Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Biudžetinė įstaiga
(įstaigos pavadinimas nurodant juridinę formą)
2015 METŲ NEFORMALAUS UGDYMO ĮSTAIGOS VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ
1.1. Įstaigos juridinis adresas: Vytauto pr. 44, LT-44329 Kaunas
1.2. Telefono Nr. (8 37) 324157
1.3. El. pašto adresas: info@kpkc.lt
1.4. Interneto svetainė: www.kpkc.lt

II SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS, FUNKCIJOS
2.1. Įstaigos veiklos tikslas(-ai): tenkinti mokytojų, švietimo vadovų ir kitų suaugusiųjų gyvenimo
karjerai būtinų kompetencijų ugdymosi ir mokymosi visą gyvenimą poreikius.
2.2. Įstaigos veiklos pobūdis: Neformalus suaugusiųjų švietimas
2.3. Įstaiga, įgyvendindama savo tikslą(-us), atlieka šias funkcijas:
2.3.1. kvalifikacijos tobulinimo srityje:
2.3.1.1. inicijuoja ir tiria švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimo poreikius;
2.3.1.2. rengia kvalifikacijos tobulinimo programas ir projektus, atliepiančius Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Kauno miesto savivaldybės, Centro
strateginius veiklos planus ir švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimo poreikius;
2.3.1.3. organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius švietimo įstaigų darbuotojams ir kitiems
suaugusiesiems bei konsultuoja švietimo klausimais;
2.3.1.4. rengia ir vykdo valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo programas;
2.3.1.5. tiria kvalifikacijos tobulinimo renginių rezultatyvumą, jų poveikį švietimo įstaigų
darbuotojų ir kitų įstaigų darbuotojų darbo kokybei;
2.3.1.6. organizuoja renginius socialinių partnerių užsakymu ir jų lėšomis;
2.3.2. metodinės veiklos srityje:
2.3.2.1. koordinuoja mokyklų metodinę veiklą; kaupia ir skleidžia švietimo įstaigų darbuotojų ir
kitų įstaigų darbuotojų parengtą metodinę medžiagą; organizuoja leidybą; teikia metodinę
pagalbą švietimo įstaigų darbuotojams ir kitų įstaigų darbuotojams, bendradarbiauja
diegiant metodines naujoves;
2.3.2.2. skleidžia informaciją apie švietimo politiką, Centro programas, metodines naujoves;
2.3.2.3. rengia ir vykdo Europos Sąjungos paramos fondo ir kitų fondų remiamus projektus.

III SKYRIUS
ĮSTAIGOS SAVININKAS, ĮSTAIGOS ĮSTEIGIMO METAI
3.1. Įstaigos savininkas – Kauno miesto savivaldybė
3.2. Įstaigos įsteigimo metai – 1995 m. vasario 7 d.
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IV SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS, ĮSTAIGOS ORGANIZACINĖS
STRUKTŪROS SCHEMA
4.1. Duomenys apie įstaigos darbuotojus
1 lentelė
Etatų skaičius
Administracija
(direktorius ir
pavaduotojai)

Kiti
darbuotojai
(spec.
pedagogas,
socialinis,
psichologas ir
kt.)

Pagalbinis/
techninis
personalas

4

15,5

6,5

Mokytojų skaičius

Laisvi
etatai

Iš viso
etatų
(pagal
etatų
sąrašą
01-01)

Atestuotų
mokytojų

Vyr.
mokytojų

Mokytojų
metodininkų

Mokytojų
ekspertų

Iš viso
mokytojų

-

26

-

-

-

-

-

(prašome užpildyti visus langelius, visuose stulpeliuose)

4.2. Įstaigos organizacinės struktūros schema
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4.3. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per ataskaitinį laikotarpį:
(nurodyti kas, kada, kokios įstaigos organizuotoje ir kokios trukmės kvalifikacijos kėlimo programoje (kursuose)
dalyvavo, išduoto (-ų) pažymėjimo(-ų) Nr. ir data)

