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KĖDAINIŲ ŠVIETIMO CENTRO 2010-2012 METŲ STRATEGINIS 

PLANAS 

 

1. APLINKOS ANALIZĖ 

1.1. Išorės veiksniai 

Politiniai veiksniai.  
Kėdainių švietimo centras yra Kėdainių rajono savivaldybės pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai biudžetinė įstaiga. Kėdainių švietimo centro 

veiklą įtakoja Valstybinė švietimo strategija 2003–2012 m., Kėdainių rajono savivaldybės strateginis planas, Kėdainių savivaldybės mokyklų tinklo 

pertvarkos 2006-2012 m. bendrasis planas, Kėdainių savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2006-2012 m. priemonių planas; plano pakeitimas. 

Kėdainių švietimo centras 2009 metais akredituotas penkeriems metams (akreditacijos pažymėjimo Nr. 039). 

Ekonominiai veiksniai.  
Iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto skiriamos lėšos Kėdainių švietimo centro savarankiškoms funkcijoms atlikti ir speciali tikslinė dotacija. 

Organizuojant pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimą, pagrindinis renginių finansavimo šaltinis – 

dalyvio mokestis, kurį apmoka pedagogus komandiruojanti įstaiga arba pats dalyvis (spec. atsitiktinės išlaidos). Planuojamos ir gaunama lėšų už 

patalpų nuomą (spec. lėšos). Siekiama pasinaudoti atskirų fondų ar programų teikiamomis finansinėmis galimybėmis.  

Socialiniai veiksniai.  

Ekonominė šalies situacija lemia didėjantį nedarbo lygį. Nemažėja socialinės rizikos, socialiai remtinų šeimų, kuriose vaikams neužtikrinama saugi 

aplinka. Nemažėja narkomanijos, alkoholizmo, prievartos ir smurto plitimo tendencija tarp jaunimo. Gimstamumo ir bendro moksleivių skaičiaus 

mažėjimas bei mokyklų tinklo optimizavimas mažina bendrą pedagogų skaičių. Kėdainių švietimo centro darbuotojai, teikdami Kėdainių rajono 

ugdymo įstaigų pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, vadovams, ugdytiniams, jų tėvams/globėjams švietimo paslaugas ir pedagoginę 

psichologinę pagalbą, siekia prisidėti prie šių problemų sprendimo  

Technologiniai veiksniai.  
Informacinių ir komunikacinių technologijų panaudojimas ugdymo procese tapo neatskiriama ugdymo turinio ir kitų mokyklose organizuojamų 

veiklų bei procesų dalimi. Tai įtakoja Kėdainių švietimo centro veiklą - siekiama padėti pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, mokyklų 

vadovams efektyviau naudotis IKT. 

Geopolitiniai veiksniai.  
Kėdainių švietimo centras yra geografiškai patogioje Kėdainių vietoje – tai suteikia geras galimybes teikti kokybiškas paslaugas.  

Kiti veiksniai.  
Šalyje veikiančios kvalifikacijos tobulinimo įstaigos didina konkurenciją švietimo paslaugų rinkoje. Tai skatina skirti didelį dėmesį kokybės 

vadybai, rūpintis personalo kvalifikacija, stiprinti materialinę bazę bei išorės ryšius.  



1.2. Vidaus veiksniai. 

Žmogiškieji - materialiniai – finansiniai ištekliai.  

Kėdainių švietimo centro etatų skaičius 2010 m. sausio 1 d. – 16,25 etato. Darbuotojų – 18.  

2010 – 2012 m. etatų ir darbuotojų mažinti nenumatoma – šis skaičius yra optimalus įgyvendinant keliamus tikslus bei uždavinius.  Optimizacija 

buvo atlikta 2009 metais (sumažinta 5,2 etato): 

Eil. 

Nr. 

2009 m. sausio 1 d. 2010 m. sausio 1 d. 

