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I. BENDROJI INFORMACIJA  

Prienų švietimo Centras (toliau Centras) – J. Brundzos g. 12A, LT-59127, Prienai, tel./faks. (8 319 52081) el. p. svietimocentras@prienai.lt; 

www.svietimocentras.prienai.lm.lt 

Centras įsteigtas – 2004-07-01. 

Centro pagrindinė paskirtis – švietimo pagalbos teikimas. 

Centro 2017 m veiklos planas (toliau – Planas) parengtas vadovaujantis Prienų švietimo Centro strateginiu planu 2016–2018 m., Centro 

nuostatais, veiklos įsivertinimo ir išorinio  vertinimo išvadomis, kitais dokumentais, reglamentuojančiais švietimo pagalbos teikimą, Centro darbuotojų 

įžvalgomis bei susitarimais. Rengiant planą vadovautasi Prienų rajono savivaldybės vizija – Prienų rajonas – saugus, patrauklus, novatoriškas, atviras 

kiekvienam žmogui ir verslui.  Planas rengiamas metams ir koreguojamas  atsižvelgiant į klientų poreikius ir lūkesčius. 

Centras – akredituota  institucija iki 2020  gegužės mėn. 7 d. (pažymėjimas AP Nr.076, išduotas vadovaujantis 2015-05-08  LR ŠMM įsak. 

Nr. ISAK-V-474). 

Centre dirba –   trys metodininkai (2,25 et.), buhalteris – 1 et., kompiuterininkas – 0,75 et., valytojas – 0,75 et. 

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimas Nr.T3-182 „Dėl sutikimo reorganizuoti Prienų pedagoginę ir 

psichologinę Centras, prijungiant prie Prienų švietimo Centro“ apibrėžė įstaigos pokyčius 2017 metams.  

 

II. 2016 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ  

Pagal išsikeltą tikslą – plėtoti mokymosi visą gyvenimą kokybiškų paslaugų įvairovę Centrui priskirtų funkcijų kontekste organizuota pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo veikla. Parengtos programos ir organizuoti KT renginiai įvairių dalykų ir klasių mokytojams. Pagal poreikį organizuoti seminarai 

biudžetinių įstaigų raštvedžiams, viešųjų pirkimų specialistams, buhalteriams. Pedagogai įgijo žinių ir praktinių gebėjimų ugdymo proceso tobulinimui, plėtojo 

profesinei veiklai reikalingas kompetencijas. Kvalifikacijos tobulinimo renginius pagal mokytojų pageidavimus daugiausiai vedė mokytojai praktikai. Savo 

rajono mokytojus, turinčius daug praktikos bei patirties buvo skatinami rengti kvalifikacijos tobulinimo programas, pristatant savo patirtį ne tik mūsų rajone, 

bet ir šalyje. Mokytojų patirtis labai gražiai atsiskleidė konferencijos „Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas – kiekvieno vaiko mokymosi sėkmei“ metu. 

http://www.svietimocentras.prienai.lm.lt/
http://www.svietimocentras.prienai.lm.lt/
http://www.svietimocentras.prienai.lm.lt/


 1 lentelė. Kvalifikacijos tobulinimo renginiai pagal metus.  

Laikotarpis Seminarų skaičius Dalyvių skaičius Valandų skaičius 

2014 m. 60 1611 360 

2015 m. 66 2020 396 

2016 m. 62 1914 384 

 

              Tarybos sprendimu Centras paskirtas neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklos koordinatoriumi rajone. Buvo parengtas ir  pateiktas Kvalifikacijų ir 

profesinio mokymo plėtros centrui projektas „Prienų rajone gyvenančių žmonių su negalia integravimas į socialinę visuomenę“. Projektas buvo įvertintas 

teigiamai, tačiau finansavimo negavome. 

Metodinės veiklos koordinavimas  rajone yra viena iš Centro funkcijų. Metodinės veiklos tikslas – siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos 

augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo. Dažnai metodinių būrelių pasitarimuose dalyvauja mokytojai ir iš kitų kaimyninių rajonų: Birštono, 

Kaišiadorių, Alytaus ir Kauno rajonų. Siekiant metodinės veiklos veiksmingumo glaudžiai bendradarbiaujame su Savivaldybės administracijos Švietimo 

skyriumi.  

Centras koordinuoja 24 mokomųjų dalykų  metodinių būrelių bei Mokyklų metodinės tarybos veiklą, Mažosios tarybos veiklą. Per šiuos metus 

organizuota 64 pasitarimai bei  metodinės išvykos, kuriose dalyvavo 798 pedagogai. Sutelktai veikia Mokyklų metodinė taryba –  numatytas prioritetas dvejiems 

metams: Skaitymo strategijų, kaip vieno iš AMG ugdymo metodų taikymas,  įvairių dalykų pamokose, skatinant asmeninę mokinio pažangą.  



