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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

 

Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras (toliau – švietimo centras, Centras) yra 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos akredituota švietimo pagalbos įstaiga iki 

2020 05 07 

Švietimo centro paskirtis – maksimaliai tenkinti pedagogų ir kitų suaugusiųjų mokymosi visą 

gyvenimą poreikius, profesionaliai atlikti švietimo įstaigų buhalterinę apskaitą, jaunimo profesinį 

informavimą, didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų 

turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant reikalingą 

informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), 

mokykloms ir mokytojams, atlikti Valstybinės kalbos ir Konstitucijos pagrindų egzaminų 

organizavimo, rajono mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir kitas 

pagalbos mokyklai, mokiniui ir mokytojui funkcijas. 

Strateginis veiklos planas patvirtintas Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

2014 m. birželio 13 d. įsakymu Nr.AV-503. 

 Strateginis tikslas-plėtoti mokymosi visą gyvenimą kokybiškų paslaugų įvairovę mokyklai, mokytojui, 

mokiniui ir visai rajono bendruomenei . 

 Uždaviniai: 

1. Užtikrinti  kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kokybę ir įvairovę; 

2.Tenkinti  ir didinti konsultavimo paslaugų poreikį;    

3. Užtikrinti kokybišką buhalterinės apskaitos teikimą švietimo įstaigoms; 

4. Didinti švietimo paslaugų įvairovę ir prieinamumą. 

Atsižvelgiant į šiuos strateginius veiklos uždavinius buvo formuluojami metinio 

veiklos plano uždaviniai ir priemonės. Sėkmingai vykdoma ugdymo įstaigų buhalterinė apskaita, 

suaktyvėjo pedagoginės psichologinės tarnybos pagalba mokykloms, išaugo neformaliojo 

švietimo klientų skaičius. 2018 metais  buvo svarbūs nauji mokesčių, sodros, darbo apmokėjimo 

įstatymo dokumentų pakeitimai. 

 Aktualiausia 2018 metais buvo atsižvelgti į socialinę aplinką, kuri nulėmė naujų  

projektų atsiradimą ir įgyvendinimą švietimo centre. Sparti socialinė ir ekonominė kaita, 



demografinė situacija, konkurencingumas suformavo šalyje kokybiškai naujus didelės dalies 

gyventojų lūkesčius švietimo sistemos atžvilgiu. Paskutiniu metu situacija skatina labiau 

išryškinti svarbią suaugusiųjų švietimo sritį – neformalųjį suaugusiųjų švietimą. Pastarasis yra 

svarbus ne tik užimtumui ar ekonominei gerovei pasiekti, bet ir socialinei sanglaudai, aktyviam 

pilietiškumui, individų asmeninei gerovei plėtoti. Siekiant aktyvinti suaugusių asmenų 

dalyvavimą mokymesi, būtina užtikrinti mokymosi prieinamumą visuomenės grupėms, 

turinčioms mažiau mokymosi galimybių dėl patiriamos socialinės atskirties. Metų veiklos 

užduotys buvo orientuotos į neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros organizavimą.2018 metais 

buvo pradėti įgyvendinti 6 nauji projektai nukreipti rajono bendruomenės narių kompetencijų 

tobulinimui.2019 metais projektai bus toliau vykdomi.  

Didelis dėmesys buvo skirtas mokytojų kvalifikacijos tobulinimui, akcentuojant 

naujus darbo metodus ir formas. 

 Siekiant sėkmingo švietimo centro veiklos rezultatų gerinimo direktorė dalyvavo 

ilgalaikėje 60 akad., val. mokymo programoje ,,Mokyklų konsultavimas veiklos tobulinimo 

klausimais“, 16 val. mokymuose apie jaunimo problemų sprendimą savivaldybėje ir kt. 

mokymuose.  

 
 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.1.Naujų mokyklų 

veiklos tobulinimo 

metodų ir formų 

įgyvendinimas. 

Pagalba 

analizuojant naują 

ugdymo turinį, 

aptariant mokyklų 

įsivertinimą. 

Įgyvendinamas 

naujas ugdymo 

turinys. Rengiami 

mokytojų 

supažindinimo 

planai, ugdymo 

turinio pakeitimai 

ir su tuo susiję 

dokumentai. 

Parengti ir patvirtinti 

mėnesių veiklos 

planai, teiktos 

informavimo ir 

konsultavimo 

paslaugos 

mokytojams, 

vadovams, 

organizuoti 

susitikimai ir 

seminarai. 