Pareigybės 

pavadinimas 

Etatų skaičius Darbuotojų 

skaičius 

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Darbuotojų 

skaičius 

1.  Direktorius 1 1 Direktorius 1 1 

2.  Metodininkas 6 6 Metodininkas 5 6 

3.  Spec. pedagogas  1 1 Spec. pedagogas  1 1 

4.  Psichologas 1,5 2 Psichologas 1,5 2 

5.  Logopedas  1 1 Logopedas  1 1 

6.  Neurologas 0,5 1 Neurologas 0,5 1 

7.  Soc. pedagogas 1 1 Soc. pedagogas 1 1 

8.  Vyr. buhalterė 1 1 Vyr. buhalterė 1 1 

9.  Kasininkė 0,25 - Kasininkė 0,25 - 

10.  Raštvedė 1 1 Raštvedė 1 1 

11.  Dir. pav. ūkio ir bendr. 

klausimais 
0,5 1 Dir. pav. ūkio ir bendr. 

klausimais 
0,5 1 

12.  Darbininkas 2,5 2 Darbininkas 1,5 1 

13.  Valytoja 1,7 2 Valytoja 1 1 

14.  Naktinis sargas 2,5 3 Naktinis sargas - - 

Iš viso:  21,45 23  16,25 18 
 

Patalpų tinkamumas.  

Kėdainių švietimo centras patikėjimo teise disponuoja pastatu (Josvainių g. 40, Kėdainiai), kuriame: organizuojami ir vykdomi pedagogų, pagalbos 

mokiniui specialistų bei mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo renginiai (paskaitos, seminarai, kursai, konferencijos), teikiamos interneto 

skaityklos paslaugos (įrengta 14 darbo vietų kompiuterių klasė), teikiama specialioji pedagoginė psichologinė pagalba, organizuojamos mokinių 

dalykinės olimpiados, konkursai, šventės, teikiamos mokinių profesinio informavimo paslaugos, teikiamos mokyklų aprūpinimo mokykline 

dokumentacija bei nemokama literatūra paslaugos. 

2007 metais Kėdainių švietimo centro pastatas (Josvainių g. 40), įgyvendinant valstybinės svarbos projektą „Švietimo centrų infrastruktūros 

plėtra“, renovuotas ir pritaikytas tikslinei paskirčiai – mokytojų mokymosi reikmėms. Pastato patalpos atitinka visus Lietuvos higienos normų 

reikalavimus (Leidimas-higienos pasas Nr. 14-844, 2008-10-27). Įėjimas į patalpas pritaikytas žmonėms su negalia (išskyrus 2 a.). Patalpų estetinė 

būklė labai gera. Pastatas saugomas apsaugos policijos.   



Techninės ir programinės įrangos pakankamumas.  

Kėdainių švietimo centre įrengta 14 darbo vietų kompiuterių klasė, 2 darbo vietų profesinio informavimo taškas (PIT). Visi Kėdainių švietimo 

centro darbuotojai aprūpinti personaliniais kompiuteriais. Visi kompiuteriai turi prieigą prie interneto. Interneto greitis – 512 kpbs vienai darbo 

vietai. (interneto paslaugos teikėjas – LITNET). Kompiuteriuose įdiegta programinė biuro įranga. Kita turima techninė įranga bei priemonės: 

spausdintuvas - 12 vnt., skeneris - 3 vnt., kopijavimo aparatas – 1 vnt., kompiuterinis projektorius - 2 vnt., grafoprojektorius - 2 vnt., interaktyvi 

lenta – 1 vnt., audio ir video komplektas – 1 vnt., garso stiprinimo aparatūra – 1 vnt., diktofonas – 1 vnt., fotoaparatas  - 2 vnt, mikroautobusas (8 

vietų).   

Informacinių šaltinių pakankamumas ir prieinamumas.  

Kaupiama metodinė literatūra, mokomosios programos ir kita medžiaga apie švietimą, ugdymo proceso organizavimą, mokymosi ir studijų 

galimybes, profesijas, kvalifikacijas, darbo rinką ir kt. Visi Kėdainių švietimo centro klientai turi galimybę pasinaudoti sukaupta medžiaga, 

leidiniais. Jiems patariama kaip naudotis turima informacija elektroninėje laikmenoje, kur rasti dominančią informaciją.     

Finansinių išteklių pakankamumas.  

Kėdainių švietimo centro finansavimo šaltinis – Kėdainių rajono savivaldybės biudžetas. Lėšos kaupiamos iš teikiamų mokamų paslaugų, valstybės 

biudžeto bei atskirų fondų. Lėšos paskirstomos tikslingai ir panaudojamos pagal planą. 2010 metais skirtos lėšos brandos egzaminams finansuoti 

(49,9 tūkst.Lt.), profesinės linkmės moduliams organizuoti (32,8 tūkst.Lt.), išorės auditui finansuoti (32,5 tūkst.Lt.).  