Įgyvendinant Centro strateginį planą išlieka prioritetas – teikiamų paslaugų kokybės gerinimas tenkinant Centro klientų poreikius. Mūsų klientai 

yra skirtingų tikslinių grupių atstovai - tai ir mokiniai, ir suaugusieji.  Rezultatų žinojimas įprasmina darbą, todėl nuolat reikia turėti grįžtamąjį ryšį. 

Kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyviai apklausiami anoniminėmis anketomis (parengta nauja forma), neformalių pokalbių pagalba gauname grįžtamąjį 

ryšį iš lektorių.  

Vienas iš centro tikslų buvo gilinti mokinių dalykines žinias, tobulinant bendrąsias ir dalykines kompetencijas bei ugdyti mokymosi motyvaciją, 

mokslinį kritinį mąstymą, kūrybiškumą ir savarankiškumą.  Todėl daug dėmesio skyrėme renginių mokiniams organizavimui: laiko ir vietos parinkimui ir 

derinimui, nuostatų parengimui, informavimui apie renginius, komisijų sudarymui, objektyvaus vertinimo užtikrinimui, gero mikroklimato sudarymo renginių 

metu analizei. Gauta informacija yra naudojama renginių organizavimo kokybei gerinti. Parengtas renginių, organizuojamų Prienų rajono mokyklų mokiniams 

ir mokytojams 2016–2017 mokslo metų planas, kuriuo vadovaujantis buvo organizuota neformaliojo mokinių švietimo veikla. Paruošta ataskaita „Mokinių 

2015–2016 mokslo metų olimpiadų ir konkursų rajoninių etapų nugalėtojų sąrašas“, organizuota dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojų pagerbimo šventė 

„Pasidžiaukime kartu“. Mokinių dalykinių olimpiadų ir konkursų rezultatų suvestinės paskelbtos Centro interneto svetainėje www.svietimocentras.prienai.lm.lt. 

Sudarytos sąlygos rajoninių renginių nugalėtojų dalyvavimui apskrities ir respublikiniuose konkursuose. 

2016 metais buvo organizuota 14 olimpiadų, jose dalyvavo 381 mokiniai, komisijų darbe dalyvavo 137 mokytojai. Įvykdyta 44 konkursai, šventės, 

parodos, varžybos, kuriose dalyvavo apie 1709 mokinių ir 172 juos ruošę mokytojai. 

Veiklos įsivertinimo organizavimas bei rezultatų panaudojimas 

Centras atlieka vidinį savo veiklos tyrimą pagal aktualias sritis siekiant institucijos veiklos tobulinimo. Įsivertinus veiklą už 2016 m. paaiškėjo, 

kad būtinas dar glaudesnis bendradarbiavimas su mokyklomis, galbūt padedant mokykloms pasirengti kvalifikacijos tobulinimo planą. Kvalifikacijos 

tobulinimo procesas turi užtikrinti dermę tarp individualių pedagogo poreikių, švietimo įstaigos poreikių ir nacionalinių poreikių. Todėl reikalingas 

stipresnis visos švietimo bendruomenės sutelktumas išsiaiškinant mokyklos problemas bei lūkesčius ir planuojantis pedagogų kvalifikaciją. Konkretus 

pokytis yra tikslesnis mokyklų poreikių kvalifikacijos tobulinimui nusistatymas. Tačiau, kad tai taptų sistema reikia didesnio institucijų 

bendradarbiavimo. 

http://www.svietimocentras.prienai.lm.lt/wp-content/uploads/2013/10/Renginiu-planas-2013-2014-1.pdf
http://www.svietimocentras.prienai.lm.lt/wp-content/uploads/2013/10/Renginiu-planas-2013-2014-1.pdf
http://www.svietimocentras.prienai.lm.lt/
http://www.svietimocentras.prienai.lm.lt/


Edukacinių aplinkų kūrimas ir tobulinimas 

Užtikrindami švietimo paslaugų prieinamumo kokybę, didelį dėmesį skyrėme edukacinių aplinkų tobulinimui. 2016 m. disponavome 163 

kvalifikacijos tobulinimo programomis, savo klientams galėjome pasiūlyti 29 AIKO sistemoje registruotas programas. Pagal klientų poreikius bei 

situacijos pokyčius atnaujiname seminarų programas, daugiau orientuojamės į tęstinių mokymų organizavimą. Centro interneto svetainėje talpinama 

informacija apie kvalifikacijos tobulinimo renginius, pristatomos programų anotacijos, dalykų metodinių būrelių pasitarimų darbotvarkės, dalyvavusiųjų 

sąrašai. Klientų patogumui galima internetinė registracija į renginius,  kviečiame rašyti atsiliepimus. Parenkant seminarų lektorius teikiamas didelis 

dėmesys gauti informacijai apie jų patirtį, kompetenciją bei gebėjimus bendrauti su klausytojais.  

