PATVIRTINTA
Maţeikių švietimo centro direktoriaus
2018 m. balandţio 30 d. įsakymu Nr. V1-7
MAŢEIKIŲ ŠVIETIMO CENTRAS
(Savivaldybės administracijos, seniūnijos, biudţetinės įstaigos pavadinimas)

2018-ųjų METŲ VEIKLOS PLANAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Maţeikių švietimo centro 2018-ųjų metų veiklos planas nustato tikslus, uţdavinius,
priemonių įgyvendinimo planą, uţ priemonių įgyvendinimą atsakingus vykdytojus, vertinimo
kriterijus, lėšas planui įgyvendinti ir planuojamus rezultatus.
2. Metinis veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymu, kitų Lietuvos Respublikos norminių aktų nuostatomis, Maţeikių rajono savivaldybės
tarybos 2013 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T1-219 patvirtintu Maţeikių rajono savivaldybės
ilgalaikiu strateginiu plėtros planu 2014–2020 m., 2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-37
patvirtintu Maţeikių rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašu, 2015 m. gruodţio
18 d. sprendimu Nr. T1-349 patvirtintu Maţeikių rajono savivaldybės 2016–2018-ųjų metų
strateginiu veiklos planu, 2018 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T1-48 patvirtintu Maţeikių rajono
savivaldybės 2018 metų biudţetu ir atsiţvelgiant į 2018 m. kovo 1 d. Maţeikių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A1-449 „Dėl Maţeikių rajono savivaldybės metinių
veiklos planų rengimo grafiko 2018 metams patvirtinimo“ bei Maţeikių švietimo centro 2017-2019
metų strateginiu planu patvirtintu Maţeikių švietimo centro direktoriaus 2017 m. sausio 31 d.
įsakymu Nr. V1-1 „Dėl Maţeikių švietimo centro 2017- 2019 metų strateginio plano patvirtinimo“.
II.

TIKSLAI IR UŢDAVINIAI

3. Maţeikių švietimo centro 2018-ųjų metų veiklos plano tikslai:
3.1 plėtoti ir tobulinti pedagogų ir kitų suaugusiųjų mokymosi galimybių įvairovę ir
prieinamumą, atitinkančią rajono ir šalies švietimo politiką;
3.2 koordinuoti ir organizuoti rajono pedagogų metodinę veiklą;
3.3 tobulinti darbuotojų profesinę kvalifikaciją, plėtoti bendradarbiavimo ryšius;
3.4 plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą, perimant Europos Sąjungos šalių patyrimą
suaugusių švietimo srityje, ir tobulinti personalo bei rajono bendruomenės uţsienio kalbų
kompetenciją.
4. Maţeikių švietimo centro 2018-ųjų metų veiklos plano uţdaviniai:
4.1. tirti pedagogų ir kitų Maţeikių bendruomenių kvalifikacijos tobulinimo poreikius;
4.2. teikti kokybiškas kvalifikacijos tobulinimo paslaugas švietimo ugdymo institucijų
pedagogams ir kitų nepedagoginių bendruomenių nariams;
4.3. vykdyti kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kokybės ir kvalifikacijos tobulinimo
renginių grįţtamojo ryšio tyrimus;
4.4. organizuoti metodinę veiklą, bei teikti metodinę pagalbą Maţeikių rajono švietimo
įstaigoms;
4.5. kaupti edukacinės patirties banką bei vystyti ir plėtoti gerosios patirties sklaidą;
4.6. tobulinti profesines ir bendrąsias kompetencijas;
4.7. ieškoti naujų būdų ir šiuolaikiškų metodų, įgalinančių tobulinti suaugusiųjų švietimą,
dalyvaujant šalies ir vietiniuose projektuose.
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III.
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS
Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai

Veiklos pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

pavadinimas, mato vnt.

reikšmė

Skirti
asignavimai,
Eur

03 programa. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos uţtikrinimo programa
01-04-01

01-04-02

Gyventojų
švietimo
poreikių
įvertinimas

Švietimo
centro
veiklos
įvairovės
didinimas

Atliekami suaugusiųjų mokymosi bei
perkvalifikavimo poreikių tyrimai

Irena Krinickienė
Laima Ţilinskienė
Sida Kojelienė

Atliktų suaugusiųjų mokymosi bei
perkvalifikavimo poreikių tyrimų,
apklausų skaičius

3

0,00

Parengti, akredituoti ir KTPR registruoti
kvalifikacijos tobulinimo programas,
atitinkančias regiono ir šalies pedagogų
poreikius bei švietimo politikos
įgyvendinimo prioritetus.