Kėdainių švietimo centro 2010 m. biudžetas (tūkst. Lt.):  
 

Suvestinis Savarankiškoms funkcijoms Spec. dotacija Spec. (patalpų nuoma) Spec. atsitiktinės 
Iš viso Iš jų darbo 

užmokesčiui 

Iš viso Iš jų darbo 

užmokesčiui 

Iš viso Iš jų darbo 

užmokesčiui 

Iš viso Iš viso 

692,7 445,1 321,9 214,0 335,3 231,1 1,5 34,0 

 

 

Kėdainių švietimo centro planuojamas 2011 m. biudžetas (tūkst. Lt.):  
 

Suvestinis Savarankiškoms funkcijoms Spec. dotacija Spec. (patalpų nuoma) Spec. atsitiktinės 
Iš viso Iš jų darbo 

užmokesčiui 

Iš viso Iš jų darbo 

užmokesčiui 

Iš viso Iš jų darbo 

užmokesčiui 

Iš viso Iš viso 

706,7 454,0 328,3 218,3 341,2 235,7 2,5 34,7 

 

 

Kėdainių švietimo centro planuojamas 2012 m. biudžetas (tūkst. Lt.):  
 

Suvestinis Savarankiškoms funkcijoms Spec. dotacija Spec. (patalpų nuoma) Spec. atsitiktinės 
Iš viso Iš jų darbo 

užmokesčiui 

Iš viso Iš jų darbo 

užmokesčiui 

Iš viso Iš jų darbo 

užmokesčiui 

Iš viso Iš viso 

713,4 458,6 331,6 220,5 344,3 238,1 2,5 35,0 



Informacijos tvarkymas, teikimas ir sklaida. 

Visa informacija tvarkoma laikantis nustatytų raštvedybos reikalavimų. Asmeniniai Kėdainių švietimo centro klientų duomenys neskleidžiami 

tretiems asmenims – informacija apie klientus tretiems asmenims teikiama tik apibendrinta. Informacija apie Kėdainių švietimo centro teikiamas 

paslaugas skleidžiama interneto svetainėje: www.centras.kedainiai.lm.lt , informaciniuose lankstinukuose, stenduose, susitikimuose su klientais.    

Išorinių ryšių palaikymas. 

Išoriniai ryšiai plėtojami ir palaikomi siekiant įgyvendinti keliamus tikslus bei uždavinius. Bendradarbiavimas su išoriniais partneriais pagrįstas 

formalizuotais (bendradarbiavimo sutartys) ir neformalizuotais bendradarbiavimo būdais.  

Kėdainių švietimo centras aktyviai dalyvauja šiuose formaliuose partnerystės tinkluose: Lietuvos švietimo centrų asociacija, Lietuvos pedagoginių 

psichologinių tarnybų vadovų asociacija, vidurio Lietuvos švietimo centrų TINKLAS, Kėdainių rajono suaugusiųjų švietėjų TINKLAS. Kėdainių 

švietimo centras pasirašęs bendradarbiavimo sutartys su: 43 Kėdainių rajono ugdymo įstaigomis, Vytauto Didžiojo universiteto sociologijos 

katedra, Ugdymo plėtotės centru, Kauno kolegijos Jonušo Radvilos fakultetu, Kėdainių darbo birža, Kėdainių verslo informacijos centru, Pilietinės 

visuomenės institutu. Kėdainių švietimo centras dalyvauja neformaliame partnerystės tinkle - PPT regioninė grupė (Druskininkai, Elektrėnai, 

Jonava, Jurbarkas, Kaišiadorys, Kauno m., Kauno raj., Raseiniai, Šakiai).   

Personalo profesinis tobulėjimas.  
Visi Kėdainių švietimo centro pedagoginiai darbuotojai, išskyrus vieną, turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir veiklai būtinas kompetencijas (2 

metodininkai turi įgiję edukologijos magistro laipsnį; 2 pedagoginės psichologinės tarnybos specialistams suteiktos metodininkų kvalifikacinės 

kategorijos). Kėdainių švietimo centro darbuotojai kvalifikaciją tobulina dažniau nei kartą per pusmetį. Darbuotojų mokymosi poreikiai yra tiriami 

ir planuojami. Kėdainių švietimo centrui vadovauja edukologijos magistro laipsnį, aukštąjį universitetinį išsilavinimą bei vadybinės patirties turintis 

direktorius. Kėdainių švietimo centro direktorius kvalifikaciją tobulina dažniau nei kartą per pusmetį. Kėdainių švietimo centro strateginiai 

sprendimai priimami dalyvaujant visiems darbuotojams. Kėdainių švietimo centre vienodai efektyvus tiek individualus, tiek komandinis darbas. 