Patvirtinta kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimo tvarka. Edukacinė aplinka kaip konkreti fizinė erdvė labiau pritaikyta nedidelėms 

mokymosi dalyvių grupėms. Biblioteka – kaip mokymosi aplinka, taip pat pritaikyta dalyvių mokymuisi, o knygomis gali naudotis visa švietimo 

bendruomenė. 

Veikla formuojant ir keičiant Centro kultūrą 

Formuojant ir keičiant įstaigos kultūrą nepaprastai svarbi vadovo ir visos komandos išorinė veikla, profesionalumas, mikroklimatas. Centro kultūra 

grindžiama teigiama Centro kolektyvo socialine atmosfera, kuri formuojama per bendrus darbuotojų pasitarimus, renginių aptarimus, veiklų planavimo 

posėdžius, išvykas, renginius rajono mokytojams. Asmeninės darbuotojų iniciatyvos skatinamos ir palaikomos, personalo komunikavimo įgūdžiai nuolat 

tobulinami. Darbuotojai skatinami mokytis, tobulinti ne tik savo profesines kompetencijas, bet  mokytis ir užsienio kalbų. Kalbinė komunikacija ženkliai 

prisideda prie greitesnio pasikeitimo informacija, idėjomis, nuomonėmis tarptautinių projektų metu. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais yra svarbus 

veiksnys keičiant įstaigos kultūrą. Palaikome glaudžius santykius su rajono ugdymo ir kultūros įstaigomis bei kitomis viešojo bei privataus sektoriaus įstaigomis, 

šalies institucijomis. 

Bendradarbiaujame projektinėje veikloje, organizuojame mokymus, prisidedame prie renginių organizavimo, verslo įmonės paremia mokinių renginius. 

Nuolat atnaujinama interneto svetainė, sukurtas facebook profilis. Esame oficialiai prisijungę prie socialinių tinklų google+,  sukurta Youtube paskyra vaizdo 

medžiagai saugoti ir rodyti. Pagrindiniai patarėjai ir konsultantai – Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistai.  



Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, jų veiklos vertinimas, personalo politika 

Centro darbuotojai nuolat skatinami dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, kurie aktualūs jų darbo specifikai: tiriamosios, andragoginės, 

vadybinės, edukacinės, konsultacinės, administravimo ir kitų veiklų vykdymo mokymuose. Sudaromos sąlygas mokytis atsižvelgiant į poreikius ir galimybes. 

Visi pedagoginiai Švietimo centro darbuotojai rengia savo kompetencijos aplankus. Metų pabaigoje darbuotojai teikia savo veiklos ataskaitas, kurios yra kartu 

aptariamos. Vyksta refleksiniai pokalbiai. Centro personalo politika orientuota į darbuotojų tobulėjimą, visapusišką komandos augimą. Sudarytos saugios, 

technologijomis aprūpintos darbo vietos. 

Turto ir lėšų administravimas, papildomų finansinių išteklių pritraukimas 

Finansavimo šaltiniai Lėšos (Eur.) 2016 m. 

Savivaldybės biudžeto lėšos 71799,00 

Valstybės biudžeto lėšos 415,99 

Biudžetinės įstaigos pajamos 6237,64 

Projektų ir kitos lėšos (Europos sąjungos, valstybės biudžeto, 2%) 16846,34 

 



III. 2017 METŲ VEIKLOS PLANO PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Rengiant 2017 metų Centro metinį veiklos planą atsižvelgta į Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“, Valstybinės švietimo strategijos 

2013–2022 nuostatas, Prienų rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginį planą, Centro 2013–2018 metų strateginį planą, Centro nuostatus. 

Prienų rajono savivaldybės 2011–2019 metų Strateginio plėtros plano prioritetas: 

Išsilavinusios, sveikos ir pažangios bendruomenės plėtra. 

Prienų rajono savivaldybės 2011–2019 metų Strateginio plėtros plano tikslas: 

Užtikrinti efektyvią švietimo sistemą, atitinkančią atviroje pilietinėje visuomenėje ir rinkos ūkyje gyvenančio asmens poreikius, 

uždavinys „Gerinti švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą, skatinti mokymąsi visą gyvenimą“. 

Centro strateginio plano 2016–2018 m. prioritetas:  

Teikiamų paslaugų kokybės gerinimas tenkinant Centro klientų poreikius.  

Centro metinio veiklos plano tikslai ir uždaviniai: 

I TIKSLAS.  Plėtoti mokymosi visą gyvenimą kokybiškų paslaugų įvairovę Centrui priskirtų funkcijų kontekste. 

1.1. Tirti ir analizuoti pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų bei vadovų kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikius. 

1.2. Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius, plėtojant neformaliojo švietimo paslaugų įvairovę bei prieinamumą atsižvelgiant į ŠMM bei 

rajono iškeltus prioritetus. 

