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I SK Y R IU S

ĮV A D A S

Elektrėnų švietimo paslaugų centro (toliau - Centras) 2019-2021 m . strateginį planą

parengė Centro darbuotojų darbo grupė, vadovaudamasi demokratiškumo, prieinamumo,

bendradarbiavimo principais ir remdamasi Valstybine švietimo 2013-2022 metų strategija, L ietuvos

Respublikos švietimo įstatymu, L ietuvos Respublikos neform aliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio

mokymosi įstatymu, M okymosi visą gyvenim ą užtikrinimo strategija, E lektrėnų savivaldybės

strateginiu plėtros planu 2014-2020 m ., Centro strateginio plano 2016-2018 m . įgyvendinimo

ataskaita, Centro nuostatais ir Centro veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų analize bei darbuotojų

pasiūlymais.

Centro strateginis planas nuosekliai susietas su E lektrėnų savivaldybės strateginiu plėtros

planu.

Centro strateginiu planu 2019-2021 metam s siekiam a užtikrinti efektyvų Centro veiklos

valdymą, numatyti veiklos prioritetus, telkti darbuotojus aktualiom s problemoms spręsti,

organizuoti veiklą Centro vizijai, m isijai, tikslam s ir uždaviniam s pasiekti.

Rem iantis strateginiu planu, planuojam a nusibrėžti veiklos kryptį ir per trejus m etus veikti

taip , kad besikeičiančioje visuomenėje Centras užtikrintų švietimo pagalbos teikim ą Elektrėnų

savivaldybės teritorijoje gyvenantiem s vaikam s, tėvam s (globėjam s, rūpintojam s), švietimo įstaigų

vadovam s, pavaduotojam s ugdymui, mokytojam s, švietimo pagalbą teikiantiem s specialistam s,

sudarytų sąlygas nuolatiniam švietimo darbuotojų ir kitų suaugusiųjų asm enų mokymui( -si) ir teiktų

savivaldybės švietimo įstaigom s ūkinės veiklos paslaugas.

I I SK Y R IU S

2016-2018 M . STR A TEG IN IO PLA N O T IK SLŲ ĮG Y V EN D IN IM A S

1CBAt i k s la s - p lė to t i m o k y m o s i v is ą g y v e n im ąKJIHGFEDCBAk o k y b iš k u p a s la u g ų i v a i r o v ę p a g a l v is u o m e n ė s

p o r e ik iu s i r e s a m a s g a l im y b e s

U ždav in ia i L auk iam as rezu lta tas Pasiek tas rezu lta tas

Užtikrinti švietimo Tiriam i pedagogų kvalifikacijos Kasmet vykdomos KT poreikių

įstaigų vadovų, tobulinimo (KT) poreikiai, apklausos/ tyrim ai ir analizės.

mokytojų ir švietimo atliekama poreikių analizė ir P lano įgyvendinimo laikotarpiu:

pagalbą teikiančių įgyvendinamos pedagogų ir kitų parengtos, įvertintos švietimo įstaigų

specialistų su vaikais/mokiniais dirbančių vadovų ir pedagogų kvalifikacijos

kvalifikacijos specialistų kompetencijų tobulinimo poreikius atitinkančios

tobulinimo paslaugų tobulinimo programos. programos -132; įgyvendintos KT

kokybę. A tliekam i kvalifikacijos programos-255.

tobulinimo renginių kokybės Surinkta grįžtamoji inform acija

grįžtamojo ryšio tyrim ai ir analizės leidžia užtikrinti kvalifikacijos

form aliu ir neform aliu būdu. tobulinimo renginių kokybę.
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Organizuojam a ir koordinuojam a Sudarytos sąlygos nuolatiniam

metodinė veikla savivaldybėje. mokytojų dalykininkų

Plėtojam a gerosios patirties bendradarbiavimui, dalijim uisi

sklaida ir kaupiam a inform acija gerąja mokymo ir mokymosi

apie pedagogų profesinę patirtį. patirtim i (m etodinė veikla: atviros

pamokos, išvykos, diskusijos,

parodos, šventės ir kt.).

K aupiam as gerosios patirties

bankas.

Sudaryti sąlygas Rengiamos ir įgyvendinamos A tliktas tyrim as suaugusiųjų

suaugusiem s asmenim s bendrųjų kompetencijų programos mokymo(si) poreikiam s nustatyti

įgyti bendrąsias (finansinio švietim o, naujųjų savivaldybėje. Kasmet parengiam a

kompetencijas bei technologijų , sveikatos stiprinimo, ir įgyvendinama iki 40 bendrųjų

formuoti jų teigiam as verslumo skatinimo ir kt.) kompetencijų programų

mokymosi visą suaugusiem s savivaldybėje. suaugusiem s.

gyvenim ą nuostatas, P lėtojam as neform aliojo Sudarytas savivaldybės 2016-2019

plėtojant neform aliojo suaugusiųjų švietim o (NSŠ) m . NSŠ ir tęstinio mokymosi veiklos

švietim o paslaugas. institucijų tinklas ir paslaugos planas ir jo vykdymas savivaldybėje

savivaldybėje. koordinuoj am as.

O rganizuojam a Trečiojo amžiaus Veikia 4 TAU fakultetai: kultūros ir

universiteto (TAU) veikla m enų; žmogaus socialinės aplinkos,

savivaldybėje. kraštotyros ir turizmo; sveikos

gyvensenos ir dvasinio tobulėjimo;

inform acinių technologijų .

Pritraukti papildomas Dalyvaujam a ES struktūrinių bei Vykdytojų! partnerių teisėm is

lėšas, dalyvaujant kitų fondų, programų vykdyti lokaliniai (3), šalies (2), ES

projektinėje veikloje. skelbiamuose konkursuose. struktūrinių fondų finansuojam i

Prisidedama prie neform aliojo projektai (1).

suaugusiųjų švietim o projektų Nuo 2017 m . vykdomas sav.

įgyvendinimo savivaldybėje. biudžeto lėšom is finansuojam as

projektas suaugusiųjų mokymosi

galimybių plėtrai finansuoti, kuris

leidžia m ažiau besimokantiem s

suaugusiem s įsitraukti į NSŠ veiklas

savivaldybėje.

Užtikrinti mokinių O rganizuojam i savivaldybės etapo O rganizuotų renginių mokiniam s ir

dalyvavim ą mokinių dalykinės olimpiados, dalyvių skaičius per m etus ( apie 30

respublikiniuose konkursai, viktorinos. renginių ir 800 dalyvių).

konkursuose, O rganizuojam as savivaldybės Apibendrinti duomenys ir padėkos

olimpiadose, varžybose etapo renginių nugalėtojų raštais ir dovanėlėm is paskatintiihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI -I I I
ir kituose Švietimo ir dalyvavim as apskrities ir vietų nugalėtojai.

m okslo m inisterijos respublikiniuose konkursuose. Apmokėtos mokinio ir lydinčio

orgaruzuoj amuose mokinio kelionės išlaidos. Kasmet

renguuuose, organizuotas mokinių pavėžėjim as į

5-6 respublikinius renginius Centro

autobusu.
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D alyvauti savivaldybės

lygmens švietimo ir

ugdymo programų

rėm imo konkursuose

(vaikų socializacijos,

pilietinio ir tautinio

ugdymo, gabių vaikų ir

jaunimo programose).

