
KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBES TARYBA

SPRENDTMAS
DEL KRETINGos RAJoNo BIUDZTIINIq Svrnrrvro ISTAIGU vADovU

2016 METU VETKLOS ATASKAITU IR 2016 METU FINANSINIV ATASKAITU
RINKINIV TVIRTINIMO

201.7 m. kovo 30 d. Nr. T2-95
Kretinga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos fstatymo 16 straipsnio 2

dalies 19 punktu, 3 dalies 2 punktu, Kretingos rajono savivaldybes tarybos veiklos reglamento,
patvirtinto Kretingos rajono savivaldybes tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-77
(Kretingos rajono savivaldybes tarybos 2016 m. gruodZio 22 d. sprendimo Nr. T2-319 redakcija),
335,336 punktais, Kretingosrajono savivaldybes taryba nu s p rend Z i a:

1. Patvirtinti Kretingos rajono biudZetiniq Svietimo istaigq vadovtl 2016 metq veiklos
ataskaitas ir 2016 metq finansiniq ataskaitq rinkinius (pridedama):

centro;

1.1. Kretingos Jurgio PabreZos universitetines gimnazijos;
1.2. Kretingos rajono Darbenq gimnazijos;
1.3. Kretingos rajono Salantq gimnazijos;
1.4. Kretingos Marijono Daujoto pagrindines mokyklos;
1.5. Kretingos rajono Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro;
1.6. Kretingos r. Vydmantq gimnazijos;
1,.7. Kretingos Simono Daukanto progimnazijos;
1.8. Kretingos rajono Baubliq mokyklos-daugiafunkcio centro;
1.9. Kretingos r. GruSlaukes mokyklos-daugiafunkcio centro;
1.10. Kretingos rajono Jok[bavo Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio

1.1 1. Kretingos r. Kfilupenq Motiejaus Valandiaus pagrindines mokyklos;
1.12. Kretingos rajono Kurmaidiq pradines mokyklos;
1.13. Kretingos rajono R[daiditl mokyklos;
1 . I 4. Kretingos lop5elio-darZe I io,,Pasaka" ;

1 . 1 5. Kretingos mokyklos-darZelio,,Zibute";
1. 16. Kretingos Marijos Ti5kevidi0tes mokyklos;
1.17. Kretingos meno mokyklos;
1.18. Kretingos sporto mokyklos;
1.19. Kretingos r. Salantq meno mokyklos;
1 .20. Kretingos lop5elio-darZelio,,,{Zuoliukas";
1.2 1. Kretingos lop5elio-darZelio,,Voveraite";
| .22. Kr etingo s 1o p 5 e I io - darZe I io,,27lv itis" ;
I .23. Kretingos rajono Salantq lop5elio-darZelio,,Rasa";
1 .24. Kretingos r. Vydmantq lopSelio-darZelio,,Pasageld";
I .25. Kretingos raj ono lop5elio-darZelio,,Eglutd";
1.26. Kretingos rajono Svietimo centro.
2. Sprendimas gali buti skundZiamas Lietuvos Respublikos administraciniq bylq

teisenos istatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybds meras

Antanas Sungaila

Juozas MaZeika



PATVIRTINTA
Kretingos raj ono savivaldybes
tarybos 2017 m. kovo d.
sprendimuNr.T2- fi3i

KRETINGOS RAJONO SVIETIMO CENTRAS

DIREKTORES ADELES MAZELIAUSKIENES METINE VEIKLOS ATASKAITA

2017-03-13
(data)

1. ISTAIGOS PRISTATYMAS:

1.1. Direktore - vie5ojo administravimo magistre, mokytoja metodininke, vadybinis
staZas istaigoje - 16 metq, pedagoginis darbo staZas - 36 metai.

1.2. Mokiniq/vaikq skaidius:

rugseJ q technologijq iq registro uomenvs

1.3. Darbuotojq skaidius:

ngos rajono ldybds tary sprend

2. ISTAIGOS VYKDYTA YEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI

2016 m. sausio 28 d. Kretingos rajono savivaldybes tarybos sprendimu Nr. T2-13 nuo
2016 m. rugsejo I d. Kretingos suaugusiqfq ir jaunimo mokymo centras ir Kretingos rajono
pedagogine psichologine tarnyba reorganizuotos jungimo bfidu ir prijungtos prie Kretingos
rajono pedagogl+ Svietimo centro. Po reorganizacijos veikianti istaiga - Kretingos rajono Svietimo
centras (toliau - Centras). Kretingos rajono savivaldybes tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu
Nr. T2-100 patvirtinti nauji Centro nuostatai. Nuo 2016 m. rugsejo I d. Centro veiklos modelis
apima formaliojo suaugusiqjq ir jaunimo mokymo, jaunimo uZimtumo, neformaliojo suaugusiqjq
Svietimo, kvalifikacijos tobulinimo programing, projekting, metoding, bendradarbiavimo su

