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Šio plano tikslas – efektyviai organizuoti Kauno rajono švietimo centro (toliau – Centras) veiklą teikiant neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas bei psichologinę, 

specialiąją pedagoginę ir socialinę pagalbą Kauno rajono bendruomenei. 

 

1. BENDRA INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

Pavadinimas. Kauno rajono švietimo centras – savarankiška biudžetinė savivaldybės įstaiga. Įmonės kodas 300052772. Saulės g.12, Kaunas, LT-50239. Įsteigtas 1994 m., 

reorganizuotas 2004 m. 

Veiklos: pagalba mokyklai ir mokytojui, specialioji pedagoginė ir psichologinė pagalba, neformalusis suaugusiųjų švietimas, profesinis orientavimas, kultūrinis švietimas.  

Centras yra LR Švietimo ir mokslo ministerijos akredituota institucija (akreditacijos nr. 049), įgaliotasis ECDL testavimo centras, turi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos sertifikatą valstybės tarnautojų mokymams organizuoti; Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto mokymų organizatorius ir veiklos koordinatorius; rajono 

sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo koordinatorius; aktyvus įvairių asociacijų – Lietuvos suaugusiųjų švietimo, Lietuvos švietimo centrų, Lietuvos distancinio mokymo 

institucijų  narys. 

 



 

2. APLINKOS ANALIZĖ 

2.1. Išoriniai veiksniai. 

Politiniai ir teisiniai veiksniai: Centras savo veiklą planuoja, vadovaudamasis svarbiausiais Europos Sąjungos švietimo bei kultūros vystymo dokumentais, Lietuvos 

pažangos strategija „Lietuva 2030”, Lietuvos Vyriausybės 2013 – 2020 metų Valstybės švietimo strategijos nuostatomis, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos civiliniu kodeksu, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos neformaliojo švietimo ir tęstinio 

mokymosi įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Kauno rajono 

savivaldybės strateginiais dokumentais, kitais teisės aktais, Centro nuostatais ir veiklos planais.  

Ekonominiai veiksniai. Švietimo centro veikla yra finansuojama iš dviejų svarbiausių šaltinių: savivaldybės biudžeto ir mokinio krepšelio lėšų. Lėšos yra skirtos įstaigos 

savarankiškoms fukcijoms atlikti ir  pedagoginei psichologinei pagalbai teikti. Papildomas Centro finansavimas – gautos pajamos už teikiamas mokymo paslaugas bei 

projektų lėšos. 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas pakeistas, tačiau neapibrėžtas jo įgyvendinimo finansavimo mechanizmas; tai gali tapti rimta problema plėtojant neformalųjį 

švietimą regionuose. Kol kas vieninteliai finansavimo šaltiniai – atskirų projektų lėšos.  

Socialiniai veiksniai. Bendras mokinių skaičiaus mažėjimas, mokyklų tinklo optimizavimas, mokytojų skaičiaus mažėjimas, jų senėjantis amžius, auganti konkurencinga 

mokymo paslaugų pasiūla įtakoja ir Centro veiklą. Todėl Centro darbuotojai turi siūlyti kuo patrauklesnes mokymo(si) programas tiek turinio aktualumo bei pritaikomumo, 

tiek  formų atžvilgiu. 

Nors bendras mokinių skaičius mažėja, tačiau didėja mokinių, turinčių spec. ugdymosi poreikių. Pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojų komanda turi reikiamas 

kompetencijas, kas leidžia atlikti tyrimus bei detaliai išsiaiškinti rajono mokinių, turinčių spec. ugdymosi poreikių, situaciją ir suteikti informacinę, ekspertinę ir 

konsultacinę pagalbą tėvams, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams.   