Rengiam i ir vykdom i švietimo ir

ugdymo programų rėm imo

projektai, bendradarbiaujam a su

savivaldybės įstaigom is ruošiant ir

vykdant programas.

Konsultuojamos švietimo įstaigos.

Vykdomas savivaldybės lygmens

švietimo ir ugdymo programų

rėm imo projektų finansavim as ir

ataskaitų surinkim as.

Per m etus parengiam a ir

įgyvendinama 1 programa, siekiant

organizuotai vykdyti mokinių

saviraiškos ir socializacijos

programų įgyvendinim ą.

Vykdytas programų

finansavim as:pasirašytos sutartys su

švietimo ir ugdymo programų

vykdytojais, surinktos finansinės

ataskaitos.

Koordinuoti profesinio

inform avimo,

konsultavimo ir

ugdymo karjerai (UK )

veiklą savivaldybėje.

O rganizuojam a ugdymo karjerai

m etodinio būrelio veikla

savivaldybėje.

Teikiamos konsultacijos UK

koordinatoriam s, skatinamas

profesinio inform avimo paslaugos

teikėjų bendradarbiavim as

savivaldybėje.

Kasmet organizuojam as 1 karjeros

koordinatorių pasitarim as.

O rganizuoti renginiai UK

koordinatoriam s (sem inarai,

paskaitos, edukacinės išvykos) ir

renginiai (konsultacijos, edukacinės

išvykos) mokiniam s karjeros

planavimo tema.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 t ik slas -CBAte ik t i v i s a p u s iš k ą s p e c ia l ią ją p e d a g o g in ę p s ic h o lo g in ę ir s o c ia l in ę p e d a g o g in ę

p a g a lb ą u g d y m oKJIHGFEDCBAi s ta ig u u g d y t in ia m s , jų tė v a m s /g lo b ė ja m s , p e d a g o g a m s , p a g a lb o s mo k in iu i

s p e c ia l i s ta m s , v a d o v a m s

U ždav in ia i L auk iam as rezu lta tas Pasiek tas rezu lta tas

Sukurti pedagoginės-

psichologinės pagalbos

vaikui/šeim ai/mokyklai
~----------------------------4---------------------------~

paslaugų tinklą

E lektrėnų

savivaldybėje.

A tliekam i asm enų raidos ypatumų,

vaikų priešmokyklinės/mokyklinės

brandos vertinim ai.

Teikiam a pedagoginė - psichologinė

pagalba mokiniui/vaikui, kuriam

pagalba neteikiam a ugdymo

įstaigoje, arbajis nelanko ugdymo

įstaigos, bei daugiafunkciniuose

centruose ugdom iem s

mokiniam s/vaikam s.

P lano įgyvendinimo laikotarpiu

atlikta 254 įvertinim ai.

P lano įgyvendinimo laikotarpiu

pedagoginę psichologinę pagalbą

gavo 111 mokinys (vaikas).

V edam i bendravimo su vaikais

tobulinimo kursai tėvam s ir

mokymai mokinių (vaikų) grupėm s.

P lano įgyvendinimo laikotarpiu

kursuose ir mokinių (vaikų)

grupėse dalyvavo 62 tėvai ir 495

mokiniai/vaikai.

D idinam i Tarnybos specialistų etatai

(psichologas, logopedas, specialusis

pedagogas, socialinis pedagogas).

P lano įgyvendinimo laikotarpiu

Tarnybos specialistų pareigybių

(etatų) skaičius buvo kintantis

(2016 m . - 4,25 etato , 2017 m .-

6,75 etato, 2018 m . - 3,5 etato)

dėl pagalbos specialistų ir darbo

užmokesčio trūkumo.

Teikiam a pagalba, sprendžiant

krizines situacijas E lektrėnų

savivaldybės ugdymo įstaigose.

Š i veikla nebuvo atskirai

vykdoma (pasikeitė teisinis šios

veiklos reglam entavim as). Š i

veikla integruojam a į m etodinio-

inform acinio konsultavimo sritį.
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Teikti metodinę, Organizuojamos išvažiuojamos Plano įgyvendinimo laikotarpiu

inform acinę, Tarnybos specialistų konsultacinės atlikta 1470 veiklų.

konsultacinę pagalbą dienos ugdymo įstaigose.

šeim ai, mokyklai, Vykdomas metodinis - dalykinis
I

socialiniam s pedagogų/tėvų (globėjų,

partneriam s. rūpintojų)/specialistų konsultavim as

ir organizuojamos kvalifikacijos

kėlimo veiklos.

Koordinuojam a švietimo pagalbos Kasmet parengtos specialiųjų

specialistų veikla savivaldybės ugdymo si poreikių turinčių

lygmeniu. mokinių (vaikų) ugdymo

situacijos už mokslo metus

analizės E lektrėnų savivaldybėje.

Vykdomos Elektrėnų savivaldybės Dalyvauta įvairių

adm inistracijos deleguotos funkcijos. kom isijųlpasitarimų/posėdžių ir

kt. veikloje, atstovaujant švietimo

pagalbos teikimo sritį.

3 tikslas -KJIHGFEDCBAu ž t ik r in t i k o k y b iš k ų š v ie t im o p a s la u g ų te ik im ą sa v iv a ld yb ė je , to b u l in t i C e n tr o

m o k y m o ts i ) a p l in k a s

Uždaviniai Laukiam as rezultatas Pasiektas rezultatas

O rganizuoti mokinių Suderintas mokinių pavėžėjim as Užtikrintas mokinių pavėžėjimo

pavėžėjim ą į/iš mokykliniais autobusais, į/iš mokyklas organizavim as sav.

mokyklas savivaldybėje m aršrutiniais autobusais ir kitų ir racionaliai naudojamos

vežėjų transportu. Tobulinama biudžeto lėšos.

pavėžėjimo organizavimo tvarka Įsigytas naujas autobusas

savivaldybėje. aptarnauja švietimo įstaigas,

neturinčias mokyklinio autobuso.

O rganizuoti K iekvienais mokslo metais 15 švietimo įstaigų kasmet

savivaldybės ugdymo aprūpinamos švietimo įstaigos aprūpinamos mokykline

įstaigų aprūpinim ą mokykline dokumentacija. dokumentacija ir nemokamais

mokykline O rganizuojam as nemokamų įvairių leidiniais.

dokumentacij a, leidinių, vadovėlių , mokymo

nemokama literatūra priemonių ir kitų dokumentų

atvežim as ir paskirstym as švietimo

įstaigom s.

Vykdomas išsilavinimo bei V isos švietimo įstaigos pagal

mokytojų atestacijos pažymėjimų poreikį aprūpintos griežtos

blankų išdavim as ir jų apskaita. atskaitomybės blankais.

U žtikrinti K azokiškių Rūpinamasi daugiafunkcio pastato , Sudarytos jungtinės veiklos

daugiafunkcio centro kuriam e dirba savivaldybės įstaigos sutartys su V ievio pradine

( kompleksinis ir išlaikymu (elektra, šildymas, mokykla, E lektrėnų savivaldybės

koordinuotas švietimo, komunalinės paslaugos ir kt.). v iešąją biblioteka, E lektrėnų

kultūros, sveikatos ir O rganizuojam a perduoto savivaldybės socialinių paslaugų

socialinių paslaugų materialiojo turto priežiūra ir centru, V ievio sveikatos

teikim as) ūkinį apskaita. priežiūros centru, Kazokiškių

aptarnavim ą A tliekama perduoto turto m etinė bendruomene.

inventorizaci ia.
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I I I SK Y R IU S

SITU A C IJO S A N A L IZĖ

A signav im ų va ldy to jas I E lek trėnų šv ietim o paslaugų cen tras

S ituacijos ana lizė

Išo r inės ap linkos ana lizė

Po lit in ia i - te isin ia i ve iksn ia i.