Irena Krinickienė
Laima Ţilinskienė
Sida Kojelienė

Parengtų, akredituotų ir registruotų
šalies bendrame KTPR registre
programų skaičius

7

21500,00
(SFA)

Organizuoti akredituotų, prilyginamų
akredituotoms ir trumpalaikių pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo programų
įgyvendinimą. Priedas Nr. 1

Irena Krinickienė
Laima Ţilinskienė
Sida Kojelienė

Organizuotų mokytojų kvalifikacijos
tobulinimo seminarų skaičius

90

Dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo
seminaruose mokytojų skaičius

2500

Vienam rajono mokytojui vidutiniškai
tenkantis kvalifikacijos tobulinimo dienų
skaičius per metus
Pedagogų, tobulinusių kvalifikaciją,
dalis nuo bendro rajono pedagogų
skaičiaus, proc.

Stiprinti rajono gyventojų bendrąsias
kompetencijas, formuojant mokymosi visą
gyvenimą nuostatas, stiprinant socialinį
dialogą ir maţinant socialinę atskirtį.

Irena Krinickienė
Laima Ţilinskienė
Sida Kojelienė

Organizuotų įvairios formos ir trukmės
uţsiėmimų rajono gyventojams
(įvairioms tikslinėms grupėms) skaičius;
Dalyvavusių įvairios formos ir trukmės
uţsiėmimuose rajono gyventojų (iš
įvairių tikslinių ir interesų grupių)
skaičius.

3

59500,00
(SFA)
44600,00
(SP)

70%

9

150

29200,00
(SFA)
4100,00
(SP)

01-04-03

Mokytojų
metodinės ir Vykdyti pedagogų gerosios patirties Irena Krinickienė
konsultacinės paiešką ir jos sklaidą, kaupti šios patirties Laima Ţilinskienė
veiklos
informacijos banką.
Sida Kojelienė
plėtojimas

Įvykusių metodinės veiklos, gerosios
patirties sklaidos renginių (parodų,
atvirų pamokų, vizitų, diskusijų,
pasitarimų ir t.t.) skaičius

80

Metodinės veiklos ir gerosios patirties
sklaidos renginių dalyvių skaičius

1600

Gerosios edukacinės patirties banke
sukauptų ir interneto svetainėje
www.scmazeikiai.lt talpintų patirčių
skaičius.

25

0,00
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IV.

LĖŠOS PLANUI ĮGYVENDINTI
Skirti asignavimai 2018-tiesiems metams, Eur
Išlaidoms

Finansavimo šaltiniai
Iš viso
Savivaldybės biudţetas,
iš jo:
5 (SFA)
5 (SP)
Iš viso
Kiti šaltiniai, iš jo:
Iš viso

Iš viso

Iš jų darbo
uţmokesčiui

Turtui įsigyti

110200
48700
158900

110200
48700
158900

77000
0
77000

0
0
0

158900

158900

77000

0

V.

PLANUOJAMI REZULTATAI

5. Maţeikių švietimo centro 2018-ųjų metų veiklos planas padės įgyvendinti Maţeikių
rajono savivaldybės 2016–2018-ųjų metų strateginį veiklos planą ir vykdyti suaugusiųjų
neformaliojo švietimo programas:
 Atlikti suaugusiųjų mokymosi bei perkvalifikavimo poreikių tyrimus bei apklausas.





Organizuoti įvairios formos ir trukmės kvalifikacijos tobulinimo renginius mokytojams ir rajono
gyventojams (įvairioms tikslinėms grupėms).
Organizuoti rajono mokytojams metodinę veiklą bei gerosios patirties sklaidos renginius (parodas,
atviras pamokas, vizitus, diskusijas, pasitarimus ir t.t.).

Viešinti informaciją - skelbti naujienas apie planuojamus kvalifikacijos tobulinimo renginius
internetinėje svetainėje www.scmazeikiai.lt, socialiniuose tinkluose bei dalyvių registracijos
sistemoje www.semiplius.lt

Viktoras Prokopčukas

Direktorius

Suderinta:
Maţeikių rajono savivaldybės administracijos
švietimo skyriaus vedėjas
________________
(parašas)

Apolinaras Stonkus
________________
(data)

________________________