Komandinis darbas vykdomas tose srityse, kur reikalingas bendradarbiavimas, tarpusavio konsultacijos bei  pagalba ir patirtis.  

Planų, tvarkų rengimas.  

Kėdainių švietimo centro darbuotojai rengia ir įgyvendina strateginius (Kėdainių švietimo centro strateginis planas 2006 – 2009 m.), metinius 

(Kėdainių švietimo centro veiklos programa 2010 m.), mėnesių darbo planus. Parengti Kėdainių švietimo centro direktoriaus ir darbuotojų 

pareigybių aprašymai, darbo tvarkos taisyklės, atskiras veiklos sritis reglamentuojančios tvarkos. Su šiais dokumentais darbuotojai yra susipažinę ir 

jais vadovaujasi. Darbuotojai rengia savo vykdytos veiklos ataskaitas, kurių svarbiausias tikslas – veiklos savianalizė, problemų identifikavimas ir 

veiklos gerinimas.  

SSGG analizė. 
Stipriosios pusės: 

 organizacinė ir vadybinė institucijos kultūra, 

 progresyvaus centro įvaizdis, tinkamai aprūpintos mokymo aplinkos, 

 kompetentinga centro komanda, gebanti telkti savivaldybės švietimo bendruomenę bendriems tikslams,  

 plėtojami partnerystės tinklai su švietimo įstaigomis, grindžiami pasitikėjimu, geranoriškumu ir pagarba. 

Silpnosios pusės: 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/


 nepakankamai išnaudojamos interneto teikiamos galimybės, 

 mažai išplėtoti ryšiai su užsienio partneriais,  

 tobulintinas dalyvių grįžtamojo ryšio apie kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybę mechanizmas. 

Galimybės 

 ES struktūrinių fondų ir kitų finansavimo šaltinių teikiama parama, 

 pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų ir mokyklų vadovų profesinis aktyvumas,  

 ŠMM įgyvendinamos strategijos kvalifikacijos tobulinimo srityje, 

 tarpinstitucinių ir tarptautinių projektų rengimas. 

Grėsmės 

 nepakankamas biudžetinis finansavimas, 

 mažėjantis pedagogų skaičius,  

 didėjanti migracija. 

Veiklos tobulinimo galimybės: 

 aktyvinti IKT naudojimą kvalifikacijos tobulinimo organizavime ir įgyvendinime,  

 išnaudoti savivaldybės ryšius su užsienio partneriais kvalifikacijos tobulinimui,  

 kryptingiau išnaudoti partnerystę su mokslo ir studijų institucijomis, tobulinant poreikių ir grįžtamojo ryšio tyrimus.  

 

2. KĖDAINIŲ ŠVIETIMO  CENTRO MISIJA  

Kėdainių švietimo centro misija - skatinti ir remti ugdymo įstaigų bendruomenių kaitos procesus, siekiant teikti kokybiškas kvalifikacijos 

tobulinimo paslaugas, pedagoginę, psichologinę, informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą.   

 

3. KĖDAINIŲ ŠVIETIMO  CENTRO STRATEGINIAI TIKSLAI 

Kėdainių švietimo centro strateginiai tikslai: 

1. Sudaryti sąlygas pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, ugdymo įstaigų vadovams plėtoti profesines kompetencijas, siekiant 

užtikrinti ugdymo kokybę.     

2. Teikti visapusišką specialiąją pedagoginę psichologinę pagalbą Kėdainių rajono ugdymo įstaigų ugdytiniams, jų tėvams/globėjams, 

pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, ugdymo įstaigų mokyklų vadovams. 

3. Organizuoti Kėdainių rajono bendrojo lavinimo mokinių dalykines olimpiadas, konkursus ir kitus renginius, plėtojančius mokinių 

dalykinius, pažintinius, informacinius, meninius, kūrybinius, socialinius įgūdžius bei gebėjimus.  