Centras - savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti švietim o paslaugas, yra priklausoma nuo

šalyje ir savivaldybėje formuojamos švietimo politikos, t.y . L ietuvos Respublikos Vyriausybės,

švietim o ir mokslo m inisterijos teisės aktų bei E lektrėnų savivaldybės tarybos sprendimų.

Centras planuodamas ir vykdydamas nuostatuose pavestas funkcijas, formuluodamas savo

viziją ir m isiją, veiklos strateginius tikslus, uždavinius ir priemones strateginiam s tikslam s

įgyvendinti, vadovaujasi nacionaliniais ir lokaliniais dokumentais, įvardintais šio plano programų

aprašymuose.

Centro veikla pagrįsta strateginiuose dokumentuose apibrėžtais politiniais bei teisiniais

tikslais, susietas Centro veiklos planavim as ir įgyvendinim as su dabartinės situacijos vertinimu,

pats vertinimo procesas pagrįstas bendra švietim o kaitos bei mokymosi visą gyvenim ą strategija,

o Centro raidos perspektyvos pagrįstos gebėjimu prisitaikyti prie išorės aplinkos, nuolat mokantis

ir kreipiant vidaus potencialą į kuo kokybiškesnį strategijos įgyvendinim ą. Įveikiant švietim o

sistemos iššūkius, Centras sutelkia žmogiškuosius ir m aterialiuosius išteklius. N auji teisės aktai

leidžia Centrui priim ti naujoves ir integruoti jas į savo veiklas.

Ekonom in ia i ve iksn ia i.

Centro veiklos finansavim as priklauso nuo šalies ir savivaldybės ekonom inės būklės. Iš

E lektrėnų savivaldybės biudžeto skiriamos lėšos Centro savarankiškom s funkcijom s atlikti ir

specialiajai pedagoginei psichologinei pagalbai teikti. Pedagoginės psichologinės tarnybos

specialistų darbo užmokestis yra finansuojam as specialiosios tikslinės dotacijos (mokymo)

lėšom is.

Neform alusis suaugusiųjų švietim as finansuojam as iš skirtingų šaltinių: tai tikslinės

valstybės lėšos (švietim o įstaigom s skirtos mokymo lėšos), savivaldybės biudžeto lėšos (Centrui

skirtos lėšos), paties besimokančio asm ens ir projektų lėšos. Kvalifikacijos tobulinimo renginio

kaina dažnai yra V Ienas svarbiausių kriterijų , lem iančių jo pasirinkim ą. Dalyvio mokestis

tiesiogiai SUSIjęS su dalyvių skaičium i: kuo mažiau dalyvių, tuo didesnis dalyvio mokestis,

organizuojant mokamą renginį. D ėl m ažėjančio mokyklų ir pedagogų skaičiaus, dėl kylančių

kainų lektoriam s už mokymosi paslaugas, darosi vis sudėtingiau suformuoti ilgalaikes mokymosi

grupes.

Nuo 2016 m . savivaldybė kasmet skiria lėšų konkursiniam neform aliojo suaugusrųjų

švietim o renginiųlmokymų organizavimui.

Centras sistem ingai siekia geresnių finansinių lr orgaruzacm ių sąlygų neform aliajam

suaugusiųjų švietim ui, kuo platesnio įvairių fondų, konkursų finansavimo rengiant projektus,

kvalifikacijos tobulinimo programas, atliepiančias valstybės švietim o politiką bei pedagogų

poreikius.

Š iuo metu finansavim as iš skirtingų šaltinių iš dalies neužtikrina veiklos nuoseklumo ir

sistemos.
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Socia lin ia i ve iksn ia i.

Elektrėnų savivaldybės demografinė situacija nėra labai palanki: 2013-2018 m . gyventojų

skaičius sumažėjo 2,8 proc., didėja socialinės atskirties žmonių skaičius. Savivaldybei būdingas

gyventojų senėjim as, jaunų žmonių išvykim as iš savivaldybės, nedidelė darbo vietų pasiūla taip

pat turi įtakos savivaldybės gyventojų mokymosi, kvalifikacijos ir persikvalifikavimo

poreikiam s. Š i grupė žmonių turi ribotas galimybes dalyvauti neform aliajam e suaugusiųjų

švietim e. Vadinasi ir švietimo paslaugų rinka mažėja. D irbantiem s asmenim s labai sudėtinga

derinti profesinę veiklą ir mokymąsi. S tinga neform aliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų

bendradarbiavimo. Reikalinga aiški, su regiono poreikiais susieta neform aliojo švietimo

strategija ir veiksmų koordinavim as.

Nors savivaldybėje bendras mokinių skaičius m ažėja, specialiųjų poreikių mokinių

skaičius didėja. Dažnai dėl ugdymo(si) ir elgesio sunkumų tėvai ir mokytojai kreipiasi

pavėluotai, kai problemos būna pakankamai įsisenėjusios. M okiniai, turintys ugdymosi sunkumų,

turi m enkesnes galimybes sėkm ingai integruotis darbo rinkoje. Tarnybos pateiktos

rekomendacijos sunkiai vykdomos, nes tam reikia kryptingų pastangų, laiko, komandinio darbo,

pozityvaus mokyklos personalo požiūrio . M okyklose dirbantys specialistai turi dalį etato , tai

lem ia pagalbos fragmentiškumą. Dalis pagalbos specialistų yra pensinio amžiaus ir ribotai dom isi

naujovėm is.

Savivaldybėje nemažėja socialiai ir pedagogiškai apleistų vaikų, problem iškų šeimų ir

rizikos grupių vaikų skaičius, todėl didėja naujų socialinių, psichologinių paslaugų teikimo

poreikis. Centro specialistai, teikdam i profesinio tobulėjimo, specialiąją pedagoginę psichologinę

pagalbą ir kitas paslaugas, siekia spręsti šias problem as ieškodam i naujų veiklos formų, būdų,

m etodų. S iekiam a padėti tėvam s ugdytis pozityvios tėvystės įgūdžius.

Techno log in ia i ve iksn ia i.

Plintančios inform acinės technologijos daro įtaką ugdymo si sąlygom s. Augantis

visuomenės kompiuterinis raštingumas skatina kryptingą mokytojų kompiuterinio raštingumo

lygio kėlim ą. Centro specialistai, atsižvelgdam i, kad IKT panaudojim as yra neatskiriam a ugdymo

turinio proceso dalis, siekia padėti pedagogam s, pagalbos mokiniui specialistam s, mokyklų

vadovam s efektyviau naudotis šiom is technologijom is, efektyviau integruoti IKT į ugdymo

procesą.

Centre kompiuterinė įranga ir turimos technologijos kasm et moraliai nuvertėja, kasm et

galim a atnaujinti tik po dvi darbo vietas, 0 ugdymo įstaigos naudojasi modernesnėm is

technologijom is nei Centras. Centras atsilieka nuo inform acinės visuomenės form avimo si tempų

įsigyjant technologijas, keliant kvalifikaciją.

Centras turi kompiuterių klasę lr yra apsirupmęs būtiniausia orgaruzacine technika,

skirta mokymams organizuoti. Centras naudojasi įvairiom is duomenų bazėm is savo veiklai

vykdyti, bet neturi nuotolinio mokymosi įrangos.