1.3. Siekiant užtikrinti paslaugų kokybę, sistemingai analizuoti ir vertinti organizuojamus renginius. 

1.4. Sudaryti sąlygas metodinės veiklos bendradarbiavimo plėtrai siekiant geresnės ugdymo(si) kokybės mokykloje, atsižvelgiant į ŠMM bei rajono 

iškeltus prioritetus. 

1.5. Plėtoti projektinę veiklą, administruoti paruoštus ir įvertintus projektus, ieškoti galimybių bei domėtis naujais kvietimais. Pasinaudoti ŠMPF, ES 

fondų teikiamomis galimybėmis dalyvauti projektinėje veikloje. 



1.6. Užtikrinti nuolatinės mokymosi idėjos įgyvendinimą, sudarant palankias mokymosi sąlygas įvairių poreikių ir gebėjimų asmenims įgyti ir tobulinti 

kompetencijas, mokytis, dalintis gerąja mokymosi, darbo bei kūrybinės veiklos patirtimi. 

II TIKSLAS. Gilinti mokinių dalykines žinias tobulinant bendrąsias ir dalykines kompetencijas bei ugdyti mokymosi motyvaciją, mokslinį 

kritinį mąstymą, kūrybiškumą ir savarankiškumą.  

2.1. Užtikrinti tinkamas  sąlygas rajono mokiniams dalyvauti rajono, apskrities ir respublikiniuose konkursuose, olimpiadose, varžybose bei kituose 

Švietimo ir mokslo ministerijos organizuojamuose renginiuose. 

2.2. Analizuoti ugdymo įstaigų bendruomenių ir dalykinių metodinių būrelių mokytojų poreikį  dėl renginių mokiniams paklausos ir kokybės. 

2.3. Telkti ir aktyvinti vaikų ir jaunimo organizacijų veiklą. Stiprinti jaunimo vaidmenį visuomenėje, pilietiškumą bei tautiškumą. 

2.4. Vykdyti informacijos  sklaidą apie mokinių neformaliojo švietimo renginius, vykdomus rajone ir šalies institucijose. 

III TIKSLAS. Tobulinti motyvuojančias edukacines aplinkas panaudojant žmogiškuosius ir finansinius išteklius. 

3.1. Kurti ir palaikyti patrauklią mokymosi aplinką ir stiprinti mokymo(si) motyvaciją naudojant informacines komunikacines technologijas. 

3.2. Sudaryti saugias ir jaukias darbo sąlygas darbuotojams ir klientams. 

3.3. Vykdyti Centro ir įvairių institucijų partnerystės tinklų plėtrą. 

IV TIKSLAS. Telkti profesionalią ir motyvuotą Centro komandą kryptingai tobulinant savo kompetencijas ir darbo įgūdžius. 

4.1. Tobulinti Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus. Pasirengti Centro reorganizavimui. 

4.2. Vykdyti Centro darbuotojų veiklos (įsi)vertinimą. 

4.3. Tobulinti Centro darbuotojų kvalifikaciją. 

4.4. Atlikti vidinį Centro veiklos įsivertinimą. 

4.5. Plėtoti Centro viešuosius ryšius, tobulinti interneto svetainės dizainą ir turinį. 

 

 

 



IV. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS  

 

I TIKSLAS. Plėtoti mokymosi visą gyvenimą kokybiškų paslaugų įvairovę Centrui priskirtų funkcijų kontekste. 

 

Uždaviniai Priemonės Numatomas rezultatas 
Vykdymo laikas Reikalingos lėšos, 

ištekliai 

Atsakingi 

vykdytojai 

1.1. Tirti ir 

analizuoti pedagogų, 

pagalbos mokiniui 

specialistų bei 

vadovų 

kvalifikacijos 

tobulinimo(si) 

poreikius. 

1.1.1. Sistemingai 

analizuoti švietimo 

įstaigų kvalifikacijos 

tobulinimo poreikius, 

organizuoti 

susitikimus su įstaigų 

vadovais, tirti 

dalykinių

 metodinių 

būrelių poreikį,  

nustatyti bendrus 

švietimo prioritetus, 

remiantis audito 

išvadomis, 

standartizuotų testų 

rezultatais. 

Nustatytas 

kvalifikacijos 

tobulinimo poreikis 

ugdymo įstaigose pagal 

mokyklos 

bendruomenės bei 

dalykų mokytojų 

poreikius. 

2017 m. sausio–

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

V. Aleškevičienė     

D. Buzienė 

O.Radzvilavičienė 



1.1.2. Konsultuoti KT 

programų teikėjus 

programų rašymo ir 

vertinimo  klausimais. 

Kokybiškai parengtos 

kvalifikacijos 

tobulinimo programos. 