Rasa Bortkevičienė
2014 m. rugsėjo – 2015 m. balandžio mėn.
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 120 val.
Vadybinių kursų mokymo programa „Lyderystė šiuolaikiškoje besimokančioje organizacijoje“
Sertifikatas Nr. LEG_9826
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-25 Įsakymas Nr. AA-1654
„Dėl Rasos Bortkevičienės dalyvavimo vadybiniuose kursuose“
2015-12-04
Vilniaus Lietuvių namai, Užsienio lietuvių švietimo centras, trukmė – 8 val.
Seminaras „Švietimo centrų vaidmuo – tarp nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo prioritetų ir
regionų poreikių“
Pažymėjimas 2015-12-04 Nr. 016310
Suderinta su Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotoju Vasilijumi Popovu 2016-03-04
2015-10-05 – 09
Vinycia (Ukraina) tęstinio mokymo akademija (VACE), trukmė – 24 val.
Gerosios patirties sklaidos mainų darbinis vizitas Vinycioje (Ukraina)
Sertifikatas 2015-10-08 Nr. 547
Kauno miesto savivaldybės mero 2015-10-02 potvarkis Nr. MA-296 „Dėl švietimo įstaigų
vadovų komandiruotės“
Vilija Barzdžiuvienė
2014 m. rugsėjo – 2015 m. balandžio mėn.
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 120 val.
Vadybinių kursų mokymo programa „Lyderystė šiuolaikiškoje besimokančioje organizacijoje“
Sertifikatas Nr. LEG_9827
2015-10-05 – 09
Vinycia (Ukraina) tęstinio mokymo akademija (VACE), trukmė – 24 val.
Gerosios patirties sklaidos mainų darbinis vizitas Vinycioje (Ukraina)
Sertifikatas 2015-10-08 Nr. 548
Ginta Augustauskaitė
2015-05-13 – 14; 2015-06-09
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 40 val.
Kursai „Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymasis“
Pažymėjimas 2015-06-09 Nr. VB-1300
2015-06-12
Ugdymo plėtotės centras ir Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacija,
trukmė – 6 val.
Konferencija „Suaugusiųjų švietimas Lietuvoje“
Pažymėjimas 2016-06-12 Nr. 47
2014 – 2015 m.
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 200 val.
„Mokyklos vadybos pagrindai“ 4-ios sesijos
Pažymėjimas 2015-02-13 Nr. MV-484
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Alvydas Bakutis
2015-10-09
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 8 val.
Seminaras „Vadovavimo koučingo stiliumi nauda“
Pažymėjimas 2016-10-09 Nr. VB-1568
Leta Dubinskienė
2015-04-07 – 10
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 32 val.
Kursai „Mokyklos vadybos pagrindai, I sesija“
Pažymėjimas 2015-04-10 Nr. VB-0588
2015-05-13 – 14, 19 – 20
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 32 val.
Kursai „Mokyklos vadybos pagrindai, III sesija“
Pažymėjimas 2015-05-20 Nr. VB-1017
Violeta Kažemėkienė
2015-12-11
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 val.
Seminaras „Praktinis seminaras dėl viešųjų pirkimų: ataskaitų teikimo, planų rengimo bei kitos
skelbiamos informacijos“
Pažymėjimas 2015-12-11 Nr. VK-1440
Tadas Kolevinskas
2015-04-27
ECDL fondo atstovybė Lietuvoje
ECDL modulių testai
(Keturi Pradmenų (Base) modulių testai ir trys Standartinių modulių testai)
Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas (ECDL) Nr. LT 038450
Dalia Montvilienė
2015-01-27
UAB „Mokesčių srautas“, trukmė – 6 val.
Seminaras „VSAFAS praktinis taikymas: Duomenų pateikimas į VSAKIS, 2014 metų
finansinių ataskaitų rinkiniai, pakeitimai susiję su 2015 m.“.
Pažymėjimas 2015-01-27 Nr. 352
Valerija Segalovičienė
2015-02-02 – 06
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 30 val.
Seminaras „Humanistinio individualaus požiūrio į vaikus pagrindai ugdymo procese“
Pažymėjimas 2015-02-06 Nr. SV-130
2015-10-09; 2015-11-05, 2015-12-11
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 30 val.
Kursai „Lyderiai. Atsakomybės strategija“
Pažymėjimas 2016-02-05 Nr. SV-237
2015-11-30
Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija, Lietuvos
Respublikos Šveitimo ir mokslo ministerija, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
Trukmė – 6 val.
Konferencija „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija bendrojo ugdymo institucijoje“
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Neringa Tamošiūnaitė
2015-04-23
ECDL fondo atstovybė Lietuvoje
ECDL modulių testai
(Keturi Pradmenų (Base) modulių testai ir trys Standartinių modulių testai)
Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas (ECDL) Nr. LT 038437
Stasys Tilinga
2015-04-20
UAB „Sabelija“, trukmė – 8 val.
Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų priešgaisrinės saugos mokymo
programa
Pažymėjimas 2015-04-20 Nr. 17487
Irena Valentukonienė
2015-11-20
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 val.
Tarptautinė neformaliojo švietimo mokytojų konferencija „Respublikinių ir tarptautinių
renginių organizavimo patirtis“
Pažymėjimas 2015-11-20 Nr. BA-2153
Jolanta Pakalniškienė
2015-05-26
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 val.
Seminaras „Darbo sutartys: esminiai sutarčių sudarymo, vykdymo ir nutraukimo teoriniai
aspektai ir praktinės rekomendacijos“
Pažymėjimas 2015-05-26 Nr. GA-0459
2015-06-25
ECDL fondo atstovybė Lietuvoje
ECDL modulių testai
(Keturi Pradmenų (Base) modulių testai ir trys Standartinių modulių testai)
Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas (ECDL) Nr. LT 038559

V SKYRIUS
ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI PER 2015 METUS
2 lentelė
Eil.
Nr.

Finansavimo šaltiniai

1

2

Savivaldybės biudžeto lėšos
Iš jų
(nurodyti, pagal kokias programas skiriamos):
1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos, 4 programa
1.
1.1.