Per 2018 metus kiekvieną 

mėnesį buvo rengiami 

mėnesio planai, kurie iki 

kiekvieno mėnesio 25 d. 

skelbiami pedagoginei 

bendruomenei. 

Aktualiausios temos: 

1.etatinis mokytojų darbo 

apmokėjimas( seminaras-

diskusija su mokyklos 

direktore konsultante, 

vadovų vykimas į zonines 

konsultacija)2.aptarimai 

mokyklose standartizuotų 

testų su švietimo skyriaus 

specialiste 3.Naujų 

mokymo formų sklaidos 

seminarai( į STEAM 

orientuotas ugdymas 

pradinukams, tiriamoji 

veikla geografijos 

pamokose  ir kt.) 



 

1.2.Užtikrinti 

sklandų Erasmus + 

projekto ,,Veiklų 

senjorams įvairovės 

ir kokybės 

užtikrinimas 

stiprinant švietėjų 

kompetencijas 

įgyvendinimą.“ 

Sudaroma 

administracinė 

darbo grupė, 

kuriama palaikanti 

projekto 

įgyvendinimo 

atmosfera, 

remiamas pokyčių 

įgyvendinimas. 

Suburta projekto 

administravimo  

darbo grupė, parinkti 

mobilumo 

kandidatai, suderinti 

mobilumo vizitai su 

organizacijos 

veiklomis. 

Įgyvendintos 

projekto veiklos 

numatytos 2018 m. 

Švietimo mainų paramos 

fondo  direktoriaus 2018-

05-11 įsakymu Nr. VE-72 

„Dėl 2018 m. „Erasmus+“ 

bendrojo ugdymo, 

profesinio mokymo ir 

suaugusiųjų švietimo 

sektorių 1 pagrindinio 

veiksmo projektų 

finansavimo“, institucijai 

yra skiriama 8565,00 EUR 

dotacija programos 

„Erasmus+“ 1 pagrindinio 

veiksmo suaugusiųjų 

švietimo mobilumo 

projekto Nr. 2018-1-LT01-

KA104-046908 „Veiklų 

senjorams įvairovės ir 

kokybės užtikrinimas 

stiprinant švietėjų 

kompetencijas“ 

įgyvendinimui. 2018 06 01 

Dalyvavimas instituto 

,,DOREA'  

organizuojamuose 

kvalifikacijos tobulinimo 

kursuose ,,Emocinis 

intelektas" bei  "The 

English Language Centre" 

organizuojamuose 

kvalifikacijos tobulinimo 

kursuose ,,Anglų kalbos 

mokymo aspektai. 

Programų senjorų 

veikloms  - studijų 

rateliams  emocinės 

sveikatos temomis , anglų 

kalbos  mokymams 

rengimas ir veiklų  

organizavimas;  

1.3.Užtikrinti pagal 

miesto Vietos 

plėtros strategiją 

vykdomo projekto 

Nr.08.6.1-ESFA-

V-911-19-0004 

,,Pakruojo miesto 

gyventojų 

įsidarbinimo 

Neformaliuoju 

švietimu suteikti 

ekonomiškai 

neaktyviems 

Pakruojo miesto 

gyventojams naujų 

profesinių įgūdžių; 

Parengti projekto 

dalyvius aktyviai 

Tikslinė grupė -25 

asmenys mokysis  

dirbti su oda  ir 

tekstile. 

Bus organizuota 40 

val. atskirų amatų 

(odos ir tekstilės),40 

val. informacinių 

technologijų 

Projektas Nr.08.6.1-ESFA-

V-911-19-0004 ,,Pakruojo 

miesto gyventojų 

įsidarbinimo galimybių 

didinimas mokantis amatų“ 

buvo pasirašytas 2018 

0917 

Projektui įgyvendinti buvo 

skirta 8450,00,(visa vertė 



galimybių 

didinimas mokantis 

amatų“ sklandų 

įgyvendinimą. 

realizuoti savo 

naujus gebėjimus 

naudojant 

informacines 

komunikacines 

technologijas 

mokymų. 10000,00)Lapkričio mėn. 

prasidėjo amatininkų 

gaminančių dirbinius iš 

odos ir tekstilės mokymai. 