2017 m. sausio–

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

V. Aleškevičienė     

D. Buzienė 

O.Radzvilavičienė 

1.2. Organizuoti 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginius, plėtojant 

neformaliojo 

švietimo paslaugų 

įvairovę bei 

prieinamumą 

atsižvelgiant į ŠMM 

bei rajono iškeltus 

prioritetus. 

1.2.1. Parengti ir 

įgyvendinti 

kvalifikacijos 

tobulinimo programas 

įvairių klientų 

grupėms: 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogams; 

pagrindinių mokyklų ir 

gimnazijų 

pedagogams; 

neformaliojo vaikų 

švietimo įstaigų 

pedagogams; ugdymo 

įstaigų vadovams, jų 

pavaduotojams, 

ugdymą 

organizuojančių skyrių 

Pedagogai, vadovai, 

švietimo pagalbos 

specialistai įgis 

kompetencijų, 

padedančių siekti 

geresnės ugdymo 

kokybės. Parengtos ir 

įgyvendintos pedagogų, 

vadovų, pagalbos 

mokiniui specialistų, 

kvalifikacijos 

tobulinimo programos. 

2017 m. sausio–

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

V. Aleškevičienė     

D. Buzienė 

O.Radzvilavičienė 



vedėjams; švietimo 

pagalbos specialistams 

1.3. Siekiant 

užtikrinti paslaugų 

kokybę, sistemingai 

analizuoti ir vertinti 

organizuojamus 

renginius. 

1.3.1. Vykdyti 

kvalifikacijos 

tobulinimo renginių 

analizę anketuojant 

dalyvius, lektorius. 

Renginių dalyviai 

užpildys vertinimo 

anketas Semiplius 

sistemoje po kiekvieno 

renginio.  

2017 m. sausio–

gruodžio  mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

V. Aleškevičienė     

D. Buzienė              

O. Radzvilavičienė 

1.3.2. Apibendrinti ir 

išanalizuoti renginių 

kokybės rezultatus ir 

pristatyti švietimo 

bendruomenei. 

Atlikta anketų analizė, 

duomenys panaudoti 

renginių kokybės 

gerinimui 

2017 m. gruodžio  

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

V. Aleškevičienė     

D. Buzienė              

O. Radzvilavičienė 

1.4. Sudaryti sąlygas 

metodinės veiklos 

bendradarbiavimo 

plėtrai siekiant 

geresnės ugdymo(si) 

kokybės mokykloje, 

atsižvelgiant į ŠMM 

1.4.1. Koordinuoti 

dalykinių metodinių 

būrelių, Metodinės 

tarybos veiklas, 

inicijuoti aukštą 

kvalifikacinę 

kategorijų turinčių 

mokytojų gerosios 

Mokytojai dalinsis 

patirtimi, analizuos 

standartizuotų testų ir 

egzaminų rezultatus, 

pristatys gerosios 

praktikos pavyzdžius, 

aptars kvalifikacijos 

tobulinimo poreikius, 

nusimatys būrelių 

2017 m. sausio–

gruodžio  mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

D. Stankevičienė     

V. Aleškevičienė     

D. Buzienė              

O. Radzvilavičienė 



bei rajono iškeltus 

prioritetus. 

patirties sklaidos 

renginius. 

  

  

veiklos planus. 

Organizuos atviras 

pamokas, metodines 

dienas, metodinių darbų 

parodas, konferencijas, 

kitus įvairių formų 

gerosios patirties 

sklaidos renginius. 

1.4.2. Edukaciniame 

banke kaupti ir skleisti 

informaciją apie 

pedagogų, švietimo 

pagalbos specialistų, 

ugdymo įstaigų 

vadovų profesinę 

patirtį. 

Gilesnė gerosios 

patirties sklaida padės 

pedagogams patobulinti 

profesines 

kompetencijas 

2017 m. sausio–

gruodžio  mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

D. Stankevičienė     

V. Aleškevičienė            

D. Buzienė              

O. Radzvilavičienė 

1.4.3. Sudaryti 

galimybę rajono 

ugdymo įstaigų 

pedagogams ir 

vadovams naudotis 

turima metodine ir kt. 

literatūra. 

Pedagogai ir ugdymo 

įstaigų vadovai 

pasinaudos sukauptais 

informacijos šaltiniais 

ugdymui gerinti 

2017 m. sausio–

gruodžio  mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

D. Stankevičienė     

V. Aleškevičienė     

D. Buzienė               

O. Radzvilavičienė 



1.5. Plėtoti 

projektinę veiklą, 

administruoti 

paruoštus ir 

įvertintus projektus, 

ieškoti galimybių bei 

domėtis naujais 

kvietimais. 

Pasinaudoti ŠMPF, 

ES fondų 

teikiamomis 

galimybėmis 

dalyvauti 

projektinėje 

veikloje. 