Suma, Eur

Lėšų panaudojimas
per ataskaitinį laikotarpį (atlikti darbai)

3

4

558 480,22

271 698,64

Darbo užmokestis 189 770,00 Eur
ir soc. draudimas 57 727,61 Eur;
Komunalinės paslaugos 16 677,00 Eur;
Kitos prekės ir paslaugos 4 036,89 Eur;
Projekto „Atsakingų vartotojų ugdymas
Kauno švietimo įstaigose“ veikloms
įgyvendinti panaudota: 472,52 Eur;
„Neformaliojo švietimo mokyklų išorinio
vertinimo organizavimo ir vykdymo teorijos ir
metodikos žinių kursui“
Panaudota: 1 004,12 Eur;
Lyderių forumui „Sėkmės istorijos“ ir virtualiai

6

1.1.2. Įstaigų pajamų lėšos, 4 programa

2.
2.1.

2.1.
1.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.

6.

286 781,58

Valstybės biudžeto lėšos
Iš jų
(nurodyti, kokių institucijų / pagal kokias
programas skiriamos):
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės
dotacijos

10 076,00
8 638,00

1 438,00

parodai „Sėkmės istorijos“
Panaudota: 1 160,00 Eur;
„Pretendentų į švietimo įstaigų vadovų
kompetencijų ugdymuisi“
Panaudota: 850,50 Eur.
Atsiskaitymas už įvykdytų kvalifikacijos
tobulinimo programų įgyvendinimą Lietuvoje
ir užsienyje, metodinių, tiriamųjų veiklų
įgyvendinimą (lektorių paslaugos (per CPVO
sistemą vykdytas viešasis supaprastintas
atviras pirkimas „Lektorių paslaugų pirkimas“,
pirkimo Nr. 121717), stažuotės, edukacinės
išvykos)) 245 380,00 Eur;
Kitos prekės ir paslaugos 21 000,00 Eur;
Darbo užmokestis 8 638,41 Eur;
Soc. draudimas 1 013,17 Eur;
Socialinės išmokos (pašalpa) 650,00 Eur;
Komandiruotės 100,00 Eur;
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas
2 900,00 Eur;
Ilgalaikio materialiojo turto einamasis
remontas 7 100,00 Eur.
Projekto „Trečiojo amžiaus universiteto
asmenų mokymasis gerinti gyvenimo kokybę“
veiklai įgyvendinti panaudota 8 638,00 Eur.
Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji
dotacija minimalios algos kėlimui panaudota
1 438,00 Eur.

Fondų (nurodyti tikslius pavadinimus) lėšos
(jei reikia, įterpkite papildomas eilutes)
Kitos lėšos (nurodyti tikslų šaltinio
pavadinimą)
Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 proc.)
grąžinimas Įstaigai, turinčiai paramos gavėjo
statusą
Parama
(jei reikia, įterpkite papildomas eilutes)
IŠ VISO:
Iš jų: teikiant mokamas paslaugas įstaigos
uždirbtos lėšos

277,70

Numatyta panaudoti 2016 m. kompiuterinei
įrangai atnaujinti.

568 833,92

VI SKYRIUS
ĮSTAIGOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (ĮSTAIGOS SĄNAUDOS) PER 2015 METUS PAGAL
EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS
3 lentelė
Kodas

Straipsnio pavadinimas

1

2

2.

IŠLAIDOS (2.1+2.2)

2.1.
2.1.1.1.1.1.
2.1.2.1.1.1.

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas
Darbo užmokestis pinigais
Socialinio draudimo įmokos

2.2.
2.2.1.1.1.1.

Prekės ir paslaugos
Mityba
(maisto produktų įsigijimo ir jų gamybos išlaidos)

2.2.1.1.1.2.

Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)

Suma, Eur
3

565 006,22
266 825,20
205 795,92
61 029,28
298 181,02

7
2.2.1.1.1.5.
2.2.1.1.1.6.
2.2.1.1.1.7.
2.2.1.1.1.8.
2.2.1.1.1.10.
2.2.1.1.1.11.
2.2.1.1.1.14.
2.2.1.1.1.15.
2.2.1.1.1.16.
2.2.1.1.1.17.
2.2.1.1.1.18.
2.2.1.1.1.20.

2.2.1.1.1.30.
2.7.
2.7.3.1.1.1.
3.
3.1.
3.1.1.2.1.2.
3.1.1.3.1.1.
3.1.1.3.1.2.
3.1.2.1.1.2.
3.1.2.1.1.5.

Ryšių paslaugos
Transporto išlaikymas
Apranga ir patalynė
Spaudiniai
Kitos prekės
Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio
ir kitos komandiruotės išlaidos)
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto
nuoma
Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas
Kvalifikacijos kėlimas
Apmokėjimas samdomiems ekspertams,
konsultantams ir komisinių išlaidos
Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas
KOMUNALINĖS PASLAUGOS
Šildymas
Elektros energija
Vanduo
Šiukšlių išvežimas
Kitos paslaugos
Socialinės išmokos (pašalpos)
Darbdavių socialinė parama pinigais
Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo
turto
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo
išlaidos
Negyvenamieji pastatai
Transporto priemonės
Kitos mašinos ir įrenginiai
Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės
programinės įrangos licencijos
Kitas nematerialusis turtas
Iš viso (2+3)

1 450,00

300,00
22 694,14
100,00

7 100,00

16 677,00
10 840,00
4 843,00
842,00
152,00
249 859,88
650,00
650,00
2 900,00
2 900,00

2 900,00
568 556,22

VII SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VALDOMĄ, ĮSIGYTĄ, PERLEISTĄ ILGALAIKĮ
TURTĄ
4 lentelė
Eil.
Nr.