Mokytis pradėjo 25 

ekonomiškai neaktyvūs 

Pakruojo miesto 

gyventojai. 2018 metais 

vyko  mokymai po 28 val. 

atskirų amatų. Projektas 

tęsis iki 2019 07 19  

1.4.Užtikrinti 

2014-2020 m. ES 

investicijomis 

finansuojamo 

valstybės 

planavimo projekto 

,,Saugios aplinkos 

mokykloje kūrimas 

II“ Nr.09.2.2-

ESFA-V-729-03-

0001 

įgyvendinimą. 

Psichologinės 

pagalbos teikimo 

savivaldybės 

teritorijoje 

užtikrinimas 

atliekant mokymo 

paslaugas. 

Pakruojo rajono 

įstaigose bus 

organizuotos  iš viso 

per 2 metus 46 

paskaitos po 3 ak. 

val. 

2018 metais buvo 

organizuota 20 paskaitų 

rajono ugdymo įstaigose: 

mokyklose ir darželiuose. 

Mokytojai, auklėtojai ir tų 

įstaigų tėvai susipažino su 

vaikų psichologija per 

amžiaus tarpsnius, klausėsi 

apie vaikų elgesio ir 

emocines problemas, 

mokėsi aktyviai klausytis. 

Projektas bus baigtas 

2019 04 10 

1.5.Savanoriškos 

veiklos modelio 

Pakruojo rajono 

savivaldybėje 

įgyvendinimas 

Aprašo Pakruojo 

savivaldybės 

taryboje 

tvirtinimas, 

informacijos apie 

savanorystę 

viešinimas,   

mentoriaus 

paskyrimas. 

Įsitraukusių į 

savanorystės veiklas 

jaunuolių skaičius- 

10, įstaigų, 

organizacijų 

,priimančių 

savanorius skaičius-

5 

Pakruojo rajono 

savivaldybės tarybos 2018 

m. birželio 28 d. 

sprendimu Nr. T-169 

 buvo patvirtintas Pakruojo 

rajono savivaldybės 

jaunimo savanoriškos 

veiklos aprašas, kuris 

paskyrė savanoriškos 

veiklos organizatoriumi – 

Pakruojo suaugusiųjų ir 

jaunimo švietimo centrą. 

Mentorė- G. Jasiūnienė 

2018 m. suorganizuotos 6 

paskaitos apie savanorystę 

jaunimui „ Dalyvių 

skaičius – 60 mokinių. 

Suorganizuoti 1 mokymai 

„Savanorystė veža“ 

jaunimui ir savanorius 

priimančių organizacijų 

atstovams. Dalyvių 

skaičius  - jaunimas -14, 



suaugę - 6. Suorganizuotas 

Pakruojo rajono savanorių 

susitikimas su Šiaulių 

lengvosios atletikos ir 

sveikatingumo centro 

Sportas visiems skyriaus 

savanoriais (Tarptautinės 

savanorių dienos proga). 

Susitikimo dalyvių 

skaičius - 8.  

 Vyko nuolatinė savanorius 

priimančių įstaigų ( 4 ) ir 

savanorių paieška. 

 

 
 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Naujų mokyklų veiklos tobulinimo 

metodų ir formų įgyvendinimas. 

 Pagalba analizuojant naują ugdymo turinį.    

Nuo 2018 metų mokyklose buvo įvedamas 

etatinis darbo apmokėjimas, ši reforma sutrukdė 

kitų planų įgyvendinimui (naujo turinio 

aptarimui ir įvedimui, kuris priklausė nuo 

švietimo ir mokslo ministerijos veiklos.) 

Švietimo ir mokslo ministerijos buvo suformuota 

darbo grupė naujam ugdymo turiniui rengti , 

numatyta, kad 2019–2020 mokslo metais 

atnaujintų bendrojo ugdymo programų projektas 

bus išbandomas dalyje mokyklų, o nuo 2021 

metų rugsėjo jos bus pradedamos įgyvendinti 

visose mokyklose, tačiau sulaukta pastabų ir 

dabar laukiama pasiūlymų iš pedagogų ir 

mokslininkų. 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1.Tęsiamas Trečiojo amžiaus asmenų mokymosi 

koordinavimas. 

Didėja klientų skaičius  

3.2.  
 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

4.1.    



4.2.    
 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius                    Gerai x 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1.Tobulinti vadybines kompetencijas. 
 

Direktorė                                          __________                    Rima Juozapavičienė         2019 01 10 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 