Centro veiklos programų įgyvendinimą įtakoja ir kitas svarbus Europos bei šalies socialinis veiksnys, kaip žemas suaugusiųjų, netgi ir jauno amžiaus,  mokymosi visą 

gyvenimą lygis (Lietuvoje – 9 proc.),  kurį iki 2020 metų planuojama padidinti iki 15 proc. Kauno rajono savivaldybė yra viena iš jauniausių Lietuvoje. Rajono gyventojai, 

ypač jauni žmonės, panašiai kaip ir visoje Lietuvoje, susiduria su rimtomis problemomis, kaip užimtumas ir nedarbas, būsto įsigijimas, emigracija, nusikalstamumas, 

alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimas,  mokymo(si) poreikius atitinkančių erdvių trūkumas, žema motyvacija tobulinti pagrindinius bei profesinius 

gebėjimus ieškant galimybių verslui kurti. Centras kartu su socialiniais partneriais numato daugiau dėmesio skirti suaugusiems žmonėms, ypač jauniems ir patiriantiems 

atskirtį, ir spręsti aktualias laikmečio problemas mokymosi visą gyvenimą kontekste.  



Kauno rajonas susiduria ir su dar vienu iššūkiu – gyventojų senėjimu ir aplinkos, užtikrinančios kuo ilgesnį jų išlikimą aktyvioje sociakultūrinėje bei ekonominėje veikloje, 

kūrimu. Užimtumo ir pasmingo laisvalaikio problemai spręsti įkurtas Trečio amžiaus universitetas, kuriame mokosi per 700 senjorų iš 12 seniūnijų.  

Technologiniai veiksniai. Informacinės visuomenės tolygi plėtra yra vienas svarbiausių tiek Europos, tiek šalies ir rajono vystymosi veiksnių. Siekiant teikti kokybiškas, 

prieinamas ir modernias, darbo rinkos poreikius atitinkančias edukacines paslaugas, būtina informacinių komunikacinių technologijų integracija į švietimo procesą. 2013 

m. atlikto tyrimo Europoje duomenimis (http://ec.europa.eu/information_society?newsroom/Cf?dae?document.cfm?doc_id=1800) Europos mokyklose 70 proc. mokytojų 

pripažįsta, kad svarbu pasirengti mokyti, naudojantis skaitmeniniais metodais, bet vos 20 – 25 proc. besimokančiųjų turi skaitmenines technologijas išmanančius 

mokytojus. Analogiška patirtis yra ir rajono mokyklose. Todėl naujų informacinių technologijų panaudojimas, atvirų e-šaltinių plėtra ir suaugusiųjų skaitmeninio 

raštingumo kompetencijos tobulinimas turi tapti viena iš aktualiausių Centro prioritetinių sričių. Įstaigos veikla jau nebegali apsiriboti vien IKT taikymo ir integravimo į 

ugdymo procesą kvalifikaciniais renginiais bei modernių mokymosi priemonių pristatymais. Įvertindami įstaigos žmoniškuosius bei materialinius išteklius, Centro 

darbuotojai numatę modernizuoti mokymo/si procesą, ieškoti palankesnių galimybių suaugusiųjų mišriam mokymui organizuoti, naudojat ir atvirus mokymosi išteklius 

(toliau – AMI).  

 

2.2. Vidaus veiksniai.  

Struktūra ir darbuotojai. Kauno rajono švietimo centrą sudaro du padaliniai: Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo švietimo tarnyba (Saulės g. 12, Kaunas) ir Pedagoginė 

psichologinė tarnyba (Lietuvių g. 22, Kaunas). Centrui vadovauja direktorė, turinti 29 metų pedagoginį ir 23 metų vadybinį stažą. Abiejuose tarnybose dirba 18 darbuotojų, 

iš kurių 11 turi magistro išsilavinimą, 4 aukštąjį, 1 – spec. vidurinį, 2 (valytojos) – vidurinį išsilavinimą. Darbuotojai kasmet rengia kvalifikacijos tobulinimo planus, 

tobulina profesinę ir bendrakultūrinę kompetenciją tiek Centro, tiek šalies ir tarptautiniuose mokymuose. 

Patalpos ir įranga. Centras patikėjimo teise disponuoja pastatais Saulės g. 12 ir Lietuvių g. 22, Kaune. ES struktūrinių fondų projektų dėka buvo renovuotos patalpos, 

gauta kompiuterinė ir techninė įranga (multimedija, kompiuteriai, spausdintuvai, kopijavimo aparatai, interaktyvi lenta ir kt.), reikalinga mokymams organizuoti ir spec. 

pedagoginei psichologinei pagalbai teikti. Tačiau ši įranga sparčiai sensta, ir reikalingos nemažos investicijos jos atnaujinimui. 