1

1
2
3
4
5
6
7
8

Turto pavadinimas ir adresas

2

Nešiojamas kompiuteris Ace ES-573
Projektorius OPTOMA EH501
Vaizdo stebėjimo sistema
Detalusis žemės sklypo planas
Nešiojamas kompiuteris550 15,60_1
Projektorius BenQ MW 526_1
Fotoaparatas Nikon D3200
UV kompiuterinės įrangos įsigijimas

Kiekis

3

2
1
1
1
2
2
1
1

Vertė,

4

984,26
1 835,17
804,36
434,43
822,76
604,56
343,37
508,43

Pastabos
(valdomas (nurodyti
nuo kada), įsigytas,
perleistas)
5

2015.11.30
2015.11.30
2013.10.28
2004.11.01
2014.10.30
2014.10.30
2014.10.30
2015.03.03
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VIII SKYRIUS
ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS
5 lentelė
Eil.
Nr.
1

1
2
3
4

Išlaidos darbo
užmokesčiui
(iš viso, Eur už
ataskaitinius metus)

Pareigybės pavadinimas
(vadovas, pavaduotojai, skyrių vedėjai)
2

Išlaidos kitoms
išmokoms
(iš viso, Eur už
ataskaitinius metus)

3

Direktorė
Direktoriaus pavaduotoja
Direktoriaus pavaduotoja
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Iš viso:

16 812,96
11 017,25
10 213,20
6 461,58
44 504,90

4

470,38
470,38
-

IX SKYRIUS
DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO
UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS
9.1. Įstaigos vadovo vardas, pavardė, paskyrimo data
Rasa Bortkevičienė, 2004 m. spalio 15 d.
9.2. Turimas (įgytas) išsilavinimas, mokslo laipsnis (-iai), kt. svarbi informacija
Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis
Diplomas Ž Nr. 006505, Kaunas, 2000 m.
Lietuvos Žemės ūkio universitetas
Išklausyta viešojo administravimo regionų plėtros programa – 384 val.
Pažymėjimas 2013-11-29 Nr. S010071 030265
Kauno technologijos universitetas
Švietimo konsultanto pažymėjimas SK Nr. 4396 (išklausė 67 val. programą – seminarą „Institucijų
veiklos vertinimo eksperto veikla“ ir įgijo institucijų veiklos išorinio vertinimo eksperto švietimo
konsultanto kompetenciją).
Švietimo konsultanto pažymėjimas SK Nr. 3719 (išklausė 18 val. programą „Švietimo konsultantų
(vadybos ekspertų) kvalifikacijos tobulinimas“, atsiskaitė už savo veiklą ir įgijo vadybos eksperto
švietimo konsultanto kompetenciją).
Švietimo konsultanto pažymėjimas SK Nr. 2361 (išklausė 60 val. programą „Švietimo konsultanto
(mokytojų praktinės veiklos vertintojų) rengimas“ ir įgijo mokytojo praktinės veiklos vertintojo
švietimo konsultanto kompetenciją).
Vytauto Didžiojo universiteto studijų programų vertinimo komiteto narė.
Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas (ECDL) Nr. LT 001230 (sėkmingai išlaikyti visų
septynių modulių egzaminai: pagrindinės informacijos technologijos sąvokos; naudojimasis
kompiuteriu ir bylų tvarkymas; tekstų tvarkymas; skaičiuoklės; duomenų bazės; pateiktys;
informacija ir komunikacija).
9.3. Darbo užmokestis, kitos išmokos įstaigos vadovui – 16 812,96 Eur
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X SKYRIUS
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTAS VIDAUS
AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO
TARNYBOS IR KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS
(pildoma jei buvo atlikti patikrinimai)

Centras nuo 2013 m. sėkmingai įgyvendina Kokybės vadybos sistemą pagal LST EN
ISO 9001:2008 standarto reikalavimus. Centre kasmet atliekamas priežiūros auditas. 2015 m. audito
išvadose akcentuojama kokybiška Centro veikla, Kokybės vadybos sistemos brandumas,
pavyzdingumas, išskirtinis dėmesys dokumentacijos valdymui.
2015 m. Valstybės kontrolės 5-ojo audito departamentas atliko valstybinį veiklos auditą
„Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas“. Išvados dar nėra gautos.

