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KLAIPĖDOS MIESTO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRO 2019 METŲ 

VEIKLOS ATASKAITA 

 

Įgyvendinant Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro (toliau – PŠKC) 2019–

2021 metų strateginį ir 2019 metų veiklos planus, siekta užtikrinti miesto švietimo bendruomenei 

teikiamų kvalifikacijos tobulinimo paslaugų aukštą kokybę ir prieinamumą.  

2019 metais organizuotas PŠKC darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas – 

darbuotojai dalyvavo 23 kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (toliau – KTR), t. y. mokymuose, 

seminaruose, konferencijose, stažuotėse. Darbuotojai kvalifikaciją tobulino nuo 8 iki 40 akademinių 

valandų (iš viso 296 akademinės valandos) ir savarankiškai mokėsi 238 akademines valandas. 

Parengta ir įgyvendinta Klaipėdos miesto pedagogų KTR programa, atlikti 4 momentiniai ir 

ilgalaikiai tyrimai (2018 m. – 3), organizuoti 85 gerosios patirties sklaidos renginiai (2018 m. – 84), 

akredituotos 32 institucinio lygio kvalifikacijos tobulinimo programos (2018 m. – 19). Savivaldybės 

švietimo įstaigose įgyvendinant privalomas prevencines programas, suorganizuota 20 socialinių-

emocinių įgūdžių ikimokyklinio ugdymo programos „Kimochis“ mokymų, pateikti 565 darbai 

elektroniniam edukaciniam bankui (2018 m. – 550), pasirašyta 17 naujų bendradarbiavimo sutarčių. 

Parėjusiai metai užtikrintas PŠKC sukurtos ir administruojamos Klaipėdos miesto metodinių 

būrelių interneto svetainės tikslingas naudojimas. Svetaine naudojosi 40 % visų Klaipėdos miesto 

švietimo įstaigų pedagogų (2018 m. – 30 %). Įgyvendinta PŠKC edukacinių, kultūrinių ir kitų 

renginių programa. Organizuota 18 kultūrinių renginių ir akcijų, kuriose dalyvavo apie 4500 dalyvių, 

organizuotos 20 mokytojų ir mokinių kūrybinių darbų parodos, vykdyti 38 edukaciniai, kultūriniai ir 

kiti renginiai pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento 

Švietimo skyriaus vedėjo 2019-01-08 įsakymu Nr. ŠV1-7 patvirtintą programą. 

2019 metais vykdytas nacionalinis švietimo projektas, orientuotas į besimokančiųjų 

mokymosi sėkmę ir apimantis sisteminius vadybinių procesų pokyčius Klaipėdos miesto švietimo 

įstaigose. Sukurtas pokyčio projektas „Patyriminis mokyma(is) bendradarbiaujant motyvuotai 

asmenybei augti“, kuris padės kurti ir įgyvendinti tvarias, duomenimis grįstas vadybines praktikas, 

nukreiptas į besimokančiųjų sėkmę, mokinių bei mokytojų lyderystės skatinimą. Organizuoti 

„Skaitmeninio raštingumo“ kursai, finansuoti Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.  

PŠKC specialistas (teisininkas) per metus savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms suteikė 

52 (2018 m. – 45) teisines konsultacijas darbo teisės, žalos atlyginimo, viešųjų pirkimų, konfliktų su 

tėvais, nemokamų atostogų, neatliekamų darbo pareigų, atleidimo, mokymosi atostogų suteikimo 

klausimais. Jis dalyvavo 6 susitikimuose su švietimo įstaigų vadovų profesinės sąjungos nariais (2018 

m. – 4) dėl kolektyvinės sutarties sudarymo, 9 bendrojo ugdymo mokyklų vadovų pasitarimuose, 5 

darbo ginčų komisijos bei 2 vaiko gerovės komisijos posėdžiuose. Surašyti 5 atsiliepimai į teismą dėl 

ieškinio (2018 m. – 3), suteikta 12 konsultacijų asmens duomenų teisėto tvarkymo klausimais.  

Užtikrinant bendrojo ugdymo mokyklų bibliotekų aptarnavimą, buvo apibendrinti ir pateikti 

Klaipėdos miesto švietimo įstaigų bibliotekų 2019 metų statistinių ataskaitų duomenys LIBIS 

statistikos modulyje, išdalinta mokykloms 3683 mokomosios literatūros leidiniai (2018 m. – 2927). 

 2019 metais buvo tęsiamas Klaipėdos miesto neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi (toliau – NSŠTM) 35 programų (2018 m. – 36), finansuojamų savivaldybės lėšomis, 

vykdymo koordinavimas. Organizuotas NSŠTM programų finansavimo konkursas ir atranka. Atlikta 

visų NSŠTM programų tikslingumo ir vykdymo patikra. Įkurta NSŠTM koordinacinė grupė (2019-

10-07 protokolo Nr. 1), sudarytas neformaliojo suaugusių švietimo koordinacinės grupės veiksmų 

planas 2020–2023 metams. Parengtas Klaipėdos miesto savivaldybės NSŠTM 2020–2023 veiksmų 

plano projektas. Organizuota neformaliojo suaugusiųjų švietimo savaitė (40 įvairių veiklų). 



2 

 

Užtikrinant tikslingą PŠKC veiklą, 2019 metais atliktas Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos inicijuotas PŠKC išorinis vertinimas, ataskaita patvirtinta Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2019-05-

14 įsakymu Nr. ŠV4-396. Taip pat vykdytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro inicijuotas PŠKC veiklos vertinimas ir akreditacija, komisijos išvadas patvirtino 

Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento direktorius 2019-11-19, 5-erių metų 

PŠKC akreditaciją patvirtino Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras 2019-12-31 

įsakymu Nr. V-1552. Nustatytos tokios PŠKC stipriosios veiklos kryptys: profesionali, kūrybiška ir 

kompetentinga PŠKC darbuotojų komanda; kryptingas ir glaudus bendradarbiavimas su švietimo 

įstaigomis, savivaldybės institucijomis ir socialiniais partneriais mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

srityje; informacinių sistemų kūrimas, pritaikymas ir optimizavimas, organizuojant KTR bei 

efektyvinant metodinių būrelių veiklas; kultūrinių renginių ir akcijų pedagoginei bendruomenei 

organizavimas. PŠKC tobulintina veiklos kryptimi įvardintas kvalifikacijos tobulinimo programų, 

orientuotų į tęstinį kompetencijų tobulinimą, pasiūlos ir vykdymo plėtojimas.  

2019 metais PŠKC atnaujinta materialinė bazė: pakeisti sanitariniai mazgai, nupirkti 2 

kompiuteriai, 7 monitoriai, pagamintas mobilus PŠKC informacinis stendas, įsigyti baldai 

metodininkų ir specialistų darbo vietoms.  
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