Finansinių išteklių valdymas. Centro pagrindinis finansavimo šaltinis – Kauno rajono savivaldybės biudžetas. Gaunamos papildomos pajamos iš mokymo paslaugų gavėjų 

(kiekvienais metais biudžetą papildo spec. lėšomis per 23 tūkst. eurų) ir įvairių projektų rėmimo fondų (2015 – 2016 m. duomenimis, projektų įgyvendinimui įsisavinama 

per 70 tūkst. eurų). 

 

Lėšos 2014 metai (Lt) 2015 m. (Eur) 2016 m. (Eur) 



1. Biudžeto lėšos 374,1 tūkst. 116,3 tūkst. 135,8 

2. Mokinio krepšelio 

lėšos 

268 tūkst. 87,4 tūkst. 87,7 

3. Biudžetinės 

įstaigos pajamos už 

paslaugas 

331,2 tūkst. 102,9 tūkst. 75,4 

4. Spec. lėšos 

(perviršis) 

78,4 tūkst. 22,7 tūkst. 19,1 

6. Projektų (vietos, 

šalies, ES) lėšos 

237 tūkst. 62,1 tūkst. 114,2 

 

 

 

SSGG ANALIZĖ 

  (stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės)  

 
 Stiprybės 
   
 Aiškūs veiklos tikslai ir strategija; 
 Centras yra Švietimo ir mokslo ministerijos akredituota įstaiga iki 2018 

metų; 
 Švietimo centras yra įgaliotas ECDL testavimo centras; 
 Aktyvus įvairių Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijų dalyvis; 
 Turi įgaliojimus organizuoti valstybės tarnautojų mokymus; 
 Visi specialistai yra kompetentingi, turintys aukštąjį universitetinį 

išsilavinimą; 
 Puikios darbo sąlygos abiejų tarnybų darbuotojams; 
 Šalies ir tarptautinių projektų rengimo, koordinavimo ir sklaidos 
patirtis; 

Silpnybės 
 

 

 Ribotos techninės (moraliai pasenę kompiuteriai mokymų klasėje, 

neturime IKT programų konferencijų/susirinkimų organizavimo 

nuotoliniu būdu ) galimybės;  

 Nepakankamai efektyviai veikianti metodinio darbo sistema rajone; 

 Sudėtingas psichologinės pedagoginės pagalbos rajono mokykloms 

teikimas dėl specialistų ir transporto stokos 



 Kvalifikacinių programų kokybė ir įvairovė (189), tenkinanti 

poreikius įvairių klientų grupių; 
 Sėkmingaiu veikiantis Trečiojo amžiaus universitetas 12 seniūnijų;  
 Stabilus renginių lankytojų skaičius kiekybine prasme;  
 Efektyvus bendradarbiavimas su kultūros, švietimo ir  sporto 

įstaigomis; 
 Efektyviai veikiantis sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas (40 įstaigų); 
 Pedagoginė psichologinė tarnyba sudaro palankias sąlygas spręsti 

rajono specialiųjų poreikių mokinių ugdymosi problemas; teikti 

konsultacijas tėvams ir mokytojams; 
 

Galimybės 
 Švietimo centro veiklos formų tobulinimas ir materialinės bazės 

gerinimas, gaunant papildomas lėšas iš įvairių programų, projektų, dalyvių 

mokesčių;  
 Į mokymo procesą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą įtraukti 

kuo daugiau besimokančiųjų suaugusiųjų; ypač gyvenančių socialinėje ir 

ekonominėje atskirtyje; 
 Gautos papildomos projektų lėšos suteikia galimybę skleisti mokytojų 

ir gerąją darbo patirtį (leidyba, parodos, konkursai, olimpiados, mokytojų 

kūrybos vakarai, konferencijos, edukacinės išvykos); 
 Platesnis bendradarbiavimas su verslo, kultūros, socialinių paslaugų 

institucijomis, skatinant jaunimo, vyresnio amžiaus suaugusiųjų  aktyvų 

dalyvavimą darbo rinkoje ir visuomeniniame gyvenime; 
 Europos Sąjungos ir nacionalinių projektų lėšos sudarytų galimybes 

nuotoliniam mokymuisi ir atvirų e-šaltinių naudojimui; 
 Papildomi etatai pedagoginėje psichologinėje tarnyboje ir biudžeto 

lėšos transporto išlaidoms pagerintų pagalbą mokykloms 
 

Grėsmės 

 Sparčiai auganti neformalaus suaugusiųjų mokymo centrų 

konkurencija (vien tik Kaune – 14 įstaigų); 