socialiniais partneriais, tiriamq4, psichologines, socialines pedagogines, specialiosios
pedagogines pagalbos organizavimo ir turizmo veiklas. 2016 m. rugsejo 29 d. Kretingos rajono
tarybos sprendimu Nr. T2-259 Centras paskirtas Neformaliojo suaugusiqiq Svietimo ir tgstinio
mokymosi koordinatoriumi. {staiga susid[re su naujais i55tikiais, tadiau siekia tapti SiuolaikiSka,
nuolat besimokandia ir teikiandia kokybi5kas paslaugas institucija, kuri nuolat hrrtina savo
materialinius ir tobulina intelektualinius i5teklius, kad visai bendruomenei bei lankytojams bttq
gera, jauku ir saugu. Centras vienintelis Kretingos rajone suteikia galimybg suaugusiems
Zmondms mokytis, igyti pagrindini ir vidurini i5silavinim4; sudaro s4lygas 12-16 metq
mokiniams, turintiems mokymosi motyvacijos problemq, sunkiai pritampantiems bendrojo
lavinimo mokykloje, igyti pagrindini ir vidurini i5silavinimq, pasirinktu mokymosi proceso

organizavimo bfdu (kasdieniu, nuotoliniu, neakivaizdiniu), kuris suteikia galimybg ir
i5vykusiems i uZsieni, ir dirbantiems Zmondms mokytis tinkamu jiems metu; teikia ikiprofesini
mokymq, kurio tikslas - padeti jaunam Zmogui suvokti darbo reik5mg, supaZindinti su

profesijomis; asmenims nuo 14 iki 29 mei4, nepriklausomai nuo jq socialines padeties, suteikia
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galimybes saugiai leisti laisvalaik!, uZsiimti juos dominandia veikla Atviroje jaunimo erdveje;
organizuoja pedagogtl ir kitq suaugusiqjq kvalifikacijos tobulinim4, teikia kokybi3kas bdukacines
paslaugas, atitinkandias rajono, regiono ir Salies suaugusiq asmenq neformaliojo Svietimo
poreikius; teikia konsultacing, metoding, pedagoging, psichologing pagalbq vaikams ir
mokiniams, jq tevams, mokyklq pedagogams ir specialistams; teikia kelioniq organizavimo ir
turizmo informavimo paslaugas.

2. 1. Veiklos tikslq igyvendinimas.
l.{gyvendinant tiksl4 - tenkinti pedagogq ir kitq suaugusiqjq gyvenimo karjerai bttinq

kompetencijq tobulinimo ir mokymosi vis4 gyvenim4 poreikius, 2016 metais uZregistruotos 104

skirtingq temq molqrtojq ir Svietimo pagalb4 teikiandiq specialisq kvalifikacijos tobulinimo
renginiq programos, i5 jq 12 ilgalaikiq programq, 15 - konferencijq programq. 2016 metais vyko
96 seminarai, kursai, edukacines i5vykos, juose dalyvavo 2493 Hatsytojai, kuriems i5duoti
seminaro dalyvio paZymejimai ir paZyrnos. Kvalifikacijos tobulinimo renginius vede 186

lektoriai. 2016 metais Centre vyko 252 metodiniai renginiai, kuriuose dalyvavo 4435 dalyviai.
Aktyviai dirbo ktirybines grupes. Metodines veiklos renginiuose buvo keidiamasi ger4ia darbo
patirtimi ugdymo, dalykq metodikos, IKT inovacijq taikymo ugdymo procese, pedagogikos,
psichologijos, socialinio ugdymo, specialiosios pagalbos ir kitais klausimais. Vyko 16

respublikos, regiono, rajono konferencijq, jose dalyvavo 709 dalyviai. Organrzuotos 22 autorines
ir temines parodos. Aktyvi ir k[rybinga iniciatyviq pedagogq klubo ,,Ideja" veikla, surengta

tradicinio renginio ,,Molqrtojau, tu - medis be nuvargusio SeSelio" Sventind popiete ,,Gyvenimas

- pamoka" nebedirbantiems mokytojams senjorams. 2016 metais Trediojo amZiaus universitete
veikla vyko 4 fakultetuose, uZsiemimus lanke 218 senjory.

