Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Biudžetinė įstaiga
(įstaigos pavadinimas, nurodant teisinę formą)
2017 METŲ 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
1.5. Paskyros socialiniuose tinkluose https://www.facebook.com/KaunoPedagogai/
1.6. Įstaigos įsteigimo metai 1995 m. vasario 7 d.
1.7. Įstaigos savininkas Kauno miesto savivaldybė
1.8. Įstaigos dalininkai 1.8.1. Dalininkų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje
1.8.2. Dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 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, tobulinti įgytą
kvalifikaciją.
2.2. Įstaigos veiklos pobūdis Neformalusis švietimas.
2.3. Įstaigos funkcijos, atliekamos įgyvendinant savo tikslą (-us)
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 kitų
įstaigų pedagoginiams darbuotojams bei konsultuoja kitais švietimo klausimais;
2.3.1.4. rengia ir vykdo valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo programas;
2.3.1.5. tiria kvalifikacijos tobulinimo renginių rezultatyvumą;
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.
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III SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS, ĮSTAIGOS ORGANIZACINĖS
STRUKTŪROS SCHEMA
3.1. Duomenys apie įstaigos darbuotojus
1 lentelė
Etatų skaičius

Mokytojų skaičius

Administracija
(direktorius ir
pavaduotojai)

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

Pagalbinis/
techninis
personalas

Laisvi
etatai

Iš viso
etatų
(pagal
etatų
sąrašą)

Atestuotų
mokytojų

Vyr.
mokytojų

Mokytojų
metodininkų

Mokytojų
ekspertų

Iš viso
mokytojų

3

13

6,5

0,5

22,5

-

-

-

-

-

3.2. Įstaigos organizacinės struktūros schema
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3.3. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per ataskaitinį laikotarpį:
(Nurodyti, kas, kada, kokios įstaigos suorganizuotoje ir kokios trukmės kvalifikacijos kėlimo programoje (kursuose)
dalyvavo, išduoto (-ų) pažymėjimo (-ų) Nr. ir data)

Rasa Bortkevičienė
2017-01-25
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 8 akad. val.
Seminaras „Nefinansinė darbuotojų motyvacija“
Pažyma 2017-02-20 Nr. PA-139
2017-02-23
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 8 akad. val.
Seminaras švietimo, kultūros, sporto įstaigų vadovams ir valstybės
„Darbo santykiai valstybės ir savivaldybės įmonėse pereinamuoju laikotarpiu“
Pažyma 2017-02-27 Nr. PA-209

tarnautojams

2017-03-14
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val.
Seminaras „Mokyklos veiklos kokybės vertinimas: atnaujintų rodiklių taikymo iššūkiai pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo institucijoms“
Pažymėjimas 2017-03-14 Nr. LD-2017-0056
2017-03-16
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val.
Kauno miesto ugdymo įstaigų konferencija „Švietimo architektūra: vertingos praktikos paieškos,
kuriant gerą mokyklą“
Pažymėjimas 2017-03-16 Nr. VB-2017-0493
2017-04-23–29
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 24 akad. val.
Stažuotė (Norvegija) „Efektyvi patyčių ir smurto prevencijos sistema Norvegijos ugdymo įstaigose“
(programa vykdoma ne LR teritorijoje, akreditacijos Nr. 213001028)
Pažymėjimas 2017-04-29 Nr. GA-2017-0345
2017-06-08
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val.
Seminaras „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veikla panaudojant mokyklų įsivertinimo
duomenis“
Pažymėjimas 2017-06-08 Nr. VB-2017-1029
2017-06-01–02
Trakų švietimo centras – 16 akad. val.
Praktinių mokymų ciklas savivaldybių neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi
koordinatoriams (Projektas „Suaugusiųjų švietimo veiksmų plano nacionalinis koordinavimas:
Lietuva“ Nr. 567447-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA3-AL-AGENDA)
Pažymėjimas 2017-06-02 Nr. 4744
2017-06-19–22
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
Stažuotė Rheine (Vokietija). Projektas „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant
besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“, projekto Nr. 09.4.2-ESFAV715-01-0002
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2017-09-10–16
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 30 akad. val.
Stažuotė (Japonija) „Kritinio mąstymo ugdymas Japonijos mokinių pasiekimų gerinimui“ (programa
vykdoma ne LR teritorijoje, akreditacijos Nr. 213001140)
Pažymėjimas 2017-09-18 Nr. GA-2017-0735
2017-10-09–13
Vinycia (Ukraina) tęstinio mokymosi akademija (VACE), trukmė – 36 akad. val.
Gerosios patirties sklaidos mainų darbinis vizitas Vinycioje (Ukraina)
Sertifikatas 2017-10-05 Nr. 663
2017-11-21–25
Valladolid mokytojų rengimo ir švietimo inovacijų centras (Ispanija)
Erasmus+ K2 projekto „Perspektyvios lyderystės sklaida pedagogų kompetencijų tobulinimui“
(Sharing for Leading Teacher Training from the Present into the Future; projekto sutrumpintas
pavadinimas „SHARETRAIN“; projekto Nr. 2017-1-ES01-KA201-037868) partnerių darbinis
susitikimas.
2017-09-29–2017-11-29
VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“,
trukmė – 24 akad. kontaktinės val., 200 akad. savarankiško mokymosi val.
Neformaliosios švietimo lyderystės programos modulis „Švietimo lyderystės samprata“
Pažymėjimas Nr. LL3-258
2017-12-13
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val.
Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos konferencija „Gera mokykla Lietuvai: kryptys ir darbai“
Pažymėjimas 2017-12-13 Nr. GA-2017-1265
Vilija Barzdžiuvienė
2017-03-16
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val.
Kauno miesto ugdymo įstaigų konferencija „Švietimo architektūra: vertingos praktikos paieškos,
kuriant gerą mokyklą“
Pažymėjimas 2017-03-16 Nr. VB-2017-0498
2017-06-08
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val.
Seminaras „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veikla panaudojant mokyklų įsivertinimo
duomenis“
Pažymėjimas 2017-06-08 Nr. VB-2017-1031
2017-10-09–13
Vinycia (Ukraina) tęstinio mokymosi akademija (VACE), trukmė – 36 akad. val.
Gerosios patirties sklaidos mainų darbinis vizitas Vinycioje (Ukraina)
Sertifikatas 2017-10-05 Nr. 663
Audronė Antanavičienė
2017 m. sausio – birželio mėn.
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 30 akad. val.
Kursai vadovams, pagalbos vaikui specialistams „Esminiai vadovavimo aspektai“.
Pažymėjimas 2017-06-14 Nr. VS-2017-1086
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Alvydas Bakutis
2017-03-16
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val.
Kauno miesto ugdymo įstaigų konferencija „Švietimo architektūra: vertingos praktikos paieškos,
kuriant gerą mokyklą“
Pažymėjimas 2017-03-16 Nr. VB-2017-0500
2017-06-08
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val.
Seminaras „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veikla panaudojant mokyklų įsivertinimo
duomenis“
Pažymėjimas 2017-06-08 Nr. VB-2017-1033
Leta Dubinskienė
2017-03-16
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val.
Kauno miesto ugdymo įstaigų konferencija „Švietimo architektūra: vertingos praktikos paieškos,
kuriant gerą mokyklą“
Pažymėjimas 2017-03-16 Nr. VB-2017-0501
2017-06-08
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val.
Seminaras „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veikla panaudojant mokyklų įsivertinimo
duomenis“
Pažymėjimas 2017-06-08 Nr. VB-2017-1037
Inga Gogelienė
2017-03-16
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val.
Kauno miesto ugdymo įstaigų konferencija „Švietimo architektūra: vertingos praktikos paieškos,
kuriant gerą mokyklą“
Pažymėjimas 2017-03-16 Nr. VB-2017-0499
2017-06-08
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val.
Seminaras „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veikla panaudojant mokyklų įsivertinimo
duomenis“
Pažymėjimas 2017-06-08 Nr. VB-2017-1030
Jolanta Pakalniškienė
2017-03-16
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val.
Kauno miesto ugdymo įstaigų konferencija „Švietimo architektūra: vertingos praktikos paieškos,
kuriant gerą mokyklą“
Pažymėjimas 2017-03-16 Nr. VB-2017-0509
2017-06-08
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 8 akad. val.
Seminaras „Naujojo darbo kodekso pristatymas“
Pažymėjimas 2017-06-08 Nr. LV-2017-1192
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2017-12-01
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val.
Seminaras „Privalomų darbo tvarkų ir darbo sutarčių rengimas: naujojo darbo kodekso ir kitų teisės
aktų reikalavimų taikymas nuo 2017 m. liepos 1 d.“
Pažymėjimas 2017-12-01 Nr. LV-2017-1556
Valerija Segalovičienė
2017-03-16
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val.
Kauno miesto ugdymo įstaigų konferencija „Švietimo architektūra: vertingos praktikos paieškos,
kuriant gerą mokyklą“
Pažymėjimas 2017-03-16 Nr. VB-2017-0510
2017 m. sausio – birželio mėn.
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 30 akad. val.
vadovams „Vadovo saviugda. Per save į kitus“
Pažymėjimas 2017-06-16 Nr. VS-2017-1104
Ginta Tarankienė
2017-03-16
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val.
Kauno miesto ugdymo įstaigų konferencija „Švietimo architektūra: vertingos praktikos paieškos,
kuriant gerą mokyklą“
Pažymėjimas 2017-03-16 Nr. VB-2017-0504
2017-04-23–29
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 24 akad. val.
Stažuotė (Norvegija) „Efektyvi patyčių ir smurto prevencijos sistema Norvegijos ugdymo įstaigose“
(programa vykdoma ne LR teritorijoje, akreditacijos Nr. 213001028)
Pažymėjimas 2017-04-29 Nr. GA-2017-0346
2017-06-08
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val.
Seminaras „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veikla panaudojant mokyklų įsivertinimo
duomenis“
Pažymėjimas 2017-06-08 Nr. VB-2017-1032
Ilona Teresienė
2017-02-21
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 8 akad. val.
Seminaras „Komunikacija ir santykių kūrimas“
Pažymėjimas 2017-02-21 Nr. TI-2017-0166
2017-03-16
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val.
Kauno miesto ugdymo įstaigų konferencija „Švietimo architektūra: vertingos praktikos paieškos,
kuriant gerą mokyklą“
Pažymėjimas 2017-03-16 Nr. VB-2017-0503
2017-06-08
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val.
Seminaras „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veikla panaudojant mokyklų įsivertinimo
duomenis“
Pažymėjimas 2017-06-08 Nr. VB-2017-1035
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2017-12-27
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 8 akad. val.
Seminaras „Lyderystės galia“
Pažymėjimas 2017-12-27 Nr. TI-2017-1587
Stasys Tilinga
2017-04-20
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val.
Seminaras atsakingiems už viešųjų pirkimų vykdymą „Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai“
Pažymėjimas 2017-04-20 Nr. LD-2017-0278
2017-05-25
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val.
Seminaras atsakingiems už viešųjų pirkimų vykdymą „Ekonominis naudingumas: praktiniai
mokymai“
Pažymėjimas 2017-05-25 Nr. LD-2017-0339
2017-09-21
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val.
Seminaras atsakingiems už viešųjų pirkimų vykdymą „Mažos vertės pirkimų praktiniai aspektai“
Pažymėjimas 2017-09-21 Nr. LD-2017-0528
Laura Vaitkevičienė
2017-02-23
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 8 akad. val.
Seminaras „Darbo santykiai valstybės ir savivaldybės įmonėse pereinamuoju laikotarpiu“
Pažymėjimas 2017-02-23 Nr. LV-2017-0213
2017-03-16
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val.
Kauno miesto ugdymo įstaigų konferencija „Švietimo architektūra: vertingos praktikos paieškos,
kuriant gerą mokyklą“
Pažymėjimas 2017-03-16 Nr. VB-2017-0502
2017-06-08
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val.
Seminaras „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veikla panaudojant mokyklų įsivertinimo
duomenis“
Pažymėjimas 2017-06-08 Nr. VB-2017-1036
2017-06-15
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val.
Seminaras „Išvirkščias bendravimo su vaiku pasaulis: pajausk žodžius, ištark jausmus“
Pažymėjimas 2017-12-01 Nr. LV-2017-1203
2017-12-01
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val.
Seminaras „Privalomų darbo tvarkų ir darbo sutarčių rengimas: naujojo darbo kodekso ir kitų teisės
aktų reikalavimų taikymas nuo 2017 m. liepos 1 d.“
Pažymėjimas 2017-12-01 Nr. LV-2017-1558
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Irena Valentukonienė
2017-06-08
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val.
Seminaras „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veikla panaudojant mokyklų įsivertinimo
duomenis“
Pažymėjimas 2017-06-08 Nr. VB-2017-1038
2017-09-13
Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo
neformaliojo ugdymo skyrius, trukmė – 3 akad. val.
Mokymai „Mobiliosios programėlės „Būk detektyvas!“ panaudojimas ugdymo procese“
Pažyma 2017-09-13 Nr. 1413
Zita Verbickienė
2017-03-16
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val.
Kauno miesto ugdymo įstaigų konferencija „Švietimo architektūra: vertingos praktikos paieškos,
kuriant gerą mokyklą“
Pažymėjimas 2017-03-16 Nr. VB-2017-0508
2017-06-08
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val.
Seminaras „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veikla panaudojant mokyklų įsivertinimo
duomenis“
Pažymėjimas 2017-06-08 Nr. VB-2017-1034
2017-12-27
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 8 akad. val.
Seminaras „Lyderystės galia“
Pažymėjimas 2017-12-27 Nr. TI-2017-1588
IV SKYRIUS
ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI PER 2017 METUS
2 lentelė
Eil. Nr.