 Mažėjantis mokytojų ir mokyklų skaičius; 

 Nesukurtas neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

koordinavimo ir finansavimo mechanizmas nacionaliniu 

lygmeniu;  

 Nėra parengtų nacionalinių instrumentų seminarų 

grįžtamajam ryšiui ir poveikiui pamatuoti; 

 Menka mokytojų motyvacija dalyvauti rajono metodinėje 

veikloje, nes nėra skatinimo sistemos ir nacionalinio 

dokumento, reglamentuojančio metodinę veiklą;  
 

 

 

 

Vizija  

 

Šiuolaikiška, patraukli, socialiai aktyvi suaugusiųjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimo bei pedagoginės psichologinės pagalbos institucija, 

besiorientuojanti į Europos, šalies, regiono švietimo, kultūros politikos, ţinių ir informacinės visuomenės tendencijas ir vietos bendruomenės poreikius. 

 

Misija 



Centras teikia kokybiškas edukacines, kvalifikacijos tobulinimo bei pedagogines psichologines paslaugas ir siekia uţtikrinti  neformalaus suaugusiųjų švietimo 

bei pagalbos mokyklai, mokiniui ir mokytojui paslaugų  efektyvumą,  kas leidţia prisidėti prie sumanios visuomenės kūrimo.  

 

 

Vertybinės nuostatos.   Kūrybingumas ir atvirumas  

Atsakomybė ir komandinis darbas 

    Demokratiškumas ir lygios  galimybės 

Noras tobulėti ir keistis 

 

 

Prioritetai:  B Aukšta  gyvenimo kokybė (Kauno rajono savivaldybės strateginis planas) 

  

 

 

 

Strateginiai tikslai: 

1. Gerinti ugdymo proceso kokybę. 

2. Plėtoti edukacinių paslaugų įvairovę besimokantiems  rajono suaugusiems  visą gyvenimą trunkančio mokymo(si) kontekste. 

3. Tenkinti įvairių ugdymosi poreikių turinčių mokinių paţinimo poreikius pritaikant įtraukiojo ugdymo principus. 

4. Tobulinti edukacines mokymosi aplinkas. 

1. Tikslas: Gerinti ugdymo proceso kokybę. 

Uţdaviniai Priemonės Rezultatai Lėšos Terminai 

 

1.1. Tobulinti mokytojų, 

pagalbos mokiniui 

specialistų, ugdymo 

įstaigų vadovų 

kompetencijas 

1.1.1.Kvalifikacijos tobulinimo (KT) 

poreikio tyrimas ir rezultatų 

apibendrinimas (atsižvelgiant ir į mokyklų 

išorinio vertinimo rezultatus bei mokinių 

pasiekimus) 

1.1.1. Tikslingas ir aiškus mokymo (si) 

kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo 

poreikis.  

 

 2017 – 2019 

(IV ketv.) 

 



1.1.2. Kvalifikacijos tobulinimo programų 

rengimas ir akreditavimas.  

Registravimas AIKOS sistemoje. 

1.1.2. Kiekvienais metais pasiūlyti apie 80 

vnt. akredituotų ir prilygintų akredituotoms 

programų. 

 

 2017 – 2019 

 

1.1.3.Seminarų, kursų, paskaitų ir kitų 

renginių organizavimas, skiriant ypatingą 

dėmesį IT ir AMI. 