[gyvendinant tiksl4 - gerinti formaliojo ugdymo(-si) kokybg bei tobulinti pagalbos

mokiniui, mokytojui ir tevams sistem4, 2016 metais Suaugusiqirl ir jaunimo mokymo skyriuje
vyko metodiniai uZsiemimai apie pamokos struktfrr4, vertinimo ir isivertinimo sistem4,

individuali4 mokinio paiangq. Mokytojq taryboje pritarta ir direktoriaus isakymu patvirtintas
jaunimo klasiq mokinio individualios paZangos vertinimo, pagalbop mokiniui teikimo tvarkos
apra5as. Buvo tobulinami ir atnaujinami nuotolinio mokymo kursai, atliktas isivertinimas, aptarti
rezultatai.IS dalies igyvendinta priemone visuomends informavimas apie nuotolinio mokymo(-si)
galimybes. Informacija apie nuotolini mokym4(-si) atnaujinta po reorganizacijos pradejusioje

veikti naujoje Kretingos rajono Svietimo centro svetaineje http://www.kretingosrsc.lt,
Suaugusiqjq ir jaunimo mokymo skyriaus facebook paskyroje. Daugiau demesio skirta
lankomumui, individualiai mokiniq paiangu ir ikiprofesinio modelio ktrimui, ugdymo karjerai
paslaugq teikimui. Nuolat atnaujinama ikiprofesinio ugdymo pasitla. Ikiprofesinis ugdymas
papildomas teikiant ugdymo karjerai paslaugas.

Mokiniq skaidiaus kaita matoma20ll-20t6 m. m. 1 pav.
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1 pav. Mokiniq skniiiaus knita 2011-2012 - 2015-2016 m. m.

Mokiniq skaidius nuo 2011 metq sumaZejo apie 20 procentq. Mokymosi formq ivairove
i5lieka. Mokiniai renkasi kasdieni, neakivaizdini, nuotolini mokymosi proceso organizavimo

budq. Pastebimai daugeja nuotolini mokym4(-si) besirenkandiq mokiniq skaidius.

{gyvendinant tiksl4 - hrti bendradarbiavimo tinkl4, uZtikrinanti kokybi5k4 Svietimo
pagalbos vaikams, mokiniams, t6vams ir pedagogams paslaugq teikimq prieinamum4 ir
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veiksmingum 4, 2016 metais Pedagogines psichologines pagalbos skyriuje atlikti vertinimai
naudojant standartizuotas metodikas. Aptarimq dalyviams pateiktos rekomendacijos apie vaikq
ugdymo galimybes ir bfldus, Svietimo pagalbos teikimq, egzaminq pritaikym4 ir pan. Mokiniams
ir jq tevams buvo teikiamos individualios psichologo konsultacijos del ivairiq (elgesio arlir
emocijq, bendravimo, mokymosi problemq, patydiq ir smurto, kriziq, klinikiniq, asmenybes savgs

paZinimo ir augimo) problemq. Specialistai ir pedagogai daZniausiai buvo konsultuojami del Siq

prieZasdiq: logopedo - del sudetingesniq kalbos sutrikimq atvejq, logopedo iSvadq ra5ymo,

specialiqjq ugdymosi poreikiq mokiniq s4ra5q sudarymo, psichologo - ddl mokiniq elgesio ir
emocijq sutrikimq, mokymosi sunkumq; specialiojo pedagogo del ugdymo programq
pritaikymo ir individualizavimo, Vaiko gerovds komisijos dokumentacijos, egzaminq pritaikymo
ir kt. 2016 metais ugdytiniq tevams buvo skait5rtos 29 paskaitos, pedagogams pravesti praktiniai
uZsiemimai ir skaityta 20 paskaitq, pravestos 36 klases valandeles ir praktinius uZsiemimus
vaikams ir mokiniams. Pagal ,,Bendravimo su vaikais tobulinimo kursq" apraS4, parenglq 2013
m. vasario 28 d. Kretingos rajono savivaldybes tarybos sprendimu Nr.T2-43 2016 metais buvo
organizuotos 3 tevystes igfidZiq ugdymo grupes, kuriose dalyvavo 7 teismo sprendimo nukreipti
tevystes igudZiq stokojantys asmenys.