4. Teikti visapusiškas profesinio informavimo paslaugas Kėdainių rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams, jų tėvams/globėjams.  

5. Teikti mokyklų aprūpinimo vadovėliais, jų komplektų dalimis, mokykline dokumentacija bei įvairia literatūra paslaugas Kėdainių 

rajono ugdymo įstaigoms.   

6. Plėtoti vietos bendruomenės narių edukacinius-švietėjiškus poreikius. 

7. Įgyvendinti Kėdainių švietimo centro vidinio vystymo strategiją. 



KĖDAINIŲ ŠVIETIMO CENTRO 2010-2012 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

 

Strateginis 

tikslas 

Tikslai ir uždaviniai Priemonė Vykdymo 

terminas 

1. Sudaryti są-

lygas 

pedagogams

, pagalbos 

mokiniui 

specialistam

s, ugdymo 

įstaigų 

vadovams 

plėtoti 

profesines 

kompetencij

as, siekiant 

užtikrinti 

ugdymo 

kokybę.     

 

 

 

1.1. Tirti ir analizuoti pedagogų, pagalbos 

mokiniui specialistų ir ugdymo įstaigų vadovų  

kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikius. 

 

1.2. Organizuoti pedagogų, pagalbos mokiniui 

specialistų ir ugdymo įstaigų vadovų  kvalifikacijos 

tobulinimą. 

 

1.3. Tobulinti ir stiprinti pedagogų metodinę 

veiklą rajone, skleidžiant bendrąją bei rajono 

švietimo politiką ir analizuojant vykstančius 

pokyčius. 

 

1.4. Organizuoti gerosios patirties sklaidą, 

skleidžiant švietimo idėjas, pedagogikos mokslo 

naujoves, pažangią rajono pedagogų patirtį.  

 

1.5. Kaupti ir skleisti informaciją apie šalies 

pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijose 

vykstančius renginius. 

 

1.1.1. Parengti kvalifikacijos tobulinimo programas ir 

organizuoti seminarus, paskaitas, kursus ir kitus kvalifikacijos 

tobulinimo renginius šioms klientų grupėms: 

 ikimokyklinio ugdymo pedagogai, 

 priešmokyklinio ugdymo pedagogai, 

 pagrindinių, vidurinių mokyklų ir gimnazijų dalykų mokytojai, 

 neformaliojo vaikų švietimo įstaigų pedagogai,  

 ugdymo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjai, 

 specialiojo ugdymo pedagogai, 

 psichologai,  

 socialiniai pedagogai, 

 profesinio rengimo mokytojai, 

 mokyklų bendruomenės, komandos, 

 bendruomenių atstovai, 

 metodinių būrelių pirmininkai,  

 mokyklų bibliotekininkai. 

2010-2012 m. 

1.1.2. Koordinuoti šių rajono metodinių būrelių veiklą:  

 ikimokyklinio ugdymo pedagogai, 

 priešmokyklinio ugdymo mokytojai,  

 pradinio ugdymo mokytojai,  

 etikos mokytojai,  

 tikybos mokytojai,  

 lietuvių kalbos mokytojai,  

 anglų kalbos mokytojai,  

 rusų kalbos mokytojai,  

 vokiečių kalbos mokytojai,  

 istorijos mokytojai,  

 geografijos mokytojai,  

 matematikos mokytojai,  

 informatikos mokytojai,  

2010-2012 m. 



 chemijos mokytojai,  

 fizikos mokytojai,  

 biologijos mokytojai,  

 technologijų mokytojai,  

 dailės mokytojai,  

 muzikos mokytojai,  

 choreografijos mokytojai,  

 kūno kultūros mokytojai,  

 socialinių pedagogai,  

 specialiųjų pedagogai,  

 logopedai,  

 mokyklų bibliotekininkai,  

 psichologai,  

 mokytojai, dėstantys „Sveiką gyvenseną“,  

 profesinio informavimo patarėjai. 

1.1.3. Organizuoti atviras pamokas, metodines dienas bei 

išvykas, diskusijas, paskaitas, parodas, varžybas, šventes. 

2010-2012 m. 

1.1.4. Kaupti pedagogų, pagalbos specialistų, ugdymo įstaigų 

vadovų edukacinį banką ir sudaryti sąlygas juo naudotis. 

 

2010-2012 m. 