In ternetas užtik r ina geresnį m okym osi p r ie inam um ą, geresnę m okym osi m edžiagos

sklaidą, leidžia didinti inform acijos paieškos galimybes. Centre ir Tarnyboje visuose kabinetuose

įrengtos kompiuterinės darbo vietos su interneto pneiga. Kabinetai aprūpinti orgaruzacme

technika.

V id inės ap linkos ana lizė

Teisinė bazė.

Centras savo veikloje vadovaujasi L ietuvos Respublikos Konstitucija, L ietuvos Respublikos
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švietim o, Neform aliojo suaugusiųjų švietim o ir tęstinio mokymosi, B iudžetinių įstaigų ir kitais

įstatym ais, L ietuvos Respublikos vyriausybės nutarim ais, Švietimo lr mokslo m inisterijos,

E lektrėnų savivaldybės tarybos, E lektrėnų savivaldybės adm inistracijos teisės aktais, Centro

nuostatais, darbo tvarkos taisyklėm is, darbuotojų pareigybių aprašymais, profesinės etikos

kodeksu, buhalterinės apskaitos politika ir kitais dokumentais.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O rgan izacinė struk tū ra .

Centras - savivaldybės biudžetinė įstaiga, viešasis juridinis asmuo, pelno nesiekianti

institucija, įstatymų nustatyta tvarka turi paramos gavejo statusą. Centras turi du skyrius:

Pedagoginę psichologinę tarnybą ir Kazokiškių daugiafunkcį centrą.

Centras vykdo neform alųjį suaugusiųjų švietim ą bei teikia pedagoginę psichologinę pagalbą

mokiniui, tėvam s (globėjam s, rūpintojam s) mokytojui, m okyklai. Turi savarankišką buhalteriją.

V adovauja Centrui direktorius, skiriam as įstatymų numatyta tvarka. Pedagoginę psichologinę

veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas pedagoginės psichologinės tarnybos veiklai

organizuoti.

Žm ogišk ie ji ištek lia i.

Elektrėnų savivaldybės tarybos 2018 m . rugpjūčio 22 d. spendimu N r. V .TS-167 patvirtintas

didžiausias leistinas pareigybių skaičius - 11,85. Iš jų 4 pedagoginiai darbuotojai, 7 ,85

aptarnaujančio personalo. Pareigybės: direktorius - 1, direktoriaus pavaduotojas pedagoginės

psichologinės tarnybos veiklai organizuoti - 0 ,75, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalam s -

0,75, m etodininkas - 2, finansų analitikas - 1, vyr. buhalteris - 1, buhalteris - 0,25, sekretorius-

1, pagalbos kompiuterių naudotojam s technikas - 0,5, autobuso vairuotojas - 1, valytojas - 0,85,

kiem sargis - 1.

Tarnybos specialistų pareigybių skaičius - 3,5: logopedas - 1,25, psichologas - 0,75,

specialusis pedagogas - 1, socialinis pedagogas - 0,5.

V ienas iš teigiamų rodiklių Centre - nėra darbuotojų kaitos. Centras šiuo atveju, nepraranda

kvalifikuotų, pedagoginę, socialinę, adm inistracinę sistem ą išm anančių darbuotojų. Darbuotojai

darbštūs, atsakingi, pareigingi, siekiantys tobulėti ir kokybiškai atlikti nustatytas funkcijas.

M ater ia lusis tu r tas.

Centras patikėjimo teise valdo, naudoja lr disponuoja savivaldybei nuosavybes teise

priklausantį nekilnojam ąjį turtą, esantį adresu Rungos g. 5, E lektrėnai ir K azokiškių UDC

skirtom is patalpom is, esančiom is adresu M okyklos g.l, K azokiškės. Centro pastatas yra geroje

strateginėje susisiekimo atžvilgiu vietoje (E lektrėnų m iesto centre). Bendras plotas - 408,15

kvadratinių m etrų. V isos patalpos renovuotos, modernizuotos, apšiltintos įgyvendinant ES

projektus "Švietimo centrų infrastruktūros plėtra", "Pedagoginių psichologinių tarnybų

infrastruktūros, švietim o įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų,

psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavim as", "Daugiafunkcių centrų plėtra" lr

savivaldybės lėšom is pritaikytos tikslinei paskirčiai - neform aliajam švietimui, mokytojų

mokymo(si) lr kvalifikacijos tobulinimui, pedagoginės psichologinės pagalbos teikimui

mokiniam s, mokytojam s, tėvam s. Renovuotos mokymosi aplinkos estetiškos ir jaukios. Centre

įrengta mokymosi auditorija, m etodinis kabinetas ir inform acinių technologijų klasė pritaikyta 15

asmenų mokymui(si), įrengti Centro lr Tarnybos specialistų kabinetai. Centro koridoriuje

rengiamos metodinių ir m eno darbų parodos.

Pastato patalpos atitinka L ietuvos higienos normų reikalavimus, apdraustos ir saugomos.

P lanav im o sistem a.

Centras savo veiklą planuoja rengdamas strateginį veiklos planą, m etinį veiklos planą bei
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mėnesio veiklos planus, kuriuos tvirtina Centro direktorius. V eikla planuojam a kalendoriniam s

metam s atsižvelgiant į savivaldybės ir šalies prioritetus, tikslus švietim o srityje, Centro veiklos

įsivertinimus, klientų poreikius.

P lanam s sukurti sudaromos darbo grupės (strateginiam planui, m etiniam veiklos planui), 0

atskirais atvejais pasiūlymai ir idėjos planam s teikiam i įvairių susirinkimų ir pasitarimų metu.

P lanai ir programos derinam i, siekiam a derm ės tarp įvairių planų tikslų ir uždavinių. P lanavimo

formos ir procedūros nuolatos tobulinamos, siekiant kuo didesnio Centro veiklos efektyvumo.

Finansiniai ištekliai.

Centro finansavimo išteklius sudaro: savivaldybės biudžeto lėšos, specialiųjų programų

lėšos gautos už teikiam as mokamas paslaugas ir kitos lėšos, kurios naudojamos atsiskaitymui už

suteiktas paslaugas bei organizacinėm s išlaidom s padengti, projektinės veiklos ir kitos įstatymų

tvarka gautos lėšos. Lėšos naudojamos L ietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų bei

E lektrėnų savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Centro buhalterinė apskaita tvarkoma lr

finansinės ataskaitos rengiamos pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės

standartus (VSAFAS), pagal patvirtintą Centro apskaitos politiką.

Ryšių sistem a, inform acinės ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAir komunikavimo sistemos.

Centre kompiuterizuotos visų darbuotojų, išskyrus aptarnaujanti personalą, darbo vietos.

V isos darbo vietos prijungtos prie internetinio ryšio, veikia vidinis ryšys. Kompiuteriuose įdiegta

program inė biuro įranga. Tarnybos patalpose įdiegtas lokalus kompiuterinis tinklas. Y ra bevielis

internetinis ryšys.

Inform acijos sklaida vykdoma naudojantis internetiniu ryšiu. Veikia Centro internetinė

svetainė www .spc.lt ,jo je viešinama inform acija.