{gyvendinant tiksl4 - skatinti Kretingos rajone vietini ir atvykstamqSi antzrnq ir stiprinti
Kretingos, kaip patrauklaus rajono, turizmo ivaizdi,2016 metais turizmo informavimo paslaugos

buvo teikiamos vis platesniam ivairiq Saliq turistq ratui. Nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2017 m.

sausio 1 d. turizmo informacijos paslaugos suteiktos 6533 turistams t. y. 1438 turistais daugiau
nei 2015 metais. Turistq srautq karta20l2'2016 pavaizdtota2 pav.
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2 pav. Turist4 skaiiiaus knita 2012-2016 metais.

Turizmo informacijos centras organizavo renginius Kretingos rajono bendruomenei.
Didelis demesys buvo skiriamas dalyvavimui turizmo parodose. 2016 metais dalyvauta
tarptautineje turizmo, kelioniq ir aktyvaus laisvalaikio parodose: ,,Adventuto' (Vilniuje),

,,Balttour" (Rygoje, Latvijoje), renginyje ,,Palangos stalasoo. I5leisti skirtingq rtiSiq
rcprezentaciniai suvenyrai su Kretingos atributika - raktq pakabukai, vizitinitl korteliq deklai,
20l7aq\ metq darbo knygos, sieniniai kalendoriai, puodeliai su deZutemis, ivairiq spalvq
puodeliai, lipdukai, kepuraites, keliq r[Siq magnetukai, mai5eliai, ra5ikliai.

Centro veiklos tikslams pasiekti buvo parengfi 152 isakymai ir sudaryta 18 darbo grupiq.

2.2. [staigos vykdyti projehoL Centras dalyvauja ir vykdo tarptautinius, nacionalinius,
lokalinius projektus finansuojamus Europos Sqiungos Struktfrriniq ir kitq fondq le5omis (3 pav.).
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3 pav. Vykdytq projehq skaiiiaus kaita 2012-2016 metais.

2.3.1. 2016 metais rySkiausi Wa tarptautiniq projektq rczltltatal Pavyko laimeti du
Erasmus* projektus. Projekto ,,Sveika visuomend - ateities garantaso' (,,Healthy we * future
guarantee") tikslas - tobulinti mokiniq sveikos gyvensenos igudZius susijusius su mitybos

iprodiais ir fiziniu aktyvumu, bei uZmegzti partnerystes rySius tarp mokyklq taikant ir dalinantis
gerq;,a patirtimi. Kretingos rajono Svietimo centras - projekto koordinatorius. Partneriai yra i5
Italijos, Ispanijos, Rumunijos, Turkijos. fgyvendinant projekto veiklas, Suaugusiqjq ir jaunimo
skyriaus mokiniai ir mokytojai tures galimybg lankytis Salyse partnerese, gyventi Seimose, igyti
naujq patirdiq ir ig[dZiq. Kito projekto ,,Trediojo amZiaus asmenq Svietimo skatinimasoo
(,,Promoting third age educationo') pagrindines veiklos - tarpkult[rinis kartq Svietimas ir
mokymasis vis4 gyvenimq, naujq, novatori5kq programry'ugdymo metodr4/mokymo kursq
rengimas, uZsienio kalbq mokymas(-is). Projekto veiklrtr metu bus atliekami mokymosi vis4
gyvenim4 politikos igyvendinimo tyrimai, parengtos ir pristatytos ataskaitos, bus parengta
senjory mokymo(-si) metodika, sukurta virtuali senjory mokymo(-si) platforma, suteiksianti
galimybes tobulinti suaugusiq Zmoniq IKT ir uZsienio kalbq kompetencijas. Projekto partneriai -
Slovenij os, Latvij os ir Ispanij os suaugusirtrjq Svietimo organizacij os.

2016 metq veiklos reniltat1 anaiize parode, kad numat5rtos veiklos kryptys buvo
tikslingos ir j q igyvendinimas dave teigiamq poslinkiq.

2.3.2. Siekiant Centro veiklos kokybes, didelis demesys buvo skiriamas veiklos
planavimui ir kitoms veikloms. Parengti visq skyriq nuostatai, darbo tvarkos taisykles, darbuotojq
pareigybiq apra5ymai. Parengti planai: menesiniai, veiklos (keturiems menesiams, patvirtintas
2016 m. rugsejo 2 d. isakymu Nr.Vl-3), strateginis planas (pritarta Kretingos rajono savivaldybes
administracijos direkloiaus20lT m. sausio 13 d. Nr. AI-34). Pedagoginiai darbuotojai parenge