Finansavimo šaltiniai

Suma, Eur

Lėšų panaudojimas
per ataskaitinį laikotarpį (atlikti darbai)

1

2

3

4

466 544,81

1.1.1.

Savivaldybės biudžeto lėšos
Iš jų
(Nurodyti, pagal kokias programas
skiriamos)
Savivaldybės biudžeto lėšos

1.1.2.

Įstaigų pajamų lėšos

237 569,81

1.
1.1.

228 975,00

Darbo užmokestis – 162 450,00 Eur;
Soc. draudimas – 50 255,00 Eur;
Komunalinės paslaugos – 7 951,00 Eur;
Kitos prekės – 7 737,00 Eur;
Ryšių paslaugos – 582,00 Eur.
Darbo užmokestis – 9 869,43 Eur;
Soc. draudimas – 2654,49 Eur;
Kitos prekės – 9 478,38 Eur;
Komunalinės paslaugos – 2 340,69 Eur;
Ryšių paslaugos – 348,31 Eur;
Komandiruotės – 324,53 Eur;
Spaudiniai – 300,00 Eur
Atsiskaitymas už įvykdytų kvalifikacijos
tobulinimo
programų
įgyvendinimą
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Lietuvoje ir užsienyje, metodinių,
tiriamųjų veiklų įgyvendinimą (lektorių
paslaugos (per Centrinę viešųjų pirkimų
informacinę sistemą CPVO IS vykdytas
viešasis supaprastintas atviras pirkimas
„Lektorių paslaugų pirkimas“, pirkimo
Nr. 171148), stažuotės, edukacinės
išvykos)) – 209 149,98 Eur;
Kvalifikacijos kėlimas – 1 840,00 Eur;
Ilgalaikio materialiojo turto
įsigijimas – 1 264,00 Eur.
1.1.3.
1.1.4.
2.
2.1.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
3.

3.1.
3.2.
4.

(Jei reikia, įterpti papildomas eilutes)
Valstybės biudžeto lėšos
Iš jų
(Nurodyti, kokių institucijų ar pagal kokias
programas skiriamos)

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės
dotacijos

(Jei reikia, įterpti papildomas eilutes)
Fondų lėšos
Švietimo mainų paramos fondas
(Nurodyti tikslius pavadinimus)

(Jei reikia, įterpti papildomas eilutes)
Kitos lėšos
(Nurodyti tikslų šaltinio pavadinimą)

28 000,00
25 200,00

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir
tęstinio mokymosi programos projektas
„Viešųjų paslaugų darbuotojų (išskyrus
švietimo, mokslo, socialinės, darbo rinkos
ir sveikatos paslaugas) bendrosios kultūros
ir profesinei veiklai reikalingų žinių ir
gebėjimų ugdymas“ – 8 000,00 Eur;
Lietuvos kultūros tarybos projektas
„Šiuolaikinės medijos ir informacinis
raštingumas: darnios plėtros ir brandžių
asmenybių ugdymas“ – 4 500,00 Eur;
Lietuvos kultūros tarybos projektas
„Pilietiška asmenybė – stipri valstybė“ –
2 700,00 Eur;
Nacionalinio egzaminų centro LR ŠMM
projekto „Lietuvių kalbos ir literatūros
valstybinio brandos egzamino kandidatų
darbų vertintojų mokymai: mokymų
organizavimas“ – 10 000,00 Eur.