1.5.1. Projektų 

valdymas ir 

komunikacija, 

viešinimas, ryšių 

plėtojimas. Pateiktos 

fondų informacijos 

tinkamas vertinimas, 

derinimas su savo 

veiklos prioritetais, 

poreikiais. Darbo 

grupės projektų 

rengimui sudarymas, 

projektų rengimas, 

teikimas. 

Įgyvendinami du 

nacionaliniai projektai, 

vienas tarptautinis. 

Išplėtoti partnerystės 

tinklai, sukurtas 

intelektinis produktas 

vyksta tarptautinis 

bendradarbiavimas, 

gerosios patirties 

sklaida. 

2017 m. sausio–

gruodžio  mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai  

D. Stankevičienė     

V. Aleškevičienė     

D. Buzienė              

O. Radzvilavičienė 

1.5.3. Dalyvaujant 

darbo grupėje pradėtas 

rengti projektas 

Europos socialiniam 

fondui pagal priemonę 

„Ikimokyklinio ir 

bendrojo ugdymo 

mokyklų veiklos 

tobulinimas“. 

Parengtas projektas, 

gautas finansavimas 

2017 m. spalio–

gruodžio  mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

D. Stankevičienė     

V. Aleškevičienė     

D. Buzienė              

O. Radzvilavičienė 



1.6. Užtikrinti 

nuolatinės 

mokymosi idėjos 

įgyvendinimą, 

sudarant palankias 

mokymosi sąlygas 

įvairių poreikių ir 

gebėjimų asmenims 

įgyti ir tobulinti 

kompetencijas, 

mokytis, dalintis 

gerąja mokymosi, 

darbo bei kūrybinės 

veiklos patirtimi. 

1.6.1. Koordinuoti 

neformalųjį 

suaugusiųjų švietimą 

rajone. Rinkti ir 

viešinti informaciją 

apie visus 

neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo 

teikėjus, jų paslaugas 

bei renginius.  

Koordinuojamos 

neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo 

veiklos rajone.  

2017 m. sausio–

gruodžio  mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

D. Stankevičienė     

1.6.2. Išanalizuoti  

rajono bendruomenių 

mokymosi poreikį bei 

galimybes. 

Išsiaiškintas rajono 

bendruomenių mokymų 

poreikis, organizuoti 

mokymai, atitinkantys 

poreikius 

2017 m. sausio–

gruodžio  mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

D. Stankevičienė     

1.6.3. Organizuoti 

Prienų rajono Trečiojo 

amžiaus universiteto 

veiklą 

Organizuoti ne mažiau 

kaip 2 TAU užsiėmimai 

per mėnesį 

2017 m. spalio – 

gruodžio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai, Ugdymo 

kokybės ir 

mokymosi 

užtikrinimo 

programos lėšos 

D. Stankevičienė 

 

 



II TIKSLAS. Gilinti mokinių dalykines žinias tobulinant bendrąsias ir dalykines kompetencijas bei ugdyti mokymosi motyvaciją, mokslinį kritinį 

mąstymą, kūrybiškumą ir savarankiškumą.  

 

Uždaviniai Priemonės Numatomas rezultatas 
Vykdymo laikas Reikalingos lėšos, 

ištekliai Atsakingi vykdytojai 

2.1. Užtikrinti 

tinkamas  sąlygas 

rajono mokiniams 

dalyvauti rajono, 

apskrities ir 

respublikiniuose 

konkursuose, 

olimpiadose, 

varžybose bei 

kituose Švietimo 

ir mokslo 

ministerijos 

organizuojamuose 

renginiuose. 

2.1.1. Vadovaujantis 

patvirtintais renginių 

planais, organizuoti 

rajono mokinių 

olimpiadas, 

konkursus, viktorinas. 

 

Organizuotos visų dalykų 

rajoninės olimpiados 

vadovaujantis 

respublikiniais nuostatais. 

Įvertinti mokinių 

akademiniai pasiekimai. 

Pagilintos mokinių žinios, 

išplėtotas mokslinis, 

kritinis mąstymas, 

kūrybiškumas, 

savarankiškumas. 

2017 m. sausio–

gruodžio  mėn. Žmogiškieji 

ištekliai, 

savivaldybės 

biudžeto lėšos. 

 

D. Stankevičienė        

V. Aleškevičienė        

D. Buzienė                 

O. Radzvilavičienė 

2.1.2. Sudaryti 

sąlygas rajoninių 

renginių nugalėtojų 

dalyvavimui 

apskrities ir 

respublikiniuose 

konkursuose. 

Organizuotas mokinių ir 

lydinčių mokytojų 

vykimas į olimpiadų, 

konkursų regioninius ir 

šalies etapus.    

2017 m. sausio–

gruodžio  mėn. Žmogiškieji 

ištekliai, 

savivaldybės 

biudžeto lėšos. 