XI SKYRIUS
ĮSTAIGOS FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS VERTINIMAS
 labai gerai

 gerai

 patenkinamai
(pažymėti tinkamą)

 silpnai

 nevertinama

(jeigu ataskaitos pateikimo momentu ši informacija nėra žinoma, po Įstaigos finansų kontrolės būklės ataskaitos
vertinimo šį skyrių užpildo Įstaigą kuruojantis Švietimo skyriaus specialistas)

XII SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI PER
ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
12.1. Įstaigos veiklos rezultatai
Veiklos tikslų realizavimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus
(pagal ankstesniais metais rengtą veiklos planą)
6 lentelė
Tikslas, tikslo pasiekimo planuoti rezultatai
(uždaviniai)

Įstaigos pasiektas faktinis rezultatas

1

2

1. Plėtoti kvalifikacijos tobulinimo paslaugų
formų, būdų įvairovę pagal visuomenės
poreikius, užtikrinant jų kokybę:
 Atlikti 3 tyrimai:
Kvalifikacijos tobulinimo poreikių 2016 m.
metams tyrimas.
2014 m. pedagogų kvalifikacijos tobulinimo
mokymų grįžtamojo ryšio anketų
apibendrinimas.
Atliktas mokslinis tyrimas „Kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose įgytų žinių taikymas
praktikoje“.

 Atlikta 3 tyrimų rezultatų analizė:
Pagal nustatytus poreikius numatytos
kvalifikacijos tobulinimo renginių kryptys
2016 metams.
Atliktas 2014 m. kvalifikacijos
tobulinimo(si) renginių grįžtamojo ryšio bei
kokybės tyrimas.
Atliktas mokslinis tyrimas „Kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose įgytų žinių taikymas
praktikoje“.

 Surinkti, fiksuoti ir apibendrinti duomenys
apie mokyklų vadovų, jų pavaduotojų
ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių

 Surinkti, fiksuoti ir apibendrinti duomenys
apie mokyklų vadovų, jų pavaduotojų
ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių
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vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui
specialistų 10-ies kvalifikacijos tobulinimo
programų įgyvendinimą.
 2015 m. pedagogų kvalifikacijos tobulinimo
programų bankas papildytas 100 programų.
 Plėtojama projektinė veikla: pritraukta 14
tūkst. Eur ESF, LRV lėšų.
 Plėtojama pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo formų, būdų įvairovė:
Parengta ir vykdyta 1 stažuotės programa.
Numatytos gairės 1 pedagoginių idėjų mugei.
Parengta 11 kvalifikacijos tobulinimo
programų, vykdomų mišriu ar nuotolinio
mokymosi būdu.
Parengtos 5 naujos edukacinių išvykų
programos.
Parengtos 9 kvalifikacijos tobulinimo
programos, vykdomas netradicinėse
aplinkose.
Organizuotas 1 kursas trenerio licencijai gauti
arba pratęsti pagal Kūno kultūros ir sporto
departamento patvirtintas programas.

vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui
specialistų 13-os kvalifikacijos tobulinimo
programų.
 2015 m. pedagogų kvalifikacijos tobulinimo
programų bankas papildytas 163
programomis.
 Plėtojama projektinė veikla: pritraukta
96 119,42 Eur ESF, LRV lėšų.
 Plėtojama pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo formų, būdų įvairovė:
Parengta ir vykdyta 1 stažuotės programa.
Numatytos gairės 1 pedagoginių idėjų
mugei.
Parengtos 11 kvalifikacijos tobulinimo
programų, vykdomų mišriu ar nuotolinio
mokymosi būdu.
Parengta 18 naujų edukacinių išvykų
programų.
Parengta 16 kvalifikacijos tobulinimo
programų, vykdomų netradicinėse
aplinkose.
Organizuoti 3 kursai trenerio licencijai gauti
arba pratęsti pagal Kūno kultūros ir sporto
departamento patvirtintas programas.

 Organizuoti renginiai kitoms suaugusiųjų
neformalaus švietimo dalyvių grupėms:
3 seminarai valstybės tarnautojams;
1 seminaras ugdymo įstaigų buhalteriams;
2 seminarai viešųjų pirkimų organizatoriams
ir vykdytojams;
1 renginys sporto visuomenei;
1 renginys kultūros darbuotojams.

 Organizuoti renginiai kitoms suaugusiųjų
neformalaus švietimo dalyvių grupėms:
2 seminarai valstybės tarnautojams;
1 seminaras ugdymo įstaigų buhalteriams;
4 seminarai viešųjų pirkimų
organizatoriams ir vykdytojams;
3 renginiai sporto visuomenei;
2 renginiai kultūros darbuotojams.

 Renginiai pedagogams senjorams:
Bendrakultūrinis fakultetas – 9 renginiai;
Sveikatos fakultetas – 20 renginių;
Kūrybinių dirbtuvių fakultetas – 5 renginiai.

 Renginiai pedagogams senjorams:
Bendrakultūrinis fakultetas – 9 renginiai;
Sveikatos fakultetas – 27 renginiai;
Kūrybinių dirbtuvių fakultetas – 8 renginiai.

 26 viešieji renginiai miesto bendruomenei.
 1 „Tėvų akademijos“ renginys.
 Organizuoti pagal poreikį kursus tėvams apie
pozityvią tėvystę, stiprinančius jų socialinius
ir bendravimo su vaikais įgūdžius
„Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai“
(20 val.).