2 800,00

74 496,00

Erasmus+ (KA2) programos Strateginės
partnerystės projektas „Veiksminga
tarptautinė partnerystė: mokymosi sėkmė
kiekvienam mokiniui“;
Erasmus+ (KA2) programos Strateginės
partnerystės projektas „Perspektyvios
lyderystės sklaida pedagogų kompetencijų
tobulinimui“.

12 900,00

Kauno miesto savivaldybės programos
„Iniciatyvos Kaunui“ (2017 m.) projektas
„Vaikų
dienos
centrų
darbuotojų
kompetencijų stiprinimas: kokybiškos ir
inovatyvios paslaugos“– 1 500,00 Eur.
Renginių, projektų, skirtų pedagogų
kvalifikacijos tobulinimui programa:
Kauno miesto ugdymo įstaigų konferencija
„Švietimo architektūra: vertingos praktikos
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paieškos, kuriant gerą mokyklą“
Panaudota – 1 434,00 Eur;
Seminaras – edukacinė išvyka „Dzūkijos
jūros“ link: Alytaus ir Lazdijų rajonų
gamtinė ir kultūrinė aplinka“
Panaudota – 500,00 Eur;
Seminaras – edukacinė išvyka „Pilietinis
mokinių ugdymas, lankantis Šiaulių
krašte“
Panaudota – 500,00 Eur;
Seminaras – edukacinė išvyka „Darbuotojų
sąmoningumo skatinimas ir galimybių
auginimas švietimo organizacijoje“
Panaudota – 500,00 Eur;
Mokyklų vadovų pasitarimas –
konsultacija „Tarptautinis bakalaureatas –
kas tai?“
Panaudota – 350,00 Eur;
Leidinio „Švietimo architektūra: vertingos
praktikos paieškos, kuriant gerą mokyklą“
redagavimas, maketavimas, išleidimas
Panaudota – 1 900,00 Eur;
Mokslo metų pradžios konferencija
„2017–2018 mokslo metų veiklos
prioritetai ir perspektyva“
Panaudota – 800,00 Eur;
Mokyklų vadovų konsultacijos
„Tarptautinis bakalaureatas – kas tai?“,
vykusios Vilniaus tarptautinėje
bakalaureato mokykloje, transporto
išlaidos
Panaudota – 74,05 Eur;
Tėvams paskaitų ciklas ,,Tėvų atsakomybė
mokinio pasiekimų gerinimui“
Panaudota – 1 500,00 Eur;
Tarptautiniai mokymai „Saugios ugdymo
aplinkos užtikrinimas mokykloje patyčių
prevencijai. Norvegų patirtis“
Panaudota – 1 666,00 Eur;
Respublikinė konferencija „Integruotas
dalyko ir užsienio kalbos mokymas(is)
(IDUKM) – visuminio asmenybės ugdymo
link“ (104,40 Eur); Metodinė veikla
(2071,55 Eur)
Panaudota – 2 175,95 Eur.
5.

6.

Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 proc.)
grąžinimas įstaigai, turinčiai paramos
gavėjo statusą
Parama
(Jei reikia, įterpti papildomas eilutes)
Iš viso
Iš jų – teikiant mokamas paslaugas įstaigos
uždirbtos lėšos

157,40

582 101,81
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V SKYRIUS
ĮSTAIGOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (ĮSTAIGOS SĄNAUDOS) PER 2017 METUS PAGAL
EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS
3 lentelė
Kodas

Straipsnio pavadinimas

Suma, Eur

1

2

3

2
2.1
2.1.1.1.1.1
2.1.2.1.1.1

IŠLAIDOS (2.1 + 2.2)
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
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

Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)
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)

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

465 280,81
225 228,92
172 319,43
52 909,49
240 051,89

930,31

300,00
17 215,38
324,53

1 840,00

10 291,69

209 149,98

1 264,00
1 264,00

466 544,81
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VI SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VALDOMĄ, ĮSIGYTĄ, PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ
Eil.
Nr.

1

Turto pavadinimas ir adresas

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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
Projektorius BenQ MX631ST
Projektorius BenQ MH741
Nešiojamas kompiuteris Acer ES1-571
Projektorius Benq MX631ST su prezenteriu

Vertė

Kiekis

4 lentelė
Pastabos
(valdomas (nurodyti
nuo kada), įsigytas,
perleistas turtas)

3

4

5

2
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
2

984,26
1 835,17
804,36
434,43
822,76
604,56
343,37
508,43
1249,68
1013,98
636,34
522,314

2015-11-30
2015-11-30
2013-10-28
2004-11-01
2014-10-30
2014-10-30
2014-10-30
2015-03-03
2016-12-20
2016-12-20
2016-12-20
2017-12-14

VII SKYRIUS
ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS

Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas
(vadovas, pavaduotojai, skyrių vedėjai)

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

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

1

2

3

4

1.
2.
3.

Direktorė
Direktoriaus pavaduotoja
Direktoriaus pavaduotoja
Iš viso

16 819,61
10 857,43
10 743,86
38 420,90

453,49
453,49
906,98

VIII SKYRIUS
DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO
UŽMOKESČIUI IR KITOMS IŠMOKOMS
8.1. Įstaigos vadovo vardas, pavardė, paskyrimo data
Rasa Bortkevičienė, 2004 m. spalio 15 d.
8.2. Turimas (įgytas) išsilavinimas, mokslo laipsnis (-iai), studijų sritis, kita 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
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Kauno miesto savivaldybės projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos narė.
Kauno miesto administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. A-1965.
Kauno technologijos universitetas
Švietimo konsultanto pažymėjimas SK Nr. 4396 (išklausė 67 akad. 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 akad. 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 akad. 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).
8.3. Darbo užmokestis, kitos išmokos įstaigos vadovui – 16 819,61 Eur.

IX SKYRIUS
ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO
UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS
(Pildo tik viešosios įstaigos ir įstaigos, kuriose sudaromi kolegialūs organai)

X SKYRIUS
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAIS
SUSIJUSIEMS ASMENIMS, NURODYTIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ
ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 3 DALYJE
(Pildo tik viešosios įstaigos)

XI SKYRIUS
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS
AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO
TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS
2017 m. Centre atlikto UAB sertifikavimo centro „Sertika“ audito išvadose akcentuojama
kokybiška Centro veikla, kokybės vadybos sistemos brandumas, pavyzdingas dokumentacijos valdymas,
pagirtinas įstaigos vadovybės indėlis siekiant įgyvendinti tarptautinius kokybės politikos įsipareigojimus
bei pastangas, gebėjimą tinkamai valdyti, gerinti kokybės veiksnius ir užtikrinti teikiamų paslaugų
kokybę.
2017 m. Kauno pedagogų kvalifikacijos centrui išduotas pažymėjimas už sėkmingai
įgyvendinamą Kokybės vadybos sistemą pagal naujausią ISO 9001:2015 standarto versiją. Nuo 2013 m.
Centre sukurta, įdiegta, palaikoma Kokybės vadybos sistema pagal LST EN ISO 9001 standarto
reikalavimus. Kasmet atliekamas priežiūros auditas.
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XII SKYRIUS
ĮSTAIGOS FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS VERTINIMAS
 Labai gerai

 Gerai

 Patenkinamai

 Silpnai

 Nevertinama

(Pažymėti tinkamą)
(Jeigu ataskaitos pateikimo momentu ši informacija nėra žinoma, po įstaigos finansų kontrolės būklės ataskaitos
vertinimo šį skyrių užpildo Kauno miesto savivaldybės administracijos padalinio, atliekančio įstaigos veiklos priežiūrą ir
kontrolę, įstaigą kuruojantis specialistas)

XIII SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI PER
ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
13.1. Įstaigos veiklos rezultatai
Veiklos tikslų realizavimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus
(Pagal ankstesniais metais rengtą veiklos planą)
6 lentelė
Įstaigos pasiektas faktinis rezultatas

Tikslas, tikslo pasiekimo planuoti rezultatai
(uždaviniai)

1. Plėtoti pedagoginių darbuotojų ir kitų
suaugusiųjų XXI a. reikalingas kompetencijas,
teikiant kokybiškas, inovatyvias kvalifikacijos
tobulinimo pagalbos paslaugas mokinių
pasiekimų gerinimui vadovaujantis valstybinių
auditų ataskaitomis „Pedagogų kvalifikacijos
tobulinimas“ (2016 m. gegužės 10 d. Nr. VA-P50-3-5), „Ar gali gerėti Lietuvos mokinių
pasiekimai“ (2017 m.).