Palaikom i ryšiai su V Isom IS Elektrėnų savivaldybės ugdymo institucijom is, kitom is

įstaigom is (bendradarbiavimo sutartys, vizitai, konsultavim as, projektinė veikla), dalyvaujam a

Lietuvos švietim o centrų aSOCIaCIJOSveikloje. N aujienom is dalinamasi Ir bendraujam a

socialiniam e tinkle .Facebook".

Buhalterinės operacijos, atsiskaitym ai atliekam i elektroniniu būdu. Naudojam as elektroninis

parašas, elektroninė bankininkystė.

V idaus darbo kontrolė.

F inansinė Centro veiklos kontrolė vykdoma vadovaujantis vidaus Finansų kontrolės

taisyklėm is, kitais teisės aktais. U ž išankstinę kontrolę atsakingas vyr. buhalteris, už einamąją ir

paskesniąją atsako Centro vadovas. Centro finansinę veiklą kontroliuoja Valstybės kontrolės

įgaliotos institucijos, E lektrėnų savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, Centralizuoto vidaus

audito skyrius.

Savivaldybės finansų ir strateginio planavimo skyriui kas ketvirtį pateikiamos finansinės

ataskaitos, kiekvienų metų pabaigoje pateikiam a finansų kontrolės būklės ataskaita. Centro

veiklos kontrolės sistemos dalys: vadovo metų veiklos ataskaita, m etinės darbuotojų veiklos

vertinimo išvados, darbuotojų pasitarim ai, klientų poreikių ir atsiliepimų analizė.

Centro darbuotojų numatytų funkcijų atlikim ą ir veiklos kontrolę vykdo Centro direktorius.

V eiklos įsivertinim as vykdomas taikant specialią švietim o centrų veiklos

įsivertinimo/vertinimo metodiką. Centro veiklos priežiūrą vykdo Elektrėnų savivaldybės

adm inistracija, prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus.
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I V SK Y R IU S

SSG G A N A L IZĖ

C en tro stip r iosios pusės

Dirba kompetentingi, tobulėjantys, turintys ilgametę darbo patirtį lr dalykines

kompetencijas, atviri naujovėm s/pokyčiam s, gebantys dalintis sukaupta patirtim i, pasiūlymais

specialistai.

Vykdomų veiklų/teikiamų paslaugų įvairove: pedagogų profesinis tobulėjim as, pedagogų

gerosios patirties sklaida, savivaldybės metodinės veiklos koordinavim as, pedagoginė

psichologinė pagalba, konsultavim as, neform alusis suaugusiųjų švietim as. Centro vykdomos

veiklos akredituotos 5 metam s.

Sukurta saugi, darbinga, estetinė aplinka, patalpos pritaikytos įstaigos funkcijom s vykdyti.

G eri bendradarbiavimo ryšiai su savivaldybės adm inistracijos Švietimo, kultūros ir sporto

skyrium i ir švietim o įstaigom is.

F inansinius išteklius Centras naudoja planingai, taupiai ir tikslingai.

C en tro silpnosios pusės

Nepakankama pedagogų motyvacija dalintis savo profesine patirtim i (įgiję aukštesnę

kvalifikacinę kategorija mokytojai tampa pasyvūs).

G rįžtam asis ryšys dėl specialiųjų ugdymo si poreikių turinčių mokinių (vaikų), įvertintų

Tarnyboje, ugdymo si ir švietim o pagalbos efektyvumo ugdymo įstaigose.

Nepakankamai išplėtota projektinė veikla, įgyvendinant tarptautinius projektus.

G alim ybės.

Bendradarbiavim as su Pedagogų rengimo centru ir savivaldybės švietim o įstaigų vadovais

dėl pedagogų kompetencijų tobulinimo poreikių, kolegialiosios patirties sklaidos savivaldybės

mastu.

Projektinės veiklos plėtojim as, siekiant didesnės socialinės, pedagoginės, psichologinės

pagalbos vaikui.

Aktyviau plėtoti ryšius ir ieškoti tarptautinio bendradarbiavimo galimybių, dalyvauti

projektų įgyvendinim e.

G rėsm ės.

M okytojų skaičiaus m ažėjim as savivaldybėje.

S ilpna dalies pedagogų motyvacija dalintis gerąja patirtim i.

Kvalifikacijos tobulinimo paslaugų, programų kainų didėjim as.

Tėvų socialinės brandos stoka, atsiribojim as nuo vaikų problemų.

V SKYRIUS

V IZ IJA , M IS IJA

V iz ija Patraukli visuomenei, atvira kaitai, kūrybiška savivaldybės švietim o pagalbos

įstaiga, teikianti kokybiškas švietim o paslaugas, atitinkančias įvairių interesų grupių

poreikius.

Užtikrinti švietim o pagalbos lr neform aliojo švietim o paslaugų teikim ą
M isija savivaldybės gyventojam s.
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V I SK Y R IU S

STR A TEG IN IS T IK SLA S IR 2019-2021 M . V Y K D O M O S PR O G R A M O S

Stra teg in ia i t ik sla i ir e fek to k r iter ija i:

Stra teg in io tik slo pavad in im as

Užtikrinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių (vaikų) integracijos į švietimo

sistem ą priemones, sudaryti sąlygas nuolatiniam švietimo darbuotojų ir kitų suaugusiųjų asm enų

mokymui( -si) ir teikti savivaldybės švietimo įstaigom s ūkinės veiklos paslaugas.

Stra teg in io tik slo ap rašym as:

Siekiant įgyvendinti specialiųjų ugdymo si poreikių turinčių mokinių (vaikų) integracijos į

švietimo sistem ą priemones laiku ir kokybiškai nustatyti mokinio (vaiko) asm enybės ir ugdymo si

problem as, įvertinti specialiuosius ugdymosi poreikius ir nustatyti jų lygį, skirti specialųjį

ugdymąsi, teikti švietimo pagalbą mokiniam s (vaikam s) bei m etodinę - konsultacinę pagalbą

tėvam s (globėjam s, rūpintojam s), švietimo įstaigų vadovam s, mokytojam s, švietimo pagalbą

teikianti em s specialistam s, socialiniam s partneriam s.

S iekiant užtikrinti šalies bei savivaldybės vykdomą politiką švietimo kokybės bei profesinio

tobulėjimo srityje, sudaryti sąlygas mokytis visą gyvenim ą, plėtojant pedagogų ir kitų suaugusiųjų

mokymosi galimybių įvairovę ir prieinamumą, užtikrinti nuolatinį ir sistem ingą kvalifikacijos

tobulinim ą, sudarant sąlygas pedagogam s įgyti naujas kompetencijas, ir tobulinti turim as,

organizuojant renginius įvairiom is darbo formom is ir būdais bei suteikiant galimybes gerosios

darbo patirties sklaidai, saviugdai ir saviraiškai.

U žtikrinant švietimo prieinamumą organizuojam as mokinių pavėžėjim as įliš mokyklas,

kompensuojamos transporto išlaidos mokiniam s bei teikiamos ūkinės - finansinės veiklos

paslaugos savivaldybės švietimo įstaigom s.