 33 viešieji renginiai miesto bendruomenei.
 1 „Tėvų akademijos“ renginys.
 Nebuvo gauta teismo nutarimų, pagal
kuriuos tėvai įpareigojami išklausyti kursus
apie pozityvią tėvystę, stiprinančius jų
socialinius ir bendravimo su vaikais
įgūdžius
„Bendravimo
su
vaikais
tobulinimo kursai“ (20 val.).

 Organizuoti 5 renginiai mokiniams.
 Organizuoti „Metų švietėjų“ klubo 2
renginius.
Komentaras:
Tikslas pasiektas.

 Organizuota 11 renginių mokiniams:
 Organizuotas „Metų švietėjų“ klubo
renginys.

11
2. Skatinti miesto pedagogus ir jų grupes
reflektuoti savo veiklą, dalintis gerąja
patirtimi su miesto, šalies pedagogais.
 Atliktas Centro 2014 m. veiklos įsivertinimas  Atliktas
Centro
2014
m.
veiklos
pagal aktualią „Institucijų, vykdančių
įsivertinimas pagal aktualią „Institucijų,
mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių
vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą
specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos
teikiančių
specialistų
kvalifikacijos
vertinimo ir akreditacijos taisyklių“ redakciją.
tobulinimą,
veiklos
vertinimo
ir
akreditacijos taisyklių“ redakciją, nustatytas
įstaigos potencialas, rezultatų kokybė ir
tobulinimo(si) perspektyvos.
 Organizuoti 318 kolegialios pedagoginės  Organizuoti 324 kolegialios pedagoginės
patirties perdavimo/perėmimo renginiai.
patirties perdavimo/perėmimo renginiai.
 Kauno m. besimokančių mokyklų tinklo  Kauno m. besimokančių mokyklų tinklo
veiklos plėtotė, sprendžiant bendrą ugdymo
veiklos plėtotė, sprendžiant bendrą ugdymo
turinio individualizavimo ir diferencijavimo
turinio individualizavimo ir diferencijavimo
problemą: organizuoti 8 renginiai.
problemą: organizuoti 6 renginiai.
 EP bankas, kaupiamas Centro interneto  EP bankas papildytas 40 laikmenų
svetainėje ir bibliotekoje, papildytas 13
(skaitmeninėmis formomis ar leidiniais).
laikmenų (skaitmeninėmis formomis ar
leidiniais).
Komentaras:
Tikslas pasiektas.
3. Gerinti įstaigos materialinę bazę, informacinę  Panaudota 7 100,00 Eur atnaujinant
sistemą lankytojams, pritraukiant įvairių
konferencijų salę.
fondų, konkursų lėšas ir panaudojant  Dauguma (60 proc.) renginių dalyvių
specialiųjų programų teikiamas lėšas.
naudojasi elektronine renginių dalyvių
 Įdiegta elektroninė renginių dalyvių
registravimo(si) sistema.
registravimo(si) sistema.
 Parengtas ir išleistas naujas leidinys apie
 Parengtas naujas leidinys apie Centrą lietuvių
Centrą lietuvių ir anglų kalbomis.
ir anglų kalbomis.
Komentaras:
Pasiekta daugiau negu planuota.
12.2. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita (įstaigos veiklos planas)
7 lentelė
Bendras mokinių skaičius
2014-10-01
2015-10-01

-

-

Iš jų socialiai remtinų mokinių skaičius
2014-10-01
2015-10-01

-

-

12.3. Gavusių neformaliojo švietimo pažymėjimus mokinių skaičius (įstaigos veiklos planas)
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12.4. Renginių organizavimo (teikiamų paslaugų) apskaitos statistika
12.4.1. Įstaigos organizuoti renginiai:
Iš viso: 820 renginių, kuriuose dalyvavo 25 058 dalyviai.
8 lentelė
Miesto

Respublikiniai

Tarptautiniai

Renginių
skaičius

Dalyvavusių
skaičius

Renginių
skaičius

Dalyvavusių
skaičius

Renginių
skaičius

Dalyvavusių
skaičius

787

21 606

24

2 667

9

785

(Gauti laimėjimai, apdovanojimai (įrašykite, jei pageidaujate)

12.4.2. Dalyvavimas kitų įstaigų organizuotuose renginiuose:
9 lentelė
Miesto
Renginių
skaičius

Respublikiniai
Dalyvavusių
skaičius

Renginių
skaičius

Dalyvavusių
skaičius

Tarptautiniai
Renginių
skaičius

Dalyvavusių
skaičius

(Gauti laimėjimai, apdovanojimai (įrašykite, jei pageidaujate)

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras apdovanotas LR Švietimo ir mokslo ministro
padėkos raštu už nacionalinio mokinių konkurso „Mano pasaulis – darniai Lietuvai“ organizavimą
ir kūrybingą darbą.
LR Švietimo ir mokslo viceministro Rolando Zuozos padėka už puikią veiklą bei
profesionaliai ir kokybiškai suteiktas mokymo paslaugas.
12.4.3. Neformaliojo ugdymo pasiūla (įstaigos duomenys)
10 lentelė
Eil.
Nr.