 Parengta ir įgyvendinta
20 programų – 40 ir daugiau akad. val.
trukmės;
8 programos – 24–34 akad. val. trukmės;
14 programų – 18 akad. val. trukmės.








Tikslas pasiektas.

Parengta ir įgyvendinta 349 programų,
trumpesnių nei 18 val.
Įvykdytos 6 nacionalinio lygmens
programos.
Parengtos 22 projektų paraiškos.
Sėkmingai įgyvendinti 11 projektų.
Pritraukta 101 196,00 Eur ESF, LRV
ir kt. lėšų.
Nuotolinės konsultacijos socialiniuose
tinkluose (Facebook).
Elektroninėje
erdvėje
(Centro
internetinėje svetainėje) 10 autorinių
dalyko pamokų.
Akredituotos
ir
vykdomos
kvalifikacijos tobulinimo programos –
stažuotės, (Norvegijoje (akredituota ir
vykdyta), Japonijoje (akredituota ir
vykdyta), Vokietijoje (akredituota)).
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2. Telkti tvarią, reflektuojančią pedagoginę
bendruomenę vertingos patirties perėmimui ir
dalijimuisi, siekiant mokinių geresnių mokymosi
rezultatų vadovaujantis valstybinių auditų
ataskaitomis
„Pedagogų
kvalifikacijos
tobulinimas“ (2016 m. gegužės 10 d. Nr. VA-P50-3-5), „Ar gali gerėti Lietuvos mokinių
pasiekimai“ (2017 m.).











Tikslas pasiektas.
3. Gerinti edukacines aplinkas, paslaugų
prieinamumą, pritraukiant finansinius resursus.





Veiksmingos ir vertingos patirties
perėmimo ir dalijimosi mokinių
pasiekimų gerinimui priemonės (25
renginiai: seminarai, konsultacijos,
metodinės valandos ir kt.), 15 proc.
mokyklų bendruomenių.
15 renginių (2 kursai (40 akad. val.),
13
konsultacijų)
vadovams,
mokytojams, pradėjusiems profesinę
karjerą.
Kauno miesto švietimo įstaigų 5
parodos, 42 konferencijos, 84
metodiniai renginiai vertingos patirties
perėmimui ir dalijimuisi.
Centro
internetinėje
svetainėje
informacija apie mokyklų (15 proc.)
inovatyvią veiklą.
Centro internetinėje svetainėje 10
naujų vaizdo pamokų.
11
pedagoginių
darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimas ne mažiau
kaip 2 dienas per metus, kitų – ne
mažiau kaip 1 dieną per metus.
Atnaujinta kompiuterių klasė biuro
baldais (kompiuteriniais kampiniais
rašomaisiais stalais, darbo kėdėmis,
kompiuterių
spintelėmis,
dekoratyviniu staliuku ir tribūna).
Atnaujinta kompiuterinė technika (5
kompiuteriai, 5 monitoriai, 18
klaviatūrų, 18 pelių, 2 projektoriai, 2
spausdintuvai).
Nemokamų programų, finansuojamų
įvairių
projektų
lėšomis,
įgyvendinimas (20 proc.).

Tikslas pasiektas.
13.2. Pateikiama Kauno miesto savivaldybės administracijos padalinio, atliekančio įstaigos
veiklos priežiūrą ir kontrolę, nustatyta informacija, atsižvelgiant į juridinio asmens teisinę formą ir
veiklos pobūdį
13.2.1. Kvalifikacijos tobulinimo(si) dalyvių skaičiaus įstaigoje kaita
7 lentelė
Bendras dalyvių skaičius

2016
27 866

2017
28 030

13.2.2. Gavusių neformaliojo švietimo pažymėjimus mokinių skaičius (įstaigos veiklos planas)
Dalyvių, gavusių kvalifikacijos tobulinimo(si) pažymėjimus, skaičius – 15 809.
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13.2.3. Renginių organizavimo (teikiamų paslaugų) apskaitos statistika
Centre kvalifikaciją tobulino 28 030 dalyvių, suorganizuoti 935 renginiai (541 renginys, išduodant
kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus, ir 394 renginiai, neišduodant kvalifikacijos tobulinimo
pažymėjimų). 457 – mokami renginiai, 478 – nemokami renginiai.
Centras suorganizavo 288 gerosios patirties sklaidos renginių (mokamų ir nemokamų; seminarų,
konferencijų, parodų ir kt.), kuriuose vertinga patirtimi dalijosi 12 440 švietimo įstaigų pedagoginių
darbuotojų. Renginių tematika įvairi: mokinių pasiekimų gerinimas, pagalbos mokiniui tobulinimas,
ugdymo kokybės siekimas ir kt. 2017 m. Centras išleido leidinį, skirtą vertingos patirties sklaidai Kauno
miesto švietimo bendruomenei – „Švietimo architektūra: vertingos praktikos paieškos, kuriant gerą
mokyklą“.

Individuali mokinio pažanga: pažinimas,
stebėjimas, vertinimas, skatinimas,
pagalba (mokinio skirtybių suvokimas,
atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo
pažangos; mokinio refleksija, pažangos ir
lūkesčių įsivertinimas; socialinių ir
emocinių kompetencijų

75

97
13

356

Įrodymais grįstas mokymas (tarptautinių
tyrimų, mokyklos išorės vertinimo ir kitų
vertinimų rekomendacijų ir informacijos
panaudojimas proceso kokybei gerinti;
vertinimas ir įsivertinimas mokyklos
veiklos kokybei; pedagogo personalo
veiksmingumo didinimo
Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir
dalykinių kompetencijų tobulinimas
(profesinis pedagogų skaitmeninis
raštingumas; bendravimo ir
bendradarbiavimo kompetencijos;
dalykinės kompetencijos, susijusios su
ugdymo turinio kaita)
Neformaliojo mokymo(si) kitų
suaugusiųjų kompetencijų tobulinimas
(asmeninės, pilietinės, socialinės ir
profesinės srities kompetencijos,
padedančios įsitvirtinti darbo rinkoje,
laiduojančios šalies pažangą,
konkurencingumą ir darnų vystymąsi)

1 pav. Renginiai pagal prioritetines kryptis
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2 pav. Kvalifikacijos tobulinimo(si) renginiai, išduodant pažymėjimus
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3 pav. Kvalifikacijos tobulinimo(si) renginiai, neišduodant pažymėjimų

13.2.4. Įstaigos organizuoti renginiai:
Iš viso: 935 renginiai, kuriuose dalyvavo 28 030 dalyvių.
Miesto

8 lentelė
Tarptautiniai

Respublikiniai

Renginių
skaičius

Dalyvavusių
skaičius

Renginių
skaičius

Dalyvavusių
skaičius

Renginių
skaičius

Dalyvavusių
skaičius

887

23 921

34

3255

14

854
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(Gauti laimėjimai, apdovanojimai (įrašykite, jei pageidaujate)

2017 m. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras apdovanotas:
 LR Seimo nario Gedimino Vasiliausko padėkos raštu už šeimos vertybių ugdymą,
bendruomeniškumo skatinimą ir meilės lietuviškam žodžiui puoselėjimą;
 Kauno miesto mero padėkos raštu už sėkmingą dalyvavimą Kauno bendruomenės „Girsta“
organizuotame rašinių konkurse prieš smurtą „Gyvenimas šeimoje“;
 Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro padėkos raštu už abipusiai naudingą
bendradarbiavimą ir didelį indėlį bei pagalbą organizuojant mokymus „Psichologo
dalyvavimas vykdant vaiko apklausą baudžiamajame procese“;
 Kauno tautinės kultūros centro padėkos raštu už nuoširdų bendradarbiavimą ir pagalbą
organizuojant IX tarptautinį vaikų ir jaunimo folkloro festivalį „Baltų raštai – 2017“, skirtą
Piliakalnių metams, ir seminarą „Baltų kultūros reliktai tautodailėje, kalboje, muzikoje“;
 UAB „Biuro pasaulis“ ir Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos padėkos raštu už nuoširdžią
pagalbą, organizuojant parodą „Moderni mokykla 2017, Kaunas“;
 UAB „Sertika“ padėka už pavyzdingą kokybės vadybos sistemos palaikymą;
 Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos pažymėjimas už dalyvavimą 2017 metų
suaugusiųjų mokymosi savaitėje „Mokymosi galia ir žavesys“;
 „Vaikų linija“ padėka už dalyvavimą „Veiksmo savaitėje be patyčių 2017“.
13.2.5. Dalyvavimas kitų įstaigų organizuotuose renginiuose:
9 lentelė
Miesto
Renginių
skaičius