savo veiklos savianalizes, kurios aptartos individualiai, numaQrti siektini rezultatai. 2016 m.
spalio 24 d. Nr. LHP.3.22-40 istaigai suteiktas leidimas-higienos pasas. Nuolat vertinama
ilgalaikiq ir trumpalaikiq planr+ kokybe, veiklos veiksmingumas, Centro mikroklimatas,
bendravimas ir bendradarbiavimas. Sukurta nauja Centro svetaine http://www.kretinsosrsc.lt,
patobulinta furizmo svetaine http://www.kretingosturizmas.info/1ti, suteikta ivairiapuse pagalba

isteigiant Trediojo amZiaus asociacij4. Pertvarkyos arba atnaujintos Centro patalpos. Naujame
kabinete isikiire socialine pedagoge, raltines ved6ja, pavaduotoja neformaliajam Svietimui,
vyriausioji buhaltere, bendrojo skyriaus vedejas, bibliotekos vedeja, suaugusiqjq ir jaunimo
mokymo skyriaus vedeja, direktore, trys mokytojai. Mokiniai ir mokytojai gali naudotis jiems
skirta arbatine, naujomis r[binemis. Atrasti remejai mokiniq prie5piediq organizavimui. Pakeisti
laiptq tureklai, informacinds lentos, isigytos 2 naujos i5maniosios lentos, 8 kompiuteriai,
atnaujinti baldai pedagogines psichologine pagalbos skyriuje, irengtos poilsio zonos mokiniams,
konsultacinis kabinetas, patalpos pritaikytos individualiam ir grupiniam darbui. Centras turi nauj4
veliav4, logotip4.
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2.3.3. Nejvykdytos priemonOs. 2016 metais buvo pateiktos 2 projektq parai5kos SIrAU:

,,Ikimokyklinio ugdymo istaigq aukletojq padejejq socialiniq ir didaktiniq kompetencijq
tobulinimas" ir ,,Paslaptingas vaiko pasaulis suaugusiqjq pasaulio erdvdjeo', tadiau negautas
finansavimas.

3. PATVIRTINTU ASIGNAYIMU PANAUDOJIMAS

3.1. BiudZetas:
lenteli

q ataskaitq

3.2. Kretingos rajono savivaldybe skiria le5q: mokinio krep5elio le5as Centro
pedagogines psichologines pagalbos ir suaugusiqjq ir jaunimo mokymo skyriams, i5 biudZeto -
kitoms Centro funkcijoms atlikti. Organizuojant pedagogq, pagalbos mokiniui specialistq,
mokyklq vadovq ir kitq suaugusiqjq kvalifikacijos tobulinim4, pagrindinis renginiq finansavimo

Saltinis - dalyvio mokestis, kuri apmoka asmenis komandiruojanti istaiga arba pats dalyvis.
Siekiama panaudoti atskiry fondq ar programq teikiamas finansines galimybes atskiry tiksliniq
grupiq kvalifikacij os tobulinimui bei Centro uZdaviniq igyvendinimui.

PRIEDAS. Finansines ataskaitos pagal Kretingos rajono savivaldybes administracijos
direktoriaus 2013 m. gruodZio 10 d. isakymu Nr. 41-1027 ,,Del savivaldybes biudZetiniq istaigq
finansinitl ataskaitq rinkiniq ir savivaldybes konsoliduotqiq finansiniq ataskaitq rinkiniq rengimo
ir teikimo tvirtinti tvarkos apraSo tvirtinimo" patvirtint4 tvarkos apraS4.

4. PROBLEMOS, PASTABOS, PASIfILYMAI

4.1. Pagerejo Centro pedagogines psichologines pagalbos skyriaus mobiliq vertinimq
galimybe, nes kompensuojamos kelioniq i3laidos i rajono Svietimo istaigas. Centrui labai
reikalingas transportas, kuriuo, vykdydami veiklas rajone, pasinaudotq psichologai, metodininkai,
turizmo vadybininkai, pedagogai ir edukacinems iSvykoms - mokiniai.

4.2. Dideld darbuotojq kaita Awiroje jaunimo erdveje, nes maZas atlyginimas (392,00

Eur).

Direktore ,Ne<f}

PzuTARTA
Centro tarybos posedZio

2017 m. kovo 10 d.
protokoluNr. V10-3

Adele Mazeliauskiene

Finansavimo Saltiniai (tukst. Eur) Le5os ( tlkst. Eur)
2015 m. 2016 m.

Savivaldvbes biudZeto le5os 99,8 131,4

Valstybes biudZeto specialioji tiksline dotacij a (mokinio krep5elio
leSos)

87,7

Kitos leSos (paramos l65os, 2 proc. GPM) 42,6 52.8

ES leSos )1 3.9
rus. lnformaciia i5 2016 m. finansini rinkinio.


