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1. ISTAIGOS PRISTATYMAS:

1.1. Direktore - vie5ojo administravimo magistre, mokytoja metodininke, vadybinis staZas

lstaigoje * 17 metq, pedagoginis darbo staLas - 37 metai.
1.2. Mokiniq/vaikq skaidius:

rugseJ iq technologijq q registro nys

I .3. Darbuotojq skaidius:

Kretingos raj savivaldybes tarybos gseJo sprend

2. ISTAIGOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI

2017 m. sausio 13 d. Nr. Al-34 isakymu Kretingos rajono savivaldybes administracijos
direktorius pritare Kretingos rajono Svietimo centro 2017-2020 metq strateginiam planui,

balandZio 27 d. Kretingos rajono savivaldybes tarybos sprendimu Nr. T2-165 patvirtinti nauji
Svietimo centro (toliau - Centras) nuostatai. Parengtas ir Kretingos rajono savivaldybes tarybos
2017 m. geguZes 25 d. sprendimu Nr. T2-185 patvirtintas Kretingos rajono savivaldybes
neformaliojo suaugusiqjq Svietimo ir tgstinio mokymosi 2017-2019 metq veiksmq planas. Nuo
2016 m. rugsejo 1 d. Centro veiklos modelis apima formaliojo suaugusiqjq ir jaunimo mokymo,
jaunimo uZimtumo, neformaliojo suaugusiqjq Svietimo, kvalifikacijos tobulinimo programing,
projekting, metoding, bendradarbiavimo su socialiniais partneriais, tiriam4j4, psichologines,
socialines pedagogines, specialiosios pedagogines pagalbos organizavimo ir turizmo veiklas.
Centras vienintelis Kretingos rajone suteikia galimybg suaugusiems Zmon6ms mokyis, igyti
pagrindini ir vidurini i5silavinim4; sudaro s4lygas 12-16 metq mokiniams, turintiems mokymosi
motyvacijos problemq, sunkiai pritampantiems bendrojo lavinimo mokykloje, igyti pagrindin! ir
vidurini i5silavinim4, pasirinktu mokymosi proceso organizavimo btidu (kasdieniu, nuotoliniu,
neakivaizdiniu), kuris suteikia galimybE ir i5vykusiems i uZsieni, ir dirbantiems Zmondms

mokytis tinkamu jiems metu; teikia ikiprofesini mokym4, kurio tikslas - padeti jaunam Zmogui
suvokti darbo reik5mg, supaZindinti su profesijomis; asmenims nuo 14 iki 29 metq,

nepriklausomai nuo jq socialines padeties, suteikia galimybes saugiai leisti laisvalaiki, uZsiimti
juos dominandia veikla Atviroje jaunimo erdveje.

Veiklos tikslq igyvendinimas:
2.1. fgyvendinant tiksl4 - tenkinti pedagogq ir kitq suaugusiqjq gyvenimo karjerai bUtinq

kompetencijq tobulinimo ir mokymosi vis4 gyvenim4 poreikius,2017 m. Centre uZregistruotos
82 skirtingq temq mokl.tojq ir Svietimo pagalb4 teikiandiq specialistq kvalifikacijos tobulinimo
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lzis. Kretrneos ralono 2017 m. russeio 28 d. sorendimas Nr. T2-255.
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renginiq programos, i5 jq 10 ilgalaikiq programq.2017 m. Centras
tobulinimo programomis, i5 kuri\ 27 - ilgalaikes.2017 metais
edukacines i5vykos, juose dalyvavo 2314 klawytojq. Kvalifikacijos
grupes pateiktos 1 pav.

disponavo I 37 kvalifikacijos
vyko 92 seminarai, kursai,
tobulinimo renginiq tikslines
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I pav. Kvalffikacijos tobulinimo renginiry tilcslines grupis 2017 m. (proc.)