-

Respublikiniai

Tarptautiniai

Dalyvavusių
skaičius

Renginių
skaičius

Dalyvavusių
skaičius

Renginių
skaičius

Dalyvavusių
skaičius

-

-

-

-

-

(Gauti laimėjimai, apdovanojimai (įrašykite, jei pageidaujate)

13.2.6. Neformaliojo ugdymo pasiūla (įstaigos duomenys)
Centras švietimo įstaigoms pasiūlė ir realizavo 406 kvalifikacijos tobulinimo(si) programas.
10 lentelė
Eil.
Nr.

Būrelio/užsiėmimo pavadinimas

13.4.

Skirta valandų

Lankančių mokinių
skaičius

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

Pastatai (nurodyti adresus)

Pastatas 1C2p Vytauto pr. 44
Pastatas 2C2p Vytauto pr. 44

Plotas (m2)

Pastabos

1654,07
480,80

(Žemės sutartis, higienos pasas (yra ar nėra). Energetinis auditas ir investicinis projektas. Techninis projektas)

Higienos paso situacija – netaikoma.
Energetinis auditas atliktas.
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13.4. Projektinė veikla
13.4.1. Bendra informacija apie įstaigos teiktas paraiškas
12 lentelė

Finansavimo šaltinis
(fondo, institucijos pavadinimas)

Teiktų projektų
skaičius

1
Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos
Respublikos Kultūros ministerija
Kauno
miesto
savivaldybės
administracija (programa „Iniciatyvos
Kaunui“)
Švietimo mainų paramos fondas
Lietuvos Respublikos Švietimo ir
mokslo ministerija
2014–2020 m. Europos Sąjungos
fondų parama ir/ar valstybės biudžeto
lėšos
Nordplus programa
Lietuvos
Respublikos
Sveikatos
apsaugos ministerija (Valstybinis
visuomenės sveikatos stiprinimo
fondas)
Iš viso

Skirtos lėšos,
Eur

2

Finansuotų
projektų
skaičius
3

2

2

7 200,00

10

3

1 500,00

2
3

2
3

74 496,00
18 000,00

2

1

Įgyvendinimas
2018 m.

1
2

0
0

0
0
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11

101 196,00

4

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

Finansuoti projektai
Projekto pavadinimas

1

Lietuvos kultūros taryba ir
Respublikos Kultūros ministerija

2

Lietuvos Kauno pedagogų kvalifikacijos
centro Lietuvos kultūros tarybos
projektas „Pilietiška asmenybė –
stipri valstybė“ (Centras –
pareiškėjas).
Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Kauno pedagogų kvalifikacijos
Respublikos Kultūros ministerija
centro Lietuvos kultūros tarybos
projektas „Šiuolaikinės medijos ir
informacinis raštingumas: darnios
plėtros ir brandžių asmenybių
ugdymas“ (Centras – pareiškėjas).
Kauno miesto savivaldybės administracija Kauno pedagogų kvalifikacijos
(programa „Iniciatyvos Kaunui“)
centro Kauno miesto savivaldybės
programos „Iniciatyvos Kaunui“
(2017
m.)
Nevyriausybinių
organizacijų
ir
miesto
bendruomenės įgalinimo srities
prioriteto
„Nevyriausybinių
organizacijų
gebėjimų
ir
darbuotojų
kompetencijų
stiprinimas, organizacinė parama,
partnerystės
ir
tinklaveikos
skatinimas“ projektas „Vaikų
dienos
centrų
darbuotojų

Skirta suma, Eur
3

2 700,00

4 500,00

1 500,00
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kompetencijų
stiprinimas:
kokybiškos
ir
inovatyvios
paslaugos“ (Centras – partneris).
Kauno miesto savivaldybės administracija Kauno pedagogų kvalifikacijos
(programa „Iniciatyvos Kaunui“)
centro Kauno miesto savivaldybės
programos „Iniciatyvos Kaunui“
(2017 m.) Bendrosios gyventojų
kultūros ugdymo srities prioriteto
„Profesionaliojo meno ir kultūros
prieinamumo
visuomenei
didinimas“ projektas „Lietuvių
literatūros ir muzikos klasika
visiems“ (Centras – partneris).
Kauno miesto savivaldybės administracija Kauno pedagogų kvalifikacijos
(programa „Iniciatyvos Kaunui“)
centro Kauno miesto savivaldybės
programos „Iniciatyvos Kaunui“
(2017 m.) Socialinių paslaugų
plėtros srities prioriteto „Naujų
socialinių paslaugų Kauno miesto
gyventojams
kūrimas,
panaudojant socialines inovacijas“
projektas
„Paslaugų
tinklo
stiprinimas prekybos žmonėmis ir
seksualinės prievartos aukoms
Kauno mieste“ (Centras –
partneris).
Švietimo mainų paramos fondas
Kauno pedagogų kvalifikacijos
centro Švietimo mainų paramos
fondo
Erasmus+
(KA2)
programos
Strateginės
partnerystės
projektas
„Veiksminga
tarptautinė
partnerystė: mokymosi sėkmė
kiekvienam mokiniui“ (Centras –
pareiškėjas, partneriai – Kauno
lopšelis – darželis „Giliukas“,
Kauno
Panemunės
pradinė
mokykla, Kauno šv. Kazimiero
progimnazija, Kauno „Saulės“
gimnazija, „Fitjar vidaregåande
skule“
(Norvegija),
Kocaeli
provincijos nacionalinė švietimo
valdyba (Turkija), Rygos švietimo
ir informavimo metodinis centras
(Latvija).
Švietimo mainų paramos fondas
Kauno pedagogų kvalifikacijos
centro Švietimo mainų paramos
fondo
Erasmus+
(KA2)
programos
Strateginės
partnerystės
projektas
„Perspektyvios lyderystės sklaida
pedagogų
kompetencijų
tobulinimui“
(SHARETRAIN)
(projekto
koordinatorius
–
Valjadolido mokytojų tobulinimo
ir švietimo inovacijų centras
(CFIE,
Ispanija),
partneriai:
Centras
(Kaunas,
Lietuva),

Projekto
pareiškėjo /
vykdytojo lėšos

Projekto
pareiškėjo /
vykdytojo lėšos

69 776,00

4 720,00

21

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo
ministerija

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo
ministerija
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo
ministerija

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų parama
ir / ar valstybės biudžeto lėšos

Regionalny Zespol Placowek
Wsparcia
Edukacji
(Opolė,
Lenkija), SFEC Aquitaine (Bordo,
Prancūzija).
Kauno pedagogų kvalifikacijos
centro LR ŠMM Neformaliojo
suaugusiųjų švietimo ir tęstinio
mokymosi programos projektas
„Viešųjų paslaugų darbuotojų
(išskyrus
švietimo,
mokslo,
socialinės, darbo rinkos ir
sveikatos paslaugas) bendrosios
kultūros ir profesinei veiklai
reikalingų žinių ir gebėjimų
ugdymas“ (Centras – pareiškėjas).
ŠMM
Neformaliojo
vaikų
švietimo
projektas
„Būk
detektyvas“ (Centras – partneris).
NEC
„Lietuvių
kalbos
ir
literatūros valstybinio brandos
egzamino
kandidatų
darbų
vertintojų mokymai: mokymų
organizavimas Vilniuje, Kaune,
Klaipėdoje, Šiauliuose“ (Centras
– paslaugų teikėjas).
2014–2020 m. Europos Sąjungos
fondų
investicijų
veiksmų
programos
9
prioriteto
„Visuomenės
švietimas
ir
žmogiškųjų išteklių potencialo
didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728
priemonės „Ikimokyklinio ir
bendrojo
ugdymo
mokyklų
veiklos tobulinimas“ projektas
„Pažangios LEAN metodologijos
taikymas mokyklų demokratinių
procesų tobulinimui ir mokinių
pasiekimų gerinimui“ (Centras –
partneris).