Būrelio/užsiėmimo pavadinimas

Skirta valandų

Lankančių mokinių
skaičius

12.5. Pastato būklės analizė (įstaigos duomenys, veiklos planas)
11 lentelė

Pastatai (nurodyti adresus)
Pastatas 1C2p Vytauto pr. 44
Pastatas 2C2p Vytauto pr. 44

Plotas (m2)
1654,07
480,80

Pastabos

(Žemės sutarties situacija. Higienos paso situacija (yra/nėra). Energetinis auditas ir investicinis
projektas. Techninis projektas)

Rengiami VĮ Registrų centrui dokumentai dėl žemės sklypo įregistravimo.
Higienos paso situacija – netaikoma.
Energetinis auditas atliktas.

13
12.6. Projektinė veikla
12.6.1. Bendra informacija apie įstaigos teiktas paraiškas
12 lentelė
Finansavimo šaltinis
(fondo, institucijos pavadinimas)

Teiktų projektų
skaičius

Finansuotų projektų
skaičius

Skirtos lėšos,
Eur

1

2

3

4

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro
visuomenės aplinkosauginio švietimo
projektas „Atsakingų
vartotojų
ugdymas
Kauno
švietimo
įstaigose“, finansuotas Kauno miesto
savivaldybės
administracijos
Aplinkos apsaugos skyriaus lėšomis.
Projektas
„Trečiojo
amžiaus
universiteto asmenų mokymasis
gerinti
gyvenimo
kokybę“,
finansuotas Lietuvos Respublikos
Švietimo ir mokslo ministerijos
lėšomis.
Parengta
ir
pateikta
projekto
paraiška „Mokytojų kompetencijų
tobulinimas mokinių mokymosi
pasiekimų gerinimo link“ pagal
Europos
ekonominės
erdvės
finansinio mechanizmo programą
Nr. LT08 „EEE stipendijų programa“.
Parengta
ir
pateikta
projekto
paraiška „Rytų Ukrainos regiono
mokyklų ugdymo proceso kokybės
gerinimas pritaikant Kauno švietimo
ir ugdymo įstaigų patirtį“ pagal
Užsienio reikalų ministerijos kvietimą
teikti paraiškas „Parama nuo konflikto
nukentėjusiems
Rytų
Ukrainos
regionams švietimo srityje“ koncepcijai
įgyvendinti.
Parengta
ir
pateikta
projekto
paraiška „Lietuvos
istorinio
ir
kultūrinio paveldo Vinicios regionui
pristatymas skatinant Lietuvos ir
Ukrainos
švietimo
įstaigų
bendradarbiavimą“ pagal
kvietimą
teikti vystomojo bendradarbiavimo
projektų
paraiškas
koncepcijai
„Lietuvos istorinio ir kultūrinio paveldo
pristatymas Ukrainos
regionuose“
įgyvendinti.
Parengta ir pateikta projekto paraiška
Kauno miesto savivaldybės sveikatos
apsaugos srities konkursui „Kauno
miesto senyvo amžiaus žmonių
gyvenimo kokybės gerinimas“.

1

1

472,52

1

1

8 638,00

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0
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Nacionalinio
egzaminų
centro
Nacionalinio ES struktūrinių fondų
projekto
„Pagrindinio
ugdymo
pasiekimų patikrinimų ir brandos
egzaminų sistemos tobulinimas“
atviro konkurso „Mokymo paslaugos“
įgyvendinimas, I etapas
Nacionalinio
egzaminų
centro
Nacionalinio ES struktūrinių fondų
projekto
„Pagrindinio
ugdymo
pasiekimų patikrinimų ir brandos
egzaminų sistemos tobulinimas“
konkurso „Mokymo
paslaugos“ įgyvendinimas, II etapas
Nacionalinio
egzaminų
centro
Nacionalinio ES struktūrinių fondų
projekto
„Pagrindinio
ugdymo
pasiekimų patikrinimų ir brandos
egzaminų sistemos tobulinimas“
atviro konkurso „Užsienio kalbos
(anglų, prancūzų, rusų, vokiečių)
valstybinio brandos egzamino ir
pagrindinio
ugdymo
pasiekimų
patikrinimo siejimo su Bendraisiais
Europos kalbų Metmenimis aprašo
kūrimo ir mokymų paslaugos
Iš viso:

1

1

23 183,90

1

1

30 392,52

1

1

42 543,00

105 229,94

12.6.2. Detali informacija apie finansuotus projektus
13 lentelė
Finansavimo šaltinis
(fondo, institucijos pavadinimas)

Finansuoti projektai
Projekto pavadinimas

1

Kauno miesto savivaldybės
administracijos Aplinkos apsaugos
skyriaus ir lėšos.
Projektas finansuojamas Lietuvos
Respublikos Švietimo ir mokslo
ministerijos lėšomis.
Nacionalinio egzaminų centro ES
struktūrinių fondų lėšos.

Nacionalinio egzaminų centro ES
struktūrinių fondų lėšos.