Kvalifikacijos tobulinimo renginius vede 217 lektoriq: 167 kviestiniai lektoriai, 50
Kretingos rajono direktoriq, direktoriq pavaduotojq, pedagogq. Centras inicijavo tyrim4,
siekdamas i5siai5kinti pedagogq kvalifikacijos situacij4 Kretingos rajone. Centro komanda ir
Kretingos rajono savivaldybes administracijos Svietimo skyriaus specialistai spalio menesirryko i
mokyklas. Yizitai vyko 25 rajono Svietimo istaigose pagal i5 anksto suderint4 vizitt4 grafik4.
Tyrimo i5vados i rezultatai pristatyti vadovq pasitarime. Centras koordinavo 33 metodiniq
bureliq veikl4, organizavo metodiniq blreliq ir mokyklq metodines tarybos renginius, nuolat
skatino mokytojus tobulinti profesijos kompetencij4, dalintis ger4ja darbo patirtimi, pildyti
edukacines patirties bank4, siekti ugdymo inovacrjra.20lT metais ryko 191 metodinis renginys,
kuriuose dalyvavo 2828 dalyviai 2547 i5 Kretingos rajono ir 281 dalyvis, atrrykg i5 kitr+ Lietuvos
miestq ar rajonq. Populiariausios metodines veiklos formos buvo bendro pobfldZio susirinkimai
(52), praktiniai mokymai (28), viktorinos, konkursai, varZytuves (20), apskrito stalo diskusijos
(16), konferencijos (15), paskaitos (12), metodines dienos (11). Metodines veiklos renginiuose
keidiamasi gerqa darbo patirtimi ugdymo, dalykq metodikos, IKT inovacijq taikymo ugdymo
procese, pedagogikos, psichologijos, socialinio ugdymo, specialiosios pagalbos ir kitais
klausimais. Populiariausios gerosios patirties sklaidOs formos pateiktos 2 pav.

S€ndro !cbidtio
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3&!.tt1.-a. poPi€ti'!
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2 pav. Populiariausios gerosios patirties sklaidosformos 2017 m. (proc.)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo Lituanistikos tradicijq ir paveldo iprasminimo
komisijos iniciatyva atliktas tyrimas ,,Del lituanistikos bDkles Kretingos rajone", apklausa

,,Mokiniq skaitymo ypatumai". Organizuotos 23 parodos (5 - autorines, 18 - teminiq parodq).
Jose darbus pristate 44 mokytojai, jq mokiniai, aukletojai, tevai, ugdymo istaigq bendruomends,
rajono bendruomenes nariai. Aktyvi ir k[rybinga iniciatyviq pedagogq klubo ,,Ideja" veikla.
Parengta ir igyvendinta, Kretingos rajono savivaldybes biudZeto le5omis finansuojama,
Neformaliojo suaugusiqjq Svietimo programa, ,,Smurtas artimoje aplinkoje: atsakingi esame



a

visi". 2017 metais centras igyvendino 4 projektus (3 pav.), iS jq 2 - tarptautiniai, finansuojami
Europos S4jungos strukttiriniq fondq. 2017 metais suaugusirliq ir jaunimo klasiq mokiniai
dalyvavo projekto mobilumo vizituose Ispanijoje, Rumunijoje ir Italijoje. Dalyvauti veiklose
mokiniai atrinkti pagal kriterijus: anglq kalbos pasiekimus, pasiekimus moksle, ger4lankomum4,
skatintin4 elgesi.

Vykdytq proiektq skailiaus kaita
20L3-2AL7 m.

5

2013 m. 2014 ff.Tarptaulil'6qiS m. r naciqplbft

3 pav. Vylcdytq projeh4 skaiiiaus kaita 2013-2076 metais.

2.2.lgyvendinant tiksl4 - gerinti formaliojo ugdymo(-si) kokybg bei tobulinti Svietimo
pagalbos mokiniui, mokytojui ir tevams sistem4, susitarta del suaugusiqjq klasiq mokiniq
individualios paZangos stebejimo ir fiksavimo kriterijq. Parengtas suaugusiqjq klasiq mokiniq
individualios paZangos vertinimo/isivertinimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos apra5as. Nuo
2017 m. rugsejo 1 d. individualios paZangos isivertinimo lenteles pildomos suaugusiqjq klasese.

Jaunimo klasiq mokiniq individualios paZangos stebejimo ir fiksavimo sistemoje numatltos
naujos priemonds mokiniams rengiamas individualus ugdymo planas, vadovaujantis
individualios paZangos isivertinimo lentelemis rengiami atskiry dalykq konsultacijq grafikai
kiekvienam menesiui, mokytojai ra5o konsultacijq lankomumo, efektyr,umo komentarus. Stebeta