 

D. Stankevičienė        

V. Aleškevičienė            

D. Buzienė                 

O. Radzvilavičienė 



2.1.3. Apibendrinti 

rajono dalykinių 

olimpiadų statistinius 

duomenis ir pateikti 

ugdymo įstaigoms. 

Sudarytas ir išsiųstas į 

mokyklas mokinių – 

dalykinių olimpiadų ir 

konkursų nugalėtojų 

sąrašas, apibendrinti 

statistiniai duomenys. 

2017 m. gegužės 

– birželio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

V. Aleškevičienė         

D. Buzienė                 

O. Radzvilavičienė 

 

2.2. Analizuoti 

ugdymo įstaigų 

bendruomenių ir 

dalykinių 

metodinių būrelių 

mokytojų poreikį  

dėl renginių 

mokiniams 

paklausos ir 

kokybės. 

2.2.1. Organizuojant 

tolesnę renginių 

mokiniams veiklą 

atsižvelgti į renginių 

kokybės analizę, 

atsiliepimus, 

pastebėjimus. 

Geresnė renginių kokybė 
2017 m. sausio–

gruodžio  mėn. Žmogiškieji 

ištekliai. 

V. Aleškevičienė         

D. Buzienė                    

O. Radzvilavičienė 

2.2.2. Įvertinti 

mokyklų pasiūlymus 

bei pateiktą renginių 

organizavimo poreikį 

ir paruošti mokinių ir 

mokytojų renginių 

metinį renginių planą. 

Parengtas Renginių, 

organizuojamų Prienų 

rajono mokyklų 

mokiniams ir mokytojams 

2017–2018 mokslo metų 

planas  

2017 m. rugsėjo–

spalio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

O. Radzvilavičienė 

 



2.3. Telkti ir 

aktyvinti vaikų ir 

jaunimo 

organizacijų 

veiklą. 

Stiprinti jaunimo 

vaidmenį 

visuomenėje, 

pilietiškumą bei 

tautiškumą. 

2.3.1. Koordinuoti 

vaikų ir jaunimo 

organizacijų veiklą. 

 

Tikslingai organizuota 

vaikų ir jaunimo 

organizacijų veikla. 

2017 m. sausio–

gruodžio  mėn. Žmogiškieji 

ištekliai, 

savivaldybės 

biudžeto lėšos. 

O. Radzvilavičienė 

2.3.2. Organizuoti 

tradicinius renginius, 

sueigas, talkas ir 

akcijas. 

 

Organizuoti renginiai 

skautų, jaunųjų šaulių 

organizacijų nariams, 

vaikų ir jaunimo 

organizacijų sąskrydis 

2017 m. sausio–

gruodžio  mėn. Žmogiškieji 

ištekliai, 

savivaldybės 

biudžeto lėšos. 

O. Radzvilavičienė 

2.4. Vykdyti 

informacijos  

sklaidą apie 

mokinių 

neformaliojo 

švietimo 

renginius, 

vykdomus rajone 

ir šalies 

institucijose. 

2.4.1. Informuoti 

ugdymo įstaigas apie 

regiono ir respublikos 

renginius. 

Pateikta informacija apie 

renginius Centro interneto 

svetainėje, informacija 

siunčiama į mokyklas el. 

paštu  

2017 m. sausio–

gruodžio  mėn. Žmogiškieji 

ištekliai. 

V. Aleškevičienė           

D. Buzienė                 

O. Radzvilavičienė 

III tikslas. Tobulinti motyvuojančias edukacines aplinkas panaudojant žmogiškuosius ir finansinius išteklius. 



Uždaviniai Priemonės Numatomas rezultatas Vykdymo laikas Reikalingos lėšos, 

ištekliai 

Atsakingi vykdytojai 

3.1. Kurti ir 

palaikyti 

patrauklią 

mokymosi 

aplinką ir stiprinti 

mokymo (si) 

motyvaciją 

naudojant 

informacines 

komunikacines 

technologijas. 

3.1.1. Sistemingai 

atnaujinti kompiuterių 

bazę ir programas, 

multimedijos 

projektorių, kitas  

technines priemones. 

Įsigyti 2 naujus 

kompiuterius ir 

programinę įrangą. 

2017 m. sausio–

gruodžio  mėn. 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos. 

D. Stankevičienė       

T. Mikušauskas 

3.2. Sudaryti 

saugias ir jaukias 

darbo sąlygas 

darbuotojams ir 

klientams. 

 

3.2.1. Nuolat atnaujinti 

organizacinę įrangą. 

 

Įsigyta nauja 

organizacinė technika (1 

spausdintuvas, 1 

fotoaparatas). 

2017 m. sausio–

gruodžio  mėn. 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos, 

projekto lėšos. 

D. Stankevičienė,      

T. Mikušauskas 

3.2.2. Taupiai ir 

efektyviai naudoti viso 

pastato patalpas, 

taupyti elektros 

energijos išteklius, 

vandenį, rūšiuoti 

šiukšles. 