2

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro
visuomenės aplinkosauginio švietimo
projektas „Atsakingų
vartotojų
ugdymas Kauno švietimo įstaigose“.
Projektas
„Trečiojo
amžiaus
universiteto asmenų mokymasis
gerinti gyvenimo kokybę“.
Projekto
„Pagrindinio
ugdymo
pasiekimų patikrinimų ir brandos
egzaminų sistemos tobulinimas“
atviro konkurso „Mokymo paslaugos“
įgyvendinimas, I etapas.
Projekto
„Pagrindinio
ugdymo
pasiekimų patikrinimų ir brandos
egzaminų sistemos tobulinimas“
konkurso „Mokymo
paslaugos“ įgyvendinimas, II etapas.

Skirta suma,
Eur
3

472,52

8 638,00

23 183,90

30 392,52

15
Nacionalinio egzaminų centro ES
struktūrinių fondų lėšos.

„Pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimų ir brandos egzaminų
sistemos
tobulinimas“
atviro
konkurso „Užsienio kalbos (anglų,
prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio
brandos egzamino ir pagrindinio
ugdymo
pasiekimų
patikrinimo
siejimo su Bendraisiais Europos kalbų
Metmenimis aprašo kūrimo ir
mokymų paslaugos“.

42 543,00

12.6.3. Savarankiški vykdyti įstaigos projektai (įstaigos duomenys)
XIII SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATŲ PALYGINIMAS SU ANKSTESNIŲ METŲ
REZULTATAIS
(nurodyti 3 metų laikotarpį)

Kvalifikacijos tobulinimo programos, renginiai
1000
800
600
400
200

773

774

596

618

305

354

342

4

7

2014

2015

2

820
641

0
2013

Renginių skaičius
Vykdytų programų skaičius
Programos vykdomos
nuotoliniu būdu
Programų pasiūla

Metai

Kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių skaičius

26000

24614

25058

25000
24000
23000

22143

Dalyvių skaičius

22000
21000
2013

2014
Metai

2015
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XIV SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS PARTNERIAI
(nurodyti bendrą skaičių ir išvardyti)

14.1. Kaune – 5
VšĮ Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras 2015-01-08 Nr. F5-1
Kauno miesto muziejus 2015-02-04 Nr. F5-27
Kauno Rokų gimnazija 2015-04-16 Nr. F5-100
Kauno bendruomenių centrų asociacija 2015-06-05 Nr. F5-154
Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus 2015-09-09 Nr. F5-186
14.2. Lietuvoje – 8
Vilniaus lopšelis – darželis „Medynėlis“ 2015-02-06 Nr. F5-32
Šakių r. Griškabūdžio gimnazija 2015-02-13 Nr. F5-37
Vilniaus lopšelis – darželis „Pelėda“ 2015-05-15 Nr. F5-130
Nacionalinės jojimo trikovės federacija 2015-06-09 Nr. F5-162
Nemenčinės vaikų darželis 2015-09-17 Nr. F5-195
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras 2015-10-13 Nr. F5-245
Lietuvos pradinio ugdymo mokyklų asociacija 2015-11-16 Nr. F5-281
Švietimo centrai/ pagalbos įstaigos 2015-12-31 Nr. F5-347
14.3. Užsienyje – 4
Partnerystės sutartis su Vinycia (Ukraina) tęstinio mokymo akademija 2015-06-03 Nr. F5-149
Punsko Kovo 11-osios bendrojo lavinimo licėjus 2015-09-25 Nr. F5-201
Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinė mokykla ir gimnazija 2015-09-25 Nr. F5-202
Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla 2015-09-25 Nr. F5-203

XV SKYRIUS
KITA SVARBI INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ
(galima pateikti papildomą informaciją apie įstaigos veiklą (problemas), kuri neaptarta ankstesniuose ataskaitos
skyriuose)

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras pirmasis Lietuvoje akredituotas centras.
Akreditacijos pažymėjimas AP Nr. 046 išduotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2013-12-05 įsakymu Nr. V-1196. Organizuojami kvalifikacijos tobulinimo
renginiai ne tik pedagogams, bet ir mokyklų vadovams, valstybės tarnautojams, sporto treneriams ir
kitiems suaugusiems. 2013 m. Centras įdiegė ir sėkmingai palaiko kokybės vadybos sistemą,
atitinkančią standarto LST EN ISO 9001:2008 reikalavimus. 2015 m. parengtos 2 kvalifikacijos
tobulinimo programos, vykdomos ne Lietuvos teritorijoje (Suomijoje, Lenkijoje). 2015 m.
pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vinicios tęstinio mokymosi akademija (Ukraina).
Bendradarbiaujant su Aleksandro Stulginskio universitetu organizuotas nacionalinis
mokinių konkursas „Mano pasaulis – darniai Lietuvai“, kuriame dalyvavo 34 mokinių komandos iš
visos Lietuvos.
Centras kartu su Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi po ugdymo
įstaigos išorės vertinimo dalyvauja mokyklos veiklos tobulinimo pokyčių aptarime, kurio metu
vertinamas ilgalaikis programos poveikis pedagogų kvalifikacijai. Kvalifikacijos tobulinimo
programų kokybę atliepia Kauno miesto mokinių aukšti mokymosi pasiekimai.

Direktorė

____________
(parašas)

Rasa Bortkevičienė
(vardas ir pavardė)