17 dalykq moky.tojq pamokq jaunimo ir suaugusiqjq klasese. Pagrindinis demesys skirtas
mokiniq vertinimui ir isivertinimui pamokoje, individualios paZangos stebejimui, ugdymo turinio
integracijai. Daug demesio skirta ikiprofesinio ugdymo modelio igyvendinimui. Dalykq
nuotoliniai kursai tobulinti kiekybine ir kokybine prasme. Organizuojant pagalb4 jaunimo klasiq
mokiniams, mokiniq tevams, mokytojams, buvo glaudLiai bendradarbiaujama su Centro
pedagogines psichologines pagalbos skyriumi. Nuo 2017 m. spalio men. Skyriuje isteigtas
mokytojo padejejo etatas. Atviroje jaunimo erdveje per 20T7 metus organizuota 10 veiklq: teniso,
bilijardo, smiginio turnyrai, SaSkiq varZybos, susitikimai su kariais savanoriais, pie5imas ant
sienos, 3 iSvykos: ! AB ,,Klaipedos vanduoo', Klaipedos Karalienes Luizes atviras jaunimo erdves,

Vilniq. 4 pav. pateikta mokiniq skaidiaus kaita Suaugusiqfq ir jaunimo mokymo skyriuje.

W
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4 pav. Mokinity skaiiiaus kaita (rugsejo I d. duomenys).

2.3.lgyvendinant tiksl4 - didinti mokiniq ugdymo(-si) pasiekimus gerinant jq psichines
sveikatos bflklg ir teikiant individuali4pagalbq,20IT metais pedagogines psichologines pagalbos

skyriuje i5augo individualiq psichologo konsultacijq poreikis. Psichologines pagalbos kreipesi ne

tik tevai, vaikai, bet ir pedagogai, kurie noriai konsultuojasi, pra5o patadmq, rekomendacijq.
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerija bei Kretingos rajono savivaldybe,

fgyvendinant Valstybes Svietimo strategijos igyvendinimo program4, skyre le5q ,,Psichologo
paslaugq mokyklose prieinamumo uZtikrinimui, bendradarbiaujant su savivaldybdmis". Buvo
parengti pranesimai, paskaitos, diskusijos, praktiniai uZsiemimai istaigq pedagogams, ugdytiniq
tdvams jiems aktualiomis temomis.2017 metais ugdytiniq tdvams buvo skaityta 31 paskaita.

DidZiulis demesys buvo skirtas darbui su mokyklose dirbandiais Svietimo pagalbos specialistais.

Specialistq komanda 12 kartt4 vyko i ugdymo istaigas pristat5rti mokiniq vertinimo i5vadq ir
rekomendacrjr+, 6 kartus su vertinimo i5vadomis buvo supaZindinti vaiko gerovds komisijq nariai,
Svietimo pagalbos specialistai ir tevai pedagogines psichologines pagalbos skyriuje. Mobili
komanda 15 kartq vyko i ugdymo fstaigas vertinti yaikq su dideliais ir labai dideliais ugdymosi
poreikiais. Pedagoginio psichologinio ivertinimo rezultatai pateikiami 5 pav.

Peda goginis psichologinis ivertinimas

- Arla il ; ;;:crir:lir!,.l rrgdyirrsr
FOPiki! ivP11 ,nirr j
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Atlikt": gabiq 'raikq jvertininru

5 pav. Pedagoginis psichologinis lvertinimas (proc.)

2.4.lgyvendinant tiksl4 - pletoti turizmo paslaugq ivairovg, uZtikrinant geros kokybes ir
nustatSrtus reikalavimus atitinkandias turizmo paslaugas dalyvauta tarptautinese turizmo parodose

,,Adventur 2017" Vilniuje, ,,Balttour 2017* Rygoje, ,,Tourest 2017* Taline, ,,Otd1x 2017*
Minske, ,,TT Warsaw" Var5uvoje. Kretingos rajono turistiniai i5tekliai pristatlti bendruose

stenduose su Klaipedos regionu dallwaujant Siuose renginiuose: Klaipedos ,,Jtiros 5vent6je" ir
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Kauno ,,Hansa dienose". Taip pat, dalyvauta dvejose verslo misijose, kuriq metu, Zurnalistams,
gidams, turizmo agentDroms, Lietuvos ambasadose Minske ir Var5uvoje pristatytas Kretingos
kra5tas. Organizuotas informacinis-paZintinis turas ,,Kretingos miesto paslaptys", fotograf,rjq
konkursas ,,PaLink ir saugok Kretingos kra5to gamtos groii" ir paruo5ta fotografijq paroda ir
viena informacine paroda ,,Keliong planuok atsakingai", 7 mokamos ekskursijos po vienuolynus,
2 nemokamos ekskursijos, kurios buvo skirtos pamineti Zydq kult[ros paveldo dienas ir
Pasauling turizmo dien4, paskelbta akcija ,,Keliauk atsakingai". Kartu su Kretingos rajono
savivaldybe, Kretingos rajono kult[ros centru, Lietuvos kariuomenes Kra5to apsaugos savanoriq