Įgyvend inan t E lek trėnų sav iva ldybės stra teg in io veik los p lano šv ietim o ir ugdym o

program ą (kodas 02) ir C en tro stra teg in į t ik slą vykdom os p rogram os:

K odas V ykdom os p rogram os pavad in im as

01.01 .05 . E lek trėnų šv ietim o paslaugų cen tro veik los organ izav im as

01.01 .08 . M ok in ių pavėžėjim as į m okyk las ir iš jų (a rba važiav im o išlaidų kom pensav im as)

01 .01 .11 . N eform alio jo suaugusių jų šv ietim o p lėtra E lek trėnų sav iva ldybėje

E lek trėnų šv ietim o paslaugų cen tro veik los organ izav im as
(programos pavadinim as)

PR O G R A M O S A PR A ŠY M A S

A signav im ų va ldy to jo /p r iem on ių vykdy to jo pavad in im as A signav im ų P rogram os

valdytojo kodas kodasKJIHGFEDCBA

E le k t r ė n uCBAs a v iv a ld y b ė s š v ie t im opaslaugu c e n t r a s 181639188 01.01 .05

Program os pareng im o argum en ta i

Siekiant nuolatinio pedagoginio darbo kokybės genmmo ir operatyvaus reagavimo į

ugdymo turinio kaitą, būtina tikslingai organizuoti kvalifikacijos kėlimo programas pedagogam s,

skatinti juos dalytis m etodinės veiklos ir gerąja pedagoginio darbo patirtim i.
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Svarbu savivaldybėje sudaryti sąlygas suaugusiem s asmernm s įgyti bendrąsias

kompetencijas bei formuoti jų teigiam as mokymosi visą gyvenim ą nuostatas, plėtojant

neform aliojo švietim o paslaugas.

Profesionali specialioji pedagoginė, psichologinė, socialinė pedagoginė pagalba turi būti

koncentruota, kad būtų galim a sėkrningai konsultuoti švietim o įstaigų vadovus, pedagogus, tėvus

(globėjus, rūpintojus), socialinius partnerius. Svarbu tinkamai ir laiku įvertinti m okinių (vaikų)

specialiuosius ugdymo si poreikius ir prireikus teikti reikalingą švietim o pagalbą: logopedo,

specialiojo pedagogo konsultacijas ir/ar pratybas bei psichologo, socialinio pedagogo

konsultacijas. S istem ingai rengiamos specialiųjų ugdymo si poreikių turinčių mokinių (vaikų)

ugdymo si situacijos analizės užtikrina socialinės pedagoginės, psichologinės ir specialiosios

pedagoginės pagalbos teikimo sistemos tvarurną, siekiant optim aliausių ugdymosi sąlygų įvairių

gebėj imų turintiem s mokiniam s (vaikam s).ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Program os I U žtik r in ti e fek tyv ią C en tro veik lą ir te ik iam ų paslaugų ko kybę
tikslas

P rogram os tikslo įgyvend in im o ap rašym as: Šia programa siekiam a įgyvendinti ir kokybiškai

vykdyti Centro nuostatuose iškeltą tikslą, reglam entuotas funkcijas.jplėtoti švietim o paslaugas

savivaldybėje ir teikti švietim o pagalbą mokyklų bendruomenėm s.

1. U ždav inys - tenkinti pedagogų ir kitų suaugusiųjų profesinio tobulėjimo ir / ar savišvietos

poreikius, skatinti gerosios patirties sklaidą, ugdyti mokinių dalykinius, pažintinius, inform acinius,

m eninius, kūrybinius, ugdymo karjerai įgūdžius,

U ždavinio įgyvendinimo priemonės:

• koordinuoti, įgyvendinti ir analizuoti švietim o bendruomenių ir kitų suaugusiųjų

neform aliojo švietim o veiklas;

• koordinuoti savivaldybės mokyklų metodinės tarybos ir savivaldybės metodinių būrelių

veiklą, aktyvinti savivaldybės švietim o įstaigų bendruomenių profesinį bendradarbiavim ą;

• dalyvauti koordinuotai ir kompleksiškai sprendžiant švietim o, kultūros, sveikatos ir

socialinių paslaugų problem as;

• organizuoti savivaldybės etapo mokinių dalykines olimpiadas, konkursus ir kitus

Renginius bei analizuoti jų rezultatus.

2. U ždav inys - Plėtoti specialiosios pedagoginės, psichologinės ir socialinės pedagoginės

pagalbos teikimo sistem ą, sudaryti savivaldybės švietim o sistemoje tinkamas sąlygas ugdytis

įvairių gebėjimų ir poreikių vaikam s.

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

• Įvertinti m okinių (vaikų) raidos ypatumus, ugdymo si sunkumus bei specialiuosius

ugdymo si poreikius, prireikus skirti specialųjį ugdymą ir/ar švietim o pagalbą.

• Teikti pedagoginę, psichologinę, m etodinę, konsultacinę, švietėjišką, prevencinę

pagalbą specialiojo ugdymo ir/ar švietim o pagalbos teikimo klausim ais.

3.U ždav inys - teikti ūkinės- finansinės veiklos paslaugas savivaldybės švietim o įstaigom s.

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

• teikti suaugusiųjų pavėžėjimo neform aliojo švietim o ar savišvietos reikrnėm s paslaugas;

• organizuoti savivaldybės švietim o įstaigų aprūpinim ą mokykline dokumentacija,

nemokama literatūra, išduoti bendrojo ugdymo mokyklų pažymėjimų ir brandos atestatų

blankus, mokytojų atestacijos pažymėjimų blankus ir tvarkyti jų apskaitą;

• rinkti, valdyti ir atlikti kiekybinę savivaldybės švietim o įstaigų finansinės inform acijos

analizę. Sudaryti suvestines ataskaitas ir jas pateikti savivaldybės adm inistracijai.
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N um atom as p rogram os įgyvend in im o rezu lta tas.

Tenkinam i klientų kvalifikacijos tobulinimo, naujų kompetencijų įgijim o, savišvietos

poreikiai, atitinkantys savivaldybės ir šalies švietimo politiką bei prioritetus. D idėja renginių

įvairove, vykdomas projektų tęstinumas, Pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai, vadovai įgis

žinių! įgūdžių/ kompetencijų , padedančių siekti geresnės ugdymo kokybės.

Užtikrinama galimybė dalintis gerąja darbo patirtim i, plėtojam a pažangios edukacinės

patirties sklaida, partnerystės ryšiai, atsiranda naujos erdvės pažangios patirties sklaidai,

kompetencijų tobulinimui.

Bus sudarytos sąlygos kiekvienam mokiniui (vaikui) esant poreikiui atlikti specialiųjų

ugdymosi poreikių įvertinim ą, prireikus skirti specialiųjų ugdymąsi ir/ar švietimo pagalbą ..

Vykdant m etodinę, konsultacinę ir švietėjišką veiklą bus stiprinam i tėvų (globėjų,

rūpintojų), ugdymo įstaigų vadovų, pedagogų gebėjim ai ir kompetencijos ugdyti specialiųjų

ugdymosi poreikių turinčius mokinius (vaikus).

Bus teikiamos ūkinės-finansinės veiklos paslaugos savivaldybės švietimo įstaigom s.

G alim i p rogram os vykdymo ir f inansav im o var ian ta i:

Valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos, ES struktūrinių fondų lėšos, kitos lėšos

Program os vykdy to ja i:

direktorius, direktoriaus pavaduotojas pedagoginės psichologinės tarnybos veiklai organizuoti,

m etodininkai, vyr. buhalteris, finansų analitikas, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalam s

U ždav in ia i num aty ti E lek trėnų sav iva ldybės stra teg in iame p lėtros p lane, ku r ie susiję su

vykdom a program a:

2.1.1. uždavinys. Skatinti žmogiškųjų išteklių plėtrą

Susiję įsta tym ai ir k it i norm in ia i te isės ak ta i:

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija, L ietuvos Respublikos švietimo įstatym as,

L ietuvos Respublikos neform aliojo suaugusiųjų švietimo įstatym as, L ietuvos Respublikos

biudžeto sandaros įstatym as, E lektrėnų savivaldybės 2014 - 2020 metų strateginis plėtros planas,

Vaikų teisių konvencija, L ietuvos Respublikos Vyriausybės nutarim ai, Centro nuostatai ir kiti

įstatym ai bei norm iniai teisės aktai.