Efektyviai naudojami 

ištekliai 

2017 m. sausio–

gruodžio  mėn. 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos. 

D. Stankevičienė,  

visi darbuotojai 



3.3. Vykdyti 

Centro ir įvairių 

institucijų 

partnerystės 

tinklų plėtrą. 

3.3.1. Rengti ir 

įgyvendinti projektus, 

įgalinančius dalyvauti 

partnerystės tinkluose. 

Patobulintos darbuotojų 

kompetencijos. Išplėtoti 

partnerystės tinklai. 

2017 m. sausio–

gruodžio  mėn. 

Projektų lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai. 

D. Stankevičienė       

V. Aleškevičienė           

D. Buzienė                

O. Radzvilavičienė 

 

IV TIKSLAS. Telkti profesionalią ir motyvuotą Centro komandą kryptingai tobulinant savo kompetencijas ir darbo įgūdžius. 

 

Uždaviniai Priemonės Numatomas rezultatas Vykdymo laikas Reikalingos lėšos, 

ištekliai 

Atsakingi 

vykdytojai 

4.1. Tobulinti 

Centro veiklą 

reglamentuojančius 

dokumentus. 

4.1.1. Dokumentų 

rengimas, 

koregavimas. 

Rengti bei tvirtinti 

tvarkas/procedūras, 

skirtas veiklos 

kokybės 

užtikrinimui ir 

gerinimui. 

Parengtos ir patvirtintos 

tvarkos, nuostatai ir kiti 

dokumentai, reikalingi 

užtikrinti veiklos kokybei. 

2017 m. gegužės–

spalio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

  

D. Stankevičienė 

4.1.2. Pasirengti 

Centro 

reorganizavimui. 

Parengti naujos įstaigos, 

įsteigtos sujungus Prienų 

švietimo Centrą ir 

Pedagoginę psichologinę 

tarnybą, veiklą 

2017 m. kovo-

birželio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

  

D. Stankevičienė 



reglamentuojantys 

dokumentai.   

4.2. Vykdyti Centro 

darbuotojų veiklos 

(įsi)vertinimą. 

  

4.2.1. Darbuotojų 

veiklos 

įsivertinimas, 

gerosios patirties 

sklaida. Metinis 

pokalbis. 

Efektyvesnė Centro 

veikla, profesionaliau 

suteikiant paslaugas. 

2017 m. sausio–

kovo mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

D. Stankevičienė 

4.3. Tobulinti 

Centro darbuotojų 

kvalifikaciją. 

 

4.3.1. Tikslingi 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiai. 

Įvertintos darbuotojų 

kompetencijos, tobulėjimo 

galimybės. 

2017 m. sausio–

kovo mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

4.4. Atlikti vidinį 

Centro veiklos 

įsivertinimą. 

4.4.1. Centro 

veiklos vidinis 

vertinimas. 

Atliktas tyrimas, pagal 

Institucijai aktualias 

veiklos sritis ir jų dalis, 

nustatant savo potencialą, 

veiklos rezultatų kokybę, 

siekiant Institucijos 

veiklos tobulinimo. 

2017 m. sausio–

birželio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

D. Stankevičienė      

V. Aleškevičienė           

D. Buzienė               

O. Radzvilavičienė      

T. Mikušauskas                   

4.5. Plėtoti Centro 

viešuosius ryšius, 

tobulinti interneto 

svetainės dizainą ir 

turinį. 

4.5.1. Vykdyti 

Centro ir įvairių 

institucijų 

partnerystės tinklų 

veiklą. 

Užmegzti ryšiai su 

partneriais tolimesniam 

bendradarbiavimui. 

2017 m. sausio–

birželio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

D. Stankevičienė    



  4.5.2. Pastoviai 

atnaujinti Centro  

svetainės turinį, 

rūpintis dizainu. 

Nuolat naujinama 

patrauklaus dizaino Centro 

interneto svetainė 

2017 m. sausio–

birželio mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

T. Mikušauskas        

V. Aleškevičienė           

D. Buzienė               

O. Radzvilavičienė  

 

V. 2017 M. VEIKLOS ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 

1.  Metodininkai už veiklos plane pavestas veiklas kas mėnesį atsiskaito Centro direktoriui,  iki 2018 m. vasario 1 d. parengia savo 2017 m. veiklos 

ataskaitą. 

2.   Kompiuterininkas kas mėnesį atsiskaito Centro direktoriui. 

4.  Buhalteris kas ketvirtį atsiskaito Centro direktoriui.  

 

Centro darbuotojai kalendorinių metų pabaigoje vykdo Centro veiklos įsivertinimą, nustato pasiektus rodiklius, įvertina priežastis, rengia kitų 

metų veiklos planą. Centro 2017 m. veiklos planas esant poreikiui papildomas ir koreguojamas. 