1.1.3. 300 renginių kasmet (pritraukiant ir 

kitų Lietuvos švietimo įstaigų lėšas)  

 

Dalyvių lėšos 2017 – 2019 

 

1.1.4. Renginių grįžtamojo ryšio analizė.  Pusmečio ataskaitos  Kas pusmetį 

1.1.5. Dalyvavimas regiono, šalies ir 

tarptautiniuose projektuose (2 – 3 vnt.) 

Parengtos mokymo priemonės, gerosios 

patirties ir kvalifikacijos tobulinimo 

seminarai mokytojams 

Projektų lėšos 2017 – 2019 

 

1.1.6. Programos „Pamokos kokybės 

vertinimo kompetencijų tobulinimas“ 

įgyvendinimas  

Tobulinama pamokos vertinimo 

kompetencija ir pamokos kokybė  

 2017 – 2019 

 

1.2. Tobulinti ŠC 

darbuotojų bendrąsias 

ir specialiąsias 

kompetencijas 

1.2.1. Personalinių kvalifikacijos 

tobulinimo planų rengimas 

 

 

1.2.1. Kiekvienais metais pildomi darbuotojų 

(16) kvalifikacijos tobulinimo aplankai 

 

 2017 – 2019 

 

1.2.2.Užsienio kalbų, skaitmeninio 

raštingumo, profesinio tobulėjimo, autizmo 

spektro sutrikimų bei emocijų ir elgesio 

sutrikimų turinčių mokinių pažinimui ir 

įvertinimui kompetencijų tobulinimas. 

1.2.2. Kiekvienas darbuotojas 3 – 5 kartus 

per metus mokosi seminaruose. 

Savarankiškas mokymasis. 

Projektų ir Centro 

spec.lėšos 

2017 – 2019 

 

1.2.3. Andragoginių kompetencijų 1.2.3. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas Projektų lėšos 2017 – 2019 



tobulinimas andragogikos seminaruose (1 – 2 vnt.)  

1.3. Plėtoti mokytojų 

metodinę veiklą 

 

1.3.1. Metodinių būrelių pirmininkų/narių 

mokymai:  

 Pamokos kokybės gerinimas ir mokinių 

pažanga;  

 Skaitmeninis raštingumas; 

 Metodinio darbo efektyvinimas 

1.3.1. Mokymai (kasmet 1 – 2 vnt.): 

patobulintos 26 pirmininkų kompetencijos; 

parengtos rekomendacijos (1 – 2 vnt.) 

 

Mokinio krepšelio ir 

Centro lėšos 

2017 – 2019 

 

1.3.2. Gerosios patirties sklaidos renginių 

organizavimas 

 

1.3.2. Organizuotos (30 vnt.) atviros 

pamokos; metodinės dienos (40 vnt.) 

edukacinės išvykos (15 – 20 vnt.); 

metodiniai pasitarimai 150 vnt.), parodos (20 

– 25 vnt.), konferencijos (15 –20 vnt.); 

kūrybos vakarai (6 vnt.); kaupiamas 

edukacinis bankas (20 – 30 vnt. kasmet)  

Centro lėšos 2017 – 2019 

 

1.3.3. Virtalaus bendravimo e-platformoje 

ir naudojimosi atvirais mokymo(si) 

ištekliais sistemos stiprinimas 

1.3.3. 26 būreliai bendradarbiauja virtualioje 

aplinkoje; dalijasi gerąja darbo patirtimi 

Centro lėšos 2017 – 2019 

 

1.3.4. Mokinių dalykinių olimpiadų ir 

konkursų organizavimas rajone 

1.3.5. Kasmet 15 olimpiadų ir 18 konkursų Centro lėšos 2017 – 2019 

 

1.4. Plėtoti sveikatą 

stiprinančių mokyklų 

tinklo (SSM) veiklą 

1.4.1 SSM projektų rengimas ir jų 

įgyvendinimas 

1.4.1. 35 – 39 projektai per metus: renginiai 

mokyklose, mokymo priemonės, edukacinių 

aplinkų tobulinimas, kvalifikacijos 

tobulinimo renginiai 

Projektų lėšos 2017 – 2019 

 

1.4.2. SSM veiklos vertinimas ir 1.4.2. Kasmet po 15 mokyklų  Centro lėšos 2017 – 2019 



įsivertinimas  

1.4.3. Gerosios patirties sklaidos 

organizavimas 

1.4.3. Edukacinės išvykos –seminarai rajono 

ir šalies SSM mokyklose (5 vnt.), 

konferencijos (3 vnt.); apskritojo stalo 

diskusijos (9 vnt.) 