M ok in ių pavėžėjim as j m okyk las ir iš jų (a rba važiav im o išla idų kom pensav im as)
(programos pavadinim as)

PR O G R A M O S A PR A ŠY M A S

A signav im ų va ldy to jo /p r iem on ių vykdy to jo pavad in im as A signav im ų P rogram os
va ldy to jo kodas kodasKJIHGFEDCBA

E le k t r ė n u sa v iv a ld v b ė sCBAš v ie t im o p a s la u g ų c e n t r a s 181639188 01.01 .08 .

P rogram os pareng im o argum en ta i

Savivaldybės savarankiškosios funkcijos vykdymas.

Š ia programa užtikrinamas švietimo paslaugų prieinamumas.
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Program os

tikslasonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Užtikrinant švietim o prieinamumą organizuoti mokinių pavėžėjim ą į mokyklas ir

iš jų , kompensuojant transporto išlaidas mokiniam s

Program os tikslo įgyvend in im o ap rašym as:

Lietuvos Respublikos švietim o įstatym as įpareigoja savivaldybės vykdomąją instituciją

užtikrinti, kad kiekvienas jos teritorijoje gyvenantis mokinys būtų vežamas i mokyklą ir atgal ir

organizuotas nemokamas mokinių pavėžėjim as. Centras iškėlė programos tikslą, siekdamas efektyviai

vykdyti savivaldybei pavestą funkciją.

1. U ždav inys - savivaldybės tarybos nustatyta tvarka teikti savivaldybės mokinių

pavėžėjimo į mokyklas organizavimo paslaugas savivaldybės švietim o įstaigom s ir vykdyti

važiavimo išlaidų kompensavim ą.

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

• sudaryti ir suderinti mokinių, kuriem s priklauso nemokamas važiavim as į/iš m okyklas

m aršrutiniais autobusais, traukiniais, švietim o įstaigų/tėvų transportu sąrašus, suderinti mokinių

pavėžėjimo mokykliniais autobusais m aršrutus, sudaryti sutartis su vežėjais dėl važiavimo

išlaidų kompensavimo;

• atlikti analizes ir paskaičiavimus.

2. U ždav inys - koordinuoti švietim o įstaigose esančių mokyklinių (geltonųjų) autobusų

racionalų panaudojim ą ir mokinių vežimo organizavim ą, teikti siūlymus dėl mokinių vežimo

sąlygų gerinimo.

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

• rinkti inform aciją apie mokykliniais autobusais pavežamus mokinius ir autobusų

maršrutus, vertinti ir analizuoti mokinių važiavimo poreikius, aktyvinti švietim o įstaigų, turinčių

mokyklinius autobusus, bendradarbiavim ą teikiant mokinių pavėžėjimo paslaugas;

• pagal poreikį naudoti Centro autobusą kaip rezervirų mokinių pavėžėjimui į/iš

m okyklas.

N um atom as p rogram os įgyvend in im o rezu lta tas.

Užtikrintas mokinių pavėžėjimo organizavim as ir racionaliai naudojamos biudžeto lėšos.

G alim i p rogram os vykdym o ir finansav im o var ian ta i:

Savivaldybės biudžeto lėšos, kitos lėšos

Program os vykdy to ja i:

direktorius, vyr. buhalteris, finansų analitikas

U ždav in ia i num aty ti E lek trėnų sav iva ldybės stra teg in iame p lėtros p lane, ku r ie susiję su

vykdom a program a:

2.1.2. uždavinys. A tnaujinti ir gerinti ugdymo įstaigų infrastruktūrą

Susiję įsta tym ai ir k it i norm in ia i te isės ak ta i:

Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatym as, E lektrėnų savivaldybės 2014 - 2020 metų

strateginis plėtros planas, L ietuvos Respublikos Vyriausybės nutarim ai, E lektrėnų savivaldybės

tarybos sprendim ai, Centro nuostatai ir kiti įstatym ai bei norm iniai teisės aktai
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Neform aliojo suaugusiųjų švietimo plėtra E lektrėnų savivaldybėje

(programos pavadinim as)

PROGRAM OS APRAŠYM AS

Asignavimų valdytojo/priemonių vykdytojo pavadinim as Asignavimų Programos

valdvtoio kodas kodasKJIHGFEDCBA

E le k t r ė n ų sa v iv a ld y b ė s š v ie t im o p a s la u g ų c e n tr a s 181639188 01.01.11

Programos parengimo argumentai

Neform alus suaugusiųjų švietim as - viena iš savivaldybės vykdomų savarankiškųjų

funkcijų . Suaugusiųjų neform aliojo švietimo programų organizavimo ir įgyvendinimo vykdymas

Centro nuostatuose numatyta veikla. E lektrėnų savivaldybėje yra sudaromos sąlygos

suaugusiem s asmenim s įgyti bendrąsias kompetencijas bei formuojamos teigiamos mokymosi

visą gyvenim ą nuostatos, plėtojant neform aliojo švietimo paslaugas. Š ios funkcijos atliekamos

Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centre.

Š ia programa kuriam a veiksm inga, prieinama, su tikslingu finansavimu neform aliojo švietimo

sistem a savivaldybėje.

T ikslas plėtoti neform aliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas savivaldybės

gyventojam s, sudaryti sąlygas tenkinti besimokančių įvamus pažinimo

poreikius, didinti asm enų, ugdomu pagal programas, skaičių .

Programos

tikslas

Programos tikslo įgyvendinimo aprašymas: Š ia programa siekiam e plėtoti lr tobulinti

suaugusiųjų mokymosi galimybių įvairovę ir prieinamumą, atitinkančią savivaldybės ir šalies

švietimo politiką.

I.U ždavinys - sudaryti sąlygas suaugusiem s asmenim s įgyti bendrąsias kompetencijas bei

formuoti jų teigiam as mokymosi visą gyvenim ą nuostatas, plėtojant neform aliojo švietimo

paslaugas.

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

• rengti lr įgyvendinti bendrųjų kompetencijų programas neform aliojo suaugusiųjų

švietimo ir tęstinio mokymosi dalyviam s, tirti savivaldybės suaugusiųjų neform aliojo švietimo ir

tęstinio mokymosi poreikius;

• koordinuoti neform aliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano

įgyvendinim ą savivaldybėje.

• organizuoti T rečiojo amžiaus universiteto veiklą savivaldybėje.

• dalyvauti vykdytojo ir/ar partnerio teisėm is šalies vykdomose suaugusiųjų švietimo

programose ar projektuose.

2.Uždavinys - skatinti suaugusiųjų iniciatyvas, plėtojant savivaldybės įstaigų, bendradarbiavim ą

ir socialinę partnerystę.

U ždavinio įgyvendinimo priemonės:

• telkti savivaldybės neform aliojo švietimo teikėjus, vykdyti bendrus švietimo renginius,

kaupti ir skleisti inform aciją apie savivaldybės įstaigų vykdomas švietimo programas;

• organizuoti korupcijos prevencijos programų vykdymą savivaldybėje;

• kasm et vykdyti savivaldybės biudžeto lėšų konkursinį NSŠ programų finansavim ą.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas.