Strateginis 

tikslas 

Tikslai ir uždaviniai Priemonė Vykdymo 

terminas 

2. Teikti 

visapusišką 

specialiąją 

pedagoginę 

psichologinę 

pagalbą 

Kėdainių 

rajono 

ugdymo 

įstaigų 

ugdytiniams, 

jų 

tėvams/globė

jams, 

2.1. Įvertinti asmens galias ir sunkumus, raidos 

ypatumus bei sutrikimus, pedagogines, 

psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, 

specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą 

mokyklai, siūlant ugdymo formą, būdus ir metodus 

bei rekomenduojant teikti specialiąją pagalbą. 

2.2. Konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių, 

psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų 

turinčius asmenis, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), 

mokytojus, specialistus, specialiosios pedagoginės 

pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, 

psichologinių, asmenybės ir ugdymosi  problemų 

prevencijos bei jų sprendimo klausimais, mokinius - 

jų polinkių ir gabumų klausimais. 

2.2.1. Atlikti kompleksinius pedagoginius psichologinius 

vaikų įvertinimus.  

2010-2012 m. 

2.2.2. Atlikti vaikų mokyklinio brandumo įvertinimus. 

 

2010-2012 m. 

2.2.3. Atlikti ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos ir 

komunikacijos sutrikimų įvertinimus. 

2010-2012 m. 

2.2.4. Vykdyti pedagoginį konsultavimą. 

 

2010-2012 m. 

2.2.5. Teikti psichologinę pagalbą (psichologinis 

konsultavimas). 

2010-2012 m. 

2.2.6. Vykdyti darbą su grupėmis. 2010-2012 m. 

2.2.7. Vykdyti metodinę veiklą (metodinės - konsultacinės 

dienos rajono ugdymo įstaigose). 

2010-2012 m. 



pedagogams, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistams

, ugdymo 

įstaigų 

mokyklų 

vadovams. 

2.3. Kaupti, analizuoti ir vertinti informaciją apie 

Kėdainių rajone gyvenančius specialiųjų ugdymosi 

poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi 

problemų turinčius asmenis, jų problemas, ugdymo 

organizavimą, aplinkos pritaikymą bei specialiosios 

pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimo 

veiksmingumą. 

 

2.4. Vykdyti visuomenės švietimą aktualiais 

asmenų raidos, sutrikimų ir pedagogų psichologinių, 

socialinių problemų prevencijos ir pagalbos siekimo 

klausimais. 

2.2.8. Vykdyti pedagoginį  psichologinį švietimą: teikti 

konsultacijas Kėdainių rajono ugdymo įstaigų pedagogams, 

vadovams, ugdytinių tėvams specialiosios pedagogikos 

psichologijos klausimais, specialiųjų poreikių mokinių profesijos 

pasirinkimo klausimais, patyčių prevencijos klausimais. 

2010-2012 m. 

2.2.9. Vykdyti prevencinę veiklą. 

 

2010-2012 m. 

2.2.10. Teikti pagalbą krizių valdyme. 

 

2010-2012 m. 

2.2.11. Dalyvauti veikloje, įgyvendinant Vaiko vidutinės ir 

minimalios priežiūros įstatymo nuostatas. 

 

2010-2012 m. 

Strateginis 

tikslas 

Tikslai ir uždaviniai Priemonė Vykdymo 

terminas 

3. 

Organizuoti 

Kėdainių 

rajono 

bendrojo 

lavinimo 

mokinių 

dalykines 

olimpiadas, 

konkursus ir 

kitus 

renginius, 

plėtojančius 

mokinių 

dalykinius, 

pažintinius, 

informacinius

, meninius, 

kūrybinius, 

socialinius 

įgūdžius bei 

gebėjimus.  

3.1. Organizuoti mokinių dalykines olimpiadas, 

konkursus ir kt. renginius.  

 

3.2. Stiprinti mokinių savivaldą rajono ugdymo 

įstaigose.  

 

3.3. Stiprinti neformaliąją narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų vartojimo prevenciją vaikų 

bei jaunimo tarpe. 

 

3.4. Kaupti ir skleisti informaciją apie 

neformalųjį mokinių ugdymą, vykdomą įvairiose 

šalies institucijose. 

