiamu Eur
UZ suteiktas mokymo paslaugas UZ kitas teiktas paslausas

2020 44426 44426

Paslaugq apraSymas. 2020 m. uZ suteiktas turizmo paslaugas -10203 Eur, uZ kvalifikacijos
tobulinimo ir kitas paslaugas -32125 Eur, uZ patalpq nuom4 1098 Eur, i5 viso gauta pajamq 44426
Eur. 49,9 proc. visq pajamq uZ teiktas paslaugas gauta i5 biudZetiniq istaigq, 50,1 proc. - i5

nebiudZetiniq istaigq ir fiziniq asmenrl.

4. KITA SVARBI SU SVIETIMO ISTAIGOS VEIKLA SUSIJUSI INFORMACIJA

4.1. Planuojami veiklos polryiiai, informacija apie veiklos rizikas, po ataskaitinio
laikotarpio pabaigos ivyke subjekto veiklai reiklmingi lykiai ir kita.

Centro kompiuteriq klaseje irengta 11 modemiq darbo vietq su kompiuteriais, kuriuose
aktyvuota Zalingo turinio filtravimo paslauga. Kiekvienas kompiuteris yra sukomplektuotas su

vaizdo kamera, mikrofonu bei garso kolonelemis. Kompiuteriq klaseje taip pat irengtas naujas 86
coliq interaktyvus ekranas, veikiantis interaktyvios lentos principu. Centras nuolat tobulina savo
internetini tinklalapi ir didina jo interaktyvum4. Nuotolines parodos vie5inamos naudojant
interaktyviE HTML5 skaitmening publikacijq svetaing lrgp://t'liphtml5.ca&. Centro interneto
svetaineie idiegtos dvi registracijos sistemos (SSUdt ir Svigtimo cenlro in{irr:macine.sistema).2020
m. buvo publikuoti 42 straipsniai rajono Ziniasklaidoje. Darbuotojq veiklq vertinimas ir skatinimas
teigiamai atsiliepia istaigos rcntltatams. 2020 metais COVID-l9 pandemija pakoregavo Centro
veikl4 ir pagreitino kai kuriq veiklq perkelim4 ivirtuali4 erdvg.

Centrui reikalinga nauja, inovatyvi vaizdo ir garso aparattira, kuri bUtq naudojama
nuotoliniams moky,mams. Pedagogines psichologines pagalbos skyriuje bttina irengti saugi4,

sensoring, inovatyvi4, integraliq ir vaiko su negalia bazinius sensorinius poreikius atliepiandiq
aplink4, kurioje bltq galima ne tik integruoti tradicinius veiklos metodus, tadiau ir taikyti naujE

darbo modeli, kuris apjungtq tradicinius' darbo modelius su integratyviais multisensorineje
aplinkoje.

Direktore Adele Mazeliauskiene