Tenkinam i savivaldybės gyventojų savišvietos poreikiai, įgyvendinamos neform aliojo

suaugusiųjų švietimo programos. D idėja renginių įvairove, vykdomas projektų tęstinumas.
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Užtikrinama galimybė dalintis gerąja darbo patirtim i, plėtojam i partnerystės ryšiai;

atsiranda naujos erdvės pažangios patirties sklaidai, kompetencijų tobulinimui.

.
Galim i programos vykdymo ir finansavimo variantai: I

Valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos, ES struktūrinių fondų lėšos, kitos lėšos

Programos vykdytojai:

D irektorius, m etodininkai, vyr. buhalteris

Uždaviniai numatyti E lektrėnų savivaldybės strateginiam e plėtros plane, kurie susiję su

vykdoma programa:

1.1.4. uždavinys. Populiarinti suaugusiųjų mokymąsi.

Susiję įstatym ai ir kiti norm iniai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos švietim o įstatym as, L ietuvos Respublikos neform aliojo suaugusiųjų

švietim o įstatym as, E lektrėnų savivaldybės 2014 - 2020 metų strateginis plėtros planas,

E lektrėnų savivaldybes tarybos sprendim ai, Centro nuostatai ir kiti įstatym ai bei norm iniai teisės

aktai

V II SKYRIUS

PROGRAM Ų VERTIN IM O KRITERIJA IihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIR JŲ REIKŠM Ė

PROGRAM A Elektrėnų švietimo paslaugų centro veiklos organizavim as

Rezultato vertinimo kriterijų pavadinim ai M ato 2018 m . 2019 m . 2020 m . 2021 m .

vnt. faktas planas planas planas

M okytojam s ir švietim o pagalbą teikiantiem s vnt. 69 70 70 70

specialistam s organizuotų KT renginių

skaičius

Dalyvavusių KT renginiuose mokytojų ir vnt. 1397 1400 1400 1400

švietimo pagalbos specialistų skaičius

Centro inicijuotųlparengtų ir įvertintų KT vnt. 36 40 40 40

programų skaičius

M okytojų, dalyvavusių savivaldybės vnt. 269 300 300 300

metodinėje veikloje skaičius

O rganizuotų olimpiadų, konkursų ir kitų vnt. 48 50 50 50

renginių sav. mokiniam s savivaldybės

lygmeniu skaičius

M okinių dalyvavusių savivaldybės lygmens vnt. 1412 1400 1400 1400

olimpiadose, konkursuose skaičius

Specialiąją pedagoginę, psichologinę bei 3,5 5 5 5

socialinę pedagoginę pagalbą teikiančių vnt. (numato

Tarnybos specialistų pareigybių (etatų)
mas

psicholo
skaičius go etatas)



.•. .onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
",

17

Vaikų/mokinių, kuriem s Tarnyboje buvo

atliktas specialiųjų ugdymosi poreikių vnt. 51 51 51 51

įvertinim as ir rekomenduota švietim o pagalba

skaičius
,

Vaikų/mokinių, kuriem s Tarnyboje suteikta vnt. 19 20 20 20

specialioji pedagoginė (specialiojo pedagogo,

logopedo) ir psichologinė pagalba

(konsultacijos/pratybos), skaičius

Specialiųjų ugdymo si poreikių mokinių, vnt. 13 13 13 13

kuriem s Tarnyboje buvo atliktas pagrindinio

ugdymo pasiekimų ir/ar brandos egzam inų

pritaikymo įvertinim as skaičius ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P R O G R A M A M ok in ių pavėžėjim as į m okyk las ir iš jų (a rba važiav im o išla idų kom pensav im as)

R ezu lta to ver tin im o k r iter ijų M ato 2018 m . 2019 m . 2020 m . 2021 m .

pavad in im a i vn t. fak tas p lanas p lanas p lanas

M aršrutiniais autobusais pavėžėjamų į vnt. 454 400 40O · 400

mokyklą mokinių skaičius

M okykliniais autobusais pavėžėjamų į vnt. 397 450 450 450

mokyklą mokinių skaičius

PR O G R A M A N eform alio jo suaugusių jų šv ietim o p lėtra E lek tr ėnų sav iva ldybėje

R ezu lta to ver tin im o k r iter ijų M ato 2018 m . 2019 m . 2020 m . 2021 m .

pavad in im a i vn t. fak tas p lanas p lanas p lanas

Organizuotų NSŠ renginių suaugusiem s vnt. 37 40 40 40

skaičius

NSŠ renginius lankančių asm enų skaičius vnt. 818 800 800 800

Iš dalies finansuotų NSŠ programų skaičius vnt. 13 12 12 12

Savivaldybės NSŠ ir tęstinio mokymo plane vnt. 12 15 15 15

dalyvaujančių paslaugų teikėjų skaičius

V III SK Y R IU S

BEN D R A S LĖŠŲ PO R E IK IS IR N U M A TO M I F IN A N SA V IM O ŠA LT IN IA I

Programos 2018 m . Projektas 2019 m . Projektas 2020 m . Projektas 2021 m .
kodas faktas

SBNB/SP

SB VB SP SB VB SP SB VB SP
01.01 .05 . 186,5/56,0 207,9 57,0 20,0 225,1 62,0 20,0 243,9 62,0 20,0

/19
01.01 .08 . 104,8/ / 105,0 110,0 110,0
01.01 .11 . 5,0/ / 5 ,0 5,0 5,0
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P r o g r a m o s (0 1 .0 1 .0 5 . )KJIHGFEDCBA P a n a u d o t i a s ig n a v im a i

e k o n o m in ė s k la s i f ik a c i jo s g r u p ė s 2 0 1 8 m . ( tū k s t . . E u r )

1.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIš v iso asignav im ų : 261,9 ..
iš jų darbo užmokesčiui 196,6 ,

turtui įsigyti 1 ,6

kitom s išlaidom s 63,0

kvalifikacijos kėlimui 0,7

2. F inansav im as

Savivaldybės biudžetas 186,5

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos 56,0

Įstaigos pajamos už suteiktas paslaugas 18,3

K iti finansavimo šaltiniai 1 ,1

IX SK Y R IU S

STR A TEG IN IO PLA N O STEBĖSEN A

Centro direktorius ir direktoriaus pavaduotojas pedagoginės psichologinės tarnybos veiklai

organizuoti stebi ir įvertina, ar Centras įgyvendina strateginius tikslus ar darbuotojai įvykdė iškeltus

uždavinius, ar vykdomos programų priemonės yra efektyvios ir tikslina metinius veiklos planus.

Centro vyr. buhalteris stebi ir analizuoja ar tinkamai ir racionaliai planuojamos ir naudojamos lėšos.

Kalendorinių metų pabaigoje vykdome centro veiklos įsivertinim ą, parengiam e metines

veiklos ataskaitas. Centro darbuotojų susirinkim e aptariam as strateginio plano įgyvendinim as,

sudaromas veiklos planas ateinantiem s metam s. Tokiu būdu Centro darbuotojai turi galimybę

stebėti ir vertinti, kaip įgyvendinam i strateginiai tikslai ir gali teikti siūlymus.

Pagal poreikį strateginis planas gali būti koreguojam as kiekvienais m etais rengiant m etų

veiklos planą.