3.1.1. Organizuoti šias mokinių dalykines olimpiadas, 

konkursus ir kt. renginius:  

 biologijos olimpiada,  

 jaunųjų filologų konkursas,  

 fizikos olimpiada,  

 chemijos olimpiada,  

 tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas,  

 matematikos olimpiada,  

 oratorių anglų kalba konkursas,  

 meninio skaitymo konkursas,  

 technologijų olimpiada,  

 rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada,  

 debatų  anglų kalba čempionatas,  

 istorijos olimpiada,  

 4–5 klasių mokinių matematikos olimpiada,  

 dailės olimpiada,  

 geografijos olimpiada,  

 anglų kalbos olimpiada 11 klasių mokiniams,  

 6 – 8 klasių mokinių matematikos olimpiada,  

 Lietuvių kalbos olimpiada,  

 6 – 12 klasių mokinių rusų kalbos meninio skaitymo 

2010-2012 m. 



 

 

konkursas,  

 anglų kalbos žinių konkursas „Kengūra“,  

 anglų kalbos vertimų konkursas „Tavo žvilgsnis“,  

 Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“,  

 Pradinių  klasių mokinių varžybos „Šviesoforas“,  

 5 - 12 klasių mokinių kompiuterinio piešinio konkursas,  

 8 klasių mokinių biologijos olimpiada,  

 Jaunųjų dviratininkų varžybos „Saugus ratas“,  

 Užsienio kalbų šventė „Europietiškos dainos fiesta“,  

 1 - 4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas,  

 8 klasių mokinių chemijos konkursas. 

3.1.2. Organizuoti ir koordinuoti Kėdainių rajono mokinių 

tarybos veiklą. 

2010-2012 m. 

3.1.3. Organizuoti ir koordinuoti Kėdainių Moksleivių 

Akademija Civitas veiklą.  

2010-2012 m. 

3.1.4. Rengti projektus, skirtus žalingų įpročių ir smurto 

prevencijai, jaunimo pilietiškumui stiprinti.  

 

2010-2012 m. 

Strateginis 

tikslas 

Tikslai ir uždaviniai Priemonė Vykdymo 

terminas 

4. Teikti 

visapusiškas 

profesinio 

informavimo 

paslaugas 

Kėdainių 

rajono 

bendrojo 

lavinimo 

mokyklų 

mokiniams, 

jų 

tėvams/globė

jams.  

4.1. Tirti ir analizuoti situaciją apie rajono 

ugdymo įstaigose organizuojamą profesinį 

informavimą bei konsultavimą. 

 

4.2. Tobulinti mokinių ir pedagogų profesinį 

švietimą. 

 

4.3. Bendradarbiauti su įstaigomis ir 

organizacijomis, teikiančiomis ikiprofesinio, 

profesinio informavimo, konsultavimo ir 

orientavimo paslaugas.  

 

4.4. Skleisti informaciją apie rajono ugdymo 

įstaigose organizuojamą profesinį informavimą bei 

4.1.1. Kaupti ir tvarkyti PIT informaciją:  

 kaupti spausdintą medžiagą, leidinius apie mokymosi ir 

studijų galimybes, profesijas, kvalifikacijas, darbo rinką 

ir kt.;  

 visus turimus informavimo šaltinius registruoti PIT 

informacijos kataloge, skirstyti į bylas pagal temas, 

rūšiuoti abėcėlės tvarka;  

 kaupti ir analizuoti informaciją apie rajono bendrojo 

lavinimo mokyklose vykdomą profesinį informavimą; 

 kaupti informaciją  apie darbo rinkos situaciją, 

persikvalifikavimo, mokymosi galimybes rajone ir 

šalyje.  

2010-2012 m. 



konsultavimą. 4.1.2. Organizuoti renginius Kėdainių rajono bendrojo 

lavinimo mokyklų mokiniams ir pedagogams: 

 teikti individualias konsultacijas ir sudaryti galimybes 

naudotis PIT kompiuteriais (darbo dienomis nuo  8 val. 

iki 17 val.); 

 tirti mokinių profesinius gebėjimus ir polinkius 

(individualus testo pagal diferencinį diagnostinį Klimovo 

klausimyną atlikimas);  

 organizuoti mokinių susitikimus su aukštųjų mokyklų 

atstovais. 

2010-2012 m. 