t ; ^ ^ / 1 t "
pajegq Zemal1it4 apygardos 3-iosios rinktines 306 lengv4ja pestininkq kuopa, Lietuvos Sauliq
s4jungos Vakary fiflros) Sauliq 3-iosios rinktines Kretingos Sauliq 305-4fa kuopa ir istorijos
mokytoju Vaidu Kupreliu organizuotas renginys Rotu5es aik5teje ir ekskursija,,Atiduok Tevynei,
k4 privalai" skirta Kariuomenes dienai ir Lietuvos valstybes atkflrimo 100-diui pamineti.

Atnaujinti ir i5leisti leidiniai: Kretingos rajono turistinis Zemelapis (3 kalbomis), lankstinukas

,,Kretinga maZasis Lietuvos Vatikanas" (3 kalbomis), lankstinukas ,,10 lankomiausiq vietq
Kretingos kra5te" (6 kalbomis). Parengti 6 skirtingi turistiniai mar5rutai: Sv. Jokfibo kelias
Kretingos rajone, piliakalniq mar5rutas, religinis marSrutas, Nepriklausomybes kovotojq ir
partizarry atminimo vietos, Zydq tautos paveldas bei parengtas lankomq objektq Zemelapis su

teminiais sluoksniais ir patalpintas svetaineje www.kretingosturizmas.info. Paruo5ta spaudai

istoriko Juliaus Kanarsko monografija ,,Kretingos istorijos bruoZai". Sukurtas Kretingos rajono
prekes Zenklas. I5leisti 7 skirtingq ru5iq reprezentacinrai suvenyrai su Kretingos atributika,20lT-
,+ir+ metq darbo knygos, sieniniai kalendoriai. Informacija talpinama socialiniame tinkle

,,Facebook" Kretingos rajono turizmo informacijos centro paskyroje bei didZiausiame kelioniq
portale ,,Tripadvisor" (anglq kalba). Sukurtas ,,Youtube" kanalas, kuriame kaupiama vaizdine
medliaga apie Kretingos rajon4. Naudojantis vietos gido paslauga ,,Google" Zemdlapiuose

skelbiama informacij4 apie maitinimo, nakvynds, pramogq paslaugas teikiandias imones bei
turistinius objektus Kretingos rajone. GeguZes menesi sukurtas turizmo informacijos centro

kanalas ,,Visit Kretinga" socialiniame tinkle ,,Instagram", kuriame talpinamos ir nuolat

atnaujinamos Kretingos rajonE reprezentuojandios nuotraukos. Nuo'2017 mett4 sausio 1 d. iki
2018 metq sausio 1 d. turizmo informacijos paslaugos suteiktos 6786 turistams, aptamauta253
turistais daugiau nei 2016 metais.

Nuolat vertinama ilgalaikiq ir trumpalaikiq planq kokybe, veiklos veiksmingumas, Centro
mikroklimatas, bendravimas ir bendradarbiavimas. Tobulinamos Centro svetaines

http://www.kretingosrsc.lt, http://www.kretingosturizmas.info/ltl. Siekiant gerinti fstaigos
paslaugq prieinamumq 2017 m. rugsejo menesi pradeta diegti elektronine renginiq dalyviq
registravimo sistema Semi plius, sukurta ir idiegta Olimpiadq, konkursrl ir kitry renginiq
registravimo sistema. Baigtos renoluoti Centro patalpos: dvi konferencijq sales, tualetai, r[bines.
Patalpos pritaikyos individualiam ir grupiniam darbui. 2017 met4 veiklos rezultatq analize
parod6, kad numatytos veiklos kryptys buvo tikslingos ir jq igyvendinimas dave teigiamq
poslinkiq.