Centro lėšos 2017 – 2019 

 

2. Didinti edukacinių paslaugų įvairovę ir prieinamumą besimokantiems suaugusiems visą gyvenimą trunkančio mokymo(si) kontekste 

2.1. Sudaryti sąlygas 

rajono suaugusiesiems 

įgyti bendrųjų ir 

profesinių kompetencijų  

2.1.1. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

veiklos programos parengimas ir vykdymas 

2.1.1. 3-ų metų veiklos programas pagal 

mokymo(si) poreikių tyrimo duomenis bei 

nacionalinius �vietimo prioritetus 

 2017 

2.1.2. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

rajone koordinavimo ir finansavimo 

sistemos kūrimas rajono ir nacionaliniu 

lygmeniu 

2.1.2. Sukurta koordinavimo ir finansavimo 

sistema ir švietimo paslaugas teikiančių 

įstaigų tinklas rajone 

 2017 – 2019 

 

2.1.3. Mokymų valstybės tarnautojams 

programų rengimas ir vykdymas 

2.1.3. 10 programų valstybės tarnautojams Dalyvių lėšos 2017 – 2019 

 

2.1.4. Mokymų programų kultūros 

darbuotojams, rašvedėms, finansininkams 

ir kt. rengimas ir vykdymas 

2.1.4. 15 programų kasmet Dalyvių lėšos 2017 – 2019 

 

2.1.5. Suaugusiųjų švietėjų praktikų 

kompetencijų tobulinimas, dirbant su 

atskirtį patiriančias suaugusiais asmenimis 

(Erasmus+ KA2 projektas) 

2.1.5. 3 intelektualūs produktai, mokymai 30 

suaugusiųjų švietėjų: patobulintos 

kompetencijos, 36 verslo sėkmės istorijos 

Projekto lėšos  2017 

2.1.6. Suaugusiųjų švietėjų praktikų 

kompetencijų tobulinimas, dirbant su 

2.1.6. 3 intelektualūs produktai, mokymai 30 

suaugusiųjų švietėjų: patobulintos 

Projekto lėšos 2017 – 2018 

 



migrantais ir pabėgėliais (Erasmus+KA2 

projektas) 

kompetencijos 

2.2. Plėtoti Trečiojo 

amţiaus universiteto 

veiklą 

2.2.1. Veiklos efektyvumo įsivertinimas. 

Naujų fakultetų steigimas pagal poreikį 

2.2.1. Veiklos analizė (2013 – 2017).  

Fakultetai (Samylų sen., Piliuonos sen.) 

 2018 

2.2.2. Veiklos planų sudarymas 2.2.2. Parengti 6 vnt.  2017 – 2019 

 

2.2.3. Bendradarbiavimo sutarčių 

atnaujinimas su švietimo tiekėjais 

2.2.2. Pasirašytos sutartys su universitetais ir 

kt. švietimo įstaigomis. 

 2017 

2.2.4. TAU prorektorių kompetencijų 

tobulinimas 

2.2.3. Kasmet po 2 – 3 seminarus Centro lėšos 2017 – 2019 

 

2.2.5.Edukacinių ir kultūrinių renginių 

organizavimas 

2.2.5. Pagilintos TAU klausytojų (apie 700) 

bendrakultūrinės kompetencijos 

Centro ir projektų lėšos 2017 – 2019 

 

3. Tenkinti įvairių ugdymosi poreikių turinčių mokinių paţinimo poreikius pritaikant įtraukiojo ugdymo principus 

3.1. Uţtikrinti PPT 

teikiamų paslaugų 

kokybę ir prieinamumą 

3.1.1. Psichologo, specialiojo pedagogo, 

logopedo, socialinio pedagogo ir neurologo 

konsultacijų teikimas ir atvirų dienų 

organizavimas mokytojams ir tėvams, 

ugdantiems specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintį vaiką. 