4.1.3. Skleisti informaciją apie PIT veiklą: 

 talpinti informaciją apie PIT veiklą Kėdainių švietimo 

centro interneto svetainėje: www.centras.kedainiai.lm.lt 

bei informaciniame stende. 

 rajono bendrojo lavinimo mokykloms teikti naujausią 

informaciją profesinio informavimo tematika; 

 rengti straipsnius apie PIT veiklą rengimas rajono 

žiniasklaidoje. 

2010-2012 m.   

Strateginis 

tikslas 

Tikslai ir uždaviniai Priemonė Vykdymo 

terminas 

5. Teikti 

mokyklų 

aprūpinimo 

vadovėliais, 

jų komplektų 

dalimis, 

mokykline 

dokumentacij

a bei įvairia 

literatūra 

paslaugas 

Kėdainių 

rajono 

ugdymo 

5.1. Organizuoti mokyklų aprūpinimą bendrojo 

lavinimo dalykų vadovėliais, jų komplektų dalimis, 

mokymo, priešmokyklinio ugdymo(si), 

specialiosiomis mokymo priemonėmis, literatūra, 

mokykline dokumentacija. 

 

5.2. Sudaryti galimybę pedagogams naudotis 

Švietimo centre sukauptomis mokymo ir 

metodinėmis priemonėmis. 

5.1.1. Teikti mokyklų aprūpinimo mokykline dokumentacija, 

nemokama literatūra, vadovėliais, jų komplektų dalimis 

paslaugas: 

 priimti paraiškas-užsakymus iš rajono bendrojo 

lavinimo mokyklų mokyklinei dokumentacijai ir 

Švietimo aprūpinimo centrui teikti bendrą rajono 

paraišką bei vykdyti finansinius atsiskaitymus; 

 atvežti mokyklinę dokumentaciją ir nemokamą literatūrą 

atvežimas iš Švietimo aprūpinimo centro bei paskirstyti 

rajono ugdymo įstaigoms; 

 priimti vadovėlius bei jų komplektų dalis iš 

leidėjų/tiekėjų ir išduoti rajono bendrojo lavinimo 

mokyklų atstovams; 

2010-2012 m.   

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/


įstaigoms.   

 
 rengti ir teikti Švietimo aprūpinimo centrui metinę 

ataskaitą apie rajono bendrojo lavinimo mokyklų  

įsigytus vadovėlius, jų komplektų dalis, mokymo, 

priešmokyklinio ugdymo(si), specialiąsias mokymo 

priemones ir literatūrą.    

5.1.2. Kaupti metodinę ir kt. literatūrą, mokymo priemones ir 

sudaryti galimybę rajono ugdymo įstaigų pedagogams naudotis 

turimais fondais.  

 

2010-2012 m.   

Strateginis 

tikslas 

Tikslai ir uždaviniai Priemonė Vykdymo 

terminas 

6. Plėtoti 

vietos ben-

druomenės 

narių edu-

kacinius -

švietėjiškus 

poreikius. 

6.1. Ugdyti vaikų bei jaunimo ir suaugusiųjų 

žmonių informacinius, pilietinius gebėjimus bei 

įgūdžius. 

 

6.1.1. Organizuoti ir vykdyti veiklas, skirtas:  

 socialinės rizikos šeimų vaikų socializacijai; 

 specialiųjų poreikių vaikų integracijai į bendrojo 

lavinimo mokyklą;  

  mokinių socialinių ir asmeninių įgūdžių ugdymui; 

 suaugusiųjų žmonių informacinių, komunikacinių, 

pilietinių kompetencijų ugdymui.  

 

2010-2012 m. 

Strateginis 

tikslas 

Tikslai ir uždaviniai Priemonė Vykdymo 

terminas 

7. Įgyven-

dinti Švieti-

mo centro 

vidinio vys-

tymo stra-

tegiją.  

7.1. Plėtoti kokybės vadybos sistemos diegimą 

Kėdainių švietimo centre.  
7.1.1. Analizuoti vartotojų/klientų poreikius ir koreguoti 

tikslus, nukreiptus kokybės procesų gerinimui. 
2010-2012 m. 

7.1.2. Vertinti su kokybe susijusius procesus ir rengti bei 

tvirtinti tvarkas/procedūras jų gerinimui bei numatyti 

reikalingus išteklius.  

2010-2012 m. 

7.1.3. Vykdyti personalo mokymus bei konsultavimą apie 

kokybės vadybos sistemų taikymą organizacijose. 
2010-2012 m. 

 

________________________ 