8 000,00

Projekto
pareiškėjo /
vykdytojo lėšos
10 000,00

Įgyvendinimas
2018 m.

13.4.3. Savarankiški vykdyti įstaigos projektai
14 lentelė

Finansavimo šaltinis
(fondo, institucijos pavadinimas)

Projekto pavadinimas

1

2

Lietuvos kultūros taryba ir
Respublikos Kultūros ministerija
Lietuvos kultūros taryba ir
Respublikos Kultūros ministerija
Švietimo mainų paramos fondas

Lietuvos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro Lietuvos
kultūros tarybos projektas „Pilietiška asmenybė – stipri
valstybė“.
Lietuvos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro Lietuvos
kultūros tarybos projektas „Šiuolaikinės medijos ir
informacinis raštingumas: darnios plėtros ir brandžių
asmenybių ugdymas“.
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro Švietimo mainų
paramos fondo Erasmus+ (KA2) programos
Strateginės partnerystės projektas „Veiksminga
tarptautinė partnerystė: mokymosi sėkmė kiekvienam
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Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo
ministerija

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo
ministerija

mokiniui“ (Centras – pareiškėjas, partneriai – Kauno
lopšelis – darželis „Giliukas“, Kauno Panemunės
pradinė mokykla, Kauno šv. Kazimiero progimnazija,
Kauno „Saulės“ gimnazija, „Fitjar vidaregåande skule“
(Norvegija), Kocaeli provincijos nacionalinė švietimo
valdyba (Turkija), Rygos švietimo ir informavimo
metodinis centras (Latvija).
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro LR ŠMM
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio
mokymosi programos projektas „Viešųjų paslaugų
darbuotojų (išskyrus švietimo, mokslo, socialinės,
darbo rinkos ir sveikatos paslaugas) bendrosios
kultūros ir profesinei veiklai reikalingų žinių ir
gebėjimų ugdymas“.
NEC „Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio
brandos egzamino kandidatų darbų vertintojų
mokymai: mokymų organizavimas Vilniuje, Kaune,
Klaipėdoje, Šiauliuose“.

13.4.4. Planuojami vykdyti projektai
15 lentelė

Finansavimo šaltinis
(fondo, institucijos pavadinimas)

Planuojamų vykdyti
projektų skaičius

1

2

Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija
Švietimo mainų paramos fondas
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija
2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų parama ir/ar valstybės biudžeto lėšos
Kiti finansavimo šaltiniai – fondai, konkursai, atitinkantys Centro veiklos
nuostatus
Iš viso

2
2
2
4
4
14

XIV SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATŲ PALYGINIMAS SU ANKSTESNIŲ METŲ
REZULTATAIS
(Nurodyti 3 metų laikotarpį)

4 pav. Kvalifikacijos tobulinimo programos, renginiai
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1000
900
800
438

700

478

422

600

Nemokami
Mokami

500
400
300

487

398

200

457

100
0
2015

2016

2017

5 pav. Mokami ir nemokami kvalifikacijos tobulinimo(si) renginiai

1000
900
800

700

353

394

281

Renginiai, neišduodant
kvalifikacijos tobulinimo
pažymėjimų

600
500
400
300

539

572

541

Renginiai, išduodant
kvalifikacijos tobulinimo
pažymėjimus

200
100
0
2015

2016

2017

6 pav. Kvalifikacijos tobulinimo(si) renginiai, išduodant ir neišduodant pažymėjimų
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28500
28000
27500
27000
26500
26000
25500
25000
24500
24000
23500

27866

28030

25058

2015

2016

2017

7 pav. Kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių skaičius

XV SKYRIUS
ĮSTAIGOS VADOVO PAPILDOMOS INICIATYVOS IR PASIŪLYMAI
15.1. Įstaigos vadovo papildomos iniciatyvos ir veikla, prisidedant prie ataskaitinių metų
įstaigos veiklos gerinimo
•

Sėkmingai įgyvendinant Kokybės vadybos sistemą, 2017 m. pagal naujausią ISO 9001:2015
standarto versiją išduotas pažymėjimas:
 Įdiegtos ir vystytos elektroninės dokumentų valdymo sistemos: „WebPartner“, „Kontora“,
elektroninis renginių registras.
 Įgyvendinti tarptautinės kokybės politikos įsipareigojimai, tinkamai valdoma kokybės vadybos
sistema ir užtikrinta teikiamų paslaugų kokybė.
• Parengtos 22 projektų paraiškos ES struktūrinių ir kitų fondų finansavimui, gauta – 101 196,00
Eur.
•







•

Mokyklos veiklos tobulinimui ir mokinių pasiekimų gerinimui organizuota 607 renginiai
pedagoginiams darbuotojams, teikta informacinė, metodinė, kvalifikacijos tobulinimo pagalba:
Parengtos programos: „Mokytojo padėjėjo rengimo programa“ (107 val.), mokytojo padėjėjo
kvalifikacijos tobulinimui (40 val.).
Vykdytos akredituotos LR ŠMM programos: gabių vaikų ugdymui – Suomijoje, Izraelyje,
Japonijoje; mokinių pasiekimų gerinimui – Lenkijoje, Latvijoje; STEAM ugdymui – Vokietijoje.
Vykdyta naujos redakcijos „Pedagoginių ir psichologinių žinių kurso“ (180 val., 3 moduliai)
programa.
Parengta kursų programa „Gyvenamosios erdvės interjero dizainas“ (320 val., 3 moduliai).
Pirmą kartą Kaune organizuota respublikinė paroda „Moderni mokykla 2017, Kaunas“.
Vykdyti 2 tyrimai: „Kauno pedagogų kvalifikacijos centro kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių
grįžtamojo ryšio anketų apibendrinimas“; su VDU atliktas mokslinis tyrimas „Pedagoginių
darbuotojų ir švietimo įstaigų kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikiai ir grįžtamasis ryšys“.

Mokinių saugumo užtikrinimui, smurto, patyčių prevencijai ir kontrolei, emocinės ir socialinės
aplinkos kūrimui organizuota 152 renginiai VGK nariams, pedagoginiams darbuotojams:
 Per „Aktyvių tėvų akademiją“ sistemingai vykdyta 13 paskaitų ir konsultacijų tėvams.
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 Vykdytos akredituotos LR ŠMM programos Norvegijoje, Airijoje, Ukrainoje.
 Pirmą kartą Lietuvoje vykdyta mokymai psichologams „Psichologo dalyvavimas vykdant vaiko
apklausą baudžiamajame procese“.
 Su tarptautiniais ekspertais iš Norvegijos organizuota inovatyvūs mokymai ir konsultacijos
Kauno miesto švietimo įstaigų VGK nariams.
•

Plėtojant tarpinstitucinį bendradarbiavimą pedagoginių darbuotojų kompetencijų tobulinimui
pasirašyta 21 sutartis.

•

Aplinkų gerinimui ir paslaugų prieinamumo didinimui atnaujinta kompiuterių klasė.

•

Inovatyvių veiklų iniciatyva padidėjo dalyvių skaičius (2017 m. – 28 030, 2016 m. – 27 866, 2015
m. – 25 058); renginių skaičius (2017 m. – 935, 2016 m. – 925, 2015 m. – 820).
15.2. Įstaigos vadovo pasiūlymai dėl ateinančio ataskaitinio laikotarpio įstaigos veiklos

efektyvumo didinimo
• Tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimas siekiant individualios mokinių mokymosi pažangos:
 Bendradarbiaujant su Airijos Korko miestu bus parengta programa-stažuotė „Airijos švietimo
įstaigų bendruomenių narių tarpusavio santykiai – kokybiško ugdymo pagrindas“.
 Perimant tarptautinio bakalaureato mokyklos vertingą patirtį, bus parengta programa-stažuotė
„Palankių ugdymo sąlygų sudarymas Kazachstano gabių mokinių ugdymo mokyklose“.
 Bus organizuojami tiksliniai inovatyvūs mokymai mokytojams dėl tarptautinio bakalaureato
programų įgyvendinimo. Mokymus ves ir konsultuos bakalaureato programų tarptautinė ekspertė
Aušra Graželytė – Maggiar.
 Bendradarbiaujant su Europos demokratinio švietimo bendruomene, Graikijos švietimo
įstaigomis bus parengta programa-stažuotė demokratinio ugdymo stiprinimui mokyklose.
•

14 tarptautinių, ES struktūrinių fondų ir kitų projektų rengimas ir įgyvendinimas siekiant
pritraukti 105 000,00 Eur.