3. PATVIRTINTU ASIGNAVIMU PANAUDOJIMAS

3.1. BiudZetas:

ua

3.2. Kretingos rajono savivaldybe skiria
pedagogines psichologines pagalbos ir suaugusiqiq

le5q: mokinio krep5elio le5as Centro
ir jaunimo mokymo skyriams, i5 biudZeto -

3 lentele

Finansavimo Saltiniai (tnkst. Eur) Le5os ( t[kst. Eur)
2016 m. 2017 m.

Savivaldvbes biudZeto le5os t3t.4 196.2

Valstybes biudZeto specialioj i tiksline dotacij a (mokinio krepielio
leSos)

87,r
221,0

Kitos le5os (paramos 1e5os, 2 proc. GPM) 52,8 78.8

ES leSos 3,9 27,1

lrrs. Informaciia iS 2017 m. finansiniu ataskaitu rinkinio.
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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 atskirq fondq ar programq teikiamas finansines galimybes atskirq tiksliniq
grupiq kvalifikacij o s tobulinimui bei C entro uZdaviniq ! gyvendinimui.

PRIEDAS. Finansines ataskaitos pagal Kretingos rajono savivaldybes administracijos

direktoriaus 2013 m. gruodZio 10 d. isakymu Nr. A1-1027 ,,Ddl savivaldybes biudZetiniq istaigq
finansiniq ataskaitq rinkiniq ir savivaldybes konsoliduotqjq finansiniq ataskaitq rinkiniq rengimo

ir teikimo tvirtinti tvarkos apraSo tvirtinimo" patvirtint4 tvarkos apraS4.

4. PROBLEMOS, PASTABOS, PASIIILYMAI

4.1. Sena Sildymo sistema (trflkineja radiatoriai), neturime kedZiq konferencijq saleje,

nera laiptq i Atviras jaunimo erdves, b[tina remontuoti pastato pamatus ir ivaZiavimo keli4 prie
Centro.

Dk"k@

PRITARTA
Centro tarybos posedZio
2018 m. vasario 19 d.

protokoluNr. Vl0-2

Adele Mazeliauskiene



 

 
 

 

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

SPRENDIMAS 
DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ  

2017 METŲ ATASKAITŲ 
 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T2-81 

Kretinga 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 

19 punktu, 3 dalies 2 punktu, Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-77 „Dėl Kretingos 

rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“ (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. 

gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-319 redakcija), 336, 337 punktais, Kretingos rajono savivaldybės 

taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1. Pritarti Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų 2017 m. vadovų 

ataskaitoms (1 priedas). 

2. Patvirtinti Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų 2017 m. 

finansinių atskaitų rinkinius (2 priedas). 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Juozas Mažeika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antanas Sungaila 



PRITARTA 

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 

2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-81      

1 priedas 

 

KRETINGOS RAJONO BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2017 METŲ 

ATASKAITOS 

 

1. Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos vadovo (pridedama); 

2. Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos vadovo (pridedama); 

3. Kretingos rajono Salantų gimnazijos vadovo (pridedama); 

4. Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos vadovo (pridedama); 

5. Kretingos rajono Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro vadovo (pridedama); 

6. Kretingos r. Vydmantų gimnazijos vadovo (pridedama); 

7. Kretingos Simono Daukanto progimnazijos vadovo (pridedama); 

8. Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro vadovo (pridedama); 

9. Kretingos r. Grūšlaukės mokyklos-daugiafunkcio centro vadovo (pridedama); 

10. Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro vadovo 

(pridedama); 

11. Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos vadovo (pridedama); 

12. Kretingos rajono Kurmaičių pradinės mokyklos vadovo (pridedama); 

13. Kretingos rajono Rūdaičių mokyklos vadovo (pridedama); 

14. Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ vadovo (pridedama); 

15. Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ vadovo (pridedama); 

16. Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos vadovo (pridedama); 

17. Kretingos meno mokyklos vadovo (pridedama); 

18. Kretingos sporto mokyklos vadovo (pridedama); 

19. Kretingos r. Salantų meno mokyklos vadovo (pridedama); 

20. Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vadovo (pridedama); 

21. Kretingos lopšelio-darželio „Voveraitė“ vadovo (pridedama); 

22. Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ vadovo (pridedama); 

23. Kretingos rajono Salantų lopšelio-darželio „Rasa“ vadovo (pridedama); 

24. Kretingos r. Vydmantų lopšelio-darželio „Pasagėlė“ vadovo (pridedama); 

25. Kretingos rajono lopšelio-darželio „Eglutė“ vadovo (pridedama); 

26. Kretingos rajono švietimo centro vadovo (pridedama). 
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