3.1.1. Įvertinti mokinių gebėjimai ir 

pasiekimai bei suteiktos konsultacijos 

mokytojams ir tėvams.  

Parengtos rekomendacijos ugdymui. 

Atvirų durų dienos (5 vnt.) kasmet tėvams. 

Mokinio krepšelio lėšos 2017 – 2019 

 

3.1.2. Pedagoginė psichologinė pagalba 

mokykloms 

3.1.2. Vizitai į rajono mokyklas (pagal 

mokyklų poreikį) 

Biudžeto lėšos 2017 – 2019 

 

3.1.3. Metodinė pagalba mokytojams ir 

specialistams, dirbantiems su specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokiniais. 

3.1.3. Seminarai, metodiniai susirinkimai 

mokyklų Vaiko gerovės komisijų nariams, 

švietimo pagalbos specialistams. 

Mokinio krepšelio lėšos 2017 – 2019 

 



3.1.4. Vaiko minimalios ir vidutinės 

priežiūros įstatymo įgyvendinimas 

3.1.4. Kauno rajono savivaldybės 

administracijos Vaiko gerovės komisijos 

posėdžiai, forumai mokyklų Vaiko gerovės 

komisijoms. 

 2017 – 2019 

 

2.4. Stiprinti vaikų 

savivertę, ugdyti 

socialinius įgūdţius 

siekiant maţinti patyčių 

paplitimą 

2.4.1. Socializacijos projektų rengimas.  

 

2.4.1. Socialinės rizikos šeimų vaikai ir SUP 

turintys mokiniai (virš 100) dalyvaus 

socializaciją skatinančiuose projektuose. 

Projekto lėšos 2017 – 2019 

 

2.4.2. Kūrybiškumo, saviraiškos konkursų 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 

mokyklinio amžiaus specialiųjų mokymosi 

poreikių turintiems mokiniams 

organizavimas 

2.4.2. Kasmet po 3 – 4 konkursus SUP 

turintiems mokiniams 

Centro lėšos 2017 – 2019 

 

4. Tobulinti edukacines mokymosi aplinkas 

4.1. Atnaujinti 

informacinių 

technologijų įrangą 

4.1.1. kompiuterių aparatinės įrangos (8 

vnt.) atnaujinimas 

4.1. Modernizuota informacinių technologijų 

klasė 

Centro lėšos 2017 – 2018 

 

4.1.2. Interneto skaityklos modernizavimas 4.1.2. Modernizuota skaitykla; multimedia 

ekranas, atnaujinti kompiuteriai (Centro 

bibliotekoje) 

Centro lėšos 2017 – 2018 

 

4.2. Renovuoti Centro 

patalpas 

4.2.1. Metodinių kabinetų renovacija 4.2.1. 4 kabinetų remontas Centro lėšos 2017 – 2018 

 

4.2.2. Informacinių technologijų klasės 

renovacija 

   

 

 

STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŢIŪRA: 



 

1. Strateginio plano įgyvendinimo priežiūros struktūra: 

Strateginio plano kūrimo grupę sudaro: 

 Pirmininkė – Centro direktorė 

 Nariai: direktorės pavaduotoja (neformalaus suaugusiųjų švietimo tarnyba), pavaduotojas ( pedagoginė psichologinė tarnyba), 3 pedagoginiai darbuotojai. 

 

Strateginio plano įgyvendinimo priežiūros grupę sudaro: 

 Pirmininkė – direktorės pavaduotoja Nijolė Jasinavičienė 

 Nariai: 3 pedagoginiai darbuotojai 

 

Grupės oficialiai patvirtintos Švietimo centro direktorės įsakymu. 

 

 

STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŢIŪROS PROCESAS 

 

Centro direktorė ir pavaduotojai stebi bei vertina, ar įgyvendinami strateginiai tikslai ir priemonės, ar jie dera su metiniais veiklos planais, ar pasiekti numatyti rezultatai. 

Centras kiekvienais metais peržiūri strateginį planą ir  metų pabaigoje rezultatus pristato įstaigos koordinacinei tarybai bei darbuotojams.  

 

 