•

Kvalifikacinė pagalba kiekvienai mokyklai tapti mokykla kiekvienam mokiniui, skatinant
įtraukųjį mokymą:
 Bus organizuojami 80 kvalifikacijos tobulinimo renginių mokytojams darbui su mokiniais:
turinčiais specialiųjų ugdymo(si) poreikių; turinčiais mokymosi sunkumų; besimokančiaisiais ne
gimtąja kalba arba gyvenančiais kitoje kultūrinėje/kalbinėje aplinkoje; turinčiais sveikatos
problemų; patiriančiais nepalankių aplinkos veiksnių įtaką, emocinę krizę; nerealizuojančiais
ypatingų gabumų.
•

Renginių VGK nariams, pedagoginiams darbuotojams dėl mokinių saugumo užtikrinimo, smurto,
patyčių prevencijos, emocinės ir socialinės aplinkos kūrimo organizavimas:
 Mokyklų bendruomenėms 10 individualių metodinių renginių su Kauno apskrities prokuratūra dėl
mokinių saugumo organizavimas.
 Bus organizuota tėvams ir visuomenei 10 pozityvios tėvystės mokymų.
•

Mokytojų profesinė gildija – tvarios, reflektuojančios pedagoginės bendruomenės telkimas
vertingos patirties sklaidai, siekiant mokinių pasiekimų ir ugdymo kokybės:
 Bus vykdyta vadovų lyderių vertingos patirties sklaida (47 renginiai).
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 10 miesto mokyklų pagalbos poreikio įvertinimas ir teikimas mokinių pasiekimų gerinimui
pasitelkiant mokyklų bendruomenių veiksmingą ir vertingą patirtį.
 Ugdymo vertingos patirties pavyzdžiai bus skelbiami interneto svetainėje (ne mažiau 10 ).
 Bus organizuota mokyklų, kurių pasiekimai ir patyčių situacijos rodikliai yra ženkliai aukštesni,
dalijimasis veiksminga patirtimi (10).
 Bus parengti ir išleisti Kauno miesto mokyklų bei mokytojų vertingos patirties sklaidos leidiniai
(ne mažiau 2).
•





Inovatyvių informacinių, konsultacinių, metodinių ir kvalifikacijos tobulinimo pagalbos paslaugų
įvairiomis ir lanksčiomis formomis mokyklos bendruomenei teikimas:
Vaizdo tarptautinės konferencijos – tiltai.
Internetiniai seminarai (webinarai).
„Pokalbių salonai“ (metodiniai renginiai).
Bus pasirašyta sutartis su Opolės regioniniu švietimo paramos centru dėl mokymų.

•

2 duomenų bazių sukūrimas: vadovų lyderių (mentorių); mokytojų senjorų.

•

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikių ir žinių pritaikymo mokinių pasiekimų gerinimui 2
tyrimai.

•

Pritraukiami nauji socialiniai partneriai, sudaromos bendradarbiavimo sutartys (ne mažiau 12
sutarčių).

•

Kompiuterinės technikos (13), demonstracinės įrangos atnaujinimas (1), edukacinių aplinkų
gerinimas.
XVI SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS PARTNERIAI
16.1. Kaune – 12
1.
Asociacija „Vyrų krizių centras“, Bendradarbiavimo sutartis Nr. F5-10, 2017-01-18
(Projektas „Interaktyvus konsultavimas į pagalbą jaunimui ugdant emocines kompetencijas);
2.
Asociacija „Vyrų krizių centras“, Bendradarbiavimo sutartis Nr. F5-173, 2017-05-11
(Projektas „Veiksmingų, inovatyvių kompleksinių paslaugų plėtra ugdant vaikų, kurių tėvai
priklausomi nuo alkoholio, emocines ir socialines kompetencijas“;
3.
Kauno lopšelis – darželis „Gintarėlis“; Bendradarbiavimo sutartis Nr. F5-65, 2017-02-28;
4.
Labdaros ir paramos fondas „Tavo galimybė, Bendradarbiavimo sutartis Nr. F5-176,
2017-05-11
5.
Kauno lopšelis – darželis „Giliukas“, Partnerystės susitarimas Nr. F5-314, 2017-10-18
(Erasmus+ (KA2) programos Strateginės partnerystės projektas „Veiksminga tarptautinė
partnerystė: mokymosi sėkmė kiekvienam mokiniui“, lėšų dotacijos sutartis Nr. 2017-1LT01-KA201-035254);
6.
Kauno Panemunės pradinė mokykla, Partnerystės susitarimas Nr. F5-315, 2017-10-18
(Erasmus+ (KA2) programos Strateginės partnerystės projektas „Veiksminga tarptautinė
partnerystė: mokymosi sėkmė kiekvienam mokiniui“, lėšų dotacijos sutartis Nr. 2017-1LT01-KA201-035254);
7.
Kauno Šv. Kazimiero progimnazija, Partnerystės susitarimas Nr. F5-316, 2017-10-18
(Erasmus+ (KA2) programos Strateginės partnerystės projektas „Veiksminga tarptautinė
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8.

9.
10.
11.
12.

partnerystė: mokymosi sėkmė kiekvienam mokiniui“, lėšų dotacijos sutartis Nr. 2017-1LT01-KA201-035254);
Kauno „Saulės“ gimnazija, Partnerystės susitarimas Nr. F5-317, 2017-10-18 (Erasmus+
(KA2) programos Strateginės partnerystės projektas „Veiksminga tarptautinė partnerystė:
mokymosi sėkmė kiekvienam mokiniui“, lėšų dotacijos sutartis Nr. 2017-1-LT01-KA201035254);
Kauno technikos profesinio mokymo centras, Bendradarbiavimo sutartis Nr. F5-337, 201710-26;
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, Bendradarbiavimo sutartis
Nr. F5-342, 2017-10-30;
Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, F5-473, 2017-12-27;
Lietuvos Caritas, Kauno vaikų socializacijos centras, Kauno vaikų socializacijos centras
„Saulutė“, UAB „Diena Media News“; Viešųjų paslaugų teikimo projekto įgyvendinimo
jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis Nr. F5-480, 2017-12-29 (Kauno miesto savivaldybės
biudžeto lėšų finansuojamas projektas „Paslaugų tinklo stiprinimas prekybos žmonėmis ir
seksualinės prievartos aukoms Kauno mieste“).

16.2. Lietuvoje – 4
1. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Bendradarbiavimo sutartis Nr. F5-240,
2017-06-21;
2. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras, Bendradarbiavimo
sutartis Nr. F5-242, 2017-07-12;
3. Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazija, Bendradarbiavimo sutartis
Nr. F5-276, 2017-09-28 (Neformaliojo vaikų švietimo projektas „Būk detektyvas!“);
4. Lietuvos M. Montesori Asociacija, Bendradarbiavimo sutartis Nr. F5-354, 2017-11-09.
16.3. Užsienyje – 5
1. Rygos švietimo ir informavimo metodinis centras (RIIMC), Partnerystės susitarimas
Nr. F5-321, 2017-10-19. (Erasmus+ (KA2) programos Strateginės partnerystės projektas
„Veiksminga tarptautinė partnerystė: mokymosi sėkmė kiekvienam mokiniui“, lėšų dotacijos
sutartis Nr. 2017-1-LT01-KA201-035254 ).
2. Fitjar Vidaregåande Skule (Norvegija), Partnerystės susitarimas Nr. F5-322, 2017-10-19
(Erasmus+ (KA2) programos Strateginės partnerystės projektas „Veiksminga tarptautinė
partnerystė: mokymosi sėkmė kiekvienam mokiniui“, lėšų dotacijos sutartis Nr. 2017-1-LT01KA201-035254 ).
3. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Kocaeli provincijos nacionalinis švietimo direktoratas,
Turkija), Partnerystės susitarimas Nr. F5-323, 2017-10-19 (Erasmus+ (KA2) programos
Strateginės partnerystės projektas „Veiksminga tarptautinė partnerystė: mokymosi sėkmė
kiekvienam mokiniui“, lėšų dotacijos sutartis Nr. 2017-1-LT01-KA201-035254 ).
4. Gardino (Baltarusijos Respublika) vidurinė mokykla Nr. 6, Partnerystės susitarimas
Nr. F5-353, 2017-11-09
5. Valladolid mokytojų rengimo ir švietimo inovacijų centras (Ispanija), Partnerystės susitarimas
Nr. F5-386, 2017-11-27 (Erasmus+ K2 projektas „Perspektyvios lyderystės sklaida pedagogų
kompetencijų tobulinimui“ („Sharing for Leading Teacher Training from the Present into the
Future“; projekto sutrumpintas pavadinimas „SHARETRAIN“; projekto Nr. 2017-1-ES01KA201-037868).
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XVII SKYRIUS
KITA SVARBI INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ
(Galima pateikti papildomą informaciją apie įstaigos veiklą (problemas), kuri neaptarta ankstesniuose ataskaitos
skyriuose)

Centro veiklos kokybę parodo sukurta, įdiegta, palaikoma Kokybės vadybos sistema pagal
LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus. 2017 m. išduotas pagal naujausią ISO 9001:2015 standarto
versiją pažymėjimas už sėkmingai įgyvendinamą Kokybės vadybos sistemą.
Švietimo įstaigų bendruomenių kompetencijų tobulinimui plėtojamas tarpinstitucinis
bendradarbiavimas. Centras glaudžiai bendradarbiauja su VU, KTU, MRU, LSMU, ASU, VDU, 75
akredituotomis pedagogų kvalifikacijos tobulinimą vykdančios institucijomis, Lietuvos Respublikos
Prezidento kanceliarijos struktūriniu padaliniu – Valstybės pažinimo centru, Europos parlamento
informacijos biuru, Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, Visuomenės sveikatos biuru, Kauno apygardos
prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūra, Kauno apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, Kauno
miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis,
kultūros įstaigomis, AB „Swedbank”, UAB „Biuro pasaulis“ ir kt.
Plėtojama tarptautinė partnerystė kompetencijų tobulinimo, gerosios patirties sklaidos srityse,
projektinėje veikloje. Siekiama vadovams, mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams sudaryti sąlygas
susipažinti su pažangiausiomis užsienio šalių švietimo įstaigomis, jų veikla. Centras yra akreditavęs
programas, vykdomas ne Lietuvos Respublikos teritorijoje: Suomijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Airijoje,
Ukrainoje, Izraelyje, Norvegijoje, Vokietijoje, Japonijoje.
Kauno miesto ikimokyklinėse įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose, neformaliojo ugdymo
įstaigose dirba virš 5 tūkst. pedagoginių darbuotojų. Centre Jiems sudaromos sąlygos dalyvauti įvairiuose
kvalifikacijos tobulinimo renginiuose atliepiant valstybinių auditų ataskaitas „Pedagogų kvalifikacijos
tobulinimas“ (2016 m. gegužės 10 d. Nr. VA-P-50-3-5), „Ar gali gerėti Lietuvos mokinių pasiekimai“
(2017 m.). Tuo tikslu 2017 m. parengtos 22 projektų paraiškos lokaliniams, nacionaliniams, ES
struktūrinių ir kitų fondų finansavimui gauti. Laimėti ir įgyvendinami 11 lokalinių, nacionalinių ir
tarptautinių projektų. 2017 m. suorganizuoti 935 renginiai (457 renginiai – mokami; 478 renginiai –
nemokami), kuriuose dalyvavo 28030 dalyvių.
Didėja programų ir renginių skaičius bei jų įvairovė ir formos. Kinta dalyvių tikslinės grupės.
Centras, atliepdamas LR Vyriausybės programos įgyvendinimo plano I-ojo prioriteto „Darni, atsakinga ir
sveika visuomenė“ 1.2.4.7 punktą „Pozityvios tėvystės (auklėjimo be smurto) mokymų sklaida tėvams ir
visuomenei“, per „Aktyvių tėvų akademiją“ sistemingai vykdo pozityvios tėvystės mokymus.
2017 m. Centras suorganizavo virš 288 gerosios patirties sklaidos renginių, kuriuose vertinga
patirtimi dalijosi daugiau nei 12 440 švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų. Renginių tematika įvairi:
mokinių pasiekimų gerinimas, pagalbos mokiniui tobulinimas, ugdymo kokybės siekimas, emocinės ir
socialinės aplinkų kūrimas, smurto, patyčių prevencija ir kt. Centro interneto svetainėje sėkmingai veikia
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rubrika „Mokyklų ir mokytojų inovatyvi veikla“, kur pateikiama informacija apie miesto mokyklų
išskirtinumą, autorinių pamokų ar kitų ugdomųjų veiklų vaizdinė medžiaga. 2017 m. Centras išleido
leidinį, skirtą vertingos patirties sklaidai Kauno miesto švietimo bendruomenei – „Švietimo architektūra:
vertingos praktikos paieškos, kuriant gerą mokyklą“.
2017 m. Centras vykdė naujos redakcijos „Pedagoginių ir psichologinių žinių kurso“ (kurso
programos apimtis – 180 akad. val.: 120 kontaktinių akad. val., 60 savarankiško darbo akad. val.; kurso
programą sudaro 3 moduliai: pedagogikos, psichologijos ir didaktikos) programą, patvirtintą LR ŠMM
ministro įsakymu 2017 m. birželio 28 d. Nr. V-534. Asmuo, įgijęs LR švietimo įstatymo 48 straipsnio 1
dalies 2, 3 ar 5 punkte nurodytą išsilavinimą ir pabaigęs Kursą, įgyja teisę dirbti mokytoju pagal
profesinio mokymo ir (ar) neformaliojo švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo)
programas.
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Kvalifikacijos programų, renginių ir klausytojų skaičius
Kvalifikacijos renginiai ir klausytojai
Kvalifikaciją tobulinę klausytojai

Skaičius
28 030
15 809
(išduodant kvalifikacijos tobulinimo
pažymėjimus)

Programų parengimas ir įgyvendinimas
Kvalifikacijos tobulinimo(si) renginiai:
Seminarai
(pedagoginiams,
socialiniams,
kultūros
darbuotojams, valstybės tarnautojams, buhalteriams ir kt.
neformalaus švietimo dalyvių grupėms)
Kursai
Paskaitos
Edukacinės išvykos
Programos, vykdomos ne Lietuvos teritorijoje (Latvijoje
(3), Lenkijoje (4), Japonijoje (1), Norvegijoje (1))
Konferencijos
Parodos
Metodiniai renginiai (metodinės valandos, metodinės
dienos, metodinių priemonių ir leidinių pristatymai,
parodų, projektų aptarimai ir kt.)
Kultūriniai renginiai
Konsultacijos (dėl mokinių pasiekimų gerinimo, atnaujinto
ugdymo turinio įgyvendinimo, mokyklų vadovų, jų
pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių
vedėjų veiklos ir kompetencijos atitikties siekiamai arba
turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymo, pagalbos
vaikui teikimo, bendrojo ugdymo mokyklų veiklos
kokybės išorės vertinimo, IKT taikymo ugdymo procese,
naujiems vadovams ir kt.)
Kiti renginiai (mokiniams, pedagogams senjorams, Kauno
miesto besimokančių mokyklų tinklo (BMT) renginiai,
respublikinės parodos „Moderni mokykla 2017, Kaunas“
edukaciniai renginiai ir kt.)

406
935
401
63
19
42
9
43
46
82

25
95
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Centras yra patogioje susisiekimo atžvilgiu geografinėje padėtyje, todėl sulaukiama
klausytojų ne tik iš Kauno miesto, bet ir visos Lietuvos.
Pagal Ugdymo plėtotės centro akredituotų kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimo
kokybės stebėsenos tvarkos aprašo 1 priedą apibendrinta 18-os įgyvendintų kvalifikacijos tobulinimo
programų kokybė ir nauda.
Įstaigoje dirba 11 pedagoginių darbuotojų, įgijusių aukštąjį išsilavinimą. Iš jų: 7 magistrai, 3
įgiję andragogo kvalifikaciją. Darbuotojai yra atviri mokymosi naujovėms, geba dirbti komandoje,
bendradarbiauja su socialiniais, užsienio ir kitais suinteresuotais partneriais. Aukšta Centro vadovų ir
pedagoginių darbuotojų kvalifikacija ir kompetencija užtikrina sėkmingą Centro veiklos įgyvendinimą.
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